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patvirtinimo Taikos
Sutarties
Kinijos atstovai užprotestavo
yOKIEČIAI PIRMUTINIAI Clemenceau pranešė, jog su
PASIRAŠĖ PO TAIsirinkimas pasibaigė.
KOS SUTARTIMI.
Prancūzų džiaugsmas.
Po patvirtinimo taikos su
tarties
tuojaus
Paryžiaus
tvirtumose sugriaudė anuo
Paryžius, birž. 30. Taikos tos. Priešais rūmus susirin
sąlygas vokiečiai parašais pa kusios žmonių minios ėmė kritvirtino užvakar po pietį] kštauti.
Versaillese.
Vienuolika raitarijos ir pės
Taigi buvusioji karė forma tininkų pulkų buvo sutraukta
liai pasibaigė. Bet nepasibai aplink rūmus, kur pasirašyta
gė karė diplomatiniais keliais.{po sutartimi. Kareiviai rūmus
Nepanaikinta dar blokada Vo tiesiog buvo apjuosę keliomis
kietijos.
eilėmis. Visur tik ginklai žvan
Talkininkai pranešė vokiečių gėjo, nors sutarties kalba bu
atstovams, jog blokada bu vo demokratinėj dvasioj paga
sianti panaikinta tik po to, minta.
kuomet vokiečių nacijonalis
Tą vakarą kaip Paryžius,
susirinkimas
ratifikuosiąs taip Veršailles paskendo itaikos sutartį.
liuminacijose, žmonių paroir
šauksmuose,
Susirinkimas prasidėjo 3:10. davimuose
tampriai surištuose su talki
Epokinis susirinkimas, taip ninkų pergale.
vadinamoj, Veidrodžių Salėj,
Vokiečiai išvažiavo.
Versailleso rūmuose, prasidė
jo 3:10 po pietų. Susirinkimą
Tą patį vakarą Versailiesą
atidarė taikos konferencijos apleido susikrimtę vokiečių
pirmininkas Clemenceau.
atstovu Mueller ir Bell. IškePo sutartimi pirmiausia pa- l i a v o Vokietijon.
sirašė vokiečiai atstovai-ple
Su jais podraug iškeliavo ir
nipotentai. J ų buvo tik du: apie 50 kitų vokiečių atstovų
Dr. Mueller, užsienių reikalų ir visokių ekspertų, buvusių
ministeris, ir Dr. Bell, kolio- r e jk a lingų taikos tarybose.
nijų ministeris.
Paliko Versaillese dar kelios
Paskui juos pasirašė Suv. dešimtys vokiečių raštininkų.
Valstijų atstovai, toliaus An Tie į porą dienų, sakoma, su
glijos, Prancūzijos ir tt.
tvarkysią visokius raštus ir
Mažesniųjų šalių atstovai, iš-i dokumentus ir paskui ir jie
ėjnus Kiniją, pasirašė alfabe i š k e l i a u s i ą n a m o .
tinėje tvarkoje.
Išvažiavo ir Wilsonas.
Kinijos atstovai nebuvo su
sirinkime ir nepasirašė po suŠeštadienio vakare Paryžių
tartimh/vVietoje to jie padavė apleido ir prezidentas Wilsot a i k o j konferencijos * pirmi nas su s a ^ ' palydovais.
n i n k u i protestą
Sbantungo
Išvažiavo jis Brestan. Iš ten
provincijos reikale. J i e pažy vakar garlaiviu George Wamėjo, kadSįų reikalavimai ig ijbington iškeliavo į Suv. Val
noruojami, tad jie neturį rei stijas.
kalo pasirašyti po taikos su
Pakilę nepasitenkinimai.
tartimi.
Taikos sutartis patvirtinta,
Neatkreipta domos i vokiečius. (
bet kas bus toliaus? — stato
Taikos sutarties tekstas su klausimus daugelis žmonių.
sirinkimo
salėn
pristatyta
Padarvta taikos sutartis nepirm 3:00. Tą atliko prancū patenkino daugelio tautų. Pir
zų užsienių reikalų ofiso val miausia nepatenkinta Kinija.
dininkas William Martin.
Jos atstovai nepasirašė po su
Pirm 3:00 salėn susirinko tartimi. Ir pranešė, j6g trum
visi talkininkų atstovai, inė- poj ateityj reikia laukti nau
mus prezidentą Wilsoną, Cle jos karės tolimuose Rytuose,
menceau, Lloyd George ir ki kur talkininkai nesuvaržė im
perijai istinės Japonijos.
tus.
Protestuodamas pasirašė ir
Kaip 3:00 salėn atėjo vo
reprezentuojąs
kiečių du delegatu. Niekas gen. Smuts,
anųdviejų nei pasveikino, nei Pietų Aprikos Uniją.
Pastarasis pažymėjo, jog
neatsistojo jiedviem ineinant.
sulig sutarties teritorijaliai
Į juodu neatkreipta domos.
Kaip 3:10 premjeras Cle paskirstymai negali but pri
menceau atidarė susirinkimą, imtini, nes jie smarkiai pažei
pažymėdamas, jog taikos su džia industrijai} atgijimą Eu
'
tartis pagaminta, jog vokie ropoje.
čiai sutiko po ana pasirašyti Kaip gi su kitomis tautomis.
ir todėl jie pirmutiniai pa
Taikos sutartis nepaliečia
kviečiami atlikti tą prieder
daugelio mažesniųjų tautų, ku
mę.
Po vokiečių
prąsirašymo rios karės metu labai nu
rašėsi kitų šalių atstovai. • kentėjo.
Tarpe tų yra lietuviai, latVisa iškilmybė tęsėsi gana
trumpai. Ne s 3:49 premjeras viai, airiai ir kiti. TalkininPabaigoje

apsireiškė
tenkinimai.

nepasi

kai nieko galutino netarė a- PLENUOJAMI DIDELI MO PRANCŪZIJA RUOŠIA INKESČIAI VOKIETI
pie tų tautų likimą, nors anos
DOMŲ APRAŠYMĄ.
JOJE.
yra jau apsisprendžiusios, nor s
turi savo šalyse paskelbtas
Pažymės nuveiktus Amerikos
respublikas ir tam tikslui rei Trumpu laiku norima surinkti
darbus šioj karėj.
karės atlyginimą.
kalingas valdžias.
Paryžius, liepos 1. — Pran
Vokiečiai susikrimtę.
Berlynas, liepos 1. — Fi cūzijos vyriausybė
gamina
Niekas šiandie tiek daug nansų ministeris jau yra pa
epiką. Aprašys visus svar
negali but susikrimtęs, kaip vo gaminęs pienus visus žmones
besnius darbus, kokius atliko
kiečiai, katrie spėkomis buvo apkrauti milžiniškomis mo- Suv. Valstijos buvusioj karėj.
priversti patvirtinti jiems ne kestimis taip, kad trumpu Pažymės tų darbų svarbą.
prielankią taikos sutartį.
laiku butų galima atsiteisti su
Temps sako, jog to rašto
Vokiečių laikraščiai pažymi, talkininkais ir pradėti naują kopijos bus pasiųstos visiems
jog tuose pačiuose rūmuose gyvenimą.
amerikoniškiems
kareiviams
Versaillese, kur 1871 metais
Augštomis mokestimis bus katrie dalyvavo karėje Pran
Vokietijos garbė buvo išaugš- paliestos įvairios korporaci cūzijoje.
tinta, šiandie vokiečių tautos jos ir pavieniai žmonės. Kiek
tas pat garbingumas sukone- vienas daiktas bus apdėtas TURKAI ATSTOVAI PA
mokestimis.
veiktas ir palaidotas.
SIUNČIAMI NAMO.
Toliaus tie patys laikraščiai
pažymi, jog negali turėti ver PREZIDENTAS IR TAIKOS
Paryžius, liepos 1. — Talki
SUTARTIES
RATIFI
tės dokumentas, po kuriuomi
ninkų taryba taikos konfe
KACIJA.
vokiečiai buvo priversti pasirencijoje pranešė Turkijos at
rašvti. Vokiečiams toksai ras- Sąlygos aštrios, bet teisingos stovams keliauti
sveikiems
w

tas negali but pildytinas.
Taip tvirtina nelaimės pa
liesta vokiečių tauta, kuri
šiandie neturi jėgų nei prie
monių pasipriešinti savo opo
nentams.
Dar nėra taikos.
Dar nėra galutinos taikos.
Nežinia kuomet ana įvyks.
Patvirtinimas taikos sutarties
su Vokietija — tai tik įžanga
taikon.
Galutina taika Europoje ir
pasaulyj įvyks tik tuomet,
kuomet taikos
konferencija
pripažins pilną laisvę ir nepri
klausomybę visoms mažesnėsėm s tautoms, katros išreiškia
troškimus valdyties ir gyventi
be jokios svetimos pagelbos.
Svarbiausioji konferencijos
dalis.
Taikos konferencijos, pir
moji dalis" jau pabaigta.
Dabar prasideda antroji da
lis. Pastaroji yra labai svarbi
toms tautoms, katros nebuvo
paliestos sutartimi su Vokietija.

Šitoj konferencijos
dalyj
reikia laukti talkininkų žo
džio ir Lietuvos nepriklauso
mybės reikale. Reikia laukti
pripažinimo Lietuvos.

TURKAI NETEKS SAVO
DIDELIO MALDNAMIO.
ŠV. SOFIJOS BAŽNYČIA
BUS ATNAUJINTA.
Pramatomos didelės turkų
riaušės.
Konstantinopolis, birž. 29.—
Mahometonai turkai jau ne
lanko čia Šv. Sofijos maldnamio (mečeto). Nes jie įsitiki
no, kad tasai jų maldnamis
išnaujo bus pakeistas krikščio
nių bažnyčia Šv. Sofijos var
dan.
Turkai Konstantinopolį už
kariavo 1453 metais. I r nuo to
laiko ta istorinė Šv. Sofijos
bažnyčia buvo pakeista maho
metonų maldnaimu.
Tik šiandie dar nežinia, ar
ta Šv. Sofijos bažnyčia bus pa
vesta katalikam s ar pravosla
vams. Tas klausimas yra la
bai svarbus. J i s tečiaus dar ne
išrištas.
Krikščionys architektai ne
senai aplankė ir apžiurėjo tą

Šiandie ima veikti
svaigalų prohibicija
i

WILS0NAS ATSISAKO PA
Tad su rytdiena visose Suv.
NAIKINTI PROHIBICIJA. Valstijose uždrausta pardavi
nėti svaigalus, kaip tai degti
Tą padaryti jis neturįs teisės. nę; alų ir kitus.
Su rytdiena uždaromi visi
Washington, irž. 30. —Pre saliunai.
zidentas Wil šonas kablegrama
Prohibicija bus panaikinta
pranešė, jog jis negalįs panai tik tuomet, kuomet bus pa
kinti karės meto svaigalų baigta Suv. Valstijų kariuo
prohibicijos. Neturįs teisės tą menės demobilizacija.
Gi demobilizacija galės pa
padaryti.
sibaigti neanksčiau. kaip už
poros mėnesių. Tuomet prezi
BOLŠEVIKIŠKAS DIKTA
dentas paskelbs proklemaciją.
TORIUS BUDAPEŠTE.
Tuomet .išnaujo atsidarys sa
liunai, kad sutvarkyti savo
Bolševikų
kariuomenė
kelia
namo.
— sako Wilsonas.
" reikalus" ligi sausio 16,
maištus.
• Kadangi turkai buvo pas
1920 m., kuomet prasideda
Washington, birž. 30. \ = ^
tatę didelius reikalavimus, tad
šalyj visatina prohibicija.
Tuojaus po patvirtinimo tai
Paryžius, liepos 1. — Iš Bu
talkininkai nusprendė ir be
kos sutarties Versaillese, pre
jų apspręsti Turkijos likimą. dapešto, Ungarijos sostinės, BUVĘS KANCLIERIS PA
zidentas Wilsonas prisiuntė i
pranešama, kad tenai vienas
TEISINA KAIZERĮ.
atsiliepimą į šalies piliečius.
bolševikas
pasiskelbęs
dikta
SENATE DIDĖJA NEPASIAtsiliepime jis praneša apie,
torių. Tai esąs kažkoks Szamu- Jis sako: Teiskite mane, bet
TENKINIMAIy
patvirtinimą sutarties ir pa-|
ne kaizerį.
ley. Žmonės kasdien skaitlin
ragina, kad ta sutartis kuoKovojama prieš tautos sąjun- gai galabinami parlamento
veikiaus butų ratifikuota.
Berlynas, birž. 30. — Buvęs
skvere.
Sutartį ratifikuos senatas.
Vokietijos
Keli bolševikų puikai karės karės pradžioje
Bet šitam tikslui yra reika
kanclieris, Dr. Theobald von
Washington, birž. 30. — fronte pakėlė maištus" ir marlinga prielanki šalies piliečių
Bethmann-Hollweg, andai forPrezidento WHącn,o fjjsįliepi: šuoja ant Budapešto sugriau
opinija.
nrarfiai buvo pareikalavęs tal
mas į visuomenę apie patvirti ti ten bolševikų valdžią.
Atsiliepime pažymima, jog
(Pirm kelių dienų buvo pra kininkų taikos konferencijos,
nimą taigos sutarties senate
Vokietija gavo tikrai aštrias
kad vietoje kaizerio jis but^
pakėlė nepasitenkinimus. Ypač nešta, kad Budapešte bolše
taikos sąlygos. Bet jos tei
teisiamas tarptautiniam teistautų sąjungos reikale. Nes są vikų valdžia sugriauta, ka
singos, atsiminus baisus vo
kme už prasižengimus prieš
jungoje
Suv.
Valstijos
stato
bolševikai
pabėgę.
Pasirodo,
kiečių darbus karės metu.
tarptautinę moralybę ir su
mos lygiomis su Europos vieš kad iš ten skleidžiama daug
Be to, neduota vokiečiams
tarčių nepaliečiamybę.
patijomis.
neteisingų žinių).
sąlygų tokių, kokių jie nepa
Tuo tikslu von BethmannKai-kurie republikonai se
jėgtų išpildyti.
natoriai prezidento atsiliepi LEISTA AMERIKONAMS Holhveg buvo pasiuntęs tai
Prezidentui ypač yra svar
kos konferencijos pirminin
me įžiūri diktatorinį jo veiki
KAREIVIAMS VESTI
bus daiktas tautų
sąjunga,
kui Clemenceau laišką.
VOKIETES.
mą.
kuri yra tampriai surišta su
Laiške jis pažymėjo, jog su
taikos sutarties dokumentu.
Karės stovis jau pasibaigęs. lig vokiečių konstitucijos* kai
IŠKILMINGAI SUTIKTA
zeris stovėjo nuošaliai nuo
LLOYD
GEORGE.
PADARYTA KRATA SINN-Coblenz, liepos 1. — Čia pa visų tarptautinių reikalų. ViFEINERIŲ OFISE.
sus reikalus vedė kanclieris.
Londonas, birž. 30. — Čia iš naikinti kai-kurie karės meto
Ir jei Vokietija, kaip talkinin
Dublinas, birž. 30. — Stip Paryžiaus parkeliavusį prem s u v a r ž y m a i a m e r i k o n i š k o j okai atrado, karės metu prasi
rios militarinės spėkos visai jerą Lloyd George sutiko ka kupacijinėj armijoj.
20 amerikoniškų oficierų ir žengė, tai už tą atsako pats
netikėtai užpuolė čia vyriau ralius ir žymiausieji šalies vy
kanclieris ir tik jis, bet ne
sią sinnfeinerių ofisą ir pa rai. Premjeras su karaliumi kareivių su vokietėmis pas
kaizeris.
darė nuodugnią kratą visam nuvažiavo į karaliaus rūmus, lapčia buvo susižiedavę. Da
Iš Amsterdamo pranešama^
bar leista susižieduoti viešai.
kur buvo parengtas pokylis.
buste.
Panaikinta
uždraudimas jog talkininkai neatmainysią
savo nusprendimo. Visvien
broliuoties su vokiečiais.
turkų maldnanu. Padarė jie kruvina nuo krikščionių krau
teisią kaizerį.
pienus vidų atnaujinti ir i š  jo ranka užgavo sieną palikda
Talkininkai nepareikalausią
SENATAS
IR
AIRIJOS
NE
mas
kraujuotą
rankos
ženklą.
keisti vėl, *kaip buvo pirm
Olandijos
išduoti
kaizeri.
PRIKLAUSOMYBĖ.
daugelio šimtmečių, krikščio
Taippat tarptautinis teismas
Pramatomos turkų riaušės.
nių bažnyčia.
Washington, birž. 30. Sena jo nenubausiąs kalėjimu.
Vienas europietis, kurs KonBet, jei buvęs kaizeris bus
Bus atnaujintos stovylos.
stantinopolyj gyvena, trisde te ruošiama rezoliucija su tik
atrastas kaltas, jam bus pas^
Kaip Kristaus, taip ir šven šimtuosius metus, pramato, slu pripažinti Airiją nepri kirta vieta ant visuomet apsi
tųjų stovylos bus atnaujintos. jog turkai savo to maldnamio, klausomą ir tą rezoliuciją pri gyventi su aiškiu uždraudi
Šv. Sofijos bažnyčia buvo tur buvusios Šv. Sofijos bažnyčios, dėti kaipo priedą prie taikos mu apleisti tą vietą.
tinga brangintinomis stovylo- gražumu neatiduosiu krikščio- sutarties.
Kai-kurie senatoriai tvirti
mis. Bet turkai daugelį tų sto i nims.
VOKIEČIAI TURĖS GEDEvy lų arba sunaikino arb*f ap
Tas žmogus sako, jog jis tą na, kad tokia ,rezoliucija'pa
JIMO DIENĄ.
vyriausybės
mūrijo. Ir visur prikaišiojo dieną nei iš namų neišeisiąs. keltų Anglijos
visokių savo parašų ir simbo- Nes turkai pakelsią baisius su protestą. Bet, sakoma, tasai
Berlynas, liepos 1. — Visos
protestas
dar
labjaus
pakenk
lų.
mišimus. Sako, jog talkininkai
Vokietijos protestantų
baž
tų
pa'ciai
Anglijai.
turkų
visai
nenuginklavo,
tad
Tie visi turku ženklai dabar
nyčiose liepos 6 dieną įvyks*
galėsiąs
įvykti
kraujo
praliejilig vieno bus panaikinti. Gi
AMERIKA SĄJUNGOJE SU gedėjimo pamaldos. Visoj ša
mas.
anų vietoje padėti krikščioniš
lyj liepos 6 diena bus pamini
PRANCŪZIJA
IR
ANGBe to, pasakojama, jog Šv.
ki simbolai.
ma kaipo gedėjimo diena. į
t
LIJA.
Šiauriniam šone navoje yra Sofijos maldnamio pakeitimas
užsilikusios apaštalų st.ivylos. bažnyčia negreit bus galimas.
PAIMTA $8,015 BONDSŲ IR
Paryžius,
birž.
30.
—
Suv.
Tam pasipriešysianti Anglija.
Jos bus atnaujintos.
KARĖS ŽENKLELIŲ.
Valstijos
įstojo
sąjungon
su
Anglija šiandie Turkijoj pa
Iš akmens po didžiule nava
Vakar anksti ryte apiplėšta
bus iškirstas rankos pavyda- laiko daugelį mahometonų ka Prancūzija ir Anglija. Tam
las. Turkai rankos pavydalą reivių. Tarpe anų gali pakilti tikslui sutartis jau patvirtin Hanke Iron & Wire ofisas,
840 No. Albany gat.
buvo iškalę sultano Memeto nepasitenkinimas tomis per- ta.
Iš geležinės šėpos paimta
Tos sąjungos tikslas — ap
Pagaliaus tasai
atminčiai. Tasai sultanas ge versmėmis.
gužės 10 d., 1453 metais Šv. obalsi§ persikeltų Indijon ir saugoti Prancūziją prieš .ga $8,015 laisvės bondsais, ka
Sofijos bažnyčion inėjo nužu sukeltų suirutes tarpe visų limus vokiečių pasikėsinimus rės ženkleliais ir 15 dol. pi
nigais.
prieš ją.
dytų krikščionių kūnais ir su mahometonų.

Antradienis, liepos 1, 1919
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Žmogžudžiu nuo
dėmklausiai.
Pereitoje pėtnyčioje v Chicagoje tapo pakartas žmogžudis
Earl Dear. Jis turėjo savo
dvasišką patarėją Rev. Elmer
h. \Villiams, kuris labai rū
pinosi, kad Dear nelaptų pa
kartas. Rev. E. L. AVilliams
vyriausybei liudijo žinąs Dea'rą i r žinąs taip-gi, jog n e jis
nušovė šoferą Wolfe.
Kaikuriems skaitant šitas
žinias kilo mintis, kad B.
Dear ir Rev. E. L. Williams
buvo katalikai, kad Dear pri
ėjo išpažinties, o nuodėniklausis paskui liudijo už jo
nekaltybę. Kaip tat sutaiko
ma su išpažinties slaptybe?
Tai-gi reikia žinoti, kad
Rev. E. L. Williams nėra ka
talikų kunigas, o metodistų
dvasiškis ir Dear taip-gi ne
buvo katalikas. Tokiu būdu
katalikiškos išpažinties pas
laptis nei mažiausiu krašteliu
nesusisiekia su Dear'o gyveni
mu ir mirtimi.
Katalikų kunigams valia,
kartais ir reikia, dvasiškai pa
tarnauti suimtiems prasikaltė
liams. Bažnyčia nedraudžia
savo sakramentų nei žmogžu
džiui, jei jis gailisi už savo
žmogžudystę.
Paprastuose
atsitikimuose
jei žmogus priėjęs* išpažinties,
įgalioja kunigą viešai pas
kelbti savo pasakymus, tai
kunigas nenusideda prieš sa
kramento slaptybę, paskelbda
mas tą, kas nėra nuodėmė.
Rev. E. L. William s neskelbė
Dear'o nuodėmės, o tik jo ne
kaltybę. Greičiausiai tat buvo
su paties Dear'o žinia ir noru.
Bet išpažintis žmogaus, lai
komo kalėjime ir nuteisto
mirtyn, yra ypatinga nepap
rasta priedermė. Jei nuodemklausis galėtų būti nekaltybės
liudininku už tą, kurį teis
mas pasmerkė, tai kiekvienas
pasmerktasis eitų išpažinties
ir per ją save teisintų. Todėl
katalikų
kunigai,
tapdami
mirtyn pasmerktųjų nuodėm
klausiais, netenka teisės ko
kiu nors būdu prisidėti prie
apkaltinimo arba nuteisinimo
tų, kurių išpažinties jie klau
so.
Naujasis Chicagos atsitiki
mas parodo, kad katalikų
taisyklė yra išmintinga. Dear
taip mokėjo įtikinti Rev. E.
L. VVilliams'ą, kad tas visas

pastangas dėjo, norėdamas jį
paliuosuoti. Gubernatorius su
prato, kad visi gerbiamo dva
siškio žodžiai eina iš Dear'o
pasakymo, todėl ir jiems ne-J
pripažino daugiau vertės, negu
Trijų valstijų seimas įvy
tam, ką Dear'as buvo sakęs ko birželio 22 ir 23 d., Vanderteisme. Pasirodė, kad guber bilt teatre, 48th ir Broadway.
natorius neklydo. Prieš pat Birželio 22 d. buvo surengtas
mirsiant E. Dear prisipažino koncertas ir prakalnos išneši
nušovęs šoferą "VVolfe,
mui tam tikrų rezoliucijų Lie
Tas prisipažinimas' yra svar tuvos neprigulmybė8 pripaži
bus, bet ir jo negalima vadinti nimo reikale.
Iš lietuvių kalbėjo adv. Mavisiškai neabejotinu. E. Hartnett, su kuriuo drauge Dear'- stauskas, A. L. Tarybos pir
as vogė automobilį, tebėra gy mininkas (jis kalbėjo angliš
vas kalėjime. Kitados Dear'as kai, o lietuviškai tik trumpai
sakė, kad Hartnett'as nušovęs paaiškino) ir kun. J . Žilius.
šoferą. Dabar prieš mirsiant Vakarą atidarė adv. K. ČesnuDear'as permainė žodžius, gal lis. Vakaro vedėju ir rezoliu
dėlto kad jie buvo neteisingi, cijų skaitytojum buvo anglas
o gal dėlto, kad, negalėdamas (gaila, jo pavardę pamiršau).
pats ištrukti nuo mirties, Gerb. J . Banio vedamas skait
bandė palengvinti likimą nors lingas choras, susidedantis iš
nuodėmės draugui. Sunku su apie 100 dainininkų, sudaina
sekti žmogaus širdies slėpi vo Lietuvos ir Amerikos him
nius.
nus, "Lietuviais esame mes
Katalikystės yra Dievo įs gimę," " M e s , padainuosim/'
teigta religija. J i taip-gi yra "Lėk, sakalėli/ " K a r v e l ė l i / •
ir sena, visokio prityrimo pil " K u r bėga Šešupė'' ir keletą
na. Dėlto ji reikalauja, kad kitų. Koncerte dalyvavo p-lės
teismo valdžioje esančių nusi Karužiutės; duetai, kvartetai,
kaltėlių nuodėmklausiai nesi sekstetai sudaryti iš kitų dai
kištų nei į jų apkaltinimą nei nininkų. Vienu žodžiu, koncer
į • nuteisinime. Metodistų ba tas buvo gana įvairus ir gražnyčia dar, matyt, neturi su zus. *
formulavus to prityrimo.
Daugiausia žavėjo publiką
,,
Nežinome ar Dear'as per iš choras, ypač " K a r v e l ė l i dai
nuojant, kada p. J . Banis di
pažintį teisinosi savo nuodėm
riguojant ir solo dainavo. J o
klausiui, ar tiktai taip naudo :
puikiai išlavintas
skambus
josi dvasišku
suraminimu. balsas nepaprastai
grąžino
Metodistų episkopatų tikėjime dainos meliodiją.
yra išpažintis, nors netaip
Žmonių buvo beveik pilnos
tankiai vartojama, kaip Kata sėdynės. Publika susidėjo di
džiumoj iš kitų miestų suva
likų Bažnyčioje. •
žiavusiųjų. Buvo matyti kon
certe atstovų, atvykusių Sei
man iš kitų tolimesniųjų mie
stų.
Seimų-nauda kol-kas teįsten
Taip trumpais ruožais, su
gia apsireikšti propagandos
didelėm* peršokoms, atrodė
srityje. Jie dnoda progos prieš
priešseiminis
koncertas
ir
Amerikos visuomenę pastatyti
mass-mitingas.
konkrečioj formoj lietuvių as
piracijas ir troškimus. Čia pa
Antroji (Mena.
sitarnauja Amerikos spauda.
Antrą dieną atstovai prie
Juo daugiau ji rašo apie sei
mą ir lietuvių pastangas, tuo svetainės pradėjo rinkties apie
seimą pasekmingesniu skaity 9 vai. 10 vai. suėjus visiems
svetainėn, atstovų tik nuo 3-jų
ti galima.
valstijų,
pasirodė
nemažas
Tėmijant spaudoje publika
skaitlius.
«
ciją, reik pripažinti, kad New
Viso atstovų New Yorko
Yorko rajono seimas daugiau
jos gavo, negu Chicagos tauti seime birželio* 23 d. nuo įvai
ninkų seimas. Tuo būdu New rių draugijų, kuopų, kliubų ir

N, Y„ N. J. ir Conn. valstijų
Seimas.

Sulyginimas.

Yorko seimą galima skaityti
labiau nusisekusiu, nes apie jį
ir jo rezoliucijas angliškoji
spauda plačiai rašė.
Kuomet-gi palygini iškas
ei us, kokius suėmė iš lietuvių
New Yprko ir Chicagos tauti
ninkų seimas, skirtumas dide
lis. Chicagos seimas tautinin
kams atsiėjo kelius sykius
daugiau už New Yorkinį sei
mą, o naudos tiek nepadarė.
GALIMA GAUT NUSIPIRKT
Gavome naujai išleistų Lie
tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietą, **amatyti
naujas Lietuvos ribas.

tt. dalyvavo 264. Mandatų
prisiųsta seimo rengėjams 281.
Reiškia, 17 išrinktų atstovų
del įvairių kliūčių negalėjo
pribūti.
Seimas atidaryta 10:15 vai.
iš ryto. Seimą atidarė seimo
rengimo komisijos pirminin
kas gerb. K. Krušinskas ir pa
kvietė gerb. kun. Petkų atkal
bėti maldą.
j?
Seimo rengimo tikslą apibu
dinti pakviesta adv. K. Česnulis. Adv. K. Česnutiui trum
pai apibrėžus seimo tikslus ir
siekius, eita prie rinkimo šei
nio prezidijumo.
Seimo vedėju išrinktas p.
A. Staknys, iš ĮUoonifield, N.
J . ; jo pagelbininku, p. A. Mastauskas iš Newark, N. J.
Seimo raštininkais išrinkta
kun. J. Kasakaitis iš Rochester, N. Y. ir p. J . Tumasonis
iš Brooklyn, N. Y. Iždininkas
vienbalsiai užgirtas buvusis
seimo rengimo komisijos iždi
ninkas, p. Kulviackas. Rinki
mai daryta viešai, nominuota
paprajtu būdu, balsuota ran
kų pakėlimu.
Maršalkos išrinkti: pp. Biržius, Nevulis, Montvydas ir
Žerulis. Rezoliucijų komisiją
seimas įgaliojo nuskirti seimo
vedėjui.
Seimo vedėjas p. A. Stak
nys į rezoliucijų komisiją pa
kviečia adv. K. Česnulį, L. Ši
mutį, p. Šivicka, kun. Ambotą, pl-es Stalionaitę ir Vaškevičiutę.
Presos komisija taip-gi pir
mininkas nuskina.
Presos komisijon ineina pp.
Šeimis, V. Vaškas ir kun. Pet
raitis.
Mandatų komisija užgirta
ta pati, kuri seimo rengėjų
buvo išrinkta prieš seimą su
sidedanti iš pp. K. Krušinsko,
V. Vaško, M. Kuliavo, Abro
mavičiaus ir prie jų dar pa
kviesta p. S. Pranis. Seimo
prezidijumo ir komisijų rinki
mas tęsėsi 40 minutų.
įnešta, kad visi reporteriai
užsiregistruotų pas seimo ve
dėją. Užsiregistruoja " Tėvy
nės' ' p. Vasiliauskas, " G a r 

s o " L. Šimutis. Kitų laikraš
čių reporteriai
oficijališkai
nesiregistravo.
Seina© rengimo komisija pri
duoda seimo vedėjui dknotvarkį. Dienotvarkis po ap
svarstymo priimtas, kaip yra
(dienotvarkio paduoti negaliu,
jis paaiškės iš rezoliucijų).
Šaukiama vardais atstovai ir
suteikiama seimo | rengėjų pa
gaminti ženkleliai.
Klausiihas (iš dienotvarkio)
kam siųsti pasveikinimus.
Pasveikinimai
telegramais
nutarta pasiųsti: Šv. Tėvui,
Ryme, Lietuvos prezidentui
Smetonai, S V. prezidentui
Wilsosui Paryžiuj, lietuvių
taikos delegacijai
Paryžiuj
Lietuvos karininkams per ge
nerolą Žukauską, S. V. sekre
toriaus vietininkui Polk, S. V.
prezidento pagelbininkui Washingtone, New Yorko miesto
majorui ir N. Y., N. J . ir
Conn. valstijų gubernatoriams,
įnešta parinkti pinigų tele
gramų lėšoms apmokėti. Aukų
surinkta $137.94. Šiaip jau
prisiųsta $35.00. Pasveikinimo
rezoliucija Lietuvos preziden
tui A. Smetonai. Skaito adv.
K. Česnulis. Rezoliucija už
girta vienbalsiai. Lietuvos de
legacijai pasveikinimo rezoliu
cija priimta vienbalsiai. įneš
ta eiti pietų. Pirma sesija už
daryta 1 vai. po pietų. Antrą
sesiją nutarta pradėti 2 vai.
• Antroji sesija atidaryta 2:15
vai. po pietų. Sesiją atidaro
seimo vedėjas p. A. Staknis.
Aukų komisija praneša, kad
pirmojoj sesijoj aukų inplaukė $192.94.

ŠIS-TAS.
••

Atsižinojau, nors neoficijaliai, kiek tautininkams Chica
gos seimas atsiėjo. Lėšavo nei
mažiau, nei daugiau kaip
$5,377.78. Inplaukė gi $2,658.05
Reiškia, trūksta $2,719.73..
Kas padengs tą veik trijų
tnkstančių skolą? Aišku, kad
ne seimo sumanytojai. Jie ga
li dolierj, kitą primesti, bet ne
tris tūkstančius. Aukos, ku
rios seime suplaukė, nukeliavo
į fondus — Neprigulmybės,
varpui ir kitur. Kas apmokės?
Žinoma, katalikiškos draugi
jos, kurios tautininkų klauso.
Draugijos! Atidarykite savo
iždus, nes tautininkams pini
gų reikia.
į

kos išlaidas padengs.
taip f

', 1"g

veikimą pradėjęs prie Tautos
Fondo.
Dideliu užsidegimu išnešta
rezoliucija reikalaujanti, kad
"tautininkų" spauda, kuri bu
vo paleidusi begėdiškus šmeiž
tus prieš vyskupą Karevičių,
adv. Mastauską ir adv. K.
Česnulį, kaip Lietuvos parda
vime ar sėbravime su lenkais
ir tt., būtinai melus atšauktų.
J e i " t a u t i n i n k a i ' ' to reikala
vimo nepaisys ir neatšauks,
toj pačioj rezoliucijoj reika
laujama, kad A. L. Taryba
būtinai užsiimtų tų visų mela
gingi] žinių surinkimu ir pa
trauktų tuos žmones prieš
augšeiausį Lieruvos teismą,
kad jis nuspręstų, ka j . Lietu
vos liuosavimo darbą trukdo.
Rezoliucija išnešta ir būtinas
reikalavimas pastatytas* ką
katalikai pamatavo savęs ap-

gininnu nuo piktų žmoniųšmeižikų. Rcifiia pastebėti, kad
tai rezoliucijai nesipriešino ir
tautininkai, išskiriant vieną, o
kurių buvo nemažai.
Del laiko stokos šeinio ap
rašymo užbaigti negaliu. Gal
kitą kart pabaigsiu.

Volungėlis.
RED. ATSAKYMAI.
F-nui V. Rašymui. Labai
ačiū už pranešimą. Ir mes
turėjome priežasčių nepasi
tikėti ypač vienu iš Tamistos
minėtų asmeniu, bet ne ką pa
darysime, kad taip vadinamo
ji " t a u t i n i n k ų " partija mėg
sta lenku s ir rusus, ypač len
kes ir ruses. Vardų neminėsi
me, dėlto ir Tamistos prane
šimo nespauzdįsime.

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Danai
Turime gerą išteklių šių knygę:
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.

Apie Katalikų Tikybos Tikrybę
30c.
Patarmės Moterims
15c.
Krikščionybė ir Moteris
5c.
Gyvenimas Šv. Stanislovo
20c.
Girtuoklio Išpažintis
20c
Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La-,
bai lengva sulošti
5c
Marksas Antrasis
8c
Ara yra Dievas?
5c
Giordano Bruno
5c
Koperninkas ir Galilėjus
5c
Į socijalistų rojų
. 5c
Socijalistų norai ir darbai
5c
Bevoliucijonierių tarpe
5c
Apie Apšvietę
.
35c

Dangaus Karalie* ė, padavimai apie Šv. Paną Mariją
75c
Teisių Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš
imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus
dalykus
5^
%
Daina be galo
20c
Scenos įvairumai
4^
Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū
lomas teatrų mėgėjams. Kaina
20c
Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės.. .25c
Iiudens Atidai. Eilės Adomo Jakšto
'
25c
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai
čių mylimą rūtelę
15o

Adv. K. česnulis skaito pa
sveikinimo rezoliuciją prezi
dentui Wilsonui ir kongresmanains. V. Vaškas daro pa
stabą.
Apkalbėjus priimta
kaip yra. Apie rezoliucijas tai
kos konferencijai a r kitiems
apleisiu. Visos jos buvo pri
Austant. Eilės J. Mikuckio
35c
imtos išskiriant vieną prieš Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio
25c
lenkų įsiveržimą: rezoliucija Vamzdys. Eilės
\
15c
grąžinta atgal rezoliucijų ko į Robinzono Gyvenimas ir jo nelainlės. Labai graži kalba vartota šio
misijai, reikalaujant sustatyti
je knygoje
.'
80c
aštresnę rezoliuciją.
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudzia Viešpaties
10c
50c
Rezoliuciją del A. L. R. Revizorius, penkių veiksmų komedija
Kryžiaus referavo L. Šimutis. Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry
žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu
"
55c
Rezoliucija užgirta5 vienbal
šiai. R Kryžius, nors po kitu
DRAUGO ADMINISTRACIJA, '
vardu užgirta, jau senai platų 1800 WEST 46-th STREET,
CHICAGO, H * .
'

Žemlapio didumas: 27 coliai
pločio ir 37 coliai ilgio.
KAINA-31.00.
Turime taippat knygelių "Independence for the Lithuanian
Stebėtina, kodėl tautinin
Nation" (angliškai).
kams jų žygiai taip daug lė
šuoja. Pernai visatinis seimas
KAINA 50c.
New Yorke, keturis sykis
Užsisakymą siųskite
skaitlingesnis, po visą Ameri
DRAUGAS PUB. CO., ,
ką skambėjęs, atsiėjo suvirs
1800 W. 46th St., Chicago, 111. tūkstančio. Rengėjai iš seimo
- -»«••'.• - a , •
FJli..lg-g
inplaukų netik viską apmokė
jo, bet dar išsiteko ir fon
dams paaukoti.
Ką tik buvęs trijų valsti
jų seimas New Yorke, tiek
pat, ką i t Chicaginin seiman,
atstovų sutraukęs, sako, į tūk
stantį lėšavęs. Nėr abejonės,
GOVERNMENT
kad tenaitinio seimo inpjau1

ZSSZSSSS

=

'

Kodėl metinėja parsidavimą lenkams. miją siūlo. Padarykime su
Kaip sau norit, o A. L. T. lenkais fifty-fifty ir te lietuMan rodos, kad N e w Yorke garbinga įstaiga ir garbės pa- viai Lenkijai autonomiją pa
siulo. J u k ir taip ^ n k u s val
viename ir kitame seime savo jautimo turi.
do Lietuvos bajoras Pilsuds
pasišventimą pridėjo katali
kis.
kai.
Rengėjai-katalikai už
Kaip galima pavesti apie
darbą nieko nerokavo, kuomet
tautininkai... Jie biznieriai. žmonių tinkamumą ar netinka
Tautos labui ir garbei jie už mume spręsti tiems, kurie
Man vis indomu: Ką veiks
žinodami krikščionių-demokra Blaivininkų Susivienijimas po
pinigą darbuojas.
tų programą, atsineškną 1 Liepos pirmajai? Saliunai už
Lietuvos nepriklausomybę, sta sidaro, o pa Naujų Metų Su
Pastarajame savo susirinki čiai be sąžinės meluoja, kad vienytos Valstijos liekasi sau
me Amerikos Lietuvių Tary jų norima Lietuvai lenkiškos sos, kur svaigalo už pinigus
ba nutarė, kad jeigu tautinin vergijos pančius užtraukti? nebegausi. Indomu, oi, kaip
kai toliau laikysis politikoje Ponai tautininkai! Pirma ap indomu. Ką jis veiks?
tokios etikos ir taktikos, ko valykite savo sąžinę ir dar
kios ligšioi parodė, A. L. T. bais parodykite, kad su iumis
Girdėjau aną dieną kalban
skaitys negalimu laikytis pir sugyventi galima, tuo.met ne
miau bendrai paimtos taisyk reiks dejuoti apie Am. Liet. tis — Žinai, Jonai, kad kaip
lės ^pie bendrą atstovų Wa- Tarybą. J i moka kitų įsitiki Suvienytose Valstijose ineis
nimus pagerbti ir vienybės probibicijos įstatymas į galę,
shingtone priimtinumą.
Žiuriuos, " L i e t u v a n tokį nori. 'Supraskite, kad ir kiti po trijų dienų visi S. V. ban
kai užsidaro?
*
A. L. T. nutarimą apgailes garbės pajautimo turi.
tauja. Sako, taip negerai. Su
Jonas persigando.
tinku su tuo, pons redakto
— Kaip tai? Iš kur tu tai
Kasgi su draugais socijalis
riau. Žinau, kad ir A. L. T.
žinai f — veide persimainęs
kai.
Rengėjai-katalikai už tais darosi? Stena, stena, o
Jonas nerimavo.
nemažiau apgailestavo, kad "tikrįeji socijalistai , , niekaip
— Žinoma. Liepos Ketvirtotautininkai savo pasielgimais negali divorso paimti nuo savo
ją prie to, žingsnio privedė. "kairiųjų'' draugų. Parsiski- ,]ii»
— Tfu!
Bet ką gi darysi, kad tauti rė Rusijoj, Lietuvoj, Vokieti
ninkai savoj spaudoj intensy joj, Čekijoj ir daugelyj kitų)
vią kampaniją varo prieš A. šalių, o pas Amerikos lietu
L. T. atstovus, juos šmeižia, o vius tik stenėjimas. Drąsos
Tautininkai Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir jos darbus
taip apjuodinę sako, kad jie stoka!
neliauja peikę, žmones bandy
tautininkams nepriimtini! Juk
dami intikinėti, kad A. L. T.
tautininkai katalikams, taigi
Lenkai lietuviams autcjpo- niekai. Vienok tikrai žinau,
įr jų atstovei, A. L. T., pri-
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kad tautininkai giliai širdyje
jų gerbia ir su pavydu į A.
L. T. nuveiktus darbus žiuri.
Štai vienas prirodymų.
A. L. T. angliškai vadintis
pradėjo Lithuanian National
Gouncil, kuomet Tautinės Ta
rybos nei ant svieto nebuvo.
Susitvėrusi Tautinė Taryba
angliškai tūlą laiką titulavo
si, rodosi, Lithuanian Committee for National Affairs. Bet
ji greitai pamatė, kad pasau
liui nėra žinoma, kad Washingtonas tepažįsta A. L. N. C ,
tai yra L. T. Apsisuko ir Tau
tinė Taryba persikrikštijo taip
gi į Lith. National Council ir
kaipo toki savus agentus siun
tinėjo. Jie žinojo, kad A. L.
T. gerą vardą turi, taigi josvardą ir nuopelnus pasisavi
no prieš svetimtaučius, ku
rie lietuvių vidujinių, santikių nesupaiso.
Išeina taip: A, L. T. nenori
ir niekad nenorės imti atsako
mybės už Tautinės Tarybos
darbus. J i savo nuopelnais gy
vena. Gi Tautinė Taryba, sa
vų nuopelnų neturėdama, per
gvoltą Am. Liet, Tarybos
nuopelnais dangstosi, .nes gi
liai širdyje žino, kad už A. L.
T. rausti prieš svetimuosius
nereiks, o p a s savuosius, —na,
tai kitas dalykas. Vis kaip
nors išsiteisins, išsimeluos.

rę

Antradienis, liepos 1, 1919
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SO. OMAHA, NEBR.

Lietuviai Amerikoje.
W. PULLMAN, ILL.
Aukos našlaičiams.
Šv. Petro ir Povilo parapi
jos West Pullman, III. Labda
rių 10-tos kuopos 8 rinkėjos
birželio 16 d. aukų našlaičiams
surinko $97.75.
Rinko sekančios ypatos: P.
Meeienč—$25.65, M. Račiū
nienė—$17.07 nuo savęs auko
dama $5.00, Z. Kiupeliutė—
#12.64, V. Useliutė—$10.00, R.
Konstantinavieienė —$9.39, M.
Barbošaitė—$9.19, B. Daugentaitė—$8.00 ir B. Virsilienė—
$5.55.

davo naudingų patarimų in
ragindavo draugijas prie pra
kilnių darbų. Be to gerb. kun.
J. Strimas žymiai pasidarbavo
katalikiškos spaudos platini
me; pasakė nemažai gražių
prakalbų, ragindama^ visus
mylėti savo tėvynę, prigimtą
kalbą ir dirbti Lietuvos labui.
Prieš apleisiant Sv. Kazi
miero parapiją gerb. kun. Stri
mas prirengė vaikučius prie
Sv. Komunijos ir kaip tėvas
palaimino.

Gerb. kun. J. Strimas persi
kėlė Minersvillen, Pa., bet
greitu laiku žada važiuoti
tėvynėn, Lietuvon ir tenai su
Labdarių 10-ta kuopa vi vargusiems mūsų broliams ir
soms rinkėjoms taria širdin sesutėms teikti paguodą ir tė
giausią ačiū už pasidarbavimą višką suraminimą.
nelaimingiems lietuviu našlai
Nuliūdę Šv. Kazimiero par.
čiams.
parapijonys taria: ilgiausių
J. P.
metų dvasiškas tėve! Lai

INDIANA HARBOR,
INDIANA.

t

Aukščiausias Dievas

užlaiko

Birželio 22 d. Šv. Antano
parapijos vaikučiai ir dideli
buvo prirengti prie diruiavo»ės. Iškilmės prirengime, vaikų
prie
dirmavonės
išlavini
me ir šiaip visakame ypatingai
pasidarbavo .klebonas, kun. *f.
Olechnavičius.
2-rą vai. po pietų, jau žmo
nės iš visų pusią pradėjo rinkties bažnyčion. Šv. Antano drja, nuo bažnyčios nutraukė
32-ra gatve į Q gatvę pasitikti J o M. vyskupą J . J . Harty.
Po kiek laiko visa procesija
atlydėjo vyskupą bažnyčion.
Žmonių minios stovėjo prie
bažnyčios ir laukė nepaprasto
svečio.

Buvo tai utarninko rytas, Šv.
Jono dienoje j' mes išklausėme
Šv. Mišių, o po mišių susirin
kome į mokyklą. Mokinomės
susirinkę, nes tą dieną turėjo
me užbaigti metinius kvoti
mus. Mums besimokinant štai
suskambėjo varpelis ir buvo
laikas pradėti pamoKas. .
Pradedant mokinties, neti
kėtai inėjo gerb. klebonas,
kun. J. J . Sutkaitis, ir jd pagelbininkas kun. A.. J . Tamoliunas. Sykiu su jais dar. in'jo
gerbiamoji mokyklos perdėtinė Jukunda. Me s juos nuošir
džiai pasveikinome ir savais
žodžiais išreiškėme savo meilę
del kun. J. J. Sutkaičio jo
vardo dienoje. Po to gerb. klė-,
bonas pasakė mums trumpą
prakalbėlę. J a m pabaigus kal
bėjo kun. A. Tamoliunas. Jis
kalbėjo apie mokyklos užbai
gimą.
Gerb. klebonas, kun. J. J .
Sutkaitis, su seserų Nazariečių
pagelba sutvėrė mažą t draugi
jėlę, vadinamą " A l m a Mater."
Kun. A. Tamoliunas prižadėjo

IlilMIlIilMiltlimiHIMUMilIlIlMII
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VYRAI, KUEIE KALBATE
LIETUVHUCAI, FADARYKITE SAVO U U O S 4 LAIKĄ
BRANGIU.

L MASALSKIS
LIETUVIS ORABORIUS
Atlieka visokias laidotuves
kuopigiausiai. Turiu savo karabonus ir automobiliua

Mes turime suorganizavę lie
tuvių skyrių ir reikalaujame
keletą energingų ištikimų vy
rų dirbti su mumis keletą, va
landų kasdieną, arba keletą
dien pas žemaitį. Per visus
šiuos metus jųs galite atlikti
šį darbą be atsitraukimo nuo
Jūsų dabartinio užsiėmimo.
Geras pelnas, puikus pakylimas gyvenime.
Atsišaukite nuo 9 vai. ryto
iki 1 vai. po pietų bile kokią
dieną, aba ketvergo vakare
nuo 6 iki 8 vai., arba telefonuokite man: Randolph 7400
del informacijų.

Taipgi didesnt dalj graby
tįm diirhame.

I

3307 AUBURN AVE.
Phone Drover 4189

Šilto Vandens
Patarnavimas
Del Visų

m

«

V. W. RUTKAUSKAS

Visi šitie Vandens šilditojai
kurie parsiduoda Gas Kampa
nijoj yra visi išmėginti musy
laboratorijose. Jie garai ir tin
kamai įdėti ir už juos gvarantuojame.

ADVOKATAS
Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas Didmiestyj:

Mes Turime Vandens dil
dytoji! Tinkamu Del—

6» \V. WASIIINGTON STREET

Nors didelis karštis buvo tą
Kambaris 809
Tel. Central 547 8
dieną, vienok žmonią prisirin
Modernišku Namu
Hotelių
Rttddenciju
Skutyklu
Gyeenimas, 812 W. 38rd St.
ko pilna bažnyčia. Laike iš
ADAM MARKŪNAS,
Didelių namu
Meslninčiu
Tel. Yards 4681
Apartmentu
Garažiu
kilmių vyskupui tarnavo 9
Lithuanian Department,
Kestauranu
Fabriku ir i.t.
kunigai. Pats vyskupas pasakė
Room 847,
Mes su mielu noriu prisiusi
me
savo representanta kuris
gražų pamokslą, pagirdamas
First National Bank Bldg.,
apžiūrės jusu namo stovi ir ko
lietuvius ir ragindamas laiky3 Ž » * • • • » * »» • » • • » i • * » • • • • • » mį»
68 W. Monroe St., Chicago, 111. kio šildytojo jums reikia.
ties vienybės. Paskui vysku
Viskas
nuo " Instantaneuos
Automatic
iki žemos
kainos
lllllllllllllllllllllllllllliniHIIUflIlHIIIIIHI
pas davinėjo vaikams klausi mimiB prigelbėti v i s a m e kame.
Tank
Šildytoju. Viskas
ant
lengrvo, i š m o k e s č i o .
Pasiklausi
mus iš katekizmo, į kuriuos
nėti m ū s ų krautuvėse,
kurios
3109 So. Morgan Street
Viskas buvo netikėtas siur Reikalingos 2 prityrusios merginos
randasi.
CHICAGO, ILLINOIS
dirbti
restauracijoj
diena
ar
nakti
turi
vaikai atsakinėjo. Visus pagi- prizas. Bet labiausia nudžiugo
Telefonas
Yards 5032
mokėti anglų kalba, gera, užmokes
-North
Siderė.
,
me, kuomet gerb. klebonas ėmė tis. Atsišaukite •
Valandoai — 8 iki 11 iš ryto;
Mfl
A»«.
3S4I ir*Mf Pmik BML
James Restaurant
5 po piety iki 8 vak. NedėlioPrie dirmavonės priėjo apie dalinti ženklelius, išreikšda 4239 S. Halsted SCr.
Chicago, 111.
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
South Side
VVcrtSide
mas,
jog
mes
užbaigiame
Šv.
85 vakų ir 6 suaugę.
a.
73lW«*ardSt.
2142W«t MafeoaSt.
K I . I K A L A I .1 \>1K
3478 Archtr Ar..
17M
W«t
12tb
S».
Kazimiero mokyklą.
ItS.SEhMlStkSt
Keletą stiprių vyrų. . Darbas pas
Namakštietis.
M i l CoaHMrcUI A»«. IMI * . . . . . • • . A»«.
3734 Wwt 2Ctk St.
11025 Micki«i» AT«.
lšpradžių mūsų mokykla ne- tovus, gera užmokestis. Atsišaukite:
40UW tlbdi .S(.
Westem Paper Stock Go.
silygino su kitomis mokyklo 1456 Indiana Avc.
or
Chicago, 111.
CICERO, ILL.
Water
Heater
Section
mis, nes tiktai tebuvo šešios
PARSIDUODA N A r JAS MURO
The Peoples Gas
klesos,
bet
toliaus
ėmė
kilti
NAMAS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nekalto Prasidėjimo Pane
Light
&
Coke
Co.
4712 So. Ashland Ava,
su gazų, elektra, maudynėms ir ki
lės Švenčiausios draugija tu augštyn kol pasiekė aštuntąjį tais palankumais; namas randasi lie
Phone Drover 7042
skyrių.
Nun-gi
yra
tiktai
an
Cicero Office
tuvių apielinkėie J vakarus už Ke
•""'
rėjo balių birželio 22 d., Šv.
4847 W. 14-th S t
tras metas, kaip aštuntas sky dzle Ave., vienas blokas nuo Archer*
Antano par. svetainėje. Prie
Ave. gatvekariy; prekę i?,800; galU
Phone Cicero 39
rius užsidėjo.
^
mą laikyti karve, vištas ir auginti
Rezidencija S336 W. OO-th St.
d r a u g i j o s p r i k l a U 8 0 A l l u ,_
Phone Proapect 8686
Pereitą metą iš mūsų mo daržovės. Atatsaukite pas savininką
rikoje augusios lietuvaitės. J
J. JUSHKEWIT2,
balią daug joms prijaučiančio kyklos šeši tik mokiniai užbai 3114 S. Halsted St., Chicago.
jaunimo atsilankė. Yra daug gė aštuntąjį skyrių. Tas buvo
?'?**»*» • • • » • * •
Tel. Drover 7042
spėkų šioje draugijoje ir užtai didis džiaugsmas del mokyk
los,
parapijos
ir
del
ją
tėvų.
REIKALINGOS
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
galime tikėties iš jų didelio
Bet
šįmet
pasiseko
visiems
ge
AKIŲ SPECIJAIilSTAS
Moteris del fabriko darbo, diena
veiklumo ir naudos mūsų tau
LIETUVIS DENTISTAS
ir nakti lengvas pastovus darbas ga
Patarimas Dykai
riau,
nes
beveik
trigubai
mo
Valandos:
suo 9 ryto iki- 3 vak.
rą mokestis. Atsišaukite gatavos \ Qfiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
tai ir Bažnyčiail
Nedėliotnis
pagal sutarimą
kiniams pavyko pereiti kvoti d a r b ą .
9 vai. vakare. Nedėlioniis 9 iki 11
4712
SO.
ASHLA3VD
AVHNUE
Employment Office
4649 6. Ashland Ave. karap. 47 St.
•
mus ir keturiolika mokinių
arti 47-tos Gatvės
Telefonas Yards 4317
Continental Can Co.
perėjo aštuntąjį skyrių ir be
Telefonas Boulevard 6487
5511 W. 65 Str.
Šv. Antanq parapijo s pik
veik visi stos į augštesnes mo
2221 Ho. Halsted Str.
nikas atsibus liepos 27 d., Na
4606 W. Grand Ave.
kyklas.
tional C*ove (darže), River(t
Užbaigdami mokyklą mes,
»•,• m
—a
side, 111. Važiuokite kas gy
JOSEPH C. VV0L0N
njokiniai, širdingai dėkojame GROSEKNĖ IR B l č E H N i ANT
Dr. D. J. BAGOČIUS
vas, visi sutilpsite.
Lietuvis Advokatas
PARDAVIMO.
gerb. klebonui, kun. J. J. SutLietuvis Gydytojas ir
20 SO. LA SALLE STHiSET
Savininkas turi apleisti dėlei asme
Chirurgas
Gyvenimo Tel. Humboldt 97*
kaičiui, vikarui kun. A. Ta- niškų reikitlu.
Ofisas 10900 So. Michigan A v a
Vakarais 2911 W. 22 -nd Street
234H X. Austin ave.
Residencija 10731 So. Michigan AT.
Tel. Rockwell 6999
Šį metą ir-gi ši parapija tu moliunui ir gerb. seserims NaRoseland, UI.
CHICAGO, ILL.
•
• • • • • • • • > » ^ » » » » » « » » » X » M » M
Telefoną* reeidencijos ir ofiso
rės savo bazarą. J a u iš anksto zarietėms, mūsų mokytojoms.
Ant pardavimo du namai 663—666
Pullman S42.
Ona
Rybinskaitė,
W.
18 Str. Gera vieta bile kokiam
'Vai.: t ryto iki 11 d.; Ž po piety
apie tai pagalvokime ir kaip
Abudu namai gerame pa
iki 4; 4 iki 9 vakarą
Ned.
Šv. Kuz. mokyklos iš aš bizniui.
pradėsime prie jo rengties,
dėjime. Atsišaukite:
9 iki 12.
\
tunto skyriaus mokinė.
Telefonas Pullman 60
4. F. lĮartiintlri;
tai padarysime pasekmingesnį

Jus sveikatoje, kad ilgai, dar
ilgai galėtumei darbuoties baž
nyčiai ir brangiai tėvynei, Lie
Birželio 24 d. L. Vyčių 5o-ta tuvai.
kuopa paminėjo varduves sa
Vystanti šakelė.
vo dvasiško vadovo, gerb.'kun.
J . Čuberkio. Kuopa įteikė at
ROSELAND, ILL.
minčiai
auksinę ' plunksną
(fountain peri).
Lietuvos Vyčių 8-tos kp. at
Priimdamas plunksną klebo sibuvo paprastas savaitinis su
nas pasakė: "Nežinau, ar aš sirinkimas birželio 24 d., Palrašysiu ar ne, bet plunksna mer park svetainėje. Susirin
dabar reiškia daugiau, negu ko nemažas būrys jauninu*
kardas ir yra didžiausia* gin Apsvarstyta reikalas Lietums
klas mušą tautos apginimui." Vyčių Chicagos tradicijinio iš
Liepos 4 d. bus bendras iš važiavimo, liepos 4 d. Nutarta
važiavimas L. Vyčių 55-tos važiuoti kaip kas galės. Nukp. Indiana liarbor, 82-ros įtarta vežimo nesamdyti, kaip
kp. Gary, lud. ir 84-tos kp. | kitais metais buvo daroma
Chicago Heights, 111. Vieta
Susirijikiman atsilankė svepaskirta tarp Gary ir Indiana
etų i^ Oevelando A. Kana
Harbor, netoli Clark Road, verskis ir J . J . Kanaverskis.
miškuose.
Abu yra Vyčių veikėjai.
Telšių Plumpis.
Nutarta " Ž i v i l ę ' ' antru kar
tu pastatyti scenoje. Šis vei
PHILADELPHIA, PA.
kalas yra. gražus ir rimtas.
Kurie dar nematėte, stcngki
,Birželio 22 d. atsisveikino
tos antru syk statomą pama
su Šv. Kazimiero parapiją ir
tyti, nes artistai-mėgėjai at
apleido ją gerbiamas kun. J.
liks daug geriaus, kaip kad
Strimas. Nors neilgai gyveno
pirmą sykį.
toje parapijoj, bet gražią ir
Visi nariai yra kviečiami
neužmirštančią atmintį paliko
visiems parapijonams.
susirinkti utarninke, liepos 1
Gerb. kun. J. Strimas yra d. Palmer Park svetainėn. Bu?
Pr.
didis tėvynės, Lietuvos mylė paskaita iš scenos veikimo ir už praeitą metų.
tojas ir nenulstantis veikėjas jos svarbos. Pageidaujama, kad
jos dirvoje.
Darbuodamasis visi susirinktų, nes tas visiems
PITT&BURGH, PA.
Šv. Kazimiero parapijoj kun. svarbu žinoti. Prelegentu bus
J. Strimas netik pats veikė, p. B. Liutkevičia, gabus arti Iš šv. Kazimiero lietuvių para
bet ir visus žadino prie veiki stas. Kožnas narys gali atsi pijinės mokyklos padangės.
mo. Tankiai lankydavo drau vesti ir savo draugus, kurie
gijų kaip jaunimo-vycių, taip norėtu prisirašyk prie Liet.
Birželio 24 d., 1919 m., Šv.
ir suaugusių susirinkimus; iš Vyčių.
Kazimiero parapijos mokyklo
reikšdavo savo mintis, suteikLazdynėlis. je įvyko netikėtas surprizas.
•ar

Dr. M. Stupnicki

M

M

Dr. S. Naikelis

BAVARUOS PRINCAS ĮS
TOJO VIENUOLIJON.
Munichas, liepos 1. — Bava
rijos princas George, princo
Louis sunūs, įstojo Jėzuitų
vienuolijon Innsbrucke, anot
laikraščių pranešimo.
Princas George yra gimęs
1880 metais.

0R. W. A. MAJ0R

ATONIC
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DR, M. F. BOZINCH
LIETUVIS

I

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tava skilviui yra EATONIC.
Prašalina visus nesmagumus
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena.
Parduodama
pas visus aptiekorius.

GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Ofisas 11719 Michigan Ave.
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto

perkėlė savo ofisą, iš 845 Milwaukee ave., kur išbuvo per 24 metus.
Dabar ofiso adresas yra šitoks:
700 NORTTT « ^ T T •**»• ••^ir->'T~!'
ELampu^> i . u . u u u ^ i u i
i
ant aptlekos Polonia Pharmacy.l
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 j
Iki 9 vai. Telefonas Haymarket 52821

Dr.M.T.Strikoris
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CH1KIRGAB
1757 W. 47th St., Chicago, TŪ.
Ofiso Telofonaa Boulevard 1®0

Mokykis Kirpimo ir Designing
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Mūsų sistemo ir ypatllKas moklmmas parodytus jus žinovų į <trumpa

K'

Dr. G. M. GLASER

»«—

Praktikuoja 27 metai
Ofisas ai4» Se. Morgan St.
Kertė 32-ro St.,
Csicago, I1L
SPECIJALISTAS
Motenlkų, 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 6 87

DR. LEO AVVOTIN
Gydytojas. Chirurgas,
Akušeris.
1920 So. Halsted St., Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai ir
rusiškai.
Valandos: 1-0 — 12t rytą; 6 — 9
vakare
Tel. Canal 480:7

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 smvimob skyriuose.
Jųs esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —
dieną ir vakarais ir gauti specijalii-

I
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Dr. /L K. RUTKAUSKAS
Telefonas

McKinley

ORY OOODS

R . * <•»<
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F. P. BRADCHULK

<mm*m>m<

kainą.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. E. Kasnicka, Perdėtinis
Persikraustė iš 118 N. LaSalle Slt
i 190 N. State gatve, kampas Lake
gatvės. 4 lubos.

DRi Ai Ai RflTHa
Rusas gydytojaa ir chirurgas
Specijalistas Moteriškų, Vyrislot
Vaikų ir visų chroaiakų ligj*
Ofisas'. 3354- 3b. Halsted S U Ckteago

W5 m Moosoe, Oor. Clark St.
Rooaa i«07,
Tel. Central aSO
OfflOAGO, ILLDfOIS

>*>•» <

pigią

Petrenos daromos pagal Jūsų mierą — bile stailės arba dydžio, fir bi
le madų knygos.

Mes duodame dviguba* štampas IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHMIHI
Ketveriais ir Subatomls.
DideilaBoe pasirinkimą gaunami, Resid. 9S3 So. Ashland BĮ v. Caioago
Visokie materljolai, vaihaaas drat>nTelefosas Haymarket 1444
žiai, šlebės Ir Jakutės.

Lietuvi* Advokatas
Attorney at Law

Gyv.; M t t So.

kai

1800 W. 47tb kamp. Wood Sta,

į^—i*"" +*n m tmmim* *t'» * i i i i > n i w i » « « i i i i « B
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ERNEST WEINER

5764

GYDO VISOKIAS LIGAS
3457 South We«torn Bovlevard
Kampas W. 3 5-tos gatvės

LIBTUVOS VYČIŲ 60.ta KUOPA, SI0ŪX CITY, I0WA

1

Dr. C. 2L Vezetis

3206 S. Halsted Str.

PLUNKSNOS.
iiiuiiiiiimiiimiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii

Telefosaa Drover 9693
VALANDAS: 10—11 ryto 2.—S pa

pietų 7—S vak. NedėUotnls 10^—12 &
įiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiia
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DRAUGAS

CHICAGOJE.

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU
KOLONUI)

AatriuMetd^ liepos 1, 1919
mm

bą apskričio ir naudotis proga.
Į jo susirinkimus turėtų su
važiuoti visi kuopų veikėjai
įr kurie rūpinasi darbininkų,
tautos ir bažnyčios reikalais.
Moteris taip-pat turėtų labiaus rupinties šiais reikalais.

amiii.miiinii.i.imii.iiimi.iiiiinnitn.ro
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SKAITYK DARBUS

|
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. Į GAMINAMASI PRIEŠ RAUSUSIRINKIMAS.
DONUOSIUS.
Antradienis, liepos 1 d.,
L. Vyčių Chicagos ApskriKoresp.
š i . Br. š. M. širdies Kraujas. Policijos viršininkas parkelia čio Veikiančiosios Komisijos
/Trečiadienis, liepos 2 d., Šv.
susirinkimas įvyks šiandie, t.
vo iš New Yorko.
IŠ BRIDGEPORTO.
lianos Marijos Aplankymas.
y. liepos 1 d. Dievo Apveizdos
1) ŠIOJI BENDROVĖ SUORGANIZAVO KAPITALO į porą mėnesių tiek kiek kitos Ben
Chicagos policijos viršinin- parapijos svet., 8 vai. vakare. Bridgeportas, kaip visuomet
IŠ PIKTADARIŲ VEIKIMO kas Garrity parkeliavo iš Ne\v
Kuopų įgaliotiniai kviečia pasižymi, tai-gi, manau, gal
drovės į metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisiėjus reikalui, iki $5,000,000.
Valdyba. ir šį sykį nepasiliko užpaka
CHICAGOJE.
Yorko. J i s ten laukėsi miestų mi suvažiuoti.
2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus tūkstančių dolierių ir darbas varomas visu
policijos viršininkų konferen
smarkumu jų išpildymui.
#
lyj kitų kolonijų rinkime au
Iš
TOWN
OF
LAKE.
Nekuomet nepavyks išnaikin cijoje.
3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir isdirbystei Lietuvoj. Vykkų per T a g day, birželio 16 d.
Parsivežė jis visą eilę ins
ti galvažudžiu.
dinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija susidedamą iš specijalistų žmonių.
Labd. Sąj. 5 kp. rinkikių turė
L.
R.
Kryžiaus
šelpėjų
sky
trukcijų policijai, kaip pasekjo apie 80. Kai-kurie vyrai ir
4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris tarpininkauja
riaus
susirinkimas
įvyks
šian
Visokios rūšies piktadariai mingiau sulaikyti ir panai
gi pasišventė toj dienoj del
Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, žemės; taip-gj padaro legahšdie,
liepos
1
d.,
8
vai.
vakare,
kinti
raudonųjų
gaivalų
ver
Chieagoje posenovei veikia.
kus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afidavitų konsulio paliudijimų, ėtc.
našlaičių naudos, nes, kaip ži
Šv.
Kryžiaus
parap.
svet.
Vi
kimą.
Nes,
kaip
žinoma,
tie
Policijai pavyko praretinti
noma, reikėjo nuvežti rinkikes
5) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA CAINOS persiuntimui maisto, prekių, mašinų
tiktai didesniuosius plėšikus, raudonfeji gaivalai liepos 4 si nariai ir norintieji prisira į miestą ir pastatyti paskirtose | ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.
katrie plėšdavo bankas ir kito dieną'rengia pakelti priešval- šyti prie Raudonojo Kryžiaus vietose, taip-gi ir apsaugoti
6) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo kuri suteiks teisin
diškas demonstracijas ir riau šelpėjų skyriaus malonėkite
kias įstaigas.
nuo visko. Iš vyrų pasidarba
gą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose Amerikos miestuose.
Bet mažesniųjų plėšikų gal šes, ypač didžiuliuose miestuo susirinkti laiku, nes bus šiame vo p. B. Sekleckis ir J . Mik7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su inc. kapitalu $100,000 prie šios
susirinkime išdalinta nariams
nekuomet nepavyks išnaikinti. se.
šis,
kurie
važiavo
miestan
su
Bendrovės iš kurios sudaryta konstrukcijos šaka, statymuo dirbtuvių, namų, etc. Pakol to sky
Šiandie policija nepaleidžia ženkleliai. Visi gerbiamieji lie
Šitie buvo ir pasiliks pavojus
rinkikėmis. P-as B. Jakaitis,
riaus veikimas bus galima perkelti Lietuvon dabar apipirkta plotas žemės ir budavojaraa gyveni
tuviai
stokite
R.
K.
šelpėjų
nuo
akių
bolševikiškus
lyde
ramiesiems gyventojams.
Darbininkų krautuvės prižiū
mui namai mieste Akrone, Ohio, kurių vertė sieks iki $300,000 iš ko Bendrovė tufės nemažai
rius. Kiekvienam žingsnyj jie kuopon, kuri dabar neša tėvyNes tų galvažudžių yra
pelno.
•\'',]o mūsiškiems pašelpą. kele- rėtojas, " išdavinėjo rinkikėms
sek iojam i.
daugelis. Praeitų laikų poli
dėžutes ir prižiūrėjo BridgeVisas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrininkams, o kadangi fiėriPranešama, jog liepos 4 die riopais budais.
cijos neveiklumas leido jiems
porto apielinkėj rinkikes, kad
ninkai daugumoje yra darbininkai tai-gi darbininkai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradė
nai Chieagoje nebusianti pa
Valdyba.
išbujoti. Tad šiandie nei ne
viskas butų tvarkoje. Turiu
tas gana plačiai ir pelnas daromas gana didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusi
ruošta valstijinė kariuomenė.
pamanyk jų visų išgaudyti.
priminti, p-nia B. Tarvidienė
pirkti gaus sena kaina po $10 šėrą, ir 1urės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividėntais ku
Bet jei busiąs reikalas, tuoPUIKUS KONCERTAS.
rie mokėsis netrukus.
daugiausia darbuojasi del naš,
Užpuolė republikonų kliubą. jaus galėsianti *but pašaukta
laičių, nes viena
surinko
Užsirašykite šėrų kodaugiausia nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir klauskite informacijų
tarnvbon.
Birželio
27
d.
Beetboveno
Aną vakarą penki plėšikai
$42.29. Taip-gi p-nia Tarvi
šiuo adresu:
konservatorija
buvo
surengus
penktoje wardoje
užpuolė
dienė pasižymėjo ir Kapinių
LIEPOS 4 BUS RAMI
puikų
koncertą,
užbaigimą dienoj, nes surinko aukų dau
republikoninį kliubą, kuriam
DIENA.
mokslo metu.
skaitlinga politikierių partija
giau už kitas. Butų malonu ir
linksminosi, apraudodami už
Koncertas įvyko gražioje linksma j kad atsirastų dau
Saliunai
bu
uždaryti.
s
darymą saliunų.
parko svemiMėj. Programas giau tokių darbščių moterių
susidėjo iš įvairių muzikališ- kaip p-nia Tarvidienė.
Kliubo duris atidarė Fritscli.
Šįmet
Nepriklausomybės ku šmotelių: solų, duetų ant
Inėjo penki jaunuoliai su re
Iš viso aukų surinkta $605.53.
dienos (liepos 4) paminėji smuiko, pijano ir mergai e \ų
volveriais.
Gal geresnės pasekmės butų Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniHitiiHiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiif?
mas,
kaip
pramatoma,
bus
Nuo Fritscho atėmė $9.
choro. Solo dainavo p-lė d. buvę, jei butų nepritrukę ženk
labai
ramus.
Kažkas iš susirinkusių išsi
11.70 jaus užsiregistruoja Darbinin L. R. K. LABDARINGOS SA
Bagdžiunaitė, duetą p-lės T). lelių (tags). Nekurios rinki B. Kilinskaitė
Praeitaisiais
metais dau Sulekaitė ir A. Pestininkaitė.
traukė revolverį ir paleido
21.34 kų Są-gos krautuvėj, 1817 So. GOS CENTRO VALDYBA:
kės nusiskundė, kad visai bu K. Volteraitė
giausia trukšmo padarydavo Taip-gi solo " K u r bakūžė sa
kelis šūvius į plėšikus.
20.52 Union ave., o už valgius tegul
vo pritrukę ženkliukų ir turėjo O. Vaitkienė
Dva. vad. kun. I. Albavičius,
20.02 užsimoka p-nui Juodeliui, toj 717 W. 18th St., Chicago, 111.
Plėšikai pabėgo automobi atlapi saliunai. Šįmet pirmu m a n o t a " dainavo maža mer ^eiti visai namo nuo pietų. Gir B. Plačaitė
3.12 pačioj krautuvėj. Geistina, kad
liu nusivilkdami vieną pa kartu šalies istorijoje tą dieną gaitė. Dainavo gražiai.
dėti, kad tas pats buvo ir ki K. Petkiutė
Pirm. A. Nausėda, 1658 Wabanaliunai nebeveiks.
visi
užsiregistruotų
ne
vėliau,
M.
Miliutė
2.93
žeistą savo sėbrą,
Buvo dar ir daug muzikališ- tose kolonijose.
sia Ave'.. Chicago, IU.
Nebus svaigalų, nebus nu kų šmotelių, kurie gražiai iš
.40 kaip utarninko vakare.
Dabar policija ieško sužeis
Vice-pirm. F. Veryga, 4539 So.
Sekančios ypatos rinko au S. Junevičiutė .
sigėrusių žmonių, katrie tą pildyta.
V. Vasiliauskaitė
^
.61
Vytis. Marshfield Ave., Chicago, IU.
tojo ligoninėse.
kas:
dieną daugiausia trukšmo su
K. Barcaitė . . . .
Nut. ralt. 'Jonas Purtokaa, 4437
2.07
Gark* p. A. Pociui ir p-niai Al. Gečaitė
Apiplėšta krautuvė.
$
9.86
keldavo. Iš to trukšmo paei
So. Pairfield Ave., Chicago, 111.
O. Bacevičiūtė
.44
IŠ WEST SIDE.
O, Pocienei, vedėjams Beetbo
S. Urbiutė
5.70 M. Varkalienė
Pin. raSt Alex Dargia, 726 W.
Plėšikai, daugiausia tran- davo daugelis nelaimių.
9.60
veno konservatorijos, už tokį
1.30 L. Valaitis . . .
Šįmet protingai bus pami darbštumą ir išlavinimą ia V. Dorburiutė
krautuvę po num. 2441 No.
10.58
Nedėlioj, birželio 29 d., Šv. I8th St., Chicago, 111.
Ižd. prof. kun. Pr. BUČVB, 2634
O. Jutkiutė
2.95 Adomavičienė
Albany a ve. Paėmė visokių nėta ta nacijonalė šventė.
14.97 Petro ir Povylo šventėje, bu
lankančiųjų.
W. Mj^nuette Rd., Chicago, I1L
B. Eravičiutė
2.50 Ag. Smogurįenė
jt
brangių daiktų vertės poros
vo
pašventinimas
Aušros
Var
10.95
Žmonių buvo pilna svetainė. M. Varkaliutė , .
3.02 P. Urbienė
tūkstančių dol.
DAR APIE ANGLIŲ PIRKI
Iždo Globėjai:
6.83 tų altoriaus, Aušros Vartų
Buvo daug ir svetimtaučių. Po A. M a r t i n k a i t e ' . .
9.22
Kun. I. Albavičius, 717W. 18th
MĄ DABAR.
Krautuvėn buvo inėję už
S. Deveikaitė
1.99 Bažnyčioje. Pašventinimas bu
programo, trumpai pasilink M. Tensigauskaitė
39 A. Erikauskiehė
pakalinėmis durimis.
16.97 vo iškilmingas. Aušros Vartų St., Chicago, 111.
sminę, visi su gerais įspu- Z. Ivanauskaitė . . . . . . . . 6.75
Juoz. Rupšis, 4430, So. MapleKuro administracija ir dar Ižiais išsiskirstė namo.
E. Balčiūtė
į
\.58 papuošimo altorių draugija
Daugelis praeivių apiplėšta.
O. Gedgaudaitė
2.42 M. Tanzo
padarius wood Ave., Chicago, IU.
kartą paragina žmones kuo'.
...
.21 pasidarbavo, kad
Voras.
O. Gedgaudienė
12.00 S. Potrick . . . . . . t
Plėšikai, daugiausia trau- veikiaus įsigyti anglių atei
.50 kuopuikiausią iškilmę. Apie 70
Direktoriai:
A.
Gilienė
13.81
kydamiesi su pavogtais auto nančiai žiemai.
Prof. kun. Pr. Bučys^ 2634 W.
V. Punkauskienė
4.92 žmonių atstovavo iškilmėje.
IŠ
NORTH
SIDES.
mobiliais, kasdien daugelį pra
M.
Vainauskienė
16.00
Sako, jog šįmet minkštųjų
J. Lawrancienė
. . . 18.75 Gerb. kun. Pr. Būčys pasakė Marąuette Rd., Chicago, IU.
eivių apiplėšia. Nuo vienų anglių pritruksią 65,000,000
A. Narušienė
15.50 M. Aniulienė
Kun. Ign. Albavičius, 717 W.
8.91 gražų istorišką, pamokslą apie
Šv.
Antano
dienoje,
Lab.
žmonių jie pelnija mažiau, tonų. Del* anglių trukumo dau
IT. Preitikieuė
'. 5,38 P. Šapalienė
12.51 būdą aukojimo. J o pamokslas 18th St., Chicago, IU.
Saj.
rinkliavoj
aukojo
sekan
nuo kitų daugiau. Kai-ku gelis į t a i g ų busią uždaryta.
Kun. F. Kudirka, 1644 WabanU. Dęnesienė
1.32 B. Petrošaitė
93 pridavė žmonėms tvirtybės.
čios
ypatos:
V.
Dobikevičius
riuos žmones dar apmuša, jei
21.73 S. Šležaitė
1.88 Nevisi žmonės supranta būdą sia Ave., Chicago, IU.
Tad žmonėms dabar yra lai 5 dol., N. N. 3 dol. Po 2 dol.: K. Sinkienė
Alex Dargis, 726 W. 18th St.,
kišeniuose neranda
pinigų. kas pirkti anglis. Nes paskui
A. Demler
2.55 Dėžutė, ant kurios nebu
aukojimo senovės laikuose.
T. Šlajus, E. Kremenskaitė, L.
Chicago, IU.
Sako, kode} be pinigų išeina bus brangus ir pritruks.
E.
šlekiutė
1.49
vo
vardo
7.85
Jagello, E. Grigovič.
Po iškilmei nusirinko atsto Ant. Nausėda, 1668 Wabansia
gatvėn.
J. Kairaitė
3.89 B. Jakaitis
1.50
vai į kleboniją,' kur buvo ska Ave\, Chicago, IU.
Po 1 dol.: A. Nausėda, J .
Ir taip kasdien. Ir taip iš
M.
Paulikaitė
8.72
N.
N.
5.96
2 UŽMUŠTA IR 25 SU
nus pietus, parengti moterų iš
Juoz. Rupšis, 4430 So. MapleGerdžiunas, B. Tumaitė, A.
dienos dienon.
P.
Urbiutė
"
4.54
Visoms
moterims,
mergi
ŽEISTA.
Aušros Vartų papuošimo drau wood Ave., Chicago, m .
Kamolitis J. Naujokas ir J.
P.
Braneslava
63
Visokių galvažudžių tikros
noms it visiems pasišventu gijos. Matyti, kad West Sidėje
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn
Dronsika.
J.
Martim
64
gaujos mūsų mieste. Už prisiems rinkime aukų toje die yra moterų, pasisvenČiančių Ave., Chicago, IU.
Tai rekordas nelaimių su
Visiems aukotojams tariu
R. Mielinkite . . . . . . . . * . . .1.84 noje tariu, vardan našlaičių, Dievo garbei ir žmonių gero
visimą jų negalima kaltinti automobiliais praeitą sekma
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield
širdingą ačiū.
policijos. Už tą čia kalta ir dienį.
B. Menekiutė
6.02 kuoširdingiausį ačiū.
vei. Nebereikalo gerb. klebonas Ave., Chicago, IU.
Aukų toje dienoje surinkta
pati vaikų auklėjimo sistema.
D. Paičiavičiutė
3.01
Jonas Fetraitis, 4358 So. WashJ. Mikšis.
Koroneris
ieško
ir ne 58 dol. 18c.
kartą išsitarė, kad " j e i butų
Kalti tėvai, katrie savo vai suranda priemonių, kaip pa
B. Tarvidienė
42.29
West Sidėje daugiau tokių pa tenaw Ave., Chicago, IU.
Labd.
Saj.
5
kp.
rast.
A. Nausėda.
Juos. J. Elias, 460(NSo. Wood
kus išauklė ja* piktadariais.
P. Badeskiutė
1.61
naikinti tas nelaimes su auto
sišventusiu; mo'terių, tai netik
A. Veirtalaitė
„ . . 1.55 DIEVO APVEIZDOS PARAP. jos altorius aprūpintų, bet ir St., Chicago, IU.
PADĖKA.
mobiliais.
Boleslovas Sekleckis, 3427 Au
GAISRININKAI NERIMAU
2.25
O juk lengvas daiktą*. Kiek
naują bažnyčią galėtų pastaty
Visoms aukų rinkėjoms Lab. M. Gedvilienė '.
DRAUGIJŲ DOMAI.
JA.
25.66
vieną automobilių turi valdy Sąj. viešoje rinkliavoje, birž. V. Vaikienė
t i . 0 Tat-gi joms širdingai ta burn Ave., Chicago, IU.
Anastazas Valančius, 1442 So.
7.54
ti licencijuotas šoferis.
16 d.; visiems pasidarbavu M. Žemgulaitė
Pėtnyčioj, liepos 4 d., š. m., ria ačiū.
49th Ave., Cicero, IU.
Darbininkai prie statymo
31.69 L. Vyčių Chicagos Apskritys
Gi šiandie bile kokiam au- siems toje dienoje našlaičių A. Antanavičienė
Westsidiečiai ir toliau padės
namų susitaikė su kontrakto- tomobiliaus savininkui nerei- labui išreiškiame kuoširdin- E. Vasiliauskaitė . . . ' . . • 19.12 rengia
išvažiavimą,
kuris' j o n i s d a r D ą pasekmingai Varyriais. Laimėjo didesnę užmo kia gauti licencijos.
O.
Pauliukienė
8.56
giausią padėką.
įvyks Willow Springs miškuo ti. Bandysime vykinti klebono ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS
Sheboygan, Wis.
kestį.
B. Kareiva
1.90 se. Prie to išvažiavimo prisi pageidavimą, taippat ir paraLab. Sąj. Centro yaldyba.
Valdybos Adresai:
J. Dalbukaitė
1.23 deda ir L. Vyčių 4-ta kuopa, pijonų, kad westsidėje bažny
Bet gaisrininkai ir išdalies 12,000 BARTENDERIŲ BE
poliemonai labai nerimauja.
O. Antanavičienė
5.40 prie Dievo Apverzdos parapi čios reikalai butų pilnai aprū
DARBO.
CHICAGO, ILL.
Pirm. Jonas Stauckas, 1414
Gaisrininkams
padidinta
M. Lukošiūtė
2.13 jos, ir kviečia visas šios para pinti.
\
M. J. New York.
v
užmokestis ligi -1,740 metams. Uždarius saliunus apie 12,000
V. Paleikienė <
. . . 12.11 pijos draugijas ir jų narius da
Darbininkų reikale.
Vice-pirm. Juozas Bubnis, 1426
Prie buvusios algos pridėta bartenderių palieka be darbo.
So. lOth St.
K. Garuckaitė
2.23 lyvauti.
$240 per metus.
Jie turi savo uniją. Bet
Darbininkai katalikai Ame P. Antokauskaitė . . . . . . 8.75
L. V. 4-ta kuopa nutarė pik- "DRAUGO" PRIETELIAMS Fin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117
REIKIA ŽINOTI
Alabama Ave.
Tuo jie nepatenkinti. Vieto- šiandie ta unija jau neturi jo rikoje turi savo organizaciją, M?. Maziliauskaitė
7.22 nikan važiuoti su "Omnibus'Prot. sekr. Kazimieras Smaije $240 jie reikalauja mažiau- kios reikšmės.
Lietuvių Darbininkų Sąjungą, M. Stankaitė
1.77 ais." Kelias kiekvienam atsi Kad vietoje atsisakiusio p. J.
sia $365, ty. $1,865 per metu*.
Daugelis bartenderių yra kuri rūpinasi jų reikalais. K. Tamošaitė
"Draugo" džiunas, 1017 Swifts Ave.
1.15 eis po $1.25. Gi už valgius, ku Mozerio, dabar
Ižd. Antanas Cižauckas, 1318
Sako, jei tas reikalavimas senyvi žmonės, nepratę dirbti Chieagoje ir apielinkėje daug O. Antikauskaitė
2.15 riuos šeimininkės pagamins, agentą yra p. A. VALANČIUS, New York Ave.
bus paliktas be pasekmių, jie jokio darbo, nemoka jokio a- yra jos kuopų. Visos yra su M. Freitikaitė
7.70 suaugusiems atsieis po 50c, o 1442 9 0 . 49th AVE., CICERO,
Kasos glob. Kazimieras Lukšis
sustreikuosią. .
mato.
ILL. Kas tik iš Cicero lietuviu ir Jonas Jočiu.
sirišusios į apskritį. Šis ap O. Freitikaitė
4.95 mažiems—po 25c.
Poliemonai reikalauja $2,000
Tokiems išpradžių nelengva skritys yra ant naudos pačių A. Tenožukaitė
Tai-gi kitų draugijų nariai nori gauti "Draugą" tesikrei
2.14
Maršalka Pranas Daugirda.
per metus, kaipo mažiausios bus apsiprasti su nauju gy- kuopų ir organizacijos. Užtai V. Volteraitė . . . . . . . . . J2.98 ir tie vyčiai, kurie dar apie iš pia pas jį.
Susirinkimai atsibūva kas antra,
užmokesties.
j veniniu.
važiavimą
nežino,
tegul
tuokuopos turėtų suprasti svar- B. Lazdauskienė
"DRAUGO" ADML nedėldienį mėnesio.
3.08

I Lietuvos Amer. Pramones B-ves I

Lithuaniaa American Trading C .

I 112 N. GreeneSt,

•

•

•

•

•

•

•

Baltimore, Md. i

