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Vokietija pasiduoda be
sąlygų
Sntartislus^ta
penktadienio vakare
VOKIEČIAI PRIVERČIAMI
PASIDUOTI—SAKO
HANIEL.
Bet jie nepasimeta su savo
nuomone.

EBERTAS, SAKOMA,
REZIGNUOSIĄS.
Kas bus sekantis vokiečių
prezidentas.

MEKSIKA PERDAUG UŽIM
TA RINKIMAIS. ,
Kas kam galvoje, kas veikiasi
* šiauriuose.

IŠ LIETUVIU ORGANIZA
CIJŲ IR DRAUGIJŲ SEIMO,

MATYT, PAMES TARNYBĄ
VOKIEČIŲ OPICIERAI.
Nori apsaugoti savo garbę.
\
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Berlynas, birž. 25. — Gen.
( " D r a u g a i " telegrama).
I.
Maercker, Weimaro garnizono
EI Paso, Tex., birž. 24.—Iš
NEW YORK, birž. 24. — Iš
Meksikos čia atkeliavo vienas trijų valstijų lietuvių seimas j komendantas, aną dieną įvai
amerikonas, biznierius. Jis bu Vanderbilto teatre susilaukė rių politikinių partijų atstovų
susirinkime pranešė nelinks
vo su reikalais net centralinėj
suvirs tris įimtus atstovų.
mą vokiečiams žinią.
Meksikoj.
Seimo pirmininkas yra Sta
Anot jo, visi vokiečių gene
Jis pasakoja, kad centralinr knys; sekretorių Tumasonis ir
rolai ir armijos štabo oficierai
Meksika šiandie labjaus užim Kasakaitis.
grūmoja apleisti tarnybą, jei
ta ateinančiais prezidento rin
Daug svarbių rezoliucijų pa valdžia be jokiij sąlygų pat
kimais, kaip militariniu veiki
daryta, inėmus Lietuvos ne virtins taikos sutartį.
mu šiaurinėj Meksikoj.
priklausomybę, protestą prieš
Nes be sąlygų pasidavimas,
Kampanija vedama tarpe lenkus. Aptarta, reikalai Prū
kandidatų į prezidentus—ge sų Lietuvos, Raudonojo Kry sako, yra priešingas oficierų
nerolo Gonzales ir generolo žiaus, ekonominės komisijos korpuso garbei.
Obregon.
klausimas.
NAUJAS ITALIJOS MINIS
Tik tiedu ." yra militariniu
Seimas turi daug darbo. Sei
TERIŲ KABINETAS.
kandidatu. Bet abudu labai me daugelis svečių ir reporte
stipriu. Militarinė partija kar rių.
Pirmininkas yra Fr. Nitti.
štai paremia gen. Obregoną.
Pasveikinimas pasiųsta pre
Rymas, birž. 24.-'-Vietoje re
Gi Carranza, dabartinis prezi
zidentui Smetonai. New Yorko, zignavusio praeitą savaitę Ordentas, su savo šalininkais reNew Jersey ir Connecticuto lando kabineto jau sutvertas
mia gen. Gonzales.
valstijų suvažiavę seiman lie naujas.
Del tos prezidentinės kam
l ^ ^ l ^ ^ j į ^ ^
Naujo kabineto pirmininku
pan.jos tad visai l r pamiršta- t u v o g r e s p u b l i k o s p l e n t ą
yra Francesco Nitti. J i s yra ir
n , ,
, a
S, n
" " L l i " ) : n 7 ! . ! L x " ; A n t a n ą Smetona ir išreiškia vidujinių reikalų ministeris.
riuose, kur Villa su savo ša-' savo sąjausmą naujai gimu
Užsienių reikalų ministeris
lininkais steigia naują, atski siai respublikai ir pasitikėji
yra Tommaso Tittoni.
ria viešpatiją.
mą dabartine Lietuvos vy
Tas pat amerikonas pažymi, riausybe.
kad Carranzos armijoje vieš
šivickis.
patauja baisus graftas. Karei
viai sudemoralizuoti.
PLENUOJAMA DEPOR
TUOTI TŪKSTANČIUS
Atlantic City, m***\K. £f>.
ANGLAI SKANDINA BOL
RAUDONŲJŲ.
— Čia pasibaigusiam Ameri
ŠEVIKŲ LAIVUS.
kos Darbo Federacijos suva
New York, birž. 24. — Iš žiavime pabaigoje nutarta ir
Londonas, birž. 24.—Anglai
netolies Kronštadto andai pa Washingtono gauta žinių, jog pripažinta, kad visoj šalyj
depor visose darbo šakose darbinin
leidę torpedą nuskandino bol vyriausybė pienuoja
ševikų karės laivu: Andriei tuoti tūkstančius raudonųjų iš kai dirbtų 44 valandas savai
šios šalies.
Piervozvannii ir Slavą.
tėje.
Tas pat likimas butų pati
Sakoma, kuomet iš Europos* Tas paliečia ir darbininkus,
kęs ir laivą Petropavlovsk. Bet pasibaigs kariuomenės veži pačios vyriausybės parsamšis suspėjo išskleisti baltą vė mas, tuomet prasidės deporta domus.
liavą.
vimas raudonųjų. Bus liuosi
laivai ir bus galima jų dau PIRKITE KARĖS TAUPY
BELGŲ KARALIUS PRI
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
giau išgabenti Europon.
ĖMĖ PAKVIETIMĄ.

Weimar, birž. 24.—Čia atvi
Paryžius, birž. 24.—Vokieti rai kalbama, jog po griuvimo
jos valdžia per Dr. Haniel von Scheidemanno valdžios, vokie
Haimliausen pasiuntė sekančią čių respublikos prezidentas
oficijalę notą taikos konferen Ebert pasiliko savo vietoje tik
cijos pirmininkui Clemenceau: laikinai.
Kuomet taikos sutartis bus
"Užsienių reikalų ministeris
įgaliojcTniane štai ką pranešti patvirtinta, jis tuojaus rezig
nuosiąs.
jūsų ekscelencijai:
Nelengva tad šiandie pasa
"Vokiečių respublikos vy
kyti, l>as užims jo vietą.
riausybė iš pastarosios talki
Suprantama, kandidatų į
ninkų notos patyrė, jog talki
prezidentus yra daugelis. Bet
ninkai nusprendę spėkomis iš
vokiečiai nori pastatyti ne bi
plėšti vokiečių tautos garbę,
kokį žmogų. Jie nori turėti tin
priverčiant patvirtinti taikos
kamą prezidentą, turintį tam
salvgas. N
tikslui kvalifikacijas.
4
' T a d pranešama, jog pasi
Tad partijų lyderiai džiovi
priešinimas nepalies vokiečių mi galvas, ką jiems pastatyti
tautos garbės. Vokiečių tauta, tautos priešakyje.
po sunkių kentėjimų ir išmė
Tarpe galimų respublikos
ginimų per pastaruosius kelis prezidentais būti priskaitomi
metus, neturi nei minties gin Noske Erzberger, grafas Bernties išlaukiniuoju veikimu.
storff ir net ScJieidemann.
"Pasiduodant
stipresni ai
Vokiečiai šiandie į partijas
spėkai ir tuo patini neatsisa neperdaugiausia
atsižvelgia,
kant nuo nuosavų pažiūrų išėmus dalį socijalistų. Žymes
apie negirdėtą taikos sąlygų nioji pocijalistų dalis net su
neteisybę, vokiečių respubli tinka, kad prezidentas butų
kos vyriausybė pažymi, jog ji skiriamas atsakąs vyras ir jis
pasirengusi priimti ir patvir neprigulėtų nuo partijos. Nes
PLENUOJAMA KARĖ BAL imti savaip tvarkyti savuosius
tinti jai antmestas taikos są jaunai respublikai reikia va
Brusselis, birž. 24. — Čionai
reikalus.
KANŲ PRIEŠ ITALIJĄ.
do, liet ne kokio partizanto.
lygas.
viešėdamas prezidentas WilsoPasirašo von Haniel.'J
nas pakvietė belgų karalių ir
Graikijos premgeras trukdo.
Mažosios
šalys
nepatenkintos
VOKIETIJAI GRŪMOJA
karalienę aplankyti Suv. Val
Bus patvirtinta penktadienį.
J a u kelinta savaitė kaip tie
taikos sąlygomis.
REVOLIUCIJA.
stijas.
pienai dėstomi. I r gal jau vis
Taikos konferencijos pirmi
Karalius pakvietimą priėmė.
Paryžlus, birž. 24.—Čia pra kas butų buvę pabaigta, jei ne
ninkas Clemenceau į r sekreto Gyventojai nepatenkinti da Spėjama, kad jis Ameriką ap
dedama kalbėti tiesiog apie Graikija. Pastarosios premje
rius Dutasta paskelbė, jog
bartine valdžia.
lankys ateinantį rugsėjį.
negalimus daiktus.
Italijai ras Venizelos kol-kas nesutin
pirm ketvirtadienio taikos su
ka su pienais. Sakosi, jis dar
tarties nebus patvirtinta.
Paryžius, birž. 24. — Ameri DIDELĖS SUMOS IŠLEISTA perdaug užsivarinėjant taikos
konferencijoje, talkininkai pa palauksiąs.
Greičiausia
patvirtinimas kos militariniai autoritetai ga
KARĖS METU.
darė žymius nusileidimus AdKitos viešpatijos, sakoma,
vo informacijų, jog Vokietijo
įvyks penktadienio vakare.
jau sutikusios su tais pienais.
je rengiama revoliucija prieš
Wastangton, birž. 24.—Spe- rijatikos paKrašeiais. Pavesta
Patvirtinimas atidėtas, tolesTas reikštų, kad mažosios
dabartinę valdžią.
cijaliam kongreso tyrinėjimų ten italams geriausios salos.
niai del įvykusių staigių at
Sako, ne visi gyventojai pa komitetui karės sekretorius Dar ir paties uosto Fiume rei viešpatijos gaminasi karėn
mainų vokiečių valdžioje.
kalas nevisai aiškus. Rasi, tas prieš italus.
Talkininkai išpradžių buvo tenkinti valdžia. Norima ją Baker pranešė, kad nuo įsto
uostas gali tekti italams vei
Bet tai negalimas daiktas.
nesutikę prailginti vokiečiams sugriauti ir įvesti militarinę jimo karėn ligi sausio 1 d.,
1919 m. S. V. karės departa kiau, kaip kad kitų manoma.
laiką. Bet paskui nusileista, diktatorystę.
Tik nežinia, kokie elementai mentas turėjo $14,544,610,213
Tad prieš Italiją ima kilti KAIZERIS PATARĖ PAT
nors apie tą nėra jokio oficirengia tą diktatorystę.
Balkanai. Prie Balkanų dar
išlaidų.
jalio pranešimo.
VIRTINTI SUTARTĮ.
gali
prisidėti
ir
kitos
naujos
Iš tos sumos arti poros mi
BRAZILIJOS PREZIDEN lijardų išleista Europoje su viešpatijos, kurių talkininkai
PASUKOSE ESAMA ALKO
Paryžius, birž. 23. — Atke
TAS WASHINGTONE.
nepatenkino savo nusprendi
perkant
armijai
reikalingus
HOLIO.
liavusieji čia iš Vokietijos
mais.
daiktus.
žmonės pasakoja, kad buvęs
Pagerbė prezidento WashingGal bus uždrausta vartoti?
Bratiano stovi priešakyje.
vokiečių kaizeris ir fieldmartono palaikus.
ITALAI ĮGALIOTI PASIRA
šalas von Hindenburg patariuTo viso plenayimo prieš Ita
SYTI
PO
SUTARTIMI.
siu vokiečių valdžiai patvirtin
Washington, birž. 24. —Aną
Washington, birž. 24. — Čia
liją priešakyje stovi Rumuni
ti taikos sutartį.
dieną kongreso juridinio ko lankėsi su skaitlinga partija
jos
premjeras
Bratiamo.
Sako
Paryžius, birž. 24.—Kuomet
miteto susirinkime išklausinė Brazilijos prezidentas-elektas,
ma, jis darbuojasi prieš Itali
jimų metu susekta, jog pasu Dr. Pessoa. Ant prezidento Italijos ministerių kabinetas ją patraukti be Rumunijos PRANCŪZIJOS KARĖS LAI
rezignavo, buvo manoma, kad
kose esama alkoholio. Tą fak George Washingtono sarkofa
VYNAS SUGRĄŽINA
talkininkams bus nesmagumų Graikiją, Lenkiją, Serbiją ir
tą patvirtina ir chemistai.
go jisai padėjo liaurų vainiką.
MAS TAIKOS STOVIN.
iš Italijos pusės, ne s Italija ne-! kitas naujas šalis, kurios nePrezidentas-elektas čia ofiKadangi
prohibicijonistai
turės kam čia pavesti pasira patenkintos dabartinės taikos
darbuojasi panaikinti
viso cijaliai priimtas. J i s andai su- šyti po taikos sutartimi.
sąlygomis.
Toulon, birž. 24. — Karės
gryžo
iš
taikos
konferencijos
kius gėrimus, kuriuose rastų
Išeitų, kad prieš talkininkus laivyno operacijų viršininkas,
Bet dabar Italijos vyriausy
Europoje.
si nors šešėlis alkoholio, tad
bė įgaliojo vietos savo atsto norima sudaryti mažųjų vieš vice-admirolas de Bon, paskel
gal bns uždrausta žmonėms PIRKITE KARĖS~T AUP Y- vus pasirašyti po sutartimi patijų sąjunga, atsimesti iš tai bė prancūzų karės laivyną su
kos konferencijos, pakilti ir grąžinti taikos stovin.
| M 0 ŽENKLELIUS (W.S.S.). Tad nebus užtrukimo.
vartoti ir pasukas.
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Paryžiuje paminėta
kares pabaiga
ARMOTŲ BAUBIMU PRA
NEŠTA VOKIEČIŲ
PASIDAVIMAS.
Imta skambinti varpais; pakel
ta krikštą vimai.
Paryžius, birž. 25. — Karės
pabaiga čia iškilmingai pami
nėta praeitą pirmadienį, kuo
met vėlokai po pietų gauta oficijalis vokiečių valdžios prane
šimas, jog Vokietija pasiduoda
talkininkams be sąlygų, jog
valdžia įgalioja savo atstovus
Versaillese pasirašyti po tai
kos sutartimi.
Iš Weimaro praeitą pirma
dienį nekantriai laukta žinių,
kuomet talkininkai buvo atsi
sakę prailginti vokiečiams lai
ką nuspręsti galutinai, ar jie
sutinka, ar nesutinka pasirašy
ti po taikos sutartimi.
Apie pietus iš Weimaro
spaudai buvo pranešta, kad
vokiečių valdžia dar nieko ga
lutino nenusprendus.
Bet tuojaus po trijų vokiečių
atstovai Versaillese padavė
talkininkų atstovui uždarvtą
raštą, adresuotą talkos konfe
rencijos pirmininkui.
Paduotas raštas kuoveikiausia automobiliu atvežtas čia ir
paduotas premjerui Clemen
ceau, kur s tuo metu buvo tal
kininkų tarybos susirinkime.

Kiek palaukus visuose Pary
žiaus fortuose subaubė anuo
tos. Tai buvo ženklas, kad ka
rė pasibaigusi.
Gatvėsna išsipylė tūkstan
čiai žmonių. Imta skambinti
varpais. Pakilo abelnas neap
sakomas krikštavimas.
Vakare bažnyčiose7 įvyko
padėkavonės pamaldos.
Paskui Elysee lauke įvyko
milžiniškas kariuomenės parodavimas su paimtomis nuo vo
kiečių anuotomis.
Tokios pat iškilmės įvyko ir
kituose Prancūzijoj miestuose.
Dabar tik ruošiamasi prie
iškilmių, kuomet taikos sutar
tis bus patvirtinama parašais.
OFICIJALĖ ŽINIA APIE
TAIKOS SUTARTIES
PATVIRTINIMĄ.
Washington, birž. 25. — Val
stybės ir karės departamentu
iš Europos gavo oficijalę ži
nią, kad vokiečių valdžia sa
vo atstovus Versaillese įga
liojo patvirtinti taikos sutartį.
^ f t e t pranešime nepažymčtaj
kuomet bus patvirtinta taikos
sutartis.
GAL UŽIMSIĄ VIENNĄ.

Londonas, birž. 24.—Iš Viennos specijalėse depešose pra-«
nešama, kad regis prancūzų ir
Imta šaudyti anuotomis.
italų kariuomenės užimsfanPremjeras tarybos susirin čios Austrijos sostinę Vienną,
kime atplėšė raštą ir paskaitė kad miestą apsaugoti nuo bol
apie vokiečių pasidavimą.
ševiku terorizmo.

Airijos respublikos prezidentas
Amerikoje
AIRIJOS PREZIDENTAS
AMERIKOJE.

Žymus šios šalies airiai, kaip
tai teisėjai, dvasiškija ir kiti
prezidentą de Valerą palydčjo
Gal jis bus ir Chicagoje.
į Waldorf viešbučio aparta
mentus, kur jis laikinai apsi
New York, birž. 24.—Vakar stojo.

č i a iš E u r o p o s a t k e l i a v o _A_iri-

Airiai tuo atsitikimu buvo
prezidentas t a i p s u j a u d i n t i , k a d žilutėlės

jos respublikos
Eamonn de Valerą. Anglija
kaip Airijos respublikos, taip
jos prezidento nepripažįsta.
Bet airių tauta stipriai laikosi
savo tautinio apsisprendimo.
Prezidentas de Valerą buvo
uždarytas Anglijos kalėjime.
Iš kalėjimo jis pabėgo. Pas
kui paskelbta airiams kali
niams amnestija. Šita palietė ir
prezidentą de Valerą.
Tad prezidentas liuosiau at
siduso ir nebuvo perdaug var
žomas. Naudodamasis laisve
jis apleido Airiją ir štai visai
netikėtai
atvyko
laisvon
Washingtono žemėn, kad čia
gauti airių respublikai prita
rėjų ir paremėjų.
Iškilmingai sutiktas.
Airijos sunųs ir dukterys,
kurių šioj šalyj gyvena mili
jonai, iškilmingai pasitiko čia
atkeliavusį nepripažintos res
publikos prezidentą.

airių moterys puolėsi preziden
tą apkabinti ir bučiuoti. Vie
na moteris su džiaugsmo aša
romis puolė prie de Valeros
kojų.
DE VALERĄ JAU DVI SA
VAITI AMERIKOJE.
Ji s jau apvažiavęs kelis svar
besnius miestus.
New York, birž. 25. — Pa
aiškėjo, jog Airijos preziden
tas de Valerą šioj šalyj yra iš
buvęs jau apie porą savaičių.
Bet ligšiol niekas nežinojo to
fakto.
Iš Europos jis atkeliavęs pir
miausia Bostonan. Paskui ap
lankęs kelis didesnius mies
tus, nepasisakydamas, kas per
vienas.
Tik čionai jam atvykus vie
šai paskelbta jo atkeliavimas.
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Lietuva Rengiasi.
Iš pastarųjų žinių paaiški,
kad Lietuva rengiasi ilgon ko
von už savo teises. Preziden
tas Smetona paskelbė generalę mobilizacija- vyrams nuo
19 iki 24 metų amžiaus ir Lie
tuvos a n a ijos
vyriausiuoju
vadu skyrė gen. Žukauską.
Lietuva rengiasi kovon už
savo laisvę, už savo šventas
teises. Plėšrieji lenkai įsibrio
vė į Lietuvos žemes ir taikosi
jąs pasilaikyti. Rusijos meš
kinas neatsisako vilties Lietu
va pasijungti. Šiandien Rusi
ja ant Lietuvos užsiundė žudeikas bolševikus, raudonąja
armiją, rytoj gali kitokios
juodosios Rusijos spėkos ant
Lietuvos pasikėsinti, bolševi
kams ten susilpnėjus. Kuomet
Lietuvos
nepriklausomybės
priešai stato spėką, Lietuvai
n ė r a kito išėjimo, k a i p savo j>a

jėgas telkti ir spėką prieš
spėką statyti.
Kuo mes galime Lietuvai
jos kovose pagelbėti? Duoki
me jai vyru, jos didvyrišką
dvasią sustiprinti, bet užvis
suteikime jai ekonominės para
mos. Šioj karėj patirta, kad
materijalis išteklius yra ka
riaujančios valstybės nugar
kauliu, kūną palaikančiu. Lie
tuva karės nualinta. Ekonomi
nės atramos ji priveista iš
šalies ieškotis.
Čia pasitarnauti gali Ameri
kos lietuviai. Jie Lietuvai ge
riausia pagelbės parūpindami
jai materijalio ištekliaus. Tie
sa, tais tikslais, nedaug orga
nizacijos teturime. Bendrovės
turėtų visą savo veiklume ton
pusėn pasukti, o ne tiek pie
nuoti, ką po karės jos veik
siančios. Pirklybos keliai į
Lietuvą atdari ir jais bendro
vės privalėtų naudotis.
Antra. Ne tiek kalbėkime apie rezoliucijas, politinius vei
kimus, kiek organizuokime
Lietuvos Raudonajam Kryžiui
paramą. Rinkime
reikalin
guosius daiktus, dėkime au
kas ir visa tai Lietuvon siųskime, kad ten žmonės turėtų
stiprybės ir ištekliaus už savo
ises kovoti.kC

Nėra mums didesnės progos
ir privilegijos Lietuvai pasi
tarnauti, kaip parūpinant jai
maisto, reikmenų ir vaistų. Į
tai rausų doma privalo būti
nukreipta.

Sutartys ir atsar
gumas.
Lietuvos neprigulmybė dar
iki šiol tebėra nepripažinta,
bet mes patys jau pripažįstame
save kaipo viešpatiją, turin
čią lygias teises su kitomis.
Visos viešpatijos daro. sutartis
su artymais ir tolymais kai
mynais; ir mes jau bandome
daryti.
Ne visi lietuviai yra jauni
žmonės, bet visa Lietuva yra
nesenai atgimusi tauta, todėl
ji tebėra pilna jaunybės įpro
čių. Jaunieji negreit ir nedaug
mintija, o greit ir daug veikia.
Taip ir mųs sutartys su kito
mis tautomis dabar yra daronos ant greitosios, be ilgo ir
gilaus apmintijimo. Tat yra
klaida.
Pažiūrėkime !į Ameriką. Ji
taip-gi nesena, bet didesnė ir
rimtesnė už mųs.
Tautų Sąjungos
projektą
skaitant išrodo, kad jis Ame
rikai yra garbingas ir nau
dingas. Tečiaus Amerikos se
nate rimti vyrai labai smar
kiai ginčijasi apie jį, vieni
peikdahii kiti giriami, visi
nesiskubindami padėti ant jo
savo parašus. Amerikos Sena
tas žino, kad su tarptautinė
mis sutartimis reikia apseiti
labai atsargiai.
Dešimtame to projekto punk
te yra pripažinta Monroės tai
syklė, kurią amerikiečiai di
deliai brangina. Tečiaus se
natoriai nesiduoda
suvilioti
tuo saldainiu. Jie šalę Mon
roės taisyklės pripažinimo ma
to ir kitų žodžių. Nors šie iš
rodo labai gražiai ir nekaltai,
tečiaus jie gali turėti sunkių
pasekmių. Ten parašyta, kad
visos tautos įstojusios į Sąjun
gą, užtikrina' kitoms, esan
čioms joje, jų žemių nepaliečiamybę.

Popežius ir Tautų Sąjunga.
Senatorius Sherman kovoja
prieš Tautų Sąjunga.
Yra žmonių labai priešingų
Tautų Sąjungai. Tie vartoja
visas priemones, kad tik ją su
griautų. Visas netikėtas prie
mones griebėsi ponas senato
rius Sherman. Iš keturiašde
šimties lygių balsų, kuriuos
Tautų Sąjungoje turi krik
ščioniškos viešpatijos, priklau
sančios prie tos Sąjungos, dvi
dešimt keturis balsus dvasiš
kai valdo Vatikanas. *
Tą sakydamas senatoriui
Shermanas
nori
išgązdinti
protestantus ir jų balsus pa
kreipti prieš Tautų Sąjungą.
Lengva butų visą p. senato
riaus pasakymą paversti juo
kais. Taip nedarysime vien
dėlto, kad gerbiame protes
tantus, kurių jausmus jis no
ri suerzinti;'
Tautų Sąjunga politiškiems
tikslams.

Trečiadienis, birželis 26 1919
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vę monarchijos salininkais, o
taptų atvirais ir nuosekliais
republikonais. Prancūzų kata
likų, didžiuma Leono X I I I pa
tarmės nepaklausė. Tas faktas
parodo, kad politiškuose daly
kuose katalikai yra neprigulmingi nUo popežiaus.
Štai ir antras faktas. Vokie
tija nuo 1875 m. rengėsi į di
džiąją karę, suprasdama rei
kalą didelio laivyną, bet neno
rėdama pasakyti savo pienų
katalikams vokiečiams. Tuom
tarpu katalikai, turėdami Vo
kietijos
parlamente,
arba
Reichstage, netoli šimto balsų
sugriaudavo didžiausius kari
nius savo valdžios pienus, bal
suodami prieš juos. Tada Vil
helmas I I nuvažiavo į Rymą ir
prašė Leono X I I I patarti Vo
kietijos katalikams negriauti
savo valdžios pienų. Leonas
X I I I pasikvietė Centro vadą
ir išreiškė jam savo vardu
Vilhelmo norą. Vokiečių kata
likų vadas savo frakcijos var
du atsakė su didžiausia pagar
ba, kad politikos daiktuose ne
galįs vadovautis Šv. Tėvo pa
tarmėmis, o turįs žiūrėti opi
nijos ir politiško savo šalies
stovio. Didysis popežius ne
supyko ant Centro pirmininko
už tuos žodžius, o pats dar pa
gyrė už protingą ir teisingą
atsakymą.
Šituodu faktai ir nusistovė
jęs katalikiškos
teoliogijos
mokslas parodo, kad Tautų
Sąjungoje Šv. Tėvas turės tik
vieną savo balsą, o ne dvide
šimt keturis katalikiškų tautų
balsus.

ščioniškas tautas ir viešpati
j a i : Kiniją, Japoniją, Korėją,
Persiją, Sijamą ir kitas. Vie
noms jau/ pripažinta teisė bū
ti Tautų Sąjungoje, kitoms
bus pripažinta. Tai katalikystė
vis-gi neturės didžiumos bal
sų toje Sąjungoje.

Su Lietuviškais Parašais
£

Politiškas triksas.

Pirmosios Komunijos Atmintis

P-as Sherman negalėjo ne
žinoti tų visų dalykų. J i s nu
tylėjo juos, kad jo išvadžioji
mai labiau sujudintų protes
tantus užmiršusius Tautų Są
jungos pieną. Jis negalėjo bū
ti mažiau ištyręs .katalikystę
už vaikiną, baigiantį pradinę
mokyklą. P-as Shermanas pa
vartojo žędį ' ' spiritually dominated." Tai-gi pasirodė ži
nąs kaip dalykai yra. Bet sa
vo išvadžiojimuose p-nas Se
natorius tam žodžiui "spirituairy" nepridavė jokios reikš
mės, visą protavimą kreipda
mas į politikos srytį.

Priėmė Pirmąją Komuniją
19
m.
Bažnyčioje
Mieste
Klebonas Kun
Spalvuoti paveikslai 14x9 colių. Kaina 15c.
Gražus nespalvuoti (Sepia) 15x10 colių. Kaina 15c *
Taipat galima gauti ir Dirmavonės Atminties Paveikslų.

"DRAUGO" KNYGYNAS, 1800 W. 46th St., Chicago, III.

kėjimai. Katalikystė turi savo
Ką-gi Amerikos lietuviai pa
įstaigų tikėjimo klausimams daryti galėtų! Čia biznis, o
gvildenti ir tos priedermės bizniui amerikiečiai turi suor
negali pavesti Tautų Sąjungai. ganizavę kelias bendroves.
Protestantizmas taip-gi nepri- Visa nelaimė, kad bendrovės
pažįs jai teisės nustatyti Šv. neužtektinai kapitalo turi su
Rašto prasmę.
organizavę. Kiek jo turi ir su
Tai-gi katalikai ir protes tuo reikia pradėti verstis, o
Kas Sąjungoje Viešpataus?
r
tantai vienaip sutaria, kad dar neindėjusiems į bendroves
Kaikurie raštininkai, kovo
Tautų Sąjunga butų politiška savų kapitalų, neatidėliojant
dami su Shermanu, ramina
įstaiga ir kad neužsiiminėtų indėti.
protestantus sakydami, kad
tikėjimo dalykais.
Bendrovėms
parankiausia
Sąjungoje viešpataus ne balsų
butų sudaryti bendrą kūną,
dauguma, o karinio laivyno
kuriame jų atstovai pirklybos
stipruma. Stipriausią karės
sritimis pasidalintų. Tas rei
laivyną turi Anglija. Jos ka
kalinga todėl, kad nesutaru
ralius prisiekęs yra elgtis pro
sios bendrovės gali vienų da
testantizmo dėsniais, tai Tau
Anot pastarojo pranešimo iš lykų perdaug pristatyti, o ki
tų Sąjungoje viešpataus ne ka
Lietuvos Pirklybos ministerio, tus visai aplenkti. Sudėtinė
talikystė, tik protestantizmas, prof. Šimkaus, ir p. Jono Ka
bendrovų komisija neišvengne balsų daugumu, tik kum roso, atsiųsto iš Liepojaus,
tina.
ščios stiprumu.
Lietuvai štai ko reikalinga:
Bendrovėms legalius dalykus
Šitokiu, protavimu
labai
Keturi šimtai garvežių; še atlikti privalėtų pagelbėti Talengva nukelti prieš Tautų ši tūkstančiai prekinių vago- r y b o s i r j ų Ekzėkutyvis Komi
Sąjungą visus neprotestantus nų; du tūkstančiu pasažierinių t e t a s Washingtone ar jų skir
ir protestantus nenorinčius, vagonų; dvidešimt trokų po, t o s tiems reikalams komisijos,
kad pasaulį valdytų didelė du tonu kiekvienas. Šviesai
T Q ;™ susiorganizavus
cn^™*™™™^ galima
o-oiimo
Taip
kumščia. Juk Amerika stojo medžiagos (kerosino), benzino,
butų pasekmingai Lietuvai pa
karėn vien dėlto* kad pasi motorinių plūgų, trąšos, cuk
ramą teikti ir pagelbėti ant
liautų kumščios viešpatavimas raus, arbatos, kavos, mėsos,
kojų atsistoti.
pasaulyje. Vokiškos kumščios konservų, batų, ūkininkams
nėra. Bet atsiradus angliškai avalinių, vilnonių ir perkelinių
GPvAND RAPIDS, MICH.
kumščiai pasaulis nebus safe audeklų drabužiams. AluminiLIETUVIAMS!
for demoeracy ir karės tikslas jaus indų ir reikmenų, lan
Jūsų kolonijoje nuo Balan
liks nepasiektas! Ne, ne kum gams stiklo. Dviejų garlaivių
ščia turi viešpatauti Tautų susinešimui su Amerika ir džio 20 dienos 1919 m. " D r a u sirašinėti, nusipirkti paduoti
Sąjungoje, o visų tautų balsai. Anglija.
į jį pajieškojimus ir pagarsi
Kaip
matome,
Lietuvai
be
Katalikų ir protestantų
nimus. Galite gauti ir knygų.
galo
daug
ko
reikia.
Visako,
sutartis.
Šiuomi atšaukiame įgalioji
ko ji namie neturi ar paga
Tautų Sąjungos konstituci minti neįstengia, ji tikisi, kad mus kokiam nors kitam Granjoje turi būti aiškiai gvaran- tų reikmenų pristatys Ameri g ą " atstovauja p. J . MARGE
tuota, kad ji užsiima tik poli ka, Amerikos lietuviams gelb LIS, 544 Myrtle str.
Pas jį galite " D r a u g ą " užtiškais ir ekonominiais tautų stint. Lietuva čia nekalba apie
gyvenimo reikalais. Kataliky dovanas. Už pristatytus daik ds Rapids, Mieli. " D r a u g o "
agentui.
stė ir protestantizmas yra ti- tus ji užmoka.

Pirmiausiai p. Sherman neapsvarstė kokiam tikslui yra
daroma Tautų Sąjunga, tikė
jimo klausimams gvildenti, ar
žemiškiems viešpatijų reika
lams sutvarkinti? Jei ponas
senatorius butų sau pasistatęs
šitą klausimą, tai nebūtų ga
lėjęs žengti žingsnio į savo
klaidą. J u k aišku, kad Tautų
Sąjunga yra vien žemiškiems
tautų ir viešpatijų reikalams.
Kiekvienas vaikas, baigęs,
katalikišką parapijinę mokyk
lą, žino, kad popežius turi
valdžią ant katalikų vien tikė
jimo ir doros dalykuose Gai
la, kad yra senatorių, kalban
čių apie tarptautinius katali
B * d W a i suskaityti.
kystės santikius, o tos katali
kystės neištyrusių nei tiek,
Shermanas ttuputį klysta
kiek parapijinės mokyklos bai skaitydamas balsus Tautų Są
jungoje. Dvidešimt keturi ka
gusieji auklėtiniai.
talikiški balsai išeina tada,
Politikoje katalikai liuosi nuo kada Lietuvos nepr i skaityta.
Amerika jau pajuto, kaip
popežiaus.
O mes taip-gi tikimės būti
tas punktas yra jai nepato
Tautų Sąjungoje. Bet jis kly
gus. Ji norėtų užtarti už Airi 1 Leonas X I I I buvo, gan
sta taip-gi nepriskaitydamas
jos neprigulmybę, bet tada greit, didžiausias pasaulio dip
prie protestantų Latviją, EsAnglijos valdomos žemės su lomatas pabaigoje devyniolik
toniją ir Vokietiją, kurios prie
mažėtų. Negana to: jei Airija to šimtmečio. Tokio žmogaus
sukiltų prieš Angliją, Ameri patarmių paklausyti butų bu Tautų Sąjungos neabejotinai
ka turėtų padėti Anglijai nu vę naudinga vis.ems. Leonas prigulės. Tai-gi nekatalikiškų
slopinti airius trokštančius ne- X I I I , žinodamas, k a d nedali krikščioniškų balsų Tautų Są
įsakyti katalikams politiškų jungoje bus daugiau negu p.
prigulinybės.
Amerika norėtų pripažinti daiktų, patarmę davė prancū Sherman suskaitė.
J i s nutylėjo taip-gi nekrik
Kolčakui Rusijos valdžią, no zų katalikams, kad liautųsi burėtų pripažinti taip-gi ir Lietu
vos neprigulmybę. Bet Kolčasavo vietą, o ji yra nežymi, reik garbinti. Jie netikrus pra kė, ir toji nedorybių pilna. kitaip gyveno, kitokios pri
kas, pasiremdamas dešimtuo
moka. Pasaulis nedėkingas, o našus pasirenka.
Kaip save perprasi ir pasaulio gimties yra ir tu jo nesupran
ju punktu reikalauja, kad
juk tu už savo darbus kredito
Ir susėjus su gerbtinu as platybėse pasijusi dulkė, žino ti. Teisybė viena, bet pažiūros
Žmogus yra mišinys prigim nori. Daryk gerą tik pats sau. meniu neretai del pavydo sal si, kas esi ir inepuikavosi. Pa nevienodos. Visus gyvenimo
Lietuva butų po Rusija, idant
nesumažėtų jos žemės. Jei bol ties jausmų, išdirbtų ir natū Tu tai atjausi ir apsivertinsi. dus žodžiai ant lupų, o širdy žiūrėk į žmones ir save. Ką nuotikių, įspūdžių, vystymosi
ševikai išnyktų, o Kolčakas, jų ralių palinkimų. Žmogaus vei Kiti su panieka žiūrėsi Ko tau je tamsi, beviltė, nedrįstanti niekinai, neteisingai jų vertę siūlus negi atnarpliosi ir taip
vietoje stojęs, norėtų kaip jie kmė yra tūlų jo jausmų ir pa jų paisyti! Tu virš jų ir ką švieson pasirodyti
pavydo mažinai. Koks menkas ir neti juos suausi, kaip pas tave kad
palenkti Lietuvą po savim, ii' linkimų iššaukiama. Ar dary tau reiškia kitų panieka! Jie iš puikybė.
kęs esi — gerai žinai. Nusi yra. Nesakyk, kad jis nepro
iškiltų karė tarp Lietuvos ir ti, ar ne sprendžia jo valia ir pavydo taip elgiasi, dėlto, kad
Ne vien blogieji žmogaus žemink, jei teisingu būti nori, tingas.. Gal tu pats neteisingoj
Rusijos, tai Amerika turėtų proto išvadžiojimai.
tu gudresnis, jiems savęs iš privalumai mumyse siaučia. nes tavųjų neteisybių miera pusėj atsistojai, o tik pasidi
padėti Kolčakui, ne Lietuvai.
Ko klausai, kokie jausmai naudoti nesiduoti. Jie pyksta, Viršų neretai ima geroji žmo jau ir taip per kraštus bėga. džiuodamas manai, kad tau
Taip išeina sulig to dešimtojo ir motyvai tavo darbus iš nes tave pažemintų, nelaimėse gaus prigimties pusė. Tuomet
Ir taip save pabarus, ar teisybės paslaptys atdaros. Tu
punkto. Bet Amerika to ne šaukia?
matyti norėtų. Bet tu esi sau nusižeminimo, gailestingumo, daug sykių ateina jausmas rėk pakantos, savo liežuvį ir
nori. J i nori užtarti už Airijos
Štai persekioja tave neatiai žmogus, jų geiduliams ir pakantos ir meilės kilti balsai ir persitikrinimas, kad reikia pasielgimus sulaikyk. Jis toks
ir Lietuvos neprigulmybę, dėl di puikybė. J i tau intikinėja, puikybei netarnauji. Klausyk prašneka. Bet ir tuomet kiek būti nusižeminusiu, ne dėlto, pat žmogus, kaip ir tu. Pasito nenori pripažinti dešimtojo saumeilę kutena, kad esi ge manęs, saumeilės, o nuo pasau vidujinės kovos panešti reikia. kad nori būti nusižeminusiu, rausk po savo jausmus, o su
Sąjungos punkto, nors jame riausias, išmintingiausias už lio silpnybės pagundų busi ap
Prabįla nusižeminimas: Jis bet dėlto, kad jauti, jog taip rasi, kad tu jį myli, privalai
yra pripažinta Amerikiečiams visus. Kiti pašlemėkai, neiš saugotas. Žinok savo vertę ir įsako puikybės ragus laužyti. yra ir privalo būti!
mylėti, nes toks jausmas tavy
brangi Monroės taisyklė.
manėliai, pikti žmonės. Tu tik nesiduok kitiems išnaudoti. Vi Jis nurodo į taip gerai žino
Ana, asmuo pasidarė nebe je yra, tik tu jį užmigdei, pa
Mes norėtume, kad Suvieny vienas gera s ir patsai save įs sas pasaulis, jo progos tąu at mas silpnybes, prieš sąžinės pakenčiamu. Jis protauja ne- vydu ir neapykanta jį uždeng
tų Valstijų Senatas pripažintų tengi invertinti. Netikėk nusi daros. Nesinaudosi, kiti pasi teismą pastato. Kuo tu už ki taip, kaip aš, jis elgiasi, lyg damas. Buk skaistus ir protin
Tautų Sąjungą, bet me s nori žeminimo jausmui. Jis tau naudos ir tave paniekins. Nes tus geresnis? Kiti gali pasi tyčia, klaidas daryti norėda gas, atmindamas, kad jis yra
me taip-gi, kad iš tos sęjjungos negarbę lemia. Žiūrėk į savo buvai kvailas, kad savoms silp didžiuoti savo gabumais, savo mas. Koks jis kvailas, užsis tavo gyvenimo sandraugas, tos
projekto butų išmesta tat vi artimus iš augštumos, savo pil nybėms pataikavai, kitų pa darbais, gi tavųjįj nedorybių pyrėlis, išminties išvadžiojimų pačios žemės gyventojas.
Dažnai taip mes su savimi
sa, kas kytriai ir nedoriai prie ną vertę suprazdamas. Buk gailai. T 0 nedaryk ir skink saikas nusveria tavąsias geras neklausąs! Bet tuosyk ateina
gyvenimo
darželio
gėles,
kol
šinasi tautų laisvei, teisybei ir drąsus, kitų nepaisyk, nes tu
puses. Ko didžiuojies! Del ta persergėjanti mintis: inlysk į argumentuojame ir geresniems
kiti
jų
nenuskinė.
Jos
tavo,
tiesai. Norėtume taip-gi, kad žinai, kad tu jiems nelygus,
vo r ^ikybės nepakenčiamas jo kailį ir jo akihiis į save pri mūsų prigimties jausmams šir
jeigu kitiem s neduosi. ^
jaunoji Lietuvos diplomatija augščiau pakilęs. Nesidrovėk,
pasidarei. Nusilenk, atiduok sižiūrėk. Kuo tu geresnis! Juk dyje įsigalėti prigelbiame.
Pasakyt gyvenimo pasiseki
iš Suvienytų Valstijų ir kitų daryk taip, kaip aš, puikybė,
Daug ir gudrių išvadžioji kitiems pagarbą del jų nuo- ir tu del savo ožiavimo nepa
senesnių viešpatijų raokintųsi tau sakau. Kiek sykių pa mų saumeilė pateikia, tave tei veikalų, savo silpnybių saiką kenčiamas ir biaurus. Tu jo mo sekretą! Kodėl ne: juo
kaip atsargiai reikia apseiti klausome puikybės pagundų, sina. Ar dažnai jos padailintų pažinodamas. Sakai, kad pat silpnybių, kurios gal nėra sil daugiau save širdyje barsi, juo
su tarptautinėmis sutartimis save augštinome pasielgimais, suktybių paklausėme!
sai nusižeminimas yra pui pnybėmis, nepakenti ir dėlto, daugiau prieš nedorų palinki
prieš pasirašysiant po jomis. o kitus "pažeminome!
Kiek sykių mus pavydas gun kybė, nes nusižeminimu, kurį kad jo nepakenti, jis tau tuo mų savalę kovosi, tuo geres
Dar yra ir kitų dalykų, kur
Puikybę pridurmais sau- d ė ! Kiek jis mums veidmainy- kiti mėgsta, nori iritikti, būti pačiu atsimoka. Buk protingas nis busi. I r tada nemanyk, kad
reikia būti labai atsargiems, meilė sena. J i intikinėja. Kam bės antmetė? Anas asmuo ge geru. Sakai, nužeminti bus ir netempk kitų ant savo kur geras, bet klausyk nusižemini
bet apie tai kitąsyk.
čia kitiems nevertiems gerą resnio pasisekimo turi. Kodėl paaugštinti. Taigi žinok, kad palio. Tau savasis kurpalius mo balso. Tuomet kitiems gedaryti! Žiūrėk patsai savęs. jis, o ne aš? Jis už mane ne- ne nusižeminimo ieškai, bet patinka, nes tu jį išdirbai vi- rą daryti norėsi, vien iš ne
P I R K I T E KARSS TAUPY Tavo gerų darbų niekas nema geresnis. O nei Jis daug pras puikybės. Suprask save, atrasi su savo ilgu gyvenimu, visa geros minties, netik darbo, gai
MO ŽENKLELIUS (YV.S.S.). to, suprasti ir invertinti ne tesnis, tik žmonės nežino, ką kamputyje. Visatoje esi dul tavo esmė su juo suderinta. Jis. lėdamasis.
J. g-as.

KAS LIETUVAI REIKA
LINGA,
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kolonijos neturėjo nei vieno
atstovo. Bet jų priešseiminiame vakare Auditorium svetai
nėj tai buvo atsilankiusių ne
Marytė turėjo nė mažiau, nė
|£» » » » —» » » » » • » » » • » » » » • » » » » i • » » » » ^ » • » » « « « > » » i » » > m i « » » |
mažai pažiopsoti...
daugiau, kaip ctevynius me
ŠEŠTOJI LIETUVIŲ DIENA. prisėjo pradėti programą vos
tus. Apie tai ji greitai atsi
minė anksti rytą atbudusi. J i
po 8-nių. Tai ne lošėjų kaltė.
Katalikiškųjų mūsų parapi žinojo, kad šiandie jo s gimimo
Šįmet, kaip ir pereituose
Losime dalyvavo sekančios
jos draugijų knygynas, įsteig diena. Tas faktas jai nesvar
metuose, lietuviai šiaur-rytinės ypatos:
Pennsylvanijos rengia iš eilės
Pelėsio rele—Al. Juočis, at tas suvienytomis jiegomis, pui bus. Svarbu buvo, kas su ta
Šeštą Lietuvių Dieną, kurį liko _ gerai,
nors . kai- kiai gyvuoja. Knygų turi jau diena ėjo. J i nusimanė — iš
Vakaro atsižinojo,.— kad jai
įvyks Neprigulmybės Dienoje kuriose vietose buvo šiokių to už kelis šimtus dolierių.
teks saldainių skrynutė ir kad
(Indopendence D a y ) , liepos 4 kių trukumų. Bimbolo, Pelėsio
jai motina nedraus, kiel: jų
d. Valley View Parke. Vieta draugo, 'ošė P. Žujus. J i s loV;
8v. Onos draugija (moterų turės valgyti. Tai bus balius!
yra viena iš gražiausių sioju ir-gi gerai, tik stokojo gyvumo.
Pennsylvanijos dalyje. Dieno. M agdutės Šnrkaitės Jošė p-lė ir merginų) turėjo gražų pi' Jos galvutėj ir kitas vaizdas
pradžia bus su iškilmingomis O. Gaieckiutė. Atliko gerai. nikelį vietiniame bažn. dar/e. užstrigo: šiandien ji pasirėdys
Reporteris. nauja, balta suknele, dova
mišiomis, kurios bus laiko Cecilijos, piršlės, lošė p-lė M. b j r 2 e h o 2 2 *
noms tėvų pirkta. J i didžiavomos parke už lietuvius ka\*ei Kvetinskiutė. Savo rolę gerai
DUQUESNE, PA.
si.
v uis, kurie krito karės lauke. atliko. Pažymėti reikia, p-lė M.
J i tiirės mokyklon eiti. Del
Mišios prasidės 9:30 vai. ry Kvetinskutė yra neprasta lo
4
*Draugo'* 125 num. tilpo mokyklos jai reikėdavo ankš
to. Po mišių sekantis progra šėja ir turi gabumus. Visi kiti
korespondencija
aprašanti čiau keltis. Kaip gera lovoj
mas bus išpildytas.
mažesnių rolių lošėjai savo už
10:30 vai. ryte, 7 mylių duotis ir-gi atliko gerai. Kai- apie naujai susitvėrusią iš S. gulėti, kaip nesinorėdavo iš
lenktynės (marathon), kuriom kurie buvo pirmą sykį pasiro L. K.-K. A. Apšvietos ir Dai ryto keltis! Motina kas ryt,
lės 103 kuopą. Žinutėje įvyko jos nepasitenkinimo nežiūrint,
bus nuo \Yilkes-Barre iki pai dę scenoje.
iš šiltos lovos iškrapštydavo.
ko ; 11:30 v. ryte base-ball tarp ' Po lošimui vyčių choras su klaida. Apšvietos ir Dailės 103
skyrius. Iš 102 S. L. R.-K. A. Bet ne šiandie. Saldainius ir
lietuvių iš Kingstono ir Pitts- giedojo Vyčių himną. Paskui
kuopos yra susitveręs choras. suknelę atsiminus, ji iš lovos
tono; 1:30 vai. po pietų 3 my- sekė deklemacijos. Po to vyčių
Mokyto jum yra p. Sabonis iš pašoko ir* nubėgo praustis. Tr
lių lenktynės; 2 vai.—mergai- kvartetas iš p-lių M. Kžvetinsu prausimuos bėdos būdavo:
McKees Rock, P a .
ėių
lenktynės;
2:15—vaiku skiutės, L. Saukeniutės, pp. lg.
" T e n b u v ę s " nepažymėjo, taip nesinorėdavo rankų ir
maišuose
lenktynės
(sack K. Dambrausko ir J . Kvetinveidų šaltam vandeny mirky
r a c e ) ; 2:30—merginų lenkty sko padainavo " P j a u t i link kas pasižymėjo vakaro prog- ti, o Čia nelabasis muilas vi
rame gegužio 15 d. Vietos vei
nės; 2:45—Didelių vyrų lenk sma, " kuri gražiai nuskambė
kėjas, Apšvietos ir Dailės ir suomet į akis patekdavo, daž
tynės ; 3:00—virvės traukimas; jo. Padeklemavus porą deklechoro pirmininkas vedė pro nai prie ašarų ir protesto
4:00—muštynės (boxing) tar macijų, vyčių choras sudaina
gramą ir visųpirma prakalbė verksmų privezdamas. Šian
pe atsižymėjusių lietuvių šio:- vo " K a r v e l ė l i , " "Tekėjo sau
jo,
ragindamas
katalikišką dien ji ilgiau ir atidžiau prau
apielinkės; 5:15—imtynės; G lelė" ir, ant galo, visai publi
jaunimą prisidėti prie choro ir sėsi, o po to šluostėsi.
vai.—prakalbos. Kalbės L. Ši kai sustojus, sugiedojo Lietu
teatrališko skyrio. Muzikalį
— Gerą rytą, mama, —
mutis, Tautos Fondo sekreto vos himną. Su tuo ir pasibai
programo dalį išpildė pp. Jan nepaprastai mandagi pasidarė.
rius ir advokatas M. Šlikas i: gė programas. Chorui vadova
— O kur mano suknė?
kai ir Suboniai.
Philadelphia. Taip-gi bus ir vo, su pagelba p-lės M. Kve— Tai gera mergaitė, — ne
Birželio 29 d. Oarnegie Lianglų kalbėtojų. Pelnas šios tinskaitės, p-nia E. S. Stelobrary Hali vėl yra rengiamas iškentė motina nepagirusi. —dienos bus paskirtas tėvynės. mienė.
vakaras. Bus sulošta " K a s Visuomet neraginama kelkis ir
Lietuvos labui.
Na, Kewanes vvčiai, prie šito bailys," komedija dvejuose buk baltai išsipraususi. Tuo
Tad-gi tegul neatsiranda lt< vakaro r e n g ė m ė s g a n a ilgai. aktuose. Taip-gi automobiliais jaus atnešiu.
tuvio, kuris neatvyktų šioje Ne-gi prie kito vakaro ir vėl turės išvažiavimą.
Atnešė. Marytė nauja suk
dienoje į parką.
rengsimės taippat. Taip nega
Kugpjučio 23 d. yra rengia nele pasidnbiim. Batukus i r
A. J. Kižis. sckr. li būti. Turim subruzti, jeigu mas vėl vakaras. Gabus lošė tuos naujus gavo. Motina rū
nenorim atsilikti nuo kitų ko jai, kurie pasižymėjo gegužio pestingai plaukus sušukavo,
DETąpIT, MICH.
lonijų jaunimo. Artinasi Vy 15 d.', sulos *'Aly vos diedai.'' nauju melsvu kaspinu surišč.
čiu seimas. Centro raštininkas
Rugsėjo 3 d. taip-gi yra Džiaugėsi Marytė ir išdidumu
Atsišaukimas į Detroito lietu praneša,- kad kuopos turės iš rengiamas vakaras.
Statys apsisiautė, kuomet motina ja
duoti metinį veikimo raportą. s e n o j e "Užkerėtas J a c k u s " girė ir grožėjosi.
vių jaunimą.
Tad pasidarbuoki m, kad mūsų ir kitą komedijėlę.
Pusryčių išlėto, mandagiai
kuopos
raportas
butų
lygus
Kadangi ištiko baisus padė
Taip tai veikia mūsų koloni ir nedaug tevalgė. Kaip ponia
kitų
kuopų
raportams.
jimas mūsų Lietuvoje-tėvynėje
pasiputusiai užsilaikė, bet sal
jos katalikiškas jaunimas.
Todėl
nieko
kito
nelieka,
ir spaudžia ją
didesnėsės
Randasi ir pas mus soči jai i- dainių skrynutei ant stalo atsi
kaij)
tik
orui
atvėsus
griebties
tautos, kaip t a i : vokiečiai, ru
stų-bolševikų. Daug jų atsi radus neiškentė ir atsargiai
darbo.
su bolševikai ir lenkai, kurie
kraustė iš "VVilson, Pa. su tik kelius sudorojo.
nori Lietuvą pasisavint, taigi
išiaip kevvaniečiai ir-gi, ga
— Mama, ar a§ galiu saldai
slu kenkti katalikiškam veiki
mums, amerikiečiams, reikia lima sakyti, atšalę nuo veiki
nius mokyklon neštis?
mui. Bet tuščios jų svajonės.
stoti i kovą ir ginti savo tau mo. Turi keletą draugijų bei
— (Jali, gali. Tik žiūrėk,
-B. Jasonis.
tos žemę.
organizacijų kuopų, bet visos
kad iš tavęs vaikai neatimtų.
Prieš stosiant į kovą turi snauduliuoja, lyg laukdamos iš
Na, dabar skubėk, kad bažny
BRACIA
POLACY.
me suorganizuoti čia, Ameri kepto karvelio. Tautos reika
čion nepavėlintum.
koje, lietuvių kariuomenę. Ki lais ir-gi mažai rūpinamasi.
Puošni, rimta mina, knygo
Lenkai sakosi norį ingyti
tose kolonijose jau yra susi Iš keturių šimtų lietuvių ne lietuvių prietelystę. Keista, mis ir saldainių skrynute^ po
organizavę būreliai ir lavinasi įstengia sutverti L. R. K. šel kad tos prietelystės ieško to pažasčia Marytė bažnyčion pa
pimo kuopos, nepajėgia Lab
kariško muštro.
kiais budais, kurie apmaudą traukė. Nesižvalgė, nesisukinėjo ir taip išdidžiai žengė,
Detroite bus organizuojami daringosios Sąjungos kuopos ir priešingumą sukelia.
kariuomenės būreliai birželio sutverti.
Jeigu lenkai norėtų būti lyg viso pasaulio akys į ją
Kewaniečiai, subruzkim, su lietuvių prieteliais, jiems vie but nukreiptos.
25 d., 1919 m., Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, 7:30 va!. kruskim. Kitaip toli pasiliksim nas kelias tėra — remti Lie
Ir bažnyčioj buvo maiši,
vakare. Visi Detroito jaunikai nuo kitų kolonijų.
tuvos nepriklausomybę ir lie nors pastebėjo, kad keliolika
Vargdienėlis.
čiai yra kviečiami i tą susirin
tuviams padėti. Tai vienatinis smalsių akių tik jau perilgai
kimą, o labausiai tie, kurie yra
tiesus prietelystei kelias. Da- ja prisižiurinėjo, ne tiek ja,
ROSELANDO KRONIKA.
tarnavę kariuomenėje.
bargi jie netik Lietuvos teri kiek saldainių skrynutei. Bet
Vyrai, kovon už Lietuvos
torijas grobia, bet visokias ir ji ne mulkė — skrynutę,
Birželio 16 d. Labdarybei lietuvių pastangas laisvę at kaip savo akį sergėjo.
laisvę!
Iš bažnyčios mokyklon ei
Stokime tuojaus visi, kam mūsų lietuvaitės surinko 252 gauti išjuokia.
Lietuvos laisvė rupi, į kovą ir dol. Ačiū širdingai joms už
Štai kaip vienas lenkų laik nant, sesuo mokytoja paste
prakilnų pasidarbavimą.
raštis išsijuokia iš lietuvių pa bėjo.
Lietuvos gelbėjimo darbą.
— Na, ko tu, Mariute, šian
stangų Amerikoj karininkų
Komisija:
die kaip piknikan pasipuošu
sudaryti.
K. Gervilis,
Visų Šventų parapijos mo
S. Cibulskis,
" J i e susimanė lietuvių ar si?
S. Stepulionis. kyklą šįmet baigia 10 mokinių. mijos. Pervėlu " b r a c i a s z k i " — Šiandie mano gimimo dieMokslo metų užbaigimui prog lietuviai, pervėlu. Apie Lietu-[ na,—ytin švelniai atsakė,
—
ramas bus birželio 29 d. para vos likimą spręs lietuviai
Linkėjimai, pagirimai, vai
KEWANEE, ILL.
pijos svetainėje. Bus labai Lietuvoje ir lenkai savo kraš kų tylus, bet pavydu ičkalbųs
Birželio 14 d., šių metų, Lie gražus vakaras. Visiems pra te ir Lietuvoje. O Vilniaus žvilgsniai.
taip neregėsite, kaip savo \ IClesoj ji greitai pajuto, kad
tuvos Vyčių 60 kp. statė sce vartu jin atsilankyti.
ausų niekados neišvysite. Lo ji šiandien gali jaustis kara
noje " Piršlybos/• komediją
šimą pralaimėjote ir ramiai laite: sesuo-mokytoja kažko ją
dviejuose veiksmuose, Šv. An
Nauji, gražus varsuoti lan tupėkite. Washingtonas žino, klausimais aplenkdavo. Tas ją
tano parapijinėje svetainėje.
džiugino ir drąsino. PradrąsiXors oras buvo šiltas, bet gai mūsų bažnyčioje dar nevi po kiek mastas."
Keista, kad tokiais išjuoki no^lyj> tiek, kad ji paslapčia
publikos prisirinko pusėtinai. si indėti. Darbas ilgai tęsiasi,
vaišindami, klesoj saldainį išsiėmė ir burPažymėtina, kad mųs kolonijos nes kontraktoriai sako, stiklas mais lietuvius
lietuviai nesusirenka į vakarą esąs labai pabrangęs ir to pa lenkai drįsta dar kalbėti apie non panėrė. Nors ji matė, kad
paskirtu laiku. J o g ant įžan ties negalima esą užtektinai " b r o l i š k u s " ryšius su lietu mokytoja jos žygį pastebėjo,
gos tikieto esti pažymėta pra gauti. Nauji stiklai kainuos viais. 0 kas del Vilniaus, ne bet nieko nesakė ir nudavė ne
lenkams jo likimą spręsti. Lie matanti. Kaip gera gimimo
džia. Tiesa, kaip kurie pribuvo netoli 1,000 dol.
tuviai amžiais nenurims, jei dienos susilaukus! Marytė šir
paskirtame laike, bet diduma
prie to prieis, o Vilnių sau at dužėje džiaugėsi ir jos Jaįmė,
susirinko valanda a r dvi vė
į t i p ant micių, augo.
A.
liau, tokiu būdu ir lošėjams
Lauvamanaų Seimai ii mųj kovos.
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Marytes gimimo diena.

Lietuviai Amerikoje.
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Ir rožė turi savus dyglius,
taip laimė kartumais išmargi
nama. Kuomet Marytė paten
kintai saldainį liežuvėliu varteliojo ir gomurį tenkino, ji
negirdėjo, kad jos užpakaly
juodas suokalbis mezgiamas.
Nenuorama Juozukas kumšte
lėjo Petrukui pašonėn.
— Ar matai? — akimis į
Marytę nurodė.
— Ką?
— Ugi Žėkų Marytę!
— Matai, išsipuošusi, kaip
povą ir toki išdidi.
— Tas nieko. Matai, kaip
jos žandai juda saldainį bėčiulpant ?
— Žiūrėk, visą skrynutę ant
stalo pasiguldžiusi. Kažin, ar
daug dar joj liko?
— Pilna!
. — Atimkim, kaip namo ji
eis, — į saldainius žiūrėdamas
ir seilę rydamas Petrukas pa
gundė.
— Ne be to!
Čia juos perdaug šnekantis
pastebėjo mokytoja ir sudrau
dė. Bet jau pervėlu buvo. Suo
kalbis padaryta, o kaip jis bus
išpildytas, jiems negalvoj. Ži
nojo, kad jie saldainius atims
ir tiek.
Visu mokyklos metu padau
žos Juozukas su Petruku tik
tėmijo, kad skrynutė perdaug
neištustėtų. Paleidus namo,
jiedu be sutarties paskui išdi
džią Mariutę nusekė.
Nespėjus tai pro mokyklos
vartus išeiti, Juozukas jau ją
užkalbino.
— Ką tu čia skrynutei neši?
Negerą nujausdama, Ma
riutė nieko neatsakė ir mėgino
toliau žingsniuoti. Nemanda
giai už suknios sulaikė.
• — Saldainiai? Duok man, —
neatstojo Juozukas. >
— Duok ir man, — prisiarti
no P e t r i k a s .
Matydama, kad išėjimo nėr,
mėgino
atsipirkti. Atidarė
skrynutę ir po vieną rengėsi
padalinti.
•
t
— Ne, duok visą, — Juozu
kas prie skrynutės gretinosi.
Mariutė suprato, kad visa
negeruoju kvepia. Kad taip,
ji nieko neduos. Staiga užvožė
skrynutę, pasipurtė ir kaip
greitai kojos žemę siekė bėgti
pasileido.
— Laikykit! Turėkit! Juozukas su Petruku savo au
ką vijosi.
•>
Jųdviejų šauksmą išgirdo ir
juodu vejantis Mariutę paste
bėjo Žagarų Katrė ir Kilpų
Ona. Marytei kelią pastojo,
pakišdamos kojas ir Mariutė,
kaip ilga išsitiesė, skrynutę
suspauzdama. Ant jos visi ke
turi vaikai užgulo. Tąsynės
buvo neilgos, nors riksmingos.
Pasekmė ta, kad suknelė su
purvinta, kaspinas nutraukta,
saldainiai atimta. Kuomet sal
dainius atėmusieji skubiai bė
go už kampo pasislėpti ir sal
dainiais dalintis, nuskriausta
Mariutė, dūdas paleidusi, su
purvinta, suvelta namo pa
traukė.
— Nagi kas čia dabar? —
nustebo motina. — Kur tu
visa susipurvinai? Ko rėki?
Bandė Mariutė pro verks
mus aiškintis pradėti, bet vi
sa, ką įstengė, dūdas dar
smarkiau paleisti.
Nedėkingas ir netikęs pasau
lis! Vieton paguosti, ko Mary
tė tikėjosi, motina supyko.
— Tu vis išdykusi! Skalbti
nespėju. Ana, naują suknelę į
ką pavertei?
Neapsimoka baudos scenas,
padidintą kliksmą piešti. Ver
čiau, kiek laiko praleidę, paž
velgiame į Mariutės miegamą
jį;

i

Nuo visokiu skaus
mu raumenyse

A. MASALSKIS

Pain-Bipeller
yra pągelbingiausis.
fcurgkite, kad bu
tu su INKARO žen
klu!

LIETUTIS GRABORIUS
— — • — • — — — — — — — — — •

Atlieka visokias laidotuves
kuopigiausial. Turtu savo karabonus ir automobilius.

Galima gaut visose
aptiekose ui 35c ir 85c
arba iAsisiuzdint nuo
F. A D . RICHTER & C O ,
326-1* Broafear, New Tark

GALIMA GAUT NUSIPIRKT
Gavome naujai išleistų Lie
tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietą, ^amatyti
naujas Lietuvos ribas.
žemlapio didumas: 27 coliai
pločio ir 37 coliai ilgio.
KAINA—$1.00. ,
Turime taippat knygelių "Independence for the Lithuanian
Nation" (angliškai).
KAINA 50c.
Užsisakymų siųskite
DRAUGAS PUB. CO.,
1800 W. 46th St., Chicago, ILL

Taipgi didesnę dalį grabų pa*Js dirbame.
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3307 AUBURN AVE.
Phone Drover 4139
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Y. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas Didmiestyj:
69 W. WASHDIGTON STREET
Kam baris €09
Tel. Central 5478
Gyecnlmas, 812 W. 33rd St.
Tel. Yards 4681

AMERIKOS LIE. MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, typewriting, plrklybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, politlkinės ekonomijos ptlietystės, dailiaradystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki
B po piotų: vakare nuo T:30 iki 8:80
2106 So. Halsted S U
Chicago, IU.

K

i

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — I iki 11 iŠ ryto;
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare.

•K

DR. LEO AVVOTIN

M—

Gydytojas, Chirurgas,
Akušeris.
1920 So. Halsted St., Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai ir
rusiškai.
Valandos: 10 — 12 rytą; € — 9
vakare
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Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland Ave.

Tel. Canal 436'

P l i o n e Drover

..V

7042

Cicero Office
4847 W. 14-tli St.
Phone Cicero 39
Rezidencija 3336 W. 66-th St.
Phone Proapect 8685

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Telefonas McKinley 67e4
GYDO VISOKIAS LIGAS
8457 South Wostern Doulevard
K a m p a s W. 35-tae g a t v ė s

,

^—
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Tel. Drover 7042

Dr.M.T.Strikol'is

Dr. C. Z VezeKs

LIETUVIS

LIETUVIS DENT1STAS
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą
4712 SO. ASUI, AND AVENUE
arti 47-tos Gatvės

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
1?57 W. 47th St., Chicago, Hl.
Ofiso Telefonas Boulevard 160

J0SEPH C. VV0L0N
Lietuvis Advokatas

Dr. A. R. Blumenthal D.D.

20 SO. LA SALLE STREET
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
Tel. Rockwell 6999
*
CHICAGO, ILL.

AKIŲ SPECIJALISTAS
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 iŠ ryto iki
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.
Telefonas Yards 4317
Telefonas Boulevard 6487

Telefonas Pullman 60
frp • » • » » » • » » • • •

I^»»»MM'M»W

DR. W. A. MAJ0R

«S

GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Ofisas 11716 Michigan Ave.
Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1 iki
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto

Dr. D. J. BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir
Chirurgas
,
Ofisas 10900 So. Michigan Avs.
Rezidencija 10781 So. Michigan Av.
Roseland, IU.
Telefonas rezidencijos ir ofiso
Pullman 848.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 3 po platu
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DR. M. F. BOZINCH
LIETUVIS
perkėlė savo ofisą iŠ 845 Milwaukee ave., kur iSbuvo per 24 metus.
Dabar ofiso adresas yra šitoks:
700 NORTH ASHLAND AVENUE
Kampas Huron Gatvės
ant aptiekos Polonia Pharraacy,
Priėmimo valandos vakarais nuo 0 .
Iki 9 vai. Telefonas Haymarket 6282

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai
Ofisas 3140 So. Morgan St.
Kertė 32-ro St.,
Csicago, IU.
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7
iki 8 valandai vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
Telefonas Yards 687
.:•:

Mokykis Kirpimo Ir Designing
Vyriškų ir Moterišku Aprėdalu
Mūsų sistemo Ir ypatlSKas mokini
mas parodytus ius žinovų J trumpe,
laiką.
- Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing Ir siuvimo
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės
Elektros varomos mašinos mūsų siu
vi mob skyriuose.
Jųs esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti mūsų mokyklą bUe laiku —
dieną ir vakarais ir gauti specijaliikai pigią kainą.
Petrenos daromos pagal Jūsų mierą — bile stailės arba dydžio, ir Di
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnioka, Peedėtinis
Persikraustė iš 118 N. LaSalie St.
į 190 N. State gatve, kampas Lake
gatvės. 4 lubos.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
Telefosas Haymarket 3644

J i miega. Ir stebėtina — jos
veidas šypsosi, nes ji, dienos
nepasisekimus užmiršusi, gra
ojas ir chirurgas
Rusas
žins ir malQnįus sapnus au Specijalis
Moteriškų, Vyriškų
džia. J i net įsisapnavo, kaip
Valkų
visų chroniškų Ilgų
Juozukas, jai besigerindamas Ofisas: 385 So. Halsted St., Chicago
Telefosas Drover 9 69 i
ir dovanojimo ne žodžiais, bet
VALANDAS: 10—11 ryto •—-* po
pasielgimais,
maldaudamas, pietų
7—8 vak. Nedėlįpmis 10—12 djai didelį saldainį davė! Jis. llllIllllllllllililIlllIlIlIlllIIJUllltlIlIUUllJl

DR. A, A, ROTU,

Trečiadienis, birželis 25 U919

PHBOOKS
,i w I I 'i i..Tiiai, Įv^^tst

CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

i.MlI • '

U NORTH 3IDE.
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Šv. Kazimiero Akademijos
rėmėjų dr-jos atskaita ir su
rinktų daiktų ir pinigų šv.
Kazimiero Seserų
banarui.
Draugijos aukojo sekančios:
L. D. Są-gos 20 kp
$6.00
L. Vyčių 5 kp
5.00
Mot. Są-gos 4 kp.
5.00
Mot. Šv. Rožančiaus . . . . 5.00
Aušros Vartų Motinos
Dievo
3.00
Šv. Juozapo darbininkų.. 2.00
Smulkiomis aukomis buvo
surinkta
$45.25
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. AŠTRIAI BAUDŽIAMI KRI
LABDARYBĖS KUOPŲ
MINALISTAI.
IŽDININKAMS.
Trečiadienis, birželis, 25 d.,
Šv. Vilhelmas.
Teisėjai mėgina praretinti pik Gerbiamieji:—
Ketvirtadienis, birželis 26 d.,
tadarybes.
Būdavo įprotys Labdarybės
Šv. Jonas ir Povilas, kank.
apyskaitą išduoti per laikraš
. Chicagos kriminalistams at
Vienas iš didžiausių ligų yra tai Prietvaras. Pasi
tį du kart į metus. J a u bai
ėjo teismo diena. Teisėjai juos
MIESTO DARBININKŲ
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai
giasi birželio mėnuo, tai atei
baudžia be jokio pasigailėjimo.
STREIKAS.
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuoAną dieną apie tuzinas vi na laikas išduoti apyskaitą iš
met nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
Streikuoja 1,000 gatvių
sokios rųšies nenaudėlių nu pirmojo pusmečio. Bet aš dar
šlavėjų.
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu rei
bausta kalėjimu ilgiems me ne iš visų kuopų gavau žinias,
kiek jos surinko ant kapinių
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu
tams.
Vakar ryte Chicagoje su
30 gegužio, kiek pelne šv. An
Daiktų buvo taippat Apie
ne tai prietvaras yra rezultatu.
Jei ir pirmiau su jais butų
streikavo 1,000 gatvių šlavėjų
tano dienoje, ir kiek sukolek- $70.00 surinkta. Tikrai įebu
taip pasielgta, šiandie ra
tavo mieste ant gatvių 16 bir vo galima sužinoti, nes j kiti
ir valytojų, taippat atmatų iš
Prigelbėkite gamtai vartojant
miam žmogui nebūtų baimės
želio. Taip pat reikėtų ineigų tiesiai j bazarą daiktus prista
vežiotoje.
;**f$
išeiti gatvėn.
trečdalius turėti, o aš dar iš tė.
Tai tik esanti pradžia, tvir
daugelio vietų neturiu, dėlto ir
tina darbininkų unijos virši
Ačiū Širdingai visiems" au
PAMETĖ VYRĄ IR KŪDI
apyskaitą sunku daryti. Ti
ninkai. Streikan išeisiu dau
kojusiems ir rinkėjoms, kurios
KĮ.
kiuosi, kad visi tie daigtai
giau darbininkų iš kitų darbo
su pasišventimu darbavos}.
- N
taps man prisiųsti iki 30 bir
departamentų.
Rėmėjų Dr-jos Narė.
Vyras ieško pagelbos teisme.
Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
Darbininkai streikuoja del
želio, ir kad aš savo laiku ga
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax
didesnio užmokesčio.
lėsiu išduoti viešai apyskaitą
IŠ
TOWN
OF
LAKE.
Stanley Mosio, 1527 Augus
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris
ta gat., atėjo šeimininių rei iš šio pusmečio ineigų ir išlai
yra labai švarus. J i s savo darbą atlieka nekaipo papras
NETEISINGAI SUAREš
'
~ ^ ? L. Vyčių 13 kp. narių domai.
kalų teisman. Atėjo nešinas 9 dų.
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris
TUOTAS BUVĘS KA
mėnesių kūdikiu. Ant vienos
Kun. Pranciškus Bučys
REIVIS.
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus
Visi L. Vyčių 13 kp. nariai
rankos laikė kūdikį, kitoj Centro Iždininkas,
išvaro.
teiksitės šiandie, birželio 25 d.
rankoj turėjo buteliuką su ka
2634
W.
Marąuette
Rd.,
Buvo intariamas kaipo plėši
8:15 vai. vakare, Davis Square
va, kuriąja valgydino kūdikį.
Chicago,
111.
Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito.
kas.
parko svetainėn atsilankyti į
Nelaimingas vyras teisme
susirinkimą, nes tarsimės apie
STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
pažymėjo, jog jo pati Agnės
VIEŠA
PADĖKA
Buvęs kareivis Charles H.
važiavimą L. Vyčių Apskričio
ninkus. Jeigu jusu vaistininkas neturi tai parašykite
apleido namus, štai jį ir kūdi
Davis laikomas kalėjime netei
piknikan liepos 4 d. Geistina,
mums o mes tuojaus jam dastatysime.
ki, ir nežinia kur išdūmė.
Aplinkybėms
susidėjus,
ne
singai, tvirtina suareštuotojo
Dabar jam vienas vargas. galėjome anksčiau išreikšti kad visi užsiregistruotų, kad
advokatas MeLean,
Nėra kam kūdikio prižiūrėti ir viešą padėką visiems tiems, visi sykiu išvažiuotume.
Parduodamas
16 uncų buteliuose
David buvo
suareštuotas
Korespondentas.
auginti, gi jam pačiam reikia kurie nesigailėdami savo triū
Henrici restorane. Jis inta
dirbti.
so; nuostolių ir vargo teikė
riamas apiplėšime vieno parIŠ BRIGHTON PARKO.
Mosio nieko nereikalavo nuo si aktyviškai padėti, kad ati
samdomų automobilių kompa
teismo, kaip tik pagelbėti su davus paskutinį patarnavimą
(INDIANA)
nijos šoferio.
J a u trys dienos beliko iki
rasti jam jo pačių ir anų pris a. a. kun. Pranciškui Rūsiui.
910 SO. MICHIGAN A V E .
CHICAGO
Advokatas tvirtina,
jos;
užbaigimo
Nekalto
Prasidėji
tatyti prie kūdikio.
Didžiausią padėką viešai sude
buvęs kareivis suimtas ne
Viena iš oficijalių mirsi iV dame kun. M! Krušui už jojo mo Šv. P. Marijos parapijos
duodant jam progos pasitei
paklausė Mosio, kaip jis šva tėvišką meilę ir užuojautą link bazaro, t. y. sereda, birželio
sinti. Suimtasis turi liudinin
riai užlaikųs savo kūdikį.
velionio. Taip-gi kunigams: 25 d., subata,, birželio 28 d. ir
kų, jog apiplėšimo metu jis
"O,
labai švariai", atsakė Albavieiui, Pakalniui, prof. P. nedėlia, birželio 29 d., o daik
. . . . - . . . , . . . . . - a
kur kitur buvęs.
vyras. " D u kartu dienoje kū Bučiui, Pašjcauskui, Svirskui, tų dar daug tebėra. Ikišiol baAA, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKANČIAI R A S A I .
dikį prausiu. Oi namieje pil Lapeliui, Vaičiūnui, Zaikaus zarui klojasi kuopuikiausiai.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
JUODUKAS APMUŠĖ
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabuėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir
na prikabinta išplautų vys- kui, fliuberkiui, Jonsen, Cotlu Vakarais prisirenka žmonių
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad
ŠAUČIŲ.
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagolbos, nesigailėjai visoje Ameri
tykta."
koj ir už rubežių, bet niekur negavau save sveikatai pagelboa
L. Vaiciek'auskui, KelmeliuiJ tiek, kad į būdas ir į šokių
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
Visi tik stebėjosi to vyro ru P. Daniunui, Valaičiui. Augštą pavilijoną nei prisimušti ne
Thomas Reccini, 65 metų,
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui
pestingumu.
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt.
padėką išreiškiame pasidarba galima. Parapijos komitetas ir
721 Barber gat., turi krautu
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
vusiam gerb. klebonui Šv. J u r  pats gerb. klebonas ištisus va
vėle, kur taiso avalines. ••
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių ligerdavau kas sa
JUODIEJI GINASI NUO
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
Aną dieną vienas juodukas
gio parapijos, Dotroite, kun. karus praleidžia darže ir dir
mačiau
toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos
BALTŲJŲ.
ba
sukaitę.
Moterys-mergaitės
smagiai
ir
esu
linksmas
ir
1000
sykių
dėkoju
Salutaras
mylistų geatėjo pasiimti avalinių, ko
F. Kemešiui^ kurio dėka taip
radėjul
ir
linkiu
viseims
savo
draugams
kreipties
prie
Salutaras:
tik laksto-bėgioja, patarnaukios buvo paduota pataisyti.
SALUTARAS,
Už rasines riaušes kaltinami puikiai ir iškilmingai laidotu damos publikai. J e . Smagu ir
Susiginčyta už užmokestį.
vės sufaarkvra.
CHEMICAL INSTITUOTON J. Baltrenas, Prof.,
svaigalai ir politikieriai.
dirbti,
kuomet
parapijonai
už
1707
8o.
Halsted
St^
Telephone Ganai M17,
Chicago, IU.
Juodukas su skustuvu pas
Taippat Orchard Lake lie
Vienas
ni gėrių
baptistų tuviams kli^ri^ams, draugi jaučia ir kiekvieną vakarą at y »
kui senį Šančių suraižė, su ge
-—-a
silanko. Atvažiuoja Šumnaus
ležiniu kurpaliu apmušė ir pa pryčeris už rasinins nesutiki ems,
ėmusioms dalyvuma lai-:
bėgo.
mus ir riaušes kaltina svaiga- dchivėse ir visiems velionio bazaro pažiūrėti ir svečių.
REIKALINGI.
BAROENAS VYRŲ
Praeitą nedėlią buvo svečių iš
fus ir politikierius.
Leiberiai ir shearmen del
drausrams, ariminėms ir pažy
DRABUŽIŲ.
Žmonės užsipila svaigalais stamiems išreiškusiems savo Dievo Apveizdos parapijos, iš
PABRANGSIANČIOS PAGY
geležines scrap yardes, Atsi
Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti
protus ir paskui ieško visokių užuoiauta dėlei ankstybos kun. Town of Lake, Šv. Jurgio,
ant orderio siutai ir overkotai. bet
VENIMŲ RANDOS.
šaukite:
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo
North Sidės ir kitų.
priekabiu,. Politikieriai gi su Vr. "Rūsio mirties.
$20.00 iki $45.00.
Lanskį
Vyrų Ir Jaunų Vaikinų gatavi
Šį pavasarį žymiai pabrango prievarta stumia juoduosius
Šiandie bazaras
atsidaro
siutai ir overkotai $15 iki $28.50.
Lai
Dievas
visiems
atlygi
Nekartą
J
ų
s
savo
balsais
2117
South
Jefferson
Str.
pagyvenimų randos.
Dabar žmones baltųjų tarpan. Sako,
Vyrų Kelinės po $3.00 ir augšciau.
7:30 vai. vakare. Sakoma bus spręsite, kokia turės būti Lie
n
a
!
Vaikų Siutai po $5.00 ir augšciau.
pranešama, jog prieš ateinan jie turi savo išrokavimus.
Pirk savo overkotą dabar prieš
Paieškau gero Ir darbštaus vargoSu augšta pagarba nuliūdę daug ko naujo. Verta atsilan tuva ateityje. Kad gerai nu ninko
Pryf-eris tvirtina, kad juo
Kiemą,
kuomet kainos pakjla.
tį rudenį ir vėl pabrangsianmylinčio su Jaunimų darbuo
Mes
taippat
turime pilną eilę bikun. P r . Rušio globėjai kyti ir išbandyti savo giliukį. spręstumėte, kviečiame ingyti tis. Meldžiu greitu laiku • atsišaukti
dieji pirmutiniai atėjo Chicaeios.
skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo
nes senasai varg. J. Prakaitis iSėjo J
Juoz.
ir
Philomena
Perminai.
$«.50
ir augšciau.
gon,
paskutiniai
ir
išeis.
bizni
fotografas
del
išlygų
meldžiu
knygą
Ss.
Ypač apartamentiniuose na
Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
kreiptis per laišką
J o nuomone, problema yrp
muose flatai busią brangesni.
tai ir tt. $10.00 ir augšciau.
Kun.
M. J. Kolvekas
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 •
IŠ
NORTH
SIDE.
To apsireiškimo kaltė su labai opi. Gali atsikartoti nau
423 So. Linn Av.
Siotuc City, Iowa.
RAČIŪNO NAUJI
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Suverčiama ant namų trukumo. jos riaušės. Baltieji yra skaitbatomis visą dieną iki 10 valandai.
S. GORDON.
parašė
Kun.
Prof.
Pr.
Bučys.
Moterių Sąjungos 4 kuopa
Šiandie mažai namų statoma. lingesni ir jie įveiks juoduo
Ant pardavimo krautuvė; gera vie
1415 S. HaLsted St.,
Chicago, HL
ta lietuviui; pigiai. Atsišaukite: 4537
Kaina
25c.
Įsteigta
1902.
Brangi medžiaga ir darbinin sius. Bet už tą baltieji neaptu birželio 10 d. laikė paprastą
muštruotos Dainelės "ExSo. Paulina St., Chicago, 111.
mėnesinį
susirinkimą.
Nežinia
rės jokios garbės.
kai tiesiog neprieinami.
tra" visi Nauji Paveikslai at
Kreipkitės šiuo adresu:
Sutikimus tegali žmonių tar ar tai del vasaros šiltaus oro, sibus:
DRAUGAS PUB. CO.,
Ant pardavimo du namai 663—665
pan pravesti ne kitkas, kaip ar t«kin iš papratimo j šį susi
DU VAIKŲ UŽGRIUVO
Petnyčios vakare birželio
W. 18 Str. Gera vieta bile kokiam
1800 West 46th Street,
tik krikščionys žmonės. Ir jie rinkimą atsilankė neskaitlin 27 d. Lietuvių Baž. Salėje 425
ŽEMĖ.
bizniui. Abudu namai gerame pa
dėjime.
Atsišaukite: tą padarys.
gas būrelis narių, bet atsilan Lafayette Str., Utica, N. Y.
Chicago, 111.
J. P. Rashinski,
kiusios buvo pilnos gyvumo ir
Ant North Laramie ave. ir
3200 S. HaLsted Str.
A. T. Račiūnas.
ŽADA
STREIKUOTI
MIES
noro dirbti del organizacijos
Palmer gat. miesto darbininkai
TO DARBININKAI.
ir visuomenės labo.
iškasė gilią duobę vandens
U
nuovados sistemai.
Pirmiausiai buvo svarstomi
250 darbininkų, dirbančių
Lietuviai Bridgeportiečiai ir kiti visi, kurie atsilankysite
Ant iškastos žem^s kalvelės
gatvių apšvietimo sistemoje kuopos reikalai. T a r p svarbes
andai žaidė vaikai. Žemė išžada sustreikuoti. Jie jau se nių nutarimų, buvo svarstyta ant Bridgeporto neužmirškite užeiti į «
kaston duobėn staiga ūžtelėjo
Naujenybės ir Įvairumai
nai reikalauja didesnių algų, kokiu būdu prisidėti prie ren
Smetonos gerai pritaikinti akiniai
ir po savimi palaidojo brolį su
bus palengvinimu del Jūsų aklų.
bet ligšiol jų reikalavimai giamojo parapijos bazaro. Ka
seserimi — Chester, 5 metų, i r
Mūsų scenos nauji, gra-*
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dangi kasoje nėra daug pinibuvo ignoruojami.
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
Eufini, 3 metų, Zilinskius.
žųs ir lengvi perstatymai.
vą, kuomet Skaitai ar siuvi ar ra
Jiems sustreikavus naktimis gu, tad nutarė kiekviena paaušai,
u i tuomet yra šaukias, kad
Tuojau s susibėgo žmonės su
reikia
Jums akinių. Mano l t metų
Komedijos, Farsos, Gy
patyrimas priduos Jums geriausią
špatais. Kaip bematai atkasta gatvės gali palikti be elektros koti po kokį daiktą ir tokiu
patarnavimą u i prieinamą kainą
venimo vaizdai, Dialogai,
Tenai galėsite dienraštį " Draugą/' pasiskaityti, paduoti į
būdu pasistatyti savo būdą
net taip žemai net ik M.%%.
vaiku. Bet atrasta nebegyvu. žiburiij.
Monologai ir tt.
jį pagarsinimų, paieškojimų. Galėsite įduoti " D r a u g o " spau
minėtame bazare.
JOHN SM1TANA
stuvei įvairių darbų, kaip: plakatų, tikietų ir kitokius dalykus
Reikalaukite
kataliogo
GAISRININKAI LAIMĖJO
Nutarta rudeniop surengti padirbti ir knygų nusipirkti.
Akių Specijalistas
rašant
sekančiu
adresu:
ATOSTOGAS.
vakarą su perstatymu. Į pa1801 8. Ashland Av. Chicaco
Tenai galėsite įvairius krasos reikalus atlikti.'
Egsaminas suteikiamas dykai.
šelpinį skyrių persikėlė p-lė
- Jei busite sušilę, ar ištroškę galėsite atsivėdinti vėsiais,
Kampas 18-tos gatvės.
J.
V.
KOVAS,
Chicagos gaisrininkams mie
M. Vigonauskiutė. Geistina,
t-dios lubos Tiri P l a t f o aptlekos.
<iout SAVINOS STAMPS
skaniais gėrimais ir gardžia šaltakoše.
21 Congress Ave.,
Kambarį* 14, 1$, l t , 17 ir I I
ISSUEDBYTHB
sto taryba pripažino kas me
kad ir daugfaus tokių atsira
Tėmykite 1 mano parašą.
Patarnavimas mandagus.
' VNITED'* STATES*
Waterbury, Conn.
tai kiekvienam duoti 15 dienų
stų.
Valandos: nuo t ral. išryto iki •
GOVERNMENT
vai. vakarą. Nedėiioj nuo i »aL
atostogų su apmokėjimu.
Sąjungietė.
II
l t valandai diena.

NELAUKITE
KOL
PRADĖSITE

SIRGTI

STANOLAX
del Prietvaro

STANDARD O I L COMPANY
Š_

LIETUVOS
PILIEČIAI IR PILIETĖS!

"APIE APŠVIETf

JUDAMI PAVEIKSLAI

SERGĖKITE SAVO AKIS.

L

NAUJI VEIKALAI!!

LIETUVIŲ DARBINIKŲ SĄJUNGOS
KRAUTUVĘ
901 We»t 33rd St.

