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Austrų Ercgercogas
Valdo Ungariją
S. Valstijos pasiuntė ultima
tumą Rumunijai
Socijalistų valdžia
suareštuota.

gas .Juozapas, kaipo laikinas
gubernatorius.
Čia
pranešta,
kad
ru
munai mėgina įvairias prekes
iš Budapešto gabenti Rumuni
jon.

Paryžius, i-nccp. S.—Taikos
konferencijoje gauta štai ko S. VALSTIJOS GRŪMOJA
RUMUNIJAI.
kių žinių iš Budapešto:
Kuomet ton Ungarijos sosSako. sustabdys siuntimą
tinėn inėjo rumunu kariuome
maisto.
nė, ten atrasta didžiausia be
tvarkė. Nauja
soeijalistiška
Londonas, rugp. 8.—Iš Vienvaldžia neturėjo jokio autori
nos per Copenbageną i Exteto valdvti miestą.
cbange Telegrapli Co. praneTad pirmiausia rumunai pa jšta, kad Suv. Valstijos pasiunsidarbavo pravesti šiokią-to- ėiusios ultimatumą Rumunijai.
kią tvarką ir tuojaus susiejo
Suv. Valstijos reikalauja,
konferencijon su ten veikian : kad Rumunija atšauktu pa
čia talkininkų misija.
skelbtas L ngarijai aštrias arNutarta priešakiu pastatyti misticijos sąlygas. Kitaip Suv.
naują valdžią. Tam tikslui pa . Valstijo<
sustabdvsiančios
rinkta Austrijos ercgercogas siuntimą maisto i Rumunija.Juozapas. .Jam pasiūlyta laiki
no Ungarijos gubernatoriaus ERCGERCOGO JUOZAPO
vardas. Pastarasis sutiko, pa
PROKLEMACIJA.
sižadėdamas sutverti koalicijinį kabinetą.
Budapeštas, rugp. S.—Aus
Po šito ungarų policija ap trijos ercgercogas Juozapas,
supo Budapešte karališkus rū naujas Rumunijos gubernatomus, kuriuose socijalistų val į rius, paskelbė į gyventojus
džios ministeriai turėjo susi proklemaciją.
rinkimą, ii* areštavo juos vi
Visus luomus jis paskatina
sus.
visomis spėkomis imties nau
Neužilgo paskelbta, kad Un- dingo darbo ir panaikinti ša
gariją laikinai valdo ercgerco lyje siautančią anarchiją.
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BAISUS SANTIKIAI RYTINĖS EUROPOS VIEŠ
PATIJOSE.

PREZIDENTAS ĮSAKĖ GE
LEŽINKELIEČIAMS
STaučia visokios ligos; žmonės
GRYŽT1 DARBAN,
miršta.
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BUS TEISIAMAS VOKIE
ČIŲ STOVYKLOS KO
MENDANTAS.

METAI-VOL. IV.

No. 187

32,000 darbininkų apleidžia
gyvulių skerdyklas

Londonas, nigp. 9. — Tal
kininkai pareikalavo vokiečių
išduoti generolą Kruską, KaiWasnington, rugp. 8.—Pre
Vienna, rugp. 8.—Rytinėse
ser stovvklos komendantą. ToGYVULIŲ SKERDYKLŲ ;nės palaikymą aplink įstaigas.
zidentas Wilsonas paskelbė,
Europos viešpatijose siaučia
je stovykloje nuo šiltinės mi
BALTIEJI DARBININ
Burns pažymėjo, kad komkad visi streikuojantieji gele
ligšiol visatina betvarkė, ku
rė 3,000 prancūzų karės neKAI PAMETA DARBUS. I panijos neturi nieko bendra su
žinkelių darbininkai tuojaus
riai davė pradžią politikiniu
laisvių. Už tą atsako komen
; policija ir su kariuomene.
sugryžtų darban ir tik paskui
santikių atmainos. Ta betvar
dantas.
Protestuoja prieš policiją
"Mes nekontroliuojame nei
reikalautų užmokesties pakėli
kė padaro baisia intaką i žinoTai pirmas talkininkų of>ci! kariuomenės, nei
policijos.
ir kareivius.
mo.
nių dorą, sveikatingumą ir vi
jali s pareikalavimas pristatyti
Mes neturime autoriteto pareiPodraug prezidentas gele
są stovį.
talkininku teisman vokieti pra
(iyvulių skerdyklų organi-,kalauti, kad butų prašalinta
žinkeliečiu reikalavimu klausiIš karės nelaisvės tūkstan
s i žengei į.
zuotų darbininkų viršaičiai kariuomenė arba policija,
mą pavedė išrišti generaliam
čiai kareivių gryžta namo.
vakar vakare paskelbė, kadi " B e to juk kareivių ir poligeležinkeliu direktoriui Ilines.
šiandie čia visur tie kareiviai
PAGERĖJO VAŽINĖJIMAS šiandie 33,000 darbininkų ap- cijos nėra Įstaigų viduje ir nei
sutinkami ne šimtais, bet tūk
UPE.
leis skerdyklas, jei nuo įstai-. vieni nei kiti nestovi prie dir
BROOKLYNE RIAUŠĖS; 60
stančiais. Eina jie neskaitlin
gli nebus prašalinta skaitlin- bančių darbininkų. Kareiviai
SUŽEISTA.
gais būriais ir po vieną.
Quincy, 111., rugp. J). —Upe goji policija ir kariuomenė.
ir policija sutraukta išlauko
Iš vokiečių nelaisvės eina į
Mississippi garlaiviais važi
Šiandie ryte, rugp. 8 K visi gatvėse. Jų užduotis žiūrėti,
rytus Rusijos kareiviai. Iš ru Streikuoja gatvekarių darbi nėjimas labjaus pagerėjo, kuo
arbininkai, kaip paprasta], kad nepakiltų riaušės/
ninkai.
su nelaisvės grvžta vokiečiai,
met šalyje Įvesta svaigalų pro : susirinks į darbą. Ir jei ligi
Sutraukta daug policijos.
austrai ir ungarai. Serbai ir
hibicija. Žmonės šiandie be
9:00 ryto nuo įstaigų nebus
Vakar anksti ryte aplink
kroatai nelaisviai traukia pie New York. rugp. 9. —Brook- jokios baimės eina į laivus.
prašalinta
kariuomenė,
darbi
gyvulių skerdvklas sutraukta
lyne streikuoja gatvekarių dar .Jie žino, kad laivu įgulose
tų pusėn.
ninkai, pametė darbus, išeis. ' daug policijos. Policija apsto
Sugryžtantieji iš nelaisvės bininkai. Aną dieną streikinin nebus girtų ir nepasitaikys ne
Darbininku viršaičiai sako, jo visus inėjimus į įstaigas.
kareiviai yra labjaus, kaip kai su savo šalininkais pakėlė laimiu.
kad tai nebusiąs streikas, tik j Aplinkinės gatvės buvo apsta
didžiausi vargdieniai. Jų iš baisias riaušes. Riaušių metu
protestas prieš policijos ir ka tytos kareiviais.
vaizda pasibaisėtina. Visi su sužeista apie 60 žmonių. Keli
STREIKUOJA ANGLE
riuomenės palaikymą.
Juodu darbininku grvžimas
nykę, sudžiūvę, pagauti Įvai iš jų sužeista labai pavojin
KASIAI.
Vakar vakare policijos vir darban išvakaro niekam nebu
riausių ligų, išbadėję. Ant pe gai, taip kad vargiai jie išlik
Carlyle. IU., rugp. 8.—New šininkas, adjut. gen. Dickson vo žinomas. Tik anksti ryte
čių vietoje uniformų turi tik siu gyvi.
Gatvekarių važinėjimas bu Badene ir Beckemeyere anglc- ir kiti policijos ir kariuome apie tai buvo pranešta spau
vienus skarmalus; pusbasi ir
nės autoritetai turėjo konfe doje.
vo suspenduotas.
kasyklose
sustreikavo
8(X>
anpuspliki.
Policija buvo tikėjusi riau
Riaušės pakilo, kuomet g*>A glekasių. Tai protestas prieš renciją. Po konferencijos pa
Didžiuma iš jų sugryžta su
skelbta, kad atmaina neįvyk šių. Bet visu rvtmečiu nieko
pale:... i pragyvenimo pabrangimą.
įvairių ligų perais. Oia niekui vekarių kompanija
sianti, ir kad darbininkų rei- blo$a neįvyko,
negali but nei kokios kalbos daugelį gatvekarių su streik
kamvimai neišpildytini. Sakė, j Kaip juodi, taip balti darbiJAPONAI PERSPĖJAMI
apie dizinfekciją. Niekam nei laužiais, kuriuos saugojo poli
jog policija ir kariuomenė su- „j n k f l j ( einantieji darban, buvo
PEKINE.
negalvoję pavartoti
kokias cija.
traukta su tikslu malšinti ga sulaikomi ir iškrečiami. PoliNew Vorko majoras llvlan
nors apsaugos priemones. Su
cija tikėjosi surasti revolve
Pekinas, Kinija, rugp. 8.— limas pakilti riaušes.
gryžtantieji kareiviai dažniau kompanijai ii" streikininkams
(Ii darbininkai kitaip spren rių, peilių ir kitokių pabūklu.
sia slapstosi, kad jų niekas ne pasiūlė taikinties. Bet gatve Andai kai kuriose Maneburijos
sulaikytų, kad nesutrukdytu karių kompanijos i'ederalis už vietose įvyko susirėmimai ja- džia. Jie sako, kad policija Bet nieko nerado.
Policijai vadovavo policijos
jiems V<
"kelionės. Visi pasiilgę' veizdėtojas Garrison atsisakė ponų kareivių su kinais ka- ir kariuomenė sutraukta su
tikslu
apsaugoti
neunistus viršininko pagelbininkas Alpripažinti darbininkų . unijos reiviais.
savo tėviškių.
Bet jie, turbūt, nežino, kad viršininkus. Pasakė, kad su
Del to visoj Kinijoj gyven juoduosius, sugrąžinimus dar eock.
Aplink skerdyklas ryte bu
tokiuo savo pasielgimu neša jais jis nenori turėti nieko tojai baisiai įnirtę prieš japo ban.
vo:
nelaimes savo šaliai. Nes jiems bendra.
nus.
Keli tūkstančiai juodų dar0 policijos kapitonai; 20 posugryžus, nuo jų pakyla viso
Čionai visi gyvenantieji ja
Savo keliu, viršutiniai ir po
kios epidemijos. Šitos tuo žeminiai geležinkeliai nevalio ponai perspėti, kad jie vaka bininkų vakar sugryžo darban Jicijos leitenantų; 150 policijos
jaus smaugia paskutinius už ja šimtų tūkstančių darbinin rais ir naktimi s neapleistų na į Cbicagos gyvulių skerdyk-| seržantų; 1,000 paprastų policlas. Ir kuone visi sugryžusieji monų; 20 poliemonų su motosilikusius gyventojus.
kų kasdien nuvežti į darbus ir mu.
yra neunistai. Jiems sugryžus riniais dviračiais; 25 policmoTam piktui už akių užbėgti parvežti namo. Tad ir tų gele
daugelis baltų darbininkų ap- nai raiti; 70 nauji šerifo pagelnėra priemonių.
žinkeliu važinėjimas sutrukdo- besniąsias vietas ir stipriai ap
leido darbą ir išvaikščiojo na- bininkai; 60 senųjų šerifo pa
Pastaraisiais laikais suma ma« del daugybės žmonių.
siginklavusi.
gelbininkų.
mo.
nyta čia sušaukti visų rytinių
Pačiam Brooklyne, kur gy
Matyt, bus pašaukta milici
Toliaus apylinkėse buvo su
Balti pametė darbus ne to
Europos viešpatijų kongresą. vena pora milijonų gyvento ja apsaugoti
važinėjančius
dėl, kad jie butų priešingi juo traukta du regimentu kariuo
Kongresas busiąs sušauktas su jų, policija užėmusi visas svar- gatvekarius.
diems darbininkams. Bet to menės.
tikslu visoms viešpatijoms su
dėl, kad sugryžusieji juodieji
sijungti ir bendrai veikti svei
PRANCŪZAI DARBININ
kuriomis atmainomis. Pripa nepriklauso prie unijos, kad
katingumo reikalais. Nes ki
KAI UKĖSE REIKA
žino jiems 8 valandas darbo užprotestuoti prieš sutraukimą
taip, rytinę Europą laukia pra
dienoje, 48 valanda s savaitėje, aplink skerdyklas skaitlingos
LAUJA 8 VAL.
gaištis. Kad tik šis sumany
arba 2,496 valandas per metus policijos ir kariuomenės.
DARBO.
mas butų įvykintas.
Vakar Cbicagos policija ne
tik su tąja "sąlyga, kad pjutės Darbininkai tvirtina, kad jie
Kerdžiams nenorima apribuoti
laikais darbininkai apsiintų nieko bloga neturi prieš juo tikėtai užklupo bolševikiško
PAŠTOS DARBININKAI
darbo laiko.
rusų laikraščio " F r e e Russia
dirbti 10 valandų dienoje.
duosius darbininkus unistus.
REIKALAUJA DIDES
Daily" spaustuvę po num.
Paryžius,
rugp.
8.
—
Pran
'
Matyt,
kad
darbininkai
su
Su
šitais
jie
pirmiau
bendrai
NIŲ ALGŲ.
1722 W. Chicago av^., ir pa
cūzijoje gyvuoja keturios at- tiks su tuo pasiūlymu.
dirbo ir tolesniai gali dirbti.
Administrativiniais tikslais Bet jiems yra nepakenčiamas ėmė visus rankraščius, laiškus,
šiandie tie darbininkai pigiai skirios darbo laukuose organi
zacijos. Pastaraisiais laikais ūkių darbininkų unija bus pa daiktas dirbti su juodais ne- įvairius rusiškai spauzdintus
r
apmokami.
lapelius,
biznio
knygas
i
kito
tos organizacijos
susivienijo dalinta į dalis sulig ūkių aps unistais ir dar policijos ir ka
kius dokumentus.
Washington, rugp. 8. — Su ir pasivadino vienu vardu kričių. Nes ne visur vienu ir reivių priežiūroje.
Tai visa pristatyta valstijivisais kitais darbininkais ėmė "Sufederuota Žemės Darbinin tuo pačiu laiku apdirbama že
Darbininkų unijos viršai
pagal i aus nerimauti ir pastos kų Unija". Pagaliaus šita uni mė ir valomi nuo laukų javai. čiai tvirtina, kad juodieji uni- nio prokuroro ofisan.
Spaustuvės ofise policija ne
darbininkai, kuriuos šiandie ja įstojo "Generalėn Darbo
stai taippat atsisako eiti dar
Kerdžiai išskiriami.
rado laikraščio redaktoriaus
pigiai apmoka šalies vyriausy Konf ederaci jon''.
ban. Ir jie priešingi policijai
bė.
likių darbininkų unijon pri ir kariuomenei, kuri turi ap Orlowskvo. Tad tik vieni darNauja organizacija įstojusi
Pastos darbininkai išdalies konfederacijon tuojaus parei imami kerdžiai ir piemenys. supusi visas gyvulių skerdyk bininkai išklausinėti. Orlowsusiorganizavę. Bet jie viešai kalavo, kad jos darbininkams Bet jie iš augščiau paminėtų lų įstaigas.
sky jau senai buvo policijos
ligšiol nedrysta pakilti su sa butų užgirta dirbti tik 8 va reikalavimų išskiriami.
priežiūroje.
Konferencija su įstaigų
vo reikalavimais. Kartais už landas dienoje. Bet po nuo
Sakoma, jog kaip vienų, taip
Illinois valstijoj ėmė veikti
vii^ininku.
tai gali susilaukti nesmagumų. dugnių apsvarstymų tos va kitų užsiėmimai daug skirtin
naujas įstatymas, atkreiptas
Kuomet sugryžus darban prieš visokius šalies vyriausy
Vakar Amerikos Darbo Fe landos labai nesutinka su įvai gi nuo laukų darbininkų. Jų
deracijos viršininkai pačiam riais metų laikais, kuomet darbas nėra perdaug apsun juodiems baltieji darbininkai bės priešininkus.
prezidentui Wilsonui indavė laukuose seka įvairieji darbai. kinantis. Tad jiems ir darbo pradėjo išeidinėti iš įstaigų, Pasiremiant tuo įstatymu,
reikalavimą, kad pastos darbi
valandų nustatymas nesąs rei unijos viršaičiai turėjo konfe dabar pradedama kampanija
Darbininkams
pasiūlyta
at
renciją su Swiff & Co. sker prieš raudonuosius gaivalus.
ninkams butų padidinta užmo
kalingas.
maina.
kestis mažiausia 50 nuoš.
Valdžia nori patirti, ar toji
Tai bent gadynė. Visi visur dyklų generaliu superinten
rusų išleistuvė kartais neturi
Pačių pastos darbininkų pie
Generalė Darbo Konfedera žmonės organizuojasi. Ir vis dentu Burns.
Unijos viršaičiai užprotesta ko bendra su rasinėmis riaušė
nai nežinomi, jei kartais vy cija žemės (ūkių) darbinin tai daroma su tikslu kovoti už
vo prieš policijos ir kariuome- mis ir streikais.
riausybė jų nepatenkintu.
kams pasiūlė valandas su kai- buvj.
E

STREIKAS ANT SIBERIJOS GELEŽINKELIEČIAI BAL
GELEŽINKELIO.
SUOJA STREIKO
REIKALE.
Pekinas, rugp. 8.—Ant Siberijos geležinkelio sustreikavo
Reikalauja didesnio
darbininkai. Sustoję visi trau
užmokesčio.
kiniai, inėmiis militarinins.
Darbininkai reikalauja, kad
Washington, rugp. 8.—450,jiems algos butų mokamos se 000 Įvairios rųšies geležinke
nobiniais pinigais.
Siberijoj lių darbininkų,
prigulinčių
išleistų banknotų jie nenori prie organizacijos
Brotherimti.
•hood of Raihvay, šiandie bal

EXTRA!
GALIMA SIUSTI LAIŠKUS
) LIETUVA.
Chicagos pastos viršininkas
Carlile paskelbė, kad tarpe
Suv. Valstijų ir Lietuvos su
Latvija paštą atidaryta. Gali
ma dabar siųsti įvairios rųšies
laiškus, laikraščius ir visokius
komercijinius raštus, lygiai ir
registruotus laiškus.
Ant paprasto laiško, sve
riančio nedaugiau vienos unci
jos, reikia lipinti 5c. krasos
ženklelį. Gi už sekančias un
cijas arba ijos nuotrupas reikia
pridėti po 3c. vertės krasos
ženklelių.

suoja streiko reikale. Jie turi
nubalsuoti ar tuojaus išeiti
streikan, ar laukti kol kongre
sas nutars padidinti jiems už
mokestį.
Darbininkai reikalauja ma
žiausia 20 nuoš. didesnio už
mokesčio.
Organizacijos
viršininkai
tvirtina, jog daugelis darbi
ninku priversti parduoti savo
laisvės bondsus, kad butų ga
lima pramisti su šeimynomis.
Nes su gaunamomis algomis
negalima pragyventi.
TRŪKSTA ANGLIŲ; SUS
TABDOMI TRAUKI
NIAI.
Berlynas, rugp. 9. — Prūsi
jos geležinkelių ministeris pa
skelbė, kad traukiniams trūk
sta anglių. Todėl traukinių
važinėjimas visoj šalyj susiau
rinamas.

POLICIJA UŽKLUPO BOL
ŠEVIKIŠKĄ SPAUSTUVĘ.
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" Punsko mums yra skaudu. Bet
99
vis-gi lenkų norėta užgriebti
daugiau, jei jie briovėsi į Sei
LlTUrrAiriAM DAILY KRJE1CD
PiihlKhrd Hailj Exoept Suiiday? h j rijus, Alytų ir Daugius. J ų de
ORAIGAS PIBLISHINO CX>., I n c . legacija Paryžiuje, matomai,
I M K I \V
181 h St., < h i r a « o . tllinnta.
priėmė talkihinkų nutiestąja.
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DRAUGAS

Nepavelykite pražūti Lietuvos
aisvei.

mo augštai apšviestų lietuvių
katalikų svietiškų inteligentų:
ta pati Lietuvos išliuoaavimo
politika reikalauja pagaminti
Lietuvai tokios inteligentijos.
Lengviausia ir tinkamiausia
tai įvykdinsime, leisdami j
mokslą, tuos lietuviu* katali
kus studentus bei mokinius,
kurie pasižymėjo ir savo gabu
mais ir darbštumu ir moksle
jau yra nemažai nužengę.
Kadangi Tautos Fondas ski
ria nemažai pinigų Lietuvos
laisvės atgavimui, jis galėtų

rugp.

SKAIF

j|giMiinuiTmM|uii^liinnmiill

- t

SO Grindine
• P Lempa

•

SUTVERI
GOK MUS
NUO NEP]

—

Dykai

Tėvynainių, yjjitingai kata- ku tiek pasišventė, kad atgauir tiktaf s u kiekvienai
Une Tear
f.VOO nbą,
Ant apribuoto
tai-gi lenkams .prisieis l i k ų > pastangomis Lietuva gal ti Lietuvai laisvę, tatai jie tuS l i Month>
fS.OO
pirkinių.
rnarsday^ F-dition
$2.00 pasitr.aukti nevien is Vilniaus, p a s i l į U 0 3 U 0 8 j) p o SV etimtau- ri pasirūpinti, kad taip branbet i r Suvalkijoje apie tris č i ų ^ ^ B e t į g y t i l a i s v c y r a g i a i a t g a u t o j į Lietuvos laisvė
§1 NEW8-STANDS 2o A COPT
\dverti><»K rates on appUcation
mylias, tai y r a apie 20 kilo- p u s ė darbo, a n t r o j i to darbo vėl nepražūtų. Tai y r a logiška
j pusė y r a įgytąją laisvę užlai^-tąsa- jų taip garbingai pradėf U I t V I I K A T A l - I K I . D 1 E N K A 6 T 1 S metrų.
Kas tas y r a generolas Hen- kyti. Užlaikysime įgytąją lai- tojo Lietuvos paliuosavimui
Lampą yra viena iš gra
žiausių — verta daugiau nerys, a r lenkas a r lietuvis, ne- s v ę tuomet, jei Lietuvos/vėl darbo.
už
ją reikalaujame. Mes prisfcliim kasdiena Išskyrus aedėltiieuiiu». teko patikti.
| nepavergs svetimtaučiąkir jei
J u k nedidžios išminties tee Jums abidvi FederaI ir lampą
PKJENIMKRATOS KAINA:
namus tikti su
Musų
tautiečiai
vis
mėgdajos
valdžia
nepateks
i
fanatibutų
tas,
kurs
su
tokiu
vargu,
Metanu
f 5.00
su tokiu pasišventimu nusikra- paskirti tinkamą tų pinigų daPusei Metų
$3.00 vo rėdytis svetimomis plunk- kų rankas.
$ 5 IŠKALNO
Prenumerata mokasi iškalno
Lui snomis. Ašmenos, Lydos, Au-1 Pažvelgę į Lietuvos parti- tęs nuo vienų J retežių, leistų U * r atgautosios laisvės palaiLikusius lengvais išmokėji
nas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne
mais kas mėnuo su Elektros
auo Naujų Metų. Norint permainyti gustavo ir Suvalkų apskričiai jas, mes pamatysime, kad lai s- sau uždėti naujus storesnius, kymui, nes atgautosios laisvės
bilą.
idresą viftada reikia prisiųsti ir senas pirm šimto metų buvo lietuvis- vamanių ir sooijalistų parti- kurių taip lengvai galėjo iš- palaikymas
yra pražūtosios
Ateikite ir pamatykite.
Adresas. Pinigai geriausia siųsti išper
ki,
paskui
begreveziodami
lenjos,
išskyrus
kelis
tų
partijų
vengti.
laisvės
atgavimo
tąsa.
Ali Tekphoim—•
iant krasoje ar exprese "Money Order"
Randotph 1280
savo kalbą. asmenis, augščiau stato laisva-1 Šalies laisvė labai daug priirba įdedant pinigus į »registruota kiškai prarado
Kadangi Amerikoje y r a tiek
Commonwealfh
įaišką.
Šiandie ir patys jie tenka sve maniją a r socijalianią už Lie guli nuo valdžios. Tiesa, de- lietuvių katalikų: ir kunigų, ir
Edison
^DRAUGAS" PUBLISHING CO. timiems. K a d nors dabar pa tuvos reikalus ir jos laisvę.
mokratiškoje šalyje valdžia svietiškių taip toli matančiu.
ELECTRIC
1800 W. 46th S U Chicago, III. siliautų tas paikas įprotis va
Be to, laisvamanių ir soči- priguli nuo žmonių, bet, iš ki- taip aiškiai suprantančių dalyTelefonas McKinlcy 6114
jalistų partijose yra nemažai tos pusės, ir žmonių veikimas ka ir tokios prakilnios širdies,
rinėti svetimas madas.
tokių fanatikų, kurie tepripa- bei nuomonės daug priguli galime vilties, kad tas nedrąžįsta teisę gyvuoti vien tik sau nuo vadų.
j sus lietuvių katalikų studentų
ir saviesiems, o kitiems pašau-! p a t i tolerantiškoji ir turin- prašymas bus tikrai išklausyly je vietos nėra. I r tas faną- cioji pačius prakilnuosius idea- tas. J u k tie, kurie tiek aukavo
tizmas anų partijų nėra pa- lus yra krikščionių demokratų Lietuvos laisvės atgavimui, ne
smerkiamas, bet mažiau ar partija. J i i r turi bent teisin- gali atsisakyti bent suaukautųdąugiau, tiesioginiai ar netie- goję proporcijoje paimti Lie- jų pinigų dalį paskirti atgauJĮmniuifthuūal
jsnsn
Pastaruoju laiku p. Bryd- sioginiai y r a remiamas. Tatai tuvos valdžią į savo rankar tosios laisvės palaikymui,
•.TTrm-rTTt-r
McJunkin Advertislnj Ccmpaiy, Chiccja
*it<
vaišis užplukdė visuomenę gąz- yra didis pavojus, kad l i e t u - kad apsaugoti įgytąją laisvę
Tiktai reikėtų padaryti kodinančiais pranešimais apie vos valdžia gali patekti į to- nuo fanatikų pasikėsinimo ir
greičiausiai, kad bent kelios
Dr. 0 . VAITUSH, O. D.
anonimines parsidavėlius, keis kių fanatikų rankas.
I ją suteikti bei užlaikyti vį- dešimtys sušelptųjų studentų .iš . tos sumos apmoki rendą,
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
tus lietuvių " p r i e t e l i u s . " Tik
Jei tas įvyktų, nėra abejoji- s į e ms Lietuvos gyventojams,
beinantį r u denį galėtų pradėti
Kodėl eiti pas
gai i verstis ir pragyventi.
slingumo tų pranešimų nema mo, kad tie fanatikai tepripa- j Bet Lietuvos krikščionims
svetimtaučius
savo pertrauktąjį mokslą. Juk
ir mokėti dau
tome.
Taigi vienas saiiunas po giau
žins laisvę vien tik sau, o ki- demokratams trūksta svietišk periculum in mora.
ir dar paMusų spaudos biuras nieko
Tokių pranešimų gausybė vi- j tiems pagamins bjaurią vergi- inteligentų, kurie galėtų turėti
$1,500.00 mėnesiui per metus teibos negauti,
.4. Maliauskis.
nerašo apie rubežius tarp len suomenę elektrizuoja, sėja ne- ją. I r taip per katalikų pa- Lietuvos valdžią savo rankose
sudaro $18,000.00. Padaugink kis ir teisingai
kų ir lietuvių. Tuomtarpu Len rimastj. Gandais privaišinta, stangas paliuosuotoji Lietuva, i r apgintų įgytąją laisvę nuo
tą skaitlinę ant 400 lietuviškų nlu^Jetg/esi
kų Delegacija prie Taikos nerami visuomenė visuomet patekusi į fanatikų laisvama- fanatikę socijalistu ir laisvasaliunų, susidarys mažiausia JĮĮ£VJJgJ Joa
Konferencijos Paryžiuje at- konstruktyviame darbe nėra nių ar socijalistu rankas, gali manių.
$7,200,000.00 į metus, o ne $2,- ?aiva sukas ka
M
l
'
^ ' da važiuoji gat
siuntė savo laikraščiams pra naši. Užuot naudos nešus, pra- tapti savo paliuosuotojams
i$n m e t a i s susitvėrė mok- Viename pirmesnių numeriu 5 0 0' , 0 0 0' . 0 0 .
! vekariais, kreinešimą. Jį išvertę šia talpina nešimai, "revelacijos" gimdo mūriniu kalėjimu su žvangiau- p a v i j o j prakilni su augštais apskaitliavome, kad del priakis, raidės bėga krūvon skaitant
"Tiek surinkti turėjo tik vos
arba kiti keblumai Ateikite ir pama
me, prisilaikydami teksto, pa maišatį, intemptų kalbų. Žmo-jčiais retežiais.
idealais lietuvių katalikų atei- verstinos blaivybės Chicagos silpniausi saliunai. Kurie ge tykite mane. Patarimai dykai del mo
vyrų ir vaikų. Valandos nuo 10
duoto dienraštyje "Driennik nės, vietoj savo domą ir pa-j K a s žino musų laisvamanių tininkų sriovė. Ačiū nenuil- lietuviams galės liktis į pustre- rai biznį varė, tai daugiau. terų,
iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet.
Chicagoski" No. 183.
stangas koncentruoti naudin- ir socijalistu sielą, kuri kart- stančių darbininkų pastan- čio milijono dolierių. Tą musų O kiek lietuvių dar pas kita 1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
Phone Drover 86 60
Paryžius. Lenkų Seimo gam darbui, užsiima gandų va- kartėmis pasirodė jų raštuose, coms, t a sriove greitai augo ir apskaitliavimą į dulkes sumu- taučius pragėrė!
"diplomatinėmis j veikime ir kalbose, tas pripa- 1914 metais jau turėjo apie ša vienas buvusių sabuninin- "Apskaitliuoju, kad nema
protestai ir energingas veik rinėjimu,
lumas lenkų Delegacijos Tai pletkomis." Pradeda asmenis j žins, kad ta nuomonė yra pa- 400 sąnarių studentų ir gim- kų. J i s apskaitliuoja. patsai žiau dešimties milijonų blai
nazistn
tarpe.
prityrimo turėdamas, kad Gri vybė sutaupyti gali vien tik
kos Konferencijoje padarė, nužiūrėti, dažnai klaidų dary- Į matuota.
stų tarp<
Lietuviai katalikai šiuo laikad Augšciausioji talkininku darni, intarinėja, visu vpikimu
Tos sriovės sąnariai pasižy- <*%** lietuviams blaivybė gali Chicagos lietuviams.
mėjo ir dora ir mokslu ir t< sutaupyti bent keturius sy
taryba permainė lenkams nepasitiki. K a s per išrokavi
"Buvęs Saliunčikas".
mas
p.
Brydvaišiui
ne
dvipraskius
tiek,
kiek
"
D
r
a
u
g
o
"
bu
vynės
meile,
ir
veiklumu
ir
vyj priešui lengviausia laimėant naudos savo nutarimus
mi ose
apie nustatymą rubežiaus
"
intarinėjimuose publi-' ^
rimtumu. Bet jie dar nepa- vo pažymėta. Štai ką rašo exREIKALAUJA NUBAUSTI
kos opinijos ieškoti, skleidžiant j T a [ g į
Brvdvaišio prašv- baigė mokslo, nepasiekė savo saliunininkas:
tarp Lenkijos ir Lietuvos.
5
^^d*
"Skaičiau " D r a u g o ' 182
PLĖŠIKUS.
yięk(m
i r l a i į ; tikslo. Karė suardė jų medžiąTos permainos yra šito tai per spaudą! Kam kreiptis i fmne
raščių skaitytojus informuoti, giškas spėkas, kliudo pabaigti num. (7—4—'19) straipsnį akios. Suvalkų apskritys ir
prie jos menamųjų parsidavė jeigu jam pasisekė susekti, kas pradėtąją mokslą ir stoti į pie naudą lietuviams iš priWa6hington, rugp. 6.—Val
dalis Seinų apskričio lieka
liu neinama?
Tarybų nariams dar nėra ži- Lietuvos vadovų, jos laisvės verstinos blaivybės.
stybės sekretorius Lansing per
Lenkams. Ribos linija eina
Dan&r yra patrirt'ntos ir varto
Lietuvių visuomenė žino, kad noma, apie tai Taryboms pra- apginėjų, eiles. Tatai jie ne- "Pasirodė man, kad silpnai amerikonišką ambasadą Mek jamos
per Vižainį, Maidaną, Pun
daugumos lietuvių, kurie graską, Šlabinskj ir Moeieža, lietuviai turi priešų ir kad tie- nešti. Tokie pranešimai ir mus drąsiai Saukiąs Amerikos Ii f apskaitliuota, jeigu tik pus- sikoje pareikalavo Meksikos jija koncertina ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina
kurie tenka lenkams. Būvu-į ji priešai stengsis pas lietu- ir visuomenę sargdina. Visuo- tuvių pagelbos, nes vieni ame- trečio milijono liksis lietuvių valdžios suimti ir tinkamai nu padaryta Suvienytos* Valstijose Amerike.
Mes galime jas parūpinti
šioje Vilniaus gubernijoje vius maišatę daryti. Bet visuo- menė turi pastačius Tarybas ir rikiečiai tegali juos pagelbėti, kišeniuose. Jokis saiiunas jo- bausti plėšikus, kurie apiplė nufffttn
arba *emo tono.
Reikalaukite katalogo, kur] išsiun
ribos linija tapo perkelta menė nėra suklaidinama. J i žmones, kad Lietuvos reikalus j Kadangi lietuviai katalikai kiu būdu negali išsilaikyti su
šė Suv. Valstijų pilietį McDo čiame dykai
beveik penkis kilometru? ' nori remti ir neatsitrauks nuo saugoti. Rinktiesiems priklau- būtinai turi nepavelyti pražu- $521.00 ineigų į mėnesį. Manald netoli miesto Tampico 6E0R6I & ViTAK MUSIC CO.
(maždaug viorstus. 'Dr-go' Lietuvos
nepriklausomybės so žodis, nuo ko reik saugotis ti įgytąjai Lietuvos laisvei, žiausia ineigų turį turėti $1,Chicago, m .
idėjos.
ir ką remti, o tuomet visuome- kadangi tos laisvės palaikymas 500.00 mėnesiui, nes saiiunas liepos 12 d. Smulkmenos apie 1540 W. 4Tth St.,
Red.) į vakarus.
daugiausiai priguli nuo turėji- pelno 30%, t. y. $i50.00. Kaip tą apiplėšimą nepaskelbtos.
Dabartinė riba eina tol vVisi tariamieji
skandalai nė žinos ko sekti.
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Blaivybės Nauda.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

«

vietos turi ne liaudyje, bet
gi u su geležinkelio linija
Gardynas-Daugpilė
(Dvin-r'augštesnėse sferose." Kam
yra daugiausia " b ė i V , kad draugai bolševiką įsivaizdins Viskas taip prakilnų; jiems i Netikiu žmonėms, kurie saskas) maždaug dešimties ki- į liaudies šauktis ten, kur ji niedaugiausia lietuvių dainose fi geru, maloniu, didvyriu-gera- atrodo, kad visi taip pat tu-1 kosi viena diena, staiga savo
lometrų (viorstų) tolumo ! ko negalės padaryti, o negagūruoja "juodbėras žirgelis.'' dariu. Kiti žmonės bolševiką retų užsidegti ir tokiu atsida- nuomones ir pažiūras pakeitę,
Vienas angių mokslininkų Bet žinau gerai, kad yra as kitaip
lėdama, gandais ir gązdjninuo geležinkelio.
negali
išsivaizdinti, vimu, kaip jis, veikti pulsis. Kokiame nors atskirame daTuom tarpu lieka prie mais pripenėta, nežinos ką da- apsklembė, kad "žodžiai yra menų, pas kuriuos minties ar kaip kerštingą, intužusį plė Susiduria su žmonėmis, at- lyke nuomonė gali pasikeisti,
r
Lietuvos didesneji
didesnėj i dalis Tra
T ra >'ti ir neramumais gyvens, musų įspūdžių, supratimų ir klys yra širmas. Nemanau, šiką, svetimo kraujo tyko randa maža užsiinteresavimo, Bet kad visas nuonioniavimų
susitinka su apatija ir, stebė- ir idėjų pasaulis pas asmenį
kų apskričio (lenkai perkrei- • lcarl» vo> ten kur tai dedasi ne- idėjų apie daiktus tarpiniu kad Arabijos gyventojo idėjos jantį.
malom s
pė vardą į Tronie), žymi da« dalykai. Tokiems d a - j k a i . " Kiekvienas musų apie arklys panėšėtų į lietuvio idė
Girtuokliui degtinė ir min- tina, priešų nė iš šio nė iš to staiga pasikeistų, tiesiog neindaiktus
skirtingus
įspūdžius
A
:u
41
J :
lis Vilniaus apskričio ir , lykams rišti, apie kuriuos p. " *
"'—
" " jinį žirgą, o nuo jų skirsis tyje maloni, kuomet atkaklus atsiranda. Nepatyrusiam rei tikėtinas ir negalimas daly
Švenčionių apskričio kampe Brydvaišis šnekėti palinko, ingavomė. P a s mųs skirtingi belgo-vežiko arklys ir savo blaivininkas apie ją' kitaip ne^ kaluose su žmonėmis toks at kas. Tam reikalinga ir laiko,
tam
tikrų
apystovų,
lis.
mintija, kaip su biaurybe su- radimas yra stebėtinu ir ne ir
yra amerikiečių Tarybos. Jos su žodžiais vaizdai mintyje spalva, ir sav 0 išvaizda.
tveriasi. Ar žmonės tarp savęs
perprantamu daiktu. Kiti da intakų. Teisingai pas lietuvius
Kalbėjau syk] su vienu vo rišdamas.
Augšciausioji
talkininku gali dalykus ištirti ir atatinka
idealiai
susišneka,
viens
kitą
Ne vienaip apie daiktus mes lykų nenori taip matyti, kaip patarlė išsidirbo apie vilką:
Taryba pavedė generolui mus žiugsuius daryti. Tai yra
kiečiu
apie
sielas-dvasias.
pilnai
suprantat
miške augęs, į mišką vis ir žiuHenrysui pakviesti vokie Tarybų kompetencijoje. Jei
" K a i p JU6 įsivaizdinate sielą?' įsivaizdiname, ne vienodus a- jis regi, ir gana!
Štai tariame žodį baltas. užklausė jis. Atsakiau, kad pie juos supratimus turime,
Kiti gal ir norėtų jo akimis 1 i.
čius, kad jie tuojaus pasi p. Brydvaišis antruoju Burce*
Jeigu tokius dalykus ome
vu likti žada, jam nėra reika Neišvengtinai savo idėją su daugiausia tokią, kokią pa ne vienaip į tuolS pačius daly dalykus išvysti, bet negali.
trauktų iš Suvalkijos.
lo liaudyje intarinėjimų kam* baltumu surišamo su baltais veiksluose mačiau kūdikystės kus atsinešame. I r kuomet Nes žodžiai neišreiškia pilny nyje turėtume apie kalbą, žo
Mums, žinoma, labai gaila, paniją varyti. J i . kitokios ap- daiktais. x\pie baltą mąstant, dienose: visuomet ore pakilusi, kalbamės, mes viens kito pil bėj idėjų, kokias jie nupiešia. džiais, darbais
iššaukiamas
kad apie šitą svarbųjį dalyką čiuopiamos pasekmės neduos, pas mane neišvengtinai balta ilguose marškoniuose, perma nai nesuprantame. Kitų kalba Pas jį vienokios vaidentuvėje idėjas, nuomoniavimus ir min
neturime žinių iš savo delega- j kaip tik neaiškią ir beprasmę s i e n a akyse stovis Kiti apie toma, kaip rūkas, neaiškios, mumyse iššaukia kitokius vaiz mintys klojasi, gi pas klausy tis, — atslūgtų fanatiškas ki
ei jos, o turime tenkintis žinio- savitarpio suirutę visuomenė- baltą mąstydami
visuomet bet daugiausia moteriškos ly dus, pas kalbantįjį vėla skir tojus vėla kitoki vaizdai ge tokių nuomonių žmonių neapmis gautomis iš priešų. Pirmu- je. Nuo to apsaugoti y r a Ta- prisimena sniegą, žeme nuklo- ties. " T a i g i " tarė vokietis, tingus. Kiekvienas savo vai ma. Ne visi vienodai į tuos kentimas. Neapkentųno rody*
j tinė to trukumo nenauda yra rybos ir joms visą informaci- jusi — ir tai d*r tam tikroje " k a d vokiečiai su lietuviais dentuvės vaizdus teka ir jis pačius dalykus atsineša, ne mais, išmetinėjimais,
išbarita, kad
~ J apie tVilnių
r . i - nerandame
J
^ reiktų suteikti, o ne po vietoje. Žinau a*juenų, pas ku- susišnekėti negali, A l , spėju ir tik save supranta.
visi vienodai jaučia. Aiškinto mais, persekiojimais galima
aiškios žiuios.
spaudą tokiu keistu tonu švai- riuo* baltumo įd v j» y i a SuSįT didžiuma vokiečių, su sielaTeko girdėti nusistebėjimų, jas vienas sau kalba ir vieną tik kitus inbauginti. Jeigu ma
Spėjome, kad jis priskirtai styti*.
riiusį
5 U b d t u avkiiu ir U i t a dvasia neišvengtinai įsivaizdi- kodėl žmonės nesutaria, kodėl mąsto, o klausytojai kiekvie tysis pavojaus, kiti savus nuo
Eetuviams. Jeigu lenkai pasi
P-o Brydvailio užvesta kam vista.
nu ežerą, o nuo jo lyg garas jie nuomonėse skirtingi. Esą, nas paskyrimu sau mąsto ir moniavimus giliai širdyje pas
gyrė gavę Vižainį, Punską ir panija nedvejotinai eina prieš
Jei kas užmena apie arklį kįlantis yra sielos manoji idė jam aišku, kad tą ir tą dary- su savim šnekasi. Kuomet taip lėps, jų nerodys, bet neatmai
kitus, tai nebūtų tylėję ir apie tūlus lietuvius. Reiškia, eina ar m e apie ji mąstame, vaizja. Gal tai dėlto, kad vokiško ti gera, taip ir taip veikti iš- skirtingai mąstoma, supranta- nys. Nuomonėms pakeisti rei
s
Vilnių, jei butų jį gavę.
me į savytarpio kovą. Kasžin, dinames ypatingą arklį. Ma- ji dvasia " s e e l e " taip Šakny mintiuga; kodel-gi kiti to ne- nja, ir padaromos išvados ne kia daug ir neatlaidaus intikiVižainis jau buvo sulenkėjęs ar tik lietuvių priešai labiau- no akyse ' stojasi lietuviškas, je gimininga su " s e e " , kas mato, taip nesielgia, kaip jam ra vienokios.
Skirtingumas nėjimo. ir tai tik Alingi at<
1
prie* karę. Punsko parapijoje sia ir nenorėtų, kad lietuviai mažas, &uvargfg t r k l y s U u©, reiškia juras, aitrį '.
gerai atrodo?
greitai apsireiškia, jeigu iš siekiama, atiįvertirug #Uau*
(
buvo keli kaimai lenkilki, u i s a v o tarpe susipeštų, viens ki- j iivengtinai tanui*! beras. Tur- Netik tai. štai išsitarė kaŠ- Daugelis iraouių užsidega žmonių būrio vienodumo durbe mo neprieinant.
ežero Suvalkų linkun. Netekti tu aebepatitiketų? Tokiam sto. but lietuvių idėja apįe a r č i u s ku* "bolševikas." Bolševiku kolda nors į<įėja, cįina^yaiu. pareikalaujama-

Nuomonių Skirtumai.
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Reikia pas]
reikalus pr;
Korėjos reiki
to, kuomet SI
cijaliai praš(į
cijos, kad šiu
klausimo nekl
to, kuomet ų
rėjos reikalų
tuvos reikalai
Mes ieškom
Įsos Konferej
Taikos Konfej
nija dalyvau
masi su K orėj
erzinimas Jai
mas Taikom
ris nuo mušu
Gal kas n
mums pataik|
mąsį; reikia
toksai musų
sis nėra patai
reikalaujame
stovime už te|
jame tik t,o,
tai priklauso!
me visoms tai
sančias teisei
tikinę, kad
privalo būti
čiai valdytie.l
mes nenorimi
maišyti su b
kas aiškiai nj
ra mums kenl
lin tokie " p |
tokius dalvki
e*

do musų žei
klausomvbės!
Pastaromi:
žiavo iš Eiu
rišta?. Buvo |
matėsi su mu
ryžiuje. Nuo
išgavo net
pWtą. AtvažĮ
jau spėjo pri]
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DRAUGAS
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sių dalykų: duoda mūsų vei
Iškeliant tokiu? dalykus ai- Ę f c —
kėjams visokius patarimus ne kštėn, nėra mūsų tikslu alarprašyta, perša tūlas ypatas ne mą sukelti, bet tik dėlei vi
SUTVERTO JAU. APSAU va Lietuvos reikalus ^inti. Nu suomenės žinios. Tegul musU
GOK MUS NUO PRIETELIŲ važiavus šiai moteriškei j A- priešai Žino, jog jų darbai mū
NUO NEPRETĖLIŲ PATYS merikos sostinę, Washingtoną, sų žmonėms yra žinomi ir su
Nėra priežasties
kaž kokiais galais Korėjos prantami.
APSISAUGOSIM.
reikalais besirūpinanti žmonės mums alarmuoti; mūsų laimė,
Rusijos agentai dirba visomis surengė jai iškilmingus pietus kad turime Tarybų Ekzekntyketuriomis.
T a s gerai ir gražu, bet kuriems vį Komitetą, kuris saugoja
Lietuvos reikalus ir pasekmin
Pastebėtinas prėmones nau galams jie luione visą vakarą
Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis
praleido Lietuvos reikalų ap- gai reaguoja į priešų daromas
doja Lietuvos pripažinime, sukalbėjimui? Ant kiek y r a ži šunybės.
Užsakymus siųskite šitų adresu:
trugdyti.
noma, lietuvių atstovai tuose
Mes reikalaujame draugų ir
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st
Pastaruoju laiku pastebėti pietuose nedalyvavo ir tik apie prietelių, mes labai apibrangiPažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą
nai tlang įvairiu " p r i e t e l i u " juos sužinojo, kuomet jau buvo nam mums suteiktą pagelbą,
pradėjo pirštis Lietuvai ir lie po viskam.
bet mes biaurimės pasielgi
&
tuviams patarnauti, net despe
Ant kiek sužinota, šioji mo mais tų, kurie po priedanga
ratiškai veržiasi lietuvių tar- teriškė pirmiaus save vadino
prietelystės stengiasi m u s įKaikurie dvarai atiduoti «11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 P f 11111111111111111 e i f 111 r 11 B 111111111111111111 • *
pan, stengdamiesi Įtikinti rei kanadiete, paskum angle, ame
klampinti. Šalin tokie "prienuomai, kiti pačių darbininkų
kalingumą mušu veikimą ase- rikone, dar vėliaus lenke ir net
teliai"! Šalin iš kelio! Lietuva
rankose, pav. Gubėnė, Ginkuresnėn pusėn pakreipti. Žut- daug dirbo lenkams, dabar,
ŠIAULIUOS IR APIE
nai ir Naisiai.
prie liuosybės žengia!
luit, matyt, pasiryžo Lietuvai rodos, save vadina lietuve, bet
LINKĖJ.
YRA
|
Kiti Žemės Ūkio ir Valsty |
Brydvaišis.
įpiršti rusiškos meškos patar dar neteko girdėti, kad butų
bės turtų .įgaliotinio žinioj.
navimą.
pasivadinusi korėjietė, o, well,
Šeimininkaujant bolševikams Jųjų padėtis neaiški. Visur
PENNSYLVANIJOS SEIMO
tas
nieko
nereiškia,
mat
tą
bi
cia Šiaulių apskritys nukentė trūksta gyvulių.
&tai jų vėliausios priemo
REIKALE.
le
kada
galima
padaryti.
nes. Įkalbinėja lietuvių atsto
jo mažiau, negu kiti gretimi
Pasitraukus bolševikams iš
Šioji moteriškė labai daug
vams, kad jie viešai paskelbtų,
apskričiai. Šiaulių miesto gy Šiaulių apskritys apsivalė nuo = 1112 W. 35 St. (3 blokai nuo Halsted) St. Chicago, III. |
Tame pačiame laike, kada ventojams uždėjo kontribuci
jog pripažįsta Korėjos nepri kalba apie Lietuvos Delegaciją
įvairią šlaitų (žulikų), plėšikr | KAPITALAS $550,000,00.
TURTAS VIRŠ $5,000,000,00.1
klausomybę, tuomet Korėja tą Paryžiuje. Perstato Delegaci visos mūsų draugijos,, jų kuo jos 20,0(X) rnb., bet pavyko su
ir tolygių. Šlaitai įstojo į ran
W. N. J a r n a g i n
patį padarysenti pripažindama jos narių clmrekteristiką. Ne pos ir skyriai ruošiasi į 9-tą rinkti tiktai 9,000 rub. Nors
donąją
armiją,
o
plėšikus,
ku
F. L. Webb
Prezidentas
Lietuvos nepriklausomybę. Na, linksma lietuviui jos kalbos kongresą, keno tai dvasia ėmė visko, stengėsi rekvizuoti: ja
« *
Kasininkas
E
rių prie bolševikų buvo atski
H. E . Poronto
rodos, kogi daugiaus bereikia, klausyti: delegacijoje esąs tik kurstyti apielinkės visuomenę vus, gyvulius, be abejo, darė
ros gaujos, išgaudė lietuvių
Vicc-PrezJJ. R. RoUey E
viskas dailu ir gražu. Bet pa vienas " f i n e " žmogus, kitas saukti seimą, kurs vadintųsi tai be jokios tvarkos, kaip kas
dentas
Pag. kasininko ;
žiūrėkime iš arčiaus ką-gi tas apigeris ir trečias nieko sau, Visuotinu Pennsylvanijos ir sugebėjo ir norėjo, bet, kadan kariuomenė ir milicija. Nors
reiškia. Žinome, jog Korėja o kiti t a i : girtuoklis, tai plau- atsibūtų Mahanoy City, Pa. gi žmonės išmokyti vokiečiu ir dar tebėra tų gaujų, kurios 1 J . W. Gorby
F. C. Hoebel
Vice-PreziNežinia
kas
eia
norima
at
guriais
apsaugę
ir
su
vaikiš
slapstosi
miškuose,
ir
sunku
s
randasi Japonijos globoje. Ja
Pag. kasininko E
slėpti, tad nelabai jiems pa
dentas
siekti
tuo
seimu.
Skelbiama,
kom
akim,
kitas
drabužių
nesuimti.
ponija nori ją sau pasilaikyti,
vykdavo
atlikti
tasai
darbas.
A. Petraitis ir ;
S. Ii.
kad šaukiamas apsvarstymui
Kovojama su spekuliacija ir
taip pat kaip kad Rusija sten kuomet nesuprosina, čeverykų
J.
A. Malooly, ;
FABIJONAS
šių klausimų: 1) Lietuvos ne- Ir jeigu viskas taip tuo baig degtine, bet kovos vaisiai nene
vaksuoja,
dar
kitas
vien
avedėjai
Real S
Užrubežinio
giasi Lietuvą atgauti. Tarp
si
s,ta
i
bent
visi
vidutiniai
Estate,
Insu- •
ir Lietuvių
prigulmybė; 2) Lietuvos atsta
nerpuikiausi. Viskas eina
Suvienytų Valstijų ir Japoni pie save kalba; vienas iš jų
rance ir Mot- j
skyriaus
tymas; 3) ir kitokių dalykų. ūkiai Šiaulių apskr. bus užsė Kuršą. Atvažiuoja ginkluotų
mėgstąs
savo
pravardę
matyti
gage Departm. S
vedėjas.
jos nekokie santikiai. Dėdė
ti
be
vaPlžios
pagelbos.
Reiškia, jokio
konkretiško
A STATE BANK
latvių ir prievarta supirkinėja
Šamas vengia visko, kas tuos svetimtaučių spaudoje, o gavęs
Dėkite be baimės ir abejones savo pinigus j ŠIA VISIŠKAI SAUGE S
klausimo neturima, o tik nori
Nors čia nebuvo tokio tero grūdus. Moka 60—70 rub. ru
santikius galėtų daugiau \- interview penkiom minutėm
E BANKĄ ČIONAI jūsų pinigai bus SAUGUS. Gausite 3-čia procentą ir ;
išbūna pakol tik jo iš tenais ma seimuoti, kad seimuoti. ro, suėmimų, neėmė nei įkaitų, gių pūdui, ir dėlto milicijai 5 S U M A a n t PAREIKALAVIMO.
tempti. Korėjos atstovai norė
PRANK8IMAS: Del p a r a n k u m o žmonėms TAUPOMASIS SKTRIUS =
neišmeta, ir tuomi, supranta Mūsų visuomenė jau pasmerkė bet vis dėlto bolševikai žmo sunku kas nors padaryti.
jo važiuoti Taikos KonferonE BUS ATDARAS VISA DIENA SVB.VTOJ NUO 9 ryta iki 8 vai. vakare. E
ma, kartą ant visuomet šio apetitus prie seimavimo. Pa nėms nepatiko. Darbininkai,
Ligos smarkiai siaučia. Mir
Naujos banko valandos: Kasdiena nuo 9 ryta iki 3 po pietų. Sere- j
eijon, Paryžiun, bet Valstijos laikraščio duri ir špaltas lie vyzdį turime ant tautiečių Chi- ypač dvarų, pažino jų dvasia,
S
domis
šta po 7—8 žmonės kasdien. S pietų. ir vakare nuo 6 iki 8 vai. Subatomis nuo 9 ryta iki 1 vai. po S
s
Departamentas atsisakė duoti tuviams uždaro. O dar kitas caginio seimo. Ar tik ir Ma- ta bendravimą, bendra gyveni- Daugiausia dėmėtąja šiltine.
E
Taupomasis skirius a t d a r a s visa diena Subatoj nuo 9 ryta iki 8 vai. s
jiems leidimą šią šąli apleisti. įrėmęs akis į Paryžiaus debe hanojaus seimas nebus to pa roo, valgyklas, darbą ir tt. i.' Šiaulių mieste įsteigta yra li- S vakare.
S
Mes dedame pastangas, kad sius poezijas rašo; o kitas ties pasmerkimo vertas, kaipo sižadėjo jųjų visam amžiui. K o n i n 6 4 0 Į 0 V 1 L Valdžia tam
S. V. pripažintų Lietuvos ne nieko nekalba ir paskutinis kai-kurių nedisciplinuotų as Miesto darbininkai ir dabar tikslui paskyrė 10,000 auksinų.
dar daugelis žiuri kitokiomis Serga taippat raupais. Pasimenų išsišokimas?
priklausomybę ir tikimės tą nieko nedaro.
ra ^^^^^^^^^^T=y^^yV^xyvv^^
akinus,
bet
eia
jau
kitos
pusės
traukus
bolševikams
ilga.
laiką
Tiek
to,
tas
mums
šiuo
tarpu
greitai "auti. Bet ko galime
" D a r b i n i n k a s " 89-tame nu
v
2inomas per 25 metus k "Valdžios prižiūrimas
jtaka.
vaikščiojo
nesuimti
bolševiku
nesvarbu,
bet
pažiūrėkim
kas
meryje rašo: " K a i iš Kopentikėties maišydami savo rei
Pasitraukus is Šiaulių bolše vadai. Žmonės baisiai širdo u /
kalus su Korėjos? J u k tą da per vienas tas taip gyriamas hageno atėjo žinia, skelbianti,
Henry J. Schnitzer State Bank
vikams,
apskritys
pradėjo lai ant valdžios. Bet dabar jau
'
'
f
i
n
e
'
vyras.
Nugi
t
a
pats
s
jog lenkai perėję Lietuvos de
rytume ko S. V. nepageidau
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
žmogus, kurs būdamas Ameri markacijos liniją, tai reikėjo tvarkytis. Išrinko Šiaulių mie jie suimti ir žmonės nurimo.
ja ir ko negalėtų pakęsti.
taip ir dabar
koje labai daug reikalų turėjo tikėtis, kad tautininkai iš visų sto durna iš 60 narių. Iš jų 51 Suėmė Dr. Avižoni, ach-. Lu- \
Reikia pastebėti, kad mūsų
lietuvis ir 9 žydai (* sionistai k a u s k į , Mackevičių, Mojoravi
reikalus pradėjo maišyti su su ypata, kuri randasi tarpe gerklių sušuks, kad reikia ir 4 dešinieji bundistai). Mie-| ^ E p š t e i n ą ir Bloelią.
Korėjos reikalais kaip tik po tų, kurie deda pastangas lietu naują seimą šaukti ir antrą sto valdyba susideda iš 6 žmo
£-*>
Kauno "Laisvė.
viams
įkalbėti,
kad
Korėją
pri
skambalą
taisyti.
Turbūt
isito, kuomet S. V. Valdžia spenių: 5 lietuviai, 1 žvdas. Rin~
y
ir gvarantuoja
pažintų,
šį
ypata
lošė
nemažą
y
tikrino,
kad
seimai
ir
skam
s
eijaliai prašė tūlos organiza
į
kiniuose
žmonės
uoliai
dalyva
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių
<
cijos, kad šiuo tarpu Korėjos role ir surengtoje korėjiečių balais neapginsi Lietuvos nuo vo. Balsavo 75% turinčiųjų B
•
netikėtų neprietelių."
meldžiame kreiptis pas:
Pasirodo, kad
klausimo nekeltų ir taipgi po vakarienėje; daug
teises
balsuoti.
to, kuomet pranešė, kad Ko daigtų jisai yra iškirtęs, apie tautininkai jau išsigydė iš sei
Henry J. Schnitzer State Bank
Apskričio valdyba susidedY
kuriuos
gal
vėliaus
pakalbė
mavimo
karščio,
bet,
ant
ne
rėjos reikalų nemaišyti su Lie
iš lietuvių. Tiek tik bloga, kad
141 Washington Street, New York, N, Y.
Pagrįžęs iš Francijos Chiį
sim.
laimės,
ta
pačia
liga
užsikrėtė
tuvos reikalais.
valdyba galvoja ir dirba už cagon laikinai priiminėju li
Tasai " f i n e " žmogus yra Mahanojaus apielinkė. Sunku
[m]rvvvv^^^^<=?=^^^^
Mes ieškome pritarimo Tai
visa. apskritį. Apskritvs seka gonius savo pagyvenimo vie
tas pats, kurs, vieton Lietuvos įspėti, kokią naują dovaną
kos Konferencijos Paryžiuje.
paskui valdybą. K $ valdyl
toj 3125 W. 38 Str. arti Kereikalais rūpintis,
rašinėja įtaisys Lietuvai Mahanojaus
Taikos Konferencijoje ir Japo
nusistato, viską įvykina. Rei dzie Ave. Kaip greitai bus miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiii^
nija dalyvauja. Mūsų maišy tūliems asmenims privačius seimas, bet kad garsiai šauks kėtų valdybai atsisakyti nuo gatava, atidarysiu ofisą ant
mąsi su Korėjos klausimu butų laiškus, šmeiždamas mūsų pa ir ant poperos prirašys viso savo grynai subjektingų suma pietvakarinio kampo Leaerzinimas Japonijos ir verti statytus veikėjus ir ardyda kių rezoliucijų, tai to galime nymų, bet kreipti daugiau do
vitt ir 22-ros gatves.
Tegrul Kvorka padabina Jusi,
mas Taikos Konferencijos du mas mūsų sutartiną veikimą. pilnai tikėtis. Bet Įdek tos mos į apskričio žmonių reika
Valandos nuo 4 iki 7 va
Tasai
"
f
i
n
e
"
žmogus
yra
tas
popieros rezoliucijos Lietuvai lus.
ris n u 0 mūsų užsidaryti.
namę. Pas mus galima gaufr I
kare.
pats, kuris lietuvių vardu vie pagelbės, tai kitas klausimas.
visokių naminiu rakandų k. t
Atėjus lietuvių kariuome
Gal kas mėgintų primesti
šai išreiškė džiaugsmą kuo Tas Pennsylvanijos seimo ren
Dr.
S.
Biežis,
Rakandų, Pečių Divonų. Sit
mums pataikavimą ir gerininei, patiko jų džiaugsmingai.
met Alijantai pripažino Kol- gimo darbas jokios tėvynei
Telefonas
McKinley
4988
ramu Mašinų, Pianų, Grafom
mąsį; reikia pažymėti, kad
Velykoms buvo suruošta ben > : - • • • •
.
.
.
,
.
.
.
.
.
K
čaką, tą viena iš didžiausių naudos neatneš, o tik pakenks
lų. Viskas pas mus gaunama
toksai mūsų pozicijos laikyma
Lietuvos laisvės priešų, nes ji apielinkės draugijoms gerai dras stalas, kur dalyvavo mie
Kuomet jum prireikės ko pri«
sis nėra pataikavimas. Mes ne
sai ir jo agentai visur skelbia prisiruošti prie 9-tojo kongre sto, apskričio atstovai, kari % • * • » * * * * - •
namo kreipkitės prie
reikalaujame pataikauti, nes
ir prirodinėja, kad daugiausia so, Worcester, Mass. Butų la ninkai ir kareivių. Sodiečiai
stovime už teisybę ir reikalau
ką Lietuva turėtų gauti tai bai geistina, kad Mahanojaus tam tikslui aukojo maisto dajame tik to, kas mums šven
tik autonomiją po Rusijos jun seimo rengėjai liautųsi su savo Ivku.
tai priklauso. Mes pripažįsta gu. • *
Visų dvasia buvo pakilus.
nelemta agitacija seimuoti, o
1 5 5 1 - 1 5 5 3 C h i c a g o A ve.
me visoms tautos joms priklau
Sulaukę
lietuvių
kariuomenės,
Daug ką butų galima pasa stvertųsi darbų, kaip va: rin
4515 So. Wood St.
Artf
A MaOČ
Ave
Chit
sančias teises; mes esame įsi kyt apie tą " f i n e " vyrą, bet
_ SIMPL£X UNIVERSAL ~
*
*
**°
kimo Lietuvai rūbų, maisto, jaunimas noriai stoja į ją.
uiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiuiiiiiii
Duoda lekcijas skambinimo pia
tikinę, kad kiekvienai tautai tegul bus gana. Užtenka ir to,
Priverstinų rekvizicijų dar
vaistų ir tt., kas tikrai galėtų
nu pagal sutart|.
privalo būti suteikta teisė pa kad pamatyti kokiomis prie
nėra. Žmonės patys sutiko pri ffilM1MM«» ! • • • » § • ^ ^ p į
atnešti tėvynei naudos.
•
čiai valdyties savo šalyje, bet monėmis mūsų priešai naudo
statyti reikalingą noriiiij javų BIZNIERIAI GARSINKITĖS
Kun. M. Durys,
mes nenorime savo reikalų jasi.
nuo kiekvieno valsčiaus. Sun
"DRAUGE"
Tautos Fondo skyr. pirm. kesnis dalykas arkliai ir ra
maišyti su bile kuria tauta, Kamgi toksai žeminimas Lie
kas aiškiai matytis, jog tas y- tuvos atstovų, kuriuos valdžia
-*
P. S. I r kitos vietos orga guočiai. Šiaulių suėmimo ko
ra mums kenksminga. Tad ša yra
A6, A D O M A M A . BJUKALALBlkAte. 8 E H A M C 1 A J R A S A I
Paryžium
pasiuntusi ? nizacijos išreiškia viršminėtą mitetas mano, kad sunku bus
lin tokie " p r i e t e l i a i " , kurie Kamgi toksai gyrimas to vieno nuomonę Mahanojaus seimo pristatyti vyriausios tiekimo
Aš labai sirgau per 3 metus, nuelabnejes pilvelis buvo
*>«P«*
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, J ^ ų
N © ^ «
tokius dalykus piršdami truk asmens? Nėra abejonės, jog tas reikale.
valdybos paskirtas arklių ii
abelnas spėkų nustojimas viso kūno. ir buvau nustojęs vilties, Kad
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagrelbos. nesigailejas visoje Ameri
do mūsų žengimą prie n^pri- viskas y r a daroma su tikslu
raguočių skaičius.
koj ir už rubežiu, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
kiausomvbės!
pakreipti lietuvių politiką ca
Daug maisto tenka išduoti
jo, Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai d i r b t
vokiečių kareiviams, stovin
Pastaromis savaitėmis atva rizmo skeveldroms pageidauKraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių režimą*
tiems Šiaulių apskrityj. Vo
žiavo iš Europos tūla mote jamon pusėn.
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
Gal but verta pastebėti, kad
kiečių
valdžia
pareikalavo
riškė. Buvo jinai Lietuvoje,
vaitė po butel} Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip t a r p dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos
maisto 5,000 kar., bet apskr.
matėsi su mūsų delegacija Pa šioji moteriškė gal yra ir ne
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutarasvaldyba mano, kad tas skaičius
ryžiuje. Nuo Lietuvos valdžios kaltu įrankiu Lietuvos prie
mRSAOTMOSSIAMPS
SALUTARAS,
perdidelis i r rūpinamasi per
išgavo net diplomatinį pas šų, bet tą laikas parodys, da
I69UED CT THB
CHEMICAIi DTSTITUTIOH J. Baltrenas, Prof.,
Lietuvos
Centro
valdžią
įvesti
bar
remiamės,
ant
to,
ką
ma
UNITED STATES
p ė t ą . Atvažiavus Amerikon
1707 So. Halsted St.,
Telephone Ganai 6417,
Chicago, m .
kontroles.
GOVERNMENT
jau spėjo pripasakoti įvairiau tom ir girdim.
I
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R A M Y B E JUMS"

Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos

Nauja nepaprasta Maldaknyge

Kainos:
Audeklo apdarais kaina $2.00 L
Avies kailio apdar. kaina $2.50
Morocco minkšti kaina $3.50

Maldaknygė turi net 958 puslapius,
bet atrodo visai nedidelė dėlto, kad
spausdinta ant labai plonos popieros.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

(Saugi Banką Jūsų Pinigams!
| Central Manufacturing O

4.

V

A MV i

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA

PRANEŠIMAS.

" Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? i

P-le E. G, MAKAR

Paul Kvorka

Biznieriai garsinkites "Drauge".

ws.s.

* »

•-•
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Seitadieeis,

DftAUGAS

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI
APIE

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ
(Pabaiga).

tų Kantaniva, kuris susirūpina laukė jų atkeliavimo, išėjo
priešais pasitikti jų laužydamas savo rankas ir aimanuodamas.
savo rankas ir aimanuodamas.
••
" A š žinojau, kad atkeliausite''—šaukė jis į tėvą Gabrie
lių—'* Bet žiūrėk ! " Jis parodė pirštų laukinius kanauninkus,
baisiai išrodančius, su nuteptais raudonai ir geltonai veidais.
Jie apsijuosę diržais iš žmonių" kaulų, plaukus nusikvarbavę
kraujo varsos dažais, kad parodytų savo žmogžudišką būdą.
" J i e nori jus tuojaus pasiimti su savim"—kalbėjo tohaus
Kantaniva—"nes jus eisite, o taip ju 8 eisite!"
Taip, aš eisiu, bet pirmiau turiu pasikalbėti sų savo bro
liu. Jie jo nenori, ar ne t a i p ! "
,' , . ,
Ne. Jie tiktai tai jus nori. Jie mano, kad esate kokis bur-

w#p.

9, lMf

VISI BŪTINAI TURITE
Ir taip — ne po keletos metų, kuriuos jis praleido ligoni
ĮSIGYTI.
nėse, tarnaudamas neturtėliams ir kitų atmestiems Granadoje,
bet po daugelio metų sunkus darbo, kaipo vargšas, visų žemi
namas, Jonas Dieviškasis apturėjo malonę dangiškųjų regė
Pirmo Littuvo* Prezidento
jimų ir net matymo paties Kūdikėlio Jėzaus.
paveiksle.
Vieną dieną, kada Jonas keliavo toje šalyje su maišeliu ti
Dabar ką tik išėjo M spaudo* pir
kybinių knygų ir paveikslų ant savo pečių, jis pakėlė savo mo Lietuvos Prezidento Amano Sme
širdį maldoje prie Dievo. Staiga susitiko mažą vaikelį, visiš tonos paveikslas ant atvirutės for
mato, taip kad ralėsite
bile savo
kai basą, labai menkai aprėdytą. J o išvaizda užgayo Jono šir draugui pasiusti. Labai graliai at
dį. Jis nusiėmė savo autuvus (sandalus) ir davė vaikui, bet ta spausta penkiose spalvose, dalyse
Prezidento paveikslo Lietuvos vals
sai nusišypsojo ir atidavė jam atgal, sakydamas, kad jie jo tybinė
ir tautinė vėliavos, viraluje
preaidento iirgvaikis. ir viri lirgva..
mažoms kojoms perdideli.
Lietuvos Laisvės Varpas. No
Jonas susigėdo, kad jis mažiau kenčia, kaip tas vaikutis. kio
1. Kaina tik 5c.
Jis pasilenkė ir pasakė, kad vaikas jam sėstų ant pečių: jis jį
Antra padailinta dailininko Jono
Šileikos,
su Lietuvos
ir Žemaitijos
panėšėsiąs.
herbais, su Gedimino kalnu, Vilniaus
Vaikas užsilipo. Dabar Jonas ėjo, apsunkintas dviguba miestu, parodanti upę Vilija ir Lietu
našta. Prakaitas liejosi jam per veidą, (vaikas švelniai šluos vos himnu. Dvejose spalvose. No. 2.
Kaina 5c.
tė prakaitą.). Nugarą ėmė skaudėti. Galop, netoliese pamatė P. & Mažiau nesiunciaiue, kaip 12
atviručių, nes kitaip neapsimoka perJonas vandens šaltinėlį, mažutį ir medį.
siuntimas.
" B r a n g u s mano broliuk—tarė jis mandagiai vaikui — aš Adresuokite:
čia tave padėsiu po medžiu pavėsyje, pats eisiu atsigerti."
Vaikas noriai sutiko; o kada J o n a s buvo beinąs jau prie
šaltinio, vaikas šuktelėjo jį atgal. Jonas atsigręžė. Ir kas?
Vaikelio vietoje jis mato savo Išganytoją, visoje J o Didy
bės garbėje. Jis laikė apsiautalą su žėrinčiu ant jo kryžiumi, ir
2214 West 23rd PL, Chica^o.
tarė:
" J o n a i , Granada bus tavo kryžius." Po to J i s išnyko, pa
likdamas savo tarną nusižeminime ir pilną dėkingumo už to
kią malonę,
Mokinama: angllftfcos ir lietuviš
Tokis kryžius, kokis buvo parodytas Jonui, ženklina mei kos kalbų, aritmetikos, knygvedysstenografijos, typewrlting, plrklę ir pasišventimą: " K a s mane myli, teišsižada pats savęs, tės,
vbos, teisių, Suv. Valstijų Istorijos,
.bei n o* istorijos, geografijos, politi
ima savo kryžių ir eina paskui m a n e . "
pinės ekonomijos pilletyatės, dailiaMes- dasižinome, kaip Granada tapo Šv. Jono Kryžiumi. ašyKtrs.
t
Mokinimo valandos: nuo S ryte iki
Jis dieną ir naktį darbavosi tarp vargšų, dirbdamas ligoninė
5 po pietų: vakare nuo 7:10 iki 9:|f
se, ubagaudamas vargšams išmaldų gatvėse, rinkdamas visus
JUM So. Halstsd St..
aplink save ir vesdamas visus prie Dievo. Už tokią meilę ir pa
sišventimą jis daug kentė persekiojimų, net nuo tų, kuriems i^»m m » » » » » » » » » ^ » » « » » Į » » » » » »
rodė savo kiltą širdingumą. Jis mirė parsibaigdamas nuo nusimarinimo, pasišventimo ir darbo del Dievo garbės ir arty
Lietufii Advokatei
mo gero.
Attornej §1 L*w
J o gyvenimas daugiausia mus mokina nusižeminimo: ne ?
105 m Moneoe, Oor. Clark 8t.
sibijoti užimti, kad ir žemiausią vietą, by butų Dievui garbė. Room
,207,
Te*. Central ISO
Jis nesibijoję prastų darbų, kuriais galėjo neš-tį Dievui garbę
rHicAoo, nxiwoie
ir žmonėms nauda. Jis atsiminė Išganytojaus žodžius: " K a s
O y v . : S U S 8o. Halated Street
r« lfffooaj Tardą SS#S
save augština bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaugstintas.

A.SMET0N0S

Kuomet jis buvo keturiolikos metij, jis pradėjo sirgti ir
pasidarė labai lepus, n e p a k e l i a n t i * jokio sunkumo. Dažnai
ištisus pusdienius jis turėjo pragulėti augstinmkas. Suėjo ir
dvidešimts vieni metai, o jis vos buvo silpnas. Buvo net kęs
prie kariško gyvenimo. Pasilikdamas vienas sau, ne? negalėjo
dalyvauti
mąstyti,
kaip tikt
dėsniu cfc_
To apsvarstvmo pasekmė buvo ta, kad jis vieną dieną nu- tik jis stačiai žiurėjo į akis, laukdamas atsakymo ant klausiėio pas savo tėvą ir prašė leisti jam Įstoti į Dominikonų vie mo, kurio jo lupos nepajiegė ištarti.
Gabrielius nusijuokė savo senu, maloniu juoku. " A š ei
nuoliją, perlekius visas savo, kaipo vyriausiojo sūnaus teises,
nu _ tarė jis. — Imk mano rąžančių; slėpk jį drauge su šven
savo broliui Liudvikui.
tais indais. Atleisk man^jei kuomi nors tave užgavau ir ap
Griovas greitai sutiko. Mat, Van Lindenų šeimynos gal sunkinau. Telaimina Dievas mudu abudu ir suvienija mudu
vos buvo garsus savo drąsa, o griovui rodėsi, kad jo vyriausias savo karalystėje, lšreisk mano meilę visiems, jei kuomet nors...
sunūs tuo neatsižymi ir kad jis gali nupuldinti šeimynos gar
Šeši laukiniai kariauninkai nedavė užbaigti žodžių. Jie
be Tuoiu tarpu Liudvikas jau pasižymėjo: jis paeme ant jū puolė prie jo, nustvėrė jį, surišo jo rankas užpakalyje, užnarino
rių nelaisvėn prancūzų laivą, prikrautą turtais is Naujojo virvę už kaklo ir išsivilko laukan, lyg kokį gyvulį. Kolei sute
Pasaulio.
.
mo, jie ėjo, vesdamiesi jį su savim. Užėjus nakčiai apsistojo.
Dominikonai, nežiūrint tikro jaunikaičio troškimo ir di Nakvojant, kad nelaisvis jiems nepabėgtų, pasidėjo jį sau pa
delės krūvos pinigų, kuriais griovas žadėjo apdovanoti vie galvės vietoje.
nuolyną, iš karto atsisakė jį priimti. Vienuolyno \yresnysis
Visą sekančią dieną ir ant rytojaus jie vilko jį už vir
biioio, kad kokis nepasisekimas, ar negerumas stumia jau
nikaitį i vienuolvną iš pasaulio. Po keletos mėnesių, po daug vės mušdami ir spardydami, kada jis nuilsęs negalėjo pažengti.
prašymu, tas jaunikaitis buvo priimtas į novicijatą. \ įsas jo Kartais jie bėgdavo su visu smarkumu, vilkdami jį parpuolu
užlaikymas novieijate turėjo tikro pašaukimo žymes. Vienuo- sį per akmenis ir smiltis per dyglius ir vandenį, kolei jis ne
lyne nė tiktai jaunikaičio dvasia stiprėjo, bet kūnas gavo jėgų. pradėjo visiškai alpti.
Galutinai jie dasiekė Kuonatako karalystę. Didelė ugnis
Perėjus keliems metams, jaunikaitis buvo įšventintas kunigu.
Vyresnieji pastebėjo jame nekurį talentą, kuris buvo prislėg žėrėjo »ale kaimo, apie ugnį buvo susirinkusi karališkoji šei
tas pilies gyveniniu. Jaunas vienuolis, Tėvas Gabrielius, kaip myna ir žmonių vyresnieji. Gabrielių pastatė prieš karalių,
jis dabar vadinosi, turėjo nepaprastai gražų balsą ir muzika- kuris davė daug klausimų apie jo Dievą. Po to pareikalavo
liška klausa. Kuomet jis giedodavo, žmonėms net ašaros im nuo jo burtų, kuriais padaręs jis Kantaniva turtingu.
davo birti, nes jo balsas skambėjo" kokiu tai antgamtiškumu.
Kada tėvas Gabrielius atsakė, kad j i s tokios jiegos iš sa
Kuomet jis sakydavo pamokslus, susigrūsdavo iš visur galy vęs neturįs, karalius nenorėjo tikėti. J i s žadėjo dideles dova
bės žmonių, kad girdėtų, nors jo balso skambėjimą.
nos, jei " d i d i s giesmininkas" pasiliktų su juo ir taptų vy
Kada jis buvo trisdešimties metų, jo vyresnieji pasiuntė riausiuoju kunigu aukoti stabams ir gelbėtų jam nuo jo priešų.
ii su kitais vienuoliais į kelione. Taip darė, viena del jo svei Bet tas laukinis karalius nenorėjo nei klausyti, kad tėvas Gab
rafeiniirs,
> vkatos, kuri reikalavo oro permainos, o antra dėlto, kad ta pa rielius kalbėjo apie ramybę, meilę ir šventumą religijos, už
garba, kokia jį žmonės apsupo, neužkenktų jo nusižeminimui, kurią jis pasirengęs net savo gyvastį aukoti.
C. M. Jordan, M. D.,
kuris buvo jo budo papuošimu. Jis biiv 0 pasiųstas su ketu
Kada karaliaus pasiūlymus tėvas Gabrielius atmetė, tasai Buvęs Inspektorius Gydytojas
del Valdžius Pensijos
riais kitais misionieriais i vakarinę Afriką. Iš jų du jau bu inpyko, ir pareikalavo, kad krikščionių kunigas išsižadėtų sa
Suvienytų Valstijų Amcrikc.
vo dirbę keletą metų tose apylinkėse ir daugelį apkrikštijo.
Praktikuoja 27 metai
vo tikėjimo ir pasiliktų kunigu jo karalystėje. Čia vėl buvo
Visi
namai
tuojaus
pabrangs,
nes
Ofisas
S14* So. Morgan St.
Jie išlipo iš laivo Kamerumuose ir ėjo gilyn per tris su atsisakymas. Karalius įšėlo. Jis liepė savo žmonėms kankinti
pabudavojimo
materijolas eina vis
K e r t ė S2-ro St..
Osksa#D. m .
brangyn, o darbininku algos kelcmos
vaites, kolei priėjo vieną kaimą (Benbenliorn), kuriame tėvas k u n i ^ j į e n U p i ^ \ n u o j 0 j^itg, ruba ir škaplierį, kurį sudi
SPBCIJALISTAB
kas kart augštyn, tokiu būdu mažai
Keginaldas praleido didelę savo misijonienško gyvenimo dalj. raškė į smulkius gabalėlius, ir pasidėjo sau kaipo liekanas,
Moterjfikų, Vyrišku, taipgi chrokas budavoja, o Chicagos gyvento
maku. ligy.
ju skaitlius kočna
meta padidė>a
Tame kaime buvo jau daug krikščionių.
tikėdami, kad jo rubu«se yra kokia tai galybė. Jie sjmrdė jį,
OFISO
VALANDOS:
Nuo 9 ryto
virš
šimtu
tūkstančiu
šeimynų,
tai
IstikrgjŲ yra labai stebėtinas da
Tėvas Gabrielius buvo paliktas šiame kaime su kitu nn- mušė diržais, raičiojo ant akmenų ir nelygumų ir galutinai už lykas
.
i
k
i
10.
nuo
12
iki
%
po
piet, nuo 7
toks
skaitlius
namu
trūksta.
Uitai
kad dauguma žmonių kurie
iki
8
valandai
vakare.
dabar
flctu
randavoti
negalima
gauti,
sijonierium, tėvu Antanu, kuris su tėvu Keginaldu buvo nu sodino ant augšto stulpo ir sukūrė aplinkui didelę ugnį. Laike kenčia nuo nusilpnėjimo ir nervirškuNedoliomis nuo 9 iki t po piet
mo nežino kad jie yra silpni ir ner o randos buvo pavasari ant flctu
grįžęs, kuomet kiti su Dievo žodžiu vis ėjo Afrikos gilumom^ kankinimų jis šaukėsi prie Dievo, o dabar pilnas džiaugsmo viški,
Telefonas Yards 687
pakeltos,
o
dabar
rudeni
ir
vėl
visi
štai paimkime daugybe žmo
savininkai
namu
dar
daugiau
pakels.
Iš karto rodėsi, kad jie nieko nenuveikė. Krikščionys iš šaukė žodžiais šv. Ignaco, Kentėtojo: " E r č i a u susirėmimas, nių kuriems biskuti vidurius suskau
:•:•
• • • • - • • - • • • • - • • • • • I
Vt taigi pasiskubinkite nusipirkti na
da
tuojaus
apsikrauna
save
viso
tikimai pildė sav 0 priedermes, bet naujų atsivertėlių nesirodė. arčiau Dievas", Gi su juo buvo "arčiau ugnis, arčiau Dievas". kiais aliejais ir kitokiais tenais vais mus pakol dar galima už prieinama
Jie ateidavo dažnai pas misijonierius iš žingeidumo, arba kad
Laukiniai šokinėjo aplinkui jį, matydami ženklus savo tais, jie pradeda mažiau valgyti ir kaina gauti, o kas myslina kad, ka
būdu save susilpnina ir visa da namai atpigs, tai tas labai klys
gautų baltų rūbų, ar stiklinių karolių. Jie mielai, kad ir ke žiaurumo ir girdėdami ugnį, šnypščiančią aplinkui jį, vienok jtokiy
ta, HM Chicagos žinovai pasiremda
u systema pradeda nerviška būti.
lias valandas klausydavo tėvo Gabrieliaus giedojimo, bet ka jie nematė ant kentėtojo veido nei karšto, nei baimės, nei nu Tas pats atsitinka ir su žmonėmis mi faktiškai ant visu aplinkybių sa
kurie kenčia nuo galvos skaudėjimo, ko: Nepaisant kad kiek ateiviu ir išda pradėdavo kalbėti apie tikėjimą, jie pamaži vienas paskui siminimo, negirdėjo keiksmų ir riksmų. Ir jis nematė jau jų, anemia,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nemegiojimo. neturėjimo a- \ vazuos j Europa, tai tas Chicagos
milžiniško
augimo
nesumažins,
tai
4712 So. Ashland Ave.
kitą išslinkdavo laukan. Savo vaikams jie leisdavo pasilikti jis negirdėjo jų šauksmų: jis buvo jau taip arti to didžio, balto petito ir 1.1, tuojaus prisiperka te
kito išėjimo nėra, kad namai pigtu,
Puono Drover 7042
nais
visokiu
pigulku
ir
tam
panašiu
su misijonieriais, kol jiems patinka. Milijonieriams buv 0 la sosto, kad jis neturėjo nuovokos apie ką kitą, kaip apie anio- vaistu, o nemėgina surasti tikra kada viskas brangsta.
Cieero Office
bai daug vargo su jais. Jie juos dalino į skyrius, pagal jų lus, kurie spietėsi aplink jį, kad paimtų jo dužią į augštybės. priežastį šitų ligų.
4847
W. 14-th S t
Mes žemiau paminėją dar turime
Phone
Cicere S9
Keletą
metu
atgalios
niekas
ištikkeletą namu, ant kuriu kas pasis
amžių ir supratimą. Tuose vaikeliuose buvo didžiausia misi- Jis jau nežinojo kitokio teisėjo, kaip kuris yra danguose.
ruju nežino tikros priežasties nerviš kubins nupirkti, tai dar galės turėti
Rezidencija 2336 W. 66-Lh St.
Staiga jis truputį pakėlė savo galvą, ir žemu, maloniu tonu, kumo, bet šiandiena jau visi ta žino, gera pelną parduodant. Šįmet per
jonierių viltis. Per juos jie tikėjosi ateityje daug gausių vai
Phone Prospect 8S86
kuriame maišosi jausmai meilės, kentėjimų ir dvasios pagavi kad žmogus negali būti sveikas ir mušu korporacijos ofisą buvo kelio
sių.
=
=
=
jaustis gerai jeigu jo nervu systema lika šimtu namu parduota, nekurie
u g.. .=Vieną dieną Kantaniva. vyresnysis, pakvietė kunigus pas mo, jis užgiedojo "Salve Regina". (Kada miršta, kokis iš yra netaip kaip turi būti.
išpirkusiuju "jau uždirbo gerus pel
Kiekviena
diena
nauji
ligoniai
man
save, paaiškindamas jiems, kad jo tėvas, galingas karalius, Domininikonų Ordeno brolis, kiti susirenka prie jo lovos ir gie sako: "Daktare aš nežinau kas man nus, o kiti dar uždirbs. Todėl nieko !.*—•-»——«»«
nelaukdami atvažiuokite ir išsirinki
Tel. Drover 7042
girdėjo apie didi "giesmininką-muzika,'' taip jie vadino tėvą da "Salve Regina".
yra, aš nesijaučiu gerai, bet visuo te narna pagal savo norą, pakol dar
tai pavargęs neturiu
energijos galite pigiau gauti.
Gabrielių, ir nori pats paklausyti jo. Misijonieriai, bijodamie
Laukiniai tapo užžavėti tąją giesme: jie pertraukė savo met
dirbti, jaučiuosi silpnas, negaliu mie
PARSIDUODA 1 pag. namelis ant
LIETUVIS DE.NTISTAS
si, kad nepraleistų progos pelnyti vieną kitą dūšią Dievui, su bjaurius šokius ir klausė atsidėję giesmės.
goti, neturiu apetito. Duok man ką
bridgeporto
tarp
lietuviu
už
$1,400.00
Valandos:
su o 9 ryto iki 9 rak
nors kuris mane- sutaisytu kaip pir
tiko. Tėvas Gabrielius užsivilko tam tikrą rūbą, kuri MassiGaidos vis ėjo silpnyn ir silpny, kaip ėjo silpnyn ir pats miau kad aš buvau". Praktiškai man
PARSIDUODA 2 pag. namas 4 ir
Nedc liomis pagal sutarimą
,i
naboto karalius prisiuntė, kad jame pasirodytų jo dvare.
6
kambariu
ant
mūrinio
fundamento.
teko
ištirti
kad
beveik
kiekvienas
iš
kentėtojas. Ant galo prie žodžių "Oelemens! o p i a " balsas
4T12 SO. ASHLAND AVENUE
neša $24.00 į mėnesi. Preke
Massinaboto karalius ir jo visas dvaras buvo labai paten skambėjo lyg atbalsis, ateinantis iš kažin kur toli. Jis baigė, ju turi sugadintus nervus, neužtek- Randos
arti 4"-tos Gatves
tinai krauju ir tiktai davus jiems $2,000.00 tik $300. įmokėti, o liku
kinti savo svečiais. Jie šaukė jį dainuoti ir dainuoti iki jis rodos *>avo giesmę amžinoje laimėje prie savo karalienės kojų. biskuti Partoglory, kuria išrado Che- sius randos išmokės.
mistas N. O. Tartos, tuojaus jiems
==r
PARSIDUODA 3 pag. muro ir me
neužkimo. Jie leido jam iki valiai kalbėti apie savo religiją.
Ar jo mirtis liko be vaisių? Ne. " B r a n g i Viešpaties aky sugražina sveikata ir jie pradeda jau džio
namas su puikiais įtaisymais ir
Nekurie prašė save apkrikštyti. Po trijų savaičių, per kurias se J o šventųjų mirtis." Daugybė laukinių nukeliavo pas tėvą stis geriau.
-g
gražio vietoj. Randos neša 14 pro m
jie buvo mokinami, jie parodė didelį rimtumą ir pastovumą, Antaną, prašydami, kad jis juos išmokytų to "didžiojo gies Per visa savo praktika a i visuo centą parsiduo.s už $3,000.
met mėginau negirti nei jokiu vai
PARSIDUODA 4 pag. po 4 kamba
taip kad misijonierius juos rūpinosi rengti jau prie priėmimo mininko" sekretų jo kantrybės ir drąsos. Praiė vesti prie to stu,
bet Partoglory turiu būtinai gir rius mūrinis narnas už $3,600.00.
Krikšto. Tarp besirengiančių prie krikšto buvo du karaliaus Dievo, kurį taip mylėjo tas kentėtojas, kad del J o savo gy ti nes tai vaistas kuris yra vertas P A R S I D U O D A 6 p a g . m ū r i n i s n a 
3109 So. Morgan Street
pag>-rymo ir pilnai a t s t o j a s a v o v a r  m a s uė $7,000.
sunnųs, K a n t a n i v o s broliai.
vasties nepasigailėjo.
dą.
CHICAGO, ILLINOIS
PARSIDUODA 4 pag. 2 pag. po 4
Vieną dieną tėvas Gabrielius, surinkęs aplink save savo
Kiekvienas
geras
daktaras
turėtu
Telefonas
Yards 5032
0 mes, ko turime iš to pasimokyti! Kad pirmių pirmiau- žinoti šita nervoms tonika, kuris y- kainb. ir 2 pag. po 5 kamb. namas
V
a
l
a
n
d
o
s
:
—
8
i k i 11 i* rytos
mažą pulkelį, kalbėjo jiems apie Atgailos Sakramentą. Staiga
n a u j a s su p u i k i a i s į t a i s y m a i s
sio, mes turime mirti patįs sau ir savo širdį paliuosuoti nuo ra būtinai reikalingas nusilpusiems visai
6
no
pietų
Iki
8
rak. Nedėlioviduri ir su 2 lotais. Randasi Brighper duris įsilaužia kasžin kas, o paskui greitai ineina Kan
ligoniams.
mis nuo 5 iki S vai. vakare.
prisirišimų taip prie mažų, kaip ir prie didelių daiktų. Tada
ton Parke.
tanivos pasiuntinys, visas peršilęs ir neatgaudamas dvapo, ir mūsų dvasia lips augštyn moksle, meijėje, prisitaikyme prie Aš pats mėginau Partoglory gerti, PARSIDUODA 3 pag. visai naujas
— K
ir užtat aš ji rekomenduoju ir apie
puolęs prie tėvo Gabrieliaus kojų, apsipylė ašaromis.
namas
su
augštu
ir
geru
beismentu
rašiau, nes jis mane nutaisė. Jis
Dievo valios ir neperžengime artymo teisių. Tada mes leng jigreitu,
laiku sutaiso nervas taip kaip Randasi ant Lowe Ave. ir 33-čios.
Tėvas maloniai į ji prabilo. Stengėsi jį suraminti ir pa vai gausime "Gyvenimo Vainiką."
PARSIDUODA 2 pag. naujas mū ***» » » • • • « . • • • • • • • • . • » « » • • • • » . { {
jo* turi būti ir užtat kiekvienas ga
klausė, kokia jo nuliūdimo priežastis. Vo* galėdamas kalbėti
rinis narna* su pįrin.o6 kieaos jtatey
li jį vartoti.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
P. S. IŠMĖGINIMAS
PENKIŲ nrais. Randasi ant Union Ave. ir
del ašarų ir aimanavimų, vienok pasakė, kad jam nebesant naI
33-čios.
GRANADA.
BUT55LZU Partoglory kainuoja tik
Teletonas McKinley 6744
rnieje Kuonatakas, žiaurus Carrabitų vadas, užpuolė ant Kan
tai penki dolieriai.
Tirmos Klasos
PARSIDUODA 2 pag. naujas mūri
GYDO VISOKIAS LIGAS
Partos Aptieko.i, 160-2nd A v c , New nis namas. Viskas įtaisyta, pagal nau
Šv. Jono Dieviškojo Regėjimas.
tanivos ir paėmė nelaisvėn jo moterį ir vaikus. Kantaniva yra
8457 South Western BouleTard
York, N- Y.
jausia mada. Randasi Brigh-ton Parke
didžiausiame nusiminime. Nėra vilties surasti mylimuosius ir
Kampas W. 85-tos gatves
Mes galime mąstyti apie šventuosius, kaip jaunas kade
PARSIDUODA 2 pag. tik ka pa
C. M. JORDAN M. D.
atgauti. Jie bus nužudyti.
baigtas budavoti mūrinis namas 5 M —
T~ ~ T 1 • • "• • • • » . • • • ^ • • II j f
tas mąsto apie Washingtoną, Fridriką Didįjį. Napoleoną Bona
G. 134.) ir 6 kamb. su labai puikiais įtaisy
Žmogus sustojo kalbėjęs, bandė pradėti, vėl pradėjo verk
parte, J£#dią, Hindenburgą ir kitus garsus vadus, iš kurių
mais, kad ir milijonierius galėtų gy
ti ir aimanuoti, kolei tėvas Gabrielius savo ramiu ir maloniu
venti.
Randasi netoli lietuviško klio- 8 » * « « » ^ » » » < » • • immmmmm • • » • » • * S
galima stebėtis, bet kuriuos nevisada ir ne visi gali pajiegti se
štoriaus.
būdu nepriprašė kalbėti viską be baimės.
BARGENAS VYRŲ
GAL KAS RADOTE?
kti. Mes sau gal pasakysime: " T a i p , kad mes po jų vėliava
PARSIDUODA
Keletas
lotu
Brigh"Kuonatakas žada atiduoti Kantanivai jo šeimyną"—ta buvę arti jų, turime viltį, kad drąsiai būtume užpuolę priešo Liepos 13 d. atsibuvo pikninkas
11
DRABUŽIŲ.
i!
National Darže U įversi de. 111.. aš tą ton Parke labai pigiai.
rė jie—"jei-jei-jei 'didis giesmininkas' save užstatys už juos. tvirtovę, velnią, ir gal jau su pergale eitume.''
Vyrų ir Jac^sy Vaikiau pacirbt*
PARSIDUODA Alenas lotas prie
diena pameriau savo balta šuniuką.
ant
orderio siutai ir ovsrkotal. pet
lietuviško
klioštoriauB
už*
$600.
kiti
J i s girdėjo, buk tėvas esi didis buitininkas, kad padarei Kan
Vieni įmone* buvę matomi su tų«>
neatst&aukti;
vėliausių modelių nuo
pardavoja
po
$900.
yra
proga
$800
Taį tuščia svaj©np. šventieji priėjo pri* to aukštumo, ku* Suninku 2 Z -ros gatves kare. Malonė
taniva turtingu iv laimingu, kad per tave jo gyvulių kaimy
$**40
iki
f
45.00.
uždirbti.
kite kas radote tą suninka sugražim
Vyrų ir i&ųųų Vaikinu gatavi
nės išaugo ir yra riebus ir kad perspėji Kantaniva nup jo ris mųs> apįakina, lėtu įr sunkiu cjjimj; jie cal&į© atliktį daug ii man atgalios už ka busiu .Upaf
PARSIDUODA
vįaoaf totą* prje
siutai
ir overkotai $i& ikt $2»A).
šv. Jurgio bažnyčios ant bridgeporto
priešų. Kantanivos tėvas žadėjo pagelbėti Tėvui pasprųsti didžiu ir garbia*^ darbiu, nes buvo ištikimi mažuose daįlrrtio'- dėkingą.
Vyru
Kalinės pp 22.00 ir au*iciaa
vertės
$1,500. bus parduota*
už
Mrs. Louisc Alirens.
se.
r
Vaikų
Siutai po 2*.06 ir augšelau.
nuo to, bet...."
•
,
SU Dftfcplaincs Str.
Kiveisire. 11.1. $900.
—
Pirk
savo
overkota dabar prls>
Turime dar daugiau geru pargenu,
" A š to nenoriu. Aš jau gatavas. Mes galime tuojaus
Eiema,
kuomet
kainos pakjla.
Kas buvo šv. Jonas Dieviškasis. Kas jis, kuris Hko toki s
bet del stokos vietos nededamo, meld
Mes
tai
p
pat
turime
pilna ens ni
eiti."
žiam kreiptis* j bendrovės ofisą, o už
ANT PARDAVIMO.
didis šventasis, tokis pilnas pasitikėjimo ir ištvermingas mal
ekutį
nešiotų
siutu
it
overkotų
nuo
Tėvas Gabrielius greitai atsisveikino su karalium ir jo dose, kad vargšai paprastai kalbėdavo: "Dievas siunčia bandy parsiduoda moderniškai intaisyta tikriname, kad galėsite išsirinkti pa- 2S.50 ir augšttau.
spaustuvė.
Labai geroj vietoj, su gal savo norą ir gausite ant lengvu
Fųll Press, Tuzedo, Frock Siu
šeimyna, kurie verkdami prašė^neaukoti savęs. Jis iškeliavo mus, kad Jonas galėtų darytį stebuklus.
prieinamoijais i&lygomis. Yra Lynoty- išmokėjimu pirkti. Taip-gi išmaino
tai
ir tt $10.00 ir augsCiau.
drauge su pasiuntiniu, \uiiuo4amas jaučiais, kad greičiau pr>
ir kjti prasti, kurjuomi galimu ma visokias orapertes.
Ji* buvo v a r p a s vaikina*, kaiminio $uwis. Pirmiausia pa
Atdara kiskviepą vakarą 4ki 9
spausdinu
kuygat. laikraščiui. Esu
vai.
NedeJioaM* iki 6 valandai. S u % t ų : į .vietąp«y»3Bįąvo, pas)™ k a m a v o . , tartfa*p ir pakU**©, kėliau* priverstas parduoti jš priežaettep ligos Liberty Land & Lnv#*tra«ni
batomie visa dieną iki 10 valandai, j
Ž]£ .'Greitai jie pasiekė kaimą, kuris seniau- biiyo -ramus įr dainfs su knygomis ir pąveiksJau>. Vįmjoee tue*f u&ičmimuose Sąlygas, klauskite laišku.
B. ©OJBPC
A l (JAS P I B L . CO.
į
Į 4 « g. igalsted SU/
tvarkus, dabar visas betvarkėje. Visos aplinkinės tvoros bu- jis turėjo vįeną siekį, vieną tikslą prieš save ~~ tai Dievo gar 1800 W .D KM-tll
StrCui<*gO.
Ilstelėta 1202.
3301 3. Sajgtttl. St.
I į t S > Į ' K | l l f Į MPI
Yo išlaužytos, o daugybe n^mų buvo 2u4e$į£tų. ai»b'a budriau- bė.
1£.
J
.
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LIETUVOS VĖLIAVŲ
DIRBTUVĖ,

AMERIKOS LIL MOKYKLA

{ F. P. BRADCHUUS

SKUBINKIT PIRKTI

Dr. G. M. GLASER

PIRMAS ATIDARYTAS
LAIŠKAS.

D r . S . Naikelis

ii

Dr.C.ZVezelis

i

Dr. M. Stupnicki

L

" • ' i M > maiii

3

ŠeStad i « m ,
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1919
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Laike užkandžių prakalbėjo
pp. J. Šalinis, S. Cibulskis, F . Reikalingi leiberiai dirbti geleži
'scrap' jardej.. D a r b a s pastovus,
Gustaitis ir A. Aleksis. Visų nėj
»i££!
užmokestis gera.
kalbos buvo nukreiptos į orga
Chicago Metai R e f m l n g Co.
nizacijos naudingumą. Be to, 8800 S. Kedzte Avc.
Chicago.
NEW PHILADBLPHIA, PA. rugj.j. 3 d., kad visi nezalež-jp. A. Aleksis prisiminė apie
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
A K I Ų SPECI.IALJSTAS
—
ninkai, socijalistai bolševikai Lietuvą, jos vargus ir Veiką- R e i k a l i n g a s "Shearman" ant No.
2 "Shears", dirbti geležinėj "scrap"
• » » — • • • • < • • » » • ! « » » . » m.^»
»mm»m*mf
Patarimas Dykai
i mmim m >•»••»•
Kun. P . Gudaitis iš Tama- Įpributų kirkužėn ir gelbėtų linga pagelbą, įnešdamas šia- yardej.
'
Ofiso valandos- nuo 9 iš ryto iki
~~
NEDALIOJ RUGPJŪČIO 10 D., 1919.
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki 11
Chicago Metai R e f i n i n g Oo.
qua, Pa. "Lietuvos* y 180-tai ( ''parapijų,'" netiek " p a r a p i - me išvažiavime parinkti aukų.
4
6 4 t S. Ashland Ave. karap. 47 St.
Chicago.
Scottville Michigan.
num. protestuoja prieš " p a r {j^,*" kiek patį bambiza nuo pa- Kaip bematant ir sumesta 8800 S. Iietlrie A v e .
Telefonas Yards 4317
Ant
puikiaus
Ežero
kranto
vadinama
ROUND
LAKE
Telefonas Boulevard 6487
t y r i a i " organizuojamą Raudo vojaus.
; Tautos Fondan 27 dol.
PARKE.
Reikalinga
mergina
prie n a m u E
nojo Kryžiaus įstaigą, tvirtin
Paskirtoje dienoje susirinko \ Pasižaidę, pasilinksminę ir darbo,
gera mokestis, tik dų š e i m y 
Užprašome ir miestų Lietuvius dalyvauti mūsų Didžiausios Lietu
damas, kad nei Tautos Fon- kirkužėn neznležninkai, visokio prikvėpavę tyro oro, visi link- noj. Kreipkitės adresų:
vių Ū k i n i n k ų Kolonijos A m e r i k o j e p a r e n k t a m e P i k n i k e per kuri t u 
Miss V. Message,
das, nei Daktarų Draugija plauko socijalistai ir kitoki smųs patraukė namų link.
rėsite labai puikiu įspūdžiu iš Lietuviu Gyvenimą a n t Ūkiu Pasi3548 S. H a l s t c d Str.,
Chicago.
klausisite Prakalbų apie Ukos, Dainvi, Deklemacijų ir kitokiu žais
Smagus tokie išvažiavimai.
" neturėjo nei legalės, nei mo ikai. Po kiek laiko su dviem
lų PamutteJte lietuviu puikes ukes gal ir patis panorėsite Ukes. Atva
LIETUVIS
žiuokite -s vakaro Subatoj. Gausite puiku priėmimą ir nakvinie pas
detektyvais
pribuvo
ir
pats
Vargo
Žiedelis.
ralės t e i s ė s ' ' jos sutverti.
Tkininkus
veltui.
Iš
Chicagos
galėte
s
u
b
a
t
o
s
vakare
gauti
I^aiva
n
o
g
GYDYTOJAfe I B CHIRI RGA>
PAIEŠKOJIMAI.
bambizas. Atvykęs tuojau praMunjcipališka D o k u . į m u š u kolonijos miestą LUDINGTONA, MICH.
1757 W. 47th St., Clilcago, I1L
Tokiu savo protestu kim.
į kuri pribusite N e d ė l i o s ryte pasiėmę karą atvažiosite statėj ant
Ofiso Telefonas Boulevard 160
dė.jo saukti: "Broliai darbi
N a m e Telefonas Seeley 420
Pernai metg. 1918 rugpjūčio m ė n e 
vietos ant R O U N D L A K E P A l t K A . O kurie važiuosite treinu pirki
Gudaitis parodo, kad nesekc. ninkai, gelbėkimės; mūsų tarsyj m a n pavogė iš box'o n a m u o s e lai i
te tikieta. į Scottville Mieli. Priebuve Scottville nueikite j D r a u  i
krodėlį Elgin 17 Jewel
— size 17
gijos narna ofisą KOBINSON B U I L D I N G E a n t Main St. iš kur j u s
čionykščio lietuvių visuomenė pan jau priviso gaivalų, kurie
Vilkaviškis (Suv. g.) Vilka- No. 794193 yra į m u š t o s raides U. R.
nuveš pas Ū k i n i n k u s arba į P i k n i k o Daržą. L. U. B. pirmininkas. i
gyvenimo. Nes, jei sektų, tat nori pagrobti visus mūsų cen-! viskio apielinkės lietuvių krik- K a s n u t e m y t ų toki laikrodėlį ir
Kviečia KOMITETAS.
m a n praneštų a i duosiu $5.00 dovanų.
Dr. I. E. MAKARAS
žinotų, jog lietuviai Raudono tus ir tą darbininkišką parapi-: ščionių demokratų
^IIIIIJII1ll!IIIIIIHfmilllllllllflllllimillttlll!IIIIIII1IIlNlllllilUIIIIIJIJIIMIIUllllllll1IIU7
Atsišaukite
partijos
Lietuvis Gydytojas ir Chirnneajs
jo Kryžiaus įstaigos visai ne ją. Mes turim išrinkti naują skyrius šių 1919 metų balanima..*". <i*.i * . r = =a:
Ckarley J o n a s
—
Ofisas: 1741 W. 4 7 t h StrcoC
4534
S.
Paulinu
Str.,
Chicago.
Valandos:
9:30—12. 3 ^ 5 ir 7—t
tveria Amerikoje ir kad tai da vąldybą,nes kitaip aš negalėsiu džio 21 d., 1 vai. po pietų, kiTelefonas: Boulevard 3480.
"i
'*
ryti, gyvuojant Amerikos Rau ėia gyventi."
=
Rezidencija: 4515 So. W o o d S t
jrvventi." " Y e s , v e s , " pa- j nematografo, salėj padarė 5-tą
Telefonas: Yards 723.
PAIEŠKOJIMAS.
donam Kryžiui, jie neturi nei tvirtino socijalistai ir visi pa- iš eilės savo susirinkimą, į kuF a i e š k a u Vilimo Dambrausko, k u 
teisės, nei noro. Amerikos lie kėlė rankas. Xezaležninkai-gi rį buvo užkviestas iš Centro ria g y v e n o Frankport, IU. Tegu at
šaukia pats, ar praneškite, kas apie
•»— tuviai stvėrėsi tik darbo suda ne.
Jie pradėjo kumštimis, Komiteto atstovas, teciau del j} ž i n o t e š i u o a d r e 3 U
ryti pašelpa Lietuvos R. Kry hambizui
J0SEPH C. W0L0N
l.huh ikfls Šimonis.
grasinti. Kvlo suini nežinomų priežasčių neatvyko
žiui, o todėl tie visi lietuviai,
C h k a g o , I U.
Lietuvis Advokatas
Visijpirma buvo išrinkti de 4118 H o n o r c St.
šimas. Matvdami detektvvai,
29 SO. LA S A L L E S T R E E T
kurie teiks tą pašelpą Lietuvos
G>-venimo Tel. Humboldt 97
kad susirinkime gali kilti susi legatai į Marijampolės suva P a i e š k a u savo pusbrolio Povilo
R. Kryžiui, jie tuonu netvers
Vakarais
2911 W. 22-nd Street
rėmimai, susirinkimą išvaikė, žiavimą l>alandžio 22 d., bū Palubinckio, apie 2 metai atgalios
Tel. Rockwell 6999
jokios "Amerikos Lietuviu R.
y v e n o Ohicasoj ant bridgeporto, da
CHICAGO, ILL.
kirkuže uždarė, o bambiza par tent: T. Adomavičius, J. Krik- gbar
nežinau kur jis randasi. Malo
K r y ž i a u s " organizacijos, bet
šėiunas ir Simanauskas.
nėkite prisiųsti jo adresą už ką ta
vedė namo.
J
tik pasiliks Lietuvos R. Kry
riu širdinga aOių.
A. Bridžius, kaipo valdybos
Ant rytojaus, apie 8 vai.,
P o v i l a s Stonis,
žiaus rėmėjais. O šita rėmimo
LAKE SIDS (E. Jlahanoy Junction, Penn.) •
narys
šiek-tiek
apkaltino
Kau
pamačiau, kad apie kirkuic
6632 S. RoekTvell Str.,
Chicago.
darbi gali su pilniausia teise
Schuylkill'o apskričio lietuvių ir tolimesni
renkasi vvrai ir motervs kas niškį Komitetą už neatsiuntineapleiskite juo labjau šįmet nepaprastai pui
(ir " l e g a l e " ir " m o r a l e " )
Parsiduoda, labai pigiai n a m a s i
su plyta, kas su kitokiu įran mą užkviesto tai dienai atsto pagyvenimiu
randos neša j mėnesį
kiai surengtos Lietuvių Dienos " L a k e Sidėje."
pasiimti ant savęs kiekvier.;
ADVOKATAS
kiu. Ateina ir bambizas su sa- vo. Po to jis padarė trumpą $38.00. Tūrių parduoti labai greitai.
.čionai gyvuojanti
draugija, vo "klieriku' Petruku, kuris, [pranešimą apie dabartinį Mi- Patirkite pas savininką ant vietos
Veda Bilas Visuose Teismuose
Koncertas, prakalbos, žaislai, šokiai ir tt., tai
8815 S. Halsted Str.
net ir
Tamaquos Jurgine. sako, pas bambizą mokina j msterių kabinetą vienkart išOfisas Didmlestyj:
tik programo dalis, kurios VISŲ smulkmenų čio1-tnos lubos
Klausimas gali būti tik tame, ant nezalež.ninkų kunigo. Keli j rodydamas krikščionių demonais neminėsime.
60 W. WASHLNGTON S T R E E T
K am baris 609
katrai iš lietuvių amerikiečiu vyrukai tuojau pastojo bambi- kratų nusileidimą, kuris rodo N a m a s ir lotas ant pardavimo 4
t.ui.los po 4 kambarius, randos neša
Pelnas Lietuvos naudai—įsitėmykite, kad tik
Tel. Central 5478
draugijų labiau pritiktų tokiu zui kelia ir neleidžia kirkužėn. jų pasiaukavimą
$40 j mėnesį, v i s k a s g e r a m padėji
atstatyme me,
iš
Lake
Side
pelnas,
Lietuvos
naudai.
Gyeeiilmas. 812 W. 33rd Su
k a i n a $3,350 išlygos susitaikina
šelpimo darbu užsiimti. Be
* *•
mos.
Lietuvos nepriklausomybės.
Tel. Yards 4681
J2ANGA VISAI DIENAI 10c.
abejo, tas daryti geriausia pri Su ašaromis bambizas pradėjo
! i 3 2 S. l ' n k m Ave.
šeštasis Vilkaviškio apielLnp
rašyti,
kad
leistų,
gi
kada
tas
tiktų tokiai draugijai, kurios
2-rą lubų
Kviečia visus,
kė; lietuvių krikšeionių demonegelbėjo,
ėmė
grasinti
areštu
visas tikslas yra šelpime Lie visus, kurie priešinasi ir sakė kratų partijos skyriaus susi
Lietuvių Dienos Komitetas.
IliUllilIUUIlIillIHUlUlIlUHIlIilUIIIUHIlIi
Parsiduoda ant greitųjų labai g e 
tuvos ir kuri iki šiol daugiau einąs pašaukti policiją. Nei rinkimas įvyko gegužio 4 d. ras "Klgino" automobilius Jei kas
Kesid. 933 So. Ashland niv. Chicago
:
norėtumėt! toki suttomobiliu jsigyti.
sia tos pašelpos suteikė. Tokuj
Telefosas H a y m a r k e t S544
nei grūmojimai ii-gi kinematografo salėj ph- Atyinaukite Šiuo *( s-esu:
g»ązdinimai,
organizaciją mes čionai ir turi
«h:::kmisMs.
nieko negelbėjo. Bambizas kir min : nkaujaiit kun. A. Dailidei IR 18 W.KUtittslovn.s
46
St.
ChJctttfo, ^ i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i u i n i i i i i i i i i i i i : . . . .
me, t. y. Tautos Fondas, kuru
TH. YurUs 7125.
ir sekretoriaujant A. Laskovikužėn neįsigavo.
Husas g>'dytojas ir cuirurgaa
tam tik ir gyvuoja, kad nešt;.
N'ežinia ką dabar nezalež- 'v-aitei.
Specijalistas Motei-.škų, Vyrišky
tėvynei pagelbą ir kuris fak
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Susirinkimas buvo nkaitlinuinkai pradės veikti. Iš visa ko
ANT
PAftDAVIMO.
. tiškai daugiawia už vi**as ki
Ofcsaa: 3S54 So. Halstcd St., Chtcagt*
IigTi meti} patyrimas savo amate leidžia mums at
S0 akrų v i d u r i n į VVtseonsin valsti
gas, susidedantis iš 600 žmotas (panašias) draugijas tos matvti, kad Koekfordo nezajoj, /":emn gera, viskas išdirbta ir a p 
Telefosas Drover 969S
likti pirmos rūšies darbą pigiausiomis kainomis.
iežninkai
krinka,
o
bambizas,
niii.
Jame
darė
pranešimų
attverta. Arti geri; turgaviečių. Kaina
V A L A N D A S : 10—11 ryto 2 — i po
pašelpos jau atnešė. Tai-g'
pietų 7—6 vak. N e d ė l i o m i s 10—12 d.
Atsišaukite pas
turės nešinties .vykęs iš Kauno C. K. atstovas įniimant, j a v u s gyvulius ir mašinas.
Tautos Fondas turėjo teisę be abejonės,
18,000,
arba
tiktai
gryna
žeme
už
:
iimiimiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiimimiiifM
$«,000. Išlygos labai geroe. č i o n a i *
" p a r exeellanco" pasiimti tą kur k tur ieškoti tamsiu ir iš- V. Bičiūnas. Apart to, Mari nepaprastas
i
baiger.a^
nepraleiskite.
Lietuvos R. Kryžiaus rėmimo kripusiu iš doros kelio lietu* jampolės suvažiavimo delega Atsišaukite.
'.
tai padarė savo pranešimu. Y.
?
darbą. Jisai, tečiaus, atsida v i i i .
John Druktinis,
2343 VV. 23 Place
Telefonas Ganai 2446 S
Dr. D J BAGOČIUS
Girdėjau, kad nežaležninku Bičiūnui teko atsakvti net i 18
209 Wisconsin Str.
vęs minėtam darbui negali bū
litrtnrrlB Gydytoja* t*
?llllllllllllllllllllilllllllllllllilllilllllllllllillll!IIIIIIIIKtllllll!linilHlimillllllllllllllM?=
l>aklausirių apie valdžią.
Chirurgas
Kcnosha, Wisc.
ti ir nėra priešingas visoms ki b a m b i z a s n e t u r i k u r g y v e n t i .
'\ •' ' - L
——
I Ofisas 10900 So i f i c k l g a n A T *
va
Kur pirmiau gyveno, savininReikia pripažinti, kad p. Y.
toms draugijoms, kurios tik
Rezidencija 10731 So Michigan A»
kas atsakė " b u r d ą , " o pas sa- Bieiuno kalbos suteikė publi- Ant p a r d a v i m o medinis n a m a s a n t
Roseland. IU.
pageidautų tą pati daryti. Bet,
2 p a g y v e n i m u s po 4 k a m b a r i u s ant
Telefonas
rezidencijos ir ofiet
vo įniršusius parapi jonus bijo kai malonaus įspūdžio, už k;į 47-tos ir Throop gatvės. R a n d o s j
P
u
l l m a n S4JT
jeigu kun. Gudaitis norėtų ši
eiti. Noroms neiioronis turės uerbiamajani prelegentui Yii- metus neša $442.00 Kaina $2.700.00.
Vai.: 9 ryto iki 13 d.: 2 po pietų
to rėmimo darbo matyti ''vie
iki 4; 6 iki 9 vakare.
Ned.
Atsišaukite:
•iiir,. s
Uaviškieeiai yra labai dėkingi. 5404 Aberdcen Str.
danginties
kur
kitur.
"Klieri
9 lkl I I .
Chieago.
ną centrą"—tai turi trokši
užbaigdamas turiu pridurti,
(o jei gali, ir veikti), kad vi k a s " Petrukas ir-gi susirūpi
APGARSINIMAS.
nės. \ a b a g a s negalės nei " s e  kad Vilkaviškio soeijalistukai
sos kitos draugijos, norinčios
Kuris gali ineSti n e m a ž i a u s $300
minarijos" užbaigti. Pasako- labai interesuojasi krikščioniu I garasre businesjj, yra gera proga
remti Lietuvos R. Kryžių (<
Kam yra reikalingas geras mūrinis namas po 4
j a , k a d " k l i e r i k a s " P e t r u k a s i c U ' i i i o k r a t i i ^ p a r t i j a , n e s i s u s i - išmokti automobiliu važinėti, taisy
ti, bei abelnai visa automobilio busisu jomis ir Chicagos Daktarų)
kambarius ant 4 pagyvenimu. Gražioj vietoj visai
Gydytojas. Chirurgas,
yra vedęs ir jo moteris gyve rinkimus veržte veržiasi, neat- nesa ( e a r a g e ) pažinti, p e l n a s yra' g e 
Akušeris.
prisidėtų prie Tautos Fonde,
priešai
MeKinley
Parka
preke
$3,500.00.
oras labai sveikas, prie marių
bodami nei to, kad skelbimuo ras,
nanti Detroit, Mich.
1920
So.
Halsted
St., Chicago.
m a ž a m miestelyje,
turi kiek nors
sutvertos L. R. K. rėmėjų sek
K.vii-.i
UetuviAk.ii,
latviškai ii
Anksčiau ar vėliau nezalež- se gana aiškiai buua pažymė angliškai susikalbėti.
Mūrinis namas ant 2 augštu. (i . 7
rusiškai.
cijos.
visais įtaisimais kaina $(),500.00.
ninkų bambizas iš Koekfordo ta, kati i susirinkimų bus lei Atsišaukit v i e n laišku.
Valandos: 19 — 1? ryt*; « — 9
Draugas
vakare
Tel. Canal 4367,
Kun. M. Durys.
turės nešinties. Tat pranešu džiama tik nariai ir partijai 1800 \V. 16-1Ii St.
Chicago, 111.
Mūrinis namas 2 augžeiu po 4 kambarius su vi
S*-*-———————•————•——.•-•-••<|
T. F . 38 sk. pirm. kitu kolonijų lietuviams, kad užjaučiantieji svečiai. Kaip ir
sais įtaisimais dar nėra metu kaip budavotas.
y . . . mm
Ant pardavimo du mediniai namai
neisileisiumet savo tarpan.
štai j pastarąjį susirinkimą
—f:
Turime taip pat ir nedabaigtų namų budavoti ku
Telefonas P u l l m a n 60
ir
lotas
tarpe
W
o
o
d
Ir
Honore
Gat
T. Beleckas. vienas socijalistas K. paties
ROCKFORD, ILL.
riuos, parduosime labai pigiai.
vių. Atsišaukite
DR. W. A. MAJ0R
prelegento paprašė leidimo.
Viršminetus namus galite pirkti turėdami tiktai
1819 W. 47 Str.
GYDYTOJAS I R
DETROIT, MICH.
Bet kas-gi iš to. Iš susirinki
keletą šimtu.
CUIIIUKGAS
Nezaležninkai smunka.
Ofisas
11719
Michigan Ave,
Jei turite lota ar koki bizni mes mainisime.
Rugpjūčio 3 d. S. L. It.-I mo išėjęs, kaip teko iš jo žo
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
Jeigu nori pasibudavoti tai mes pabudavosime
2 po pietų — 6:30 iki 3:20 vakaro.
Xezaležniukų kunigužis, ar A. 171 kuopos buvo piknikas džių girdėti, prelegento kalbas
N e d ė l i o m i s nuo 10 iki 11 išryto
labai gerai ir nebrangiai.
ba, kaip vietiniai vadina, bam Royal Oak giriose. Išvažiavi verčia ant savo kurpaliaug ir
• -a
bizas susilaukė neiaimiugii die mas pavyko. Dieną buvo gra savotiškai aiškina.
J . Kalinys.
nelių. Minėtas bambizas Koek- ži ir pa&Uink&mmimui patogi.
" L a i a v ė , " Kaune.
fordan atsibaladojo 1918 me Yisi žaidė ir gėrėjosi gamtos
General Contractor.
tais ir pradėjo mulkinti vietos gražumėliu. Nesmagu tiktai,
3934 So. Rockwell Str.,
Telefonas MeKinley 5277.
nesusipratusius, daugiausia iš kad dauguma, kurie vėliau pikklvdusius iš doros kelio, mūsų nikan važiavo, neatitiko vie G f latu mūrinis n a m a s 5635—37
brolius. !•> sykio viskas ėjo, tos. Kaikurie tečiau surado, o Loomis Str., 4 G ir 2 4 k a m b a r i u na
Aržiuolo trimuota. Klektros švie
^ » » » » » » •»»»»*.*
' » » » » • m* +
kaip jis pats skelbė, *'gerai." kiti pavargę beieškodami vie mai
Mokykis K i r p i m o ir D e s i g n i n g
sa, šiltu vandenių .šildoma du flaVyriškų ir Moteriškai Aprėdai i|
Bet pastaruoju laiku' dalykai tos, grįžo namo. Gal aiškiai tai. (iaražius. del dviejų masinu. Rau Smetonos gnral pritaikinti nkiniai
dos n e š a į metur $1.$5$.66. AtsižauMusg s i s t e m o ir ypatišRas m o k l m bus palengvinimu del J Ū S Ų aklų.
nusviro blogojon pusėn. Plie- nebuvo nurodyta išvažiavimo kite tuojau^- Kaina $13,500.
maJf parodytus Jus žinovų į t r u m p ą
Kuomet tu kenti n u o galvos s k a u 
IHieju pagy-vonlmu
murini* n a 
dėjimo, kuomet raidės liejasi i k r ū 
laika.
vouėmis, šmeižimais poix'žio, vieta, o gal nevisi įsidomėjo. rna*,
į i l t u * a u d e n N HMom* lejtektroy
vą, k u o m e t skaitai ar «iuvi ar ra
Mes t u r i m e didžiausius ir g e r i a u 
P l l B l Z a i d ę IV p a C l l l U K S m i l l C į v į f s a ^ 7 kambnrlnl a n i 55 6%tves
ini, t a i ' t u o m e t yra- ženklas, kad
vytiny** kumgti br kas tik ne
sius kirpimo designlng
ir
siuvimo
$.'.000 Kaina $6.700,00.
reikia J u m s akinių Mano 15 metu
kk
skyrius, kur m e s s u t e i k s i m e praktiš
ilvi
soties,
jau
po
t
f
y
į
,
susinezaiežpinkas apšvįetes' na
patyrimą* priduos J u m s geriausia
6 k a m b a r i n mūrinis na m e l u 31
ka patyrimą, k u o m e t j u s mokysitės
patarnavimą už prieinamą
kalną
T<m#aplanki* ,įos n#i vienas.
Laflin (ratvts arti 57-tos $4,209.00.
rinko
vUi
užkau<ižiauti
ir
paE
l e k t r o s v a r o m o s m a š i n o s m ū s ų sra*
vo p u a p i j o n u s bambizas sus?
net taip i e v a i ant ir t i . o t .
5 kambariu mūrinis namelis W i n vimob
skyriuose.
Tiifinie įvairių nesvaiginančių gėrimn.
laukė nesmagumų ir pajuto, sistiptiiiti. Užkandžiai, paga ehester arti 59-tos? š i l t u vandeniu
Jųs esate užkviečiami aplankyti Ir
JOHN SMEf ANA
šildoma.
Didelis
ga rąžius.
Kaina
^Turime"
atsivėsinti
ir-ICE
CREAM'O.
minti
])-nios
A.
tįnstaitienos
ir
pamatyti
m ū s ų m o k y k l ą bile laiku —
kad greit ^ali neteki i savo
$3,800.
Aklų
Specijalistas
dieną
ir
v
a k a r a i s ir gauti specljali*Turime krąsos skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus
6 kambariu namelis. Kiltu vandenin
**parapijos" ir būti priveistu p-K'S D. GiLstaieiutės, buvo šildoma.
kai
pigią
kaiaą.
1801 S. Athland A v, Chicaco
P l d e l c barne. Kaina $3,100.
reikalus
atliekam.
Turime
įvairių
laikraščių.
P e t r e n o s daromos pagal Jūsų m i e įsinešti iš Rockt'ordo. Pajutęs, tkamjs. Tai jau uebepiroia sy Mes-' turime labui gražių mažu na• g i a m i n a a suteikiamas d y k a i
rą
— blle stailes arba dydžio, ir bime4ius ant p a r d » v į m o kuriuos guliČia yra "DRAU0O" agentūra. Galimą čia gauti
a m p a n l t - t o e gatves.
kad jau Ucpto cal*^ čia pu^. kį minėtos žoiminiiikės paga ma gauti ant l e ^ ^ t i išmokėjimu At I f i l o a Klubos
le
m
a d ų knygop.
vlrS Platt'n aptlekos
"
D
r
a
u
g
ą
"
nusipirkti,
paduoti
į
jį
pagar«nimų
ir
dar
bambizas suskato gelbėties. ninio įbvažiavimarutj skanius dara v a k a r a i s ir »M«Uomjei.
K a m b a r i s 14, 16. 1«. 17 Ir 18
MASTER D E S I G M N G S C H O O I J
bų.
Turis** taippat koygų i r nwiflU*nygii|.
TV-mykite j m a n o parašą.
užkandžius.
Už
tokį
pasidarba
J, F . lutsnit ka, Perdėtlnis
*^j Tuojau prirašė laiškij ir
į*
balandos: nuo t vai. Išryto iki *
Persikraustė
i i 111 N. Lafiall* S t
Prašome atsilankyti.
v%\. vakaro.
Nenėiioj n u o 8 vai.
siuntinėjo savo parapijonum^ vimą turėtų būti joms ištarta
j 190 N- Stąte gatvę, p a m p a s
l*lf
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I Lietuviai Amerikoje, j

KININKU

Su Puikiu Programų
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LIETUVIU DIDŽIAUSIAS METINIS
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IŠVAŽIAVIMAS

*

m,

5-toji Lietuvių diena
Rugpiučio 15-tą dieną

Y. W. RUTKAUSKAS

DR. A. A, ROTN,

i

Malioriai ir Dekoratoriai

|

P. Cibulskis ir J. A. Poška

m

Geras Mūrinis Namas Po
Keturius Kambarius
•I*

I —

!•

(

DR. LEO AW0TIN

SERGĖKITE SAVO AKIS.

J , A. Jokantas

BARGENA1.

LIETUVIU DARBININKU SĄ
JUNGOS KRAUTUVE
901 W. 33rd Street
Ant Bridgeporto

CONROY'S.

ryto ik? 1 | •aisndaJ

4iana

;ft.i.if. < .i.«iw nuifrrt^n

^II^»^II^»

•yiuny if»^i»Wi

.mmt^ęimnĘ^

gatvąa.

4 lulK*

I

M

6
ae

fcčtAdiėfcis,

DRAUGAS
—

CHICAGOJE.

—»-

Iš CH1CAG0S LIETUVIU

ruft.

9,

1919

i

Apart kitko rūitarta siusti de ^«iiffi«ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiififiniiriiiiefiiiiiiiiiiiiiiifiiiifiifiiifiiifiifriieifiaiiifiiiiieifffiififiifiiiiiiiefiiiiffiifiifiiirffii£:
legatą j L. Vyčių 7-tąjį seimą.
Delegatu išrinktas p, A. Augu
stina s,geras veikėjas.
Nfntarta taip-gi nedėlioj, rug
pjūčio 10 d. po pamaldų. 1 vai.
po pietų, išvažiuoti į Bhimel]
Kokio d a r C'hleapiof-inl n r r a m a t e . p a r e n g t a s
park ir prisidėti prie L. Vyčių
Š
5-tos kuopos išvažiavimo.
Galėsime pažaisti ir gražiai
:r.'
dienele pialeisti. Tai-gi, bran
Sl'SlDEDANC'IO I š 13-kos D R A C « W C
gus vveiai, kviečiam visus dalyvauti viršminėtame išvažia
vime.
| NATIONAL GROVE DARŽE
RiVERSIDP, 1LL. i
Kredutnio JonteliS,

s

1

ANTRAS
DIDELIS

- —

- - "

KATALIKIŠKOS ŠVENTOS.: DEL STREIKO DAUGELIS
IŠ BRIDGEPORTO.
j
TRAUKINIŲ SULAIšeštadienis. rugp. 9 d.,.
KYTA CHICAGOJE.
Pas mus ant Rridgcporto da
Šv. Romanas.
Į
bar nepaprastas judėjimas.
Sekmadienis, rugp< 19 d.. Nežinia, kas iš to išeis toliams. Kur tik nepasisuksi, visur ilk
šv. Laurynas, kank.
, . .TZ—
.,
kalba apie bazarą. Draugijos
n ,
_.
į
.
,
Del darbininku streiko ge- jau nebejuokais rengiasi. Teko
<4
Pirmadienis. rugp.
11 d.,', .. , ,.
,.
o r
_
Ježinkehų kiemuose ir darbą- girdėti, kad buk šįmet baz&re
Sv. Zuzana.
..
,v
v / (1 .
bus tokiu štuku, kuriu net'k
vieteso (sapose) Lliieagoje su bridgeportieėiai nėra mate/.
PABRANGO MIESTE VAŽI laikoma daugelis pasažierinių
bot ir visi Chicajerieeiai.
| Pradžia 10 vai. ryto.
Įžanga 25c. ypatai.
*«*
NĖJIMAS.
traukiniu, nekalbant jau apie
Bazaras prasidės 31 d. šio
EXTRA!
EXTRA!
EXTRA!
IŠ T 0 W N OF LAKE.
prekybinius traukinius.
mėnesio ir tęsis rugsėjo 1, 7,
Miesto majoras pažada papi
..12 DALYKV SKIRIAMA D F L L E N K T Y N i r VKRTi':S S.10.00. I i r S LEXKTY.\*:S: VYRAMS, MOTEAtvažiavusiu iš kitur t lau
10, 14, 17, 21, 24, 27 ir baig
RIMS I R MERGINOMS.
Tautos Fondo 39 sk. Kxtra
kiniu po ilgos kelionės nėra!
ginti važinėjimą.
sis 28 d. su dideliu programų,
Ir talpfi dar tie r a u s DOVANAS—Prizes, k a s bus apsiaus, tie visi grauš DOVANAS—
susirinkimas įvyks rytoje, rukam apžiūrėti, juo>s pataisyti,
kus,
krajavas vyžas nupins ir kas augšihiu per virvu Ui visus storiausias, didžiausias; k a s p i r m a bulve nuskurio surengimui net tam tik
paskirtan
vietan, kaa pirmas a t r a s savo čeverykus ir te perAoks, ir kas pirmiausias su kiaušiniu nubegs
gpjueio
10
d.,
1
vai.
popiet
u,
apvalyti.
Neapžiurėti
tranki
Su vakar diena Chicagoje
ra komisija išrinkta ir, kaip
NuoSirdUal užkvieriame visus lietuvius ir lietuvaites ant sio milžiniAko pikniko, nes k a s atvažiuos tai t a s
Šv. Kryžiaus parapijos svetai
pabrango važinėjimas gatve- niai stovi geležinkeliu kiemuo girdėt, jau veikia.
ir laimės, o kas neatsihinkys išgirdės graudinsią, už tai visi atsilankykite, nes griež puiki muzikė jvairiaunėje.
Valdyta.
kariais ir viršutiniais geležin se ir negalima jų vartoti.
Kviečia visus KOMITETAS.
sius Šokius.
Kaip
tik
teks
daugiau
išgir
Tas
pat
yra
ir
su
prekybiniais
keliais. (Jatvekariais 7 centai,
P. S. Iš visų daliu miesto važiuokite iki 22-rai gatvei, ir 22-ra gatvė iki sustos, o tš ten paimkite La
sti apie Bridgeporto bazarą,
traukiniais.
Nėra
kam
jų
]\
rI
š
BPIDGEPORT.
Orunge
karus, kurie atveš iki daržo.
viršutiniais geležinkeliais 8c.
tuojaus
daugiau
pranešiu.
^iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiictisiiitfiiiiiiiiiiiiiinffniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiitife^
Kompanijos prisitaiko pilnai žiurėti, vagonus pataisyti. Vi
X.
Y.
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kitės pas mus:
Publika t vii. J i tvlėtu, I-ui geležinkelius.
ton vieton.
S-nė.
biamieji Bridgeportieėiai! Bu
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atsilankyti ant šio mūsų parengto gražiams Pikniko,
Miesto administracija, tuo
Tio kuri*' leftkote farnių yra go
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puikiausias ir smagiausias kokį kuomet nors pirmiaus
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prisiųsta
knygelė
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KOMITETAS.
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DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICAGOJE
didžiausi
pagyrimai šiuose
Valdyba.
VOS NENUSKENDO TEI rininkai. Reikia dabar juos su
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Nuo mokesties paliuosuoti daug tikisi iš šitos jaunos lie
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
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