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BOLŠEVIKŲ POLITIKA
PERSIJOJE.

BUVĘS PREMJERAS GRYŽO MOKYTOJAUTI.

METAI,V0L V.

ir

Padėtis Austrijoje

Ėmėsi savo senosios profesijos
Berlynas, birž. 18. — Buvęs BAISI BETVARKĖ AUS
puikiai išrengti, bet bloga juo
Labjausia gali nukentėti
Bavarijos ministeris pirminin TRIJOS RESPUBLIKOJE. se drausmė.
Prancūzija.
Teheranas, Persija, birž. 18. kas Hoffman išnauj6 ėmėsi
Apie Austrijos kareivius
*
Paryžius, birž. 18. — Aus Kituomet Persijos vyriausy savo senosios profesijos—pra Valdžia nuslopinta visokiomis štendie kalbama, kad tie ka
trijos ir kitų šalių ministerių bė buvo "pakėlusi protestą dėjo mokytojauti vienoje mo
priešginybėmis.
reiviai priverstinai turi dėvė
kabinetuose pakilo kriziai. Tr prieš Rusijos bolševikus, Aam kykloje Kaiserlantliene. Nes
ti uniformas, nes neturi kitotas grūmoja talkininkų veda jie užima Persijos uo^ms Ka pirm revoliucijos Vokietijoje
Vienna, birž. 17. — Austri- kių drabužių. Lygiai privalo
REIKALAUJAMA PATVAR LENKŲ FRONTAS LABAI mai politikai Europoje, nes
jis buvo mokytojas.
spijos jūrėse.
jos respublikoje viešpatauja vartoti šautuvus, nes negali
SKYSTAS.
KYTI DIDŽIAPELNIUS.
kaitant jau Turkijos.
Bolševikų valdžia atsakė i
baisi betvarkė, kurią galima gauti špatų.
Sulig prancūzų* valdininkų protestą. Pareiškė, jog bolše PAKVAIŠO UNGARAS MI
pavadinti kaipir kokia "vidu
Tikroji šalies gvardija yra
Vienoįe mylioje išpuola 120 iš uži'iibežinių reikalų depar
Taippat uždrausti ateivystę
tinė anarchija." Valdžia ap nacijonalė policija. Jos yra li
vikai tai daro su tikslu ap
NISTERIS:
fcareivių.
japonams.
tamento, Prancūzija tolesniai saugoti savo siuntimus jūrė
krauta taip Įvairiomis prieš- gi 6,000. Šitos viršininkų tar
Budapeštas, birž. 18. — Un- ginybėmis, kad nežino nei kaip pe nėra neii vieno socijalisto.
jau netiki, kad mieste Spa mis. Taippat bolševikai nesi
Danzigas, Vokietija, birž. 17. konferencijoje galėtų būti paMontreal, Kanada, biri. 17.
kėsinsią prieš Persijos nepri garijos teisybės ministeris Fe- jau imties už šalies valdymo.
Tad socijalistai visas laikas
— Amerikos Darbo Federaci — Bolševikai atsiėmė Kijevą darvta ir nustatyta kokia nors klausomybę tik tuomet, kuo rdinandyi šalies seimui pada
Provincijos neklauso ir ne deda pastangų panaikinti tą"
jos suvažiavime <v*ia patvirtin nuo lenkų. Tą oficijaliai pat taikinančioji ir naudinga po met persai nebusią svetimoje vė sumanymą sugautus did
pildo centralinės valdžios pa policiją. Bet nelengva tas pa
ta kuone visi tos organizaci virtino ir lenkai.
žiapelnius
(profiterininkus)
litika.
intakoje.
rėdymų ir įsakymų, kokių daryti.
jos prezidento Gomperso pa
bausti
kūniškai,
mušant
jiems
Su Kijevo puolimu pasibai
Prancūzija mato aiškiai, kad
šiandie perdaug paskelbiama.
Respublikos
geležinkeliai
duoti politikiniai pienai ir ki gia lenkų karinis pažangiavi- nauja Vokietijos vyriausybė, bai kenkia prancūzų politikai. kojų padus.
Dėlto andai rezignavo mi apverktinam padėjime. Trau
tokie sumanvmai.
mas. Nes bolševikai turi pro kuri veikiai ten ims valdyti Nes jei Austrijai pavyktų
nisterių kabinetas ir respub kiniai važinėja visomis linijo
Numalšinus suvažiavime ra gos" varyties pirmyn, kaip tik šalį, lygiai kaip ir senoji mė kaip-nors susijungti su Vo DULUTHĄ APLEIDO KA lika atsidūrė dar didesnėn be mis. Bet paskirtu laiku važia
dikalius gaivalus, katrie ko jiems patinkama.
RIUOMENĖ.
gins išsisukti iš taikos sutar kietija, tuomet pavojun atsi
tvarkėm Tik vienas ministe vimas neužtikrintas. Trūksta
vojo už pripažinimą autokra
Kijevo fronte lenkų linija ties sąlygų ir šitų nepildyti. durtų Čeko-Slovakija. Cii pas
ris pirmininkas Rehner laiko lokomotivų, anglių ir vagonų.
tinės Rusijos bolševikų val taip skysta, kad kiekvienai
Duluth,
Minn.,
birž.
18.
—
Prancūzams aršiausias dai taroji juk ir yra prancūzų po
f
si ir neva veda valdžią.
džios, suvažiavimas su rezo- myliai išpuola vos 120 lenkų ktas yra tas, kad Italijos vy litikos padaras lygiai kaip ir Valstijinė kariuomenė atšau
PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ
Jis mėgina sudaryti naują
liifeija kreipiasi Suv. Valstijų kareivių. Su tokiuo skaitiniui riausybės priešakin išnaujo Lenkija.
kta iš miesto. Mieste patvar
BANKĄ.
kongresam kad šis būtinai su negalima atsilaikyti pozicijo pakilo ministeris^ pirmininkas
kymas pavestas naminei gvar kabinetą. Bet tas nelengva
padaryti.
Prancūzija stovi an^ plono
rastų priemonių patvarkyti se
dijai.
(Jiolitti. Prancūzai sako, jog
Atsistatydinusiam kabinete Nužudė žmogų ir pažeidė poledo.
besočius didžiapelnius (profi(Jiolitti yra nepataisomas prie
licmoną.
Lenkai turėjo progos.
buvo ministeriai katalikai ir
PAŠAUTAS
J
A
U
N
A
S
PLĖ
t erini n k u s ) .
Šiandie
Prancūzija
stovi
ant
vokiečių palinkės žmogus.
socijalistai. Katalikų partija
•
Lenkai
paimdami
Kijevą,
ŠIKAS.
gana
plono
ledo.
Didžiuma
Be to, suvažiavimas patvir
Austrijoje pakilusi betvar
Vakar, birž. 16, dienos me
Austrijoje stipriai stovi. Soperdaug
pasitikėjo
savo
spė
tino bepartivinę
politikhio
kė. Atsistatydino ministerių prancūzų tvirtina, jog Prancū
Keturi poliemonai vedė su cijalistus katalikų partija pa tu penki plėšikai užpuolė Dreskomis.
Taip
pasitikėdami
jie
programą ateinančiais rinki
zija
jau
netekusi
talkininkų.
kabinetas. Tr tai naujai res
areštuotą Thomas Ellis, 18 traukė bendran darban, kad sel Commercial and Savings
neatkreipė'
domos
į
stipresni
mais ir išreiškė norą, kad An
Europoje
pasilikusi
pati
viepublikai išnaujo yra progos
metų, kurs intariamas plėši- jie mažiau trukšmautų šalyje. banką, 2322 West Roosevelt
savo
priešininką.
glija atšauktų savo kariuome
na.
Tad
butų
laikas
jai
rimj į "ubuose.
darbuoties už susijungimą su
gat.
Paėmus Kijevą lenkams bu
Atsisako
socijalistai.
nę iš Airijos respublikos.
tai
pagalvoji
gauti
naujų
sau
Vokietija.
Plėšikai atvažiavo automo
Gudruolis mėgino pabėgti
vo puikios progos pasiūlyti
prietelių
ir
*
parėmė
jų.,
Kuomet dabar del betvar biliu. Keturi iš jų inėjo bannito poHcmtmų. Pagautas ko
Pasmerkta streikas.
Vargas su Vokietija.
taiką bolševikams.
Tuomet
Anglija apkvaišino prancū jon turėjo sustoti ir pasidno kės ministerių kabinetas su- kon, gi vienas pasiliko autobolševikaai
butų
sutikę
tai
Suvažiavimas nusprendė pa
Nuo tų visų
nerimavimų zus Frankforto klausime, kuo ti
griuvo, norima ir vėl sudary mobiliuje.
ki
nties
ir
lenkai
butu
laimė
kelti neatleidžiamą kovą prieš'
Europoje daugiausia tenka met šitie, nepasiklausę Ang
ti "koalicijinį" kabinetą. Bet
Bankoj tuo metu buvo kaję
geras
sąlygas.
industrijiniu santikių teismą
Prancūzijai. Anglija, atrodo, lijos, buvo užėmę paminėtą
socijalistai jau atsisako ra sierius, stenografė, v policmoPERDAUG
REIKALAU
Bet jie to nepadarė. Jie bu visai nežiūri, ar Vokietija pil- Vokietijos miestą.
Kansas valstijoj, lygiai ir
miuoju keliu dirbti respubli nas ir pašalinis žmogus, atne
JAMA.
prieš tos valstijos naują įs vo manę pasiekti Juodųjų jū do sutarties sąlygas, ar ne.
šęs bankon depozitų.
Dabar Anglija taiso kita.
kos naudai.
tatymą, draudžianti darbiniu- rių pakraščius. Po to ištiko Nes Anglija iš to neturi nau Prancūzijai smūgį mieste Spa.
(Jatvekarių kompanija padiI nėjusieji plėšikai tuojaus
Mat, perilgai ir taip jau jie
juos
nepalaima.
kams streikus.
dos.
Ve kodėl Prancūzija bijosi no užmokestį konduktoriam? ramiai užsilaikė. Tad norima sušuko pakelti rankas visiems.
(*'m tvirtinama, kad lenkai
Tokius pat prieš darbininkų
Kas kita yra Prancūzijai. tos konferencijos.
ir motormanams. Per metus jiems patrukšmauti. Nes kuo- Nepaklausė jų pašalinis žmo
streikus atkreiptus įstatymus prašysią Anglijos patarpinin Kuone visos svarbiausios tai
Mieste Spa
konferencija tasai padininimas sieks ko met jų partija nebus repre gus ir policmonas. Plėšikai tad
kauti
tarp
jų
ir
bolševikų.
Nes
šiandie norima pravesti kolo
kos sutarties sąlygos nuo Vo reiškia derėties su vokiečiais. kius 5 milijonus dolierių dau zentuojama ministerių kabine pašalinį žmogų nužudė ant
jie
mato,
kad
nieko
nelaimė
rado ir Nebraska valstijose.
kietijos priklauso Prancūzijai. Tasai derėjimasis gali pasi giau išlaiflų kompanijai.
te, tuomet socijalistai neturės vietos, gi su poliemonu pra
sią.
Taipgi prieš tai Federacija ir
Prancūzija po karės tikėjosi baigti tuo, kad Prancūzija ga
Tuo tarpu kompanija, rei jokios atsakomybės prieš vi dėjo kovą.
pakelia kovą.
atsigauti Vokietijos lėšomis. li netekti jai reikalingo nuo kalaudama 8 centų, vietoje 6 suomenę.
Pamate nepavykimą dūmė
LENKAI
STUMIAMI
AT
Suvažiavimas pasmerkė ne
c , už važinėjimą, nori per me
Pasekmėje pasirodo, kad di vokiečių karės atlyginimo.
Tad ir nežinia, kaip bus laukan ir nuvažiavo automobi
GAL
KIJEVO
FRONTE.
4
senai buvusį
'switclimenų*'
džiuma
sąlygų nepildoma.
Jei taip įvyktų,
tuomet tus pelnyti 14 milijonų dolie toliaus su respublikos valdžia. liu. Bankos poliemonui pažeis
ir kitų streiką, ant geležinke
tas rankos pirštas.
Taip pranešama iš Maskvos. Prancūzijai norėtųsi Vokietiją Prancūzijai butų didelė pra rių daugiau nuo Cbicagos gy
Prezidentas — siuvėjas.
liu. Xes tas streikas nebuvo
ventojų.
priversti pildyti sąlygas. Bet gaištis.
Važiuojančius plėšikus vijo
autorizuotas darbininkų
or
Londonas, birž. 17. — Iš sutinka visokių klinčių. Tame
Respublikos provizijonalis si su motoriniu dvirašiu kitas
ganizacijų valdybų. Streikas Maskvos pranešama, kad Ru veikime Prancūzijos nepare
prezidentas visgi yra socija- policmonas. Bet nepavyko pa
buvo pakeltas su tikslu sug sijos sovietinė armija Kijevo mia Anc.'ija, kuri yra svar
listas. Tai Kari Seitz, karės gauti.
By GENE BYRNES
riauti geležinkelių organizaci fronte ir toliaus spaudžia len biausias talkininkuose fakto
metu buvęs siuvėjas. Jis val
jas.
kus ,
APRIMO DULUTH'AS
rius.
džioje neturi jokios reikšmės,
Ofieijaliam pranešime pa
Taip buyo visais laikais. Ir
nelošia jokios rolės.
Einama prieš japonus.
reiškiama:
neužilgo Vokietijoje atsimai
Tikroji respublikos valdžios Kareiviai patroliuoja gatvėse.
Suvažiavimas didžiuma bal
"Kijevo apylinkėse mūsų nys vyriausybė. Tuomet ga
galva yra ministeris pirminin
sų pravedė reikalavimą, i- kariuomenė pažangiuoja. Len
Duluth, Minn., birž. 17. —
kas arba kanclieris. Tai Dr.
lės but dar aršiau. Nes naujo
dant Suv. Valstijų kongresas kai atsimezdami jau perėjo
Kari Renner. Jis pildo parei Čia įvyko ramybė, kuomet pri
ji vokiečių vyriausybė bus
ypatinguoju parėdymu visai upę Irpen.
gas ir užrubežinių reikalų mi siųsta valstijinė kariuomenė.
didžiai priešinga taikos sąlyuždraustų į Suv. Valstijas at
Govėda gal dar neprisisotinu
nisterio.
"Garsin ruožte, pietvakakeliauti japonams ir kitiems ruose nuo Kijevo, mūsų ka goms.
Jis aplanko visus nelaimin si nužudžiusi tris juodus žmo
Su Italija.
^azijatams su tikslu toj šalyj riuomenė perėjo upę Būgą ir
gos šalies kraštus, kaipo gy nes. Bet bijosi kareivių dur
apsigyventi.
Pasibaigus karei ir pada
apsupa Bratzlavą."
dytojas. Į kiekvieną gyvento tuvų ir kulipkų.
Nutarta kuoveikiaus imties
Kaip paprastai, prasidėjo
rius taikos sutartį su Vokie
jų grupę jis tinkamai pakal
darbo organizuoti darbininkus ANGLIŲ IŠVEŽIMO KLAU tija, Prancūzija nekaip sugy
susekti,
ba, suramina, duoda reikiamų tardymai. Norima
plieno industrijoje.
kaip juodukas buvo užpuolęs
SIMAS.
veno su Italija. Nes pastaro
patarimų.
sios buvęs ministeris pirminin
Buvusis ministerių kabine baltą mergaitę, del ko buvo
TURKAI PAĖMĖ PRANCU
Washington,
birž. 17. — kas Nitti visais laikais sto
tas nesimaišė j religijos klau prasidėjusios riaušės.
ZŲ BATALIJONĄ.
Vyriausybė apgalvoja ar ne vėjęs vokiečių pusėje. Nitti
simą. Mokyklos posenovai pa
liko stipriai katalikiškos.
Paryžius, birž. 17.— Turkai būtų galima kokiam laikui visur ir visuomet buvo reika
lavęs, kad taikos sąlygos vo
Pačiam kabinete katalikai
naeijonalistai Cilicijoje paėmė uždrausti išvežti iš Suv. Val
f\ CHA? */HO
stijų anglis. Nes pasirodo, kad kiečiams butų palengvintos.
l» A S
AWFOL
ministeriai buvo užėmę konsSvetimų viešpatijų pinigų ver
nelaisvėn visą prancūzų ka
600V
FE.U\-OW
Prie
tų
jo
reikalavimų
visais
daugel t vietų ir savo šaliai
V/ITH UIS FRKNDS
truktives vietas, kaip tai tei tė mainant nemažiau $25,000 bir
reivių batai i joną.
AN&
I
S
'
A
L
S
O
laikais linko ir Anglija.
šiandie trūksta to kuro.
sybės, finansų ir kitas. Soci- želio 16 d. buvo tokia sulig MerA ČOOO PCLLOV/
WITH tU* W»F6
Šiandie, gi pasirodo kur-kas
jalistams ministeriams buvo ehants Loan & Trust Co.:
GIOLITTI SUDARĖ KABI
ŽUVO 200 JAPONŲ AN
blogiau. Italijos ministerio
skirtos vietos, palytinčios pra Anglijos sterlingų svarui $3.95^
NETĄ.
^LEKASIŲ.
pirmininko vietą užėmė vokie
bėgančius vidujinius reikalus Lietuvos 100 auksinų
;
2.55
INTERNATIONAL CARTOON CO H. y.
/.y*
.
Rymas, birž. 17. — Buvęs
čių šalininkas. Ir todėl ateitis
ir karės.
Vokietijos 100 markių
2.55
ministeris pirmininkas Giolitti
Tokyo, birž. 18. — Yubari Prancūzijai atrodo labai rai
Lenkijos 100 markių
.67
Respublikos
armija.
NEKU0MET
TAIP
NĖRA.
suorganizavo Italijos ministe- anglekasyklose ištiko baisi ek- ba.
Prancūzijos už 1 dolierį 12 fr. 86
rių kabinetą ir šis ėmėsi veik spliozija. Anot gautų čia ži
Respublikos armija skaito Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 50
Vyras į savo moterį: — Tu, mieloji, prisėsk ir atsilsėk, gi
Ne tiek vargo yra su Aus
17 1. 35
nių, žuvo 200 anglekasių.
ti.
ligi 50,000 kareivių. Kareiviai Italijos uf 1 dol. *
trija. Bet jos nerimavimai la- aš apsidirbsiu su mazgotuve prie krano.
Jie nesikėsiną prieš Persiją,
bet—.
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DRAUGAS
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"DRAUGAS"

atsiskirti ir sudaryti arba nepriguhningą, vieiraoliį%, arba
prisidėti prie kitos. Taip iš
tarptautinės
Pranciškonių
Marijos Misijonoriu kongre
gacijos visai nesenai atsiskyrė
du namu. Vienas buvo Varšavoje prie gatvės Želazna, ki
tas Sale VaršaroS) vietoje va
dinamoje Kostowiec. Atsisky
rusios seserys lenkės sudarė
savo kongregaciją
vadinama

Lietuvos Laisves Paskola.

Užeikite ir į Mano Kampelį.

5TEH

skiria " s a s i p r a tusiems/' Siu Yyrų ir Motėm Rftfcq Kirpt
Kanapinė virvė.
LAISTOS PASKOLA—LIE statyti. Jfebeužt«ko man pini
• i n a kasdien* Išskyros nedėldlenlus.
sti kanapines virves savo ne
TUVOS VILTIS.
gų, paskolink, dėcrytė. Nebijok,
Daug juodų, žemų dalykų
PRENUMERATOS KAINA:
mo ir Designig Mokykla.
uždirbsiu — atiduosiu. Nenais- 8©ciįaHatų- vadai slepia savo pakenčiamiems, o progai atsi Musys istema Ir mokymo būdu Jus
CHICAGOJ IR C2SIENYJE:
Ilgus metus Jonas Lietu vaj lyk, dėdytė, kad meluoju: ue
Metanu
M-00
tikus gal pakabinti juos po trumpu laitai M — t a m viso sius
pilnose
pagiežos
ir
keršto
šir
Pusei Meta
WM>
ais sunkiai dirbo kaip papras
vien Amerikoje, ir Lietuvoje dyse. Nežiūrint didelio jų at sausą šaka. Tokiu būdu soci to.
8UV. VALST.
Mss turime didžiausius ir geriau
tas darbininkas. Neturėjo nei
Metams
$5.00
kas netingi — gali užsidirbti. sargumo neišsiduoti, vienok jalistų vadai tokiais išsireiš sius kirpimo, desisnina Ir siuvimo
Pusei Meta
S.00
savo pastogės, nei savo žeme
Taigi paskoliak bent $50.00 nepasiseka tai padaryti, žiū kimais, kartais per savo ne- skyrius, kur kiekvleuas gauna geros
Prenumerata mokaai iškalno. Lai
praktikos besimokindamas.
lės. Vos svajoti išdrįsdavo
kas skaitosi nuo užsiraaymo dienos
ir pats atvažiuok pasigėrėti rėk ir išsiveržia kokis jų žie apsimąstymą, kartais tyčioms, Visuose siuvimo skyriuose mašinos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
apie tai. Tečiau, laikui bėgant
mano uke ir pasiveizėti. Jo delis. Paimkite, kad ir "Nau talpinamais laikraštyje ir pri varomos elektros jiega.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
Kviečiame kiekriens, ateiti bile koper savo darbštumą ir ištver
>»
veda aklai tikinčius jiems dar kluo laiku, diena ir ar vakarais, pasenas adresas. Pinigai geriausia sių- R o d z i n a M a r y i ( M a r i j o s 8 e i
jienų" Eedakciją^ vadovaujan
x
mę susilaukė Jonas progos že nas.
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mobininkus,
kad
kilus sumiši sttiurėti Ir pasikalbėti del sąlygų.
Už
mėnesio
Jonas
ne
50,
ney Order" arba Įdedant pinigus i myna). Lietuvių tauta nerei
čią socijaHstams. Žiūrėkime,
Patterns daromos sulig mieros, vi
mės sklypą įsigyti. įgijęs že
registruotą laišką.
mams,
tie
"
susipratusieji
jų
bet
100
dolierių
iš
dėdės
ame
kalauja, kad lietuvaitės-nazesokie Btuiaue tr dydžio Ii bet kurto*
"Draugas" Publishing Oo. retietės padarytų taip pat. To- mės, pradėjo namelį statyti. rikiečio susilaukė. Užbaigė na kokį darbą ji skiria savo "su darbininkai" ir pritaiko prak madų knygos.
sipratusiems" darbininkams.
tikoje, kas jiems buvo skelbia
MASTEB DESIGNINO
1800 W. 46th St Chicago, III. kis reikalavimas butų kišima Daug vargo ir prakaito išlie mus, įtaisė visą ukę, puikiai
Kuomet
socijalistai
pastatė
jo,
betgi
namelio
sienas
išvarė
Telefonas McKmley 9114
SCHOOL.
sis į naminius kongregacijos ir net stogą uždėjo. Liko dar gyvena ir laukia dėdės iš Ame į Suvienytų Valstijų preziden ma teorijoje, t. y. kanapinėmis
j . F. Rasnieka, Vedėjas
virvėmis ima žudyti tuos, ant
rikos grįžtant.
dalvkus.
tus Debsą ir jam sumanė įlangai, durys įdėti, kad vėjas
190 N. STATE STR12ET, CHICAGO.
Kalbant apie šj akyvą at taisyti visą eilę šilkinių dra kurių jiems buvo daug rašo
Tik iš kitos pusės mes geis- nepūstų ;krosnį įtaisyti,kad šil
Kampas Laka 8 1 . ant 4 -tų labų
ma
ir
kalbama.
tume, kad visos seserys, dir ta butų. Bet nelaimė, nebeteko sitikimą ir nenoromis stoja a- bužių, tai dienraštis "Drau
Visgi "Naujienų" Redakci
bančios lietuviškose mokyklose Jonas skatiko. Susirūpino var kyse l i e t u vos padėtis. Jono g a s " padėjo savo pastabas a:•:
ne vien mokėtų, bet ir mylėtų gšas, bet rankų nenuleido. Lietuvainio sielvartas pergyve pie tai. Socijalistų Redakto ja neatsargi. O kad taip koki
Dr. 1. L MAKARAS
mūsų kalba, nes tiktai tos mo " Eisiu ir pasiskolinsiu/' nu na dabar Lietuvos Respublika*. riui tai nepatiko ir jis išrėžė ten klerikalai susitarę ir pas
Lietu ris Gydytojas te
tatytų
tą
socijalistų
redakto
kintojos gali Išmokyti lietuvių tarė Jonas, "negi žiemos lauk Kuone visa Lietuvos teritorija su visu savo išdidumu savo
TtlrfMHM PUUBOMU M I Ir
rių kandidatu į prezidentui, C h i c a g o J : 4 6 1 5 8 0 . W o o 4 8 t r .
vaikus mylėti lietuvių kalbą,
atpirkta-išliuosuota.
Politinė
pastabą.
Taip,
girdi,
"
s
u
s
i
siu. Truk, plyš, kol vasara, tu
tai " susipratusieji darbinin THi K « 0 « r * » « • * * * • a m §*• M 1
kurios pačios ją myli.
T I I T M U I Į s r o s 71*.
riu pastogę sutvarkyti."' Jo Krašto Neprigulmybė — tas pratusieji" darbininkai soči ja
kai
ir
jam,
kaipo
klerikalų
} { . - • • • • • ! • • • • ! • • • •
• • • • • • » •
listų
pastatytam
kandidatui
naujas
gyvenamasai
namas,
įJeigu Seserų Nazaretiečių nas niekados skolos nepažinęs,
vykęs faktas. Atsiekimui to perka šilkinius rūbus, o kad kandidatui, prisiųstų dovanų
kongregacijos vyriausybė no
• •'• " • • «
rėtų pagerbti lietuvių patrijo- bijojo jos kaip ugnies. Te- viso lietuvių tauta, kaip tasJo- klerikalai pastatytų savo kan kanapinę 'virve. Kažin ar pa
JOSEPH C VVOLON
tizmą ir tam tikslui įkurtų čiaus, reikalui prispyrus, eina nas, visą savo energiją ir tur- didatą, tai tie "susipratusie- tiktų? Gal but ne. Nereiktų nei
JetuMS Advokatas
paskolos tą padėjo. Tečiau, darbas da j į " prisiųstų jam kanapinę kitam kam jas siulyii.
Tarp daugelio katalikiškų lietuvišką novieijata, kur jau žydelio - vertelgos
s» so. LA aaaasi STSJEKT
vienuolijų yra ir organizacija nos kandidatės butų lruosos prašyti. Eidamas taip save ra neužbaigtas; atrodo lyg Jono virvę. Ja, ja. Gerą džiabą
V. K.
ayreaiino Tsl. Humboldt 97
vadinama Šventoji Nazareto nuo lenkiško auklėjimo įtek mino :' * Tai kas, kad skolos ture namas — be durų, langų ir
9 f U W. SKod
Tsl.
RoekwcU <•»»&
Šeimyna. Kadangi ta organi mės, o turėtų progos, beišbai- siu. J u k tuo da savęs nepar krosnies. Pertat Lietuvos Res
89. Šilgalis Antanas 34 m., u- -i • • • - - cfflcaoo, ILL.
• " • *
zacija yra vienų merginų, da
duosiu.
Uždirbsiu
—
atiduosiu.
publikoj
negalima
pilna
gero
giant savo budo
formaciją,
kininkas.
rančių vienuoliškus įžadus ir
Užsidirbau
gi
šiek
tiek
sveti
vė, kolei kraštas neatstatytas,
nuolat ir diktokai susidurti su
90. Šaulys Pranas 32 m., ūki
nešiojančių vienuoliškus rū
miems
vergaudamas,
nejaugi
kolei jo ūkis nesutvarkytas,
lietuviško auklėjimo dvasia,
ninkas.
Rcsid. 1139 Independence Blvd.
bus, dėlto žmonės tos organi
neužsidirbsiu
dabar
pats
sau
kol neįvyko normalus santiTelefonas Vau Burcn 294
tai mes nepasitenkintume se
91. Šemiotas Pranas 26 m.,
(Pabaiga).
zacijos nares vadina Seseri
serų Nazaretiečių apgynimu tarnaudamas.* • Žydelis-vertel kiai su kaimynais, kol viduji
kalvis,
mis Nazaretietėmis.
ga
pagyrė
Jono
darbštumą
ir
55.
Meilius
Vincas
33
m.,
apnė
Respublikos
tvarka
nenu
nuo užpuolimų ir jų darbų pa
92. Šalčius Pranas 35 m., dar
Organizaciją įkūrė lenkės minėjimu, bet dar ir patartu pinigų pažadėjo.Tik už gerada sistovėjo. Del apvainikavimo
Rasas gydytojas ir ditnmgas
skr. vakiyb. narys.
bininkas.
merginos, lenkė yra ir šiandien me jaunoms lietuvaitėms įs rystę, kol pinigai bus sugrą šito neapsakomai svarbaus ku 56. MuraSkaitė Ona 24 m.,
6pwtj«Bstas MoterfSkv, Vjri Iškij
93. Šmulkštys Antanas 34 m.,
Vaiko tr v i s i sa^ssjfcsj Ugc
generalė organizacijos
virši toti pas jas. Kol to nėra, mųs žinti, ir grudų, ir Šieno, ir riamojo "darbo reikalingi pini
gimnazijos mokytoja.
kunigas.
Ofisas: SS54 60, Haktted SL, Chioa*o
ninkė, milžiniška ir seserų dau darbščioji parama eina vienų sviesto i r kiaušinių paprašė. gai. Todėl Lietuvos Valstybė, 57. Natkevičius Vladas 30 m.,
Telefonas Drot er 9S93
94. Šmulkštys Vincas 27 m.,
guma yra iš lenkių. Bet ta or tik seserų Kazimieriečių kon Jono sveiko proto butą: greit kaip tas Jonas, yra priversta
VALAJSDAS: 10—11 ryto %—« po
karininkas.
^kariškis.
pieto,
7—S va*. Mortėllnaart 19— j 9 «.
ganizacija negali vadintis len gregacijai.
įvertino žydelio labdarybę ir pasiskolinti. Joną Lietuvainį
58. Purickis Juozas kunigas. 95. Šlekys Vincas 35 m., ūki
kiška dėlto, kad ji, kaip visos Kam tėvynės meilė nėra tuš- sako: " K ą tu, sukčiau, nori, sušelpė dėdė — Amerikietis;
59. Popel Abram 5Q m., ra ninkas.
vienuolijos, pirmiausiai y r a ^ i a s ž o d i s ^ t a s 8 U p r a i i t a , kad kad aš per kiaurus metus ta Lietuvos Respublika turi da
96. Tumėnas Antanas 40 ni.,
binas.
katalikiška.
ve
penėčiau!
Aš
arsiu,
akėsiu
bar sušelpti galinga Amerikos 60. Purenąs Antanas 37 m.,
mes visuomet pasirengę pateisininkas.
ir
sėsiu,
kad
tau
viską
atiduo
Seserų Nazaretiečių kongre- dėti kiekvienai lietuvaitei Nalietuvių kolonija.Visa Lietuva
mokytojas.
97. Tamošaitis Antanas 27 m.,
gacijoje yra žymus lietuvaičių j zare^ietei. Kas kita yra Se- t i ! Kad tau šalt butų! Nieka žiuri šiandien į Amerikiečius 61. Petkevičaitė Gabrielė 59
Gydytojas ir Chirurgas
mokytojas.
d
o
s
!
"
Nusispjovė
Jonas
ir
pa
ir
sako:
"Laisvės
paskola
A
skaičius. Jos jau daug naudot j s e ^ u Nazaretiečių kongregaciOfiaaa 4930 W. 13 St.
m., rašytoja.
98. Tijūnaitis Stasys 31 m,,
bėgo
nuo
žydelio.
Sugrįžęs
na
menkoje—visa
mano
viltis."
padarė lietuvių kultūrai Ame- j j a . Su ja mes nekovojame. Bet
Kamp, 49 Ooort
62. Petrauskas Motiejus 30 m.
mokytojas.
ftes. 1229 W. 49 Avesrae
Na, ką but veikęs vargšas
rikoje. J o s pirmutinės p r a d ė - | k a d galėtume ją remti, kaipo mo, sėdos ant slenksčio ir gi
apskr. vald. narys.
99. Untulis Matas 30 m., ju
Telefonas Cicero 3CM
jo lietuviškas mokyklas ftv. kongregaciją, tai reikia, kad liai užsimąstė. Net juodos min Jonas, jeigu nebūtu turėjęs ge
Ofiso Cicero 49
63. Pakalka Jonas 28 m., val
ristas.
*
KALBAMI!
LTETTJV1
Jurgio bei Šv. Kryžiaus para-j jį, kaipo tokia, suprastų mųs tys apie Jono galvą pradėjo raširdžio dėdės Amerikoje, ar
dininkas.
100. Valaitis Jonas 27 m^ ko » • • • • • '
suktis. "Buvau samdininkas, ba jeigu tas dėdė butų atsisa
pijose, ir iki šiol garbingai | tautos jausmus ir reikalus,
64. Požėla Vladas 39 m., ju
operatininkas.
nejaugi dabar reiks žydbemiu kęs jį sušelpt! !Baisi nedory
tas mokyklas veda. Seserys
ristas. •
101. Vailokaitis Jonas 34 m., | S ) — > ^ Q — ^ ^ ^ • m m — — • • • • • • • • Į |
l i k t i ! " Tik urnai Jonui akys bė: but reižėję eiti prie paties
Nazaretietes parūpino pirmu
Tel. Drover 794S
65.
Plečkaitis
Jeronimas
32
m.
banko
direktorius.
prašvito: atsiminė Jonas Ame žydelio-vertelgos; but reikėję
tinius lietuviškus mokyklų va
.
mokytojas.
102. Vaitiekūnas Klemensas
rikoje dėdę, kuris kadais kvie tam žydeliui bernauti.
dovėlius čionai
Amerikoje.
.
LIETU VK DENTISTA8
31 m., gydytojas.
Lietuvos atstovui prie A- sdavo Amerikon atvykti. " T a i
66.
Radzevičius
Petras
26
m.,
Valandos:
suo 9 ryto iki 9 vak.
Dabar nesenai buvusiame Ar
Ką turės veikti Lietuvos
Seredomis
nuo 4 lyg 9 vakare
1103.
Venciauskis
Kazys
39
m^
visuom. darbuot.
kivyskupijos Jubilėjaus paro- paštalų Sosto kanauninkui paskutinė mano viltis," sako jauna Respublika, jei Ameri
4712
SO. ASHLAND AVEITUB
prisiek, advokatas.
arti 47-toe Gu9vės
davime svetimtaučiai gėrėjosi: Jurgiui Narjauskui pranešus, sau Jonas, "dėdė juk giminė, kos lietuviai mepaskolins bent 67. Rozenbaum Simonas 51 m.
104.
Varnas
Juozas
50
in.,
uprisiek, advokatas.
" A n a , kaip puikiai, kaip tvar kad lenkai areštavo ir laiko ne žydas - sukčius." Tuoj su tuos 5 milijonus dolierių. Atsa
kininkas.
kingai ir kaip drąsiai eina tie užrakinę kanauninką Aleksan siieškojo Jonas dėdės adresą kymas aiškus: bus priversta 68. Rachmilevičius Nachman105. Vailokaitis Juozas 41 m.,
as 42 m., daktaras.
vaikučiai ir m e r g a i t ė s / ' Sve drą Grigaitį, Seinų vyskupijos ir rašo: "Brangus Dėdytė, ne eiti pas užrubežinlus bankiekunigas.
Popežiaus Sekreto pyk, kad aš nenoriu Amerikon rius i r parduoti save bent iš- 69. Riauka Sikstus 33 m., ko
timtaučiai nežinojo, kad tai oficijalą,
1
106. Volodkevičius Juozas 50
pė ra tininkas.
buvo lietuvių Šv. Kryžiaus r i a t a s telegrafavo - nuncijui važiuoti. Kol sveikas, gerai dalies. Tenebūna to!! Ameri
LIETUVIS
m.,
ūkininkas.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
mokykla. Seserys Nazaretietes Ratti į Varšavą. Kanaunin (main ir čia; ir juoda duona kos .Lietuviai! .Nusipirkite 70. Ralys Kazys 34 m., val
Ofisaa Ir GyTenimo vtet»
107. Valickis Jonas 28 m., mo
kas Grigaitis tapo paliuosuo- gardi .ir miegas saldus. I r vis kiekvienas bent po vieną pa
M vedadininkes.
8252 So. Halsted Str.
Aa*
Viršaus
Universal Stato Bank
kytojas.
71. Rimbą 34 m., redaktorius.
Kaip einasi toms darbščioms tas ir nuvažiavo į Vilnių. Jam kas butų gerai, tik žiemai atė skolos boną ir to nebus!
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nu
108. Zaremba Romanas 46 m., 2 i k i 4 p o p i e t ų : n u o 7 iki 9 v a l e
, Masu gerovė ir ateitis — 72. Račkauskas V y t a u t a s 39
lietuvaitėms tarpe lenkių? Ži ten esant nuncijus "Ratti tele jus šiltos" pastogės neturėsiu.
Nedėliomis nuo 10 iki 2.
teisininkas.
m., iužin. matininkas.
Telefoną*
nant lenkų neprielankumą lie grafavo į Rymą ir Šv. Tėvo Nusipirkau sau žemės, statau mrsų padrę rankose — kaip
109.
Žitinevičius
Jurgis
49
m.,
tuviams ir žinant lietuvaičių Sekretorijatas tą žinią prane sau namelius, noriu sau gy pasiklosim, t a i p išsimiegosim. 73. Ruseckas P e t r a s 36 m., kaūkininkas.
rininkas.
venti kaip visi žmonės, noriu
nazaretiečių patriotiškumą ga šė kuu. Narjauskui.
P. Žadeikis.
» » • • » J«J
74. Ružanskis Mykolas 35 m., •110. Žukas Konstantinas 36m.,
Kun. Prapuolenis 1 d. ge būti sau žmogumi, o ne pastu
Įima be abejonės spėti, kad
L. K. Majoras.
karininkas.
maž. ūkininkas.
gužės
šių
metų
gavo
įsakymą
mdėliu.
Nameliai
mano
aauįi,
toms mūsų tautietėms ne visi
75. Stulginskis
Aleksandras 111. Žoromskis A n t a n a s 28 m.
takeliai nušlavinėti, kur joms iš Vieariatus Urbis ir iš Sec- kvepėti kvepia, tik ėmr nėra
DAVATKA.
vaistininkas.
3107 So. Morgas Street
35 m., agronomas.
priseina vaikščioti. Galima drą retaria Status atiduoti len- langų, durų, krosnies. Kol gra
CHICAGO, rjLLnrois
šiai sakyti, kad lietuvaitėms! kanis Šv. Stanislovo bažnyčią žios dienos — noriu užbaigti
Italijoje Ravennoa mieste 76. Staugaitis Justinas 53 m., 112. Žebrauskis Juozas 32 m.,
Telefonas Yards S089
siuvėjas.
kunigas.
— 8 fkl 11 ii ryto;
nazaretietėms priseina kartais Jis tą ir padarė. Tam sykiui
yra susidaręs komitetas Dan
, l po pietų iki 8 rak. Nedėlio
Toliau
kuu.
Propoolenis tės jubilėjui rengti. Dante Al- 77. Staugaitis Antanas 44 m., VAIKAS P Ė K š č I A S KELIA
pasiliko tiktai gyventi senoje
ir tylomis apsiverkti.
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare.
» valdininkas.
Kaip dabar turi apseiti lie vietoje tol, kol sutvarkys sau pasižymėjo savo patrijotisku 'ligfcieri buvo didžiausias Itali
VO 1,000 MYLIŲ.
veikimu
Seinuose
ir
Kaune.
tuviai su tomis savo seserimis, naują gyvenimą.
jos poetas. T a r p viso pasaulio 78. Staugaitis Jonas 51 m.,
gydytojas.
Belgradas. — Danilė Toma- ftfiiiiiiiiinitifitfffffiiHiittiiiHMnHHiiiiiii
Kun. Kazimieras Prapuole Jis įkūrė pirmus • lietuvoie I poetų, jis užima jei ne pačia
kurios norėdamos pasišvęsti
augštiems tikslams įstojo i nis Mohylevo Kapitulos Gar knygvedystės (book keeping) •pirmutinę vietą, tai labai arti 79. 'Simonauskas Antanas 33 savitek, penkiolikos metų vai
kas, pėkščias keliavo iš Petro
na., odinarčikas.
svetimą kongregaciją, kol d a r bės Kanauninkas, ilgus me kursus. Jis Ryme platino* lie Iprie pirmutinės.
DRV OOOD5
lietuviškos nebuvo ? Atsaky tus buvęs tos arkivyskupijos tuvių vardo garbę, ii įeidavo ff jubilėjaus komitetą tapo 80. Sleževičius Mykolas 43 m., grado į Amerikos Raud. Kry
prisiek, advokatas.
žiaus vyriausią buveinę Beig 1800 W. 47th kamp. Wood Sta.
mas aiškus: neužmiršti, kad kanceleris eina 63 metus ir į redakcijas ir per jas skfci- .įneštas sumanymas, kad patai
Mes duodame dnIsjiissM stdaapa*
jos yra mūsų seserys. Tegu turi 35 metus kunigystės. J i s dė žinias apde Lietuva Itali sius ir papuošus Šv. Pranciš 81. Starkus Zigmas 27 m., vi radę, kur jis dabar prižiūri
KetvergaU Ir Subatomla.
mas, pakol atsiras giminės. Dideliame pasirinkime gaunatnl,
visi, kam reikia, žino, jog už yra daug pasidarbavęs Lietu jos visuomenėje. Niekur ne kaus Assyžiečio bažnyčią dęlsuomenės darb.'
materijolei, •
lietuvaites nazaretietes eina vai. J o .rūpesčiu Petrograde buvo taip sunku, kaip Italijo to, kad didliausiasias Italijos 82. Soloveičikas Maksas 36. Tėvai neseaai mirė nuo šilti Visokie
žial, slsbes ir *sfcs*ea.
nės ir vaikas vienas keliavo
prasidėjo pirmieji lietuviški je, lietuviams patekti į spau poetas mėgdavo taukiai melsvisa lietuvių tauta!
m., daktaras.
"tis toje bažnyčioje. Taippat 38. Stakauskaitė Salomėja 28 tūkstantį mylių surasti gimi
Lietuvių, tautos sutartis su pamokslai Šv. Katarinos baž dą.
nes. Amerikos v Raudonasis
m., mokytoja.
Kunigas Propuolenis moka ir didžiausiame savo veikale
lietuvaitėinis-nazaretietėmis ir nyčioje. Paskui tie pamokslai
be rašto gali susidaryti ir tapo įvesti beveik visose to labai daug kalbų: lietuviškai, " L a Divina Cotrredfca'' Dante 84. Spudaitė-Gvildienė Emili Kryžius mėgina surasti dėdę
susidarys, didumoje jau susi miesto bažnyčiose.
ja 32 m., mokytoja.
ir tėti], kuriuos vaikas nenialenkiškai, rusiškai, vokiškai, | puikiai aprašė &v. Pranciškų,
darė. Reikia tiktai, kad abi
Kun. Prapuolenis daugiau prancūziškai, itališkai ir lotyPasirodo, kad Dante prigu- 85. Sklabras Kazys, ukiaink- j tęs per pemkis rftetn«.
pusi pasisaugotų ir nesikarš- negu kas kitas prisidėjo prie niškai. Rusiškai jis kalba ir'lėįo prie šv. Pranciškaus tre- 86. Sirutavičius Vladias 42 m., f y - » - - - • • • • • • »
PLUKKENOS.
"f
J. P. WAITCHES
eiuotų, kuomet ue viskas taip išgavimo lietuviškos spaudos rašo taip gražiai, kad su juo- tiliinkų draugijos. Tų draugi
inžinierrs.
ATTORMEY AT LAW
eina, kaip norėtųsi.
laisvės 1904 metais. Už tatai mi gali lygintis tik patys ap jų narius kai?kurie vadina da- 87. Snelevskis Antanas 34 įa.,
LIETUVIS
ADVOKATAS
PULKITE
Del svarbių, kartai* ir tau Petrogrado lietuviai jam įtai šviestieji rusai. Italų Raiboje vatkomi*. N ė r a pažeminimo
?*itltk«lvLH.
4548 S. W O W STI5RBT
-.2«
W.
18th
mmMMTK
LIETUVOS PASJKOLOS
tinių, priežasčių vienuolijos sė dovanų gražų sidabro kie jis ypatingai gerai yra išty- gauti vienokį pravardžiavimą 88. Šaulys Kaa'ys, 48 m., ku
CHUAOO.
McKinley 43SO
BONUS
dalis Šv. Tėvui leidžiant gali l i ų .
ręs Dante's Aligkier'o raštus, [su Dante Alligkieri.
nigas.
' | 9 ' « » » • ' « » • » ' • • • •** • » • • •.•«••'•
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Seserys Nazaretietes

STEIGIAMOJO SEIMO
DELEGATAI.

DR. A. A. ROTH,

DR, J. SHINGLMAN

š Rymo*

Dr. C. Z. Vezelis

DR. S. NARELIS

Dr. M. Stupnicki

ERNEST WEINER

Pluksnos
79c
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rV»ktadietH3, b i r a ^ U 18 192ft
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DRAUGAS
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ORDfIS KRASOS SIUTO- | |WB»iiiiiiimiininiiwimiiini

LIETUVIAI AMERIKOJE

Per crvieį«s metus orinis
krasos siuntimas turėjo stebė
CUSTER. MICH.
patrijotai pirko, kiek kuris
tinas pasekmes. Gegužės 15
galėjo. Bonų pardavinėtojai
d. buvo dvimetinės sukaktuvės
Custer y r a nedidelis ukhiin- daugiausia darbą. J i e nepaiso
orinio krasos siuntimo. Pabai
kų miesčiukas, daugiau šimto priešų išjuokimų, paniekininaų,
goje tųdviejų metų randame
mylių nuo Graad Ra-pids į bile tik daugiau parduoti bokelius orinio krasos siuntimo
šiaurius, kur randasi gerokas nų, pav. vienas vertelga, nu
nuo AVashingtono lig New Yor
skaičius lietuvių ūkininkų, tu sipirkęs boną už 50 dol., sako:
ko lig Chicagos ir nuo Chicarinčių puikias ukes ir gražiai ' J a u ir aš esu pusė durniaus.'
gos ljg Omaha, (Nebraskoje).
gyvenaneių.Ukių toje apielinkė Nors liūdna darosi girdint
J savaitę laiko siuntimas
je yra daug pardavimui. Kas tokius
išsireiškimus,
bet
nori nusipirkti sau gerą ukę ir džiaugtis reikia, kad dėlto pir bus tęstas lig St. Louis. Yra
teisingai, tegu kreipiasi prie ko boną. Gal nusipirks dar daromas ištyrimas ir apžiūrė
Šv. Antano draugijos, Custer, už kitą $50.00. Su tokiais dar jimas užmanyto kelio į San
kuri rūpinasi gauti irao savi pusė bėdos. Bet ką daryti su Franeisce. Manoma, jog pirmą
ninkų ukes kopigiausia kaina tokiais, kurie netik kad neper dieną naujų metų bus įsteigti
ir naujai pribuvusius ūkinin ka, bet visokiais budais dar keliai nuo New Yorko lig Cakus pradžiai aprūpina kito stengiasi kenkti. Mes tikime, | lifornrjtrs, kaip tik sustojimo
kiais reikalingais 'dalykais.
kad ant galo ir jie susipras, laukai bus tinkamai pabaigti.
Budai,
apimant
orlaivių
Šv. Antano draugija parda pamylės Lietuvą ir paskolins
problemas krasos siuntimui,
vinėti ukes įgaliojo pt K. Dau jai pinigų, kiek katras galės.
buvo kuopuikiausia išrišti ir
norą, nes jis gyvena arti nuės Juk ir jie yra tos pačios Liepasekmingumas užbaigė visus
t o ir kiekvienam pribuvusiam tuvos vaikai.
abejojimus, o pirklybinė nau
svečiui yra patogiausia užeiVisiems žinoma, kad Lietu da žengė pirmyn. Kuomet ori
va ištik rujų žengia prie visiš nis krasos siuntimas buvo įs
Už trijų imliu nuo čia vra kos neprigulmybės. Tik ji pra
teigtas gegužės 15 d., 1918, bu
kitas ūkininkų miestas* Soott- šo amerikiečių paspirties —
vo abejojimų, ar galima bus
ville. Ten taipgi gražios ir paskolinti pinigų. Niekas netai daryti dei neprielankaus
derlingos ūkės, bet jas parda gafi pasakyti, kad paskola žas.
oro. Krasos Departamentas
vinėja agentai ir labai netei Tai kam pavydėti jai būti nekasdieniniu siuntimu parodė,
singai. Nekartą žmogus davęs prigulminga ir turtinga vieš
jog k rasa gali but nešta orlai
kelis šimtus dolierių agentai į apatija! Kaip malonu Vitų,
viu oro neprielankumais, ne
ranką nemato nei pinigu nei kad visi mes is vieno dirbtu
paisant ar tai žiemoje ar vasa
ūkės, arba taip neteisingai su me ir džiaugtumės to darbo
roje.
daro po peras, kad žmogus tu vaisiais.
Antruose metuose orlaiviai
ri pabėgti nieko nelaimėjęs.
Taigi, meskime visus ginčus, apėmė abelną mylių skaitį iš
Agentai, daugiausia, bedieviai
nes dabar laikas susiprasti* 498,6(54, nešant 538,734 svarų
socnalistai ir t. p. l a i k ą - g i ' , ,
. ,
...
v
,.
^
. A / \ ° ikad mekas negalėtų užmesti, krasos. Nuošimtis lėkimų, ina.
jog nežinojom ar nesupratom imant ir tuos padarytus po ne
galima
nuo katalikai
jų gero norėti
f
Lietuviai
savo baž
Lietuvos reikalų. Kad viskam prielankiais oro padėjimais,
nyčios dar neturi, bet ketina
visiems butų aišku ir supran buvo 87%. Veikimų kaina bu
statyti. Per tris metus jų dva
tama, mūsų L. L. P. stotis vo daug mažesnė negu suma
sios reikalus aprūpino kun.
birželio 20 d., 3-čią valandą nytojai perspėjo ir krasos siun
I. Kelmelis. Pamaldas laiky
po pietų, Š T . Petro parap. time nuo Wash. į New \\>rką
davo anglų bažnyčioje ir rink
svetainėj rengia priešužbfli- ir Chicagų sutaupė $100,000 į
davos pinigas statymui nuosa
gimią L. L. Paskolos. Bus dį- metus. Kuomet kelias New
vos. Bet kadangi buvo mažas
programa. Yra pakviesta York Frisco bus pradėtas, ori
lietuvių skaičius, tai neįsten
geriausi kalbėtojai. Visi ture ij nis krasos siuntimas, kuris pa
gė jos pastatyti. Dabar kas
ateiti pasiklausyti prakalbų liks New Yorkų ankstį rytų,
kart vis daagiaa liet. pi«tbnva
pasieks Omaną tą patį vakarą.
apie Lietuvos reikalus.
ir tikisi nepoilgam pasistatyti.
> Birželio 27 d. yra reiigiaiw& Krasa iš New Yorko panedėho
Lietuviams, kurie myli uke
didelis susirinkimas Dounu- ryte pasieks San Francusco de
ir neketina važiuoti Lietuvon,
baks miške. Bus kalbėtojai ir vintą valandą seredos rytą. |
patartina kreiptis prie minė
visokie pamarginimai. Stotis Traukiniu kelionė užima ketu
tos draugijos, kad parūpintų
deda pastangas, kad viskas rias dienas. Orinė krasa gali

IŠKILMINGAS PIKNIKAS
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šmotft.
galėtų

d e r l i n g o s žemės, kur
kuogeriausia išeitų.
k v ė p u o t i t y r u oru ir

geriau gyventi negu įmestuo
se arba kasyklose dulkes gerti.
Buvęs.

J. Trakšelis,
L. L. P . S. Pirm.
GARY, IND.

KENOSHA

WIS.

Nedaug jau laiko liko iki už
baigimo didelio mųs tautos
dirbo—Lietuvos Laisvės Pas
kolos. Bet daug dar turime pa
sidarbuoti, jeigu norime savo
priedermes atlikti. Taigi, subruzkime, kenoshiečiai. Paro
dykime, kad nors maža mūsų
kolonija, bet supranta, k:np
svarbu palaikyti iškovotą jau
tautos nepriklausomybę. Iki
šiol nebuvom paskutiniai au
kodami stambias aukas, ne
busime paskutiniai ir duoda
mi Lietuvai paskolą. Nors
daugelis dar nepirko bonu, bet
y r a vilties, kad pirks. Didelė
viltis gludi ir mūsų vertelgo
se. Jie laukia užbaigimo. Jie,
turbūt, mintija sukirsti pir
muosius pirkėjus. Sako, tai
bwvo tik pradžia. P-as St. J o 
cius įsitaisė jau Lietuvos vė
liava iš paskolos bonų. Atsi
ras ir daugiau tokių tėvynai
nių, suprantančių savo parei
gas.
Darbininkai žmonės, tikri

Ptm*' s

MORTGAGE

BANK
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Siunčia Pinigu* Parduoda Lai«oknr:«*
NOTO K M t Š A S
3249 So
Tt

Haisied Street.
K^HONC

Chicago. Illinois

BOULEVARD 6 1 1

Birž. 4 d. į Gary, Ind. buvo
atvykęs Dr. J . Bielskis. Vieti
nė L. L. P. stotis visais bu
dais stengėsi sukviesti kodaugiausia žmonių. Mūsų klebo
nas, kmi. Daniunas ir .bažny
čioje sakė ir per plekatus, jo
K Toms
atspauzdintus,
ra
gino visus, nes tikėjome, kad
Dr. J. Bielskis, nesenai sugrį
žęs iš Lietuvos, daug naujo
papasakos apie mųs tėvynės
dabartinę padėtį.
Neapsiriko, kurie atėjo. Nors
ir pilna salė prisirinko, bet
visi ramiai sėdėdami klausė,
gaudė kiekvieną kalbėtojo žo
dį.
Kalingo apie trys vai-, bet.
nei vienam nenubodo klausyti.
Kas iudoiniausia, kad, su
lig Dr. J. B. pranešimų, - ; sakame dabar Lietuvoje didelė
pažanga.Po prakalbos vi^i»••*/»
skyriaus ižd., Kazim. Pažėra,
išdalino L. L. bonus ir ant
vietos parduota dar už k*' »«
lika šimtų dol. Čia išparduota
bonų už virš $6,000 dol.
Ižd. rengėsi išduoti atokai
ta, už k>ek iki šiol parduota
boną ir kiek surinkta anka L.
kauliams, bet D*. J . Bielski
antru atveju kalbėjo apie siun
timą pinigų Lietuvon.
J i s tvirtino, kad pinigai nu
eina Lietuvon, jei tik bankai iš
Amerikon juos pasiunčia,, kad
Lic'uvoje bankai t : ek ištuoka,
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PARENGTAS

Lietuviškos Tautiškos Draugystes "Vienybes"

Ned. Birželio [ June] 2 0 d. 1 9 2 0
Geo. M. Chernausko Didžiam Darže No. 1
Lyons, III.
Pradžia 9 vai. ryte

•

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio tmisų Iškilmingo Pikninko. Muzyka užganėdins visus, šokiai
uždyka, galėsite šokti kiek tik norėsite.
Visus kviečia
lOMTTETAS.
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I DR. CHARLES SEGAL

PASKELBIMAS

Muomi praiit'.Mt visiems, kad :tš pafitrintklaii l* HaiikuN šului ir d MIRIIIU uit ko
hrndro t>u .įuomi neturiu
O kodc-1 nusitraukiau, tai <ia ru vieta jH>te tR* kalkėti, C»a tik tiek noriu
pasakyti, kad aš dabar atidariau N«uj» Oflbu antroj #atv*s rusėj, prie&ahi
3Z&1 H. MAL8TIUI KIKKKT
Ir <Ma muniMu k
•*?
IMNIJMJt 8 Mt Sll»KOUTH»
III U«4ITVI» ir ktt*« ritvliH HwtetA
Puruptnu l'itsportitN ir i'u.Yii KnportMB, Puuarr.a vlaokiun Notiirijulisktits Ka.šIIIM. K»utmktiiN, lRgaliojinuis d ) o \ it rnHHtlm pirkim* iv pncAkvitne akio ir d»liii IJHuv(»je ir A*»trikoj»\ PurdusAi namus, skolinn Piiihru>, pnd»rau ir
p»i"durnu visa* poperas phkiine ir pardavime Namu i r Blailu. FiMiaran "ta«•••—"-'<»,* ant Niunu. Foruiėlij. JStlkla Ir t. t..
T:iiRi šiuomi kviesiu visus šonus koetumerius ir drauKua. kuriems aš per 28
luotus teisingai tarnavau aiunLime PintuKų ir ftipkort'lų, atsilankyti t mano
Naują Ofisą po No. 3251 S. ilalsted Ht., o aa ir dabar tcisinKai ir išūkautai
patarnausiu visuo.a .lusų i>ikaluosc.
OKISO VALiNUOU: Panvdeliais, Šaradomis ir Pėtnydoms nuo 9 ryto iki 6
vuk. Utarninkaifl, KatverKtds ii suimtoms nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Nedėliouia
nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Insitėmykite mano naują adresą:

Perkate savo oftsa po nnm.

4729 S. Ashland

Pu K:

A. OLSZEWSKIS
3251 SO. HALSTKD STKKET

L SnOSM6

Avenue

Spedall tas džitnrų, moterų ir vy-

Turiu patyrim*
moterių ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligone ir kudi-*
kj laike ligos.

Valandos nuo 10 Hci 12 iiryto; nuo J
2 iki 5 po pi«tg; nuo 7 iki 8:30 j
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
Telefonas l>rcxel 2880

-^r

S255 So. Halsted 8L,

%* • » » » • • • • • • •

Telefonas

CH1CAGO, IiLL.

Boulevard 9499

V. W. iŪAŪŠKAS į

DR. G. KASPUTIS

v

REIKALINGI LEIBERIAI.
Del foundrės dai»bo Pasto\ r us
darbas.
Link Beit Co.
39th & Stewc.rt
Iii IK \I.INt.i VYRAI
keletą gerų — del yardos ir fabri
ko darbo. Pastovus darbas. Atsi
sukite pas: • - • < * « > • - - .
JOWW A. STEKN VARNfSH CCk
375» ShieMs Av«-.

ADVOKATAS

DENTISTAS

— - *

REIKALAUJA.

Ghlcago, DL

SSU

| TEISINGOS DRABUŽIU
KAINOS.
Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad
autaupinsinae jums 10% iki 50%
ant kiekvieno pirkinio; nekuria
dalykai mažiau negu wholesale
kainos.
Vyru ir Jaunu vaHrytru gatavi
drabužiai padirbti ant užsakymo
bet neatsišaukti siutai ir overkotai su dirželiais tr be, for fitting
ir kitokio styliaus J32.50 iki $60
Pamatykite mušu apecijale eile
siutu ir overkotu pa $15, 17.60,
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi
Siutai po $45 iki $65. Meltnos vil
nos siutai po $36 iki $60. Vaiku
siutai ir overkotai $6.50 ir augččiau. Vyru kelines $4. tr augšliau.
Melinos pusvUnes kelines $5.50 iki j
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant
kiekviena pirkinio siunčiame i
Europa.

S. Ksvlsled 64*.
Chioago, m .
VALANDOS: 9—1Z A. M.
1—5; 7—8 P. M.

29 South La Salle Street
Tel

K

Central 6890

• > • * » • » • • • • » • • • »—^»——^.^»i^>^

Vakarais, 812 W. 33 81.
TeL Yards 4681

Dr. M. T. STRIKOL'IS
LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 1T47 W. 4Tllm 84%,
(47 ir Weod gat.)
i Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų,
' 6 : 3 0 iki 8:30 vakare Nedėliomis
9 iki 12- rytais.
Tei. Boulevard 160
1914 W. 49rd Strest.
J
Tel. McKJnley 26S

K'

i DR. G. M. GUSEH
Praktikuoja 16 metei
Ofisas 3148 So. Morgan S t
f Kerte S2-ro S t ,
SPECIJAilSTAS
^ ^ ^
MoteriskŲ, Vyriia-u, taipgi efero- |
aiškų ligą.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryte
iki 3 po pietų, nuo « iki 8 valas- J
da vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet.
Telefonas Yards 667

REIKALINGI SOLDERERS
• » • • » • • • • • • • • • • • •••>{{
Prie torcli arha geležies dark)
Pagelbininkai de] stocko ir,
supplv room.
vėlinties 12 valandų nuo N
Užsikrėtimas
Imkite Doiigias l'urk BleveYorko į San Francisco ir vis
torių arba 22ros (lat. Karus.
Ir Liga.
pralenks traukinį, dasiekiant
žiurkės.
Peles,
'Tara
2100 Marshall Blvd.
konai užkrečia mais
San Francisco 20 vai. ankšto. I i to kila Hgos.
ALBAUGH DOVER CO.
v •
J. O. išnaikina juos. Gaiunama* kli
=
Atdara kiekvjfna diena iki 9
Jaus ir powderio ormoj. Vartoja
riau.
mas
neku
riuose
skyriuose
6.
V.
i vai. vakare Sukatomis 10 vai. Ne- )
GERA PROGA ĮGYTI
^Valstijų Valdžios. Netoks kaip ki
S. D. LACHAW1CZ
Tik yra pradžia pirklybinės
ti. Svaru* ir saugus vartojimui.
dėliomis iki 6 vai. vakare.
LIETUVYS GRABORIUS
P«r 46 motus vartojsmas,
PUIKIĄ.
|
f
P
a
t
a
m
aaju.
laidotuvėse ko pi
orplaukystės Suvienytose Val
25c. Kiekvienoj Yaistloycioj
Reikale meldžiu atsišaukti, o
S. GORDON,
JOHN'OPITZ 1INCORPORAUD
6dari>» busite uigoa6d2ati.
REZIDENCIJA.
stijose.
2S14 W. 23 PI,
Cfeicago,
1415 So. Halsted Street
Laike dviejų metų orinio Parsiduoda pigiai Rezidencija
TeJL OmaJ 1199,
krasos siuntimo, tik šeši siy- arba maža t'arma Morgan Par K * " "
rininkai palydėjo savo gyvas ke. Puiku* 6 kambarių na
imifmiiiMittiiiwiiiiiiiHiiiHiiiiiiuiiiriųįiwuwiiiiii»wtiiiiwHiii»wiiiiuiiiwiiew
mas su maudvnėmis ir plėktis.
Dr.P.P.IAUYS
t ra garudžius ir kitokie buLietavis Dentistae
Penkiasdešimts tukstaiu-i ų dinkai ir puikus sodas vaisin
10661 So. Miehigan, Avenue
•—ta—i. m.
kapų Amerikos kareivių pa gų medžių. Del platesnių ži
VALANDOJ: t Iki 9 ! < • »
m+*>,
laidotų Prancūzijoje, bnv 0 pa nių kreipkitės į;
puošti Atminties Dienoje A- MILDA REAL ESTATE C0. iimiiiiimiMfiiiirtiuiiJiiiMiiuiiHtiiiHiu
meri<kos Legrjono Paryžiaus 751 W. 31st Str. Yards «296
NAUJAS BUSINESS IR TEI
Kampas HalsteU St.
skyriaus narių. Kiekvienas ka
SINGAS PATARNAVIMAS
pas PraiKnizijojf» >nrvo aplan
WAMAK AUT PARDAVIMO
S u šiuoini pra
Ant lengva smokėjinaŲ kiekvienraa lengvai prieina
kytas ir prižiūrėtas gegužės medinis, 5 kambarių, labai pigiai
n
e
š
u
savo
visiems
parsiduoda tiktai už 1800.00* nes tu
pažįstamėms kad
ma, Atsišaukite tuojaus p a s :
30 d. Amerikos Raudonasis riu išvažiuoti iš Chicagos.
4058
Artesiasi
Ano.
aš
u
ž
s
i
d
ė
j
a
u
ofisą
Kryžius pristatė automobilių
namu pardavinė
vežti veteranus į kapinės. KAT
j i m o ir F a r m u .
PAIEŠKOJIMAS.
rės Departamentas prisiuntė Paieškau kambario del vieno vaiki
T a i p g i s k o l i n u pi
no. Bridgeporto apielinkėje be val
Chicago, 1DL |
n i n g u s a n t n a m u § 4436 Washtenaw Ave.
tūkstančius vėlkivii, kurias gio arba labaf retkarčiais, per tai
ir f a r m u už maža
Suv. Valstiji} ot'ieierai Kapti kad turiu nekurtais vakarais dirbti
Tel. McKmley 5608
I
nuošimti ir apsau I
geistina, kad butų šviesus ir gerai
Registraci,jos Biure Prancuzi- užlaikomas pas gerus žmones geras ^ ^ ^ ^
g o j ų n a m u s ra §
I
užmokestis.
k
a
n
d
u
s
ir
automobilius
n
u
o
u
g
n
i
e
s
iTt 111111111111111 • 11111111111111111111 lt 1111111*111111H111111111111111111 • 1111111111111111111111111111«^^
,joje dėjo po vie»ą ant kiek Meldžiu pranešti laišku.
geriausiose kompanijose. A š turiu,
vieno kaj)o.
K. C. LEE,

-J

1 Oidcl!: !į2:i:vi.T*3 "amq 1
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per Birželio mėnesį

f

J. POŠKA

i

72« W. 18th Str.

kiek gst\m& čekį iš Amerikos
ir jokios apgavystės ten nėra.
Kai-frurie klaRsmej(». ar gali
ma jau iš Lietuvos' važiuoti
Amerikon. Sakė, kad dar sun
ku, nes Amerikos k o n s u l e iš
Rygos retai teatvažiuoja Kau
nan, o važiuojantieji Aiuorikon
tnri ažviaaioii pasport^ pus Amerik45s konsulą ir kelyje dar
daug smtkerrybrU; priseina pa
tirti.. Kur-kas, sakė, lengviau
grįžti Lietuvon negu iš Lietu
vos išvažiuoti.
Stasiukas.

i'liirago. 111.

ANT PARDAVIMO.
4 akeriai geros daržinės žemos, su
nauju 4 kambarių namu, šulinis ir
vištoms gardas, randasi ant Chicago
—Joliet Electric Linijos tarp* Argo
ir Witlow Springs. Kaina $4,000.00.
Iškalno $800.00 balanca ant lengvų
išmokesčių. Loeb Aonnnc! Rcalty Co.
Savininkai, 343 Marqnette likig. .
Telefonas Randolph 5757

RED. ATSAKYMAI.
Šiaulių sūnui Chicagoje.

ant p a r d a v i m o d a u g n a m u n a u j ų
ir s e n u b r a n g i u ir p y g i ų m ū r i n i u
ir m e d i n i u . T a i p g i t u r i u ir gražiu
f a r m u a n t p a r d a v i m o ir a n t r a n g o s
su g y v u l i a i s i r s u vualis jtaisimais
kas tik y r a reikalinga p r i e g y v e 
nimo. Tos farmos y r a V a l s t i j o s e
W i s c o n s i n ir M i e h i g a n . Todėl n e - |
praleiskite t o s f e r o s progas kad
v ė l i a u nesigailėtumėte, bet ateiki
te j m a n o ofiso ir galėsite g a u t i di
desnes informacijas apie n a m u s ir
farmaa.

GEORGE PETKUS.
Real Estate, Loans & Fire
Insurance, Foreign Exchange
and Steam Ship Tickets.
3402 S. Halsted St. Chicago.
Tel. Yards 5379

Negalime pradėti spausdinti
TamMos straipsnio apie Šiau
lius, kol neprisiuntei pabaigos
Batinai miuus reikia gauti už
baigtą rankraštį.
IIIMIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIII
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MAGDE. "Ak J kaip man mieiti gal
vą!
libandiiau vuokvu nmynfi'mm,
trinkimus, muilavimue — ir vitkat tat
meto %epaęet*i)o m%o tu bjtmrt* ptei»kanu... Man gėda net doroti!"
MA BE. "Na, tai kam tam meti btreikatincai! Žiurtlt, kokie mano plau
kai grabu, iveinut ir Sarti. O tai
todSl, kad ai vartoja RŪFFLBS V

K*stai yra RUF*TJES? Ar
tai gyduole? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! R U F 1*'LES yra tai paprasčiausi*
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
plaukų ir odos sustiprintojis,
Iraris psigetbi gamtai soteikt žmogtri priklausanti g r o i į O kas f«t
įt but gražesnio u i ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt
smagesnio u i zj%% n-enieiinčia. galvos odą?
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jam nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant gahrą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. '
Ntjstpirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
prrdėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
atsiųskite mums 75c pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
• F. AD. RICHTER 6 CO.. 316-330 Brosdwsjr..N«v York

i

i

Penktadienis, birfeli* 18 1920
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Milžiniškas Ž m o n i ų Susigrūdimas
Nedelioj, Birž. 20, 1 9 2 0
Daugybė S. L. R. K. A. Seimo Atstovų ir Svečių
Vyčių bus

National Grove, Riverside, 111.

1-me ir Didžiausiame L Vyčių 13 ir 36 kp.

Prasidės 10 vai. ryto
Bus Šokiai, Žaidimai, Lioterijos, šalti ir šilti Užkandžiai, t.t. Tamista esi kviečiamas atsi
lankyti ir pamatyti ko d a r nesi matęs.

! » » » » » • • • • • • • ! • • • » ! • • • » » • • • • • • • • •

• • • • • •

ĮĮ^MKMJĮ

CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES
Penktadienis, birž. 18 d.,
Šv. Morkus.
Šeštadienis, birž. 19 d.,
Šv. Julijona Falkonietė.
GAZUI KAINA $1.15.
Ta kaina esanti laikina.

SURADO PAMESTĄ AUTO
MOBILIŲ.
Bet plėšikų nei pėdsakio.
Policija surado pamestą au
tomobilių, kuriuo važiavo pen
ki plėšikai, užpuolusieji Dressel Commercial & Savings
banką ir nužudžiusieji bankoje vieną pašalinį žmogų.

Tokios stambios lietuvių ko
lonijos, kaip Šv. Jurgio para
pija, reikėtų tankiai paduoti
gyvenimo peržvalgą. Bute jau
buvo įvairių aprašymų ir ko
respondencijų, tik nei viena
nedavė pilno raporto iš to,
kas šičia darėsi gegužės mėnesije.

Birželio 16 d. State Public
Automobiliuje atrasta krau
Utilities komisija pradėjo ty jų. Aišku, kad vienas katras
Nedėlioję, gegužės 2 Šv.
rinėti gazo kompanijos stovi, plėšikas bus pašautas. Tas de- Jurgio bažnyčią aplankė J o
kad sužinoti, kiek daug yra tektivams palengvina darbą. Augštoji Malonybė Chicagos
teisingas gazo kompanijos rei
Automobilius buvo pavog+a< Arkivyskupas. 540 asmenų
kalavimas padidinti
kaina
nuo Ed\vard J . Flemming, bu priėmė Tikėjimo Pastiprinimo
gazni.
vusio valstijinio prokuroro se Sakramentą. Kiekvienas as
Pradėdama savo darbą ko- kretoriaus.
muo turėjo savo sakramentinį
misija paskelbė, Jog nuo tos
tėvą a r motiną. Nežiūrint to
dienos kompanija įgaliojama
TEISĖJAS PALIUOSAVO kios daugybės asmenų dalyvaimti

n u o ž m o n i ii

Susiv. Liet R.-K. Anier.

CHICAGOS BRIDGEPO
RT'AS.

35-to ir Pirmo Dvimetinio

SEIMO
Antras Vakaras Birželio 18 dieną
— Bus Sulošta —
•

"SUGRYžO"

•

\\v. g&ZQ

DEGTINDARĮ.
vusių apeigoje, tvarka nei kar
Sį veikalą išpildys L. Vyčių Dramatiškas Kalelis Vedamas pono Balsio. Artistai L. Vyčių 4-tos
$1.1 f) tūkstančiui kubiniu pė
tą neužkliuvo. Visiems buvokuopos.
SEIMO RENGĖJUI.
dų vietoje 85c, kaip li&siol Pasakė, gana £is pats save nu^ išdalinti numeriai ir visi su
būdavo.
lig savo numerių, ėjo iš eilės.
baudęs.
I r pareiškė, jog ta kaina ePer ištisą mėnesį kasdieną
sąnti laikina ir visuomet gali
" * * * " * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * " * "
• • • » • a m. J.J
buvo gegužinės pamaldos. YProliibicijiniai
agentai
su
bnt atmainyta.
patingai gražios jos buvo pas
Svarbus daiktas visiems areštavo (Just \Yinnerstrom, kutinėje dienoje. Tada buvo
tiems, katrie labai mažai sų- 3224 No. Clark gat., už dirbi- Mi r
mą ir vartojimą svaigalų. AtP™cesija tik ne su Šv. Sak- _
t vartoja gazo. Sulig komisijos
parėdymo, kompanija per mėtai ,mvo Siokios die
BUVO
nėšį nuo gazo vartotojo buvakaras tegaus t ^
|
^
^
g
y a r t ų
p ^ p
J V J d l V l V I V / O l
U
O
tmai turi gauti nemažiau (>0 teliukas su degtine, kaipo pri no.
prisirinko tiek daug, kad baž
rentų, nežiūrint to, kad gazo rodymas.
nyčiai sudėjo kolektos 80 do44
Ar tamsta
padirbdinai».
butu suvartota kadir už ke
tuos svaigalus?" paklausė tei-i
letą centu.
Dievo Kūno šventėje buvo
Dideliems gazo vartotojams, svjas.
katrie per mėnesį suvartoja
/ ' T a i p / ' atsakė YVinnerst- trys procesijos. Pirmą ir pas
kutinį vakarą buvo viduje
dešimtis tūkstančių kubinių ram.
bažnyčios, o nedėlioję buvo
pėdų, gazo kaina
nustatyta
" K a i p juos padarei ? "
iš lauko. Buvo prirengti trys
$1.00 tūkstančiui kubinių pė
Šis KERMOŠIUS skiriasi nuo kitų kermošių tuomi, kad visokis išpardavimas bus yarde. Dienomis švies malo
" I š razinkų ir cukraus."
tuomlaikiniai
altoriai.
Vieną
dų.
nus saulės spinduliai, naktimis mėnulis, žvaigždės ir elektros lempos. Kiekvienas turės progą išbandyti savo jė
"Kiek laiko ima tą padarV- buvo surengusi Altorinė drau
gas, nes y r a įtaisytas raudonas " ą t r a i k e r i s " su dviem kujiais. Vestsaidietės pagamino skanių gėrimų, su ku
Kompanija
nusiskundžia,
ti!"
gija, kitą Ražancavos dr-ja,
riais negali lygintis joki senoviški skystimėliai. Bus kendžių grajus "lygu-nelygu," dešimštaris, monkės i r tt.
kad" ji šiandie turinti "kasdien
" A p i e septynias arba aš o trečią vyrų draugijos. Kaip
Graži muzika gražiai gros; įvairius chorai dainuos; visoki spykeriai bus pakviesti kalbėti. Nepraleiskite pasilinks
didelius nuostolius. Komisija
tuonias dienas."
minimo nei vieną dieną.
visuomet, taip ir tada proce
pasitiki jos nusiskundimais
Kermošiuj prasidės:Nedėlioje Birž. 13 d. 1 vai. po pietų. Utarninke ir Ketverge 6 vai. vakare, Subatoje 3 vai.
" I r gėrei?"
sijos tvarka buvo pavyzdinga.
ir skiria jai imti augštesne
po pietų. NEDĖLIOJĘ 20 d. nuo 1 vai. iki vidurnakčiui. Kermošiaus adresas 2329 W. 23 PI. Įžanga 5 centai
"Taip?"
Procesijos pažiūrėti atžioplino
kainą. Tuo tarpu ta pati ko
Teisėja.; pamąstė ir dar pa ir bedieviai, kurių Bridgepomisija imasi peržiūrėti kompa
TIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBfitiiiiiiiiiiiiiiisciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinrr
klausė:
rte
netrūksta.
Juos
lengva
bu
nijos stovį, su tikslu susekti,
"Kaipgi jie veikė į tams- vo pažinti iš jų nekulturinio me dalyvauti, nes vieni kitų
kiek daug pamatuoti jos rei
SVEČIAI.
bininkų Są-gos Chicagos Ap-Įduotas serijas turite grąžinti.
apsiėjimo.
Procesijos
laiku
jie
V" .
kalavimai.
klausinėja kur ir kada jis bus.
skritys turės ir-gi savo pik Nesugrąžintos bus skaitomos
nenusiėmė
nei
kepurių.
Civili
\V innerstrom pamojo su ran
. Dabartinės miesto valdybos
Paklausus klebono jis pasakė,
Praeitą antradienį "Drau niką Bergman's darže, susie- parduotomis.
zuoti
laisvamaniai
arba
prasi
su majoru priešakyj visas lai ka ir atsakė:
kad bus 11 liepos, Bergmans g o "
įstaigoje
lankėsi du dijoje. Abu pikniku verta pa
šalina
nuo
tikėjimmių
apeigą,
Iš tolimesnių kuopų, jeigu
kas buvo skelbiamas obalsis:
Grove darže Riversidėje. Pasi svečiu iš Cleveland,' Ohio p. remti. Galima tikėties, kad
" T a i p , kad ko manės nepa
arba stovi su pagarba, kol jos
Pigus žmonėms gatvekariais laidojo." '
rodo, kad tai bus nepaprastai Matas Šimonis, vienas įžy žmonės ir vieną ir kitą atlan negalės atvežti daržan, malo
praeina. Bet iš Bridgeporto
važinėjimas} pigus gazas ir
" T a i užtektinai esi nubau bedievių negalima norėti ci didelis ir gražus išvažiavimas, miausių lietuvių katalikų dar kys. Vienos organizacijos prie- nės prisiųsti sekančiu adresu:
elektra; pagal jaus pigus pa
s t a s / ' tarė teisėjas ir paliuo- vilizacijos. Už tą nemokėji nes rengiama daug visokių buotojų toje kolonijoje ir p . teliai prieteliškai atsineš į ki M. Zizas, 1817 So. Union ave.,
tarnavimas telefonų kompaniįvairybių.
Rapolas Žitkus, stambus Cle- tą lygiai prakilnią organiza Chicago, 111.
sayo kaltinamąjį.
mą
apsieiti
negalime
pykti
. jas.
Kita priemonė įsteigti se velando pramoninkas, darbuo ciją. Vienu žodžiu, pasirodyM. Z.
ant jų, kaip nepykstame ant
Tasai obalsis šiandie pas i
GAL BITS 7į. VAŽINĖTI galvijų, kad galvijiškai apsi serų namą be skolos y r a ba-tojas ir rėmėjas gerų suma kime draugiški ir dalyvauki
rodo kaipo muilo burbulas.
me abiejuose piknikuose.
eina.
^ žaras. J i s bus rudenyje. Gali nymų.
GATVEKARIAIS.
ŠIPKARTES IR PINIGUS
Nes valstijiniai įstatymai lei
Pr.
ma
tikėtis,
kad
ir
jis
pasiseks,
Jiedu* atvyko Chieagon kai
Gegužės mėnesije buvo Šv.
džia gubernatoriui skirti Pu
LIETUVON
nes
visi
supranta
jo
reikalą,
Pranešama,
kad
ligi
birže
po
delegatai
S.
L.
R.
K.
A.
Jurgio
parapijos
susirinkimas.
blic *JJ t i lities komisiją ir ta
Geriausia Siunčia
PRANEŠIMAS.
komisija patvarko kainas vie lio 30 d. State Public Utilities Mokinių skaitliui didėjant rei o ką bridgeportiečiai paketina, seiman, kuris vakar čia prasi
A. OLSZEWSKIS.
dėjo.
šosios naudos daiktams. Mies komisija paskelbs naują mo kia daugiau vietos. Sutarta į- tą ir padaro.
3251 So. Halsted St.
to tarybos parėdymai ir kom kestį už važinėjimą gatveka gyti parapijai Seserų namą, iDar y r a ir trečia primonė
Lietuvių Darbininkų Sąjun
dant seserims j jį persikėlus tam pačiam tikslui. Ketina ei
DU PIKNIKU SYKIU.
panijų su miestu padarytos riais.
gos Chicagos Apskričio kuo |sitėmykite' mano nauja adre
sutartys yra be jokios vertės.
Gatvekarių kompanija rei dabartinius seserų kambarius ti per parapijiečių namus ren
pų valdyboms ir visiems, ku są,- nes aš j a u iš Banko pasikalauja 8 eentų. Sakoma, ko galima butų pakeisti kleso- kant aukas. Klebonas neabeLig ant nelaimės pasitaikė rie turėjo paėmę pardavinėti \ kaukiau šalin ir su juom niemisija paskirsianti 7 centus. mis. Susirinkimas sutarė tą joja, k a d t a rinkliava pasi- j dviejų prakilnių organizacijų serijas busimam L. D. S. Chi k 0 bendro neturiu. O kodėl
PASPORTV BIJAJTKAS
PILDOME
Ir pažiūrėsianti, kaip toliaus mokytojų namą įgyti nepa seks, nes y r a daug gerų žmo piknikai sykiu ir dar greta. cagos Aps. piknikui, kuris bus pasitraukiau, tai čia ne vieta
dauginant parapijos skolos.
seksis kompanijai.
nių.'Tokiu būdu seserys Na- Nedėlioję, ' birž. 20, 1920 m. birželio 20 d. Prašome visas kalbėti.
DYKAI.
Tam tikslui bus didis para zaretietės Šv.. Jurgio parapi L. Vyčių 13 ir 36 kuopi tu parduotas serijas atvežti va
Mano naujas adresas:
Baltlc Consultatlon Barcau, I n c .
PIRKITE KARĖS TAUPY pijos išvažiavimas arba pikni joje veikiai galės apsigvventi rės pikniką NatiOnal darže žiuojant į pikniką Bergmane
3251 So. Halsted St.,
S6 Ko. Dearhorn St. Chlcago.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). kas. Matyt, daugelis nori ja- naujame patogiame name. X. ir tą pačią dieną Liet. Dar- daržan, Riverside, 111. NeparR o o m 206
Priešais Banką.
-

teisme
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Kermošius bus tiktai 17, 19 ir 20 dienas
Birželio Mėnesio 1920 m.

