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Protestuoja prieš siun
timą kariuomenės
Europon

Iš RUSIJOS.
VIENI IR KITI GIRIASI
LAIMĖJIMAIS.

BALKANUOSE PAKILO
NAUJA KARĖ.

LONDONAS, rugp. 29. —
čia gauta žinių, kad visoj čerBolševikų pranešimai.
nogorijoįj pakilo revoliucija
Londonas, rugp. 28.—Iš Ma prieš Serbiją.
skvos bevieliu telegrafu oficiSerbai pavartoja stiprias
jaliai skelbiama, jog bolševi
priemones prieš pakilusius čerkai paėmę miestą Pskovą, pietnogorus, kad pačioje pradžio
vakaruose nuo Petrogrado.
je padaryti galą, revoliucijai.
Bolševikai taippat praneša
Černogorai revoliucijonieriai
apie savo pavykimu s ties upe
perkirto geležinkelį tarpe yirVolga, generolo Denikino ar
pazar ir Antivari.
mijų fronte.
Revoliucija
Černogorijoje
Sakosi jie paėmę (atsiėmę) buvo pramatoma. Talkininkų
miestą Kamišin, už 120 ang I diplomatai didelę klaidą padališkų mylių pietvakaruose nuo j r ė pavezdami Serbijai tvar
Saratovo. Taipgi geroką galą
DAROMA PROTESTO RE PREZIDENTAS WILS0NAS pirmyn pasivarę ant Caricino. kyti černogoriją.
KELIAUS PER SUV.
ZOLIUCIJA KONGRESE.
PLIENO DIRBTUVIŲ DAR
Denikinas kitaip sako.
VALSTIJAS.
BININKAI LABAI
Sako. karės departamentas tik
Paryžius, rugp. 28. — Gen.
ĮSIŽEIDĘ.
Kelionė užimsianti apie
Denikino armijos, kurios ka
išmėginąs žmones.
25 dienas.
riauja prieš bolševikus pieti
nėj Rusijoj, šiandie valdo di Pasirengę kadir tuojaus strei
Washington, rugp. 28.—Ka
Washington, rugp. 28.—Yra desnius žemės plotus, kaip vi
kuoti.
rės departamentas daro pa
stangas su tikslu paslėpti nuo žinių, kad už dešimties ar dau sa Vokietija. Jo armijos smar
Gary, Ind., rugp. 29. —PIiižmonių siuntime, kariuomenės giau dienų prezidentas ~\Yilso- kiai briaujasi pirmyn tiesiog
nas pasiĮeisiąs kelionėn per S. į centralę Rusiją.
no dirbtuvių darbininkai labai
Europon—Silezijon.
Valstijas su kalbomis. Kelio Denikino armijų frontas pra įsižeidė, kuomet nugirdo, kati
Taip tvirtina kongreso atsto
nės programa dar galutinai sideda netolies Odessos ir tę United States Steel korporaci
vas \Yood, republikonas, >š
nepabaigta. Bet kaip veik vis siasi lig Elizabetgrado (į šiau jos viršininkas Gary atsisakė
Indiana valstijos. Jis kongre
ikas bus aptarta ir pagaminta, rius nuo Odessos). Nuo Eliza asmeniškai pasimatyti su Asui indavė rezoliucija, kad vvtuojaus bus paskelbta viešai.
betgrado frontas pasuka į malgamated Iron, Steel and
riausvbė sulaikvtu siuntimą
šiaurrytus, ant Kursko, gi iš Tin Workers' Union atstovais.
naujos kariuomenės Europon
Pirma kalba Ohio.
Calumeto apskričio plieno
ten į rytus, ant Novočerkasko,
su tikslu, kad ta kariuomenė
Toje
kelionėje
pirmoji
prezi
ir tęsiasi ligi upės Volgos, už dirbtuvių darbininkai, kurių
svetimoje šalyje atlikinėtu po
dento
kalba
įvyksianti
Ohio
licijos pareigas.
kelių mylių pietuose nuo Sa bus apie 70,000, pasirengę kadvalstijoj—mieste Cincinnati ar
ir tuojaus streikuoti už ne
ratovo.
Kongresinanas Wood pažy Columbns.
paprastą plieno korporacijos
mi, jog artimiausiomis dieno
Siberija bolševikų apsiau
Iš ten prezidentas pasileigalvos atkaklumą.
mis jisai tuo reikalu kalbėsiąs siąs į Indianapolis, St. Louis,
čiama.
kongrese. Dėsiąs taippat pa Kansas City, St. Paul ir MinWashington, rugp. 28.—Am ANGLIŲ PERMAŽAI; IEŠ
stangas, kad jo rezoliuciją neapolis. Paskui pasieksiąs
KOMA PRIEŽASČIŲ.
kuoveikiaus peržiūrėtų užrube- Pacįfiko pakraščius. Gryžda- basadorius Morris iš Japoni
jos prisiuntė kablegramą pa
žiniu reikalu komitetas.
mas užimsiąs kitą šalies juo ragindamas Amerikos vyriau
Washington, rugp. 28. —
sta.
Ką Wood sako.
sybę kuoveikiaus pripažinti Senato tarpvalstijinis preky
Visa kelionė užimsianti apie Si beri jos (Kolčako) valdžią.
Kongresinanas AVood sako,
bos subkomitetas, kuriam bu
2o dienas.
kad jis apie kariuomenės siun
Ambasadorius tvirtina, jog vo pavesta ištirti anglių pa
Du svarbiu reikalu.
timą Europon pamatęs laik
tik tuo būdu busią galima iš brangimo priežastį, štai ką
raščiuose. Sako, karės depar
Kelionės tikslas—piliečiams gelbėti tą valdžią ir pačią Si susekė:
tamentas to viešai neskelbė, išaiškinti du svarbiu reikalu: berija nuo bolševikų užplūdi
Anglys pabrango del pernes visas reikalas norėta atlik taikos sutartis ir ekonominė mo.
mažo anglių iškasimo. Permati be žmonių žinios. Tečiaus šalies administracijos progra
Bolševikai oficijaliai iš Ma žai gi iškasta todėl, kad ge
spauda žmonėms pranešė apie ma.
skvos paskelbė, jog jie netekę ležinkelių administracija netai.
parupindavo kasykloms pris
Prezidentas nurodvs ižmo- Odessos.
Kongresinanas visgi tai ži nėms negeistiną senato užsie
tatyti reikiamą kiekybę va
niai netikėjęs ir nuėjęs pasi- nių reikalų komiteto veikimą
BELĄ KUN APVERKIA gonų.
teiriauti karės departamentam prieš taikos sutartį.
PRARASTĄ SAVO
Tenai ta žinia patvirtinta.
SOSTĄ.
Be to, aiškins apie šalies
BALTI MILTAI NUODINGI
Wood tvirtina, kad tai esąs darbininkų nerimavimus dide
— SAKO DR. WILEY.
žmonių
išmėginimas.
Vy snio užmokesčio reikalais. Pa- Kiekvienam žingsnyj jis ka
riausybė norinti patirti, kaip i galiaus pragyvenimo papiginireivių saugojamas.
Maisto produktai neturi but
tai atsinešią žmonės. Nes, gir m 0 klausimą.
laikomi sukrauti.
di, kuomet S. Valstijos Įstos
Londonas, rugp. 28. — Buvęs
tautų sąjungon, tuomet ne kar ATSISTATYDINO S. V. PA nesenai per kelis mėnesius UnWashington, rugp. 28. —
garijos sostinės Budapešto ir
tą joms prisieis siųsti savo ka
SIUNTINYS KINIJOJE.
apylinkių autokratas, bolševi Kongreso komitetui agrikultū
riuomenę Europon ir bereikalo
maišaties ten, kur visai nerei Priežastis kol-kas nežinoma. kas Belą Kun, šiandie po aš ros (žemdirbystės) reikalais
tria kareivių sargyba laikomas Dr. Harvey H. Wiley, buvęs
kia.
tyro maisto ekspertas žemdir
Washington, rugp. 28.—Re Austrijoj, kaip kad buvęs vo
Ką valdžia sako?
bystės departamente, pranešė,
zignavo iš užimamos vietos kiečių kaizeris Olandijoje.
Karės departamentas aną Dr. Paul Reinsch, Su v. Valsti
Belą Kun išpradžių buvo jog Amerikos žmonės kasdien
dieną paskui spaudą paskel jų pasiuntinys Kinijoje.
laikomas Tyala Valley. Iš ten valgo nuodus, kokie randasi
maiste.
bė, kad du pulku tikrai siun
J o rezignacijos raštą jau tu- dabar perkeltas mažan so
čiama Europon. Bet tiedu ne- jri prezidentas Wilsonas, anot džium Dienomis ir naktimis
Anot jo, nuodai yra baltuose
siunčiama Silezijon, tik kad j pranešimo japonų depešų į Ho- kareiviai jį saugoja. Nenori miltuose, iš kurių gaminama
pamainyti okupacijos vietose nolulu.
ma, kad jis pabėgtų arba kas duona, kokia čia plačiai prie
kiekvieno valgio vartojama.
jau seniau tarnaujančius ten
Čia pasakojama, jog Baltuo nepadarytų jam galo.
Dr. Wiley pataria žmonėms
kareivius.
Bolševikas gailiai aprause Rūmuose dar nieko neda
Karės departamentas paga roma reikale tos rezignacijos. doja prarastą savo Budapešte daugiau vartoti duoną, paga
li aus pažymėjo, kad, rasi, ko Pranešimuose nepaduodama sostą. Dažnai jis verkdamas mintą iš kitokių miltų, bet ne
kią dalį amerikoniškos ka priežastis, kodėl pasiuntinys pakelia kumštį ir sako: "Netu iš grynai baltų.
rėšiu gyventi nematydamas
riuomenės ir prisieisią pasiųsti rezignuoja.
Balti miltai nuodingi.
pravesto
visam
pasaulyj
bolSilezijon prižiūrėti t e n prave
Dr. Reinsch pasiuntiniu Ki"Labai minkštai sumalti bal
damo plebiscito.
nijon buvo paskirtas 1913 me ševikizmo".
ti miltai, kokius šiandie mes
tais, kuomet Bryan buvo val
iiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiir stybės sekretorių. Pirm pa Paryžius, rugp. 28.—Iš Ma vartojame, yra nuodingi ir
PIRKITE KARĖS TAUPY skyrimo Dr. Reinsch buvo pro žosios Azijos čia sugryžo ame daug kenksmingi žmonių svei
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). fesorius politikinės ekonomi- rikoniška misija, kuri tyrinėjo katai ", sako Dr. Wiley. " I r
tik vienatinė priežastis, kad
ten abelną stovį.
umuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniitiiiniiiiin ' jos Wisconsino universitete.

Prez. Wilsonas keliausiąs per
miestus su kalbomis

LENINO PRIEŠININKAI
STOCKHOLME.
Lietuviai konferuoja su estais
ir latviais.
Stockholmas, rugp. 28. —
(Rašo The Cbicago • Daily
News korespondentas).—Pra
eitą savaitę vietos laikraščiai
turėjo daug ginčų, kurie pasi
baigė be jokių pasekmių.
Vieni laikraščiai pranešė,
jog čia yra suvažiavę ir aną
dieną atlikę slaptą konferenci
ją nepermaldaujami rusų bol
ševikų priešininkai. Tarp jų
čia esą buvę gen. Yudenitcb,
gen. Skoropadski, buvęs Uk
rainos atamanas, ir keli gen.
Denikino atstovai.
Kiti laikraščiai tą žinią grie
žtai užgynė. Čia gyvena dau
gelis įvairių rusų partijų agen
tų. Bet ir tie sakosi nieko ne
girdėję apie slaptą priešbolševikiškn susirinkimą.
Taip ir nesužinota nieko la
me klausime.
Estai

darbuojasi,
p e r čia aną dieną kita estų
delegacija pravažiavo Pary
žiun. Estu atstovai čia smarkiai veikia nepriklausomybė-;
reikalais.
Gauta žinių, kad nesenai
t.

T

mieste Revelyj turėjo politikinę konferenciją estų, latvių ir
lietuvių atstovai. Tikslas ir pasėkmės nepranešta.
Latvijos veikėjai irgi smar
kiai veikia nepriklausomybės
klausime. Pastaraisiais laikais
čia įsteigia Latvijos konsuliatas. Šis paskelbė, kad nei vie
nas žmogus nekeliautų Latvi
jon be latvių pasporto arba
be to konsuliato paliudymo.
Švedų bolševikai su rusų
bolševikais.

No. 204

Palengva, Bet Kainos Puola
i
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Patariama ignoruoti augštų
kainų propaganda
KONGRESAS SVARSTO SU kas gali įvykti už savaitės, ki
tos. Gi geležinkeliai yra svar
MANYMĄ KONTRO
biausioji šalies transportaciLIUOTI MAISTĄ.
ja maistui ir visokioms pre
kėms.
Washington, rugp. 29.
Teisdarystės
departamentas
Kongresas darbuojasi.
praneša, kad vyriausybės kam
Vyriausybė padavė kongre
panija prieš pabrangimą pra
gyvenimo neša gerų vaisių. sui sumanymą, kad prie mais
Nors tie vaisiai mažai dar žy to kontrolės įstatymo butų
pridėtas amendmentas, sulig
nius, bet aiškus.
Sako, visoj šalyj palengva kurio visi 'maisto ir kitokių
puola kainos maistui. Nors reikalingų daiktų spekuliantai
kainų smukimas labai mažas, -profiterininkai butų baudžia
bet aiškus. Nes kampanijos tik mi pinigiškai arba kalėjimu.
Dabar tą sumanymą kon
pradžia, dar ji tik išvystoma ir
gresas svarsto. Generalis pro
sutinka visur daug kliūčių.
kuroras išreiškia viltį, kad su
Ką sako prokuroras?
manymas bus pravestas. Gi
Generalis prokuroras Pal kuomet tas įvyksiąs, tuomet
mei' savo veikimo pasekmė teisdarystės departamentas tu
rės stiprią poziciją. Nereikės
mis patenkintas.
Kainų smukimą, sako jis, darbuotie s tik apgraibomis.
šiandie labjausia dar trukdo
žmonėms patarimai.
geležinkeliu darbininku neriProkuroras Palmer pataria
litavimas. Sako, darbininkai
reikalauja didesnio užmokes šalies gyventojams būti šal
tiems, neatkreipti daug dočio.
Darbininkams pasiūlyta tik mos, arba visai ignoruoti, vi
ra užmokestis. Bet jie nepa sokias propagandas už augštenkinti. Jie tariasi streiko
klausime.
Tas neaiškus tų darbininkų
stovis* taigi ir trukdo maisto
kainų puolimą. Nes nežinia
VOKIETIJA PASKIRIA AM
BASADORIŲ Į SUV.
VALSTIJAS.

Tai buvusios senos ambasados
valdininkas.
Gotlienburge švedų bolševi
kų sukurstyti darbininkai at
Berlynas, rugp. 28.—Vokie
sisakė iš geležinkelių vagonų
į laivą lioduoti 200 tonų armo tijos valdžia parinko savo am
tų šovinių kevalų, kokie turė basadorių į Suvienytas Valsti
jo but gabenami Vladivosto- jas. Tas ambasadorius vra Dr.
kan, bolševikų priešininkams. llaniel von Haimhausen, bu
Vadinasi, Švedijos bolševikai vusios prieš karę vokiečių am
eina išvien su rusu bolševikais. basados Washingtone advoka
tas.
Anglijon vokiečių ambasado
žmonės neužsinuodija, tai ta,
rių parinktas Dr. W. S. Soft,
jog be duonos vartojama daug
kolionijų sekretorius. Amba
ir kitokio maisto. Tasai mais
sadorių Kinijon—buvęs vidu
tas taigi ir sulaiko baltų mil
jinių
reikalų
pasekretorius
tų nuodų veikimą.
Radowitz.
" Y r a susekta, kad 40 nuo
Fritz August Thiel, buvęs
šimčių musų jaunų vyrų ne
vokiečių konsuliaris atstovas
tinka militarinei tarnybai. Tas
Japonijoje, parinktas ambasa
paeina nuo to, kad jie perdaug
dorių Japonijoje.
vartoja labai minkštai sumal
Prancūzijai
ambasadoriaus
tų baltų miltų duoną, cukrų ir
klausimas dar neaptartas.
visokį us saldumvnus.'
Tų parinktų ambasadorių
Maistas sandeliuose turi but paskyrimas prigulės nuo atsilaikomas trumpai.
nešimo tų viešpatijų, į kurias
Dr. AViley pagaliaus patarė, jie paskirti. Jei tos viešpati
kad sukrauto maisto sande jos sutiks Berlynan pasiųsti
liuose palaikymas turi but savo atstovus, tuomet vokiečių
apribuotas. Ypač visoks mais valdžia į anas pasiųs savo pa
tas šaldvtuvėse neturi but rinktus ambasadorius.

i^s kaui&V.

Nes tik tokiuo būdu bus ga
lima atsiekti tikslą, papigin
ti pragyvenimą ir užtikrinti
kiekvienam geresnį stovį.

KARDINOLAS MERCIER
AMERIKON IŠKELIAUS
RUGSĖJO 15 D,
Brusselis, Belgija, rugp. 28.
—Sulig informacijų iš pasitikėtinų versmių,
kardinolas
Mercier į Suv. Valstijas iške
liaus rugsėjo 15 d.
Sakoma, jog J o Eminencija
su belgų karaliumi susieisiąs
Amerikoje.
šalies vyriausybė, kuomet apie
tą gaus oficijalių pranešimų.
Tik žinoma tiek, kad pa
rinktas ambasadorius Washingtonąn gali but nepriimtas.
Nes jis buvo narys senosios
ambasados, kuri juk suokalbiavo prieš pačias Suv. Valsti
jas.
HOOVER IŠKELIAUJA NA
MO.
Londonas, rugp. 29. — Iš
Paryžiaus pranešama, kad ži
nomas maisto administrato
rius Hoover su savo partija
iškeliauja į Ameriką ateinantį
antradienį garlaiviu Mauretania.

w

laikomas sukrautas
ilgiau,
kaip vienerius metus.
Nes ilgesnis laikymas mai
stą sugadina. Tokiuo maistu
paskui nuodijami žmonės.
Buvęs ekspertas rekomenduoja, kad kūdikiai ir vaikai bu
tų geriau valgydinami milte
lių pienu (iš pieno padaryti
milteliai) vietoje šviežio pie
no. Tas esą kur-kas vaikams
sveikiau ir naudingiau.

Nežinia ką pasakys musų
vyriausybė.
Washington, rugp. 28.—Suv.
Valstijų vyriausybė irgi gavo
žinių, kad šion šalin vokiečių
ambasadorių parinktas Dr.
Haniel von Haimhausen, seno
sios ambasados advokatas-patarėjas.
Nieko negalima pasakyti,
kaip į tą parinkimą atsineš

REIKALAUJA PALAIKYTI
18,000 ARMIJOS OFICIERŲ.
Washington, rugp. 29. —
Karės sekretorius Baker rei
kalauja kongreso jį autorizuo
ti palaikyti tarnyboje nors
vieneriems metams ilgiau 18,000 armijos oficierų. Tas yra
reikalinga reorganizacijai ar
mijos.

Penktadienis, rugp. 29, 1919
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Tad ir tolesniai taip elgkiniės. Šelpkime, kaip galėdami
ir kaip įmanydami, visuomet
vaduodamies mūsų gerbiamųjų
tautos veikėjų nurodymais.
Visi išvien pasišvęskime tam
prakilniam tikslui. Gi tas tiks
las — tai mūsų Tėvynės ne
priklausomybė ir sustiprėji
mas po tieko kentėjimų.
Tėvynė Lietuva reikalinga
mūsų pasišventimo. Mes apsi
ginkluokime pasišventimu. Tik
taip bus atsiekti mūsų tikslai
ir mūsų troškimai.

KAS GIRDĖT APIE VILNIŲ

LIETUVA IR LENKIJA.
Pabrėžė Enrikas de Chambon, L. L. D., redaktorius ir
uždėjėjas "Revue Parlementaire," autorius "Le Debris
d'un Goeur," polemikas ir
karštas apgynėjas tautysčių
reikalų.

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą ! libandiiav visokius mazgojimus,
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas
i it ko nrpat/dbejo r.uo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi l"
MARE. "Xa, tai kam tau kfst berdkalingai! Živrėk, kokie mano plau
kai grasus, ivclnvs ir čgsti.
0 tai
todčl, kad ai vartoju RUPFLESt"

M

>

Apskritai dvasia prislėgta—
patarnauti jiems; jie nesupra
to manęs. Labiausiai šis yra ypač lietuvių; gyvena visokių
lenkų budo nuosavumas, t. y. plepalų, intrigų ir nesąmonių
Kas tai yra R U F F L E S ? Ar
manyti, kad kas kitas (yra kal dujose. Nuolatiniai mūsų oku
tai gyduolė? N e ! ! Ar kvepiantįs vanduo? Xe !! R U F 
tas jiems viską) turi priedery- pantai leidžia baisiausių pas
F L E S yra tai paprasčiausis
plaukų
ir odos sustiprintojis,
stę daryti jiems viską, gi jie kalų, kad, girdi, Lietuvos ka
Ail vcrtising ra tos on appllcaiion
kurii pritfelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal
kitam nieko. Sugedę Europos riuomenę vokiečiai nuginkiabttt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas g a l b ū t
At NEWS-STANDS 2c A COPY
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
Skaitome laikraščiuose, kad vaikai, jie pridaro daug rik-'vę, kad ji, Lietuvos kariuo' JW U T> X^ X* E S S
smo.
Taip
ilgai,
kol
jų
barniai
menė,
suskilusi
į
dvi
skiltis:
panaikina
pleiskanas!
Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
Alijantai gavo tūlus užtikrini
t r y n i m o : dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
mus nuo Kolčako. Penktasis yra savitarpiniai, namiškiai, viena su vokiečiais einanti,
čiais suvilgant galvą bu5 užtektinu, kachpleiskanos neatsinaujintų.
galima nusišypsojus praeiti; antra su lenkais susijungusi
skamba
šiaip:
"Santikiai
Ru
Eina kasdieiv Sšskyrus nedėldienius.
Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
kuomet kenkia kaimynams, ir mušanti pirmuosius; kad
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
P R E N U A E E R A T O S KAINA:
sijos, Pabaltijos bei Kaukazo
tuomet jau reikia nutildyti. Tė jau amžinai bolševikai lietu
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
Metams
$5.00
reikaluose,
bus
Alijantų
su
atsiųskite
mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
Pusti Metų
$3.00
vai priversti yra sulaikyti juos vius sumušę ir imą Kauną,
F.
AD.
R1CHTER & CO., 326-330 Broadway. New York1
tvarkyti.'* J a u viešai pažadėta
*
nuo riksmo.
P r e n u m e r a t a ruokasi iškalno. Lai
kad prezidentas Smetona jau
pripažinti nepriklausomybę ir
k a s skaitosi nuo užsirašymo dienos ne
Lenkai, aš jus labai myliu,
pasirašęs sutartis su lenkais
šelpti pagaminime atsakančios
nuo Naujų Metų. Norint permainyti,
gi
bukite
gerais
ir
nebūkite
adresą visada reikia prisiųsti ir senas
ir jau dabar Lietuvos viena priekaištus valdininkėliai, a- ventojų visuomenė bet ir ne
konstitucijos apkalbamų tautų,
gobštųs. Nepradėkite panašiai
adresas. Pinigai geriausia siųsti išpersiela su Lenkais, taip, girdi, piceriai ir spauda visuomet lenkiškos tautos miestiečiai
Visoj šalyj pakilę nepasi pirmiau buvusių Rusijos impe kaip italai nuo galo viską...
k a n t krasoje a r exprese "Aloney Order"
a r b a įdedant pinigus į registruota tenkinimai ir nerimavimai del rijos dalimi. Kalbant vien tik
santarvė norėjusi; daugiau i- gyvatiškai išsiteisina, išsime- neturės jokios įtakos miesto
J a u kuone penki metai kaip
laišką.
luoja ir kaltę dažniausiai su ūkio tvarkymui. Šiomis dieno
nepaprasto pabrangimo pra apie Pabalti ją, ^alys, siekian kariaujame, kad įgijus ramy ma šaukti, kad lietuviai len
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
verčia nukentėjusiam arba tre mis miesto ponai išsiuntinėjo
gyvenimo. Šalies vyriausybė čios prie liuosybės, yra Estoni- bę. Kurie ateityje norės ramy kus žudą, girdi, Jevjoje išskerčiam asmeniui, kurio niekur gyventojams lapelius, kuriuos
1800 W.46UiSt., Chicago, III. suskato pakelti kova prieš ja, Latvija ir Lietuva. Čia ne
dę
100
legijoninkų.
Šiomis
die
bę ardyti, bus nepageidauja
nerasi ir nieko gal jis nežino. prirašius reikia grąžinti, žino
T e l e f o n a s MoKinley 6114
profiterininkus, katrie iš mai kalbu apie Finus, kurių nepri- mi. Paversti Europą į Balka nomis labai pradėjo šnekėti,
Pagelbos niekur neprisišauk ma pasirašius, kad laiduojąs
IlllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIHIIIII
sto krauna milijonus. Išpra- gulmybė yra manoma kaip jau nus gal kam rodvties "užbovi- ypač. apiceriai, kad eisią Kau
si, nes visur melas, šmeižtas, tokią ir tokią daromos Varšu
i
džių pakelta didelis trukšmas. įvykęs i'aktas.
jaučiu-žaislu, bet tas trukdo no imti, nes vokiečiai išeiną, akių dūmimas ir viskas kas voje miestui paskolos sumą,
Tatai reikės nustatyti ribas ramius ir darbščius žmones. lietuviai su bolševikais susi
Profiterininkams buvo grubiauriausia gali būti. — Jei bet lapeliai, matyt, negrįžta
mojama kalėjimu.
(iyvulių toms naujoms valstijoms.
Alės dabar norime dirbti. Mes rūpinę, tat Kaunas atlapas kur nors laimėsi, tai tik kokio nes tėveliai pradėjo jau gąs
Kaslink demarkacijos Estų, norime dirbti su-ta pačia ener pasiliekąs ir kodėl jo nepaim
skerdyklų kompanijų savinin
nors "jasnie
vielmožnego" dinti vaikučius, kad busią blo
kai turėjo atsidurti kaltina Latvių ir Lietuvių tarpe, ne gija, su kuria mes kovojome už ti, girdi, kodėl neišvaduoti
protekcijos arba kyšių dėka, gai, jei taip įgnoresią gerus
mųjų suolan. Buvo žadama su bus jokio vargo. Viskas ra mūsų tautinę buitį.
daugumos gyventojų ir miesto
—kvšius čia ima abiem ran- tėvų noru s — apkrausią kon
judinti visa žemė su tikslu pa miai susitvarkys, vieniems ir
ir
provincijos
—
iš
Smetonų,
Norint, kad Europa turėtų
kom ir dantimis. Pavyzdžiui— tribucijomis ir gana.
piginti neturtingiems žmonėms kitiems priderančiai nusilei ramybę, yra būtinai reikalinga, Šaulių, Kairių ir Ko. letenos.
vieno koperatyvo vedėjas gi
džiant, sulyg žmonių troški kad kiekviena tauta užsilaiky —Kas padaryta, tai busią pa
pragyvenimą.
Pinigų ir kitos lenkų įstai
riasi, kad del labai įtakingo
Bet šiandie tas didis trukš mais ir palengvinimui ekono tų savo ribose. Jei jus norite, daryta. Patvirtint šioms pas
gos neturi — yra atitikimų,
žmogaus protekcijos
gavęs
mas jau praėjęs. Vienur-kituv minio vystymosi tautoms, pa kad jūsų nepriklausomybė bu kaloms per 10 kilometrų nuo
Varšuvoje vagoną gabenti pre kad antras mėnuo 'arnautejai
suareštuota vienas-kitas pro- šauktoms gyventi dorame susi tų gerbiama ir ginama, pradė Vilniaus kasa kasimus ir tve
kėms į Vilnių, bet paėmimas a? darbininkai neano, kiek
t'iterininkas. Kaip kur keli jų pratime. Nebus didelio vargo kite gerbti ir "girti kitų nepri ria spygliuotąsias tvoras. Ka
paties vagono ir tepimas iki algos gaus — kaišioja po
Visokiems svarbiems ir au- nubausta pinigine pabauda. Ir kaslink ribų ir su Rusija. Lie klausomybę. Lietuva ir Lenki- sdieną traukia per Vilnių ve
Vilniaus atsėjęs... na įspėkite truputį svarais ir tiek. Valdi
gštienis tikslams atsiekti rei maistas, ir pragyvenimui rei tuva, Latvija ir Estonija ne ja yra dvi tauti; jus Varšavoje žimų gurguolės spygliuotos
kiek ? — devvni tūkstančiai ninkai pamokę tarnauti pas
mano aneksuoti tokių kraštų, bei kame kitur labai lengvai tą vielos apkasų link.Vilniaus lie
kalingas pasišventimas.
Be kalingi daiktai nepapiginta.
lenkus, dabar, žinoma, tik
markiu.
kurie
joms
ar
jau
etnografiš
Antai pats generalis prokupasišventimo, be stiprios va
tuviai ir kiti mažyčiai, kaip
protekcijos dėka, gauna gerų
užmirštate.
Žmonės alksta, baisiausiai " d a l y k ų "
lios, be Dievo malonės ir pa^jroras iš Wasbingtono pas kai, ar istoriškai, ar geografiš
k a d a miesto ir
Dabartinė Varšavos valdžia čia lenkai vadina " l u d k i " tau
išsiplatinusi šiltinė ir mirtis sodžiaus varguome iė alksta,
siryžimo nei jok i s tikslas ne kelbė, kad smulkieji krautuvi kai nepriklauso.
norėtų sudaryti nepriklausomą teles visiškai įbauginti. Spau
ninkai cukrų pardavinėtų ne
atsiekiamas.
Vargas prasideda pradėjus suvienytą valstiją, susidedan da iki šiol nevaržoma, bet nuo jo*<. Uždarbių jokių, be tinsta ir miršta iš bado — vi
Yra žmonių, katrie sumanv- brangiau, kaip 11 centų sva mąstyti apie ribų nustatymą čią iš Lenkijos, Lietuvos ir neturėdama iš Kauno nuola veik % gyventojų be daroc, sokie " r e f e r a n t a i " jų gauna
rui.
Nei vienas krautuvinin lenkų ir lietuvių tarpe. Beša
tat vadinamoji darbo speku sau dešimtimis prioc'ų viso
tiems savo tikslams atsiekti
Baltarusijos. Tokia suvienyta tos greitų ir tikrų žinių ne
kas nepildo to įsakymo.
liškai tvrinėjau su tikriausiu valstija yra mirusi pirm už- žino, kaip reaguot į leidžiamas liacija ir vogimą^ labai aukš kių produktų.
pašvenčia ištisus metus, detai savo vėliava iškėlę laike.
Taip yra su visokiais mais- troškimu surasti kokį nors su
simtis metų, turtus, sveikata.
gimsiant, nes Baltarusija ge paskalas. Mieste toks ramu
Tolimesniai ateičįy". nieko
Jeigu
paskaitysim,
kad
rusų
sitaikymo
pamatą
tarpe
tų
mas,
toks
provincingumas,
Net pačią gyvybe paaukoja. |)° P l u k t a i s , taip yra su drariau liksis su Rusija, gi Lietu
rimto platesnio lenkai Vilniu
rublio
tyčia
numušta
20—25
dviejų
tautų.
Seniau
tikėjau,
jog
paprastai
mažiausios
ver
bužiais
ir
su
viskuom.
Kai-kurios pasaulio tautos pa
vos nepriklausomybė jau yra
je nedaro, dirba tik tai, kas
kap.
tat
brangumas
produktų
kad
tai
yra
galimas
daiktas,
gi
tės
atsitikimas,
ypač
iš
Kau
,
Kad
papiginti
pragyvenimą,
viešai
pripažinta.
švenčia ištisu^ uietašimėitisr
no automobiliaus atvažiavi žymiai pakilo, kaip kad buvo būtinai šiandieną reikia da
šalies vyriausybė pradėjo par dabar, po penkių mėnesių kan
Išrodo, kad lenkai užtektinai
Nerasi pasaulyj brangesnio
ryti. Pavys, tokia pompa ir iš
beregint aplekia visą bolševikų metu.
davinėti armijos maisto .per traus darbo, turiu prisipažinti, turės darbo susitvarkvti savo mas,
ir prakilnesnio pasišventimo,
kilme pašventino apskrities
viršį ir kitokius kituomet ar kad butų lengviau išrišti užda reikalus be mėginimo tvarkyti miestą ir visi jau plepa, kas
Darbų,
kaip
sakiau,
jokių
kaip žmogaus pasišventimas
vinį kaip suketurkampinti ap
atvažiavo, kur ką ir kaip kal nėra; visos dirbtuvės stovi; teismo atidarymą, bet jau trys
mijai parūpintus daiktus.
kaimynus.
už savąją tautų, už Tėvynę.
ba, o Vilniaus liežuvninkui kurios prie bolševikų buvo savaitės praėjo, o teismo kaip
Bet pasirodė kaipir lašas valainį, negu sutaikinti lietu
Toks pasišventimas ir jo vai
s
(Ii
kame
yra
riba
Lenkijos
taip ir pila kaip iš kibiro kuo pradėję dirbti, ir tas sustabdė, nebuvo, taip ir nėra. Tas pats
vandenyne.
Maisto trustai, vių pažvalgą su lenkų pažval
siai paliečia ne vieną, ne kelis
ir
Lietuvos
tarpe
i
fantazingiausių paskalų. Atva o medžiagą vietomis jau pa ir su Vilniaus Universitu —
visokios rūšies maisto spe- ga. Priežastis .'Štai ji. Lietuviai
žmones, bet milijonus vienatų,
Sulyg prezidento Wilsono žiuojantieji iš Kauno dažniau
jkuliantai, profiterininkai tie- reikalauja nepriklausomybės.
grobė ir išvežė į Varšavą, o pakalba, pakalba, pasigiria, 0
kalbančių viena kalba,' turiu-j
Lenkai, ar tai atvirai, ar jau programo, kuris buvo, tarsi, siai apsistoja ties pat Komite
siog neįveikiami. J i e šiandie
kas paliko dabar registruoja vežimas vis vietoj.
eių vienodus papročius, vieno
veidmainingai nori paglemžti pamatu Taikos Tarybos, try tu viešbuty, bet pKomitetą
perdaug-galingi.
ma ir kaipo nuo vokiečių įgy
" L i e t u v a " , Kaunas.
dai mylinčių savo gimtinę ša
Lietuvą. Kas jie nebūtų: deši liktas skyrius nurodo, kad bu labai retai kas atvažiavusių
Suprantamas daiktas, kad
sutveria
neprigulminga lietuvių teužeina; tas iš dalies ta, bu 8 viskas atimta. J a u dalį.
nieji ar kairieji, monarchistai, tų
vyriausybė tomis ir kitomis
Lar pajuto aštrų malkų krizį,
Vendžiogala (Kauno ap.).
Žinome, kad šiandie mūsų priemonėmis daug pagelbėjo ar republikonai, vidutinieji ar Lenkijos valstija, susidedanti įžeidžia Komiteto orumą len
visi malkų sandėliai sekves Čia yra lenkų mokykla su di
soeijalistai, visi jie trokšta to iš žmonių neginčijamai lenkų, kų akyse ir iki gauna patirti,
Tėvynė Lietuva jau prikelta neturtingiems
žmonėms. Ir
truoti, kas juose yra, baigia dele lenkiška iškaba: "Venpaties sapno: Didžios Lenki su prieplauka jūrėse. Na, o tik kas ir ko buvo, tenka maitin
iš pelenų. Jos vaikams, t y. mū dar žada pagelbėti.
kūrenti, o žiemai nieko niekas džiagolska Judo va szkola polsnegalima Lietuvą ir Baltarusi
jos,
(ii
Didi
Lenkija,
reiškia
sų tautai, tuo tikslu prisiėjo
tis visokiais ilgaliežuvių nuo negamina.
Bet tos visos priemonėj tik
k a " . J i tokio daro įspudžio,kad
padėti daug pasišventimo. Ne ii- bus viena pagelba, bet ne aneksacija Lietuvos, dalies ją manyti kaipo apgyventą len dais.
Miesto v iršininką iš Var- rodos gyventumei lenkų žemė
gi čia išskaitliuosi tuos visus vaistai prieš siaučiančią bran Baltarusijos, dalies Ukrainos... kais, net prašalinus "neginči
Lenkų žandarmerija Vilnių-j savos Pilsudskis paskyrė Ab- je. Kauno komendantui įsa
j a m a i " žodį.
mūsų vargus, ašaras, kentėji genybę. Tuo tarpu šiandie Čia sustoju.
je siaučia kaip siausdavo 1905 ramavičių, lenką. Gyventojų kius padėti pirmoj vietoj iška
lenkai kalba
mus per tiek metą gyvenant žmonėms yra reikalinga gauti
Nieks pasaulyje negerbė la . - Kuomet
-.,
,
, ,,
. m - caro reakcijos laikais arba rinktos miesto valdybos Vil bas parašę lietuvių kalba visi
svetimųjų vergijoje. Mušą, lie tik vienu vaistų prieš nekuo- biau už mane lenkų nuopelnus. lt 12 metų ribas, jie kalba apie bolševikų vakclianalijos me
nius negreit susilauks, nes vi miestelio žydeliai tą įsakymą
tuvių, pasišventimas ir stipri met neprisotinamus trustus. Aš turiu jų tarpe daug brangių Lenkijos ir Lietuvos ribas tu. Beveik kasnakt mieste kra
sokios machinacijos rinkimų tuojau išpildė kuosąržiningiauvalia jau įveikė aršiausias 'rinkamu vaistų gali surasti draugų. Jų tarpe esu sutikęs vienkart suėmus. Lietuva 1569
tos,
rekvizicijos,
suėmimai, sistemos darkymo ir priskiry- siai ir padėjo taisyklinga lietu
kliūtis. Tėvynė pakilo iš kapų vyriausybė. J i be pašaliniu prakilnių žmonių; vieni iš jų metuose buvo priversta tikrai
mušimai, spardymai gatvėj žy mo Vilniaus apylinkių: Kalva vių kalba geras iškabas. O
susivienyti
su
Lenkija.
Tas
su
ir pamatė šviesą.
apsiėjo
šaltai,
kiti
parodė
tūlą
nurodymų žino, kas reik veikdų ir lietuviškai
kalbančių, rijos, Verkų Naujosios Vilei mūsų " l e n k a i " viršui savo iš
sivienijimas
traukėsi
iki
pa
Bet tai ne viskas. Žinome, [ti. Tik veikti reikia tikrai,
Aš
draugiškumą.
stengiausi
koliojimai. kos j^rfe miesto, kad per rin- kabos irgi padėjo mažutę len
skutiniam Lenkijos išdalinimui pamėgždžiojimai,
kad jau mes daug ką atlikome
Kas skaito ••Drauge" deda
kįlančios iš j kinius žydai, lietuviai ir gu telę su paišeliu rašytu parašu
1795 metais. Sulyg tą sutartį, Denuncijacijos
Tėvynės labui. Bet dar labai mas telegramas, tas žino, kaip mės su savo skaitytojais.
daugiau dai nesudarytų bloko gausin- "Liaudies Mokyklą". Tas pa
dvi valstiji sudarė vieną valsti asmeninių priešų,
daug kas reikia ir reikės at tai begėdiškai žmonės išnau
į
' Massacliusetts
valstijos ją, kuri neturėjo vadinties nei sia del tarnybės, iš įvairių iš gesnio už lenkų šalininkus, rei- rašas ir taip nebuvo matyti,
likti. Tėvynė silpna, beturtė. dojami. I'a v., Texaso valstijoj
abidvi legislaturos saki (Ke- Lenkija nei Lietuva, tiktai gamų ir visokių visuomenės kalauja daug laiko ir gal- o jau kelius kart lietui palijus
Tikras kūdikis. Priešininkai pirklys nuo tarmerio perka
presentatives ir Senate) jau
ją yra apsiautę. Ją tikslas — pintinę persaslyvių už 50c. Tų pervarė rezoliuciją už Lietu "vieša valstija"—"rzecz pos- atmatų čia dabar turi didžiau vosukio. Bet, nežiūrint į da ir visai pranyko. Žinoma kalta
polita" — "Common S t a t e . " sios praktikos ir aukso dienų. romas visokias machinacijas, vietinė milicija, kad neprižiūri
ją kuoveikiaus nugalabinti.
persaslyviu ta pati pintinė, vos nepriklausomybę.
"lenkelių".
Vardai " L i e t u v a " bei "Lenki Vieną tokių denuncijacijų te vis detto tenka ir su priešu mūsų nerangiųjų
Kad tas neįvyktų, me y visi •prisiųsta Chicagon, kainuoja
j a " vartojosi vien tik nurody ko gauti ir čia ją pridedu iliu skaitytis. Pavyzdžiui, mies as Susitvėrus valsčiui išsyk labai
lig vieno turime pakilti pagel- $3.50! r
ŠV. TĖVO ATSAKYMAS.
mui dalies tos viešosios valsti stracijai. Iš kaimų kasdieną turi didįjį deficitą; jam pa- sunkiai ėjo darbas ir nenoro-1
bon savo šaliai. Turime ją
Neskaitant mažų išlaidų už
jos.
Santikiai buvo tie patys plaukia dešimtimis skundų į dengt ir prasilaikyti iki nau mis pildyta vyriausybės ir val
sustiprinti, apginti nuo prie pervežimą geležinkeliu, tų pi
A. L. R. K. Federacijos kaip kad tarp Austrijos bei Un- apskričių viršininkus apie žan jų metų reikia užtraukti 3 sčiaus įsakymai, bet suėmus į
šininkų. Tam tikslui atsiekti nigų didesnė dalis tenka speKongresas pasiuntė Šv. Tėvui garijos, Švedijos bei Norvegi darų ir legijonų sauvales. Ten milijonai paskolos, bet tokiai savo rankas darbą energiškam
taigi ir reikalingas pasišventi kuliantams-tarpininkams.
pasveikinimo telegramą. Šio jos. Nepageidaujama, kad Len jie dar drąsesni negu mies valdybai, kaip šiandien yra, viršaičiui Laukevičiui — dar
mas, ištverme, Augščiausiojo
Vyriausybės veikimas šian mis dienomis gautas nuo i v . kija verstų Lietuvą grįžti prie
te: rekvizuoja ūkininkų pas niekas neskolina; tik Varšu bas jau eina gerai. — Čia
malonė.
die prieš pabrangimą pragy Tėvo sekantis atsakymas:
susivienijimo vėl su ją, apie kutinę karvę, paskutinį kąs vos Osmolovskis sutiko pas gyvenama labai dideliais kai
Buvo kam lieti kraujas už venimo taigi ir yra tik pagelba
"Lietuvių Katalikų Federa ką lietuviai už jokią kainą ne- nį duonos, žmones muša "rim kolinti tokią sumą, jei mies mais (okolicoinis). Žinoma,
Tėvynės laisvę. Dešimtys tūk bet ne vaistai. Kol tinkami
cijos prezidentui, 41 Provi- nor nei klausyti. Tas jau pri bais", pievas piauna ir šeria to gyventojai laiduosią. Nelen prie tokių aplinkybių, gyveni
stančių lietuvių pastaraisiais vaistai nebus surasti, bus lem
klauso prie praeities. Tatai nei sav arklius, išgano, ištrypia
dence St., Worcester, Mass.
kiškoji Vilniaus spauda jau mas ir ūkis atsilikęs reiktų
0
keliais metais savo kaulais nu ta susilaukti daugelio nesma
nekalbėkim
daugiau
apie
tai.
"Šventasis Tėvas malonin
daržus, žodžiu sakant, lenkų beveik visa šiuo klausiniu iš žmonėms skirstytis vienkie
klojo Tėvynės laukus. Skurdas gumų.
gai priėmė sūniškojo atsidavi
Istoriškai žiūrint, Vilnius, okupuotose vietose tikras pa sitarė prieŽ laidavimą ne tik miais. Rodos prieš karą čionai
ir badas su ligomis guldė kamo ir paklusnybės jausmus. Lietuvos sostinė, priklausė siutimo metas. Žmonės dejuo trijų milijonų, bet ir sulūžu vietinės dvarponių inteligen
puosna mūsų tėvus, brolius,
DŽIUGINANTI ŽINIA.
Lietuvių Katalikų Federacijai Lietuvos valstijai nuo seniau ja, drąsesnieji rašo į apskri sio skatiko tokiai vai Ivbai, tijos netruko, bet argi jiems
seseris ir vaikus. Mums, ame
Suvienytose Valstijose ir susi- sių laikų. Vilnius buvo Lietu tį skundus, dažnai su pasigai vedant miesto reikalus, kurios galvoj buvo kaimiečių gyveni
rikiečiams, neprisiejo statyti
Vakar gerb. kun. J. J; Jakai linkusiems į metinį suvažiavi vos politiškas ir apšvietos cen
lėjimu skundai, žinoma, pasi niekas norinkp, arba jei ir ka mas? Reikia tikėtis, kad atei
krūtinių prieš priešininkus ir tis trumpame laiškutyj štai ko me iš širdies suteikia Apašta
tras. Lietuviai laikė Vilnių už lieka be vaisių ir vieton už da bus renkama, tai tuo būdu tis bus šviesesnė ir vendžiof
lieti kraują. Mes materijaliai kią džiuginančią žinią pranešė liškąjį palaiminimą."
savo dvasinį ir tikybinį centrą. tarymo tik naujos žudynės, renkant kaip paskelbtas pro gališkiams.
želpeme gimtinę salį.
mųs redakcijai, kuria dalinaKard. Gasparn.
(Tąsa ant 3 pusi.)
nauji dejavimai. Į daromus jektas, jos ne tik platesnė gv" L i e t u v a , " Katinas.
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- LIETUVA
(Tąsa|
Vilniuje garsi
sudarė dailės
jimo centrą
buvo taipjau
susirinkimų
Lietuvos teisi
dieji kunigaikj
Vilnius, budai
nės apšvietos,
stu Lietuvos
Lenkai savi
to pamato: ka
—vra lenku,
pritaikinus,
jiems kas kai
vokietis, gi t|
nevisai butų n
Ne, kalba nėn
stės žymė. Yr
mės, bet nėra
Dauguma lil
priklauso prie|
tijos, kaipo
prietikių; abe
kų kalbą, ne;
vadinties lieti
savo darbuose
šeiausį patrijc]
ko, kad vienoj
rras kalba lieti
kiškai, prikla
auklėti kudikyl
Lenkų nežyn
niaus apskrity
1897 m., cenzai
lenkų. Skaitlį
Vilniaus apskf
randasi 150,05^
Vilniuje mi<
ma 155,000 g]
1895 metų sta|
sų gyventojų
Žydai sudarė
gyventojų. Vis
metuose visi ai
dais,buvo 37,6(1
tikri vietiniai p
viai arba balti
ti, ar jau užra^j
tik dėlto, kad
Rusijos valdini
dę užrašinėti
kaipo "lenkų t j
Na, prileidži;
niai Vilniaus g
daro didžiumą
tatai būdu prijl
kijos miestą 2(1
stumo nuo Lenj
Nemanau, kaj
ti išnaujo Fum<
priverstų abej
sveikumą taik<i
f f 3e- Vietos tai]
į ^Lenkijos yra
n/iečiais, kuriui
1 iki 10 nuošiml
Įima prijungti
000 lietuvių no|
kad neprijungi
190,000 lenkų,
pasielgimas, ki
sėkmės veik a p |
Lietuva, kai]
bėti iš mūsų
gegužio 3 d.,
niaus, Kauno,
valkų provincij
liandijos dalies
nės Prūsijos da
Lenkija pripl
Suvalkai ir mal
Kurliandijos
Prūsų dalis \i
savinasi Vilnia
dar-gi Gardina J
matėme, jos pro
teisingos kasini
me, išėmus nu
yra neužginei jai
net iš etnografif
Kaslink pietil
dino provincijoj
tojai yra suleri
bet pirmiau jid
arba baltarusiai
prigulėjo prie L
dalimi jos valfi
kaip ir kitos L|
ei jos džiaugėsi
vilėgijomis, užtil
lietuvių tautai.I
Kongresui, kul
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perėjo rttisijos valdžion, pieti
mum jos.
nė Gardino provincijos dalis,
Sužibo laimingas rytas, o
lygiai kaip ir kitos provincijos
Jonelio
širdis
prisipildė
Jau vis lengviau ir lengviau susinešti su Lietuva. Šiuo laiku LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ, Jei(Tąsa 2 pusi.)
I dama į exporto biznį, atidaro kelia ir siuntinimui, j Lietuvą tąvorų. Priėmimui Lietuvos portuos tavorų
dalys, oficijaliai Rusijos impe
džiaugsmu, kuomet ėjo bažny
f
siunčiamas iš Amerikos dabartinis Lietuvos Atstatymo Bendrovės sekretorius p. V. K. Račkauską* Jau parijos dokumentuose vadinosi ir
čion. Su juo ėjo ir tėvai Atėjo 2 baigoje šio mėnesio išsiunčiamas j Lietuvą pirmasai transportas vertės suvirs $500,000,00.
Švenčiausios Jėzaus Širdies tenai ir Vaitieko sunūs, prisi S
I* LIETUVOS ATĖJO DIDELI UŽSAKYMAI.
Vilniuje garsusis universitetas toliau Lietuvos provincija. Bė
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS atstovas Lietuvoje padarė didelius kontraktus su Lietuvos vai- S
bažnyčioje vietinis klebonas artino prie klausyklas, prie ku S džia ir kooperatyvais. Kontraktai siekia apie dešimtj milijonų dolierių. Nuo rugsėjo mėnesio turi but prasudarė dailės ir poezijos auklė gyje šių pastarųjų metų, tos
rengė didelį būrį vaikų prie rios dar stovėjo keletas vaikų, 5 dėti išpildyt ir todėl rengiamasi j didžiausią biznj.
jimo centrą Lietuvoje. Vilnius šalies gyventojai nuolat išreiš
5
Siunčiama Lietuvon ivairvis daiktai, be kurių negalima apsieti vietos žmonėms, o dabar Lietuvoje ju nėra.
pirmos išpažinties ir Šv. Kolaukiančiu savo eilės. Atliko ir S
kė
troškimą
pasilikti
prijung
LIETUVOJE IsDIKBYSTEI PUIKI DIRVA.
•
buvo taipjau sėdyba istorišku
Lietuvoje
miesto
žmonės
darbininkai
neturi
užsiėmimų
nes
nėra
fabrikų.
Lietuvoje
audinyčioms,
skuros
!
munijos. Mažas Vaitiekiukas jis išpažintį, bet ant nelaimės...
išdirbystei puikiausia dirva. Lietuvos Atstatymo Bendrovė jau yra pradėjus rūpintis įsteigimu tokių išdirbyssusirinkimu ir Augšeiausio tais prie Lietuvos. J e i taikos
atidžiai klausėsi pamokinimų šventvagiškai, kaip paskui su
čių. Žemdirbystei reikalingi padargai dar kol kas niekeno neišdirbami ir tuos imtasi dirbti.
konferencija
sutiktų
duoti
ple
Lietuvos teismo. Vilniuje di
]
RUBSUVIŲ BENDROVĖ.
apie sąžinės perkratinėjiiną, žinosime. Pinigų vogimą iš kai 5
Rūbai žmonėms visur reikalingi. Todėl rubsiuviai labai pageidaujami j Lietuvą. LIETUVOS ATSTATYdieji kunigaikščiai vainikavosi. biscitą Baltarusijos kraštui,
apie tikrą, teisingą nuodėmių mynų namų neišpažino ii* ta S MO BENDROVĖ organizuoja Rubsuvių Bendrovę Amerikoje su kapitalu $150,000 ir įsteigs fabriką, Kaune.
Vilnius, būdamas centru tauti turėtų apsiausti reikalingomis
5 Reikia stoti visiems į Rubsuvių Bendrovę; šTras $25,— bet vienas žmogus negali pirkt mažiau, kaip du šėrų,
išpažinimą ir vaikelio sieloje nuodėmė, kai]) žaltys, prikibo 5 nei daugiau, kaip už $2,000. Pinigus už šėrus Rubsiuviu Bendrovės siųskite Lietuvos atstatymo Bendrovėn.
gvaraneijomis
ir
tiktai
po
pen
nės apšvietos, y r a šventu mie
tiems kas j šią išdirbystę pinigus įdės.
f™
kiolikai metų teužsiimtų tuomi, kilo kova: ar išpažinti vieną prie jo sielos, idant tenai iš 51 Pelnas užtikrintas ir bus naudinga
stu Lietuvos gyventojams.
AMATNINKAI IR BIZNIERIAI REGISTRUOKITĖS.
=
kaip tai daroma Silezijoje a r sunkią nuodėmę, kurios jis gė duoti vaisių amžinom prapul
Lietuvos Atstatymo Bendrovė nuo senai registruoja amatninkus, bet dar toli gražu visų nesuregistravo.
Lenkai savinasi Vilnių ant
Dabar prasidėjus darbui Lietuvoje tuoj bus reikalinga: —
jau Sarre užtvankoj. Iš bile dijosi, ar užslėpti ?
ties.
Įvairiems statymo namų darbams, avalų dirbtuvėms ir audinyčioms, siuvėjai, kalviai, mašinistai gelžto pamato: kas kalba lenkiškai
žvilgsnio, ir nors iki plebiscito,
5
kelio
įvariems darbams darbininkai.
&*#*«**• -,,^,v>
Vaitieko
tėvas,
nuolatinis
Tėvo žodžiai, kad išpažintis 5
—yra lenku. J e i visur tą patį
I ofisus darbininkai ir Moterįs ir vyrai gali užsiregistruoti.
kraštas turėtų būti prijungtas girtuoklis, perstojo ėjęs išpa yra kunigų pramanyta, gavo 9
STOKITE l LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ.
pritaikinus,
galima
sakyti
Iš
to,
kas
pranešta,
galite
suprasti, kad pradėta darbas milžiniško didžio ir reikalauja nemaža pinigo.
prie Lietuvos valstijos.
žinčių nuo kelių metų, o sugrį viršų ant pamokinimo, kokį ap
jiems kas kalba vokiškai y r a
S Iš to biznio bus ir pelno. Todėl šaukiame visus lietuvius stoti į Lietuvos Atstatymo Bendrovę ir pasidalinti
Lenkai iš visų žvilgsnių tu žęs namo iš smuklių, kalbėda turėjo katekizacijos laike nuo 5 busiančiu pelnu.
__cMlMifr S
vokietis, gi toks sakinys, gal
š
'
r
a
s
Lietuvos
Atstatymo
Bendrovės
$10.
—
bet
neparduodama
mažiau,
kaip
5
šėrai.
S
Už įdžtus pinigus išmokama nemažiau 4 nuošimčiai. Kreipkitės šiuo adresu:—
nevisai butu malonus lenkams. rėtų gyventi santaikoje su sa vo nebūtus daiktus apie kunigų kunigo.
pramanytas
išpažintis,
apie
vo
kaimvnais.
Tas
būtinai
reiSu
baltais
kaspinais
ant
kru
= LIETUVOS APSTATYMO BENDROVĖ
320 Fifth Ave., New York, N. Y. S
Ne, kalba nėra vienatinė tauty
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nebuvimą
Dievo
ir
taip
toliaus.
tinės, kaipo nekaltybės ženklu,
stės žymė. V ra tai tik dalis žy kalinga jų egzistavimui; lai
mės, bet nėra nusprendžianti. jie neužmiršta tai. Gi jei kas Nelaiminga motina daug tu ėjo vaikai priimti Y. Jėzų Šv.
" T a s ir nutrenks bolševiz įĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiHm^
Sakramente.
Vaikų
veidai
žiba
rėjo
nukentėti,
bet
negalėjo
Dauguma lietuvių patrijotų nori gyventi santaikoje su savo
tam pagelbėti. Tą dieną, kuo nepaprasta laime. Jonelis, pil mą nupuol i m a n . "
priklauso prie senos aristokra kaimynais, jis nepradeda jų
met sunūs sugrįžo iš bažnyčios nas linksmybės, sumanė mal
Vadina bolševikus prasi
tijos, kaipo aukos istoriškų apiplėšimu, apvogimu ir už
dauti
V.
Jėzaus
didelės
malo
po katekizacijos ir sėdosi prie
žengėliais.
prietikių; abelnai, vartoja len puldinėjimu ant jų. Ant ne
vakarienės, durys su trenksmu nės, kad paliktų kunigu. Tarne
Gompers savo prakalboje iš
kų kalbą, nesiliaudami dėlto laimės kaip sykis to viso dasiatsidarė ir įsirito girtas tėvas. nekaltų vaikelių būryje netru sireiškė apie bolševikus, kaipo
DARK
vadinties lietuviais priešingai leido lenkų kareiviai, ineidami
" O ką tenai jums šiandie ku ko ir Judų, o tuo buvo Vaitie niekiausius pasaulyje.
savo darbuose, rodydami kar į Vilnių ir į jo apielinkės mies
A CEREflL I E V E M G I
ko sunūs. O nelaiminga tėvo
"Bolševikai y r a prasižengė
ščiausi patrijotizmą. Pasitai tus. Yra neužginčijami darody- nigas kalbėjo," užklausė svy girtybės auka; užkibo ant ta
Gerkite jį prie valgio.
ko, kad vienoje šeimynoje vie mai tame reikale. Generolas ruodamas nusigandusio vaiko? vęs baisi tiesa, kad kas never- liai, prieš kuriuos visų gerų
žmonių
rankos
yra
pakeltos,"
"Šiandie kalbėjo apie išpa
nas kalba lietuviškai, kitas len llalleris patsai prisipažino kal
Gėrėkitės jo gardžiu alaus skoniu
sakė
Gompers.
tai
priima
Viešpaties
Kūną,
bėdamas
kareiviams
apie
die
žintį,
o
rytoj
bus
mūsų
išpažin
kiškai, priklausė kaip buvo
ir tikru gaivumu. Jųs pamėgsite
tas valgo savo prakeikimą.
notvarkę. Šimtai žydų tapo iš tis/* atsakė vaikas.
auklėti kūdikystėje.
Giria kareivius, žmonių
Išsipildė. Vaitiekus priėmė
EDEL WEISS. Jis geras.
skersti. Žydų pasaulinė drau
"Išpažintis, išpažintis," su
Lenku nežvniia skaitline Viiapginėjus.
gija paskleidė prieš tai ener murmėjo tėvas, " a š ne mulkis šventvagiškai Šv. Komuniją, o
"Dabar, labiau nekaip kuo
niaus apskrityje liudija cenzas gišką savo protestą. Po užsigyvelnias inėjo į jo širdį.
Pamėginkite butelį šiadieną.
eiti
ir
kalbėti,
ką
padariau,
to
met
žmonių
istorijoje,
yra
tie
1897 m., cenzas rinktas rusų ir nimui, valdiški asmenys yra
Praėjo 10 metų. Motina jau
Nusipirk nuo savo pirkliaus
sa ta, kad žmonių dvasia bus
lenkų. Skaitlinėje 1,591,207 priversti prisipažinti. Tai tik kiam pat žmogui kaip a š . "
mirė
iš
nusiminimo,
veizėdama
" B e t , tėvai, kunigas turi
Vilniaus apskričio gyventojų, tai pradžia, bet dar toli nega
į blogus tėvo ir sūnaus darbus. išbandyta.
Schoenhofen
valdžią
nuo
V.
Dievo,
kad
mū
randasi 150,054 lenkai.
"Mes negalime sugrįžti i
na. Priklauso nuo lenkų susi
Vaikas
vogė
kuo
toliaus,
tuo
Company
Vilniuje mieste skaitliuoja- tvarkyti savo kariavimo būda, sų nuodėmes galėtų atleisti ir daugiaus.
prieškarinį padėjimą. Pasauli
CHICAGO
nia 155,000 gyventojų. Sulyg jei jie nenori prašalinti užuo užima paties Jėzaus Kristaus
nės karės karštis sumainė se
Vieną
vakarą,
kuomet
abudu
1895 metų statistikos o l ^ vi jautos, kuria buvo sutikta jųjų vietą klausykloje."
novės būdą, bei senovės supra
sugrįžo
iš
dirbtuvės
ir
sėdosi
"Veizėkite, jis mane mo
sų gyventojų kalbėjo lenkiškai. jauna respublika. Prancūzijoje
timą. Žmonių savo tarpe susi
prie
vakarienės,
inėjo
poliemo
Žydai sudarė 40 nuošimtį bei Anglijoje skerdynių žais kins. Tas viskas netiesa, ką tau
nėsimas persimainė net šiame
nas
ir
suareštavo
Vaitieką.
gyventojų. Visi žino, kad 1897 las nėra labai prie širdies. Gal į galvą deda," atkirto tėvas.
krašte. Tatai tiesa, teisybė,
Tą
naktį
rado
užmuštą
vieną
" D u o k ramybę, V i n c e n t a i , ' '
metuose visi ateiviai, net su žy- būti laiko praleidimas pasam
tikra linosybė ir p r o g a prie g e
moteriškę
su
tikslu
ją
apiplėš
resnio būvio tur būti šios ka
dais,buvo 37,6*05, likusieji buvo dytiems plėšikams, bet nėra jo pratarė su ašaromis motina,
ti.
Tą
žmogžudyste
papildė
rės pasekmės.
tikri vietiniai gyventojai, lietu kiu žaislu demokratų karei '* p a s i s k a i t y k v a i k o , k u r s t u r i
Vaitiekus.
Policija
susekė
pėd
rengties prie pirmos Šv. Ko
"Tatai, jūsų dalyvavimas j
viai arba baltarusai, sulenkin viams.
sakais.
Nuvedė
kalėjiman
ir
karėje, yra garbė j u m s . "
ti, ar jau užrašyti lenkais vien- Vietoje ineiti Lietuvon, kaipo munijos. Neimk jo dūšios ant
ten
prisipažino.
Teisinas
nutei
tik detto, kad jie yra katalikais. ai i jautai pagelbėti nuveikti savo atsakymo.'*
Amerikos Darbo Federacijos
" K a s tai per dusia: geras sė pakarti ir už kelių vaalndų
Rusijos valdininkai buvo įgu bolševikus, lenkai įžengė kaipo
uždavinys.
turėjo būti išpildyta ekzekucialus,
o
mėsos
gabalas—tai
pa
dę užrašinėti katalikų tikybą pergalėtojai.
ja.
"Įvykinti tuos naudingus
matas.
Duok,
boba,
valgyti
ir
kaipo "lenkų tikybą."
P-as Krzberger įsakė p.
Atėjo jį aplankyti jaunas laikus, geriausios kiekvieno
Xa, prileidžiant, kad dabarti llammerstein, kad galutinai tylėk, nes aš čia ponas, aš gal
kunigas, senas jaunų dienų žmogaus pastangos bus reika
niai Vilniaus gyventojai ir su apleistų Lietuvą aštuor*1* sa va. • '
Vaitieko žaislų ir pirmos šv. lingos, nepaisant kokioje, gyve
Ir sėdos prie stalo, bet grei
daro didžiumą iš lenkų, kokiu vaičių bėgyje, ir vokiedą ko
Komunijos draugas, Jonas.
nimo srityje jis neveiktų. Alės
tatai būdu prijungus prie Len mendantas turi įsakymus nesi tai jam galva nulinko, pradėjo
Širdingais žodžiais paragino nenorime ir neturėsime per•TiiiiiiiiisiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiitimfmiififiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDr?
kijos miestą 200 kilometrų at kišti į Lietuvos vidujinius rei balsiai knarkti, o alkūne numa
nusiminusi Vaitieką
atlikti Versmės. Išmintingas, aiškus ir
tė lėkštę su valgiu ant žemės.
stumo nuo Lenkijos ribų.
kalus.
prieš mirtį antrą gerą išpažin pramatąs turi būti mūsų veiki
Vaitieko
sunūs
pradžiugo,
Nemanau, kad norėtų pradė
MŪSŲ VISUOMENĖS
Kas įvyks, kuomet vokiečiai
tį ir priimti Šv. Komuniją. mas.
kad tėvas užmigo, nes bent mo
ti išnaujo Fumos komediją, kas apleis šalį ?
ŽINIAI.
Prirengė jį prie to gerai pasi "Dasigavimui prie tų idealų,
tinos nemuš. Mylėjo jis moti
priverstų abejoti apie proto
Ar ir lenkai paseks jų pavyz
Turime pranešti, kad T.
kalbėjimu ir pamokinimu. Nu Amerikos Darbo Federaeija
sveikumą taikos konferencijo dį ir prasišalins pietvakariop, ną, bet ir nuo tėvo nešalinos, teistas miriop ant kartuvių
Andruszewicz Ko.
pasekmingai patarnaus taip
j e . Vietos tarpe Vilniaus ir tenai iš kur jie atėjo! Aš noriu todėl kūkalio sėkla, mesta į Vaitiekus pareikalavo savo tė
kaip josios skaitlingi nariai
DIRBTUVE
{Lenkijos yra apgyventos kai todėl taikos labo, nes lietuviai vaiko širdį, greitai prisiėmė; vo, o kuomet pribuvo, tarė vi
Visokių
artistiškų
išdirbinių, kaip
patarnavo pirma bei laike ka
tai karūnų, vėliavų, šarpų, mar
miečiais, kurių tarpe rasis nuo yra pasirįžę ginti savo nepri tuo labiaus, kad pataikė į tą siems girdint: "Tėve, pražu
rės. Tikras susipratimas tarpe
šalkom parėdų ir visokių ženkle
1 iki 10 nuošimčių lenkų. Nega klausomybę, ir jie gerai daro. laiką, kuomet vaikas buvo gun
lių
draugystėms, kuopoms, kliudė mano šventvagiška išpažin darbdavio ir darbininko turės
domas,
kad
neišpažintų
visų
bams,
ir tt., perėjo j vadovystę
lima prijungti Lenkijai 1,400,Tikiuosi, kad tiedvi sali netis ir Komunija. Tavo blogas įvykti.
AI. Požello. Taigi, dabar viršminuodėmių.
000 lietuvių norint išsisaugoti, daeis prie
nėtų dalykų reikale meldžiame vi
apgailestaujamų
pavyzdis ir burnojančios kal
sų kreipties žemiau paduotu ant
kad neprijungus prie Lietuvos kraštūtiniškumų ir kad Taikos
Ant rytojaus, 4 vai. išpažin bos pastūmė mane prie to bai
rašu; o darbą padarysime, taip
PENNSYLVANIJOS LIETU
190,000 lenkų. Butų tai netikęs Konferencija pajiegs pasiųsti tis. Vaikai apsiautė klausyklą,
pat, artistiškai ir atsakančiai.
saus prasižengimo. Atleidžiu
VIŲ
SEIMO
PRO
pasielgimas, kurio baisios pa jiedvi kiekvieną į savo namus. o mažiaus pasirengę laukė suo
AL. POŽELLO KO.,
tau ir priimu mirtį, kaipo už
GRAMA.
sekmės veik apsireikštų.
Chicago, 111.
1908 W. Division Str.,
Kaslink bolševikų, kaip jau ki luose. Šalę Vaitiekaus sėdėjo ganą padarymą už savo nuodė
Lietuva, kaip galima paste tur sakiau, jie jau beveik nepa jo kaimynų vaikas iš tų pačių
mes. Bet tavęs maldauju, per
Rugsėjo 1 d., 1919 m., Mabėti iŠ mūsų mapos, išleistos vojingi ir Pabalti jos tautos namų, meilus, nekaltas Jonu
stok gerti ir pamokyk kitus tė hanoy City, Pa. —
JEIGU PERDAUG VALGEI
gegužio 3 d., susideda iš Vil pačios pajiegs apsiginti prieš kas ; vaikas labai dorai ir mal
vus, kaip turi saugo Ii eo papik
Seimo išvakares, rugpjūčio AR PERDAUG GĖREI VA
dingai savo tėvų išauklėtas.
niaus, Kauno, (Jardino ir Su jųjų užpuolimus.
tinančių kalbų prie vaikų."
31 d., 7:30 vak. Baekauskų
"Vaitiekai,
eikkime
jau
prie
valkų provincijų, mažos KurKARĄ PRIEŠ TAI IR NE
Ramybė užviešpataus toje
svetainėj,
rengiama
teatras
ir
Kaip pirmiau buvo garsinta
X.
liandijos dalies ir mažos ryti Kuropos dalyje, jei tik Lenkija išpažinties, o paskui kartu na
SIJAUTI
SVEIKAS
prakalbos. Vietos bažnytinis
kad Adv. Bagoeius važiuos į
nės Prūsijos dalies.
suvaldys savo apetitus ii- susi mon grįžšime."
Europa, dabar pranešame kad
choras sulos " V A L K A T Ą . "
"BOLŠEVIZMAS,
" A š dar neprisirengęs," at
Lenkija pripažįsta: Kaunas, jungs su savo kaimynais drau
Paimk keletą Partola saldai
išvažiavimas atidėtas ant kito
Su prakalba kviečiamas p. B.
KLAIDA."
Suvalkai ir maža Kuršo a r tai giškomis sutartimis. Kol kas sakė Vaitiekus ir pasiliko, mą
ni ų.
Mastauskas.
Kurliandijos dalis ir maža dabar laikas, nes rytoj jau bus stydamas apie tai, a r tėvas
SUREGULUOK SAVO VI mėnesio.
Priešseiminės
pamaldos
8:30
Prūsų dalis y r a Lietuvos.; ji pervėlu! Kaip ten nebūtų, vis kartais tiesos nekalba, kad nė 'Puola žemyn," sako Samuel
DURIUS,
j
Centralis Bendras Lietuvių
savinasi Vilniaus didesnę dalį gi yra tai nelemtas būrimas ra reikalo sakyti kunigui, to Gompers, prezidentas Ameri ryte Lietuvių R. K. bažnyčioje.
Bankas
PRAŠALINK VISA NESUSeimas įvyks Malianoy City
dar-gi Gardiną. Taip iš to, ką sušlakštyti kraujais savo lopšį kiam pat žmogui, savo nuodė
kos Darbo Federacijos.
Township Higli School Audi GRUMULUOTA MATERIJO- 32—34 Cross St. Boston, Mass.
matėme, jos pretenzijos yra ne bei kūdikystę!
mių, ir ar negeriaus nesakyti
LA KURIS YRA KENKS
teisingos kas link Vilniaus, ka
tos nuodėmės, kuri jį labai
New York, rugp. 26. — Sa torium, Malianoy City, Pa.
me, išėmus miestą, didžiuma PROF. NIEMI LIETUVOJE. baugino. Taip gundomas laukė muel Gompers, sugrįžęs iš Eu- Pirma sesija prasidės 10 vai.MINGAS, ir tuojaus pradėsi >:«
•
jaustis
sveikas.
I
yra neužginčijamai lietuviai, ir
Ką tik išėjo Lietuvių Pasaulin
toliaus; ant galo tarė s a u : ropos, sekančiai išsireiškė kas- išryto.
Šiomis dienomis
Kaunan ' E t , jau vėlu, eisiu namon, o link bolševizmo:
net iš etnografiško žvilgsnio.
Seim 0 pabaigtuvėm s toj pa Viena dėžutė kainuoja $1.00
f
Kaslink pietinės dalies Gar atvyko garsus Suomių moks dar rytoj galėsiu atlikti išpa
" I š to, ką girdėjau nuo žmo čioj Auditorium 7:30 vak. bus šešios dėžutės tiktai $5.00 pas
Lietuvos
draugas žintį." I r sugrįžo namon, kad uių, dalyvavusių
Nauja, Puiki Knygelė Begalo
dino provincijos, josios gyven linčius
įvairiose prakalbos ir koncertas. Su pra Pirmos klasos Partos VaistiŽingeidi
tojai yra sulenkinti iš dalies, gerb. profesorius Niemi. Pro daugiaus prisiklausyti tėvo konferencijose, tėmijusiu Ru kalbomis kviečiami p.p. K. .nyeia, 160 — 2nd Ave. Dept.
Kaina
L. 4. New York.
bet pirmiau jie buvo lietuviai fesorius atvyko su savo šeimy blevyzgų prieš išpažintį ir vei sijos bei kitų rytinės Europos Česnulis ir L. Šimutis.
(192.) Su apdarais 75c. be apd. 45c.
Informacijų Seimo reikale
kraštų padėjimą, bolševizmas
arba baltarusiai. J i visuomet na iš Helsinkų ir žada užsiim zėti ant motinos ašarų.
Vertė iš Anglų kalbos
prigulėjo prie Lietuvos ir buvo ti mokslo nagrinėjimais mūsų
Visiškai kitaip pasielgta ki puola žemyn. Kaipo sumany kreipties žemiau nurodytu ant
Kun. J. F. Jonaitis
Svečiams delegatams Malia
dalimi jos valstijos ir lygiai šalyje. J i s yra parašęs nema tame gale tų namų, kur gyve mas pasirodė klaidingas savo rašu. Rengiamojo Seimo Sek
Ex-Leitenantas ir Kapelionas
noy City apsistoti rekomendokaip ir kitos Lietuvos provin ža raštų apie mūsų tautą, jos no Jonelis su savo tėvais. Ten siekiuose bei aspiracijose.
retoriatas:
Užsisakymus ir pinigus siųskite
dievobaimingas tėvas ir moti
cijos džiaugėsi teisėmis ir pri praeitį, kalbos grožį ir t. t.
Rev. P . Gudaitis, 307 Pine jama sekaneio s vietos:
"Prižadėjo žmonėms viską,
sekančiu adresu.
Sveikiname garbų svečią ir na su ašaromis laimino klūpan o nieko nedavė. Žmonės netu St., Tamaąua, Pa. ir
1, Mansion House,
vilegijomis, užtikrintomis visai
J. Wiltrakis,
linkime
sėkmingai
darbuotis.
tį Jonelį prieš juos ir prisiren- ri ramybės, neturi žemės, ne
-Jietuvių tautai. Po Vienuos
L. Vasailis, 18 Sand St., 2, Pennsylvania Hotel ir
3832 Fulton St.
Chicago, UI.
" L i e t u v a " , Kaunas. |gusį kaip reikiant prie Š v. Ko- turi darbo, neturi duonos.
3, Frank Hotel.
Kongresui, kuomet Lietuva
Pittston, Pa.
& * — «

LIETUVA IR LENKIJA,

PIRMOJI VAITIEKO KO
MUNIJA.
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PRANEŠIMAS

"MEILĖS GALYBĖ"
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Penktadienis, rugp. 29, 1919

DRAUGAS
m

I m e dvidešimts penkių metų jubilėjų, tai erdvingą, didelę
bažnyčią turėsime ant tuščiojo
kiemo, o mokykla ir svetainė
Jbus kur kas didesnės. Po jo kai
parapijos permainytas. Buvo bos ir po beno maršo atsidarė
GARY, IND.
" Š v . Kryžiaus L. R. K . , " da karnivalas su šauksmais, birNors mažas miestelis, bet pu bar permainė į " Š v . Antano bvnėmis ir tt.
Prasidėjo karnivalas, kuris
sėtinai lietuviais apgyventas. L. R. K. parapiją." Lotai apiČia gyvuoja ir veikia kelios pirkti ant Dix prie 25-tos gat tęsis iki rugsėjo pirmos dienos.
123 St. ir Michigan Ave.
Pradžia 1 vai. po pįetų
Einu
žiūrėti
kaip
viskas
atro
draugijos bei kuopos, prie ku vės, t z lotus sulygta $16,000.
Įžanga 30c, Vaikams dykai.
rių beveik visi lietuviai pri Vieta labai graži, viena gra do. Inėjęs svetainėn pasukau
klauso. Yra čia ir jaunimo L. žiausių \Vest Sidėje. Tai-gi kairėn ir čia tuoj žiūriu, kad
Amerikos ir Lietuvos pilieėiai. Meldžiame atsilankyti visi seni ir jauni pakvėpuoti tyru ura ir pašokti nau
[
Vyčių 82-ra kuopa, kuri gražiai detroitiečiai broliai katalikai ir meškeriojama. Iš viršaus įme
jus lietuviškus šokius. (Jriež muzika ką tik pargryžusi iš Paryžiaus.
ta
nežinai
ar
į
vandenį,
ar
į
ką
sesers
katalikės,
paduokite
ir sutartinai veikia. Vadovau
Dainuos Choras Visų Šv. Parapijos po vadovyste p. V. Niekaus.
kitą,
bet
visad
ką
nors
ištrau
mums
\vestsidiečiams
ranką,
jant mųs vietiniam vargoninin
J
Primename taip pat kad mūsų parapijai paaukojo "lota. p. F. Jogminas, Real Estate 112112 Michigan ave.
kui, p. A. Šlapeliui, kuopa daug kad apsaugojus jaunimą nuo kia. (Jeriaus negu upėje meš
»
Turintieji loto serijas meldžiame sugrąžint Nedėlioję 31 d.Augusto, H) vai. ryto į Komiteto ofisą.
ištautėjimo, kad pabudavoti kerioti. Klausiu, kenof Atsako,
kuo pasižymi.
Visiis širdingai kviečia į pikniką
Šv. Kazimiero lietuvių para lietuviška bažnvčią ir mokyk- kad tai Lietuvos Vyčių 14 kp.
Ypatingai vaikai čia meškerio
lą.
Klebonas ir ^Komitetas.
pija ir-gi gerai gyvuoja.
Užpraeita sekmadienį, t. y.
Nutarta kožną mėnes : laiky ti mėgsta.
Truputį paėjus pamatai po
rugpjūčio 17 d., gerb. klebonas, ti susirinkimus 1. A. o. svetai
kun. P. Daniunas, po pamaldų nėje, ant 24-tos ir Michigan rą tuzinų durelių. Užmokėjęs
Čia parapijos budos su šal- Prezidentas Wilsonas suteiktų
pratarė kelete žodžių apie var gatvių, kad greičiaus varyti kiek reikia atidarai dureles ir
tokias informacijas, kokios
tavęs laukia dovana, tik imk takoše ir gėrimu.
gus mūsų tėvynės, Lietuvos ir pirmyn darbą.
ją. Šitas užtaisymas ir-gi L.
Toliaus Nekalto Prasidėjimo randasi Fedaratyvėje Pirklyparagino žmones, kad susirink
Medelis. veiu.
mergaičių draugija turi " L a d y bo s Komisijoje, kad ištirti kotu antradieny j paskirtame lai
Turime gerą išteklių šių knygų:
Barbers."
Plaukus
nukerpa,
kis
proporcija
lėšų
užima
dar(Jreta
šitos
yra
būda.
J
o
s
ar
ke j svetainę paklausyti pra
CICERO, ILL.
tistiškas išpuošimas akį trau barzdą nuskilta, nagus nupjau- bas pagaminant anglis, plieną, 1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę
I
kalbų, apie šiandieninį Lietu
30c
kia. Tai ]>. Al. Račkaus dar sto, čeverykus nušveičia.
vos padėjimą.
varį, mėsą, dedant į dėžes val 2. Patarmės Moterims
15c.
J a u sugrįžo iš Suv. Valsti bas. Kiek vargo prie išpuošimo
Paskui parapijos būda, kur gomus dalykus ir kitus reika 3. Krikščionybė ir Moteris
5c.
Žmonių tų vakare prisirinko jų kariuomenės, tarnavęs Pran
'
vėl čigonės laimes ir nelaimes lingus daiktus.
jis
padėjo.
Ant
viršaus
prie
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo
20c.
daug, nes kiekvienas troško iš elizijoje, p. Jonas Šlegaitis, ži
žmogaus atspėja.
dviejų
kampu
y
r
a
skydai
su
5. Girtuoklio Išpažintis
20c.
girst kų nors naujo, o ypatin nomas veikėjas.
Karės
Departamentas.
Toliaus
lazdelės.
Ant
kurios
raidėmis L. V. Viduryje iš me
6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La
gai apie Lietuva.
L
Departamentas
praneša,
ringę
užneri,
tai
tavo.
Tai
vel
džio išdrožtas žirgvaikis ant
bai lengva sulošti
5c.
Vakaro vedėjas, p. J . Juraikad 1 d. rugsėjo mėnesio bus 7. Marksas Antrasis
L. Vyčių 14-tos kuopos susi raudono lauko užpakalyje. Vir parapijos.
Sc.
tis, visųpirma pratarė keletą
7,000
prisirengusių
karei
ka
rinkimas rugpjūčio 20 d., Šv. šuje per vidurį saulė spindi.
(lirdisi "lenktynės." Pri8. Ara yra Dievas ?
5c.
žodžių ir perstatė kalbėtoja p.
reivių
ir
25,000
kareivių
su
Antano par. svetainėje buvo Spinduliai i visas puses lekia. eini, pamatai, kad arkliukai
9. Giordano Bruno
5c.
M. A. Yalasinų, kuris gražiai
5c.
lenktyniauja. Čia laimi baksą reikmenimis užmaryje. Sergan 10. Koperninkas ir Galilėjus
nupiešė Lietuvos s e n n ę ir gyvas ir parapijai vaisiais Abu p. J. Kudirkos padovano
5c.
kendžių, čokolado. Tai L. Vy čių iš kokios nors priežasties 11. Į socijalistų rojų
jos didvyrius, kada Lietuva gausingas. Vietinis t'otografis- ti paveikslai puošia būdą.
yra tik maža dalis tų karei 12 Socijalistų norai ir darbai
5c.
čių būda.
Daiktai
spindi.
Čia
ne
vien
ra
tas,
p.
J
.
Kudirka,.padovanojo
buvo garsi ir galinga. Priminė
5c.
Prieini prie balvonų. Laukia vių, ir Europoje esančių ka 13. Revoliucijonierių tarpe
parapijos karnivalui du dideliu tas, bet ir visokios mašinėlės.
ir dabartinį jos padėjimą.
14. Apie Apšvietą
25c.
Ir kiek ten triusia.Nuvargsti ir iki pakol užduosi su bole, kad reivių namie pasilikusieji gi
paveikslu
rėmuose.
Vienas
pa
Po jo kalbos, kalbėjo mus
75c
virsti galėtų. Tai parapijos u£- minės yra raginami neklausy Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. L'aną Mariją
bežiūrėdamas. Einu toliau.
veikslas
yra
gerb.klebono,
kun.
Teisių Vadovas ir palarcjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš
gerb. klebonas, kun. P. Daniu
ti tam priešingų pranešimų.
laisvmas.
Šalvie
stovį
Tretininku
Šv.
imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus
nas, kuris savo kalba nupiešė H. J. Vaičiūno, o antras tai pa
-.
Pardavimo
direktorius
Augščiausią
užtaisymą
turi
Pranciškaus.
Čia
prie
maldin
Lietuvos vargus, nelaimes lai rapijos bažnyčios ir mokyklos
gumo traukia. Maldos ir kito Darbininkų Są-gos 49-ta kuo praneša, kad rugpjūčio 8 d. Daina be galo
20c
ke europinės karės ir dabarti su klebono paveikslu viršuje
kiu knvgu, rožančių, šventųjų pa. Yra tai stulpas su dratu. miestai ir jų pardavimo agen Scenos [vairumai
40c
nius jos vargus, ragindamas viename kampe. P a s A. KačKaip užduodi kur į stulpo pa tūros po visas Suvienytas Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū
paveikslu, stovvlu ir tt.
visus vieny ties ir teikti pagel- kus paaukojo paveikslėliu, mir
Netoli ju Moterų Sa-gos 2- matą, tai geležies šmotelis lekia Valstijas pareikalavo apie 310
lomas teatrų mėgėjams. Kaina
20c
bą. Paskui kalbėjo Dr. A. Smi tą ir k., kiti kitokius dalykus.
ros kuopos būda. Gražiai ir ši dratu į viršų ir kartais net su karų maisto ir panašių daly Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 41) dainelės.. .25c
tas, ei o kalba ir-gi buvo nu Nektirie pinigais aukojo. Vi
35c
ta išpuošta. Pridėta visokių skamba. Daugelis savo spėką kų, kuriuos Karės Departa Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto
kreipta į teikimą pagelbos mus sas susirinkimas buvo pašvę rankų darbo mezginių ir siuvi
čia išbando.
mentas siūlo parduoti. Tie rei Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai
tėvynei šiame momente.
stas vien karnivalo reikalams. niu ir kitokio tam panašaus tačių mylimą rūtelę
15c
Ant kiemo girdėtis ožys kalavimai gauti iš 56 miestų
Po prakalbų mųs klebonas Vargiai kas labiaus rūpinasi voro.
35c
bliauna, kutyje kiaulė žviegia. arba agentūrų, kurios turi Austant. Eilės J. Mikuckio
paragino sutverti L. K. Kry parapijos gerove už L.^ Vyčių
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio
25c
Štai Visu Šventų dr-jos bū Vis tai padovanota parapijai miestų įgaliojimus.
žiaus rėmėju kuopelę. Visi tam 14-tą kuopa.
Vamzdys. Eilės
15c
da elektros šviesos toblvčiu ro- del karnivalo.
3.
Pardavimo
direktoriaus
pritarė ir kuopelė sutverta.
10c
do. Čia tai valgiai kenuose ii*
Žmonių eina ir eina. Maišosi ofisas praneša, kad Karės De Amžiaus galas Ponsho Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties
Valdybon išrinkti: pirmininku
Revizorius, penkių veiksmų komedija
50c
Belaukiant, atėjo ta diena, šventųjų paveikslai ir kitokiu it vilnis. Tai sukaktuvės, kupartamento
parduodamųjų
da
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio
—Pr. Mikolaitis, pirm. pageli). diena apvaikšėiojimo Šv. Anta dalvkų del įvairumo.
įiomis džiaugiamės ir taip iš lykų surašąs tapo padidintas
1
je knygoje
80c
—J. Juraitis, rast.—T. Supra- no parapijos dešimts metų su
Šv. Motinos Dievo Sopulin kilmingai apvaikščiojamo.
taip, kad inima keletą kitų Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry
navičius, ižd.—P. Misiūnas. kaktuvių. Tai buvo rugpjū gos dr-jos būda prikrauta dra
reikalingų dalykų, ant jų jau
žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu
55c
Taippat tapo išrinkti ir kolek čio 24 d.
bužiu, parėdniu, rankų siuvi
Per šį karnivalą lankosi klie ir kainos tapo pažymėtos.
\cmuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų
50c
toriai, kurie rinks aukas.
Bažnyčioje, per sumų, gerb. niu ir stiklu.
rikai Pr. Vaitukaitis ir Ant.
Sudiev—mazurka...
,
40c
Paskui buvo rinkimas aukų. pro f. kun. Pr. Bučys pasakė
Teisių
Departmentas.
Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas
70c
Šv. Antano dr-ja visokiu Martinkus.
Svetainėj surinkta apie 79 dol. pritaikintą sukaktuvėms pa
Teisių
Departmentai
ir Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui
45c
stiklu savo būda. prikrovus tu
Daugelis prisižadėjo paaukoti mokslą. Tas pamokslas buvo
Maisto
Administracija
sutiko
Mot. Mažeika sugrįžo iš A.
ri. Aki ju toblvčia traukia.
DRAUGO ADMINISTRACIJA,
tam tikslui; vienas net vienos pilnas jausmo, gilios išminties
22 d. rugpjūčio, kad valdžia
Nors žvini klaida viename žo- L. R. Kat. Federacijos L. D.
CHICAGO, ILL.
dienos uždarbį.
ir mokslo. Po mišių gerb. kle dyje padaryta, ale vyrai dirba S. ir kitų seimų iš Worcester, paimtų cukraus kainų kontro 1800 WEST 46-th STREET,
Svetainėje aukojo sekantieji: bonas suteikė visatinius atlai
Mass. su maloniais įspūdžiais. lę. Praneša, kad Maisto Ad 1lllllllllllillllllllllllllillllIllllllllflllEIIlI!lllllllliil2i:ZIIIilISIIIillllllllIllIlllllllllllltl|||f
išsijuosę.
Po 5 dol.: kun. P. Daniunas, dus kaipo sukaktuvių dienoje.
Pr. ministracija atims nuo parda
Priėjau prie estrados. Čia
J. Juraitis, P. M. Nulašinąs, B. Artinosi pirma valanda, pasi lentynos nudėtos stiklais, sivėjų leidimus, jei atras, kad
IOE
30E30E
30£3OK:
30E30E
Trakšelis, V. Rudaitis, A. (Jri- girdo muzikos triubos ir bub- dabriniais indais, lėlėmis, pa
jie perdaug piešia už cukrų.
CICERO, ILL.
kapelis.
nai. Griežia i, o žmonės į tą pu veikslais, (j ražų reginį daro.
Cukrus turi pasiekti vartotoją
K«AUKI[A|MFIM
nebrangiau
kaip
apie
11
centų
Po o dol.: T. Supranavičius, sę, kurioje muzika girdėtis, ei
Prieinu prie rausvai užties
Jštikro Šv. Antano parap.
na iš visų pusių.
J. Varnagis.
tos budos. Sako, kad tai čia či karnivalas tai ne verksmų vie už svarą.
Po 2 dol.: A. Maziliauskas,
Ateina gerb. klebonas, kun. gonė, ragana. Nėjau pas ją, ta, bet linksmybės. Visokiau
M. Žibikas, B. Stankus, P. Mi 11. J. Vaičiūnas, pašnekučiuoja, nes nepratęs prie jų, o apie sa sios muzikos galima girdėti:
kolaitis, K. Simlskis, Kuziuin- atsistoja ant gatvės ir pradeda vo nelaimes ir nenorėjau žino žąsys kirksi, antyskvaksi, ožiai
LlTHlMilAN RCALLIANCEGtAM
2-ju pagyvenimų, 5 ir 6 kambarių,
skienė.
maršuoti. Paskui jį eina įimll- ti.
Šita priklauso Nekalto ba giesti, o kiauliukai tartum geroj vietoj, geras namas, randos
TURTAS
VIRŠ
$125,000.00
j mėnesį. $480.00 į metus, na
Po 1 dol.: J . Banevičia, A. kantai grieždami. Po muzikan Prasidėjimo Panelės\ Švenč. iš rago pritaria. Tai dar nevis $40.00
mas vertas $4,000.00, turi būti par
duotas
greitai. Prekė šio namo tiktai
Tamulionis, J . Vaičiulis, A. tų seka keturi lietuviai karei mergaičių" dr-jai.
kas. Kiek karnivalų ir bazarų $2,600.00.
v
liukas, J . Klimanskis, K. Sa- viai, tarnavę Suv. Valstijų ka
Apsidraudusiems nariams išmoka:
Tos pačios draugijos yra esu matęs, galiu sakyti, kad 3-jū pagyvenimų muro namas, ge
kalauskis, K. Zabulis, A. Vin- riuomenėje įr laimingai sugrį būda, greta čigonės, pilna gra Cieeros Šv. Antano parap. kar rame padėjime 1 pagyvenimas 5
PAŠALPOSPOMIRTINĖS:
kambariai
ir
2
pagyvenimai
po
6
skiris, F. Turailis, Sveikalis, žę. Jais buvo: J. Zalaginas, St. žių stiklų, puodų, lėlelių ir tt. nivalas tai smagiausias, pui kambarius maudynes, gazai ir kiti
$3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00
$150 00, $250.00, $500.00,
I
p a r a n k u m a i Geroj vietoj, netoli "bulJuraitienė, A. Ruzgą, A. Pažė Jaskunas, M. Zakaras ir St. Mergaitės viliojančiai trau kiausias ir turiningiausias.
savaitėje.
$750.00 ir $1000.00.
vardo"
Ilandos $50.00 j mėnesį.
Karalius.
Yra
jų
desėtkais
su
ra, A. Nalevaik, Zvingilas, Bakia kožną į save,.
Karnivalas užsibaigs per $600.00 į metus. P r e k e $5,000.00.
gyvenimų, beveik naujas mu
trukonis, Želvis, Sabaskienė, grįžę iš kariuomenės, bet kodėl
Panelės Švenč. po priegloba "Labo r Day. v Gaila, kad taip ro 4-ju
Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 60 metų am
namas, pabudavotas a n t 2-jų lo
A. Pilaitis, K. Vartelka, A. Ka nepaklausė kvietimo dalyvauti Šv. Juozapo dr-ja papuošė sa
tų viskas geriausiame padėjime, pe
žiaus.
greit.
čiais apšyldomas. Itandos neša $1,parodoje,
tai
tiktai
jie
težino.
linauskas, S. Stalmanis, Dantu
vo būdą su Panelės Švenč.
152.00 į metus, šis n a m a s labai ver
Žmonių daugybės lankosi.
Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo,
Vis-gi butų gražiaus buvę pa stovylomis, paveikslais, paduškas, B. Roščukas.
tas $12.000.00. Tarsiduoda tiktai už
O, kiek džiaugsmo!
$9.600.00.
šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi;
sirodyti, kiek lietuvių buvo i š  komis ir tt.
O. Daukčiutė—$1.50.
Buvęs ir Einąs į Karnivalą.. Apart šių natrių mes turime ant
todėl r a š y k i s d a b a r — atsieis m a ž i a u s mokėti,
pardavimo daug visokių "properčių"
Apmokėjus to vakaro išlai sirengę guldyti aivas už šį
Dr-ja Saldžiausios Širdies
ant lengvų išmokėjimų. Jeigu nori
1
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.
das, liko $74.50.
kraštą, Ivad tiktai jų tėvynė V. Jėzaus turi savo fool'etą. IŠ TAUTINĖS APSAUGOS išgelbėti $1,000.00 arba daugiaus prie
pirkimo namo, tai pirmiausia p a m a 
Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
Gerietis A. P. Lietuva butų laisva.
Apėjęs tiek, su mielu noru geri
TARYBOS.
tyk mus. Mes duosime adresus lietu
tį "Garsą" ir kitas poperjis nariai gauna dykai.
vių, kurie pirko per mūsų patą ryma
Paskui kareivius ėjo parapi ką tiktai ji turi.
lir
jie
visi
yra
mums
dėkingi
ir
už
DETROIT, MICH.
Kongresas.
jos mokyklos bernaičiai ir
To negana. Išeini ant kiemo.
S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse
ganėdinti.
Namai,
kuriuos
mes
parduodame
mergaitės. Juos sekė vyrų ir
1. KugpjmHo 21 perleistas ir randami gerose vietose, ir mes gvaAmerikos lietuvių kolionijose.
Šv. Motinos Dievo Sopulin
moterų draugijos.
West Side.
gos dr-ja pasistačiusi savo bū pasiųstas į Senatą bilius, ku rantuojame kad-ateinančiuose metuoSusižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
už tuos pačius namus reikės m o 
Pamaršavus paroda suėjo į doje keletą bačkučių bravari- riuo uždedama muitas $10 už 8C
kėti po $1,000.00 ir daugiau. Skubin
šyk dabar. Jei tavo apielinkeje S. L. R. K. A.
Rugpjūčio 24 d., š. m., Šv. svetainę, benas užgriežė Ame nio lietuviško alaus ir vilioja vienutę arba $600 už toną ne kite dabar namus pirkti tiktai žino
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
kite k u r ir pas ka ateiti.
Kryžiaus L. H. K. naujos para rikos ir Lietuvos himnus, žmo gerti. Ten pat yra ir restora apdirbtos tungstono rudos, ir
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
pijos buvo susirinkimas I. A. nės pritarė balsais. Geri), kle nas.
$1.00 už svarą Sorro tungsto SAMUEL BURNS & JOSEPH
ro Raštininką adresu:
J.
SZLIKAS
S. svetaiuėjo„prie 24-tos ir Mi- bonas, paminėjęs, kad tai apKita būda, užvardinta.Dar no. (Tungstouas ywrmetalas,
1
cliigan gatvių. Susirinkimą ati- vaikščiojimas lU-ties metų pa bi niūkų Sąjungos. J i e ant tiek vartojamas įvairiose išdirbys- 5433 So. HalstedvSt.
1
gyvavimo, padėkojęs praturtėjo, kad buržujus vi tėso, daugiausia elektrikos lem
Phone Drover 824
A-V^J^.aiH'' su malda gerb. kun. F. rapijos
;
j
J. Saliką* gyvenimo vieta, 3246
:iV.^*V{T^emėšis, šv. Jurgio L. R. K. už tokį pa'rapijonų pasidarba lioja prie savo aukso, sidab purių išdirbįme).
458 GRAND'ST., Sta. W, BROOKL YN, N. Y.
parapijos klebonas. Susirinki vimą savo parapijai, išreiškė ro ir deimanto. Ant ko ringutę
2. Atstovas Carss įnešė rezo So. lialsted St. 'Phone Drover
i
me daug kas nutarta. Vardas viltį, kad kuomet apvaikščiosi- užmesi, tai tavo bus.
liuciją,
reikalaujančią, kad 3514.

Penktadi*
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ROSELAND'O GYVENTOJAMS

Milžiniškas Visij šventų parapijos
Ned. Rugp.-Aug. 31'19
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DRAUGAS
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Iš Chicagos Lietuvių Kolionijų
CHICAGOS JAUNIMUI.

re

keletą

žodžių

apie

t i k s l ą ' lllllllllllllllllliilllllll

šio išvažiavimo ir perstatė pa
kalbėti kun. P r . Bučį. Tik k a
pagrįžęs kun. Bučys iš Woreester, Mass. seimų ir matęsis
s
vsd kun. J . Laukaičiu, tik ką =
pribuvusiu iš Lietuvos, papa
sakojo d a u g indomių žinių iš
Lietuvos, kurias profesoriui su
teikė kun. J . Laukaitis.

i
lllll
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V a r t ų parapijos
svetainėje,
7:3(> vai. vakare. Visi nariai
L. Vyčių Chicagos Apskričio malonėkite laiku susirinkti, nes
choras po vakaeijų p r a d e d a turini d a u g dalykų a p s v a r s t y 
ti. T a i p g i atsiveskite ir naujų
einančio meto darbų.
Einančiais metais choras už- narių
sibrėžė didelį p r o g r a m ą . Dide
L. D. S. 38-tos K p . Valdyba.
lėje vidumiesčio salėje statys
s
Po kun. B u č i u kalbai, kal
operetę " K o r n e v i l i o V a r p a i , ' '
IŠ N O R T H S I D E .
bėjo d a r vietinis
klebonas,
įrengs 4-ris koncertus liaudės
kun. N. P a k a l n i s ir p. Ig, K.
ir artistiškųjų veikalų progra- Siuonii pranešam visoms d r a u Sakalauskas. Pastarasis, baig
nuus
*
gijoms Šv. Mykolo par. ir jų damas kalbele, inešė p a d a r y t i
Apskričio choras tikisi dar- delegatams, kad Imtinai ateitų rinkliavą L a b . Sąj. naudai.
bų atlikti kopuikiausia, nes | j s u s i r i n k i m e kuris bus rugsė
Delnų plojimu visi tam pri
j a m vadovauja žinomas muzi-; j 0 L> (L> s ya\. vakare, nes tas tarė ir suaukota tapo 32 dol.
kas-kompozitorius A. Pocius, j susirinkimas
labai
svarbus 04e.
Y r a d u b ū d u siųsti pagelbą. J ų s galite sutaisyti savo siuntinį a r b a p i r k t i bile vieną visokeriopos
kurio gabumai ir pajėgos y r a {tuomu
k a ( | j a u paskutinis prieš
Aukojo. K u n . N. Pakalnis
kombinacijos, k u r i u o s y r a p a g a m i n u s i A m e r i k o s Lietuvių P r a m o n ė s B e n d r o v ė ir ji j u o s pasiųs sulyg jūsų
tikra g a r a n t i j a
pasisekimo. foazara.
$5.00.
nurodymo.
,
Chorui seksis ir dėlto, kad jaKviečia visus
Kun.
P
r
.
Bučys
4
dol.
me dalyvauja rinktos daininin
Komitetas.
B. Nenartonis 2 dol.
kų spėkos.
J e i g u norėtumėte sužinoti kaip patiems suJ e i g u j ų s norėtumėte sužinoti, kaip nupirk
Po 1 do!.: J . Petraitis, [g.
Vyčių Apskričio augšti tik
BRIDGEPORTAS.
])akuoti maistą ir drabužius į siuntinį ir no
ti siuntinį daugiausiai reikalingo maisto, ku
ir Z. Sakalauskai, kun. A.
slai—kelti mūsų dailv, tiekti
ris y r a j a u supakuotas, ir kurį p r i s t a t y s į bi
rėtumėte, kad Lietuvos Amerikos P r a m o n ė s
Briška,
A. Zaudzauskas, C.
lietuvių publikai kiltų dvasios
le vietą Lietuvoje Lietuvos Amerikos P r a 
Bendrovė p r i s t a t y t ų jūsų giminėms ir drau
š v . Aloizo .Jaunikaičiu dr-ios,
Lenčienė,
M.
Balsienė,
E.
VolĮ)enų ir auklėti jos skoni.
1
monės Bendrovė, išpildykite ir prisiųskite
gams Lietuvoje, išpildykite ir prisiųskite že
š v . J u r g i o skvriaus įvvks lakaitė,
Z.
Mestauskaitė,
V.
Žažemiau paduotą kuponą:—
Jaunime! Tau tauto. "»;"«*|,)ai s v a H n l s s u s i l . i l l k i m a s p e n k .
miau paduotą kuponą:—
turi rūpėti. Daina, t a i ilidi J<>| t . „ ! k l l , y j , r l w , j u « 0 29 d., Šv. romskaitė, J . Juozaitis, Iz.
Paskališkas, J . Steponkaitė.
b11 l>
'
I.Jurgio p a r a p . svetainėje, 7:30
Kitos smulkiomis.
Dainuokime, nes d a m a an- | vai. vakare
Visi nariai yra
Lithuanian-American T r a d i n g Co.,
Aukas priėmė kuopos iždi
troji mūsų siela, ji mūsų tau- kviečiami atsilankyti i ši susi6 W e s t 48th St., New York City
tos gyvybė, viltis. Kai mušu •ii.kinta, nes v ra labai daug ninkė, p-nia Petraitienė.
Išvažiavimo įspūdis buvo
tautvbe buvo užslėgė didžiausi svarbiu dalvku apsvarstymui,
Malonėkite prisiųsti man pilną paaiškinimą apie siuntimą pagelios į Lietuvą.
Y ra suprasta, kad šis pa
klausimas paaiškinimu
duodamas dykai ir neuždeda ant manės jokiu
pareigu.
pavojai, daina ją gelbėjo. Tarp. kaip t a i : sugrįžusiu kareiviu- geras.
S-s
i
n
c
t.
vargų, priespaudų ir skausmų
lietuvis verkė, dejavo, skundė Marių priėmimas, pasilinksmi
Vardas
nimo
kambario
pagerinimas,
I
š
BRIGHTON
PARK.
si ir dainą dainavo. Dėjo jon
bazaras ir 11.
Gatvės adresas
smagias ir liūdnas sielos pa parapijos
Visi malonės susirinkti paLabdaringos Sąjungos 8-ta
Užtad mūsų dainosi | s k į r t u l a i k u
jautas.
Miestas ir Valstija
kuopa
laikė
mėnesinį
susirinki
gludi gyva tautos dvasia. Dai
Stanley J . Petkus, pirm. mą rugpjūčio 12 d., 1919 m. \ »
nuokime ir jauskim^ ją !
(Javus šį kuponą pilnas paaiškinimas bus p a s i ų s t a s jums. Rašykite aiškiai ir adresuokite
pribuvus pirmininkui, jo vietą
.Jaunime! T a u tinka draugi
I š DIEVO A P V E I Z D O S
užėmė A. Ramanauskas. T a r p
Lithuanian-American T r a d i n g Co.,
j a , ypač ta, k u r d a u g prakilnu
PAR.
kitko n u t a r t a surengti milži
6 W e s t 48th St., New York City
mo. Apskričio chore y r a tas
nišką pikniką Lab. Sąj. naudai,
p r a k i l n u m a s ir gera draugi/.i. j
. . .
=^ii!iiiiiiiiiiiiirtiiiiisiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiieiiiEEiiiiifiifiiiiiiiezifiiiiieiiiiiiifiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiffeiiiicsiiitiiiifsiiisiiiiiiiiitti
kuris
įvvks
31
d.
šio
mėnesio,
č i a spiečiasi žmonės, kad dai- . ^ ' p a p r a s t a s šioje apiehnkėREIKALINGOS.
nuoti, kelti mušu daile. Smagi. I J1' *»'™}**""**. ^ i t * čia kal- bažnytiniam darže. Visos C'liiiimiiiiiiiiimiiiiimiiuimiifiiimiuiiiiiii
h
eagos
ir
apielinkės
kuopos
esa
933 So. Ashland Blv. Chicagf
maloni tokia draugija. Dėkis \ * pasitarimų
«r svarstymų
J0SEPH C. W0L0N I Resid.Telefosas
-.
"
»
m
e
r
g
i
n
o
s
-1
l
e
n
g
v
a
m
fabri
Hayuiarkct 3544
prie j o s ir k a r t u dainuoki. Seki j > HT ( , K > i m s "' n a k t , s ' namuose te širdingai kviečiamos atsilau- ko darbo S!4 j sa.»'.Utė pradžiai. (!cLietuvis Advokatas
pabtov; vit>t;«.
29 SO. LA KALLE S T R E E T
senovės tautiečius, kurie, aimt | , r - a t v e s e . lvuo.net koks su- kvti i mušu iškilminga pikniką. ra
A m e r k t m Insolated \Vire & ( a b l e Co.
Gyvenimo^Tel. H u m b o l d t 97
Chicmgo, III.
poeto Margalio apibudinimo, j .jutliiuus kyla iš vyrų, arba vy- Taip-gi ir j)arapijonai nepa »r»i \ v . 21 s t .
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
Rusa*; g y d y t o j a s ir chirurgas
lu su
Tel. R o c k w e l l 6999
Dr. A. R. BJtiitiienthal D. D.
visuomet mėgo d a i n u o t i :
"isterinis veikimo, tai mirškite atsilankyti. J e i g u iltu
Specijalistas
Moteriškų, Vyriškų
CHICAGO,
ILL.
Reikalingi
leiberiai,
darbus
pasto
ABJy SPt^MAMSTAS
, ....
nėra taip indonm, bet .-i karta tą dieną, tai piknikas bus pa- vus. Atsišaukite t u o j a u s .
• V a i k ų ir visų chroniškų ligų
P a t a r i m a s Dykai
nedėlvj, t. v. Labor Dav.
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
" S e n i a u mūsų broliai j a u ! • , . . . „ < . • •
, , *.* •
Wcstern 1VU W « r k s
Ofiso valandos- nuo 9 iš ryto iki
•'
\ i.-as bruzdėjimą^ kyla iš vie
4113 Dgdeii A v e .
Komitetas.
Telefosas Drover 9693
šinuv nenuvalde.
.
. .
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki 11
Chieafro.
V A L A N D A S : 1 0 — 1 1 ryto 2—3 pc
,
, ,
.
.
..
nų moterų ir mergaičių.
k Jr ka
c
4649 S. A s h l a n d A v e . k a i n p . 47 St.
DR.
I.
E.
MAKARAS
lu balsas vis griaudė po .
v.
pietų 7—8 vak. N e d ė l i o m i s 10—12 d.
plaėia t t v v n e . gi tos motervs eta taip veikia.
Telefonas Yards 4317
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
IŠ T 0 W N 0 F L A K E .
Na-gi, rengia didelį-(iideli baTelefonas
Boulevard 6487
Ofisas: 1741 W . 4 7 t h Street
Dainelė juos virkdė, daine
PAIEŠKOJIMAI.
y.arą vietinės parapijos naudai.
Valandos: 9:30—12. 8—5 ir 7—9.
lė nutnald.'.
Telefonas: Boulevard 3480.
.los taip užsispyrusiai dar
I*a teška u Juozapo Synkaus paei
Kursistų domai!
Rezidencija: 4515 So. W o o d St.
Dainelė apreiškė, ką jau
Telefonas: Yards 723.
nančio iš l'žventų. Tūrių labai svar
buojasi, kad surengus tokį baėia k r ū t i n ė . "
šiuomi pranešu, kad pėtny- bų reikalą. Atsigaukit t u o j a u s i
DR. D. J. BAG0ČIUS
" I h a n g o " Adniini.stracija.
/::r«ą, kokio d a r nebuvo ChiLietuvis Gydytojas tr
Chieago.
Apskričio choras darbą j a u cagoj. Nestebėtina, kad joms čioj, t. y. rugp. 29 d. Kursų 1S0O W. 40 Str.
'V
Chirurgas
(P. B.)
;
nebus.
Prasidės
rugsėjo
1
d.,
Ofisas 10900 So. Michigan Av«.
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S
pradėjo. Repeticijas laiko ka tas ir pasiseks, nes visos mo
Rezidencija 10781 So. Michigan A T
4712 So. A s h l a n d A v e .
Paicškau savo brolio Juozapo Pil- I
penktadienis
Mark
\Vhite terų ir mergaičių draugijos ir 7:.')() vai. vak.
Roseland, 111.
P h o n e Drover 7042
kis,
teko m a n jo vardas
matyti
T e l e f o n a s rezidencijos ir ofiso
V.
S q u a r e parkučio salėje, 29- u i visos parapijonkos išvieno d a r
Cicero Office
"Drauge", bet adreso nebuvo. Taipri
P u 11 m a n 842.
ADVOKATAS
4847
Vy. 14-th S t
JM pats arba kas apie jj žinote m a l o 
ir l l a l s t e d gatv. P r a s i d e d a S buojasi: be to, jos savo nepa
Vai.: 9 ryto iki 11 d.: 2 po pietų
P h o n e Cicero 39
nėkite pranešti sekančiu adresy:
Veda Bilas Visuose Teismuose
iki 4; 6 iki 9 vakarą.
Nsd.
IŠ T 0 W N 0 F L A K E .
vai. vakaro. Dabar priimami prasta Įtekme gauna bažmui
Rezidencija
3.136.W. 6 6 - t h St.
F r a i u e s Pilkis.
9 iki 12.
Ofisas D i d m i e s t y j :
P
h
o
n
e
Proopcct
8585
( P o vyrui G e t m a n )
nauji nariai-dainininkai.
visko, ko jos pareikalauja.
69 VV. W ASU1NGTON S T R E E T
P e k i u , III.
P r a e ito j nedėlioj, indoniumo It. II. Z East liluff
J a u n i m e , šen d a i n u o t i !
Kam baris 609
Kas nori persitikrinti ar
dėlei, nuėjau pažiūrėti kaip
Matas.
Tel. Central 5478
moterys gali ką nuveikti, ar
ANT PARDAVIMO.
dr-jos ir kliubai rengiasi marU y e e u i m a s , 8 1 3 W . SSrd 8t.
Telefonas P u l l m a n 60
ne, tai tegul atvvksta i ren- šuoti tautininkų varpo išleistuTel.
Yards
4681
Gydytojas, Chirurgas,
M O K S L E I V I Ų DOMAI.
Parsiduoda medinis n a m a s a n t dvle
giamąjį bazarą.
DR. W. A. MAJ0R
Akušeris.
vėsna. Iš šen einu ir ten, o vis jų p a g y v e n i m ų su rakandų krautuve.
1 9 2 0 Bn n ' »4HI < I
'""••"•>,c
Kaip girdėtis, t a s nebūtasis vvrai ir vvrai. I r ką sakysit. Vieta patogi, tarpe lietuviu. Apie
v n i-U L KG AS
K
a
l
b
a
lietuvibKai,
latviškai
u
Moksleiviai ir moksleives! L. bazaras prasidės sekmadieny
kaina pasiteiraukite pas savininką.
Ofisas 11719 Michigan A v e .
rusiškai.
Skambalo išleistuvėse nei vie
J o h n Simą.
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
R. K. Moksleivių Chicagos Ap je, rugsėjo 7 d. ir tęsis kas
Valandos: 10 — !?• rytą; « — 9
Chieago.
2 po pietų — «:30 iki 3:30 vakare.
ną moterių bei mergaičių drau 1817 W. 47 Str.,
vakare
Tel. Canal 4367
skričio poseiminis susirinki- sekmadienį
N e d ė l i o m i s nuo 10 iki 11 išryto
ir
ketvirtadieni gija nedalyvavo. Garbė joms.
įhas Įvyks ateinaneioj subare.j,
DRY OOODS
ĮHT visą mėnesi. Bazaro rinka Štai kame mus moterys ir mer
LABAI DIDELIS
rugpjūčio 30 d., 1919 m., š v .
»«
1800 W. 47th kamp. Wood Sts
bus par. mokyklos svetainė- ginos pasirodė pažangesnėmis
BARGENAS.
J u r g i o parapijinėje svetainėje,
Mes d u o d a m e dvigubas s t s m p t *
Parsiduoda 3 lubų aug.ščiu mūri
už vyrus.
K
e
t v e r i a i s ir Subatomls.
o2-ra pi. ir Auburn ave., 7:30
nis n a m a s 6 pagyv. po 4 ir 5 k a m 
Laukias Bazaro.
Dideliame
pasirinkime
šaunami,
^Grįžtant namo susitikau pa- barius labai geroje vietoje a n t Visokie materijolai,
vai. vakare. Vakacijo s baigia
v a i k a m s draoaLIETUVIS
P r a k t i k u o j a 21 metai
Pridgeporto ,preke .$8500.00.
žiai, šlebės ir jakutėa.
žįstamuli.
Desikalbant,
užklauGYDYTOJAS I R CHIRURGAM
Ofisas 3 1 4 9 So. Morgan St.
prabėgti, todėl viršminėtas su
C. WUliams,
IŠ B R I G H T O N P A R K O .
1757 W. 47th St., Chieago, III.
K
e
r
t
ė
32-ro
St.,
Osicago,'
111.
siau: K u r tautiiunkai tą var :J1T>1 So. -Halsted St.,
Chieago.
sirinkimas bus paskutinis ant
SPECIJALISTAS
Ofiso Telefonas Boulevard 1C0
pą leis, kad visi taip bėga į iš
Naniii Telefonas Secley 420
Moteriškų, Vyriškų, taipgi c h r o 
il^o laiko (iki Kalėdinių vaka
Praeitą nedėlia, t. v, fu&rpi. leistuves T
niškų
ligų.
J
cijų). Bus soįniiniai r a p o r t a i i:
A N T PARDAVIMO.
OFISO V A L A N D O S : N u o 9 ryto
4
24 d. gražioje Marąuette par
iki 10, n u o 12 iki 2 po piet, nuo 7
'
A
r
tamistėlė
nežinote
dar,
atskaitos išduotos iŠ seimo ren
Grocerne geroj vietoj, lietuvių ir
iki 8 valandai vakare.
ko a[)ielinkėje
Lab. Sąj. S kad tą varpą siųs į Lietuvą,' svetimtaučių a p g y v e n t o j , biznis per
gimo komisijos ir bus d a u g da
N e d ė l i o m i s n u o 9 iki 2 po piet
1 Dr. A. K. RUTKAUSKAS
14 metų išdirbtas.
kuopa buvo surengus šeimini- atsakė paž j Staniulis.
Telefonas Yards 687
lyku svarstoma kaslink lolesP a r s i d u o d a iš priežasties ligos. A t 
Telefonas McKinley 5744
nį išvažiavimą. Nežiūrint, kad
PLUNKSNOS.
sišaukite.
Į
Lietuvą,
Į
Lietuvą!
Ste
GYDO
VISOKIAS LIGAS
nio moksleivių veikimo. J\nlel
K.
Dasiunas,
nuo ryto iki toli po pietų die bėtinas daiktas ! Ar tamsta ma
3457 South Western Boulevard
atkreipkite domų ii- visi mok
1234 S. 4 8 Court
Cicero, 111.
K a m p a s W. 35-tos gatvės
•
sleiviai ir moksleivės pneŠ iš na buvo panėši į lietų, (žmonių note, kad ""nusiuntus ji Lietu
' Tel. Drover 7042
važiavimų ir išsiskirstymų į privažiavo tiek, kiek rengėjai von žmonės iš jo turės ką val P A D A R Y K LIUOSA LAIKA *~ BARGENAS VYRŲ
DRABUŽIŲ.
įvairias mokyklas. Teikitės at nesitikėjo nei matyti. A p a r t gyli ir apsivilkti! Klystate,
NAUDINGŲ!
buvo ir taip manydami. Štai imkite pa
LIETUVIS DENTISTAS
Vyrų ir J a u n ų Vaikinų padirbti
važiuoti į viršminėtų susirin brrghtonparkiškių,
O i a s atvesta tai lluosa laika n e 
Valandos: s u o 9 ryto iki 9 vak
ant orderio siutai ir overkotai. bet
kimu, atsivežkite nauju ir nau svečių iŠ Town of Lake. Mat vyzdį iš Tovvn of Lake Lietu praleiskite be naudos.
N e d ė l i o m i s pagal sutarimą
neatsišaukti; vėliausių modelių n u o
$
$
4712
SO. A S H L A N D
AVENCE
$20.00
iki
$45.00.
vos Kaudonojo Kryžiaus rė M u m s reikalingi Chicągoj^ viaose
dingu sumanymų ir įnešimų, tiedvi koloniji sutaria.
Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi
arti 47-tos Gatvės
Ištisą dieną žaista, links mėjų skyrio, j a u baigia krauti kolonijose vyrai cnerging-i kurie n o  siutai ir overkotai $15 iki $28.50.
kad laikas ateinančių nieln nerėtų užsidirbti vakarais ar šiaip UuoVyrų Kelinės po $3.00 ir a u g i č i a u .
.butų veltui praleistas, bet su mintasi. Saulutei slenkant va laivą vien drabužių ir valgių ir KIĮ laikų, d e r a s pelnas, informacijas
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau.
kaip
girdėjau,
pabaigoj
šio
mė
karop,
šeimininkės,
p-nia
ŠertPirk savo overkota dabar prieS
naudotas
prakilniems
dai
gulima gauti klausiant per laišką se*
Kirpcjiai ir kriaučiai yra r e i k a l a u 
žiemų,
k u o m e t kainos pakjla.
vitienė ir kitos, pagamino sta nesio išsiųs į Lietuvą. Kuo, kančių adresų:
lia uis.
jami visuomet, jie turi t r u m p a s v a 
Mes taippat turime pilną eilę bilandas ir lengva darbą.
Wm. D. Murdock & Co. skuti neSiotų siutų ir overkotų n u o
Kviečia Valdyba. lus. Tuo tarpu atvyko vietinis tamista manai, Lietuvos žmo
$8.50 ir augščiau.
Mes gulime jus išmokyti šio darbo
J. Mozeris, Sales Mgr.
klebonas, kun. Briška, kun. N. nės labiau džiaugsis: a r varpu,
F u l l Dress, Tuxedo, Frock Siu
j trumpa laika dienomis ar vakarais,
1430 S. 49 A v e .
3109 So. Morgan Street už maža kaina. Specijalis s k y r i u s
tai ir tt. $10.00 ir augščiau.
Pakalnis; pakviestas
taipgi a r laivu su maistu i r . d r a b u IŠ W E S T S I D E .
Cicero, 111.
Atdara kiekvieną vakarą iki $
mokinimo ant siuvamu Povver m a s l CHICAGO, ILLINOIS
atvyko ir profesorius kun. P r . ziais!
vai. N e d ė l i o m i s iki 6 valandai. Su
Telefonas Yards 5032
arba jiedeldieniais atsišaukite j p a batomls visą dieną iki 10 valandai,
Valandos:
— 8 iki 11 iš ryto;
L. D. S. 38-tos kuopos mene- Bučys, Lab. Sąj. Centro iždi"Pažįstamu lis nuraudo, nuty ttškai j lietuvių skyriaus ofisą:
MASTERSCH00L,'
S. G O R D O N ,
I
po
pietų
iki 8 vak. N e d ė l i o 
•1080
Archer
Ave.
n
u
o
12
iki
6
po
1415 S. Halsted St.,
Chieago, UI.
siui> susirinkimas bus penkta- įlinkas. P a b a i g i a užkandžiauti lu ir negalėjo rasti atsakymo.
m i s n u o 5 iki S vai. vakare.
190 N. State Str.
pietų reikalaukite
į s t e i g t a 1902.
dienyj, rugpjūčio 29 d., Aušros p . Petraitis visųpirma prataK a m p . Lake Gat. 4 lubos j i j
Alumnietė.
i J. Mozerio, Sales Mgr.

i

i

alite siųsti dabar maistą ir drabužius
tiesiai savo giminėm ir

i

Lietuvos-Amerikos Pramones Bendrove artimoj ateityj pasiųs lai
vą į Liepojų arba Memelį ir sutvarkė taip, kad į laivo įkrovą bus pri
imami Lietuvai Gelbėti Siuntiniai.

i

•

DR, A. A. ROTH,

Dr. S. Naikelis

V. W. RUTKAUSKAS

r

DR. LEO AVVOTIN

t

ERNEST WEINER

Dr. G. M. GLASER

Pluksnos

Pluksnos

79c

79c

Dr.M.T.Strikol'is

Dr. C. Z. Vezelis

Uždirbk

35 iki 50

į savaitę %

Dr. M. Stupnicki

-1

Penktadienis, rugp. 29, 1919

DRAUGAS
n imta Mitru
1

Krašt as Viienas Siekis

"Viiena

»

t

ine-Amerikos Paroda)

•

ugp.-Aug. 3 0 - Rugs.-Sept. 14
SIEKIS: -- Del didesnio suartinimo ateivių su čia gimusiais Piliečiais.
Didžiausia, Iškilmingiausia ir Nuostabiausia Paroda ką Esate Kuomet Matę
Keturiasdešimts (Ą$) Įvairių Tautų, Reprezentuojant 65% populacijos Chicagos dalyvaus. Po prie
žiūra S. V. Valdžios, Valstijos Illinojaus ir Miesto Chicagos. Visos-Amerikos Lygos, Visos
Religijos, Ukesines Patnjotiškos Organizacijos ir 100 S. V. Senatorių ir Kongresmonų.

ŠEŠIOLIKA DIENU PARODOS PER REPREZENTANTUS KIEKVIENOS TAUTOS.
PANORAMIŠKA REGINI SUVIEN. VALSTIJŲ
ĮVAIRIUS TYPUS S. V. ARCHITEKTŪROS
FORT DEARBORN, BETSEY ROSS BUTĄ
ROMATIŠKOS KENTUCKY'S SENA TEISDARYSTES BUTĄ
KALIFORNIJOS GRAŽIŲ DARŽĄ
PALOCIUS GARBĖS, PERGALES LANKAS,
DIDELIAM TEISDARYSTES BUTE VESTUVĖS.
'.

ŠI NEPAPRASTA PASAULIO PARODA KAINUOS SUVIRS MILIJONĄ DOLIERIŲ
ŠITA IŠKILMINGA
Q\/ADD1TC
lk V A K D U j

P D A MFQIl\yi A Q
Il\/\llJldllYlr\d

PARODA ATEIVIŲ

Organizacijos, draugijos, firmos ir individualiai galį išanksto nuši
pirkti tikėtus už puse kainos 25 centai.

INŽANGA COLISEUM 5 0 CENTŲ

1

IR JŲ VAIKŲ —JŲ DIDELE PERGALĖS IŠKILME.

DABAR

K*

%*.

—55

C^HiCJ A C J R O J E#
•*.—

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. [trumpam laikui, (ii jei ne, tuomet išnaujo kainos pašoks.
Penktadienis, rugp. 29 d.,
Maisto ir kitokiu daikt
Šv. Jono Krikštytojo nukirti. kainų stovis prigulės nuo kon
Šeštadienis, rugp. 30 d., greso, kurs dabai* svarsto klau
Šv. Rožė Limietė.
siroą apie baudimą profitcrininku.
PRANEŠAMA, KAD MĖSA
GAL IŠGELBĖS VAIKUI
ATPINGA.
GYVYBĘ.
Krautuvėse turės but pigesnė.
Baltimore & Obio geležinke
Angliški laikraščiai skelbia, lio varduose, llammonde, an
kad mėsa jau gerokai atpigu dai praeinantis garvežis paga
si abelnajam pardavime gy- vo trijų metu amžiaus Mike
vulių skerdyklose. Tas reiškia, jRuška. Vienos vaiko kojytės
kad šiandie
krautuvininkai j v i s a oda kaip kailis nuplėšta.
jau gali pigiau pirkt mėsų ir
Kad išgelbėti vaikui gyvy
pigiau anų pardavinėt žmo bę, gydytojai pagelbon pa
kvietė jo tėvų. Abudu suguldė
nėms.
Pasakojama, jog ta papigi- lovon ir plikų vaiko kojytę
nim a padaro boykotas mėsos, pričiepino prie tėvo kūno, ši
Nes pastaraisiais laikais dau ta kiek reikia prapjaudami.
Tuo būdu vaiko kojytė gal
gelis žmonių tiesiog atsisakė
vartoti didesnę kiekvbe mėsos, atgaus savo gyvumų, gaudama
reikalingo kraujo ir kitokios
kol ana neatpigsianti.
Todėl gyvulių skerdyklose gyvybės palaikymui medžia
gos iš tėvo kūno.
pasidarė mėsos perviršis ir
(lydytojai tvirtina, kad jei
kompanijos priversto^ papi
taip stipriai surištu tėvas ir
ginti. Su tuo papiginimu kom
vaikas išgulės keletu dienų,
panijos, suprantama, mažiau
vaiko gyvybė bus išgelbėta ir
užmoka gyvulių augintojam*
jo kojytė pagydyta.
perkant nuo jų gyvulius.
Lygiai pranešama, jog tru BUS ATŠAUKTA MILICIJA.
putį atpinga visokios daržo
vės ir vaisiai. Nes pilnai jų
Pranešama, kad kaip šian
čia atvežama. Tuo tarpu spe
die iš Hammondo busianti at
kuliantai bijosi to visa sukro
vus laikyti, tad papigina ir šaukta milicija.
parduoda.
Standard Steel Car Co. dar
Nežinia kaip ilgai seks ta bininkai streikuoja ir nežinia
sai atpigimas.
kaip ir kuomet pasibaigs strei
Tik vienas daiktas aiškus:
kas.
Jeį šalies vvriausvbė ir tolesDarbininkai stovi už savo
niai ves stipria
kampaniją,
reikia laukti pasekmių nors reikalavimus.
m

4-

C^J *

4.

4.

M

Tikietai ant pardavimo Executive Eeadguarters, 610 First Nat'l. Bank
Bldg. Kiekviena atskyria tauta turės savo atskyria Programa.

DAUGELIS ŽMONIŲ AP
NUODINTA.
Del to uždaryta restoranas.
Hardy restoranas, J) So.
\Vells gat., vakar buvo užda
rytas Įsakius miesto sveika, ingumo departamentui.
Y /vakar tenai po pietų ir
v karionė s pavojingai susirgo
apie l\() žmonių.
Niekas dar nežino tu susirgirnų priežasties. Tad resto
ranas uždaryta ir valgių liku
čiai bus analizuoti.
PASAŽIERINIS LAKSTY
TUVAS.
Andai iš Miluaukee Chicakon atskrido milžiniškas lakstytuvas. Juo atkeliavo 5 pasažieriai. Lakstytuvė pataisy
tas vagonas, kuriam gali vie
tos turėti 26 pasasueriai.
To pasažierinio lakstytuvo
išradėjas vra Alfred W. Lawson. Jis sako, kad šitas skri
dimas į Chicago buvo tik išmė
ginimas. Išmėginimas pavyko
kuogeriausiai.
Tad ligi pavasario, anot jo,
jis padirbdinsiąs apie 100
tokių lakstytuvų ir įsteigsiąs
pasažieriams oru kelionę tar
pe įvairių miestų.
Čia atskridęs esa& pirmuti
nis tos rųšies lakstytuvas.
KARPENTERIAI LAIKOSI
SAVO REIKALAVI
MŲ.
Per kelias dienas federaliai
ir majoro Thompsono nuskirti
talkininkai mėgino sutaikinti
streikuojančius
karpenterius
su kontraktoriais.
Tečiaus nepavyko visos pa
stangos. Karpenteriai atmetė

visokius pasiūlymus. Reikalau
ja $1.00 už darb<-4i valandoje ir
viskas.
Tad ir tolesniai CFiieagoje
namų statymas tęsis be nie
ko. Nes karpenteriams strei
kuojant negali dirbti nei kili
darbininkai prie namų staty
mo, prie įvairios namam s ga
minamos medžiagos.
Tuo tarpu
nepertoliausia
žiema. Daugiau šimto tūkstan
čiu darbininku su šeimynomis
palies vargas. Nuo to nukentės
miestas.
ORGANIZUOJAMI SKAL
BYKLŲ DARBININ
KAI.
Chicagoje pradėta organi
zuoti skalbyklų darbininkai
organizacijon Laundry Workers' Union.
GELEŽINKELIŲ DARBININ
KAI TURĖS MASSMITINGĄ. *
Chicagoje yra apie 55,000
darbininkų, dirbančių gele
žinkelių y arduose ir šapose.
Tie darbininkai buvo streikavo
del didesnio užmokesčio. Pre
zidentas Wilsonas liepė jiems
pertraukti streikų pažymėda
mas, kad jis su geležinkelių
administracija aptarsiąs jų rei
kalavimus. Darbininkai pa
klausė ir sugryžo darban.
Andai prezidentas Wilsonas
viešuoju atsiliepimu darbinin
kams pasiūlė 4 centus daugiau
darbo valandoje.
Taigi tie Chicagoje darbi
ninkai ateinantį
pirmadienį
turės susirinkimą. Svarstys
prezidento pasiūlymą.
Chicago
Federation
of
Railway Shopmen prezidentas
Sanders tvirtina, kad darbi-
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įlinkai atmesia pasiūlymą ir
balsuosią už generali streiką.
Kituose miestuose ir tas pat
nepasitenkinimas tarpe tos rųšies darbininkų. Jie gali visoj
šalyj pakelti streiką.

KATALIKU VIENYBĖS
REIKALE.
Kas yra su Brighton Parku?
Rodos veikli kolonija ir turi
gerų veikėjų. Bet Katalikų
Vienybės skyrio nesutveria.
Veikėjai, sukruskite, pasidar
buokite del katalikiškos visuo
menės ir mušu tautos labo!
Jau kiek kartų teko girdėti,
kad North Sidėje jau tveriasi
skyrius, bet vis taip ir lieka.
Negalima darbo vilkinti. Jei
tikrai žinotų svarbų Katalikų
Vienybės ir kaip mūsų tauta
trokšta tos organizacijos išsiplėtojįmo, nieko nelaukę sky
rių sutvertų. Žinau, kad northsidiečiai yra karštį tėvynainiai,
visuose tautos darbuose pirmu
tiniai ir geri katalikai. Reikia
tikėties, kad ir tame darbe ne
bus paskutiniai.
Ką mano apie Kat. Vienybę
Roselandas ir West Pullmanas, sunku pasakyti. Tą pa
slaptį jie savyje laiko. Girdė
jau nuo gerb. kuri. Paškausko,
kad jie rūpinasi apie tvėrimų
skyriaus. Nuo to laiko nieko ne
sigirdi. O kad čia Roselandas,
nieko nesakąs, it sfinksas, im
tų ir " s u b y t i n t ų " West Pullmaną! Kuri iš jųdviejų gaus
pirmesni numerį f
Ką pasakys toliaus nuo Chi
cagos esančios lietuvių ko
lonijos ? Nereikėtų chieagiečiams užsileisti nei leisti mo-

nopolizuoti pirmuosius nume
rius. Kataliku Vienybė vra del
visos Illinois valstijos. Kuo
met visi Illinois'iečiai susi
jungs į viena kūnų, tai didelę
pajėgų
katalikai
sudarys.
Spieskimės tat vienybėn, o per
jų į galybę.
4.
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mail service to the countries
named is now re-ostablished.
Respectfully,
W. H. Carlile,
Postmaster.
Auginkime, stiprinkime Ka
talikų Vienybę. Tuomi mes pa
tys sustiprėsime. Spieskimės
vienybėn. ten rasime galvhe.
Pr. Zdankus,
Kat. Vien. Centr. rast.,
1447 So 50th Ave.,
Cicero, 111.

Liberalu-laisvamaniu dienrastis mini. 186 ant pirmo pus
lapio neaiškiai rašydamas nori
įtikinti savo skaitytojus, kad
per jo administratoriaus pa
stangas pagreitintas išgavi
mas iš Chicagos postmasterio
leidimo siųsti Lietuvon laiškus.
IR KAIP GALIMA PAGYT NUO JO NAMIE
Tikrenybėje tai Katalikų Vie
P a v a s a r i j 1893 aš buvau k a n k i n a 
mas rumatizmo. A.* kenčiau laitai
nybės Centras pagreitino gau
daug nuo jo. Mėginau visokius vai
stus, ėjau pas visokius d a k t a r u s ra
ti visiems Amerikos lietuviams
vi r l per tris metus. Kcd ir k a t r a s pa
gelbėdavo tai tik a n t nekurio laiko
nes-ir vel jis •MĮĮi llil»»n Aš ta vai
leidimų siųsti laiškus Lietuvon.
stą daviau keletui kurie buvo kanki
nami runiatizmo ir šiandiena jie esa
Iš čia spauzdinto laiško nuo
sveiki.
Aš noriu kad kiekvienas kenčiantis
Chicagos postmasterio matysi
nuo runiatizmo pamėgintu šita vais
tą. Nesiųskite nei vieno cento, tiktai
te, kad tas postmasteris pa
pri.-uu.sk vardą ir adresą o aš pasiųsu
tau dykai. Kuomet išmėginsi ir t a u
M
M l b M tuonit't pali prisiųsti viena
siuntė Katalikų Vienybės Cendolieri, bet atsimink ta kad aš neno
riu nei vien cento jeiKU tu neesi užtro raštininko jam siųstą laiš
Baneilintas. Ar t a s neteisinga? Kodėl
kentėti ir ant ilgiau kuomet srali pa
lengvinti ta šiandiena. Neatideliok.
ką į Washingtonų ir atkreipė
Jiašyk šiandiena.
valdžios atydų į tai. Tuomet ta
Mark H. Jackson, No. 366 P.
Gurney Bldg. Syraeuae, N. Y.
po paskelbtas cirkulioras, kad
Pones Jackson a t s a k o už viršum pa
duota statemehtu., nes teisingas.
vra leidimas duotas siusti laiš•
kus Lietuvon.
Štai atsakymas:
Augusi G, 1919 Tie kurie ieškote farmų yra ge
riausia vieta, lietuvių farmerių ko
Pr. Zdankus,
lonijoj Wis. Kurioj daugybė lietuvių
Central Secretary of the
gyvena ir visi y r a užganėdinti. Ten
yra
žemė labai derlinga a n t kurios
Lithuanian R. C , Union
viskas gerai auga. Randasi prie ge
of Illinois,
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų
ir
prie lietuviško miestelio, WOOD1447 South 50th Ave., BORO,
kuriam d a u g u m a
lietuvių
gyvena Ir turi savo -biznius užsidėCicero, Illinois.
ją. Dar y r a proga lietuviams dau
Dear Sir:
giau bizniu užsidėti.
In answer to your letter of Ten dabar žemė parsiduoda labai
pigiai, po $15.00 ir augščiau už akethe 26th July, this office has lo rj. Galite pradėti pirkti farmą su
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
statė that submission of your rėsite
savo išmokėta farma.
letter to the Second Assistant D a u g u m a s mūsų žmonių yra išpo daug valstijų, ir tin
Postmaster General, elicits a važinėją
kamesnės vietos del
farmeriavimo
statement from him to the ef- nesurado, kaip VVisconsine lietuvių
fect that the resumption of kolonijoj.
Klauskite platesnių
paaiškinimu
mail service to Latvia and Li- tiesiog | Lietuvių Bendrovę, pas sa
minėtų farmų, o j u m s bus
thuania will be provided in the vininkus,
prisiųsta knygelė su platesniais pa
postai bulletin of August 5th. aiškinimais, paveikslais ir žemlapiais.
From these advices it can be Liberty Land & Investment Co
understood by you that regular 3301 S.. Halsted St. Chicago.
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Rumatizmas

FARMĮĮ IEŠKANTIEMS.

