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Armija

voje
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SCHEIDEMANN ŠVEI
CARIJOJE.
Turbūt, bus pabėgęs iš
Vokietijos.

TAIKOS SUTARTIS

BLAŠKOMI įBOLŠEVIKAI IŠ VOKIETIJOS SOSTO ĮPĖDINIS OLANDIJOJE.
LIETUVOS.
Lietuvių 25,000 armija
ofensyvoje.

Apie tai oficialiai pranešta
iš Olandijos. '

No. 153

1,000 bolševikų suimta
Vokietijoje
GRUMOJAMA KARĖS STO jalistų ir komunistų pildoma
VIU VISAI VOKIETI
sis komitetas.
JAI.
Areštavimas įvyko patyrus,
jog Hamburgo bolševikai tele
LONDONAS, birž. 29. —Vo fonu tariasi su Berlyno neprikietijos
karės
sekretorius gulmingaisiais sukelti revoliu
Noske, bijodamas Šalyje politicijų. Iš Hamburgo buvo pa
kinių sukilimų, pranešė kad
sakyta berlyniškiams socialis
jei spartakai ir kiti dabartinei
tams, kad jie tuojau s imtųsi
valdžiai priešingi gaivalai ne
ginklų, nes jau atėjęs laikas ir
nurimsią, jis visoj Vokietijoj
esanti geriausia proga nuver
paskelbsiąs karės stovį.
sti dabartinę valdžių.

Geneva, Šveicarija, birž. 28.
Hague, Olandija, birž. 28.—
PARYŽIUS, birž. 25 (suvė
—Anot Baselio laikraščio Na
tional Zeitung, buvęs vokiečių linta).—Lietuvių armijos va Kuomet pasklydo žinios apie
,
premjeras Scheidemann atke das gen. Žukauskas su 25,000 buvusio .Vokietijos sosto įpė
kariuomenės išmušė bolševi dinio pabėgimų * Vokietijon,
liavęs Šveicarijon.
Sakoma, kad Šveicarijon vy kus iš didesnės Lietuvos da Olandijos vyriausybė atliko
riausybė jam leidusi šioj šalyj lies. Labjausia bolševikai su tyrinėjimus.
dei sveikatos išbūti dešimtį mušti netolios Dvinsko ir Za
Vakar tad oficijaliai praneša
rasų,
dienų.
ta, kad pasklydusi žinia netei
Apie tai čia žinia gauta nuo singa. Nes buvęs vokiečių so
Bet Constanee laikraščiai
Hamburge kariuomenė.
tvirtina, kad Scheidemann iš kapitono Howell Forman, A sto įpėdinis neapleidęs Wie^ VOKIEČIAI AREŠTUOJA
VOKIETIJOS PLENIPOTEN PADARYTA PRADŽIA TAI Vokietijos pabėgęs, bijoda merikoniškos Pabaltijos šelpi ringeno, Olandijoje, ir niekur
BOLŠEVIKUS.
Vakar miestan Hamburgan
TAI VERSAILLESE.
KAI VAKARŲ EURO
mas pasikėsinimų.
Rubežių mo administracijos viršininko. neišvažiavęs.
Grumojama juos bausti kaipo inėjo valdžios kariuomenė. Ne
Žinia datuota Lietuvos mie
perėjęs pėsčias.
POJE.
apsieita be smarkių susirėmi
šalies išdavikus.
Atvažiavo greičiau, kaip buvo
ste Kaune, birželio 24 dieną..
GEN. HOFFMANN PRA
mų, nes bolševikai gynė savo
tikėtasi.
Ją
gavo
Talkininkų
šelpimo
SUSEKTA
ANARCHISTŲ
ŠALINTAS, k
VERSAILLES, birž. 29. —
Copenhagen, birž. 28.—Ber pozicijas.
komisijos
pirmininkas
Hoover.
SUOKALBIS PRIEŠ IS
lyno laikraštis Zeitung am Kariuomenė pradėjo įvezdinParyžius, birž. 29. — Vakar Šiandie čia istorinėj salėj paPANIJOS KARALIŲ.
Berlynas, birž. 28.—Iš vado Mittag praneša, jog karės ti tvarkų pradėjus areštavivėlai vakare Versaillesan at galiaus talkininku ir vokiečių
WILSONAS REIKALAUS vietos vokiečių rytiniam fron ekretoriaus Noske įsakymu m a i s bolševikų ir kriminalistų,
važiavo vokiečių atstovai I)r. atstovai-plenipotentai patvir
Tad atidarymo parlamento
PAIMTI GLOBON ARHermann Mueller ir Dr. Bell. tino parašais taikos sutartį,
te prašalintas žinomas buvęs tenai suareštuota suvirs 1,000 katruos bolševikai buvo palei
programa atmainyta.
MENI J A.
Jiedu su trečiu atstovu Vokie kokią pagamino talkininkai
Lietuvos
diktatorius
gen. bolševikų (spartakų) vadų ir dę iš kalėjimo.
I
agitatorių ir uždaryta Moabitijos vardu patvirtins taikos
Hamburge, sakoma, bolševi
Vokietijai.
Washington, birž. 28.-Čia R e ikalaus globoti ir Konstan- Hoffmann.
to kalėjimam
sutartį.
kai buvo pakilę svarbiausia
oficijaliai pranešta, jog anų
Hoffmann buvo paskelbęs,
tinopolį.
Sutarties patvirtinimo iškilBe to, didžiajam Berlyne su del stokos ir visai netikusio
Po sutartimi pasirašė 122 dieną Ispanijos karalius Al
jog jis neklausysiųs Berlyno
mybė Versailieso rūmuose pra atstovu — 119 talkininkų ir 3
areštuota neprigulmingų soci- maisto, kokis ten buvo prista*
fonsas atidarė parlamentų. Paryžius, birž. 29. — Kuomet valdžios, nepripažįsias taikos
sidės 3:00 po pietų. Tam tik
vokiečių.
tomas. Už netikusį maistą dau
Tuojaus prieš atidarymų prog prezidentas Wilsonas sugryž sutarties ir ginsiąs rytines
slui visi pienai yra pagaminti
.
SEIMAS
IŠRINKS
SUOMI
giausia buvo kaltinami maisto
Amerikon, jis žada apkeliauti Vokietijos provincijas.
Padaryta svarbiausia pra- rama atmainyta.
iš vakaro.
JOS PREZIDENTĄ,
spekuliantai, kuriems norisi
Vietoje iškilmingo gatvėmis miestus su Jtalbomis tautų
Gen.. Hoffmann buvo svar
Tafko s koniVivneij.v v * r e . 4žia taikai vakariai Europoj, ėjffno' f parlamento butą, par
pasinaudoti žmonių vargais.
sąjungos reikale. Jis paskleis biausias asmuo darant kituoGelsingforsas, birž. 28. —
torius, Paul Dutasta, vakar
Rytinė Europa gal negreit lamentas atidaryta senato bu tarpe piliečių idėjų, kad Suv.
Noskes atsiliepimas.
met
taikos
sutartį
vokiečių
su
vakare atvažiavusiems vokie susilauks pageidaujamos tai- te, kurs stovi šalę karaliaus
Sulig priimtos suomių seime J
Valstijos paimtų savo globon rusų bolševikais Brest-Litovčių atstovams Versaillese inSuomijos respublikai konstitu
Karės sekretorius NOske parūmų.
kos. Gal dar ilgai turės kamuoArmėniją ir Konstantinopolį. ske.
!
davė taikos konferencijos pir-!
cijos, pirmąjį respublikai pre- skelbė atsiliepimų į nerimau
Programa staiga atmainyta,
Prezidentas yra nuomonės,
ties
su
nedoruoju
bolševikizmininko Clemeneeau praneši
nes buvo susekta anarchistų jog Suv. Valstijų piliečiai su ATSISAKĖ APLEISTI KA zidentų išrinks pats seimas. jančius visoj Vokietijoj darbi
mu.
mų apie patvirtinimų taikos
Prezidentas bus renkamas še ninkus.
suokalbis nužudyti karalių. tiks su jo tuo pasiūlymu.
i
LĖJIMA.
sutarties. Taippat vokiečiams
šeriems metams.
Noske sako, jog valdžia prieš
Bolševikizmo bangų paliesta Pasikėsinimas turėjo but atlik Globoti čia reiškia atstovauti
atstovams pranešta, jog jie
tas iškilmingo ėjimo metu.
bolševikiškus agitatorius ir
tautų sąjungoje.
Ossining, N. Y., birž. 28.—
pasirašysiu po peržiūrėta ir ir Lietuva. Tenai negreit įKITĄ
KOMISIJĄ
SKIRS
prieš tuos visus, katrie agita
Programos pakeitimu sukoAmerikonai ilgas
laikas Valstijos kalinių paroliavimo
modifikuota sutartimi, kokia vyk s taika.
ŽYDŲ
REIKALAIS.
neveikta anarchistų visi pie didžiai interesuojasi Armėni
torių klauso, imsis kuoaštriau-;
taryba nusprendė iš Sing Sing
jiems buvo induota birželio 16
sių priemonių.
KAS BUS SU BLOKADA nai.
ja ir pačiu Konstantinopoliu. kalėjimo
paroliuoti
kalinį
dienų su įvairiais priedais.
Washington, birž. 29. —Ne
Suv. Valstijos globodamos Ar Charles Ortner,
Pažymėjo, jog kėlimą be-:
VOKIETIJOS?
senai
prezidentas
Wilsonas
Prezidentas Wilsonas vakar
NUO BOLŠEVIKŲ ATIMTA mėniją tą šalį pastatys ant
tvarkės šalyje visi suimti kal
paskyrė komisijų ištirti žydų
kalbėjosi su amerikoniškais
Bet
kalinys
atsisakė
eiti
lais
ODESSA.
kojų. Gi turėdamos savo prie
tininkai bus statomi .karės
stovį
ir
likimą
Lenkijoje.
laikraštininkais Crillon vieš- šitas klausimas dar neišrištas.
žiūroje Konstantinopolį — pa vėn. Sako, jam ir kalėjime yra
teisman ir baudžiami kaipoį
Dabar vėl senatui pranešta,
butyj ir paskui su jais atsi
Paryžius, birž. 29. — Iš Ber laikys visuomet laisvą susinė gerai. Ir pasiliko kalėjime.
šalies išdavikai.
Londonas, birž. 29. — DaiN
sveikino.
jog
prezidentas
nusprendęs
lyno pranešama, kad ukrainai simų su Juodomis jūrėmis.
Po šito smarkaus pagrūmo
Paskui prezidentą^ apsilan gelis diplomatų taikos konfe
paskirti ir Lenkijon pasiųsti
PIRKITE
KARfiS
TAUPY
Su ta idėja sutinka talki
kavl nuo bolševikų atsiėmę miestus
kė amerikoniškon stovyklom rencijoje nuomoniauja,
kitą komisiją tais pačiais tik jimo, sakoma, šalis kiek apri-~
MO
ŽENKLELIUS
(W.S.S.).
Odessą ir Chersoną.
ninkai.
mo. Net geležinkeliečiai. per
Tenai atsisveikino su gen. kuomet taikos sutartis bus pa
slais.
traukė savo grūmojimus strei-.
Pershingu ir kitais ameriko tvirtinta, tuomet prisieina pa
naikinti visokių blokadų ap
Prancūzijoje kariavo vyrų AIRIJOS REIKALAI P A U E kuoti.
Žuvo milijonai kareivių.
KARĖ PRARIJO 7,450,200
nais.
link Vokietijų.
Toliaus raporte del vi sako 1,390,000.
KAREIVIŲ.
KAMA PRANCŪZIJOS
Kinija atsisakė pasirašyti.
paduodama visų šalių abelnas
Bet kiti nesutinka su ta
PREMJERUI.
Visokių prekių iš Amerikos
Vakar Kinijos atstovai tai nuomone. Sako, blokada ap
skaitlius žuvusių kareivių ka Prancuzijon pasiųsta tonų 7,Suv. Valstijoms atsiėjo
Paryžius, birž. 28.—Ameri
kos konferencijoje pranešė jog link Vokietijų taip ilgai turi
rės metu.
500,000.
$21,850,000,000.
kos airių atstovu Dunne ir
jie nepasirašysiu po taikos su but palaikoma, kol vokiečių
Štai kokios pasibaisėtinos
Draftu užregistruotų vyrų Walsh iškeliauja Amerikon.
nacijonalis susirinkimas neratartimi su Vokietija.
Washington, birž. 28.—Suv. skaitlinės:
24,234,021.
Vakar Chicagoje sustreika
Jiedu sako, jog Airijos reika
Tad čia kalbama, jog del to tifikuos
(kol nepatvirtins) Valstiįų nuostoliai 47 dienų
Rusija 1,700,000.
Karė atsiėjo ligi balandžio lus palikę atlikti taikos kon vo 10,000 darbininkų prie sta
Kinija nustosianti privilegijos taikos sutarties.
Vokietija
1,600,000.
laikotarpiu
Meuse-Argonne
30 d., 1919 m. $21,850,000,000. ferencijos pirmininkui Clemen- tymo namų. Reikalauja dau
Prancūzija
1,385,300.
prigulėti t a u t ų sąjungoje ir
ofensyvoje
pasirodė
120,000
Pastarieji prieštarauja fak
giau užmokesties.
Amerikoniška
kariuomenė ceau.
Anglija 900,000.
neteksianti
kaikurių
teisių tui, kad vokiečių nacijonalis vyrų, arba 10 nuošimtis iš da
laimėjo mūšių 13.
Tad sustojo darbai prie dau
Austrija 800,000.
prekyboje.
susirinkimas jau kaipir pat lyvavusių veikime. Prie tų
Muštasi dienų 200.,
Italija 330,000.
gelio didelių baustų statymo.
Kinija nesutinka su talkinin virtino taikos sutartį. Nes jis nuostolių priskaitomi karei
Meuse-Argonne muši s tęsėsi
Turkija 250,000.
kais atstovais, kodėl šitie Ki balsų didžiuma sutartį priėmė viai užmušti ir sužeisti.
Kalbama apie generalį dar
dienų 47.
nijos provincijų Sbantungų pa ir autorizavo savo valdžių pa
bininkų streiką Chicagoje bir
Apie tą praneša pulk. Leo- Serbija ir Černogorija 125,000
Žuvusių mūšių metu ameri
Belgija 102,000.
želio 30 dieną. Raudonieji
vedė Japonijai.
skirti atstovus, katrie turi pa nard Ayres, generalis štabo
koniškų kareivių 50,000.
Rumunija 100,000.
gaivalai kursto darbininkus.
Italija galų-gale sutiko pa sirašyti po priimta taikos su statistikos biuro viršininkas.
Praeitam
"Draugo"
numeBulgarija 100,000.
tvirtinti taikos sutartį bendrai tartimi.
Sužeistų 236,000.
Darbo Federacijos viršinin
Raporte tarp kitko sakoma:
ryj
(antroje
laidoje)
šitoj
vie
Suv. Valstijos 48,900.
su talkininkais.
Mirusių nuo ligų 56,991.
kai perspėja darbininkus ne
toj
buvo
paskelbta
pranešimas
Iš kiekvieno 100 amerikoniš
Graikija 7,000.
Čionai atkeliauja
naujas
Išviso buvo armijoje miri apie prakalbas. Prakalbos tu klausyti tų pseudo-vadų. Nes
kų
kareivių
ir
jurininkų,
kat
kieti
ja
bus
patvirtinta
ir
nors
Portugalija 2,000.
Italijos užsienių reikalų iuimų 112,422.
rėjo įvykti kaip šiandie šv. tie agitatoriai mėgina pakelti
rie
dalyvavo
karėje
prieš
Vo
prezidentas
Wilsonas
apleis
Išviso 7,450,200 žuvusių ka'nisteris Tittoni. Bet šis su sa
Iš drafto 77 nuoš. kareivių. Jurgio parap. mokyklos sve mieste suirutes, už kurias pas
kietiją, visu karės metu du ka
Paryžių,
taikos
konferencijos
vo palydovais čia bus tik ry
reivių!
Kareiviai karėn buvo imami tainėje. Jose turėjo kalbėti kui butų kaltinami patys dar
reiviu arba buvo užmušta arba
darbai
nebus
pertraukiami.
toj. Po sutartimi padės savo
Suv. Valstijų dalis karėje.
iš trijų versmių: iš regulerės sugryžusieji iš Europos pp. bininkai.
mirė nuo ligų. Civilės karės
Nes dar daug yra reikalų.
parašus kiti italai atstovai.
Socijalistai kursto darbinin
armijos 13 nuošimčių, iš naci- Mastauskas ir česnulis.
metu šiaurinė armija buvo
Suv.
Valstijų
dalyvavimas
Rūmų salėn, kur įvyks pasi Nepabaigti reikalai su Austri
turėjusi penkis kartus dides karėje trumpai imant yra se jonalės gvardijos 10 nuoš. ir iš
Dabar pranešama, kad šian kus pakilti streikan Mooney
rašymas po sutartimi, pašali ja, Turkija ir kitomis šali
drafto 77 nuoš.
nius nuostolius.
die tų prakalbų NEBUS. Pp. reikale. Nereikia klausyti tų
kantis savo pasekmėse: niai žmonės taippat bus įlei mis. Dar daug laiko užims visRaporte dar atkreipiama do- Mastauskas ir česnulis atva kurstymų. Tegu vieni socijali
Išviso sumobilizuota karei
Kitos ttydžiulės buvusioj ka
džiami. Bet tik tokie, katrie kų tinkamai atlikti.
rėj dalyvavusios šalys kur-kas vių, jurininkų ir marininkų ma ir į tą, kad iš kiekvienų žiavo Chicagon, bet prakalbos stai streikuoja.
turės identifikacijos raštus.
Tikroji ir galutina taika ga labjaus nukentėjo. Kaikurių 4,800,000.
Prieš visokios rųšies socijatrijų amerikoniškų kareivių, atidėtos tolesniam laikui. Kuo
Konferencija bus tęsiama.
lės įvykti tik praėjus keliems nuostoliai siekia 25 iš 100 ka
Pasiųsta Europon vyrų 2,- pasiųstų Prancuzijon, du 'daly met prakalbos įvyks, apie tai listus agitatorius Chicagoje
pagaminta kariudmenė.
vavo mūšiuose.
bus paskelbta "Drauge".
086,000.
reivių.
Nors taikos sutartis su Vo- mėnesiams.

Po sutartimi pasirašė
122 atstovu

SUSTREIKAV010,000
DARBININKŲ.

SVARBU CHICAGOS
LIETUVIAMS,

DRAUGAS
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Norėtume, kad šituos daly*
kus ypatingai apsvarstytų ne
mažos mergaitės, šįmet bai
giančios mokyklas.

Raud. Lietuvos Kryžius.

vos gautas žinias pasiųsdavo
Genevon. Nun kuomet Centralis Komitetas " L i t u a n i a " ei
na prie likvidavimosi, jo pir
mininkas A. Steponaitis pasi
liks Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus įgaliotiniu. (Adr. Villa
Italia, Avenue du Leman,
Lausanne, Suisse).
Geresniam dalykų nušvieti
mui čia priduriu vieno Tarpt.
Raud. Kryžiaus iš Genevos
laiško iš 30 balandžio 1919 m.
vertįmą:

KLAUSIMAI IR ATSA
RYMAI.

tuos, kurie žino, jog gamtoje
yra nesuskaitoma daugybė ne
išaiškintų ir neišaiškinamų
slėpinių. Sakydamiesi netikį j
religijos
paslaptis,
tamsus
bedieviai apsimeta gamtos slė
pinių skraiste ir nemato, kad
tai yra tikra kontradikcija.
Pats jų pamatinis pasaky
mas, buk tiki vien į tuos daigtus, kuriuos pirštais apčiuopia,
yra šlykšti kontradikcija. Dar
nei vienas jie savo proto nepačiupinėjo, o visi tiki į jį.
Mes katalikai priešingai daro
me: į ištvirkusių bedievių pro
tą netikime nič-nieko, bet mes
tikime į amžinąją Dievo iš
mintį, kuri ir pasaulį sutverė
ir tikėjimo tiesas apreiškė.
Kun. P. Saurusaitis.

Raudonojo Kryžiaus Draugi bandymus
("manevrus")
ja Lietuvoje įsteigta 12 sausio stengianties pripratinti perso
—
d., 1919.
nalą (slaugytojus, gailestingas
Klausimas. Ką reiškia žodžiai: Pradėjo iš Dvasios
Nariais įsteigėjais yra: D r. seseris ir tt.) prie dalyvavimo
Šventosios. Jei'Dievas Dvasia,
J. Alekna, Dr. R. Šliupas, renkant ir slauginant sužeis
Šįmet, kaip ir kiekvienais
neturi kūno, tai kokiu būdu
Prov. J. Makauskis ir Dr. V. tuosius karės metu; 5 stengtis
metais,
daug
jaunųjų
pradines
At WEWS-STANDS 2o A COPY
galėjo palytėti Mariją ? Tat
Ingelevičius. J a u šios karės supažindinti visuomenę su R.
Advertlslng rates on appUeation
ir vidurines mokyklas baigia.
metu daug pasidarbavo Rau Kryžiaus uždaviniu ir svarba.
yra kontradikcija.
Atsirado priuošto jaunimo,
Raud. Kryžiaus personalas
donasis Lietuvos Kryžius, neš
Atsakymas. Mūsų amžio be
kuris
tolimesniam
mokslui
pa
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
damas saviškiems pagelbą ka susidaro, kaip žinoma, iš abie
dieviai bepaliovos ieško konsišvęsti gali.
rėj su bolševikais. Kadangi jų lyčių asmenų. Medicinos
tradikcijų Šventame Rašte, o
Nėr abejonės, kad visi, ku trūksta Lietuvoj vaistų ir me klausime jiems vadovauja gy
'
Eina kasdieną išskyras nedėldienius.
rie protauja, trokšta, kad jau džiagos, reikalingos Raudona dytojai. Be to jiems patiems
Centraliui Komitetui " L i - negalėdami jų rasti, stengiasi
PRENUMERATOS KAINA:
patys sudaryti.
žinios t u a n i a ' ' Av. du Leman, Lau
Pusei Metų
$3.00 nieji, mokslą pradėję, toliau jam Kryžiui, tai pradžia yra reikalingos ,kaikurios
Šventasis Raštas
nesako,
,
f
P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai- koptų, noro turėtų. Norintiems gana sUnki. Tečiau jau dabar iš medicinos.
Tam steigiami sanne.
kad Šventoji Dvasia kūniškai
rfas skaitosi nuo užrirašymo dienos nė jaunuoliams augštesnio moks
gauta
apie
desėtkas
vagonų
kursai,
mokyklos
(44
i
r
tt.,
Gerbiamasis Pirmininke: — palytėjo Mariją. Tą prasimano
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
adresą, visada reikia prisiųsti ir senas lo eiti, tėvai privalo padėti ir nuo Amerikos Raudonojo Kry 49 ir tt.), daromi
bandymai,
Su džiaugsmu
pranešame nešvarių minčių žmonės. Die
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- skatinti. Kadangi mokslo įstai
žiaus vaistų ir įvairios me etc.
Jums apie gavimą laiškų iš vas visuomet galėjo ir dabar
k a n t krasoje a r exprese "Money Order"
gos,
bet
ne
šakos,
pasirinki
džiagos, taigi dalykų stovis
arba įdedant pinigus į registruotą
Kad sudaryti Raud. Kry 14.ii\ 24, š mėn., kuriuose pri- gali sutverti tūkstančius ir
mas
daugiau
priklauso
nuo
tėlaišką.
kiek pagerėjo. Atsižvelgiant žiaus personalą galima panau siuntėt Lietuvos Raud. Kry milijonus naujų pasaulių, ap
vii, taigi čia verta katalikų visgi į tai, kaip apsako tik ką
DARBININKAI IR GĖ
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
doti tam tikras organizacijas: žiaus įsteigto Kaune laišką iš gyvendintų protingais sutvėri
tėvų domą atkreipti į tai, kad
RIMAS.
1800 W. 46th St., Chicago, III. aprinktų savo vaikams kata atvykę iš Lietuvos žmonės, Vienuolynus, Vyčius ar tam 14 kovo, 1919 m.
mais. Jis gali tą padaryti be
kad įvairiausių rųšių ligos panašias, pv. taip vadinamas
Su dideliu džiaugsmu svei kokios nors pirma buvusios
Telefonas McKinley 6114
likiškas mokyklas.
Connecticut Citizen cituoja
pasklido po Lietuvą, supra gailestingas seseris. Amerikoj kiname tą įstaigą. Tačiau, kaip medžiagos*, visai be kokio nors
Mokykla, jos dvasia padaro sim, kad tie 10 vagonų me pasekmingai gali būti panau jau turėjome garbę Jum§ se palytėjimo. Tam tikslui užten sakinius kunigo J. J . Curradidžio įspūdžio ir antspaudą džiagos- tai tik lašas jurose. dotos Kazimierietės ir Vyčiai. niau pranešti, oficijalis pripa ka vieno visagalingo žodžio: no, Šventos Marijos Katalikų
bažnyčios klebono, Wilkesant mokinio sielos palieka. Ka
Tarptautinis
Raudonasis
Lietuvos Raudonasis Kry žinimas negali įvykti pirma, " T e b ū n i e " .
Barre, Pa.
talikų šeimynai daug nesma Kryžiaus (Genevoj)
nesenai žius faktiškai gyvuoja ir vei negu Lietuvos valstybė bus
Tai-gi Šventoji Dvasia V.
" L a b a i apgailestauju ir ste
gumo teikia, kuomet iš mokyk kreipėsi į visą pasaulį, prašy kia, tečiau Tarptautinio Rau pripažinta ir po Genevo§ KonJezau s Kūną Marijos skais biuosi tuomi, kad kaikurie jū
los su vaiku nekrikščioniškos damas pašelpos vaistais, me donojo Kryžiaus nebus pripa- veneijų bus pasirašyta. Šįos
čiuose viduriuose pradėjo vie sų vaizbos ir darbininkų Unijų
dvasios atplūsta. Nuo nenau džiaga ir tt. apimtoms karės žintas patol, kol Šveicarija ir išlygos reikalingumas Tams
nu dvasiniu visagalybės veik vadai pradeda užpuldinėti,
dingo pašalie s anpludžio ka šalims, n e jau Europoj tie da kitas Valstijos
nepripažins toms aiškus savaimi.
s
smu visai be kūniško palytė pasipriešindami tautos ir val
talikų šeimyną geriausia ap lykai perdaug išsemta. Raudo Lietuvos nepriklausomybės ir
Kol kas mes su džiaugsmu jimo.
stijos prohibicijai. Kiekvienas
saugoja katalikiška mokykla, nasis Kryžius apskritai galvo kol Lietuvos atstovai nepasi
konstatuojame, kad Lietuvos
Visi
katalikai
tą
lengvai
su
žino ir patikrina, kad gjrimo
kuri ir mokinį katalikiškoj ja ir ruošiasi į kovą su įvai rašys po seniau padarytais
Raud. Kryžiaus Draugija su pranta, bet ištvirkėliai nesu
dvasioj auklėja.
riausiomis apidemijomis, ku nutarimais (1863 m. Genevoj, sitvėrė ir kad ji jau dabar ne talpina tos tiesos savo gal svaigalų įproty s ir smuklės,
arba smuklių piktybės, yra
1864
m.
ten
pat;
1899
m.,Harios
po
šios
karės
neišvengia
Katalikiškoji
mokykla
yra
ša
pagelbą
Lietuvos
armijai.
Pusė žmonių gema moteriš
von. Mėšlo pilnas jų gyveni darbininko ir jo namų' aršiau
agoj,
1904
m.
Haagoj)
ir
tt.
mos:
jis
mobilizuoja
medici
geriausi
doros
apsauga
ir
ge
Me s prašome maloniai pri mas ir galva. Jie panėši ant
komis; kitai pusei moterys ysias prakeikimas. Taigi nega
Lietuvos Raudonasis Kry siųsti: 1) oficijąlį tekstą (su to juodo vabalo, kurio vardas, liu suprasti, kokiu būdu darbi
ra motinomis, tat reiškia, di rų žmoguje privalybių auklė nos jiegas, kad pasirodžius
Ministerijos
nus nelabai tinka ištarti. Kaip
džiausiomis geradarėmis. Taip toja. Tai supranta kitų tikėji kur epidemijai, su visu smar žius įgaliojo Centralį Komite vertimu)
ninkų sumanus ir sąžiningas
dalykams stovint, rodos, leng- mų žmonės, o ypač uosius žy kumu pultis tenai ir užgesinti tą " L i t u a m a " sueiti į san- prendimo iš 10 vasario, 1919 tas vabalas visuomet tik mėšlo
padoriai pasiprieDraugijos teieško taip ir mūsų bedie- . ^vadasr egalėtų
tikius su Tarptautiniu Raud. m., užtvirtinantį
va butų veikiai sulyginti mo dai. Užtai dažnai galima ka pavojų pačioje pradžioje.
formai>
kuri y r a pri.
talikiškose
mokyklose
užtikti
Amerika šios karės metu Kryžium, kas ir padaryta. Ko statutą: 2) statuto vertimą viams tik purvai, terūpi. Del
terų ir vyrų teises viešame gy
žydų mokinių. Jeigu jau sve sulošė didelę rolę. Smarkiai ji mitetas " L i t u a n i a " jau keli (drauge su pačiu statutu), mėšlo jie tiesos auksa^ panie pažinta daranti gero bent tiek
venime.
timieji tai pastebi, katalikams veikia xlar ir dabar. Nuo ki metai kaip yra santikiuos su kaip prižade jot laiške iš 14, š. kina. Patys būdami purvini pačiam darbininkui ir jo šei
J a u gana senai moterys ko
mynai kiek kiekvienas perga
tai žinoti ir paniekinti nedo tų Amerikos gyventojų neat Tarptautiniu Raud. Kryžium mėn.
viską supurvina, ką tik palie lėjimas atneša taikos ir nau
voja tuomi tikslu. Labai dau
vanotina.
(Genevoj)
det
belaisvių,
del
silieka ir lietuviai. Su džiaugTurėdami šiuos oficijalius čia, vieni kitus purvais džiu
gelis vyrų joms prijaučia ir
dingos pasekmės žmonijai.
Visoms-gi
mergaitėms,
ku
smu
reikia
pažymėti,
kad
ša-1
susirašymo
su
Lietuva
ir
tt.
dokumentus,
mes
noriai
minė
gina;
pačią
tiesą
taip
iškrei
padeda toje kovoje, teeiaus
Priešintis prohibicijai tat
kovos vaisiai tebėra maži. Kjii rios rengiasi į High Sehool lip kitokio veikimo, jie smar Komitetas geniose santikilio sime faktiškai ekzistuojančią pia, kad išrodytų purvina. Kuo reiškia tremti smukles. Nėra
kurios mažos
nuskriaustos stoti ir tėvams, kurie siųsti kiai subruzdo tverti Raudoną se taipgi su Tarpt. R. Kryžiaus Jūsų Draugiją, laukdami gali tnet tat pasiseka, jie, kaip viš kito išėjimo, nei būti negali,
tautelės vėliaus už moteris rengiasi, reikėtų į artimesnę jį Kryžių ir ruošti visokią pa- pirmininku, dabartiniu Švei mybės oficijaliai pareikšti jos tos karkina, sušaukdami pai- tai yra tikras padrąsinimas
carijos Respublikos preziden susiorganizavimą, po tam kaip kesnius už save, kad drauge
pradėjo ieškoti savo teisių ir pažinti susieitr su šv. Kazi šelpą nuvargusiai Lietuvai.
svaigalų vaizbos."
S.
Man rodos, Amerikos lietu tu p. Adoru, kuris dabar yra bus Lietuvos Valstybė pripa džiaugtųsi.
iki šiol daugiau pelnė negu miero Akademija. J i netik ka
Taip apseinant su tiesa ga
moterys. Tai-gi turi būti kokia talikiška, bet ir lietuviška y- viai pasekmingiausja galėtų populerišku asmeniu ir ger žinta.
Reikalingos 2 prityrusios merginos
nors
moterų
nepasisekimo ra. Tiek aukų ir darbo padė pasidarbuoti pagal Raud. Kry biamu visur. Daug pagelbė
Teikis, Gerbiamasis Pirmi lima pamatyti kontradilTcijų, dirbti restauracijoj diena a r nakti turi
ta, kol šv. Kazimiero Vienuo žiaus įstatymų paragrafu s nuo Tarptautinis Raud. Kryžius ninke, priimti augštos pagar tik tos kontradikcijos nėra mokėti anglų kalbą, gera užmokes
priežastis.
tis. Atsišaukite
lija inkurta. Ir po tokių pas 20 iki 53 (Žiur. But et Orga- belaisvių suieškojime ir jų bos išreiškimą.
tiesoje,
o
pačių
ieškotojų
gai
James Restauraai
Norėdami, kad motervs vei4239
S.
Halsted
Str.
Chicago, IU.
tangą ir triūso nesinaudoti nisation Generale de la Croix šelpime. Dabar jau gabenama
w
kiau laimėtų savo kovą, mes
Tarptautinis Raudonojo Kry vose.
REIKALAUJAME.
Jie sakosi netikį nei Dievo
bandome susekti to nepasise savąja įstaiga, butų neprotin Rouge, d'apres les decisions namon užsilikusieji- iki šiol žiaus Komitetas
Keletą stiprių vyrų. Darbas pas
nei žmogaus autoritetui; o tovus,
kimo priežastį, idant ja. praša ga. Tuomet nei vienuolijos prisės dans des Conferences belaisviai; čia reikia didelę
gera užmokestis. Atsišaukite:
(pasir.)
Paul
des
Gouttes,
Internationales,
Geneve
1909
kurti
nereikėjo.
padėką
tarti
taipgi
Amerikos
tuomtarpu
aklai
tiki
bedieviš
Western
Paper Stock Co.
linus, veikiau įvyktų pagei
Generalis
Sekretorius.
1456
Indiana
Ave.
Chicago, 111.
kiems laikraščiams ir šmeiž
Patariame jaunas mergaites ps. 9—16) t. y. 1 ruošti daly Raud. Kryžiui, kuris paskuti
daujamosios permainos.
kus, reikalingus vaistinėms ir niu laiku maitino mūsų be
Tiek kol kas apie Raudoną tų spausdiniams. Jie sakosi PARSIDUODA NAUJAS MURO
Yra du daigtu: žmogiškumas į Šv. Kazimiero Akademiją
NAMAS.
ligonbučiams (27 etc.); 2 rink laisvius Vokietijoj, gi dabar jį Kryžių. Tikiuosi, kad po netikį jokioms paslaptims, o
ir moteriškumas. Kovodamos siųsti vis-gi ne dėlto, kad jau
su gazų, elektra, m a u d y n ė m s ir ki
ti drabužius, reikalingus ligo jų parvežimu rūpinasi.
kiek laiko turėsiu progos šį-tą tuomtarpu jie vieni teperka tais p a r a n k u m a i s ; n a m a s randasi lie
taip
reikia.
Dėlto,
kad
tikime
už savo teises moterys dau
tuvių apielinkėje Į v a k a r u s už K e niams ir pavargėliams; 3 ruo
daugiau
parašyti.
ir
žinome,
jog
ji
lietuvaitėms
begėdiškus
plepalus
apie
įKomitetas
"
L
i
t
u
a
n
i
a
"
siun
dzie Ave., vienas blokas nuo Archer
giausiai domos deda prie sa
Ave.
gatvekarių; prekę $2,800; gali
šti
ir
lavinti
personalą,
rei
A. Steponaitis.
vairias " p a s l a p t i s " , kurias mą, laikyti
tinėjo Lietuvon įvairius Tarpt.
vo moteriškumo. Prie to pa yra atsakančiausioji ir gekarve, vištas ir auginti
kalingą prie ligonių ir karės R a u d . K r y ž i a u s
į>-a.rwi:na " N a u j i e n o s " i r k i t i d a r ž o v ė s . A t s i š a u k i t e p a s s a v i n i n k ą .
s
u
r
ė
d
y
m
u
s
r
i
a
u
k
i
a
j
ą
s
l
i
e
t
u
v
i
ų
gyvenimai*
ties jos nori pakreipti taip-gi
lauke sužeistųjų transporta (cirkulerus), žinias apie veiki PIRKITE KARAS TAUPY tos rųšies lapai. Ištvirkėlių
j . JUSHKEWITZ,
ir vyri} domą. Tuomtarpu pa p r i r u o š i a .
vimui; 4 daryti kariškus mą ir spauzdinius, gi iš Lietu- MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). mintys yra daug žemesnės už 3114 S. Halsted St., Chicago.
saulis joms nedraudžia to vi
so, kas yra ypatingai moteriš
TIKRIAUSIA TIESA.
kreipti ir pirmajam Lietuvos va susilaukė savojo vado n- ap- džių mūsų gyvenime suras. žimą Lietuvon. Sako, jeigu
ka, o tiktai nustumia šalvn
prezidentui, tautos gerbiamam ginėjo. Kur jis bulS nemeilus! Vienok neprošalį prisiminti ir Lietuva bus laisva, bus ten ge
nuo to visa, kas yra apskritai
The Connecticut Citizen už
žmogiška.
bal. 6 d., 1919 štai ką sako:
Prastas iš maoięs rekorduo- asmeniui paniekoj gestą pada J u k jis gina mūsų visų bran tuos nuoveikalus, kuriais gali ra gyventi, tai važiuosiu. Jei
Savo moteriškumą moterys 'Labai daug yra dabar rugo- tojas: nebepamenu kurios val rė. Ką-gi, Cezaris turėjo Bru ginamą nepriklausomos 1 iie- me pasididžiuoti.
gu vargo daug bus pramato-\
smarkiai pažymi ne vien aug- jančių, kad jie turi būti pak- stijos legislatura išnešė- rezo tų, kodėl, ko tai panašaus su tuvos idealą.
r įsivaizdina kas, kaip bu- ma, prisieis Amerikoj likti.
štais pakilimais ir trumpais lusnais įstatymui, kuris jiems liuciją del Lietuvos nepri silaukti negali ir Smetona?
Malonu prisižiūrėti uetik jo tV^buvę praeityje, jei lietuviai
Girdėjau kitus apie tai kal
Vienok netikiu, kad taip
sijonais, bet labiausiai rūbu nepatinka, arba kuriam jie ne klausomybės. Bet dabai* ne
lietuviškajai uniformai, bet į dvi savaiti but pamėginę su bant. Sako, jeigu Lietuva bus
prašaiinimo nuo kaklo ir to- tiki. Turbūt jie nepagalvoja praleisiu. Štai Massaeliusetts įvyktų ir Gabrys Lietuvos isto visai išvaizdai. J i dailiu pa
rinkti milijoną parašų? O vie laisva, viskas gerai klosis, ko
liaus. Tas moteriškumo žymė apie mus (blaivininkus), kad valstijos legislatura eina ant rijoje liktų lietuviškuoju Bru- vadinti negalima—ne Apuilinok šįmet tai pajėgėme atlik m a n ten bevažiuoti? Bet jeigu
jimas nuolat maino savo iš turėjome gyventi ir būti pa- rekordo del Lietuvos nepri fu. Lietuvos vedamąja min nas jis. Bet už tai kiek vyriš
ti. Del nepriklausomos Lietu svetimieji Lietuvą pavergs,
tim yra sutelkti visas pajėgas
vaizdą, bet niekuomet nema klusnais per tiek daug metų klausomybės.
kumo! J o šiurkščiame veide vos po peticija Amerikos lie jeigu Lietuva bus reikalinga
netiku
Lietuvos valstybės kuriama
žina savo jiegų. Toje srytyje įstatymams, tikrai
taip ir gali skaityti kareivio tuviai į, dvi savaiti surinko žmonių jos amžiną už savo tei
Massachusetts valstija stoja
jam darbui.-Gabrys vis-gi po
vyrai moterims pripažįsta vi siems, kurie kasdien varė žmo
žymes. Matomai lepumų nema virš milijono žmonių, kurie sa ses kovą vesti, tuomet jokios
už Lietuvos laisvę! Suv. Val
litikas: j l s tol rėkaus, įvairiais
sokių teisių, kokių jos tik pa nes į prapultį, o vienok neieš
tęs. Sausas, indirži jr\s, kovose vo parašais paliudijo, kad už galybės mane čia nesulaikys.
stijų sekcijos, viena po kitai,
kojome keršto ir netapome
obalsiais dangstydamasis, kol
nori.
ir kariško gyven'rno užkietin nepriklausomą Lietuvą stovi! Važiuosiu Lietuvai gelbėti sa
nepriklausomos
kvailais anarchistais, kadangi pripažįsta • ,
apie
save
sudarys
žymią
frak
Tai s daigtais
užsiėmusios
tas. Tokie tai kovas laimi, ne
Vėla. Ką tik buvęs New Yor- vo žemes ir laisvę atstovėti.
buvo tokia Amerikos konstitu Lietuvos reikalą.
ciją.
Tuomet
vardan
frakcijos
moterų širdys ir išmintys, su
paprastos ištvermės pilni.
ko apskričio seimas į dvi sa
Suprantama, kad tokiam ju
Girdėjau dar trečią šneką.
cija. Dabar-gi jau yra viltis
bus
pakviestas
prie
bendrojo
lyginamai labai mažai jaus
Lietuvos 'armijų vadas labai vaiti prirengiamojo darbo su Sako, nežinau, ar Lietuvoj
pakeitimo, tai kodėl mūsų prie dėjimui reikėjo priežasties, rei darbo.
mų ir išminties atideda savo
kėjo kam nors intaką padary
ir labai panašus į talkininkų traukė virš trijų šimtų atsto vargas ar laimikis patiks. Va
š ingo ji partija neprivalėtų bū
žmogiškumui, t. y. toms dva
ti. Vieną žinau, kad tautinin
Nesistebėsiu, jei po kiek lai generalissimo, gen. Foch 'ą. vų. Čia reik atsiminti, kad už žiuosiu Lietuvon vargą ar pa
ti paklusna kaipo mes lig šiol
sios ir kūno ypatybėms, kurios
kai šiam judėjimui nieko ne ko išgirsiu, kad p. Gabrys, val Duok- Dieve, kad lietuvių Fo- tautininkų seimą Chieagoje sisekimą patikti. Esu prie vibuvome, a jei nori sąlygas pa
joms y r a , bendros su vyrais,
darė.
džioje balso gavęs, pradės šas butų taip kovose už Lietu- agitacija ėjo per kelius mėne- sako dvasioje pasirengęs. No
keisti, lai stengiasi teisėtų ir
kaip ana: mokslas, darbštu
Lietuvai naudingą darbą ir vos nepriklausomybę pasek-^sius ir po visą Ameriką ir tik riu grįžti savo tėvų žemėn ir
atsakomu būdu užuot gązdinimas, pasišventimas, jaunuo
jam savo nemenkus * gabumus mingas, kaip talkininkų armi tiek pat atstovų tesutraukė.
ten dirbti, kur lietuvijos širdis
mo ir vįsokių kerštų jei nega
menės lavinimas, tura> įgiji
Gabrys eina prieš Lietuvos pašvęs.
,
jų vadas!
Visa tai rodo, kad pas lietu yra. Noriu ir aš Lietuvai pa
lėsią teisėtu būdu.
mas sau, šeimynai ir tautai.
prezidentą. Nesvarbu man čia
vius yra geras susiklausymas sitarnauti, jos darbuose savo
S.
Kol moterys šituos bendrai
Gabrio asmuo* tik kaip istori
ir kad katalikai yra daugiau dalį atlikti ir savo lietuvio
žmogiškus dalykus
palieka
ja visą. nūotikį apibudins.
Daugelis nusiskundžia, kad susiorganizavę ir geriau susi esme tautą sutvirtinti
Prisižiūrėjau gen. Žukausko
daugiausiai vyrams ir vienuo IIIIHlllHIIIIIIIHIIIItMIlUINIUIIUIIIltlUUI
$tai sunkiausioje Lietuvos paveikslui. ĮCažkodel jis taip štai mes, Amerikos lietuviai, klauso, negu tautininkai.
Iš visų trijų man pastaro
lėms, tol įrašymas teisių lygy PIRKITE KAR*S TAUPY kūrimosi valandoje atsinfclo malonus. pasidarė. Turbūt dėl esame pakrikę, nesusiklauso
sios kalbos dvasia labiausia
bės į Kongreso Eekordus liks MO ŽENKLELIUS (W.S.&). asmenų, kurie tautos politinį to, kad lietuvis. Štai amžiais me. Nesinorėtų ginčytis, nes
patinka.
tuščiai skambančiu žodžiu.
bė
Girdėjau kalbantis apie grį
JfiiiiuuiiUiuiJiuiuilllluiiillilllilllliiUH I « i užsinorėjo sava va^a pa kankinta ir prispausta Lietu- pessimistai užtektinai pavyz-
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Kuomet daktaras atranda,
Užsigavimai gal atsi
tikt netikėtai — bukit*
jog kūdikis negali būti peneprisireoff.
mas.krūtimis, karvės pienas yPain-Eifeller
PERVIRŠIUS
KAPITALAS
ra geriausias maistas, kuris
greit nutildo skausmą
nuo sumušimu, nusi$25,000.00
LIETUVIS GRABORIUS
$200,000.00
»» » m
fremdimu ir išsisukimu.
•
I gali užimti motinos vietą. Rei
Žiūrėkite, kad butą
CICERO, ILL.
su i NICA R© ženklu !
klebonas. Iškilmėse dalyvavo kia vartoti kuogeriausį pieną
Atlieka visokias laidotuves
Galima gaut visose
apeiekose u i 35c ir 65«
dar du svetimtaučiu- kunigu. (riebiausias pienas nevisuok
u
o p i g i a u s i a i . T u r i u s a v o karaarba išsisiuzdint nuo
"Day Ntursery."
bonus ir automobilius.
*T. A D . R I C H T E R & C O ,
Choras su varg, prof. J. Mor įinet yra geriausias). Jei gali
326-330
Broadway.
Neir
York
Taipgi didesnę dali grabų pa
gais* ir vietinis, &v. Kazimiero ma gauti, reikia vartoti "Certįs
dirbam*.
Ant praeito vaikučių globos parap. choras, laike mišių gie •tifikuotąjį" pieną. Jei ,ne, tai
gauk pasterizuotą, arba šva
susirinkimo, draugijų delega dojo.
3307 AUBURN AVE.
tų Ciceros lietuvių buvo nutar
P h o n e Drover 4138
Po visam £Sl procesija V) riausi ir tyriausi; iš bonkos
pieną
pasterizuok
namie.
ta ateinantį susuinkirn$ su- skupą ir visus kunigus nulydė
Gydytojas, Chirurgas,
Į L I E T U V I Ų V A L S T I J I N Į BANKĄ
-a
Akušeris.
šaukti per laikraštį " D r a u g e " , jo į kleboniją. Padėka lai bū
Pienas, parduodamas
ne
1020 So. Halstcd S t , Chicago.
K
a l b a lietuviškai, latviškai ir
ir kad ant to susirinkimo bu- na gerb. klebonui, kun. Kolve- bonkose, arba į bonkas su
§!••»•»• • »»»*»»»»»»»^»»»»»i
rusiškai.
ti'iai turi atsilankyti visu kui, ir geriems, duosniems pa- piltas iš viedrų krautuvėse, už
Valandos: 10 — 12 rytą,; • — 9
vakare
Tel. Canal 43 €'
draugijų delegatai ir tie tėvai lapijonams, kurie nesigailėjo tikro yra suterštas, nežiūrint,
**- "*
Banko Turtas Jau Siekia Virš
ar motinos, kurių vaikučiai didelių aukų, nes altorius at kad jis ir išrodo kaip reikia,
ADVOKATAS
raudasi toje prieglaudoje. Ta siėjo virš tūkstančio dol. Prie ir turi tinkamą skonį.
•j Veda Bilas Visuose Teismuose
sai susirinkimas bus birželio to dar p. A. Gogelis paaukojo
Įvairus prirengti "Vaikų
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Ofisas D i d m i e s t y j :
30 d., š. m., 7:30 vaL vakare, Šv. Antano stovylą ir J. Pra Maistai" (Baby Food), kon
T e l e f o n a s McKinley 676,4
60 W. WASHTNGTON S T R E E T '
ant pinigų padėtų Bankon iki 15 d. Liepos nuo
parapijos salėje.
GYDO VISOKIAS LIGAS
kaitis Šv. Juozapo, kurios pa densuotas pienas, ir kiti pana
Kambaris 609
3457 South W e s t e m B o u l e v a r d
šimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. Tokiu
Šiame susirinkime bus svar- statyta iš abiejų pusių alto šus, negali užstoti karvės pie
Tel. Central 5478
K a m p a s W. 35-tos g a t v ė s
būdu
turite
2
savaiti
laiko
perkelti
savo
pinigus
į
n
o
,
^
dažnai
kūdikiui
yra
blėGyeeiiimas, 812 W. 3*rd S t
stoma daug svarbi»i reikalų. riaus. Inėjus bžanyčion jauties
šį
parankų,
stiprų
ir
saugų
banką
ir
gauti
pilną
Tel. Yards 4«81
Taippat bus renkama nauja kaip kokioj katedroj. Altorius dingi.
nuošimtį nuo Liepos 1-mos.
valdyba, tolimesniam to dar naujas; vargonai nauji dideH; Jei pienas nėra eertifikuoVALDYBA:
bo vediniui.
klausyklos naujos. Tai vis ačiu tas, ar pasterizuotas, jame
SS
Joseph
J.
Elias,
prezidentas
gali
būti
perų
džiovos,
škarleLIETUVIS
Kviečia Senoji Valdyba. dabartiniam klebonui, kuris
Wm.
M.
Antoniscn,
Viee-prtz.
G
Y
D
Y
T
O
JAS IR CHIRURGAS
difterijos,
gražiai su visais parapijonais ti»os, tonsilitio,
1757 W. 4 7 t h St., Chicago, DJ.
J >lm T. Bagdžiunas, Vice-urcz. ir Kasielius.
SIOUX CITY, IOWA.
Ofiso Telefonas Boulevard 160
sugyvena. Žodžiu sakant, mū karštinių ir kitų limpamųjų
sų bažnyčioj viskas nauja. Vi ligų.
3109 So. Morgan Street
Pieną
lengva
pasterizuoti
CHICAGO, DLLINOIS
Birželio 22 d., pasidarbavimu si parapi jonai tuo džiaugiasi.
Telefonas Yards 5032
Tautos Fondo pirmininko, J.
Valandos: — 8 iki 11 II ryto;
Parapijonas. namie. Išmaišyk gerai pieną, ir
5 po pietų iki 8 vak. N e d ė l i o 
supilk
4
švarias
penemąsias,
Prakaieio, tapo surengtos pra3252 S. HALSTED ST., Kamp. 33čios CHICAGO
m i s nuo 5 iki 8 vai. vakare.
bonkas, kurios turi būti už
kalbos< L. R. Kryžiaus šelpė
B A N K I N Ė S VALANDOS. Panedėliais, S e r e d o m i s ir P ė t n y DUQUESNE, PA.
X
čiomis
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų.Utarninkais, Ketverkimštos švariai, nepermirks
.
jų skyriaus ir L. A. Bendro
gais ir Subatomis nuo '9 v a l a n d o s ryto iki 8:30 vai. vakaro.
tančia
vata.
Paimk
vėlinį
vės reikalais. Prakalbos pavy • Šiomis dienomis čia susitvė
Dr. A. R. BlumenthaI D.D.
ko ir pageidaujamas tikslas rė lietuvių bolševikų choras, krepšuką, į kurį telpa šešios
A K I Ų SPECIJALISTAS
Patarimas Dykai
atsiektas, t. y. suorganizuotas kuris savo praktikus laiko tū ar septynios bonkos, (kiek
EXTRA!!!
EXTRA!!! Ofiso v a l a n d o s : nuo 9 iš ryto iki
L. R. Kryžiaus šelpėjų skyrius. loje smuklėje. Nariais to cho reikia per 24 valandas) ir visą nu, jei jos butų reikalingos.
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki 11
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S
PRANEŠIMAS
4640
S. A s h l a n d A v e . k a m p . 47 St.
.Rašyk Su vieny tų Valstijų
Kalbėtojais buvo p. J. Biliū ro yra: du bolševikai, atsi- tai įdėk į skardinę šalto van
4712 So. A s h l a n d Ava.
T e l e f o n a s Yards 4317
P h o n e Drover 7042
dens,
pripilk
tiek,
kad
apsem
nas ir J. Prakaitis. J. Biliū baladoję iš Wilson, Pa., trys
Sveikatingut J Biurui, iš jo ĮSIGYKITE VISI OFICIALE
Telefonas Boulevard 6487
Cicero Office
nas kalbėjo L. A. B-vės reika iš Braddock, Pa., trys iš Pit- tų bonkose esantį pieną. Už gausi patariančių lapelių, kaip
LIETUVOS VALSTY
4847 W. 14-th S t
P h o n e Cicero 39
lais. Jo kalba visiems patiko. tsburgh, Pa. ir tris bolševi kaisk vandenį, užvirink ir reikia prižiūrėti kūdikius. (Ra
BINĘ VĖLIAVĄ.
Rezidencija 3334 \V. 6 6 - t h St.
Paskui kalbėjo p. J. Prakai kas agentas surado ant vietos. leisk jam virti per penkias mi šant adresuok: United States
P h o n e Prospect 8585
Kiekviena Lietuvių Šeimynų
Dr.
D.
J.
BAGOČIUS
liutas.
Nukaisk,
palaikyk
nu
=
tis, kuris gražiai ir supranta Kiek teko patirti, visos mer
Public Health Service, WashLietuvis Gydytojas irir
kiekvienas
pavienis
lietuvis
y
mai nurodė reikalą organizuo- gaitės bijo to choro ir šalina kaltus šalyje per penkias mi irigton, D. C.)Chirurgas
būtinai
privalo
įsigyti
tikrą
Ofisas
10900
So.
Michigan
Ava.
*.į»»»»»•»
• » » » » » » » » » » » » » » •
ties ir dėties prie L. R. Kry si nuo jo. Bet bolše\įkai mo liutas, paskui įleisk iš lengvo
ir oficialę Lietuvos Respubli Residencija 10781 So. Michigan Av
Tel. Drover 7042
' R o s e l a n d , 111.
žiaus. Apsakė taip-gi, kokią ka saldliežuviauti. Sako: "mes šalto vandens tol, kol pienas
kos VĖLIAVĄ, ir pasirodyti
Telefonas rezidencijos Ir ofiso
naudą jis neša Lietuvoje. Po e-aine laisvi, mums nereikia atšals. Po to padėk pienq, ant
Dr. C. Z. Vezelis
l l m a n S42.
save esančiais tikrais lietuviais Vai.: 9 rytoP uiki
11
d.;
2
po
piety
LIETUVIS DENTISTAS
kalbai buvo duota keli klausi nei žegnoties, nei poterių kal ledo. ir laikyk nešilčiau 50
tėvynainiais dabar ateinančio
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vakiki 4; 6 iki 9 vakarą.
NedL
N e d ė l i o m i s pagal sutarimą
9 iki 12.
mai, į kuriuos kalbėtoja* tin bėti, nei bažnyčion eiti. Mes laipsnių.
je
Amerikos
šventėje
(Fourth
i
V
l
2
SO. A S H L A N D
AVEJTUE
—
kamai atsakė ir dar kartą nu Į teigs i ra tikrą rojų". Tėvai, Jei pieną ketini maišyti su
of July) 4-tą dieną liepos.
arti 47-tos Gatvės
9fr»^•»»» » » » » « » « » » » » » » » » ^ » » » » } }
rodė, kokiu tikslu yra organi sorgėkit savo vaikus, ypač kuo nors, k.a. avižiniais mil SV. KAZIMIERO AKADE
JŲS JAS GALITE GAUTI
tais, miežiniu vandeniu, ryžių
MIJOS METŲ UŽzuojamas L. R. Kr. ir ką jis mergaites.
LIETUVOS VĖLIAVŲ DIRB
veiks Lietuvoje. Po to tapo
BAIGTUVĖS.
TUVĖJE, 2214 VVest 23-rd
Duąuesniečiai turi Dailės ir vandeniu, cukrumi, tai tie da
LIETT/VIS
lykai
turi
būti
indėti
į
pieną
užklausta, ar sutinkate orga Apšvietos chorą, kuris yra
?
—
Pi., Chicago, m .
f
JOSEPH
C.
VV0L0Nperkėlė savo ofisą, iš 845 Milwaunizuoti L. R. Kr. šelpėjų sky tikrai katalikiškas. Prie jo leis prieš pasterizavimą.
Turiu vįį'iią silpnybę ir jos
Jų kaina: 8x14 colius 15c, kee ave., kur išbuvo per 24 metus.
Lietuvis Advokatas
Dabar ofiso adresas yra šitoks:
20
SO.
LA S A L L E S T R E E T
Laikyk
pieną
šaltai
tol,
kol
rių. Visi atsakė—sutinkame. k it savo mergaites. Bolševikų
išpažinti nesigėdiju: mėgstu šilkinės 35c.; 12x18—25c;
Gyvenimo Tel. H u m b o l d t 97
700 N O R T H A S H I i A N D AVENTJE
Tokiu būdu tapo suorganizuo choras, vykindamas rojų, pa reikia jį vartoti. Kuomet ren lankytis į šv. 'Kazimiero se 24x36—75c; vilnonės $1.75.
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
K a m p a s Huron Gatvės
Tel. R o c k w e l l 6999
gies kūdikį penėti, sušildyk jį serų parengimus. Vykau tad Taipgi galite gauti ir didelių ant aptiekos P o l o n i a P h a r m a c y .
tas skyrius, prie kurio iš sy gamins ištvirkimą.
CHICAGO, ILL.
P r i ė m i m o valandos vakarais nuo 9
iki
kraujo
šilumos.
Tai
pada
kio prisirašė 36 nariai, užsi
ir į šv. Kazimiero Akademi pagal reikalavimus yra išpil iki 9 vai. Telefonas H a y m a r k e t 6282
P. V. Dainorius.
lyti, geriausiai įstatant bonką jos užbaigtuves pereito ket- domi užsakymai.
mokėdami po vieną dolierį.
—
į.šiltą
vandenį.
Nebandyk
šilvergo vakare, birželio 26 d.
CICERO, ILL.
Valdyba išrinkta iš sekančių
$5 • » » » » » » » - • • » » » » » » ^ » » • • • • ; • «
Telefonas P u l l m a n 60
tumos imdama burnon spene
LAIKAS
YRA
IŠMĖGINI
asmenų: pirmininkė—A. Bal
Dariau analyzę savajam pa—
DR. W. A. MAJ0R
MAS UŽSITARNAVIMO.
Dr.
G.
M.
GLASER
L. Vyčių 14-ta kuopa laikė lį, užlašink kelius lašus ant mėginimui. Kur tai sieloje už
čiūnienė, rast.—Kl. Petronis,
GYDYTOJAS I R
rankos
ir
patirsi
jo
karštumą.
P e r paskutinius dvilika m e t u di
CHIRURGAS
sislėpusį suradau: mėgstu se džiausi ir daugiausia prityrę cigaretu
Praktikuoja 27 metai
ižd.—K. Šūkis. Išrinkti ir ko susiiank imą birželio 18 d.
Ofisas
11710
Michigan A r e ,
Viskas, kas tik vartojama
Ofisas 3140 So. Morgan St.
serų plačius užsimojimus pro sudžios parinko v i s i e m s žinomus
lektoriai, kurie vaikščios po Svarbiausia buvo tai išrinki
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki.
H e l m a r Turkiškus cigaretus kaip ge
kūdikio
maistui,
ir
kas
tik
lie
K e r t ė 32-ro S t,,
Csicago, 111.
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 v a k a r ą
grama parenkant. Ar tai bus riausiais.
namus ir prirašinės prie L. R. mas komisijų link L. Vyčių
SPECIJALISTAS
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto ,
čiasi
to
maisto
turi
būti
šva
Kadangi H e l m a r cigaretai yra pa
Moteriškų, VyriSkų, taipgi chro
deklamacija, ar tai dainos, ar dirbti
Kr. šelpėjų skyriaus, taip-gi Chicagos Apskričio išvažiavi rus.
iš vien Turkiško tabako kiurti
niškų ligų.
mo
į
Willow
Springs
liepos
4
muzika
—
visur
didžių
įspū
n
e
g
a
l
i
m
a s gauti kitose rųšise ciga
rinks visokias aukas. •
OFISO V A L A N D O S : N u o 9 ryto
Visuomet turėk švarias ran džių, gilaus jausmų ir vaiden retu užtat tai H e l m a r stovi augščiau iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7
d.
Komisija
prirengimo
troko
visu.
Paskui dar ir prie Tautos
iki 8 valandai vakare.
kas.
Rankos
turi
būti
nuplau
N i e k a d o s nereikia gedintis pasiūlyti
tuvės
sujudinimo
siekiama.
susideda
įš
Al.
Zakaro,
P.
LopNedėliorr.;: r><" ° ":' " ••-< pict
Fondo skyriaus prisirašė trys
H e l m a r cigareta savo draugui. Jie
Telefonas l i t r u s o6 i
tos su karštu vandeniu, mui Betėmijant, besiklausant ne vi yra
šos
ir
Al.
Krenciaus.
Šeiminin
verti
dusyk
tiek
kiek
už
juos
m
o

nauji nariai ir p. Ig. Kiaušas
lu, nagų šepetėliu ir gerai nu suomet reikalingasis įspūdis ki. Tiktai pastebėk kokia šypsą a p  { . * » » » * » » » » » » » • » » » » » » » » » » » » »•.
kės:
P.
Mileikiutė,
M
Lenari m s jo v e i d ą k u o m e t jis užsirūkys
paaukojo Lietuvos laisvės rei
šluostytos abrusu pirm, negu susidaro: tai salė maža ir H e l m a r nes j u s š v e l n u m a s ir s k a n u 
tavičiutė
ir
J.
Abračinskaitė.
kalams per Tautos Fondą 10
čiupinėsi ką nors, kas eina kū ankšta, tai scenerija neatsa m a s yra nesulyginamas.
Tikimasi,
kad
ne
vien
L.
Vy
Priežasties kodėl cigaretai "Qualidolierių.
kanti, tai galop atlikime neto ty Superb" y r a parduodami už priei
čių organizacijos nariai, bet dikiui į burną.
n a m a kaina užtat kad j u reikalavi
Visais žvilgsniais prakalbos
Mokykis K i r p i m o ir D e s i g n i n g
Kaip tik kūdikis pavalgo, bulumai skonį gadina. Bet mai
šiai organizacijai prijaučian
didinasi. Visoj šalij kaip mieste
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
pavyko.
Jeigu m a n a i pirkti ukę, tai
ir k a i m e H e l m a r yra žinomi
tieji kartu važiuos ir dalyvaus išpilk likusį pieną iš bonkos kuomet vėliau atminimuose taip
Mūsų s i s t e m o ir ypatiSKas mokintapsimislyk ar tavo įnešti pinigai
kaipo geriausi Turkiški cigaretai.
,
L. R. Kr. Nary3. išvažiavime.
m a s parodytus j u s žinovų į t r u m p ą
ir pripilk ją šaltu vandeniu. pamedituoji, visuomet malo Jeigu dar neesi susipažinęs su
tau išeis ant naudos. Tiktai lie
laiką.
tuvių tarpe t u turėsi gerą, pu4e l m a r tai t u o j a u s šiandiena nusi
•
Kuomet reikia rengti pieną ki nius vaizdus, gilių 'impresiją Hpirk
Kaip
vieJia dėžutė
o neapsivilsi Ir
^ kų ir linksmą, gyvenimą.
Mes turime didžiausius ir geriau
r
SIOUX CITY, IOYVA.
*
girdėt tai ūkininkai yVa lai
daugiau kitokiu rųšių cigaretu n e n o 
toms 24 valandoms, išplauk pas save apčiuopi.
sius kirpimo designing
ir
siuvime
mingi n e s jie neturi bosų, jų
rėsi rūkyti, n e s s k a n u m a s kokis ran
skyrius, kur m e s s u t e i k s i m e praktiš
g y v e n i m a s yra užtikrintas ir k a 
Mėgstu dar ir del kitos prie dasi šiuose cigaretuose yra nesulygi
Sekmadienio, birželio 22 d., bonkas su karštu muiluotu
ką patyrimą, k u o m e t j ų s mokysitės
Birželio 22 d. vietos lietu
da nori t a d a dirba. Michigano
n
a
m
a
s
su
kitais.
Juo
daugiau
rūky
Elektros v a r o m o s m a š i n o s m ū s ų s i u vandeniu,
įšvalyk
su
šepetuku,
žasties: tėmyti, kaip šv. Kazi si juo daugiau mėgsi. T e m y k H e l 
per sumą buvo procesija baž
lietuviai ūkininkai labai gražiai
vįmob
skyriuose.
viai katalikai turėjo dideles nytinėm apeigom ant kiemo. ir potam išskalavus,, virink miero Akademijos auklėtinės m a r pagarsinimus kurie telpa laik
apsigyvenę, jau turi a p i e kelis
Jųs esate užkviečiami aplankyti* ir
š i m t u s savo tarpe, turi parapiją,
iškilmes, kokios retai pasitaiko. Ne vien lietuviai, bet ir sve bonkas per penkiolika mi pažangiuoja. čia tai niekad raščiuose.
pamatyti m ū s ų m o k y k l ą bile laiku —
CApg.)
kelias draugystes ir visokius pa
dieną ir vakarais ir gauti specijališTai buvo pašventinimas nau timtaučiai reginiu gėrėjosi.
silinksminimus,
čionais gyve
nučių.
kai pigią kainą,
neapsirinku.
nantieji anglai siūlo m u m s savo
P e t r e n o s d a r o m o s pagal Jūsų m i e jo altoriaus. Jį šventino Jo
Vartok
tik
spenelius,
kuriuos
f
a r m a s ant pardavimo, taigi tie
Pr.
REIKALINGOS
Dar . ir trečia pamėgimo
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
kuris norite pirkti f a r m a s m ū s ų
Malonybė vyskupas J. Heelan.
lengva užlaikyti švariai. Jie
le madų knygos.
Šv.
A n t a n o Draugija turi nuskyMoteris del fabriko darbo, diena
priežastis:
niekas
taip
dailiai
Procesijoj dalyvavo draugijos:
I rius specialiai narius kurie j u m s
t u r i būti išversti nuvalyti, ir
MASTER D E S I G N I N G SCHOOL
ir nakti lengvas pastovus darbas g e 
kuogeriausia
patarnaus.
IŠ
BONKOS
PENAMIEJI
ra
mokestis.
Atsišaukite
gatavos
į
J. F . Kasnicka, Perdėtmte
Šv. Kazimiero, Šv. Jono ir
išvirinti. Niekuomet nevartok lietuviškai nekalba ir grožės darbą.
Tie kurie pirksi te f a r m a s per
Persikraustė
iš 118 N . LaSalle S t
šv. A n t a n o Draugiją busite už
KŪDIKIAI.
būrys mažų mergaičių, kurios
spenelių, kurie yra tvirtai su kalbai neatiduoda, kaip Šv. K m p l o y m e n t Office
į
190
N.
State
gatvę, k a m p a s L a k e
ganėdinti, n e s ' gausite gerą Ir
gatvės.
4
lubos.
barstė gėles. Nulydėjus bažny
nerti su stiklo ar gumos tru- Kazimiero seserų auklėtinės.
teisingą patarnavimą be jpkios
Continental Can Co.
Bkriaudos. Custer yra tiktai 11
5511
W
.
65
Str.
Atsižiūrint į tai, kad 25 iš belėmis.
čion ir pašventinęs altorių,
mylių
nuo Ludington, o 3 m y 
2221
So.
H
a
l
s
t
e
d
Str.
P-le J, Urbiutę nuo seno
lios nuo ScottvlUe. Norint dau
prieš pat sumą, Jo Mialonybė kiekvieno šimto iš bonkos pe
4604 W. Graud Ave.
Svarbiausiai už viską, tei
m-iHiiiiiimttiwmiiMwiMMiimnifflin
scenoje teko pažinti. Dekleg i a u informacijų, kreipkitės s e 
pasakė gražų pamokslą ir la riamų kūdikių miršta pirmai raukis laikas nuo laiko su
Resid. 9 3 | So. A s h l a n d Blv. Chicejfo
k a n č i u adresu:
muodavo, ant smuiko griežda
Telefosas H a y m a r k e t 3544
bai pagirė lietuvius už gražų siais metais savo amžiaus, Suv. daktare ir tik tuomet penėk
vo. Koki pažanga! Smuikų jau G R O S E R N Ė I R BUįCERNĖ A N T
KAZ. DAUNORA,
darbavimąsi. Skatino ir to- Valstijų visuomenės Sveikatos iš bonkos, kuomet jis* pasakys,
PARDAVIMO.
gerai valdo ir sunkius veika
šv. Antano Draugijos
liaus visus vienybėje darbuo- Skyrius atydžiai prirengė ran- jog tai yra reikalinga. Labai
Savininkas turi apleisti dėlei a s m e 
lus atlieka, kuomet porų metų niškų reikalų.
Administratorius,
R u s a s g y d y t o j a s ir chirurgas
ties kaip del bažnyčios, taip ir kvedį moterims ir auklėms, jauni iš bonkos penamieji kū
2343
N.
Ausėta
a
v
e
.
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
atgal klausydamasis abejodaBox 7, Custer, Mich.
del tėvynės Lietuvos, kuriai kuriame suteikiamos taisyklės, dikiai, turi būti daktaro ap
Vaikų ir visų chroniškų ligų
vau, ar išeis iš jos smuikinin Ant pardavimo d u namai 663—665
Ofisas: 3354 So. Halsted S t , Chicago
kaip penėti kūdikius iš bonkos, žiūrėti kas savaitę, senesni ir
linkėjo geros ateities.
W. 18 Sfrr. Gera vieta bile k o k i a m
kė.
Dabar
nebeabejoju.
UžTelefosas Drover 9698
Sumą laikė vietinis klebo kad apsaugoti nuo mirties sveiki kūdikiai kartą į mėne baigtuvių vakare deklamuo- bizniui. Abudu n a m a i g e r a m e pa
dėjime.
Atsišaukite:
PIRKITE KAB£S TAUPY V A L A N D A S : 10—11 ryto J—1 po
nas, kūVL M. J. Kolvekaa. Pa tuos, kurių dei nežkiės. taip sį, taip kad daktaras galėtų
J. P . Rashinski,
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). pietų 7—8 vak. N e d ė l i o m i s 10—12 d.
duoti patarimus del permai^Seka ant 4 pusi.)
8200 S. Hal&tad Str.
mokslą sakė taip-gi vietinis daug miršta.
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Lietuviai Amerika**.
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PERKELK SAVO

DR. LEO AVVOTIN
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V. W. RUTKAUSKAS

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn mm

$1,500, t

• •

oo

» . « » » » » » » • » .

g -

• • • • • • • • • • , ,

• • • • « •

Dr.M.T.Strikol'is

Dr. M. Stupnicki

UNIVEHSAL STATE BANK

•

• i

Dr. S. Naikelis

•

i i

i

iŠ CHICAGCS LIETUVIU
KOLONIJŲ

DR. M. F. BOZINCH

' »

:•:

J

11

%

FARMOS! FARMOS!

X

D U , UOTO,

/

IŠ

Pirmadienis, birželis 3 ^ 1919

DRAUGAS

CHICAGOS LIETUVIŲ darbuokime, jei norioje, kad
KOLONIJŲ.
seimas butų pasekmingas. Sei
mas bus pasekmingas, jeigu
(Tąsa nuo 3 pusi.)
kiekvienas stengsimės šiuomi
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, [jis į poliemoną, sustačiusi ei tas "Kryžiaus Ženklas" nesu tuomi prisidėti prie jo sureulėn penki s žmottes, " k u o . a š lyginamas su kitų laikų jos gimo. Prisidėti prie surengimo
Pirmadienis, birželis 30 d.,
seimo bei jojo vakarų galėsi
Xm
p a g ; l b e t L >>
deklamacijomis.
Šv. Povilo atm.
P-t^i Urbiutei, pasirodo, e- me tuomet, kuomet žinosime
"Pakelk rankas!'
atšovė
Antradienis, liepos 1 d;, jam policmonas.
sama
smuiku * konkorenčm. kuomi galime prisidėti ir kę
Šv. Br. š. M. širdies Kraujas.
P-lė T. Marcinkevičiūtė turi galime veikti, jeigu lankysiDr. Borelli paklausė.
Staiga pasisuko
William miklius pirštukus ir muzikalę mės į priešseiminius susirin
DANIJOS PRINCAS CHICA \Yittlieb, teisdarystės departa ausį, ką ji tą vakarą griežimu kimus. Lankyti priešseiminius
GOJĘ.
mento agentas. Šis paklausė priparodė. Jeigu jai nepristigs ir kitokius Moks. susirinkimus
policmono, kas veikiama ir kantrybės ir noro lavintis, bus vra kiekvieno moksleivio ir
Chieagon atkeliavo Danijos pasisakė, kas jis per vienas.
kuo lietuviams pasidžiaugti.
moksleivės didžiausia prieder
princas
Aage.
Apsistojo
P-lė B. Nausėdaitė ant pija- mė. Moksleiviai ir moksleivės,
" O , tai tamsta? Pakelk ir
Blackstone viešbutyj.
tamsta r a n k a s ! " sušuko polic no parodė, kad jai nebėra kla- kurie nesilanko į šiuos prieš
vituros sunkenybių. Neveltui seiminius moksleivią susirinki
monas Baugban.
TAI BENT SMARKUOLIS
ji, šįmet akademiją baigda mus pasirodo, kad jie nieko
Tasai paklausė.
POLICMONAS.
Po šito nežinia kas neapsi ma, gavo pijami atsižymėjimo nepaiso ir nesirūpina apie
kentė ir iš aiskrimo užeigos paliudijimą.
Moksleivių Susivienijimą nei
Suėmė daug "intariamų" ir patelefonavo Englewoodo po
Nevien tik ant muzikaliu apie lietuvių tautą bei pačią
už tai neteko tarnybos.
instrumentų išlavintų mergai tėvyne, Lietuvą. Tokie mok
licijos nuovadai.
Tuojaus atpyškėjo patroli- čių akademija turi. Jos visos sleiviai mokinasi ne dėlto, kad
Anų, vakarę Cbrcagoje buvo nis vežimas. Policmonai nar dainuoti gali, ką akademijos
kėlus ir svietus savo tautą, bet
sekantis retas atsitikimas:
suolį poliemoną Gaugbam nu mergaičių sugiedoti " Magni- dėlto, kad pasiekus kokią nors
Policijos tarnybon nesenai ginklavo ir nusivežė nuova- ficat" atsisveikinimo daina
profesiją, ir kad įgijus šiltą
buvo priimtas Frank Gaug- don.
liudijo. Vėliau p-lės O. Vil vietelę. Tik ačiū Dievui, kad
ban. Naujas policmonas pri
kinto ir C. Filipavičiute\ pri panašių moksleivių neperdauPabaiga.
gulėjo Englewoodo nuovadai.
parodė, kad jos ir atskirium giausiai randasi.
Lietuviai
Policijos nuovadoje tuojaus
Tarnyboje
pasirodė
uolus.
gali dainą mėgstančius paten moksleiviai yra daugiausiai
" R y t i n o " jis senuosius polic- apsidirbta su tuo nepaprastu kinti. Ne tik jų, bet ir p-lės darbštus ir rūpestingi. Jie ne
poliemonu.
monus.
Policijo s leitenantas Baily G. i Wiggins atliktos dainos vien rūpinasi savo ypatiškais
Bet didžiuoties buvo pirmu
tenkino.
reikalais, bet ir tėvynės bei
tinis. Aną dieną jam tečiaus atėmė nuo jo žvaigždę, revol
Visas programas buvo pa tautos. .
pasipainiojo kokia tai nelai verį ir lazdą. Paskui nuplėšė
teikta susirinkusiems tėvams ir
Moksleiviai ir moksleivės,
mė. Turbūt, perdaug išsi nuo uniformos visus guzikus ir
prieteliams tų, kurios šįmet dabar turime truputį liuoso
uždarė šaltojon.
traukė del smagumo.
44
9
Man
tas
ne
galvoje
', su akademiją baigė, o jų baigė laiko, galime pasirūpinti apie
Vėlai vakare j i s apvaikščio
septynios — keturios lie savo organizaciją bei jos rei
damas sau paskirtą distrikta murmėjo (Jaugliam. " B e t butų tuvaitės
ir trys
kitatau kalus. Organizacijos trukumus
pagaliaus ties 74 gatve ir gerai dar vieną išgerti".
tės. Šios lietuvaitės N dip- ir jos reikalus pamatysime
Asbland ave. prilipo liepto ga
AUTOMOBILIUS ĮKRITO liomus gavo: O. Vilkiutė, E. seime, bet dabar ruoškimės į
lą. /
Strepeikaitė, B. Nausėdaitė ir seimą, šaukdami susirinkimus
UPĖN.
44
B. Mišeikiutė, o kitatautės — ir juose dalyvaudami.
Pakelkite rankas", jis pra
dėjo.
Utarmnke, liepos 1 d., š.m .,
Du nuskendo, du išsigelbėjo. S. Walsh, E. ir G. Vogpl. P-lė
O.'Vilkiutė gavo ir aukso me yra šaukiamas visų Chicagos
Ties 74 gat. ir Asbland ave,
Ana dieną ties Diversey ave. dalį del savo gabumų ir gero
ir apiehnkės moksleivių susi
yra aiskrimo užeiga. Jam pro upėn
įkrito
automobilius, mokinimosi.
rinkimas ŠV. Jurgio par. mo
tą užeigą praeinant staiga is kuriuo važiavo: Miss Kditli
Dipliomus dalino ir pritai kyklos kambariuose prie 32-ro
ten išėjo keturi jauni vaikinai, ()le\vine, Henry Bohnenkamp,
kintą kalbą sakė kun. pro f. place ir Auburn ave., Chicago,
gyvenantieji apylinkėje.
Raymond Holtz ir Marley Bučys, gi angliukai kalbėjo
111. Susirinkimas įvyks 7:30
Policmonas tuojau s puolėsi Halvorsen.
kun. F. B. Serafinas. Užbaigoj vai. vakare. Visus- širdingai
prie jų ir sušuko: "Pakelkite
Mergina ir
Bohnenkamp p-lė O. Vilkįutė, visų baigusių
kviečia,
rankas!"
nuskendo. (Ii kitu du vos išsi jų vardu, pasakė labai graži at
Komisiga.
"Pakelkite rankas? Kodėl. gelbėjo,
išplaukdamu
firie sisveikinimo prakalbėli, lietu
juk mes nesame plėšikai, nei kiauto.
viškai ir angliškai.
IŠ TOWN OF LAKE.
kas tokie!" protestavo vaiki
Automobilių valdė BobnenBaigai noriu išreikšti <Ju
nai.
kamp. Xetolies tilto neatsar
Naudokimės kursais.
"Pakelkite rankas. Nelauki giai automobiliu pasuko ant noru-linkėjimu: vieną pasise
te, kol priversiu tą padaryti.' upės kranto. Tas staiga persi- kimo baigusioms ir šv. Kazi
miero Akademijai, o antrą vi
J a u praėjo penkios kursų
atkartojo policmonas.
vožė per krantą ir nugarmėjo
soms šįmet pradinę mokyklą lekcijos, kuriose klausytojams
Vaikinai paklausė.
upėn.
baigusioms ir jų tėvams sus ; - daug pamokos suteikta. Gerb.
Policmonas iškrėtė jų kišenius. Pas juos atrado 25 centus DAUG DAIKTŲ PRAŽUVĘ mžinti su šia gražia ir kilnia prof. kun. Pr. Bučio aiškini
ruklėjimo įstaiga. Neinu tie mai lankančius labai užganė
ir du peiliuku.
MUNICIPAL PIER'E.
si g prie linkėjimo į ja pa dina ir visi tik laukia vakarų,
Kuomet policmonas peržiū
rinėjo peiliuku, tuo metu iš Pagaliaus <įu vagiliu suimta. stoli ar tėvams savo dukteris kad galėtų daugiau ir daugiau
siųsti, bet tik susipažinti. Ne3
^
tos pačios aiskrimo užeigos su
Kuomet Mielii gan ežere a- žinau, kad susipažinus niekur naujo išgirsti.
kvorta aiskrimo išėjo dar vie tidaryta Cbicagos "municipal
Kaip vaisingas medis, aug
kitur
neis
ir
nesiūs,
kaip
į
šv.
nas žmogus, Nicbolas Kreiziz, pier^ (prieplauka), tenai viso
damas reikalauja šilumos ir
Kazimiero
Akademiją.
Ilgiau
50 metų, 1422 West 74 gat. kios rūšies biznieriai gavo
saulės šviesos, taip žmogus
sių
jai
metų!
Kreiziz nusipirkęs aiskrimą koncesijas daryti biznį.
reikalauja
mokslo-apšvietos.
Jis.
nešė namo.
Kaip saulė apšviečia mūsų že
Nuo to laiko prieplaukos
mę, taip tikras mokslas ap
Ir vėl "Pakelk rankas!"
lankytojai tiems biznieriams
SUSIRINKIMAS.
šviečia žmogų, rodo kelią ir
Tuojaus policmonas Gaug- paėmę visokių daiktų, kaip
veda prie teisybės.
ban ir į išėjusį Kreiziz atsilie tai šaukštų, šakučių, stiklų ir
Moterių Sąjungos, Cbicagos
Tat gerbiamieji lietuviai ir
kt.,
vertės
kelių
šimtų
doliepė: "Pakelk r a n k a s ! "
Apskričio susirinkimas įvyks lietuvaitės, sukruskime dabar
rių.
birželio (June) 30, 1919 Die labjaus prie mokslo-apšvietos,
" A š turiu pamesti savo ais
Pagaliaus nusamdyta detekkrimą, jei reiks pakelti ran
vo Apveizdos par. svet. 18-tli kuris arti mūsų yra ir p r i e
tivai pagauti svetimų daiktu
k a s " , pasakė Kreiziz protes
& Union, 8 vai. vakare.
kurio kiekvienas gali prieiti.
mylėtojus.
tuojančiu tonu.
Kviečiame visas delegates
Šiandie, birželio 30 d., 7:30
Andaj du vagiliu suimta.
"Mesk aiskrimą greičiau!"
dalyvauti.
vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa
Pas juodu atrasta kišeniuos.>
sušuko tas nepaprastas polic
M. Brenza, pirm.,
rapijos svetainėje, kun. Pr.
keliolika stiklų. Bus patrauktu
monas.
M, Jocius, rast.
Bučys susirinkusiems aiškins
atsakomybėn už vagystę.
Kreiziz paklausė.
apie religiją temoje: " P a s a u 
Bet šito uoliam policmonui PRANEŠAME CHICAGOS IR
IŠ TOWN OF LAKE.
lyje nebuvo ir nėra tautos be
dar neužteko, J a m norėjosi
APIELINKĖS LIETU
religijos. , ,
dar daugiau žmonių pastatyti
Alumnų domai.
VIAMS.
Daugumas, užklaustas, kodėl
Kaip kartas tuo metu auto
Susirinkimas visų keturių nelankai minėtų kursų, dažnai
mobiliu pro šalį važiavo am- Kad mufojame ir šiaip exprebulansinis gydytojas iš Stock- so visokiu s " darbus attekame laipsnių alumnų įvyks, liepos atsako, girdi, aš nemokytasyardų policijos nuovados, Dr. gerai ir greitai. Kreipkitės 1 d., 6:30 vai. vakare, bažny nemokyta, nieko ten nesupra
siu, arba jau aš persenas-perpas mus:
tinėje svetainėje.
Borelli.
J i s buvo automobiliuje su
Teiksitės visi ateiti nes tu sena, kursai, sako, del jaunų
F. ŠEMETULSKIS IR
savo moterimi ir dviem vai
rime svarbių reikalų aptarti. jų ir mokytų. Toks manymas
T. JANKAUSKAS
»
Valdyba. tai savęs skriaudimas. Rei
kais.
1735 W. 47 St.,
Chlcago.
kia įsivaizdinti, kad kožnas
"Policmonas atsiradęs " t r i u tampa
belyj", tarė Dr. Borelli šofe PARSIDUODA PUIKUS MURO NA MOKSLEIVIŲ SUSIRINKI klausydamas lekcijų
mokytesniu, ir daugiau su
MAS 6 PAGYVENIMU.
MAS. REIKALE SEIMO.
riui ir liepė sulaikyti auto
prantančiu žmogumi, gi mokysu beiąmantų; viskas g-eram padėji
mobilių.
me ir neša geras r a n d a s ; n a m a s r a n 
Moksleivių seimas šį metą ties niekad nėra pervėlu nors
Dr. Borelli išlipo iš auto- dasi lietuvių apielinkėje; prekę
$7,000; reikia įmokėti $2,000, liku
rugpjūčio turėtum ir 60 metų amžiaus.
mobiliaus.
sius pačios randos išmokės namą; įvyks ' Chicago je,
t a s yra tikrai geras bargenas ir yra mėnesyje. Laikas visai trum
V.
"Pakelk rankas" atkartojo vertas kiekvienam jį pamatyti. At
pas, nebėra nei dviejų mėne
sišaukite pas
policmonas.
sių iki seimui. Moksleiviai ir BIZNIERIAI GARSINKITŽS
A. GRIGAS & CO.
" Š t a i aš esu čionai", tarė J 3114 S. Halsted St., Chicago. moksleivės, subruskime, pasi
"BRA^GE"
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Kiekviena pačta mums atneša stipriau
sių patvirtinimų apie Helmar.
Ne dėlto kad jie yra Helmar-bet dėlto kad Helmar
yra 100% grynai Turkiškas Tabakas-Lengviausias ir
geriausias tabakas del cigaretų.
"Pakas" cigaretų, turi tiktai "dalelė'* Turkiško—o
'dalelė* Turkiško, sulyginus su 100% grynai Turkiškų,
yra niekas.
Mes kalbame atvirai—bet tas yra teisybe.
Iidirbėjai Augščiausios Rūšies Turkiikų ir
Egyptiikų Cigaretų visam pasaulyj.

