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cuzais mieste Fiume
Italija traškina raudonuosius
suokalbininkus
S

f i

*
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Daugelis užmuštu ir sužeistų.
Areštuoja suokalbininkus, sau
goja šąli nuo anarchijos.
Rymas, liepos 8.—Tarpe Ita
lijos ir Prancūzijos pakyla di
Rymas, liepos 8.—Čia vy
deli nesutikimai. Prancūzijos
raudonųjų
premjeras didžiai paremia sla- riausybė susekė
vius po šios karės. J o pasielgi (bolševikų su anarchistais)
mas padaro skriaudą kitoms suokalbį, kurio tikslas buvo
šalims ir iš to pakyla nepasi pakelti revoliuciją prieš vy
riausybę.
tenkinimai.
Suimta 16 suokalbininkų,
Clemenceau su kitu tautų
skriauda karštai paremia len daugiausia anarchistų, katrie
kų imperialistinius siekinius. su rankinėmis granatomis ir
J i s taippat paremia jugosla- kitokiais ginklais mėgino už
vius, nežiūrint italų nepasiten pulti centralę Rymo dalį.
kinimo.
Kuomet čia suareštuota suo
Italija yra stipri šalis, tad iš kalbininkai, gauta žinių iš
premjero Clemenceau ir pran Pratalata forto (už 4 mylių
cūzų pastangų nieko nedaro. nuo Rymo), kad tenai būrys
Italai stoja atvirau kovon raudonųjų mėgino prieiti prie
prieš prancūzus.
kareivių garnizono ir sukur
Pragaištinga Clemenceau po styti kareivius prieš vyriausy
litika padarė tą, kad mieste be.
Fiume, kuri savinasi italai ir
Kareiviai tečiau tuos nepra
jngoslaviai, prancūzai karei šytus svečius pasveikino šau
viai tiesiog jau ėmė provokuo dymais. Keliolika raudonųjų
ti italus.
suėmė, kiti suspėjo pabėgti ir
Aną dieną del to gatvėse iš pasislėpti.
tiko kruvini susirėmimai pran
Vyriausybė nusprendė viso
cūzų su italais. Daugelis žino- kius suokalbius energingai sunių užmušta ir sužeista.
truškinti, neleisti" jiems išsiša
Liepta eiti šalin prancūzams. koti.
Premjeras Nitti pripažįsta,
Pirm to jau buvo pasitaikė
jog ekonominis stovis Italijo
susikirtimų. Bet Šis pastarasis
je yra sunkus, maistas yra
paliudijo, jog italams su pran
brangus. Tečiaus tas nepatei
cūzais ilgiau nelemta sugyven
sina žmonių kelti riaušes ir vi
ti ir bendrai darbuoties žmoni
sur daryti betvarkę.
jos gerovei.
Jis sako, kad tos visos riau
Po pastarojo
susikirtimo
Fiume nacijonalė taryba nu šės nf sukilimai—tai bolševi
sprendė pareikalauti, kad tą kiškų agitatorių darbas. Prieš
miestą kuoveikiaus apleistų juos reikia pavartoti aštrias
prancūzų kariuomenė, kuri priemones.
Daugel miestuose įvesta mįprovokuoja italus ir kitus mie
litarįnė valdžia ir reikalai su
sto gyventojus.
*
Italijos laikraščiai tvirtina, tvarkyti.
Mieste Florencijoj jau pra
jog pirm kelių dienų prancūzų
vesta tvarka, kuomet gatvėse
kareiviai apmušę kelis italų
pasirodė kareivių patroliai su
vaikus. Paskui tie patys pran
kulkąsvaidžiais.
cūzai šaudę į italų grenadierų
Savo keliu Italijos socijalikazarmes.
stai ruošia visoj šalyj generav
Iš ko pakilo nesutikimai?
lį darbininkių streiką, atkreip
Visu karės metu italai su tą prieš vyriausybę, kam ta
prancūzais kaip broliai karia maišosi į rusų ir ungarų bol
vo prieš bendrą priešininką, ševikų reikalus.
vokiečius.
Bet karės pabaigoje pran
cūzus užliejo smarkesnė sla
vizmo banga. Tai buvo nesuti
kimų pradžia.
Pagaliaus tuos nesutikimus
paars ino, kuomet prancūzų po
litikai atvirai pasipriešino ita
lams pavesti miestą Fiume,
priklausantį jugoslaviams.
Tuo tarpu svarbiausias ita
lų šioje karėje tikslas buvo tą
miestą pasisavinti.
Nieka s negali pasakyti, kaip
gali pasibaigti tie italų su
prancūzais susikirtimai. Gal
šiuo kartu jie šiaip-taip bus

J

ITALIJOS VYRIAUSYBĖ
IMA NAGAN RAUDO
NUOSIUS.

T E I S Ė J A S PALIUOSAVO
MOKYTOJĄ.
Brooklyn, N. Y., liepo s 8.—
Flatbusch teisme buvo pa
traukta atsakomybėn vienos
mokyklos mokytoja už pabau
dimą vieno 13 metų vaiko.
Teisėjas mokytoją išteisino.
Pasakė, kad nepaklusnuosius
valikus reikia bausti. Žinoma,
tą daryti reikia protingai.
nustelbti. Bet jie neišdils žmo
nių sieloje ir visuomet kels
kerštą.

Tam priešinasi tik socijalistai
ir nežymi dalis laisvamanių.
Paryžius, liepos 9. — Arti
stovintieji
prie
vedamųjų
Prancūzijos užsienių reikalų
tvirtina, kad, turbūt, Prancū
zija išnaujo užmegs draugiš
kuosius ryšius su Apaštališ
kuoju Sostu.
•

Prancūzija su Apaštališkuo
ju Sostu buvo pertraukusi
visokius ryšius pirm dešim
ties metų, kuomet Prancūzijo
je buvo pašėlęs bedievių siau
timas.
Dabartinis premjeras Cle
menceau tuomet buvo prisidė
jęs prie konfiskavimo bažny
tinių nuosavybių, prie naiki
nimo kryžių mokyklose ir vie
šose įstaigose, prie uždarymo
vienuolijų ir persekiojimo vie
nuolių.
Bet penkerių metų karė pa
liko savo pėdsakius kaikurių
prancūzu sielose. Daugelis be
dievių susiprato blogai elgęsis
kovodami prieš Bažnyčią.
Karė
taip sumodifikavo
viešąją prancūzų opiniją link
Apaštališkojo Sosto, jog an
dai net parlamente pakelta
klausimas, kad Vatikanan pa
siųsti šalies atstovą.
Tant'pttsrpriešino tik socija
listai ir kiti atžagareiviai. Bet
protaujantieji prancūzai tvir
tino, kad atnaujinti ryšius su
Vatikanu yra būtinai reika
linga visais žvilgsniais.
Parlamente oficijaliai buvo
pažymėta faktas, kad
jei
Prancūzija pirm karės butų
buvusi sutikime su Apaštališ
kuoju Sostu ir butų turėjusi
savo atstovą Vatikane, tuo
met Italija Butų buvusi vei
kiau pakilusi karėn prieš vo
kiečius ir austrus, negu yra
padariusi be to.
Dar buvo pažymėta, kad
štai tokia Anglija, protestan
tiška šalis, turi savo atstovą
Vatikane. Tad Prancūzijai del
to yra didžiausia gėda.
Reikia žinoti tą, kad jei
Prancūzija atnaujins ryšius
su Apaštališkuoju Sostu, tai tą
padarys neveikiau, kaip tik iš
premjero vietos pasitraukus
dabartiniam premjerui Clemen
ceau.
Pirmiau buvo pranešta, jog
įvykus galutinai taikai Cle
menceau pasitrauks iš užima
mos vietos.
S. V. SIUNČIA ATSTOVĄ
PAS KOLČAKĄ.
Washington, liepo s 9. —Vy
riausybė pas Kolčaką (Siberijos valdžios galvą) Omskan
pasiuntė atstovą ištirti visą
tos rusų valdžios stovį, vei
kimą ir tikslus.
Tas atstovas yra ambasado
rius Japonijoje, Roland S. Mo
rris. J a u jis apleido Tokyo. Iš
Vladivostoko Omskan keliaus
su gen. G ravės, amerikoniškos
kariuomenės vadu Vladivostoke.
Nuo ambasadoriaus Morris
raporto aplankius jam Omską
prigulės pripažinimas tos ru
sų valdžios.

BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ TAL
KININKE AMBASADAS,

tiks, viskas bus gerai. Bet jei
ne, pasiliks kaip yra buvę.

Tokia Anglijos politika.

Tokia Anglijos politika Ai
Gelsingforsas, liepos 9.—Iš rijos reikale. Tai politikai pri
Petrogrado pranešama, kad te taria ir S u v. Valstijos, sakė
nai bolševikai užėmė visas tai- MacPhavsoii.
Bet jei kartais S. Valstijų
kininku ambasadas, pagrobę
ambasadų archlvus ir pasiun senatas imtų ir pripažintų Ai
tinių paliktus ambasadose vie rijai nepriklausomybę, tuomet
Anglijai paliktų tik vienas iš
tininkus sureštavę.
Visi suareštuotieji pavesti ėjimas — pertraukti diploma
specijaliai komisijai, kuri vei tinius ryšius su S. Valstijo
mis.
kia šnipų reikalais.
Bet MacPharson žino, jog S.
Bolševikai tvirtina, kad su
areštuotieji suokalbiavę prieš Valstijų senatas nepadarys to
sovietų valdžią.
kio klaidingo žingsnio ir nepri
Bolševikams ar vienaip, ar sieis susidurti su nesmagu
<
kitaip jau artinasi galas. Tad mais.
pirm to jie mėgina daug pa
Kaipgi su paskola, kokią ai
giežos išlieti prieš talkininkus. riai nori gauti Amerikoje? . .
Mac Plierson sako, jog pri
ANGLIJA NEPRIPAŽĮSTA vatiniu keliu tegu airiai sko
linasi pinigų tiek, kiek tik no
LAISVĖS AIRIJAI.
ri. Už tą Anglija neatsakys.
Bet jei su tais pinigais bus
Gi apie nepriklausomybę ne
paremiami sukilimai pačioje
gali but kalbos.
Airijoje, Anglijos vyriausybė
Londonas, liepos 9. — Kuo netoleruos sukilėlių. Kiekvie
met pasibaigė karė su Vokie nas sukilimas bus sutruškintija ir pravedama taika, Ang tas spėkomis.
Dabar tai bent aišku, kad
lija ima jau atviriau kalbėti
Airija negali tikėties nuo An
apie Airijos likimą.
Airijos reikalų sekretorius glijos nieko.
Anglijos vyriausybėje, Sir Tan
MacPherson, aną dieną vie
nam laikraščių korespondentui
pažymėjo, jog Anglija nekuomet nemano <Tuoti Airijai ne
priklausomybės arba savyvaldos, kokia lygintusi kadir
su Kanados dominija.
Airija
yra neatskiriama
Anglijos dalis ir tegu neinu
kia nepriklausomybės, pasa
kojo Mac Pherson.
J i s pažymėjo, kad Anglijos
vyriausybė Airijai buvo pasiulusi savy valdą (h'ome rule).
Bet su tuo nesutinka Airijos
provincija Ulster.
Taigi "home r u l e " suma
nymas pagaliaus bus pamestas
šalin ir trumpu laiku bus pa
gamintas naujas
projektas
patenkinti Airiją. Airiams bus
duota dalinė ir paviršutinė sa
vy valda. Jei su tuo airiai su
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By t h e order of tbe Preaidont, A. B. Barteson, Poetmaster General.
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Italai mušasi su Pran-

IŠ FIUME PRAŠALINAMI
PRANCŪZAI.

PIRMOJI LAIDA

APIPLĖŠTA BANKĄ.
Pana, UI., liepos 9. — Aną
naktį plėšikai įsilaužė Lakewood State bankon miestelyj
Lakewood. Iš bankos paimta
daug pinigų ir bondsų.
DĖDĖ ŠAMAS SKOLINA
PINIGUS.

No. 160

Gal išvengs teismo buvęs
Vokietijos kaizeris
ANGLŲ SPAUDOS DALIS
STOVI PRIEŠ TEISI
MĄ KAIZERIO.

Tie paclavimai pasklistų po
Vokietiją, neutrales šalis ir
visą pasaulį ir tuomet butų
tik viena pragaištis.
Iš Paryžiaus tuo tarpu aptu
rima žinių, kad teisimui kaize
rio priešinasi Amerika ir Ja
ponija. Suprantama, tam pasi
priešins ir Italija.

Sako, kaizerio nubaudimas pa
darytų jį tik garsingesniu.
Londonas, liepos 9. — Žymi
dalis Anglijos spaudos prieši
nasi teisimui buvusio vokiečių
kaizerio. Ypač-gi priešinamasi,
kad kaizeris butų teisiamas
Londone.
Kai kurie laikraščiai tvirti
na, kad teisimas kaizerį pada
rytų vokiečių tautos kankiniu.
Kiti sako, jog toksai teismas
prailgintų tik nereikalingą ka
rės meto širdperšą. Dar kiti
laikraščiai pažymi, kad teisi
mas kaizerio Londone sukoneveiktų ramų žmonėms gyveni
mą Londone.
Konservatistų
laikraščiai,
be to, tvirtina, kad Anglija
tuomi užsitrauktų amžiną vo
kiečių tautos pagiežą.
Prisibijoma

"padavimų."

Toks pasipriešinimas vokie
čiams tik pakel s dvasią ir jie
drąsiau ir uoliau ims 'gaminties prie sekančių skerdynių
pavergti pasaulį.
Kiti vokiečių "armijų virši
ninkai bus teisiami. Prieš jų
teisimą laikraščiai nieko nesa
ko.
Olandija neišleis kaizerio.
Iš Amerongen pranešama,
jog buvęs kaizeris su savo
žmona pasiruošia ilgam gyve
nimui Olandijoje. Jiedu nusi
mano, kad Olandijos vyriausy
bė nekuomet nesutiks juodu iš
duoti, gražumu.

Times rašo, kad teisimas kai Jiedu mano, kad jei talkinin
zerio pakeltų visokius apie Ho- kai pareikalaus išduoti kaizerį
henzollernų giminę padavimus, —tai visokius formališkumus
kurie išdalies yra bauginantie- atlikti užims gana daug gra
žaus laiko. Ir pabaigoje talki
J1ninkai vis-gi nieko nelaimės.
Sako, įvyktų taip, kaip įvy
Iš spaudos tono atrodo, kad
ko su Napoleonu, kuomet apie
jį padavimai nuodijo prancūzų buvęs kaizeris ar tik neišvengs
teismo.
gyvenimą.

Hindenburgas kreipiasi j
Foch'a gelbėti kaizerj

Washington, liepos 9. —
Naujai Čeko-Slovakijos res
publikai išnaujo paskolinta 5
milijonai dol. Dabar Čeko-Slovakija Su v. Valstijoms sko
HINDENBURGAS APELIUO
linga $55,330,000.
J A Į FOCH'Ą.
Talkininkams išviso ligšiol
paskolinta $9,459,525,981.
Meldžia prancūzų maršalo su
simylėti kaizeriui.
Mažai paliko iš 10 milijar
dų dolierių, kuriuos kongresas
Copenhagen, liepos 8.—Vo
karės pradžioje paskyrė pas
kiečių fieldmaršalas von Hin
kolinti talkininkams.
denburgas pasiuntė prancūzų
maršalui Foch'ui prašymą; kad
AMERIKOS KARIUOMENĖ
Per šešis pastaruosius mėne ši s su infaka intikintų talki
KRAUSTOSI IŠ VOKIE
sius tas bustas buvo ameriko ninkus nepareikalauti išduoti
TIJOS.
nų globoje ir priežiūroje. Tuo
laikotarpiu oficierų kliubą ap
Uždaryta oficierų kliubas.
lankė daugelis žymių žmonių, PRANCŪZIJA PATAISO SA
VO GELEŽINKELIUS.
Coblenz, liepos 8.—Kaip ma kaip tai gen. Pershingas, Valižesnės, taip didesnės Suv. Val jos princas ir kiti.
Paryžius, liepos 9. — Pran
stijų armijos dalys su paskuba
Kliubas gyvavo ne pinigų cūzijos komunikacijos minisrengiasi apleisti Vokietiją.
rinkimui. Visgi klrubo ižde už teris Claveille pranešė, jog po
Visi traukiniai turi specija darymo metu buvo apie 50 įvedimo armisticijos
sunai
liūs sergantiems ir miegamuo tūkstančių dolierių.
kintoj Prancūzijoj pataisyta
sius vagonus. Jie pagaminti
564 mylios dvilypių geležin
Tie
likusieji
pinigai
bus
pa
važiuoti iš čia tiesiog Pary
kelių bėgių ir 657 mylios vie
dalinti
pusiau:
Išganymo
Ar
žiun,
i
nerių bėgių.
Penktoji divizija jau ėmė mijos organizacijai ir Armijos
apleisti Luxemburgiją. Ketvir Pašelpos Sąjungai. Kaip Vie
AUSTRIJA ATSISAKO
toji divizija veikiai apleis nai, taip kitai pinigai bus duo
JUNGTIES SU VO
ti
su
tikslu,
kad
anos
sušelptų
Rhine paupį.
KIETIJA.
tarnaujančių kareivių šeimy
Uždaryta oficierų kliubas.
nas.
Paryžius, liepos 9. — Gauta
žinių iš Viennos, kad Austrijos
Sekančioji divizija, kuri ap
Sustos ėt'ęs ir dienraštis.
valdžia atsisako jungties su
leis rytinius Rhine pakraščius,
bus antroji. Šita divizija išsi Armijos dienraštis "Amaroc Vokietija.
N e w s " bus sulaikytas liepos
judins liepos 15 d.
Austrija yra maža šalis,
15
d.
po
trijų
mėnesių
ėjimo.
Oficierų kliubas, kurs oku
prispausta vargo ir tad prisi
Po laikraščio uždarymo liks jungusi prie Vokietijos galė
pacijos metu buvo svarbus
draugijinis centras, uždarytas daugiau 60 tūkstančių dolierių tų visai netekti savistovybės.
padaryto pelno. Tie pinigai Geriaus atsikratyti nuo tos
praeitą šeštadienį.
Kliubas buvo privatiniam taippat bus pavesti labdarin idėjos.
vokiečių kliubo buste, labai1 gosioms organizacijoms, labpatogioj ir. puošnioj vietoj ant jaus surištoms su armijos rei PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
upės kranto.
kalais.

kaizerio ir nestatyti jo tarptautinin teisman.
Hindenburgas ir Foch'ui
tvirtina, jog jis, Hindenbur
gas, atsakąs už visus vokiečių
žygius karės metu. Ir apsi
imąs pats vietoje kaizerio sto
ti tarptautinin teisman.
Hindenburgas laiške sako,
jog jis, kaipo seniausias vokier:
čių kareivis, visos vokiečių ar*
mijbs vardu kreipiąsis į talki
ninkų maršalą prašydamas
apdrausti kaizerį, buvusį vy
riausią vokiečių kareivių vadą,
kurs kiekvienam kareiviui tu
ri but brangintinas.
*

ABISSINIJOS MISIJA AMERIKOJE.
New York, liepos 8. — Ana
dieną garlaiviu Maure tania
atkeliavo Abissinijos misija
su tikslu padėkoti šios šalies
vyriausybei už padarymą pa
tenkinančios taikos.
Misija iškeliavo Washingtonan. Iš ten aplankys kitus
miestus.
ELEKTRIFIKUOS
GELEŽINKELIUS.
Paryžius, liepos 8.—Belgijos
vyriausybė nusprendė kaikuriuos savo geležinkelius suelektrifikuoti. Vietoje garvežių bus
pavartojamos elektra varomos
lokomotivos.
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reikšti gedulą, darys po mie
stą procesijas, prakalbas, žo
džiu, šauks, kad visas pasaulis
ir danguj ir ant žemės juos
išgirstų.
Su Lietuva ligšiol dar nėra
susinėsimo, bet iš Lietuvos jau
ateina laiškai, i š Londono gi
galima siųsti tik per kurjerus.
Užvakar sutiko vokiečiai pa
sirašyti po Paryžiaus taika.
Paryžiuje buvo baisus džiaug
smas. Londone-gi nei mažiau
sio apsireiškimd džiaugsmo
nebuvo.
K. M.
Trečiadienis,

DRAUGAS
55

—•

Lietuva ir Rusija.

rezoliuciją, reikalavusią Lietu
vai neprigulmybės. Amerikos
tautininkų-liberalų vado D-ro
Šliupo žentas, p. Martynas
Yčas* kaipo Lietuvos ministras
ilga telegrama Išreiškė admi
rolui Kolčakui savo džiaugs
mą, kad tas pripažintas Rusi
jos valdžios pirmininku. P-nas
Yčas paleido valią savo džiaug
smingiems jausmams, nežiū
rėdamas, kad ad. Kolčakas ne
pripažįsta Lietuvos neprigul
mybės.

IŠ LONDONO,

liepos

9,

Gavėnioje prieš Velykas ir
žiaurias pažiūras apie Lietuvos
mes susilaukėme ir jau turime
Teko atsilankyti į tris mo
Nėra kam protestuoti. v surusinimą, kad nei žandaras
Lietuvių Atstovybę Londone:
kyklų vakarėlius mokslo metus
-nevidonas žiauresnių nepasa
p. Čepinskį ir p. Bizaucką.
Mes< buvome greiti protes
baigiant šv. Kazimiero Aka
kytų.
Pirmasai nuo Socijalistų par
demijoj, Aušro s Vartų para tuoti prieš vokiečius 1918,
tijos, o antrasai Kr. Dem.
pijoj, ir Dievo Apveizdo* pa prieš lenkus 1919 metais. Bet Rusiškai išauklėti lietuviai.
At 1CEWS-STANI>S 8o A OOFY
Abudu labai šauniu vyru. P-as
rapijoj. Daug pasigerėjimo iš visai nematyti mųs noro pro
Adrertising rates on application
Kiti mų«. tautininkai nėra
Čepinskis drūtai mokytas vy
šaukė parengtojo programo testuoti prieš Rusiją* Ig mųs ruses vedę, bet persiėmę rusų
ras, tik gaila, kad sugadintas
UETUVTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS pildymas. Bet užvis džiugino tarpo yra daug žmonių grie dvasia. Šitie protestavo prieš
rusų ir vokiečių filosofija.
mintis, kad štai, va, lietuviai biančių tautos vadžias \ savo lenkus,, nes ir rusai tą butų pa
Yra žmogus tikintys ir katali
lavinti rankas ir tamtikslui varto darę. Prieš rusus neprotestuos,
Eina kasdiena išskyrus nedėldienius. sugeba taip gražiai
kas, bet savotiškas.
jaunąją kartą. Lietuvių pini jančių visai niekšiškas priemo nes pažiūrose niekuomi nesis
PRENUMERATOS KAINA:
Kas-gi kovo s už ne
Metams
$5.00 gais
J a u gana daug čia pasidar
pastatytos
mokyklos, nes. Bet tie žmonės myli ruses kiria nuo rusų. Savo simpati
prigulmybę?
Pusei Metu
$8.00
labiau
negu
Lietuvą.
Jiems
bavo ir gerai Lietuvos klaujoms jie paaukos Lietuvos ne
P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai lietuvių jos užlaikomos ir lan
reikia
pripažinti
sumaningun
kas skaitosi nuo užeirašymo dienos ne komos, lietuvių mokytojų ve
^ ! ^ ^ ^ , ^
| ^ ^ 1 ^ pastatė. Anglai už muprigulmybę.
mo.
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
demokratų
partija,
skaitlin
damos, klebonams ir vargoni
mis. Prancūzai būtinai norėtų
adresą visada reikia prisiųsti ir senas
giausia
už
visas.
Bet
tarpe
jos
Neparems
mus
nei
žydai.
Prie caro Rusijoje visi mi
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- ninkams padedant. Džiuginan
mus prikergti prie lenkų, Avadų yra daug kunigų. Kuni
kant krasoje a r exprese "Money Order" tis toks apsireiškimas ir jis nistrai buvo išleidę vienokius
Kaunas. Iš lietuvių laikraš
merika norėtų grąžinti atgal
Lietuva yra maža ir nedaug
arba įdedant pinigus i registruotą
gai
neturėtų
smarkiai
varytis
drąsina tolesnius
pažangos slapčius cirkulerus apie pas turi lobio, o žydų joje yra la
laišką.
Rusijon with the best \vishes, čių matyties, kad Kauno mie
su
protestais
prieš
Rusiją,
nes
kyrimą
augštesnių
vietų
val
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. pienus austi.
tik anglas remia nepriklauso ste susitvėrė tvirta ir didelė
bai daug„ Rusija yra didelė ir
dininkams. Tuose cirkuleruose lobio turi daug, o žydų joje tarp lietuvių yra didelė gerai mybę.
siuvėjų sąjunga. Turi didelę
1800 W. 46th St., Chicago, III. Nėr abejonės, kad lietuvių
organizuota
šmeižikų
šaika.
buvo
kalba
apie
nepravoslaTelefonas McKinley 6114
Senai dar pernai min. Bal- siuvyklą su trimis skyriais: 1)
parapijinės mokyklos sumaniai vus valdininkus. Tarp kitko yra maža. Jei Lietuva butų ne- Ta tuojaus suriks, kad kata
ir gerai vedamos. Tą liudija cirkuleruose buvo pasakyta: prigulminga nuo Rusijos, tai likų kunigai nenori būti su four pasakė lenkams, kad Vil vyrų rūbų, 2) moterių rūbų ir
ne tiek gražiai suruošti ir iš jei pravoslavas yra vedęs ka Rusija galėtų visai neįsileisti pravoslaviška Rusija. Jei pa niaus negaus. I r dar nesenai 3) baltinių. Laimingos kloties
pildomi vakarėlių programai, talikę, tai jį negalima leisti žydų pas save arba nors da sauliečiai krikščionys . demo anglai užtikrino mūsų atsto Lietuvos amatninkams.
Lietuvoje dabar po miestus
kiek tas faktas, kad jos visos prie augštesnių vietų, nes jis ryti jiems kliūčių persike kratai pakels protesto balsą vus Paryžiuje, kad jokiu būdu
ir miestelius daug yra įsikūru
sulygintos teisėse su bile ko yra Rusijai žuvęs, kadangi vai liant iš Lietuvos. Priešingai, prieš Rusijos norą^ užgriebti Vilnius neteks lenkams. '
kiomis to laipsnio mokyklo kų auklėjimas priklauso nuo Lietuvai tegavus tik autono Lietuvą, tai visi rusai ir Rusi
Dar mūsiškiai turi tartis su sių viešbučių, užeigos namų ir
mis. Mokyklas invertino beša motinos. Priešingai kataliką miją ir likus po Rusijos val jos šalininkai šauks, kad jų Kolčaku. Nesusitarus mūsų valgyklų. Tankiai vadinasi:
lės valdžios nuosprendis. Prie$ valdininką, kuris yra vedęs džia, žydai, būdami Lietuvos balsas nėra tautos balsas.
klausiniai bus pavestas Tautų " B i r u t ė , " " L a i s v ė , " "Vieny
piliečiais,
bus
drauge
ir
Rusi
dvidešimtį ar dešimtį metų rusę-pravoslavę, galima kelti
Taip dalykams stovint nėra Lygai. O kad Tautų Lyga ne bė," " R a m y b ė " ir tt.
jos
piliečiais.
Po
karei
Rusija
apie tokius dalykus lietuviai augštyn lygiai su pravosla
Tos užeigos vietos, žinoma,
naudos ką nors pradėti. Ban išriš mūsų klausimo, tad turė
negalės
daryti
tokių
skirtu
vargu svajojo. Jei ir svajojo, vais, nes jo namai ir vaikai ydymai susitarti su tautinin- sime savo autonomiją—lyg pu yra įkurtos ir užlaikomos pa
mų
kaip
darė
prieš
karę
tarp
tai kas svajonėse buvo, šian ra rusiškai pravoslaviškai ve
kais-liberalais, kad pakėlus siau neprigubnybę. 0 nėra ti ų lietuvių. Matomai, Lietu
savo
žmonių
žydų
ir
nežydi].
die realia tikrenybe yra. Ko dami.
bendrą protestą prieš Rusiją, abejonės, kad Tautų Lyga pri- voje yra įvykinamas obalsis:
Todėl
Lietuvai
gavus
vien
au
dėl šiandie nesvajoti apie dar
negali eiti tolyn. Liberalai pro- • pažins mums pilną liuosybę. "Lietuviai pas lietuvius. 1n
Bepig mažam žmogui. Ne
Kai-kurie
gudrus
politikai
tonomiją žydams bus pato
vieną augštesnį laipsnį — augtestuoja* prieš Česnulį ir Mas- Taip rašo iš Paryžiaus mums
kas jį labai giria, nedaugelis
net
ir
Amerikoje
pasiskubino
giau
negu
Lietuvai
gavu
pil
s
štesniąją
mokyklą,
liigh
tauską, bet ne prieš Yčą ir politikai. Galime tikėti, Dievo
Vilnius. Praneša laikraščiai,
ir nesmarkiai peikia. Vargas
sušaukti
nieko
nereiškiantį
ną
neprigulmybę.
Žydai
yra
school f
Apveizda neapleis mus. Didi; kad Vilniuje bolševikai norėjo
yra tiems, kurie stovi tautų
Seimą. Dabar nieks negalės gudrus politikai. Lietuvai li Kolčaką.
Vien tik šiais metais pradi sukviesti galingo lietuvių Sei kus po rusais, Rusija bus dė
priešakyje, dar didesnis tiems,
Kokius tėvynė užsiaugino man buvo džiaugsmas, kad apiplėšti vyskupo Matulevi
kurie pasaulį veda. Tiesa, vi nes lietuvių mokyklas baigė mo, kuomet paaiškės, jog Lie kinga ir žydams užtatai. Jie vaikus, tokius ir turi. Tie ru kun. Matulevičius liko Vil- čiaus namus. Bet susirinkusi
lli
si susitikdami su jais lenkiasi virš 100 mokinių. Didžiuma jų, tuva amžinai tenka Rusijai. prisidėjo prie mųs protestų pinasi svetimus dievus gar- j aus vyskupu. Tai Apveizdog žmonių- minia neleido to pada
ir garbina. Bet mažas yra skai veik visi, eis augštesnėn moky Tada iš visų pasaulio kampų prieš lenkus, nes jie nenorėjo binti labiaus negu Lietuvos ne- žmogus. Jis savo taktu mokės ryti. Tuomet nebuvo su jais
čius asmeninių pažystamų. Nen klon. Lietuviai jos neturi, tad ims rėplioti į Lietuvą lietuviai būti po lenkais. Lenkijoje savų prigulmybę aprūpinti.
sutaikinti Vilniuje lenkus ir žinomo lietuvio Kapsuko,. An
didelis skaičius nei pritarėjų, jie patrauks į visokias. Mer s\i rusėmis 1 pačiomis. Jei mųs žydų yra užtektinai kaip ir
Tamsi išrodo mūsų ateitis. lietuvius ir ant pat mūsų val trą kartą užpuldami, atsivedė
o labai daug atsiranda ^ritikų. gaitės laimingesnės. Jos turi tėvynė bus visiškai neprigul- Lietuvoje.
Taip lengvai būtume galėję į džios turės didelę intaką. Tu ir jį, bet ir antrą kartą susi
Mųs prezidentą Woodrow Šv. Kazimiero Akademiją ir minga, jiems neturintiems lie
gyti neprigulmybę, jei butu- r i l l t t o k i vyskupą Vilniuje ga rinkusi dar didesnė minia iš
Wilsoną skaudžiai kaltina vo ten gali mokslą tęsti. Bet ber tuviškos šeimynos bus koktu. Lietuvių partijos ir Rusija. me turėję daugiau sąžiningos lime nesibijoti nei plebiscito. vaikė pačius bolševikus.
1
kiečiai, vengrai, bulgarai Jir naičiai? Jiems nėr kaip pas Bet Lietuvai eBant po Rusijos
Dvi lietuvių partijos, tauti inteligentijos. Senieji neprisi : Nors iš pradžių lenkai jam
turkai — keturios didelės arba lietuvius išsitekti.
valdžia, ruses vedę lietuviai ninkai ir socijalistai, pačios laikė doros tik asmeniniuose daug šunybių, darė, bet bolše
Škotija (Scotland). Čia lie
vikams
užėjus,
du
kartu
jį
nuo
nors žymios tautos. Ne visi nei
ir niekšiškomis
tuviai su kitomis tautomis
Parapijines mokykla* bai užims augštas vietas. Pradžio mačai temintija apie savo že santikiuose
talkininkai užtaria, nes ne vi gusiųjų skaičius kas metai, je rusai nestatys į Lietuvą ru mės reikalus, bet naudojasi priemonėmis suskaldė lietu jų apgynė.
rengiasi iškilmingai apvaikš
Kitas vėl pliusas po mūsų čioti įvykusios taikos paminė
sų norus išpildė. Italai nese reikia tikėti, augs. Prie jų rei sų valdininkų, o tik tuos, ku tuomi, ką žydų galvos suminti- vių sutartį; jaunesnieji asme
niai kalnus vertė ant jo.
kia pridėti dar tuos lietuvius, rių vaikai rusiškai auginami. ja. Tiedvi partijos neprotes niniais tikslais besirūpindami pusei prieš lenkus—tai Žydai jimą. Tam tikslui daroma
Ameriką jis pastatė pasaulio ką kitų mokyklas baigia. Tad Tėvams mirus jų vietą užims tuos prieš Lietuvos priskyri žudo ir pačią tėvynę, apie ku ir baltgudžiai. Baltgudžių val įvairių nešamų ženklų, vėlia
priešakyje, o ne visi amerikie lietuvių augštesniai mokyklai surusėję vaikai ir bus Lietuvo mą prie Rusijos. Ta socijalis- rią dar veidmainiškai tebešne- džia dar Kauno apsigyveno vų. Bus parengti keli vežimai
čiai jam pritaria. Vieniems kandidatų butų ganėtinai, jei je, ka§ buvo Aleksandro Tre tų dalis, kuri save vieną va ka su pagarba.
ištrukus nuo lenkų ir bolševi su atsakančiais papuošimais.
rodosi, kad Tautų
Sąjunga dar atsiminti ir iš kitų miestų čiojo laikais. Tokiu būdu dina tikrais socijalistais, tai
Merginos rengiasi tautiškais
Kaip netekę sąžinės niekšai kų.
yra pavojinga Amerikos lais galimus mokinius.
lengvai išnyk s Kolčako žada yra, bolševikai, jau darbais ir kreivai prisiekdami
26 d., s. mM Londone žydai, rūbais pasipuošti. Žodžiu sa
viešai
vei arba nors perdidelių prie
moji
Lietuvos
autonomija. žodžiais išreiškė, kad nori sakosi esą katalikais, taip tos o gal kartu ir Amerikos daro kant, taip rengiasi prie iškil
Netruktų nei mokytojų.* Se Kolčakas žino, kaip pigų Lietuvos prijungimo prie Ru pačios mokyklos vedėjai, da didelę demonstraciją
dermių uždeda ant šios šalies.
prieš niai, kaip nekuomet.
serys
Kazimierietės
savąja
Kiti nusiminę klausia, kur
daigtą jis mums žada.
sijos. Tautininkai radikalai, rydami kliūtį Lietuvos nepri- lenkus už jų vientaučių žudy
dingo tas didysis idealizmas Akademija parodė, kad pas
Nesyk į teko matyti lietuvio arba Santara, taip-gi protesta gulmybei vadinasi tautinin nes. Švęs visą dieną, melsis PIRKITE KARES TAUPY
neseniai stipriai skelbtų augš- mus esama sugebių auklėto tėvo sūnų išreiškiančio taip vo prieš Petrogradinio Seimo kais.
prie smalinių-juodų žvakių iš- MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
jų. Jeigu prie jų pridėti kitas
tų žmoniškumo principų?
Kalbos apie pavojų Ameri galimas pajėgas, drąsiai gali
niekadėjai akmenį vidurkelyje praturtėjimui į šalį paristi. kol viskas į betvarkę pavirto. varkėj yra tvarka. Ten viskas
kai iš Tautų Sąjungos yra ma tvirtinti, kad mokytojų
paliko! Nevidonai! Negalėjo Tai aš padariau todėl, kad jus Galop neklaužata mintis atėjo. dedasi sulyg dėsnių ir įstaty
daug perdėtos. Sunku jas im štabas butų našus.
akmens į grabe nuristi! Dabar matytumėte, jog už šį, lygiai "Dabar sutvarkyti daug laiko mų, kokius Sutvėrėjas jos esti rimtai. No pigu sudaryti
Visas klausimas sukasi aAtsiminė man viena pasa sukis iš kelio, vos pats su ve kaip už kiekvieną tvarkos dar ims, o jo nėra. Kurią nors die mėn padėjo. Žmonių gyveni
pavojų tiems, kurie vokiečių pie .tai, kuri parapija pirmuti
kaitė.
žimu į griovį nuvirzdamas." bą, laukia gausus atlyginimas. ną pasišvęsiu generalę tvarką me tvarkos daboja dažnai pa
armiją įveikė. Daug sunkesnis
nė pajėgs augštesniąją mokyk
Senovėje, tūloje šalyje vieš
Taip koliojosi kaimiečiai. Gal ne tuojaus užmokesnis padaryti." Taip ir tunau bet čių žmonių pagaminti dėsniai.
yra antras užmetimas apie
lą įsikurti. Malonu pažymėti, patavo išmintingas karalius
Daugel žmonių tuo keliu į ateis, kaip šiame atvėjuje jis varkėj.
Jų reik žiūrėti.
principų atsižadėjimą.
kad tuo reikalu jau rūpina (pasakose jie visuomet išmin miestą ir_iš miesto važiavo, but atėjęs, bet jums visuomet
Kaip malonu užeiti į namus,
Aną dien parke besivaikšBet tik reikia įsižiūrėti į masi ir net rimti prisirengi
tingi). Jis su skausmu pradėjo jojo, ėjo. Visi jie rūstavo ant apsimokės geriau apie savo kur tvarka, švaru, kur kiek čiojant u£ėjo noras gėlę nusis
Wilsono politiką nuo to laiko, mai daromi. Laukiama tik tin
pastebėti, kad jo karalijos tokios betvarkės, keikė ant namus ir šalį tvarkytis. Dabar vienas daiktas savoj vietoj kinti. Aplinkui nei gyvos dva
kada prasidėjo taikos taryba. kamos progos pienams įvy
žmonės atpranta nuo tvarkos: akmens, bet nė vienas nepamė eikite namo ir bukite tvarkus randasi. Kad tvarką palaiky sios nesimatė. Bet neskiniau.
Jis .nebuvo atsižadėjęs savo kinti. Duok Dieve, kad toji
apsileidę, kelių netaiso, apsi- gino akmenį į grabe nuristi.
ir švarus, pastangų nesigai ti, reikia jos nuolatos laikyties. Atsiminiau, kad čia pat yra p a
principų, kol jo balsas netapo proga kcgreičiausia pasitai
teršę. Nutarė tad karalius
Taip tas akmuo, visų kei lėdami, nes jus gausus už tai Nedaug jį pastangų reikalau dėta žymė, jog gėles skįnti,
vįenu iš keturių ar vienu iš kytų.
savo pavaldiniu^ pamokinti.
kiamas, vidury kelio išbuvo ir užmokesnis laukia."
ja, tik nereikia apsileisti, o medžių šakas laužyti yra/ ne
penkių balsuojančių. Būdamas
Sargybai Bfcniataat, persirė dieną, ir kitą, ir mėnesį, ir
Žmonės supra\to karaliaus kiekvieną daiktą į skirta vie drausta. Tai kas, kad niekas
Savąją high school turint,
demokratu j i s pašventė savo
nuomonę tada, kada prieš jį greičiau eitų ir nuosavios ko dęs, vieną naktį slapčia nuvy antrą. Nusprendė tada kara- mintį ir po to tvarkos dabo tą dėlioti. Sykį apsileidus, nematys. Jeigu pasakyta, kad
maža vilties iš netvarkęs iš- nevalia, tai iš to dar neišeina,
stojo trys arba keturi priešin- legijos^ inkurimas, kurios pra ko už .miesto ant kelio, ve liusjkad atėjo laikas žmones davo.
dančio į jo miestą* Vidury ke pamokinti.
Toki tai pasakaitė. J i man brįsti: vieną apsileidimą kitas kad skinti tik tuomet nevalia,
go$ nuomonės su lygiomis jam džiai ir kapitalo sukelta.
lio iškasęs negilią ' duobukę,
Sukvietė jis tada žmones ir atsiminė apie save apsidai seka.
kuomet kas nors, o ypač tvar
teisėmis.
padėjo maišiuką auksinių^ pi su visais dvariškiais nuvyko rius. Toki pas mane betvarkė:
Betvarkė graži tik gamtos kos dabotojai, mato. Žinau,
Vis-gi tie jo principams prie
GALIMA GAUT NUSIPIRKT nigų ir užrito ant jos didelį prie to akmens ant kelio. Pa viskas suversta, padraikyta, tvariniuose, bet ne žmogaus kad tok s patvarkymas protin
šingi nutarimai neinėjo į gyve
Gavome naujai išleistų Lie akmenį. Atlikęs tą darbą, grį liepė karalius tarnams akmenį kad ir susirasti ko norėtum but darbuose. Miškas, upės, kal gas ir jis veikia, ar kas mato,
nimą. J i e nekartą jau karčiai
atsirūgo tiems, kurie Wilsono tuvos žemlapių (mapų). Kiek žo į savo rūmus ir tėmijo, kas nuo kelio nuristi, o pats pakė sunku. Nors tą pasakaitę se nai yra betvarkėj ir jie yra ar ne.
vienas gali ant jo susirasti sa toliau atsitiks.
lęs nuo žemes pinigų maišelį, nai žinojau, bet nežinau, ar gražus savoje betvarkėje. Bet
principus laužė.
Jaučiaus gerai padaręs, kad
jos
mintį
supratau.
Gal
ir
su
tepamėgina žmogus savo plau savo tuometinį norą sudrauAut rytojaus į miestą kelia du.mėnesiu po akmeniu išMažiau ir netaip stambus vo gimtinę vietą, »*matyti
vo pirkliai, prekių vežini. Pri gulėjusį, iškėlė jį augštyn, pa-įpratau, bet neparodžiau to kus betvarkėj palikti — vai džiau. A t m i n i a u vieuc* dva~
buvo atsitikimai, kad bendri naujas Lietuvos riba*.
stropumo, kokio privalėjau
Taikos Tarybos nutarimai su
kaip netinka: visas kudlotas. j siškio, jis buvo vyskupu i r gi
žemlapio didumas: 27 coliai važiavo po& akmens ip užpy rodė žmonėms ir tarė:
Nebe to, kad tvarkos ne apžėlęs, kaip tik tokis, ko liu tikėjimo žinovu, kad daVtiko su Wilsono principais. pločio ir ST coliai ilgio.
ko: " Kokie čia netvarkųs žmo
"Žmones! Du mėnesiu at
Ne visi pastebėjo, kad šitie
nės I Tinginiai, neprašalina nuo gal aš čia tą akmenį ant ke mėgčiau, lygiai kaip visi žmo kiu Amerikos karikatūristai gi toks įsakymo, kaip " k e e p
KAINA-11.00.
nutarimai jau inėjo gyvenikelio tokią kliūtį. Apsileidė lio užritau ir padėjau po juo nės tvarką mėgsta. Bet turbūt Rusijos bolševiką piešia.
off the g r a s s " , peržengimas
Turime
teippat
knygelių
"Inman ir atnešė gerų vaisių.
Tvarkos daboti yra tam yra Augščiausiojo tiesų lau
liai!"
štai šitą auksinių maišiuką man, kaip ir daugeliui kitų,
dependence
for
the
Lithuanian
Tai-gi mes tikime, kad pereis
Parustavę, alpneuį aplenkę tam, kuris tmt susipratęs šį apsileidimas pasitarnavo. Pra tikrų nurodymų, įsakymų. Į žymu.
Nation"
(angliškai).
kiek laiko, tie patys, kurie
akmenį prašalinti. Du mėnesiu* džiai koks nors daiktas ne ką pavirstų pasaulis, žmonių
bardamasi toliau nuvažiavo.
Bet kaip aš nesigįrčiau,
KAINA
50c.
Wilsono principus griovė, at
Važiavo tuo keliu kaimie šitas akmuo čia išgulėjo. Visi vietoje užsiliko. Betvarkės ne gyvenimas, jeigu jie tvarkos kaip neišvedžiočiau,
aplink
Užsisakymą
Siųskite
žymus
ir
jis
taip
paliko.
Ne
sižadės savo darbo, o į gyve
čiai miestan savųjų ūkės javų jį keikėte, bet nei vienas jū
ir švaros įsakymu, nedabotų f mane betvarkė ir ji nebepakeli
nimą ineis Wilsono augštieji
DRAUGAS PUB. CO.,
ir gyvulių parduoti. Ir įįt ant sų nedasiprotėjo šį akmenį trukus prie jo prisidėjo kįtas, Pasaulis virstų nebepakenčia čiama pasidarė. Eiuu jps tvar
idealai.
1800 W. 46th St., Cluoa^o, UI. akmens užkliuvo. "Kokie čia visiems ant naudos, o savo po jo trečias ir taip toliau, mu gyventi. Ir gamtos bet- kyti.
Purenąs.
(Pabaiga).

"DRAUGAS"

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

Prezidentas Wilso-

TVARKA.
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Trečiadienis,
•I

liepos

9, 1919
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Lietuviai Amerikoje,

Tautos Fondas y r a vienatiniu
rėmimo šaltiniu sumetė apie
100 delierių tautos reikalams.

' » " l

JUDĖJIMO DIENOS.
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REIKALINGOS,

Iri t* tu

Pain-Expeller

f

»„

m

A. MASALSKIS

25 merginos del fabriko darbo
Jis enminkitlas tuos
Anglų laikraštis, vadinamas
pMtvrtulns raumenis ir
$14 į savaitę, mokinančioms
jas JausitM vel miklus
UETUVIS GRABORIUS
at—ir
Tikrus.
"
P
a
t
r
i
o
t
P
h
a
l
a
n
x
"
štai
kc
Waterbury, Conn. Gauta ži
$17
iki
$20
į
savaitę
dirban
—
Žiūrėkite, kad butu
=
DETROIT, MICH.
mos šv. Komiuiijos.
Gerb, nių, kad Waterburyje ir An- rašo:
su INKARO ženklu!
čioms nuo štukų (piece work).
Atlieka
visokias
laidotuves
Galima šaut visose
.—
klebonas Kolvekas jų iškilmei
Atrandame smuikininkų vi
aptiakose na -85c ir 65c
kuopigiausiai.
Turiu
savo
karaAtsišaukite
sonia, Conn. streikai pasibai
arba iislsiUEdint nuo
bonus ir automobilius.
soje šalyje, kurie jau yra ga
Tautos Fondo 93 skyriaus pasako gražų pamokslą.,
3ŽS-3JP Br»«3wy, Nsw Tsrk
gė.
Streikininkai
laimėjo.
Amer Insolafced Wire
vę įsakymą, priimtą į aštuonio
metinis susirinkimas įvyk^ lie-į p 0 pietų S. L. R.-K. A. 1<>!<
Taipgi didesnę dalį grabų p a 
& Gable Co.,
tįs dirbame. liktąjį konstitucijos pataisy
pos 11 d., Šv. Jurgio pobažuy- kp. turėjo pikniką ant para
Bronix, N. Y. Birželio 21 d. mą, ir duoda darbus amatnin954 W . Šast Sfc,
REIKALINGI
tinėj svet., 7:30 vai. vakare. pijos žemės. Piknikas labai
3307 AUBURN AVE.
buvo čia surengtos prakalbos. kams ir kitiems darbininkams, MAINERIAI IR KROVIKAI
Telefonas
Ganai
1854.
Meldžiame visus narius atsi gražiai nusisekė, nes ir diena
P h o n e Drover 4139
Kalbėjo kun. J . Petraitis ir p. kad perdirbtų smukles, pa
lankyti, nes bus renkama val buvo graži. Žmonių daug at
Geras namas, su vandeniu ir elek
V. Krušinskas apie L. R. Kry versdami jas Į teisėtas pi:Mydyba ir šiaip svarbus susirin silankė. Piknike griežė Frank
tros šviesa. Žemos randos, didelis JAU GALIMA SAVO GIMI
žių, Tautos Fondą ir lietuvių bos ir pramonijos vietas.
NES IR PAŽĮSTAMUS
kimas. Taip-gi podraug ir lino benas. Visi gražiai link
daržas. Galite laikyti karves, viš
B-» » » » • • • • » ,
jaunimą.
SURASTI LIETU
Washingtone ir daugelyj ki tas ir kiaulei. Geri namai del pa
Raudonojo Kryžiaus šelpėjų sminosi iki 11 valandai vaka
Surinkta auloj virš pora tų miestų, kurie jau y r a sausi, vienių.
VOJ.
draugijos visi nariai, kurie re. Rodos dr-jai pelno liks
prisirašėt, malonėkite atsilan- nemažai, kurio pusę skiria pa šimtų dolierių. -Sutverta vy senieji svaigalų pardavimo Mūsų mainose dirbama kiekvie* Šiuomi pranešame Lietuvių Vi
ADVOKATAS
kvti.
rapijos labui.
čių kuopa iš 29 narių.
skuomai (stalai) jau dabar ną dieną. Mes turime Drift ir Shaft suomenėj kad gavome žinią nuo
V e d a Bilas Visuose Teismuose
Piknikieriua.
patarnauja restauranto tik mainas—su 3^2 iki 5 pėdų anglių. Laivakorčių kompanijos iš Roter
Tautos Fondo Valdyba.
Ofisas D i d m i e s t y j :
Mes už kelią nemokame. Mes tu damo kad yra galima paieškoti sa
Nashua, N. H. Birželio 22 d. slams, o svaigalų pardavimo
69 W. WASBnNGTON S T R E E T
BRADDOCK, PA.
buvo čia 9 kolonijų L. D. S. tarnai (TSTartender) įgija gerą rime viską kas galėtų būti reika vo giminų ir pažįstamu Lietuvoje.
AKRON, OHIO.
Kam baris 609
Tą
kompanija
turi
savo
atstovus
linga
geram
žmogui.
delegatų suvažiavimas. Nors skonį arba epetitą prie garTel. Central 5478
Lietuvoje
ir
Prūsuose
patis
gerai
Šiame miesjtelyj y r a daug čia kuopa nesenai susitvėrė, džiųjų valgių.
Gyecnimas, 8 1 2 W . 33rd St.
Liepos 4 d. parodavime AkNorint daugiau informacijų ra žinote tą, tad užtikriname, kad
•
Tel. Yards 4681
Chicagoje ir kituose mies šykite ar atsišaukite.
rono lietuviai gražiai pasiro geros širdies žmonių, nepra bet tikrai širdingai priėmė
ant paieškojimų atsokymas bus
nei mažiausios delegatus ir daug naudingi} tuose taip vadinamoji Išgany
dė. Maršavimas prasidėjo 10 leidžiančiu
tikrai gautas, męs pasirūpinsime
NEW
RIVER
COMPANY,
progos,
kad
nepasidarbavus
nutarimų padarė per tą susi mo Armija (Salvation Army)
vai. rvte iš šv. Stanislovo drkaip galint greičiau, jusu gimines
McDonald,
W.
Va.
del
tėvvnės
labo.
Štai
vienas
nuomuoja smukles ir paverčia
rinkimą.
jos svetainės, 410 "\Yillinv St.,
surastį ir pažįstamus. Už paieško
jas į užkandžių kambarius
jimą reikia užmokėti $100 dol. tik
iš kur numaršuota miesto pavyzdi s.
PARSIDUODA FARMA!
Už rašinėjimus ir už štampas, pa
Gegužio L.5 d. atlankose pas
centran ir prisivienyta prie
Girardville, Pa.' Čionikščiai (lunch rooms) pailsusiems ir
F a r m a gražioj vietoj arti miesto ir tarnavimas veltui
Lietuviams ir
kitų, pagal tvarką. Priekyje Steponą Preidį, po mum. 216lietuviai uoliai darbuojasi tė alkaniems vvranis ir mote- prie
3109 So. Morgan Street
didelio ,kelio, upelis šalę teka,
kaip
gausime
atsakimus
visuomet
rims,
taip
kad
tos
pačios
CHICAGO, ILLINOIS
i'tli
St.,
apart
šiaip
gražaus
budinkai
stovi
a
n
t
kalno,
geros
ž
e
m
e
s
du lietuviu kareiviu nešė lie
vynės labui. Sutvėrė L.* R. K.
Telefonas Yards 5032
40 akrų. IJ-andasi čia bažnyčia ir m o  pranešime Laikraščiuose apskelptuvišką ir amerikonišką vė pasikalbėjimo p. K. Lukšis ir skyrių, prie kurio prisirašė smuklės, kurios pirmiaus iš kykla. Wisconsin, f a r m a verta $8,000
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
sime. Siųskite $1.00 Šiuo adresu:
parsiduos
už
$1,900
a
n
t
lengvų
i
š
m
o

5 po pietų iki 8 vak. N e d ė l i o liavas. Nešta parašas " A š  M. Vasiliauskienė inešė, kati nemaž narių; tapo išrinkti plėšdavo maistą vargšams ar k ė j i m ų arba mainysiu. Tūrių par
m i s n u o 5 iki 3 vai. vakaro.
A. S. KULBICKAS,
tuonios dešimtys lietuvių ka ih'paniirštnmėm . tėvynės ir kolektoriai, kurie vaikščios po ba darydavo moteris alkio duoti k a d ir pigiai iš priežasties li
3 ž ^ » » » » » » « p ' » » p > » » « » » ' » » » » > » ^ p » . » p » mįį
gos. Atsišaukite p a š savininką.
7602
Aberdeen
Ave.
N.
E.
aukomis,
dabar
tapo
penėto
-paaukotume,
kiek
kas
išsigali
riavo Prancūzijoj" taip-gi ke
namus ir rankios aukas ir
DOBROVOLSKIS.
Cleveland, Ohio.
jomis jų pačių, (leistina, kad 1827 FWR .A 2N3K Str.,
letas priešbolševikiŠkų: " Š a - del L. R. Kryžiaus. Aukojo drabužius.
Chicago, III.
tas sumanymas pasiliktų.
lin bolševizmas; Lietuva ka sekantieji:
PARSIDUODA LABAI PIGIAI.
J, Žogelis $1.50.
riauja prieš bolševikus." Pub
Pamokinanti paskelbimai.
Lewiston, Me. Moterių drP u i k u s mūrinis n a m a s 2 pagyv. p o
Po 1 dol.: M. Vasiliauskie
4 kambarius. Labai geroje vietoje
lika gėrėjosi lietuvių parodaGYDYTOJAS ER C H I R U R G A S
ja X. X. P . Šv. turėję- pikniką
822 W. 35-th St. preke tiktai $8,300
Mieste
Philadelphia,
po
nu
4712 So. A s h l a n d A v e ,
jmoket $590.00, o likusis kaipo ržrhvimu, išreikšdama ranku plo nė, S. Preidis, M. Preidienė, l kurį, nors oras buvo šaltas.
LIETUVIS
P h o n e Drover 7042
•da.
Kreipkitis
p
a
s
GYDYTOJAS
I
H
OHmerRGAft
Cicero Office
jimu. Taip-gi tą pačią dieną K. Sergantis, J . Alksnis, A. lėčiau žmonių atsilankė į pus meriu 1239 Market St., mums
\Vm.
Kazlauskas,
teko
matyti
pagirtina
iškaba
4847
W. 14-th S t
1757
W.
4
7
t
h
St.,
Chicago,
III.
3333
So.
H
a
l
s
t
e
d
St.,
Chicago.
extra angliškuose liakrašeiuo- Tamasionis, K. Žvibas, S. antro šimto. Buvo dainų, kal
P
h
o
n
e
Cicero 39
Ofiso Telefonas Boulevard 160
lange: "Jonas-Oandy Shop.
Norkus.
Rezidencija
33341
W. 6«-th St.
se lietuvių parodavimas buvo
bų ir kitokių pasilinksminimų. Kame jau y r a prohibicija, vy CHANDLER AUTOMOBILIŲ
P h o n e Prospect 8585
Po 5 0 c : K. Lukšis, M. Biaprašytas.
Geriausiai padainavo p. J. rai išmoko pamėgti saldainius. turi parduot savo 1917 m. 7 sėdynių M ^
=
»
kinaš, A. Lengvenis, A. PažePo parodos sugrįžo atgal vi
Petkus už ką gavo ir dovaną. Dauguma tą, kurie pas mus touring, geras kaip naujas. Parduosiu
-—
meekas, S. Buividas, P. Gi
pigiai už caah arba a n t išmokeačių.
si į Šv. Stanislovo d r-jos sve
Draugijai liko pelno $32.'00.
perka, yra vj'-rai."
Atsišaukite: 4459 So. W o o d St., Tele
lius, J . Navakas. M. šanaGydytojas, Chirurgas,
Tel. Drover 7042 \
tainę, kame buvo trumpos
fonas
Yards
3886.
Akušeris.
O kuomet ateis ta geroji
rauskiutė, O. Veneinniukė, A.
1920 So. H a l s t e d St., Chicago.
prakalbėk'.*. Kalbėjo p. Kada
Lawrence,
Mass.
Birželio
22
diena,
tukstaiaVi
girtuoklių
K
a l b a lietuviškai, latviškai ir
Bfivhikė.
LIETLVTS DENT1STAS
7 kambarių n a m a s s u barne ir viš
rusiškai.
vienas, išaiškindamas tps die
d.
čia*
tapo
pašventintas
kata
Valandos:
s u e 9 ryto iki 9 vak,
pakeis
savo
driskalus
rūbus
Smulkių a nk n 50c.
t o m s n a m a s , g e z a s ir šaligatvius s u 
Valandos: 10 — 12. ryta; 6 — 9
N
e
d
ė
l
i
o
m i s pagal sutarimą
nos šventės tikslą. PaskiauTel. Canol 438?
liką išvažiavimo namas. Išva gerais blaivumo rūbais ir su dėti. Parsiduos labai pigiai. Atsi v a k a r e
Viso $15,00. *
4712 SO. A S U L A N D
AVENUE
kalbėjo p. A. Žaliaduoms ir
š a u k i t e p a s savininką.
žiavime
daug
žmonių
dalyva
pasididžiavimu
neš namon
arti 4 T-tos- Gatvės
Pinigai pasiusti L. R. Kry
—
p. Ruzas iš Clevelando. Pa
6843
S.
Campbell
A
v
e
.
žiaus skyriui prie Tautos Fon vo. Namą pašventė gerb. tė savo pačioms ir vaikams sal
skutinis kalhėjo kareivis iš
vas misijonorius Alfonsas, o dainius užuot kaipo pirmiaus
do.
AKT PARDAVIMO.
Rochesterio. Visi liko užganė
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
kun.
Virmauskas
pasakė
visą
pareidavo
svyruodami
nuo
Visiems aukotojams ačiū. .
č e v e r y k ų T a i s y m o Šapą, y r a ElekTelefonas McKinley 5764
dinti: viskas pasisekė kuopuipirkinio
istoriją.
Šventinant
svaigalų,
kurie
išplėšdavo
vi
trikinę
Finisher.
Priežasties
p
a
r
d
a

M. Vitartas,
J0SEPH C. W0L0N
G Y D O VISOKIAS LIGAS
kiausiai, nors ir išlaidos buvo
v i m o s a v i n i n k a s išvažiuoja, iš miesto.
choras
giedojo
Magnificat,
o
sai
šeimynai
pusryčius
ir
pri
3457 S o u t h W e s t e r n Boulevard
Lietuvis Advokatas
L. R. K. šelpėjų skyV. rast.
Atsišaukite.
didelės, bet tikimės padarę ko
K
a
m
p
a
s
W.
3
5-tos
g
a
t
v
ė
s
29 SO. L A S A L D E S T R E E T
apeigoms pasibaigus uždaina derančius aprėdalus.
1709 VV. 45 Str.
Gyvenimo Tel. H u m b o l d t 97
kią pramogą jas padengti. Tik
vo Lietuvos himną.
New Yorko laikraštis ''New
Vakarais 2911 W. 22-nd
Street
vieniems bolševikams baisiai
Tel. RockweU 6999
A1TT P A R D Ą V O I C .
CHICAGO, I L L
Paskui buvo daug dainuota, York Tribūne'' cituoja svai
nepatiko, kad taip gražiai lie
galų kompanijų išsireiškimus, Parsiduoda bizniaus n a m a s puikiožaista ir žemuogių pietai.
tuviai pasirodė.
Binghamton, N. Y. Vietom
kurios rengia išdirbti ant die 1e vietoje prie p a t gątvėkarlu. Taip
Maudis. vyčiai ir bažnytinis choras už- Viskas atsibuvo kuogražiau- nos po 400 toną ledo savo-bra- gi užpakalyje y r a p u i k u s n a m a s
ant dviejų p r a g y v e n i m u
p o šeSius
Telefonas P u l l m a n 60
siai,
tiktai
šeši
socijalistai
pa
iraukė gėdą ir pažeminimą ant
varuose. Taip vadinamoji bra- ruimus.
DR. W. A. MAJ0R
CHICAGO HEIGHTS, ILL. savęs, surengdami
5133 W. 1 2 - t h St.
pikniką rodė savo storžieviškumą.
varo kompanija—The Indian
GYDYTOJAS I R
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
Atsišaukite
p
a
s
:
CH1RLRGAS
Bre\ving Company of South
birželio 2- d., kuomet bažny
A K I Ų SP£CIJAIiISTikS
A.
Valančius
Ofisas
11719
Michigan A v e .
Nepersenai teko patėnvyti čioje buvo Dievo Kūno iškil
Brooidyn
išsireiškusi:
"
P
a

P
a
t
a
r
i
m
a
s
D
y
k
a
i
1442 S. 4 9 - t h A v e .
Brighton, Mass. Neseniai čia
A d y n o s ' 8 : 3 0 iki 9 igrj'to — 1 iki
lapelius, išmėtytus ant gatvių, mes ir procesija su Evangeli
Ofiso valandos: n u o 9 iš r>'to iki
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
versianti
savo
brogos
virynę
į
susitvėrė L'. R. K r . skyrius,
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki 11
N e d ė l i o m i s n u o 10 iki 11 išryto
kuriuose buvo skelbiama, kad kams. Kad butų išvažiavę po
ledų
dirbtuvę
ir
šaltų
daiktų
*.jg«» » — » • • » •» • • • • • •
I » ^ » » » » » » P » ^
4640
S.
A
s
h
l
a
n
d
A
v
e
.
k
a
m
p
.
47
St.
prie kurio jau prisirašė 65 na
T
e
l
e
f
o
n
a
s
Yards
4817
AR
NORITE
PADARYTI
įvyks prakalbos apie ''pabai pamaldų, tai nieko blogo nebū
•
S.
riai. Birželio 22 d. buvo pra krautuvę."
Telefonas Boulevard 6487
EXTRA PINIGŲ LIUOgą svieto." Nuėjau pasiklau tų; bet dabar, kaip tyčia, žmo
kalbos, kurias atliko gerb.
SU LAIKU.
syti. Išėjo t k pabaigos svieto" nės rinkosi bažnyčion, o nuo
kun. P r . Juškaitis ir p. P r . ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS
aiškintojas.
Pasirodė, kad bažnyčios durių, jaunimas su
Sheboygan, Wis.
Po $10 ir daugiau į vakarą. a - ' "
Gudas. Vietos socijalistai no
žmogelis apie tokius daiktus sėdę i troką, važiavo į Lily
Valdybos Adresai:
Mums reikalinga keletas eDr. D. J. BAGOČIUS
rėjo pakenkti tam prakilniam
tiek tik tesupranta, kiek iš no- Lake. Gal būti, kad išėjo kok
Lletavls Gydytojus ir
nergingų vy*ų Chicagoje i r
darbui. Stovėjo prie durų ir
OlUrurgaa
Pirm.
Jonas
Stauckas,
1414
sės Į burną. I r nestebėtina, sai nesusipratimas, bet tiki
apielinkėje,
kurie
norėtų
pada
Ofisas
10900
So. Michigan A v s .
šaipėsi į einančius į prakal New York.
[Rezidencija
10781
So. Michigan Av.
kad minėtasis spykeris tiek mės, kad vyčiai pataisys savo
Mokykis K i r p i m o ir D c s i g n i n g
Viee-pinn. Juozas Bubnis, 1426 ryti liuosę, laiką naudinga.
Roseland, 111.
bas. Bet nieko nepešę, pabėgo
tiktai ir težino, nes lietuvis kiaidą kokiu prakilnesniu darT
e
l
e
f
o
n
a
s
rezidencijos
Ir
ofiso
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Jš Chieagos kreipkities ypasau. Reikia visiems katali So. lOth St.
P
u
l
l
m
a
n
142.
kieji bolševikai visi tokio mok bn a r tėvynės labui, a r bažny
Mūsų s i s t e m o ir ypatiSkas m o k i n i 
kams susiprasti ir neklausyti Fin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117 tiškai panedėlio ir utarninko Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 p o pietų m a s p a r o d y t u s j u s žinovų J t r u m p ą
slo.
iki 4; 6 iki 9 vakare.
Ned.
Alabama Ave.
čios naudai
vakarais nuo 6 vai. Iš apielinlaiką.
bolševikų.
9 i k i 12.
Prot. sekr. Kazimieras Smai- kių galima klausti informacijų
Mes turime didžiausius ir geriau*
Kaip visur, taip ir Chicago
sius
k i r p i m o designing
Ir s i u v i m o
per laišką.
Heights, 111. nuo pirmos lie
Du Bois, Pa. Čia vienas pus- A. L. R.-K. MOKSLEIVIŲ džhmas, 1017 Swifts Ave.
skyrius, k u r m e s s u t e i k s i m e praktiš
i»»f»*>»«>S^
Ižd. Antanas Čižauckas, 1316
M» • » • • » » » » » • > » » « • »
ka patyrimą, k u o m e t j u s m o k y s i t ė s
pos užsidarė šlapias biznis. paliokis
apgavo lietuvaitęSUS-MO NARIAMS
E
lektros varomos mašinos mūsų siuWM. D. MUEDOCK & CO.
New York Ave.
merginą,
kuri
padavė
jį
teis
vimob
skyriuose.
Nežinia, ką dabar darys tie,
ŽINOTINA.
Kasos glob. Kazimieras Lukšis
Jųs esate užkviečiami aplankyti ir
klausk J. MOZERIO Asst. Mgr
kurie saliunuose sėdėdavo ir man ir tapo suareštuotas. Pa
pamatyti m ū s ų m o k y k l ą bile laiku —
ir
Jonas
Jočis.'
4
UETUVIS
dieną, ir vakarais ir gauti specijaiišJ. L. ŽUKAUSKAS
*Šviesdavo" žmones bei mo sisekė vienok jam gauti mink
Moksleivių Sus-mo seimas Maršalka Pranas Daugirda.
perkėlė savo ofisą, iš 845 Milvvaukai pigią kainą.
keo
ave.,
k
u
r
išbuvo
per
24
metus.
kindavo bolševikizmo ir lauk štos širdies lenką, kursai už šįmet įvyks Chicago s mieste,
Susirinkimai atsibūvamas antrą 1447 So. 50-th Ave. Cicero, 111.
Petrenos daromos pagal Jūsų. m l e Dabar ofiso a d r e s a s y r a šitoks;
rą
— bile stailės arba dydžio, ir b i 
davo žemiško *'rojaus." Sulig statė už jį $5,000.00 ir pa- rugpjūčio 5, 6 ir 7 dienomis. nedėldienj mėnesio.
le m a d ų k n y g o a
700 N O R T H A S H L A N D A V E N U E
jų manymo, žemiškas " r o j u s " liuosavo. Šis ilgai nelaukęs,
K a m p a s H o r o n Gatves
M A S T B R D E S I G N I N G SCHGOL
Jonas M. Navickas.
čia, Amerikoj, turėjo j vykti visiškai pabėgo birželio 16 d.
ant aptiekos P o l o n i a Pharmacy.
J. F . KasnJcka, Perdėtinis
Centro pirm.
P r i ė m i m o v a l a n d o s vakarais n u o «
Persikraustė
iŠ 118 N . LaSalle St.
gegužio 1 d. Tą dieną neįvy Dabar lenkas aimanuoja nete
iki 9 vai. T e l e f o n a s H a y m a r k e t 5282
M o k i n a m a : angliškoe ir lietuviš
į 190 N . State gatve, k a m p a s Laka
k o s kalbų, aritmetikos, k n y g v e d y s gatvės. 4 lubos.
ko. Paskui laukė liepos 4 d. kęs penkių tūkstančių dolierių,
tės. stenogrotijos, tyj?gwriting, pirklybo», teistų, Suv. Vllęrtlįų istorijos,
Ta atėjo ir praėjo, o " r o  o lietuvaitė gavo gerą lekciją,
abelnos istorijos, geografijos, politiTOR SAVINOS S1AMPS
CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
j a u s " kaip nėr, taip nėr.
kad su paliokais uesidėti.
'm»>»• 4 1
k i a ė s e k o n o m i j o s pilletyst^s, dsjllaimmmmm* ^••«»«>y
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Nelaimingi mūsų lietuviški
Reeid. 933 So. Astolaad B Iv. Chicafts
M
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iki
Kas tiktai iš Cicero norite
Dr.
G.
M.
GLASER
6
p
o
pietų:
v
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a
r
*
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u
o
7:80
iki
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GOVERNMENT
Bridgeport, Conn. Čia nese gauti "Draugą" arba paduoti
Telefosas H a y m a r k e t 3 5 4 4
bolševikai ir jų pasekėjai.
9186 S o . Halsted BU*
Cfcicago, DL
Praktikuoja 27 metai
Mažiukas. nai apsilankė p. K. Če&nulis, į jį apgarsinimą, ar kokį dar
Ofisas 3146 S o . Morgan St.
ką tik sugrįžęs iš Paryžiaus. bą (jobą) kreipkitės prie p.
K^rtė 3 2 - r o St.,
Csicago, IU.
mmm
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Rusas g y d y t o j a s Ir chirurgas
S
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Jis papasakojo viską, ką savo A. Valančiaus.
SIOUX CITY, I0WA.
Dr. F. F; WISNIEWSKI.
MotertSkų,- Vyriškų, taipgi c h r o 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
akimis matė ir girdėjo. Iš jo
niškų ligų.
1442 So. 49-th Ave.
S P E C I A L I S T A S M O T E R I Š K Ų UG\ I R C H I R U R G I J O S
V a i k ų ir visų chroniškų ligų
OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto
Gyvąnimo v i e t a 1606 A r m i t a g e
Ofisas:
1541
—
48
W
.
Division
Pas jį galima gauti malda
Birželio 29 d. Šv. Kazimie prakalbos buvo matyties, ką
iki 10, n u o 12 iki 2 p o piet, n u o 7 Ofisas: 3354 So. Halsted S t , Chicago
ave.. arti Lincoln s t ,
st..
virsiu
Chopino
Teatro.
iki 8 valandai vakare.
Valandos: išryto iki JO vai.
Valandoą n u o 10 iki 12 ryto
Telefosas Drover 9698
ro parap. bažnyčioj laike pir lietuviai katalikai nuveikė ir knygių ir kitokių knygų.
N e d ė l i o m i s n u o 9 Iki 2 p o piet
vakare n u o 5 iki 7 vai.
nuo 2 iki 4 po pietų n u o 7 iki
V A L A N D A S : 1 0 — 1 1 ryto 2 — 1 po
Pasinaudokite.
Teįfrtoga* Yarda 687
mų šv. Mišių didelis būrys kaip daug tautininkai paken
* vakar*, f e l , M/oąroe 2 M 2
Tefcfew* ^iaritapr 6M»
pietų 7—8 v a k . N e d ė l i o m i s 19—12 d.
kė.
Žmonės,
matydami,
kad
mažų vaikučių priėjo prie pirp—S llllllllllllllllllllltllltllllllllllllllllllllllllll
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y. W. RUTKAUSKAS

Dr. M* Stupnicki

* -

Dr. S. NaikeHs

Dr.M.T,Strikolis
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DR, LEO AVYOTIN

Dr. C. Z. Vezelis
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DR. M. F. BOZINCH
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CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ
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Trečiadienis,
'

|vamaniąi, nors ir lietuviai.
Katalikų visuomenė jame ne
dalyvavo ir minėtoji draugija
nuėjo paskui tautininkus, o nė
jo sykiu su katalikais lietu
viais,
y

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. NAUJA VIEŠA ŽMOGŽU
IŠ NORTH SIDES.
D Y S T i CHICAGOJE.
Trečiadienis, liepos 9 d.,
M\isų nuomone, draugija
I J. Vyčių 5 kp. savaitinis su
Šv. Veronika Jul.
Jauna mergaitė nušovė advo sirinkimas įvyks liepos 9 d., " D r a u g o " korespondentui už
Ketvirtadienis, liepos 10 d.,
katą.
7:80 vai. vakare, Šv. Mykolo dėjo bausmę neteisotai. Muius
Šv. Septyni Broliai Kentėtojai.
parapijos svet, 1644 TVaban- pranešta, kad draugija narių
Užvakar Margaret Seitlia- sia ave. Prašau visus narius turi suvirs 100. Kuomet baus
TRUKŠMINGAS GATVEKA mier, 17 metų, kuri buvo pa susirinkti, nes turim daug svar mė balsuota, susirinkime tebu
vo 26 nariai—14 balsavo baus
vesta nepriauglių teismo prie bių reikalų.
RIŲ DARBININKŲ SUmę uždėti, o 12 prieš! 14 as
žiūrai, su savo pussesere Mrs.
SIRINKIMAS.
Taip-gi pranešu, kad jau vi
Marie TIerme s nuėjo advokato si kareiviai mnsų kuopos yra menų neturi teisės nariui
Darbininkai reikalauja dides Burr ofisai^ 106 La Salle gal., pargrįžę. Todei pagerbimui tų bausmės uždėti už tai, kad jis
ir pastarąjį nušovė. Po to pa karžygių, kurie kovojo už pa kitokios nuomonės, negu tieji
nės užmokesties.
14. Rašydamas koresponden
ti pasidavė policijai.
saulio laisvę, yra rengiamas
Naujas trokšmas Chieagoje.
Žmogžudė policijai buvo ži vakaras, kuris įvyks subatoj, tas neprasižengė prieš draugi
Šiuo kartu gatvekarių darbi noma iš blogos pusės. Pirm liepos 12 d., Šv. Mykolo para jos įstatus, nei prieš kataliky
bę. Į kų pavirstų įsitikinimų
ninkai, konduktoriai ir motor,- kelių mėnesiu jinai su dviem pijos svetainėje.
laisvė, jeigu keliolika asmenų
inanai, pakelia balsą. Jie rei bomeliais buvo
suareštuota
Visi stengkitės atsilankyti į
pradėtų dėti bausmes nariams
kalauja trumpesniu darbo va besi važinėjant pavogtu auto
viršminėta susirinkimų. Reiks
už viešai išreikštą nuomonę,
landų ir didesnės užmokesties. mobiliu. Romeliai nubausti ka
pasitarti, kaip tinkamiau ga
Šiandie gatvekarių. darbinin lėjimu, gi Margaret paduota lėsim pagerbti savo mylimus su jų nesutikančią? Katali
teismo
agentų
kiška draugija turi teisės pra
kai gauna daugiausia 48 cen ncpriaugiių
narius-kareivius, taip-gi ir
šalinti narį, a r jį nubausti,
tus valandoje ir dirba 9 va priežiūrai.
svečius-kareivius,
kuriuos
jeigu katalikiškų įstatų nepil
landas d ienoje.
Jos motina su savo vvru kviečiu tau vakaran.
(ii dabar reikalauja 8 va- .persiskyrusi. Jos pusseserė, su
A. Mureika, kp. pirm. do, gi bausti už tai, kad drau
gijos įstatų nepaliečiančiuose
landų darbo dienoje ir 80 cen kuriąja buvo nuėjus advokato
ot'isan, taippat
persiskyrusi
klausimuose narys nuomonėse
tų valandoje.
IŠ TOWN OF LAKE.
nuo keliolikos skiriasi, yra ne
Užvakar vakare kondukto su vvru.
Nužudytas advokatas Burr
riai ir motormanai turėjo su
Šiandie, liepos 9 d., 8 vai. teisinga. Šiandie vienam už
s
sirinkimų savo svetainėje Ash taippat 'nesugyvenęs u savo vakare, Davis Square parko dėjo, o kitą syk susimanyti
land ave. ir Van Buren gat. moterimi.ii' žadėjęs apsivesti salėje L. Vyčių 13 kp. turės gali kitam bausmės nubalsuo
Susirinkimas
buvo
labai su kita.
pusmetinį susirinkimų. Todėl ti. Draugijai apie tai reikia pa
trukšmingas. Fnijos viršaičiai
Žmogžudė tvirtina, kad ad laukiama skaitlingo
narių galvoti.
reikalavo visą klausimų aptar vokatas Burr ir su jąja buvęs susirinkimo.
ti šaltai. Bet susirinkusieji ė- draugavęs, lankęs kabaretus.
LIETUVOS VYČIŲ CHICA
Valdyba.
mė šaukti, kad jie nori 8 vai.
Aišku, .čia svarbiausių rolę
GOS APSKRIČIO KUOdarbo dienoje ir 80 centų va lošia nedoras žmonių patvirki
PŲ RAŠTININKŲ
REDAKCIJAI LAIŠKAS.
landoje. Ir dirbti tik 6 dienas mas, kur s visuomet paskui sa
ADRESAI:
savaitėje.
ve velka Įvairias nelaimes ir
Chicago, HL,
Susirinkusieji
trukšmingai bausmes
Liepos 2 d., 1919 m. 4-tos kuopos,
ėmė šaukti, kad tasai reikala
A. F. Augustinas,
Garbus dienraščio
vimas tuojaus butų induotas NĖRA ALAUS, TAI PAĖMĖ
717 19-th St.,
" D r a u g o " redaktoriau:—
kompanijai, kitaip streikuoti.
Chicago, UI.
PINIGUS.
"
D
r
a
u
g
o
"
128
num.
už
ge
5-tos kuopos,
i
Kažkas pažymėjo, kad tuo
gužio
3L
d.,
1919
metuose
buSaliunininkas Peter Bartlo,
met gatvekarių kompanija pa
Prana s Paliulis,
vo
patalpinta
korespondenci
reikalaus daugiau nuo publi (>100 So. State gat., andai va
1645 Wabansia Ave.,
ja,
parašyta
Jono
Grišiaus,
kos už važinėjimų. Bet didžiu kare vien u-v ienas savo sali li
Cliicago, TU.
gyvenančio
731
W.
18ta
gat
ma užrėkė, kad, girdi, tegu ne rymojo ant baro, apmąsty
8-tos kuopos,
vė.
Korespondencija
užvar
žmonės moka kadir 10c. Už damas praėjusius auksinius
Anna Deivikaitė,
dinta
"
D
Dievo
Apveizdos
Paliūnams
laikus.
važinėjimą, bet jie turi gauti
10731 Wabash Ave.,
parapijos."
savo.
Staiga vidun inėjo šeši jau
Roselnnd. PI.
Toj korespondencijoj sako 13-tos kuopos,
Galų-gale iš to kaip tik ne ni vyrukai.
pakilo peštynės. Susirinkimas
Bartlo pakilo ir mandagiai ma, kail Šv. Jono Evangelisto
P. Jurgaieiutė,
dr-ja savo mėnesiniame susi
nei šiaip nei taip pasibaigė.
paklausė:
4637 So. Paulina St.,
rinkime,
laikytame
gegužio
25
Unijos viršaičiai visgi gatve
Cliicago, 111.
" K o norėtumėte?"
d.,
1919
m.,
neteisėtai
likos
iš
karių kompanijai pasiuntė rei
"Ka-gi, tamsta, t u r i ! " pa rinkti delegatai į laisvamanių 14-tos kuopos,
kalavimų ateinantį penktadien; klausė vienas iš kostumerių.
A. Krencius,
seimą.
Bet
į
draugiją
kores
darbininkų susirinkiman pa
1420 So. 48th St.,
Bartlo liūdnu balsu atsakė, pondencija prisiųsta nęskamsiųsti savo atstovus. Susirin
Cicero, 111.
kad turįs tik "near-byro*'\
t \jo, kad liberalų-tautininkų
kime bu s tartasi apie užmo
"Tokiam atsitikime mes to seimas, bet Amerikos Lietu> 16-tos kuopos,
kesties padidinimų ir darbo
E. Jovaišaitė,
gėralo nenorime ir reikalauja viii. Delto-gi viršminėta drau
sąlygas.
3259 So. Halsted St.,
me pinigu", prabilo vienas iš gija pasirengusi visada dar
Visų darbo šakų darbinin
Chicago, 111.
jų išsitraukdamas iš kišeniaus buotis del labo tėvvnės Lietukai kovoja už didesnę užmo
revolveri.
vos ir del tikėjimo, nes į tą 24-tos kuopos,
kestį. Tą daro ir gatvekarių
•
V. Alenčikaitė,
draugiją yra priimami tiktai
darbininkai. Gana aišku, kad
Paėmė jie 75 dol. ir nuva
2335 W. 23-rd St.,
katalikai ir visi išvien darbuo
pramatomas gatvekarių strei žiavo automobiliu.
Chicago, III.
jasi, kas mūsų tikėjimui nėra
kas ir neatiaidi kova, tam
" Tikrai kaip senovės lai
priai surišta su pragyvenimo k a i s , " sumrmėjo saliuninin- kenksminga. Dėlto savo mė 35-to s kuopos,
J. Sorokas,
nesiniam susirinkime, birželi'
pabrangimu.
kas išėjus plėšikams.
12201 Emerald Ave.,
29 d., 1919 m., visi užprotes
West Pullman, UI.
tavo, kad toji korespondenci
ATVAŽIUOJA AIRIJOS
PABRANGSIANČIUS AVA
ja butų atšaukta per tą patį 36-tos kiiopos
LINĖS.
PREZIDENTAS.
Avalinių pirkliai tvirtina,
kad visi čeverykai, už kuriuos
šiandie mokama 12 dol. arba
daugiau porai,
ateinančiais
metais lėšuosią ligi 35 dol.
Svarbiausios
pabrangimo
priežastys — tai nepaprastas
avalinių reikalavimas Europo
je, stoka skuros ir darbininkų
pabrangimas.

f

Ateinantį šeštadienį Chicagon atvažiuos Airijos prezi
dentas de Valerą.
Cliicagos airiai ruošiasi iškilmingan priėmimam
STREIKUOJA KARPENTERIAI.

Šiandie trečia diena kaip bedarbiauja 26,000 karpenterių.
PRADEDAMA KOVA PRIEŠ Streikas formaliai nepaskelb
tas, nes kontraktoriai į unijos
.MAISTO BRANGUMĄ.
reikalavimus dar nieko neat
Miesto taryba
galų-gale sakę. Karpenteriai reikalauja
pravedė parėdymą, sulig kurio 1 dol. už darbą valandoje.
Chieagoje bus įsteigtas municipalis biuras ir komisija mai PLĖŠIKAI SAVO VEIKIA.
sto, turgaviečių ir farmų pro
duktams.
Automobiliniai plėšikai ne
Tam tikslui pradžioje pas pragaišo mūsų mieste. Užva
kirta 25 tūkstančiai dol. Šitie kar po pietų 7 plėšikai su pa
pinigai taigi bus pavartoti ko vogtu automobiliu apiplėšė ke
vai prieš maisto brangumą.
lis ofisus ir praeivius.
Nelengvas daiktas policijai
PIRKITE KARĖS TAUPY jos nutverti. Nes plėšikai iš
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). silavinę daugiau už detektivus.

reporterį ir nubausti $5.00 pa
bauda už tokį nario sauvališką pasielgimą. Nenorėdamas
bausmės mokėti, rezignavo iš
draugijos, o mes atsišaukiame,
kad dienraštis " D r a u g a s " pa
talpintų mnsų
atsišaukimą.
Tokiu būdu me s nustumsime
nuo savęs tą dėmę, kurios ne
turim, bet pavienis narys nori
ant mūsų užtraukti. Nes mes
kaip buvom visuose katalikiš
kuose darbuose pirmi,'bet ne
paskutiniai, taip busime ir to
liau. Tik Dieve mums padėk
nenuilstančiai darbuotis.

"Draugo" Skaitytojas.
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SERGĖKITE SAVO AKIS.
KAPITALAS
$200,000.00

PERVIRŠIUS
$25,000.00

<

~->»m

PERKELK SAVO PINIGUS

Smetonos gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del Jūsų aklų.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi} krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklaa, kad
reikta. Jums akinių. Mano 15 metų
patyrimas priduos Jums geriausią
patarnavimą už prieinamą kalną
net taip žemai net U *S.M.

Į LIETUVIŲ VALSTIJINĮ BANKĄ

UNIVERSAL STATE BANK

JOHN SMETANA
Akių Specialistas
1801 S. Ashland Av. Chicaco

Banko Turtas Jau Siekia Virš

*1,500, I I I

Egzaminas suteikiamas dykai.
Kampas 18-tos gatvės.
S-čios lubos virš Platt'o aptlekoa
Kambarls 14. 16, K, 17 ir 18
Tėmykite j mano parašą.
Valandos: nuo 9 vai. išryto lkl 8
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai.
ryto iki l t valandai diena.

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti
ant orderio siutai ir overkotai. bet
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo
$20.00 iki $45.00.
Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi
siutai ir overkotai $15 iki $28.50.
Vyrų Kelinės po $3.00 ir augsčiau.
Vaikų Siutai po $5.00 ir augSčiau.
Pirk savo overkotą dabar prieš
žiema, kuomet kainos pakjla.
Mes taippat turime pilną eilę biskutj nešiotų siutų ir overkotų nuo
$8.50 ir augsčiau.
Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augsčiau.
Atdara kiekvieną vakarą iki 9
vai. Nedėllomis iki 6 valandai. Subatomis visą dieną iki 10 valandai.
S. GORDON,
1415 S. Halsted S t..
Chicago, 1
{steigta 1902.
' !

•OO

a n t pinigų p a d ė t ų B a n k o n i k i 15 d. Liepos n u o 
šimtis b u s m o k a m a s nuo Liepos 1-mos. T o k i u
b ū d u t u r i t e 2 savaiti laiko p e r k e l t i savo p i n i g u s į
šį p a r a n k ų , s t i p r ų i r saugų b a n k e i r g a u t i pilną
nuošimtį nuo Liepos 1-inos.

BARGENAS VYRŲ
DRABUŽIŲ.

VALDSTBA:
J o s e p h J . Eliaą, p r e z i d e n t a s
W m . M. Aritonisen, 'Vice-prtz.
J \ > h n l . Bagdžiunas, Viee-uroz. ir-Kpsicrius.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTED ST.,

Kamp. 33čios

CHICAGO

BANKINĖS VALANDOS: Pi.nedoliais, Seredomis, Ketvergais
ir Pčtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. Utarninkais ir
Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai. vakaro.

Biznieriai garsinkites "Drauge".
/

NELAUKITE
KOL
PRADĖSITE

SIRGTI

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Prietvaras. Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuomet nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb- ,
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu
ne tai prietvaras yra rezultatu.
Prigelbėkite gamtai vartojant

STANOLAX
del Prietvaro
Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris
yra labai švarus. Jis savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus
išvaro.
Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito.

O. Aušraitė,

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Jeigu ju»u vaistininkas neturi tai parašykite
> mums o mes tuojaus jam dastatysime.

4400 Mozart St.,
Chicago, 111.
Ona Deivikaitė.
Rast. L. V. Chicagos Apsk.

Parduodamas

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS
VALDYBOS ANTRASAI:
Sheboygan, Wis.
Pirm. A. Grebaa, 111*7 Kentucky, Ave.
Viee-pirm: J. Stanskaa, 1414
New York Ave.
Rast. A. Brusaka, 835 High
Ave.
A
2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supęrior Ave. ,
Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437
So. 11-th S t
Org. Raš. Ig. Ermala, 1717
Erie Ave.
Maršalka M. Daunora.
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis,
J. Rutkauskas.
Mitingai atsibuna kiekvieną mė
nesį po pirmai tą nedėlią.

Red. prierašas. Tokį tai ra
štą prisiuntė draugijos ingaliotinis. Matome reikalingu
štai ką pastebėti. .
Buvęs tautininkų
seimas
Chicagoje, suprantama, kad
lietuvių buvo, o ne žydų. TIK
ta bėda, kad tautininkai, ku
rie seimą užmanė ir jam va BIZNIERIAI GARSINKITES
M
dovavo, yra daugiausia laisDRAUGE"

,

liepos

16 uncą

STANDARD O I L
(INDIANA)

910 SO. MICHIGAN A V E .

buteliuose

y

COMPANY
CHICAGO

- • - • •
A6, ADOMAS A. KARALAU6KAS, SUKAKČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis būro. Dispep
sija, nevirini mas pilvelio, n uslabn ėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad
begyvensiu.
Visur ieškojau sau pagelbos, nesigaUėjas visoje Ameri
koj ir už rubežiu, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt,
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo.
Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių Išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistu Keradėjul ir linkiu Viseims savo draugams kreipties prie Salutaras:
v
SALUTARAS,
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, ProL,
1T07 So. Halsted S t ,
Telephone Ganai * 4 t l ,
Chicago HL
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