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Talkininkai pakyla prieš
Turkus Nacijonalistus

BOLŠEVIKAI BRIAUJASI
ANT VILNIAUS.

BOLŠEVIKAI PAŽADA UŽ
MOKĖTI SENĄSIAS
SKOLAS.
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viennos ir Austri s Likimas
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„r^nŽ t . £ " t Pranešama apie Susiliejimą su

Varšava, birž. 26. — Iš Vil Reikalauja pripažinti sovieti
niaus čia parkeliavo vienas
nę Rusiją.
amerikoniškas ofieieras.
Jis
laiko su streiku. Nes geležin1 7 g y J \ r * g\4-* \ **
sako, kad bolševikai jau iš• UlVlCLlJcl
Londonas, birž. 27. — Bol kelių darbo ,taryba paskelbė,
lengvo stumia lenkus atgal ševikų atstovas Krassin, rašo kad ne vėliau liepos 20 dienos,
Polocko-Bobrnisko fronte.
j Evening Standard, jį aplan- š. m., ji paskelbsianti savo
AUSTRIJA VERČIAMA Įnastija žuvusi, ir kad Italija,
rezmos ruožte lenkai jau ne kiusiai delegacijai štai ką pra galutiną ištarmę.
Darbinin
VOKIETIJOS UNIJON.
rubežiuojasi su pačia Vokieti
tekę daugelio pozicijų.
nešė :
kams padidinta užmokestis
ja.
•
«
•
• •
Tas ofieieras Vilniuje išbu
Jei Europos viešpatijos vei skaitysis su ^e^. 1, d. S. m.
Pramatoma, kad pragaiš Au
Bet prisijungimui baisiai
vo keletą savaičių. Jam gryž- kiau pripažins sovietine Rusi
Darbininkų organizacijų va
strijos
nepriklausomybė.
priešinga Prancūzija. Šita ytant traukiniu, pastarąjį ap- jos valdžią, nėr«' abejonės, dai paskelbė paragindami dar
ra nuomonės, jog Vokietija
' šaudą bolševikai.
kad bolševikai^tuomet pripa- bininkus ir toliaus dirbti, jei
Vienna, Austrija, birž. 26.— ir be Austrijos dar gana stip
r
iVj
fronto
dalyj,
tiesiog
žifls
teisotomis
visas
senosios
šiandie
jau
yra
žinomas
lai
GRAIKAI PAGAVO 8,000
TRYS VIEŠPATIJOS PAKY
Abelnai imant, visi Austrijos ri ir pavojinga. Gi kuomet prie
prieš Vilnių, bolševikai turi Rusijos užrubežines skolas ir kas, kuomet darbo taryba pa
TURKŲ. *
LA PRIEŠ TURKUS. gyventojai nori, kad Austrija jos prisijungtu Austrija su 6
sutraukę 37 divizijas.
jas išmokės tiems, kam pri skelbs savo* išvadas.
susilietų su Vokietija politiki- milijonais gyventojų, tuomet
guli.
Lenkai
tvirtina,
kad
tos
Pasakojama, jog. darbinin niais žvilgsniais. Ypač to nori
Pirmojon ugnin stoja graikai. ' Tai pirmieji graiku žygiai
butų blogiau pačiai Prancūzi
bolševikų divizijos labai skys
kams bus padidinta užmokes- vietos neskaitlinga, bet veik
prieš turkus.
jai.
tos,
taigi
neskaitlingos
karei
I
tis
nuo
20
ligi
27
nuoš.
Neži
NAUJAS
VOKIEČIŲ
KABI
Paryžius, birž. 26. — Kiek
li, pan-germanų grupė.
Prancūzijos sentimentas tuo
viais.
nia,
ar
tuo
pasitenkins
darbi
žinoma, patstarąjame suvažia
NETAS.
Vietos
socijalistai
ir-gi
nori
Londonas, birž. 26. — Vietos
:
Per
praėjusias
dešimtį
d
eninkai, katrie reikalauja kur- Austrijos unijos su Vokietija. žvilgsniu taip stiprus, kad
vime talkininku ministeriai graiku pasiuntinybė gavo ofivargiai ją palenktų kiti talki
nų tam fronte sekė žiaurus
Copenhagen,
birž. 26. — kas daugiau.
Šitie protauja taip: Vokieti
pirmininkai nutarė pakelti ka cijaliu žinių, jog kuogeriausia
ninkai.
mūšiai Lenkai ne visur atsi Naujas Vokietijos kanclieris,
ja yra socijalistinė viešpatija,
rę prieš turkus nacijonalistus, vyksta graikams kampanija
laikė. Jei kur užsiliko savo Konst. Fahrenbach, suorgani STATOMAME VIEŠBUTYJ įvykus unijai veikiau butų soVokietija nori Austrijos.
katrie, Mustapba Kernai pa prie
turkus
nacijonalistus
SUDRIBO
LUBOS,
c
pozicijose, turėjo panešti di zavo naują ministerių kabinetą
socijalistinta ir pati Austrija.
šos vadovaujami,
priešinasi Smirnos apskrityje.
Pati Vokietija gana prie
delius nuostoliu?
Krikščionys
socijalistai
ir
kurin i nei na centristai, demo
suskaldyti Turkija ir nepasi
Alasbere, už 83 myliu, ry
lankiai atsineša į tą idėją, kad
Sužeista
keturi
darbininkai.
konservatistai irgi yra nuomo Austrija susilietų su ia. Vo
kratai ir liaudies partijų at
duoda talkininkams.
tuose nuo Smirnos, graikai
PRANCŪZAI DŽIAUGIASI stovai.
Tai karei pienus pagamino paėmė nelaisvėn 8,000 turkų
Statomas naujas višbutis nės, jog Austrijai nėra kito kietija to pageidauja.
GRAŽIAIS SANTIKIAIS.
maršalas Foeh su Anglijos kareivių podraug su visais jų
Nesenai vienas jo suorgani vardu Sberidan Plaxa* ant kios buities, kaip tik susilieti
Pasakojama, jog pan-germaštabo viršininku generolu Wi- ginklais ir karės medžiaga.
zuotas kabinetas pairo, kuomet kampo Sberidan road ir Wil- su Vokietija. Jie sako, tuomet
nai tam tikslui išleidžia dide
Kuogeriausias talkininkų su
!son.
Austrija įgytų stipresniais pa
jam pasipriešino socijalistai. son ave.
les sumas pinigų. Varoma pla
Graikai apvalė du apskričiu.
tikimas.
Sulig tu pienu, pirmojon -gAną dieną darbo metu su matais valdžią, gautų anglių čiai propaganda Austrijoje.
nin prieš turkus nacijonalistus j Smirna, Turkija, birž. 26.—
NAUJAS LENKŲ MINISTE dribo pirmojo augšto lubos iv ir visokios žaliosios medžia
Paryžius,
birž.
26.
—
Pran
Tik nieko galutina dar neturi but pasiųsta Graikijos ar-] Graikų armija birželio 21 dieęH
griuvėsiai užkrito 2f> darbinin gom
RIS
PIRMININKAS.
niija. Aitai pagelbą duosian- ną Ji tam apskrity j prailėjj* o- cūzijos ministeris pirmininkas
Bet visgi yra didis skaitlius nuspreudžiama. Nes šiandie
kus, dirbusius apačioj.
Millerand parlamente prane
priešginiauja Vokietija perdaug užimta ki
ėios Anglija ir Prancūzija.
fensvrų prieš turkus nacijona
Keturi darbininkai pavojin- žmonių, katrie
Varšava,
birž.
26.
—
Naujas
tais reikalais. Ji užimta pro
šė, kad talkininki) tarpe gytokiai unijai. Gerai butų gy
<Iraikams, pažadėta Turki listus ir pasekmingai varosi
lenkų ministeris pirmininkas j gai sužeista.
paganda Silezijoje, kur prave
vuoja kuoširdingiausi santiventi su Vokietija. Bet Prūsi
jos Trakija ir Smirnos terito tiesiog ant šiaurių.
yra Wladislaw Grabski, bu
damas plebiscitas. Jai daug
kiai.
ja j-uose pakelia pa*sibjaur«\jivęs finansų ministeris.
PIRKITE
rijos plotai. Tad graikai pirIš" graikų armijos stovyk
Klausiamas jis pareiškė, jog
UĄ. Jie nenori nieko bendra rupi apskričio Ruhr likimas.
mutiniai ir siunčiami į spąs los pranešta:
Karės ministeris tas pa I —:
LIETUVOS PASKOLOS
tarpe Anglijos, Italijos ir Pra
turėti su Prūsija. Kad tuo
Gaila Austrijos.
BONUS
tus.
. .
' ' 18-oji divizija užpuolė Sa- ncūzijos dar nekuomet nebu gen. Lesniewski.
tarpu Prūsija šiandie kaip bu
lliili ir ež?ro Marmora perė vę taip stiprių ryšių ir susi
Prasidėjo karė.
Austrijos valdžia ir patys
vus
yra
visa
Vokietijos
gal
jimą. Vienur ir kitur laimė klausyme kaip kad šiandie. BOLŠEVIKŲ DIKTATŪRA
kie šalininkai — tai daugiau
talkininkai daug darbavosi,
Prasidėjo nauja karė. Grai
va.
jo mūšius. Apvalė nu 0 turkų
sia dirbtuvių darbininkai, bė
kad Vokietija Austrijai duotų
BALSAVIMŲ METU.
Sako, visos šitos trys vie
kų armija jau briaujasi Smir
abu apskričiu. Raitarijos ko- špatijos darbuojasi bendrai,
dini valstiečiai ir- visi bolše Nėra pagelbos nuo talkininkų. anglių, kurios labai reikalin
nos šone. I r akelbfa apie savo
liumna briaujasi ant You* viena stoja už kitas, kitos už Tik menka dalis rusų leidžia vikinės valdžios nariai.
Kasgi Austrijos gyvento gos. Vokietija visas laikas
laimėjimus.
la."
ma balsuoti.
Nei vienas
apšviestesnis jams veikti, jei nesusilieti su buvo .raginama, kad ji pagel
vieną.
Sulig pienų/ graikai turi už
žmogus neleidžiamas dolyvau- Vokietija? Talkininkai Aus bėtų gyventi Austrijai..
imti kuone visą frontą prieš Turkai nepatvirtina sutarties.
Paryžius,
birž. 27. (Rašo ti rinkimuose. Komunistų par- trijai nežada jokios pagelbos. Bet Vokietijos vyriausybė
turkus. Gi prancūzai su ang
Konstantinopolis, birž. 26.— INTERNACIJONALIS TEI
ang. laikr. korespondentas).— tįja prižiūri rinkimų ir ji pa
Pakelta Dunojaus valstybių užsikirto ir nieko nedaro iš
lais gelbėsšą >jtik to fronto Turkų taikos atstovybė Pary
SMAS BUS HAAGOJ.
Daugelis žmonių stat 0 naivius ti viena dažniausia ir daly- konfederacijos idėja, kurios Austrijos likimo. Sako, «tegu
sparnuose.Anglai veiksią prieš žiuje painformuota išKonstan
turkus nacijonalistus iš Kons tinopolio, kad Turkijos vy Taip nusprendė tautų sąjun klausimus: Jei Rusijos gyven Vauja rinkimuose. Vadinasi, labui perniai jau gerokai buvo Austrija žinosi. Bet Vokieti
tojai nepakenčia bolševikų, tai tie rinkimai, tai tik viena ap pasidarbuota, šiandie Italijos ja kitaip atsineštų į Aus r riją,
tantinopolio ir Ismklo šono, riausybė jokiuo būdu nesutin
gos komisija.
kokiam galui rinkimų metų gailėtina parodija.
jei ji turėtų uftikrinimų apie
užblokuota.
*ri prancūzai — rytuose nuo kanti pasirašyti p 0 taikos su
Italija bijosi tos konfede Austrijos prisijungime. Tuo
Aleppo.
Haaga, Olandija, birž. 26.— už juos balsuoja? Kam jie ne
tartimi, jei sulig sutarties Tur
Kitaip negali but.
racijos. Bijosi, kad čia val met Vokietijai nebūtų reikalj-i
Tokiuo būdu norima iš tri kija turėtų netekti Smirnos, Juristų ^komisija, katra dar senai balsavo bolševikų nauai
kuom
Bet
kitaip
ir
negali
but,
sadžion nesugryžtų Habsburgų ga jokių paraginimų.
« * Petrograde ir
jų šonų turkus suspausti A- Adrianopolrb, ar rytinės Tra buojasi tautų sąjungos vardu, <* >
'ko tie patys bolševikai.
dinastija. Pagaliaus bijosi Panalolijoj ir priversti juos pa kijos.
vakarykščioj sesijoj nuspren Maskvoje įvyko viršininkų ir
Gaila Austrijos, katra a r
Maskvos
sovieto
pirminin
atstovų
į
sovietus
rinkimai?
dunojaus valstybių įsigalėji anksčiau ar vėliau turės iš
siduoti.
Bet turkų vyriausybė tuo dė, kad tarptautiniui teismui
kas
Kamenev,
diskusuodamas
Tame yra dvi priežastį. Bol
mo.
but
nykti iš Europos žemlapto,pačiu žygiu nieko * nesako (tribunalui) vieta turi
Teorijoje gražiai skamba.
apie
absoliute
bolševikų
dik
ševikai rinkimus atlieka pas
Todėl talkininkai neduoda kaipo savistovi valstybė.
prieš kitų turki) teritorijų šis miestas. . *
lapčia ir rinkimus pilnai kon tatūrą, sakė:
Austrijai jokio tinkamo kredi
Tie pienai gražiai skamba skaldymą.
Ypač gaila Viennos, kurs
"Diktatorystė tik tuomet to ir nuo to ar sėja šalies pa
troliuoja komunistų partija.
teorijoje. Bet praktikoje yra
HARDING KONFERAVO
bus panaikinta, kuomet išnyks dėtis. I r jei Austrija nesusi- garsus istorijoje, kaipo moks
Rinkinių vietose tvarkyti
kas kita.
SU
ROOSEVELTU.
lo, dailės, ypač muzikos lop
CHOLERA JAPONIJOJE.
visokia
opozicija
prieš
bolševi
balsavimus
komuhistai-bolšelies
su
Vokietija,
susiskaldys
Tik pažvelgkime, ką gali nu
šys. Juk tai miestas BeethoWashington, birž. 26. — Re- vikai neprileidžia net legali kų valdžią. Ligi to laiko re i dalis.
veikti anglai savo šone. Už ko
Honolulu, birž. 26. — Iš
veno, Haydno, Mozarto, Straukių 50 mylių nuo Ismid prasi Tokyo apturėta žinių, jog Ja publikonų partijos nominuo zuotų ten partijų, kaipo tai: voliucijos gyvenimas reikalau
sso ir kitų garsių muzikų.
Prancūzija priešinga.
tas
kandidatas
į
šalies
prezi
ja
pavartoti
prievartą.
Mes
ne
socijalistų
menšenikų,
socija*
deda miškai, tankus brūzgynai ponijoje apsireiškusi cholera.
Vienna nėra tikrai germa
Talkininkai .taikos sutarty
dentus, senatorius Hąrding, listų revoliucionierių,
žydų galime bolšeVifių valdžios prie
ir nepereinamos pelkės. Vasa Esą daugiau 200 susirgimų.
pasikvietė čia pulk. Roose vel partijos bundo ir kitų.
šininkams leisti turėti balsą je su Vokietija yra pažymėję, niškas, bet kosmopolitinis mie
ros metu karės veikimas ten
stas.
Bet toJiaus prasideda augš iją, mirusio- pulkinjfiko sūnų,
negalimas. Siaučia dideli karš
Tokiam atsitikime, supran rinkimuose, kuomet tas bal jog Vokietija negalinti pasisa
Tai didžiosios karės pasek
čiai ir malarija. a
tieji kalnai, aplink kuriuos iš ir vakar ilgas valandas su juo tama, bolševikai turi laimėti sas butų priešingas įgimtoms vinti Austrijos. Tas labjausia
darbininkų teisėms."
nepatenkina Austriją. Bet tal mės.
pasidirbdino konfeYavo. kampanijos reika rinkimuose.
Toliaus šalies gilumoje pra seniau turkai
Bolševikai žino, kad nekuo kininkai, prireikus, ,gali tą sa
sideda kalnynai ir augštieji stiprių pozicijų. Graikai pa lais.
Maža, dalis balsuoja.
Kaip žinoma, jaunas pul.
met nepranyks prieš juos opo vo reikalavimą panaikinti tai
sitiki gera anglų ir prancūzų
kalnai.
Bolševikų
valdžia
rinki zicija. Taigi nekuomet nepa kos sutartyrje.
Prancūzams iš rytų šono vei pagelba. Tik nežinia artie ir Roosevelt priguli prie pfogreReikia žinoti, kad Austrijai
kimas gali but kur-kas bloges kiti ištesės su savo pažadėji syvio sparno republikonų, par muose dalyvauti leidžia tiktai sibaigs ir -bolševikų diktatū
tijoje.
labai mažam nuošimčiui žmo ra.
nieko gera nepageidauja tokia Svetimų viešpatijų pinigų ver
'
nis. Nes teritorija kalnuota mais.
nių. Taip vadinamas vidurinis
pati kaimynė Ungarija, Čekos tė mainant nemažiau $25,000 bir
Nereikia abejoti, kad tur
Perėjimai taip siauri, kad
Kiek nužudyta žmonių.
lovakija arba Jugoslavija. Ši želio 25 d. buvo tokia sulig Merjuos gali pasekmingai ginti kams nacionalistams nebūtų DARBO PARTIJA NEPRI luomas, arba kaip bolševikai
Kamenev pripažįsta,
jog tos] naujos vals. bevelija Au- chants Loan & Trust Co.:
pavojaus. Bet kas gali pasa SIDEDA PRIE BOLŠEVIKŲ. sako — vidurinė žmonių kieneskaitlingi turkų būriai.
s
f sa, kuri kiekvienoje tautoje bolševikų " črezvičaika " arba triįai prisijungti prie Vokie Anglijos sterlingų svarui
kyti, kad jie negalėtų gauti
$3.97
Graikams yra lengviau.
nepaprastoji
komisija
(žino
yra
stipriausias
pamatas,.vi
tijos.
pagelbos nuo Rusijos bolševi
Scarborough, Anglija, birž.
Lietuvos 100 auksinų %
2.75
ma
slapta
bolševikinė
polici
sai
neprileidžiamas
prie
rin
Prieš prisijungimą nieko ne Vokietijos 100 markių
Fronto centre, ty. Smirnos kų.
2& r - Darbo partija suvažia
2.75
ja)
nužudžiusi
32,000
žmonių.
kimų.
turi Italija, Anglija ir Suv." Lenkijos 100 markių
Visgi yra faktas, kad vieto vime didele didžiuma balsių at
ir Cilicijos šone, graikams
.70
Maskvos
kalėjimuose
užda
Efalsuoti
prileidžiami
tik
tie,
Valstijos.
YpaČ
Italija
stovi
už
pradžioje gali sekties. Nes ten j e taikos prasidėjo nauja ka metė pasiųlymą partijai pri
Prancūzijos už 1 dolierį 12 f r. 04
ryta
apie
7,000
politikinių
katric
aiškiai
yra
žinomi,
kai
prisijungimą.
Nes
tuomet
bu
yra mažai kalnų, mažai miškų rė. Šiuo kartu Turkijoje. To imti Maskvos bolševikų inter
Šveicarijos už 1 dolierį 5 f r. 45
po bolševikų šalininkai. To bolševikų priešininkų.
tų tikra, kad Habsburgų di- Italijos už 1 dol.
je karyje,, Italija- nedalyvauja. nacionalo programą.
ir pelkių.
16 1. 05

Graikai Praneša apie Pirmuosius Laimėjimus

PINICĮĮ KURSAS.
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vyčių, tai jie parėmė žmogų
LEETTJVIŲ KATALIKŲ DIENRASTK priešingą savo kultūriniam ir
savo ekonominiam programui.
Nejau-gi jie įgalėjo tą padary
Klna kasdieną Išskyrus oedėldlenlus.
ti! Mums rodosi, fcad galėjo.
PRENUMERATOS KAINA:
J u g neabejotinai jie apsėmė,
OHICAOOJ IR UŽSIENYJE;
Metams
^ $6.00 kad p. K. Grinius taptų mi
Pašei Metą . . . . . . . . v..«»_.. a*©
nistrų pirmininku. Šitas- yra
VAL6T.
Mėtoms
$6.00 fanatiškas katalikystės prie
Pašei Meta
8.00
o Jjfaruševyčius nėra fa
Prenumerata mokas! lškalno. Lai- šas,
skaltoai nuo užsirašymo dienos natikas.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
Krikšcionys-demokratai ži
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių no,
kad tuodu vyrai tikrai ir
sti išperkant krasoje ar exprese "Monay
Order" arba įdedant pinigus J karštai myli L i e t u j , yra jau
registruotą laišką.
jai dirbę ir, be abejonės, dar
" D r a u g a s " Publishing C o. nori bei gali dirbti daugiau.
1800 W. 46th St. Chicago, ū l . Krikščionija Lietuvoje šiuom
atveju, nors šiek tiek, kad ir
ne visai, aprūpinta. Lietuva-gi
Lietuvoje visai neaprupinta.
Naruševyčius yra civilizuotas
žmogus. Krikščionys-demokratai moka dirbti iš vien su ci
vilizuotais savo priešais.
Mes tikimės ilgo bei naudin
go bendro krikščionių-demok
ratų ir Naruševyčiaus darbo,
jei ne ta aplinkybė, kad p. Na
ruševyčiaus sekretorė yra ar
m tima lietuviams bolševikams.
J i jiems siuntinėja telegramas
į Ameriką.
Labai abejotino teisingu
mo keliais pareina žinių, buk
Tomas Naruševvčius tapęs
Lietuvos prezidentu. Gal taip
būti, gal ir nebūti.
Naruše vyčius yra gimęs da
Kunigui bedirbant savo pa
bartiniame Alytaus, seiliaus rapijoje nesykj pasidaro taip
Kalvarijos, apskrityje, Krio- sunku, kad net* tampa skaudu.
kelaukio parapijoje. J o tėvas Taip būva rytuose, taip atsi
Pranciškus Na ruse vyčius yra kartoja ir vakaruose. Išklau
stambus ir turtingas ūkinin sius vienų ir kitų nusiskunkas. Tomas 1884 metais įstojo džiančįų savo vargais kunigų,
į Marijampolės gimnazija ir aiškiai matytis, kad tų Vargų
ją baigė 1802 metais. Išėjęs priežastys yra platesnės negu
Kelvedžių inžinierių mokslą, parapija, nes atsikartoja tos
jis apsigyveno Maskvoje i r i l - pačios įvairiose ir tolymose
gaiiriu tapo viršininku vagonų vietose.
taisymo ir pirkimo skyriuje
Darbštus kunigai bando pra
Maskvos gatvekarių valdyboje. šalinti blogumus savo parapi
Jis buvo pripažintas geriausias joje, bet dažniausiai nepasise
Kusijoje gatvekarių vagonų ka to padaryti, nes blogumo
žinovas, todėl jis Busiją atsto priežastis platesnė už parapi
vaudavo tarptautiniuose tos ją ir didesnė už vieno žmo
šakos inžinierių suvažiavimuo gaus jiegas. Aiškus tat reika
se.
las suseiti visiems, sutarti ir
Tikėjimo žvilgsniu p. Naru bendru protingu veiksmu pra
ševičius yra tikrai ir neabejo šalinti tą, kas visiems sunku
tinai atmetęs katalikystę ir ir skaudu. Ta yra tikroji prie
krikščioniją. J i s mokslus pa žastis, del kurios rengiamas
baigęs, niekuomet nepasisakė kunigų suvažiavimas Pittsburtikys į Dievą. Aiškiai prieš ghe ar kitur.
tikinčius jis nėra kovojęs, bet
Suvažiavimų būdavo ir iki
prisidėdavo prie tų partijų ir šiol, bet jų skaitlingumas vi
organizacijų, kurių tikslas yra suomet būdavo perniažas. Ku
atitraukti Lietuvą* nuo Krikš nigams sunku yra palikti para
čionijos.
piją ne priežiūros kelioms die
Politiškai jis yra sandarie- noms. Nei šią vasarą suvažia
tis arba santarietis. Būdamas vimas negalės būti matenušAmerikoje 1^8 ir 1919 m. jis kai pilnas. Bet reikia, kad jis
buvo uolus rėmėjas tos pakrai pasidarytų morališkai visati
pos laikraščių ir partijos. J i s nis, t. y., kad įvairus kryps
yra griežtai priešingas krikš niai ir įvairios draugų grupės
čionims demokratams. Bet be butų atstovaujamos.
jų balsų nebūtų galėjęs tapti
Kunigų Maliauskio ir Bučio
prezidentu.
sustatytasis Kunigų Sąjungos
Tečiaus ne del tos priežas projektas mums išrodo geras
ties mes abejojame apie jo iš ir pildytinas, bet girdėtis ku
rinkimą prezidentu. Steigia nigų tarpe šnekant, kad jis
majame Seime yra 59 krikščio- sunkiai išpildomas, kaip ir se
nys-demokratai ir 42 socialis noji konstitucija, nes reikalau
suvažiavimų.
tai. Kadangi prezidentą, tur ja kasmetinių
būt, renka dviem trečdaliais Prityrimas rodo, kad jie be
balsų, tai vienų krikščionių- veik negalimi. Į. tą dalyką ge
demokratų tam tikslui neište rai turėtų įžiūrėti visi daly
ko. Nei lenkai, nei vokiety s ne vausiantieji busiančiame suva
galėjo palaikyti p. Smetonos žiavime. Gal ne vienas atsivėž
kandidatūros dėlto, kad jis patogų ir lengvai išpildomą
yra kaltas, kam padarė Lietu sumanymą. Butų naudinga ky
vą neprigulmingą. Žydai, vei lančius sumanymus pasiųsti
kiausiai, sustiprino socialistų kun. V. Slavynui į Eoekfordą
balsus. Todėl prisiėjo daryti (1534 So.AVest St.]t,arba kun.
kompromisą, arba nusileidimą. P. Lapeliui (10806 So. Wabash
Santarietis Naruševvčius ne- ave. Chicago, 111.), kad suma
pritaria nei krikščionių-de nymus sutvarkius, greičiaus
pereiti
suvažiavimo
mokratų, nei socialistų ekono galėtų
miniam programai.
Tuomi apsvarstymai.
žvilgsniu jis nesiskiria, arba
AmeTikos Lietuvių tarpe -ku
nežymiai skiriami, nuo p. "Sme nigai sudaro tokį stambų inte
tonos. Bet Smetona yra arti ligentų pluoštą, kad tik sutar
mesnis krikščionijai už Naru- ties tereikia, idant to pluošto
ševyčių. dėlto Naruševvčius naudingas veikimas pasirody
yra artimesnis socialistams. tų žymūs visuomenės ir tautos
Jei-gu tat krikšeionys-de- gyvenime, kaip y r a Bažnyčios
mokratai balsavo už Naruše- ir Kultūros srytije.

"DRAUGAS"

T. Naruševičių s
Lietuvos Prezidentas.

Kunigų Suvažiavi m a s.

mm

DRAUGAS

Pirmadienis, birželio 28, 1920.

Lietuva ir Prancūzija.
>]cuzų Lenkų žabangai" — tiž(TąaaJ|
Nūnai 4 ' L'Aittionce *?s *Et- sipuldinėja ant' prancūzų. Tai
ats Baltufttls** — -fPabaltijos gi šiek tiek arčiau pažinojęs
Sąjunga) liįfi.
atsigavo ir Prane, akcija Lietuvos link
grandioziškai auga. Tveriama ganfftu įsitikinimo, kad ji, fmišitokia konlbinacija: neprik jpo tofeia, niekuomet priešais
lausomų krašttj: Lietuva, La "Lietuvos nąįo ir priešais Lie
tvija, Estonija sudaro alijansą, tuvos lenkų nestatė ir nerė
—šiaurėje palaikomą Firnlan- mė. Prancūzijoje veikė atski
dijos, o pietuose remiamą len- t ros grupės visokių mūsų prįekų ir rumunų. Prancūzijai tas šų, kurie už pinigus iš rusų ir
pienas brangus ir jisai jai iš lenkų gaunamus, suko tin
rupi, kaipo apsauga nuo Vo kamai prieš mus laikraščius ir
kietijos ekspancijos, ir naujas vedė prieš mūsų neprigulmyįrankis Prancūzijai turi savo bę po visą pasaulį įvairiau
intakos į rusų tautos šalį,lcad sias intrygas. Šerdimi to viso
iš jos visokią sau naudą iš iš pačių lietuvių tarpo buvo
sunkus nemažiau už anglus, vienas asmuo su savo padėjė
kad bent anglams neduoti jais, kurie dėlei savo puiky
įsivyruoti Rusijos platybėse bės ir aklumo* jam padėjo pla
tiek, kiek # e "norėtų. — Visos čiai varyti pragaištingą darbą
pastangos dedamos, kad tą — toli už Prancūzijos ribų
alijansa Lietuva — Latvija— Amerikoje ir pačioj LietuvoEstbnija — sudaryti kuo stip
riau
ir kuogreiČįau.
Tik
Mums priešinga grupių bu
patiesus tikrus to alianso pa vo ir tebėra — Anglijoje, Amatus, gausime iš visu pripa merikoje, Šveicaruose, Skan
žinimą de jure. Vfsos nrisijos^ir* dinavuose, taigi lengvai Imtų
komisijos ypač prancuaų tur galima rašyti ir apie " A m e 
visokių šioje 'inktnėje instru rikos lenkų žabangus," ir akcijų, ir veikia išsijuosę...
pie "Anglijos lenkų žaban
Latviai — apsižioplino su
lenkais... Tą mato ir prancū
zai ir kiti.... J a u šiandien lat
viai traukiasi atbuli iešk 0 ga
limybės ir progos su lietuviais
susiartinti ir atvirai, nuoSirdžiai kaip kaimynai pasikal
bėti. Tose visose sueigose nei
"latvių Širdis", nei "kaimy
niškieji r y š i a i " dalyko nemaino. Turime būti atsargus. Ypač latvių ūpas susmuko, kuo
met suuodė, kad lietuvių su
lenkais apsidirbta diplomati
niais keliais nieko kita nenus
tojant, ir su latviais, kad ir
jų alijanse su lenkais nesis
kaitant nei del jų užgrobtos
Palangos nei del jų pretensijų prie Mažeikių.
Tamstai tur but šis-tas jau
žinoma, kad lenkams neteksią
nei Vilnius, nei Gardinas!.. Dė
lei tų miestų priklausymo Lie
tuvai — galva nebesopa. Šiek
tiek bus painiavos su Suvalki
jos pakraščiais. — Seinai,
Punskas ir kiti. Čia tur- but
paties vietos plebiscitas alijantų — ne lenkų vedamas, gi
Vilniui plebiscito nereikės vi
sai.
Jį Lietuva gaus rementies
tam tikra t'ormula jaU susta
tyta gatavai. .
Be jokio gyvo
reikalo
" D r a u g a s " No. 113 — " P r a n :
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Prancūzai pradžioje varė
daugiau militarę diplomatiją
ir tenai savo domę daugiau
kreipė, kur militarės pajiegos
daugiau matė; pusė milijono
organizuotos lenkų armijos
andai jiems daugiau lėmė ir
imponavo, negu tuo pat lai
ku du šimtu kaimiečių, kurie
Kaune reprezentavo Lietuvos
armiją. Tam atatinkamus ir
raportus iš Lietuvos siųsdavo
militariniai Prancūzijos atsto
vai... Tie raportai nesudarė
pamato santikiams Prancūzų
su Lietuva.. Prancūzija laukė
Lietuvos išsivvstvmo, laukė
jos pasirodymo pačioje Lietu
voje. Pirmiems Lietuvos gaju
mo diegams pasirodžius, Pran
euzija davė Lietuvai tiek, kiek
visi kiti jos " d r a u g a i , " net
daugiau, nes už tą ką davė,
nieko sau nepaėmė. Prancūzai
pirmiau už Anglus pripažino
mus de facto ir kaipo Lietu
vos piliečius pradėjo įsileisti
Prancuzijon, gi Anglija — del
biznio tik tą savo pripažinimą
pagarsino ant rašto, supras
dama kokioms gautoms " d r u kavoti" dalykai svarbus... I r
už tai gavo linų, medžių, įnin
ku ir daug kitų gėrybių, ku
rių dar pati Lietuva nemoka
ajrvertinti... (Pabaiga bus.).

LAIŠKAS
DRAUOO" R?-1 valstybių toksai mokesnis yra
DAKCIJAI
nuo savo piliečių
imamas.
Čionai nėra reikalo, kad* par
lamentas butų užgiręs -tokio
Birželio 15, 1920.
(gautas 21 birž.) mokesnio ėmimą — jis yra
priverstas visiems piliečiams,
kas jie nebūtų.
Gerbiamas Redaktoriau:—
Kaipo Lietuvos Valstybės
"Draugo*' N*-9 nuo birželio
9 dienos liko patalpintas Lie atstovas Amerikoje, aš esmi
tuvos Atstovybės Amerikoje Užsienio .Reikalų Ministerijai
pranešimas dėlei prekybos ir pranešęs apie nustatytąjį mo
pramonės bendrovių registra kesnį *už vizas ir paliudijimus
cijos ir dėlei Lietuvos pašel- ir apie žyminio mokesnio ėminią. Tarp kitko iš Užsienio
pos darbo.
Dalei šitų dviejų ne Lietu Reikalų Ministerijos, nuo ba
1920.,
vos Misijos, bet Lietuvos At landžio 7 dienos,
esmu gavęs Lietu
stovybės pranešimų, "Drau N-I 127,
go*"
redakcija yra padėjusi vos Valstybės Atstovybės Akeletą ^pastabų, kurios gali merikoje vardu tokį praneši
suklaidinti Amerikos lietuvių mą:
visuomenę. Todėl
priseina
"Ministerija, ligi bus duo
nors keli žodžiai atsakyti.
ti nauji įsakymai, patvirtina
Lietuvoje yra priimtas žy taksas, pristatytas Jūsų laiš
minio mokesnio įstatymas ir ke kovo 18 dieną, 1920 m.,
tarp kitko yra nurodoma, jog ir pritaria nusistatymui dėlei
visos draugijos, bendrovės ir žyminio mokesnio ėmimo. Tel
tt., kuribs vyriausybės yra re čaau reikėtų atkreipti akį į
gistruojamos, privalo mokėti apmokėjime, informacijų, kutam tikrą žyminį mokesnį nuu kias mūsų piliečiai gaima iš
kiekvieno lapo jų statuto. Ir Atstovybės ir kurias \labar,
prieš karą žyminis mokesni-* neimant žyminio mokesnio.
duoda
dovanai.
buvo Čion rusų valdžios i Atstovvbė
mamas, lygiai ir dabar ir kitų Čianaį žyminis mokesnis ar ki-

tokia apmokėjimo forma, kad'
ir nedidelių sumų, \0Štų labai
pravartu.' *
(Pasirašęs) % Itlimas,
i
Vice-Minis4eriK
Iš to Tamsta gali matyti,
jog žyminis mokesnis nėra tai
koksai mano prasimanymas,
bet paprastas dalykas. Yra
pabarimų dar jis imti už in
formacijas.
Minėti čia apie
eksteritorijalumo teises, apie
būtiną Steigiamojo Seimo nu
tarimą ir tt. visai nėra jo
kio reikalo. Toliau primetama,
jog tas mokesnis 10 dol. vieniemsgali būti persunkus, ki
tiems lengvesnis. Taip, tai pa
prastas prikišimo būdas, kuo
met norima prikibti,, bet jog
visos tos prekybos ir pramo
nės bendrovės mažiausia su
deda kapitalų apie kelias de
šimtis ar šimtus tūkstančių ir
tasai mokesnis negali būti di
džiu apsunkinimu. Jeigu jau
atsirastų tokia bendrovė, ku
riai butų sunku tokį mokes
nį pakelti, tai, žinoma, butų
galima panaši ir visai nuo mo
kesnio paliuosuoti. Pagaliau
diHesnis ar mažesfcis mokesnis
imamas nuo paties pelmo, o
čia apie jį dar nėra kalbos.
Registracijos tikslu yra ne
noras 'kame nors tų bendro
vių plėtojimąsi varžyti, bet
kiek galima uždėti ant jų vei
kimo visuomenės ir valstybės
kontrolė, kad nebūtų parda
vinėjami pajai ir Šerai tokių
bendrovių, kurios gali susit
verti tik žmonių išnaudojimui.
Lygiu būdu tup pačiu tikslu
kad žmonės nebūtų išnaudo
jami ar prigaudinėjami, aš
darau pastangų surinkti žinias
ir apie visas žmonių renka
mas aukas. Dėlei tos priežas
ties tame pačiame " D r a u g e "
dar pirmiau buv 0 daug pri
pasakota ir apie caro laikų
centralizaciją ir dabar dar šne
kama. Rasit, dėlei tos priežasties tūlų organizacijų net bu
vo išneštas papeikimas Lietu
vos Misijai, nors tame yra tik
mano vieno, kaip 0 Valstybės
atstovo, kaltė už norą šiaip
reorganizuoti Amerikos lietu
vių gyvenimą. Bet jeigu pa
žiūrėsime, kokiais tikslais yra
susitvėrusi Amerikos R. KatLietuvių Federacija, jeigu kas
perskaitęs yra, pavyzdžiui, tilpusį tame pat "Drauge*' N140 "New Yorko apielinkės
Federacijos Tarybos narių ir
darbuotojų atsišaukimą," tai
lengvai gaiės suprasti, kodėl
šia centralizacija yra reikalin
ga. -Ar-gi jau mes taip toli nu
bėgome, kad puiki'ausiai mo
kame pasinaudoti iš centrali
zacijos, kuomet tat mums pa
tiems yra naudinga, ir griebiamės tuoj prisiminti apie
caro laikus, kuomet pradeda :
ma kalbėti apie centralizaci
ją tūlų valstybinių reikalų.
Pagaliaus Lietuvos Atsto
vybė visai nėra kalbėjusi apie
kokį nors norą trukdyti žmo
nių iniciatyvą, apie kokį nors
norą globoti pašėlpos įstaigas.
Čia pačių žmonių darbas ir
visa nnfsų užduotis, kad tame
plačiame darbe nesveikų vi
suomenės veikėjų nebūtų žu
vys gaudomos, kad nebūtųmi;sų piliečiai išnaudojami.
Tik šiuo žvilgsniu ir buvo da
rytas tas pranešimas.
Savo darbą, ir užmokestį
dėlei Lietuvos piliečių aš ge
rai suprantu, o jeigu jie netin
ka vieniems ar kitiems vado
vams, tai ne ką darysi — aš.
kalbu ir darau piliečių var
dan ir jųjų naudon,' o kiti
dalykai man visai nerupi.
;
.'• §u pagarba,
,
r
J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

3ted. plierašas,
Lietuvos
Atstovas ir . " D r a u g o " redak
cija vienaip pripažįsta kont
rolės reikalą bendrovėms, la
bdarybės įstaigoms ir priva
tiniam turtui. Skirtumas tik
tame, kad p. Vileišis mintija,
jog raktą nuo žmogaus svir
no turi turėti valdininkas, o
"JDraugui" rodosi, kad tas
raktas turi būti ūkininko ki :
šenije. Raktu mes vadiname
kontrolę.
/
Federacija nori, kad jos pi
nigai birtų kontroliuojami jos
parinktų žmonių, P-nas Vilei
šis nori, kad Amerikos labdarybės ir pramonės kapitalus
kontroliuotų asmuo atsiųstas
iš Kauno.
Gal kada ir pasiseks panai
kinti Amerikos Lietuvių or
ganizacijų autonomiją ir rin
kimo teises, vbet tat įvyks be
"Draugo'* prisidėjimo.
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T DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 St.
gjunp. 48 Oourt
Bes.

1888 W . 48 Aveooe

Talefohaa Cicero 38*4
Ofiso Cicero 49
y*T,w*MIE LIETUY168IA1

DR. G, M. GLASER
rraktikuoja 38 metai
Ofisas S148 So. Morgan St.
Kertė SS-ro St.,
Chicago. 111.
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
iki B po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po p i e t
Telefonas Tards 687

ŽEMAIČIŲ.
VYSKUPIJA.

(Pabaiga)
Mirę kunigai:
——
Lukšas, S. Maciejauskas, E. • —
Or. L L MAKARAS
Lovminskis, Marcinkevičia K.,
LfeUi vto Oyd j toja* ir Ohlrurga>
K. J. Mikolajauskis, I. Misiavi
Bosdaadc: MOO* 8«. Iflehlgaa Ava
TalefMuui
Paliauta Mfl ir Pal
čia, L. MisiaviČia, J . NoneviChicagoJ: 4515 So. W o o i «tr.
čia, D Okuličius, S Panceris, Tik E»tr«rr« vakake nuo 8:30 Iki t M
TdttMUf Tardą TS».
A. Pavilonis, D. Pocius, L.
Pukinskis, A. Račkauskis, A. •
RažuleviČia,' J. Ramonas, A.
t » » » » 4 t » » » w t t t f t a a f t
Radavičia, I. Rubaževičia, I.
Resid. 1189 Independente Blvd.
Rimkevičia, I. Rimkunas, J.
Telefonas Van Buren 294 ;
Senkauskis, K. Sendrauskis,
I. ^Škirmontas, I. Skorupskis,
Pr. Stakauskas, Pov. StakauRomas gydytojas Ir chirurgą*
skas, R. Styravičia, A. Šarka,
Spectjallsta* Moteriškų, Vyrišku
Valkq Ir visų chroniškų Mgų
i & Šliogeris, J . Šurna, A. Švatelis, I. Talmontas, I. Tomas, Ofisas: 8954 So. HaHted S t . Ohleago
Telefonas Drover 8888
D. Tumėnas, Pr. Turauskis,
«...-„., ,,
. .. ,
— i

i » — »

i

DR. A. A. ROTH,

^

'

VAhAlTI>AS: 1«—11 ry*o 9 — S

po

Pr. Tyškevičia, T. Vasiliaus-1 pieta 7—8 vak. nedėliomis 10—ta «.
kas, I . Vembrė, I. Vizboras, | o^a^^aaaa^aa^aaaaaa^aaa»a»
T. Vodopalas, A. Voitkevičia, j
•
V. Višinskis, V. Zakarevičia,
Dr. M. T. STRKOL'IS
1. Zoris, K. Žebrys, M. ŽatLIETUVIS
Gydytojas
ir Chirurgas
kevičia, S. Žukauskas, Ž. ŽiOfisas: 1757 Vi. 47th St.,
vatkauskas, J. Bublis, J. Pui
(47 ir ITood mjmL)
Valandos:
10 ryto iki S po pietų,
dokas.
€:30
iki 8:30 vakare Nedėliomis
Kamendoriai: J. BondŽiu 9 iki 12 rytais.
Tel. Boulevard 180
lis, V. Dambrauskis, S. GarRes. 8814 W. 43rd Street.
balauskis, Pr. Gricius, J. JaTel. McKinley 288
sas, K. Jasas, A. Lukša, M.
Počiabutas,
K. Rimkevičia,
Pop. Šimkevičia, Ign. ^Turo- Telephone: Yard* 6*92
nok? B. Zelonka, B. Žimontas,
Pr. Bakšys, Pr. Gricius, K.
'Petravičia,
P. Jakšbas,
P.
Gvaldą.
Alataištai: A. Ambrus,' E.
Turiu patyrimą
Atkacevičia, P.. Baktis, J. Bimoterių llgo»B; rū
tautas,
A. Barkauskas, L
pestingai
pritiurki ligonę ir kudiBžezinskas, L. Danilevičia, V.
kj laike ligos.
Demskis, A. Dambrauskas, A.
Pranckevičia, A, Jankauskas, 3255 So. Halsted St.,
m.
V. Jozapaitis, M. Kaziliauskas
I. Lipnevičia, , K. Mačanis, *•*• • » » » ^ • ^ » » » f c ^ ^ ^ ^ » » » » » » » i » l-'r
Telefonas Boule\ard 8189
Miniatas, M. Bronkevičia, Pr.
Možeika, A. Milaševičia,
L.
Opulskis, A. Pacevičia,
L.
DBNTISTAS
Pacevičia,
S. Paulukevičia, n
8331
S. Halsted Str.
J. Pranis, J. Rukelis, M. Sko
Chicago. tU.
VALANDOS:
9—12 A. M.
rupskis, G. Stankūnas, I. Sta1—5;
7—8
P. M.
škevičia, I Strupas, T. T. Stir- n
peika, Y . Šlageris, Jos. Vercinskis, K. Žimkevičia • ir Pr.
S
••' n
•
'
'
Ražutis.
S. D. UCHAWIQ
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DRAUGAS
Toliau Adomas turėjo tris
sunūs. K u r jų moterys? Ai ir
jiems Bievas; šonkauliu* lau
žei.
'
(Jai ne? Gal Adomas turė
jo aštuoriiasdešimts aštuonias
dukteris ir tris sunūs. Tų tri
jų vyrų buvo aštuoniasdešimts
aštuonios moterys. Kai Ablių
užmušė jo brolis, tai liko
dviem vyram po 44 moteris.
J o s buvo a v y s : jie jas ganė.

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA,
A m e r i k o s lietuvių pareigos.
Lietuvos spaudos
reikalai
turėtų būti gyviaushi ir svar
biausiu Amerikos lietuvittiirs
klausimu, su kuriuo šiandiena
t v i r t a i susiriša visos Lietuvos
politinis, kultūrinis ir ekono
minis likimas. S p a u d a
yra
kiekvienos tautos gyvenime
s m a r k i u kovos įrankiu, dide
lė galybė, prieš kurią *uMr a į šipulius priešų pastangos
tautą p a v e r g t i ; gera ir d o r a
s p a u d a visą tautą kultūriniu
žvilgsniu pakelia iki augšči a u s i o laipsnio.

b a gaivinti Lietuvos piliečiu
tautinę dvasią ir auginti stip
rias lietuvių morales ir fiziš
k a pajiegas Lietuvos laisvei
iv demokratybei palaikyti mū
sų tautos politiniame, kultūri
niame, soeijaliame ir ekonomi•

niame gyvenime.
K a s t r o k š t a , kad
Lietuva
butų apsišvietusi, prasilavinu
si ir susipratusi t a u t a ir gei
džia, kad Lietuvos žmonės tik
ru gerbūviu galėtų pasidžiau
gti,
tuojaus teprisideda prie
Tiesos Spaudos Bendrijos, ku
ri nuoširdžiai rūpinasi Lietu
D. L. K. Gedemino p u l k o orkestrą.
vos apšvietos ir krikščioniš
Lietuvos politinis, kultūri kos kultūros reikalais.
nis ir ekonominis gyvenimas
Kas nori, kad Lietuvos mo
tik d a b a r pradėjo
smarkiau kyklos, p r a d e d a n t nuo žemiau
•I-o pėstininkų
P a s mus Šiauliuose, kada
vystytis. Žengiant mūsų tėvy sių ir užbaigiant aukščiausio
buvo rinkimai, ir prieš rinki
nei į laisvę, k a r t u žengiame mis butų lygiai prieinamos vi D. L. K. Gedimino pulko
mus, ėjo didelės a v i a c i j o s vi
mes visi j politikos, kultūros siems Lietuvos piliečių vai
Kapelmeisteris.
sų grupių. Daugiausia balsų
ir soeijalio klausimo sūkurius, kams, tepasiskubina nors ma Hovo 27 & 19vj m.
gavo Krikščionys Demokratai,
i š k u r i ų t i k t u o m e t i š e i s i m e , žą, dalį savo pinigų indėti j
N©.
191
nes ta pa rod o Miražas.
sveikais, jei priešakyj savęs Tiesos Spaudos Bendriją, kuri
Aktus, Suv. rod.
1) Valstiečių Sąjungos (sočiturėsime vadovu Lietuvos ge bodama g r y n a i demokratine įGerbiamieji!
j a l i s t i š k a ) : Šiaulių vai. —.'33,
rai
p a s t a t y t ą ir s u t v a r k y t a staiga, stovės už visuotiną
Gavęs adresą skubinuos ir aš Šiaulių mieste — 42, (Jruzspaudą. J i n a i galės Lietuvos Lietuvos mokslą
ir visomis
jumis aplankyt SMVO r a š t o žo d/ių vai.—813, Meškučių vai.
ir jos piliečių gyvenimą ap galimomis pajiegomis
renis
džiais. Dabar ni«>s j a u netokie — 328, Stačiūnų vai. — 66,
saugoti nuo pavojingų audrų, Lietuvos mokyklas.
esame menki ir suspausti sve Pašiaušės vai. — 24, Kruo
kurios Lietuvai gresia iš lau
K a s myli Lietuvą, gerbia timtaučių, kaip kad palikote
pių vai. — 87, K r u k i ų vai.—
ko ir vidaus.
mokslą, y r a linkęs naudingą kitąsyk išeidami j Amerika.
Amerikos lietuviams Lietu darhą dirbti, tam progų Tie Susipešus rusui su vokiečiu, 184, Klovainių vai. —.36, Ga
ščiunų vai. — 289.
vos likimas yra labai brangus, sos Spaudos Bendrija
teiks po didelių vargų, mes likome
2). Bepartiviu ūkininkų An
jie moka savo tėvynės laisvę kuodaugiausia. Durys kiekvie galingi ir pavyko greitu laiku
drioniškio vai.: Šiaulių vai.—
a p k a i n u o t i , taipgi supranta ge nam geram lietuviui j Tiesos nusikratyt
jungo
buvusių
(i, Šiaulių miesto — 8, (inizrai kokią svarbią rolę Lietu Spaudos Bendriją atdaros.
skriaudikų. Valdome p a t y s sa
tlžių vai. — 5, Meškučių vai.
vos gyvenime lošia
spauda,
(Jarbinga ir laiminga yra vo šalį ir esame laisvi Lietu
k u r i toli gražu nėra tbbula ir ta tauta, kurios piliečiai spau- vos piliečiai, f ik labai laukia — 5, Stačiūnų vai. — 2, Pa^
t u r t i n g a . Todėl nesiranda nei dos naudą, svarbą ir g a l y b o l m e sugrįžimo iš Amerikos* sa šiaušės vai. — 8, Kruopių vai.
mažiausios abejonės, kad A- supratę pirmiausia stato sa vo brolių ir seserų, idant jie — 17, Kruhiu vai. — 73, Klo
merikos lietuviai parems nuo vo darbams ir sumanymas vy parsinešę savo sutaupinius do vainių vai. — 1, (iasčiunu
vai. — 1.
širdžiai ir gftdsiai
pinigais
stys stiprų kultūrinį pamatą, lierius uždėtų pabrikus ir krau
Tiesos Spaudos Bendrijos gra
3).
Krikščionių—Demok ni
o toliau kitus tautos reikalus t u ves.
žų ir n a u d i n g a
sumanymą
tų, ūkininku, M ! -ų ir jauni
aprūpiną. J ų darbas bus am
A š nuo pirmos dienos, kaip
mo: Šiaulių vai. — '"vi:"), Šiau
Lietuvos spaudos
reikalams
žinas. Spauda skurdžiaus ba buvo šaukiama savanorių ka
lių m. — 511, (Jruzdžių vai.
surinkti bent $1W).0M.00 Akūžę vilties spinduliu nušvie riuomenė, pastojau į 1 pėsti
merikos lietuvių tarpe.
— 845„ Meškučių vai. — 530,
čia, jinai turčiaus puikybę į ninkų Didžiojo Lietuvos Ku
SIači unų vai. — 474, Pašiau
Dedami
pinifcui
Tiesd< dulkes paverčia. Gera spauda
nigaikščio Gedimino pulką ir
S p a u d o s Bendrijon Amerikos politiką nuo šiurkštumų apva j a u a n t r a s metas kaip esu Lie šės vai. — 3 2 6 , Kruopių vai.
lietuviai neikiek nerizikuoja, lo, apšvietai, kultūrai, dailei tuvos kareiviu. S u d a r i a u dide — 659, Krukių vai. — 310,
bet dar pelno gali tikėtis sau padeda kilti. S p a u d a remiasi lę orkestrą ir su savo muzi Klovainių vai. 631, Oasčiunų
ir Lietuvai. Tiesos
Spaudos visas pasaulio gyvenimas. Ne- kantais dalyvauju visuose mū vai. — 285.
4). Darbo žmonių ir social
Bendrijos pinigai išmintingai įasi nei vieno pasaulyje da šiuose: pirmiaus su rusų bol
Šiaulių vai. —
p a v a r t o t i įrengimui
Lietuvo lykėlio, kuris galėtų be spau ševikais, paskiaus su vokie demokratų:
je spaustuvių, poperos dirbtu dos pasekmingai gyvuoti ir čiais, p d a b a r su lenkais. Al -602, siūlių mieste - - 858, (Jru
vės inkurimui
ir laikraščių vystyties.
gos gaunu tūkstantį (V;00) zdžių vai. —' 1220, Meškučių
leidimui gali lengvai visiems ' Tiesos Spaudos Bendrija, iš markių per mėnesį, bet tas vai. — 310, Stačiūnų vai. —
Pašiaušės vai. — 696,
Bendrijos dalininkams užtik eidama viešumon su obalsiu tūkstantis tiek teturi v«»ivios 118,
rinti gražų nuošimtį, kuris mi Lietuvos spaudn gaivinti, pa kaip Amerikos 10 a r 11 dolie- -Kruopių vai. 722, Krukių vai.
lijonieriais nepadarys
nei T. lietė lietuvių tautos kūno gy rių. Amerikos l i e t i m ą ' vis- — 520, Klovainių vai. — 63,
Spaudos Bemlri.K nei jos da viausią ir opiausią gyslelę, nuo kuom šelpia mūsų kariuomenę, (fasčiunų vai. — 167.
lininkų, bet kiekvienam >u- kurios priklauso viso Lietuvos a r negalėtumėte, su pagelba
5).
Bežemių,
mažažemių;
teiks j a m teisingai" ir dorai organizmo t v a r k u s , sveikas ir kokios nors draugijos, pu^irk- darbo skruzdelės: Šiaulių vai.
priklausančią uždarbio
dalį, naudingas gaivimgumas.
ti mūsų pulkui pučiamus va — 95, Šiaulių m. — 26, Gruz
rio ir medžio muzikos ins džių vai. 20, Meškučių vai.
gi Lietuva laimės visais žvil
Baigiant šį rašinėlį dar kar
t r u m e n t u s dovanų
parsijoti, — 6, Stačiūnų vai. — O, Pa
gsniais.
tą primenam Amerikos lietu
Tiesos Spaudos
Bendrija viams, kad Tresos Spaudos nes čia, negalima nei už di šiūrės vai. — 13, Kruopių vai.
s t a t y d a m a pirmon eilėn Lietu Bendrijos šėrai j a u parsiduo džiausius pinigus gauti pirk — 21, Krukių 9, Klovainių vai.
vos spaudos, reikalus, neprasi da po 5 dolierius vienas ir kas ti. T u r i u labai senus ir su —25,
Gaščiunų vai. 21.
Lietuvos
žengia prieš kitus mūsų tau nori tų šėrų nusipirkti, o tai rankiotus iš visų
6).
Bežemių,
mažažemių,
tos svarbius d a r b u s ir suma pgi Bendrijos reikalais gauti kaimų, ant kurių labai sunku Biržų apielinkės: Šiaulių vai.
nymus, bet jiems praskina ke paaiškinimų, tesikreipia šiuo kareiviams groti. Pageidauja —2, Šiaulių miesto — 8, Gruz
lius į pasisekimą ir <iar labiau adresu: Tiesos Spaudos b e n d  m a butų ant 46 ypatų trimi tą džių vai. — 2, Meškučių vai.
sudrutina. S p a u d a kiekvieno rija, 222 South 9th str. Brook. orkestrai. Siunčiu jums savo O, Stačiūnų vai. — 6, Pašiau
muzikantų komandos paveik šės vai. — O, Kruopių vai. —
darbo ir sumanymo y r a gai lyu, N. Y.
slą, gal kokiam žurnalui pa- 2, K r u k i ų vai. — 2., Klovainių
vinančia pajiega ir nekuomet
drįsit a t s p a u s d i n t i kaipo pir vai. — O, Gasčmnų vai. — 1.
neišdžiustančiu šaltiniu, iš ku
CICERO, I L L .
mą Lietuvos kareivių orkestrą.
rio gyvybės syvų gali pasisem
7). Žydų* liaudies susivieni
P a r a š y k i t laišką.
ti visa* t a u t a ir atskirai kie
jimo : Šiaulių vai. — 1, Šiaulių
L. R. Kryž. Kėm. dr-jos ir
kvienas jos narys norįs sio- Tautos Fondo
Linkiu visai jūsų šeimynai mies — 896, Gruzdžių vai. —
."39-o skvrio
* kiu a r kitokiu būdu sau, vi mėnesinis susirinkimas
bus daug gerų dienų ir sveikatos 64, Meškučių vai. — 3, Sta
suomenei ir t a u t a i pasitarnau birželio 28 d., 1920 m., (pane- ir greito sugrįžimo į Lietuvą. čiūnų vai. — O, Pašiaušės vai.
ti.
— 2, Kruopių vai. — O, K r u 
J\ Gudavičius.
dėlio vakare) 7:30 8 v. Antano
Tįesos Spaudos Bendrija, panų), svet. ant antrų
kių vai. — 55, Klovainių vai.
lubų.
kviesdama Amerikos lietuvius
IŠ Š I A U L I Ų (suvėlinta).
— 16, Gaščiunų — O.
Kviečiami visi nariai ir no
prisidėti prie naudingo suma rintieji tapti nariais.
8). Krikšč. Dem. Darbo F e 
nymo, nemano daranti kokį tai
Šiauliai. P a s mus rinkimai i d e r a c i j a s : Šiaulių vai. — 1841
Pataisymas.
nepaprastą stebuklą, bet vien
Steigiamąjį Seimą buvo 14, Šiaulių mies — 2353, Gruz
4
nori Amerikos lietuviams pri
* D r a u g o ' ' numeryje 146 15,16, balandžio Dalyvavau ir džių vai. — 815, Meškučių vai.
minti jų p a r e i g a - <avo tautos (birž. 21 dieną) koresponden aš. Buvau išrinktas į komisi 363, Stačiūnų vai. — 4 7 8 , P a 
linkui. Prie Lietuvos laimin cijoje L. B. Kryž. rėmėjų rei ją nuo Šiaulių valsčiaus. Aš šiaušės vai. — 247, Kruopių
gesnės ateities privalo visi lie kalais įvyko stambi klaida. manau mdoinu bus- žinoti nuo vai. — 310, Krukių vai. —302,
tuviai prisidėti, todėl:
Vietoje • šįmet narių įsirašė, kokių grupių ir kokios, parti Klovainių vai. — 1968, Gaščiu
šįmet jos daugiau gavo balsų. Že nų vai. — 165.
K a s nuoširdžiai nori, kad turėjo būti 7 3 . nariai
9). S a n t a r o s p a r t i j o s : Šiau
miau paduodu surašą, Šiaulių,
Lietuva butų pilnai laisva ir įsirašė.
L. R. Kryž. rėm. dr-jos rast. Pasvalio ir Panevėžio apskri lių vai. — 22, Šiaulių mieste
visiškai nepriklausoma demo
J. Šliogeris. čių.. J i e buvo suvesti į vieną 82, Gruzdžių vai ,-r- 9, Mešku
k r a t i n ė respublika, lai tuojau*
apygardą ir buvo 14 grupių, čių vai. — i , Stačiūnų vai. —
prisirašo prie Tiesos S p a u d o s
Bendrijas, kurios
vyriausiu PIRKITE KARŽS TAUPY kurios statė k a n d i d a t u s į. St. 20, Pašiaušęs vai. — 64, K r u o 
pių vai. — "6, Krukių vai. —
tikslu yra s u JĮfeudos pagel- MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). Seimą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS,

36, Klovainių vai. — 5, Gasčiunų vai. — 8.
10).
Socijal-liaudininkų:
Šiaulių vai. — 8, Šiaulių mies
te — 42, Gruzdžių vai. — 187,
Meškučių vai. — 23, Stačiūnų
vai. — 7, Pašiaušės vai. — 9,
Kruopii}

Atsakymas. Žinome, kad Adomas ir J ieva turėjo sūnų ir
dukterų, bet nežinome jų skai
čiaus. Negalime sakyti a r jų
buvo aštuoniasdešimts a r dau
giau a r mažiau. K a i p dabar
vyriškų i r moteriškų skaičius
mažu kuomi skiriasS, taip, tur
būt, buvo ir Adomo šeimynoje.
Tie laikai nuo dabartinių skirėsi tuomi, kad t a d a broliai
galėjo eiti moterystėn su se
serimis. Tokiu būdu nebuvo
reikalo " l a u ž y t i š o n k a u l i u s , "
kaip T a m s t a rašai.

to nėra, nei Šventųjų Tėvų
veikaluose Bėra aiškios, tvir
tos #fei vienokios nuomonės
apie tai.
X u n . *P. Badys.
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Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj
Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami.
Ge
riausias amatas,
mes išmokiname
j keletą
savai
čių,
prityrimas
duodamas mokiV*^
nanties. Vietos atdaros. Specijalte
Kriaučystė8 Skyrius, mokslas už
ganėdina visus.
MASTBR 8CHOOL
190 N. State Str.
K a m p a s Lake str. a u t 4tij lubų.
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BLANKAS

PILDOME
DYKAI.
Balde Gonsultatton Btirean, Inc.
85 So. Dearbora St. Cfciccųro.
Room 206

v a i . — 34, K r a k i ų

vai. — 37, Klovainių vai. —
40, Gaščiunų vai. — 7.
11). Tautos P a ž a n g o s : Šiau
lių vai. — 15, Šiaulių mieste
— 90, Gruzdžių vai. — 6, Meš
kučių vai. •— 3, Stačiūnų vai.,
— 1, Pašiaušės vai. — 4,
Kruopių vai. — 19, Krukių
v a i / — 14, Klovainių vai. —4,
Grasčiunų vai. — 2.
12). Bepartijinių organiza
cijos: Šiaulių vai. — 2, Šiau
lių mieste — 17, Gruzdžių vai.
— 2, Meškučių vai. — 7, Sta
čiūnų vai. — 1, Pašiaušės vai.
— O, Kruopių vai. — 13, K r u 
kių vai. — 1, Klovainių vai.—
10, Gasčiunių vai. — 6.
13).
Bepartijinių
kuopos:
Šiaulių vai. — 10, Šiaulių mie
ste 48, Gruzdžių vai. — 14,
Meškučių vai. — 5, Stačiūnų
vai. — 6, Pašiaušės vai. — 2,
Kruopių vai. — 6, Krukių vai.
— 2, Klovainių vai. — 9, Gaš
čiunų vai. — 3.
14). Lenkų: Šiaulių vai. —
34, Šiaulių mieste — 394,
"Gruzdžių vai. — 41, Meškučių
vai. — 1, Stačiūnų vai. — 8,
Pašiaušės vai. — 90, Kruopių
vai. — 34,, Krukių, vai. — 12,
Klovainių vai. — 23, Gaščiu
nų vai. — 2.
P a v a s a r i s pas mus anksty
bas. J a u ariam. Manoma sėti
avižas.
M. J .

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.

Ablius reikėjo užmušti. Nes
kaipgi Dievas leido žmogų a n t
žemės ir neturėjo nei vieno
danguje. Nekaltas kraujas bu
vo AL! i ui krikštas. Pirmagi
miui
Dievas davė
brangių
dovaną. Kai]) užgimė Dievas,
Jėzus Kristus, taį davė dau
gybei vaikelių dangaus dova
Kurie rengėtės ant ilgesnio
nų. Ne jų kraujas buvo ne laiko praleisti pasilsio (vakakaltas.
cijų) dienas, o labjausią šei
Atsakymas. Abliaus užmu mynos, tai galite gauti pui
(Cottages)
šimas nebuvo iš reikalo, o iš kių vasarnamių
Kaino pavydo. Nekalta mirtis arba pavienių kambarių ant
j a u senai Lietuviams žinomos
nedelto įvyko, kad Abliaus
(Lemont's Resort Farmos, So
dusia patektų į dangų. J i nei
dus, Mieli.)
nepateko iki kol K r i s t u s ne
Vasarnamiai ir pavieni ka
ini rė ant kryžiaus. Ne Abliaus
kraujas buvo j a m krikštas, o mbariai passi randuos su lovo
— valgius patys turės
K r i s t a u s kraujas. T a i p p a t ir mis,
Betlejuje
E r o d o nužudytieji pasigaminti. Visokie valgiai
vaikeliai nepateko j dangų per •— mėsa ir grocernė — y r a
30 su viršum metų, t. y. iki pristatomi ant vietos kožna
kol K r i s t u s nenumirė ir neat- diena, p e r bučerių iš Benton
pirko Adomų, Ablių ir visus I t a r b o r .
Norite platesnių žinių, mel
Seno Į s t a t y m o šventuosius ir
nekaftuosius Betlejaus berne džiu rašyti pas
lius.
A. J . LEMONT,

VASARNAMIAI ANT
RANDOS.

Ablius mirė trisdešimts tri
jų metų.

Lemont's Resort F a r m ,
Sodos, Michigan.

Atsakymas,
(i ai ima t a i p
spėti, bet nei Šventame Rašte

GRAMAFONAI
Geriausių išdirbyseių gvarantuoti ant 10 metų,
parsiduoda už numažintų kainų, prie kožno gramafoao pridedame f) rekordus dykai.
Grafonola

C. knip ant

(Pabaiga)

paveikslo su gerais du-

Be abejo tas y r a sunkiausias
d a i g t a s ta meilė moteries, Die
vo duota tik del žmogaus nukentėjimo. P a g a l v o k i m e / iš
kokios menkos medžiagos žmo
gus:

beltavais springsais, mo

Atsakymas. Įvairių lyčių
meilė ne tam yra, kad žmogų
kankinių, o t a m k a d žmonių \
skaičius didėtų. .
Tikiu Evangelijai, tikiu de
šimčiai Dievo įsakymų
ir
dviem meilės įsakymams, ti
kiu į Dievą Tėvą* Visagalintį
ir t. t.
Saulė J>ėga apie žemę. Žvai
gždės vienų eilę daugiau api
bėga už saulę. Mėnulis dvylika
eilių mažiau už saulę. 1 Vasaros
laike mėnulis vaikščioja že
miau, saulės taku. Žiemos lai
k e viršui saulės t a k o ; tik a n t
j a u n 0 sueina į vietų, k u r bu
čiuoja veidus vienas kitam.
Atsakymas. Apie tuos daly
kus y r a t a m t i k r a s žmonių
mokslas vadinamas astrono
mija, t. y. žvaigždžių teisių
mokslas. J i s netaip tvirtina,
kaip Tamsta. •

©o

toru; išduoda skambų ir
gražų balsą. Kaina $50.
00.

Labai paranki i Lie

tuvą parsivežti.

$50.00

Kitų modeliai gramafonų kaina nuo $15.00 iki $400.
K i t u r už prisiuntima neruokuojame.
K r a u t u v ė a t d a r a Nedėliomis visa dieną.
Nauji gražiausi lietuviški rekordai.
E4535 Jaunavedžio

Pasiskundimas

ir Tarditoja,

E4536
E4537
E4237
&4475
E4272
E4474
E4416
E4363
E 3417.
E2356
E2357
E2358
E3191
E4181

Dialogas.

Pavasario Dainos ir Pakol Jaunas Tai ir Linksmas.
Piemenėlis ir Pavasaryje, F. Petrauskas.
Jonas Smikis ir Maušo Kelionė, Dialogas.
Girtuoklis, Mėtavonė ir Pasakos Stebuklai.
Spragilų Daina ir Strazdelis. Petrauskas.
Mielaširdystė ir Vai Verčia Laužą Petrauskas.
Mylimoji Polka ir Vestuvių Valcas.
Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė Leidžias.
Padespanas ir Mazurka.
Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykei Nemunėlis Teka.
Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė.
Darbininkų Marseletė ir 'Sukeikime Kovą.
Ant Marių Krantelio ir "Saulutė Tekėjo.
Alvito Ežero Bangos ir Pilvigrių Valdas.
Kataliogą pasiuneiaase kolnam dytaū.
Didžiausia Krautuvė Gmmafvm, Kncgų, Huksinių 4**Mų

JUOZAPAS F. SUDRIK.
3343 So. Halsted St.,

y

p

CHICAGOJE.

iŠ CHICAGOS LtE
'II

Hmmm

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
\ Pirmadienis, birž. 28 d.,
Šv. Leonas.
Antradienis, birž. 29 d.,
Šv. Petras ir Povilas apašt.
IŠNAUJO TRŪKSTA
ANGLIŲ.
Šiuo kartu esama jau
pavojaus.
Cbieagos miesto inžinierius
Combs paskelbė, jog miestui
yra pavojaus del stokos aug
liu. Labai mažai augliu turi
ma įstaigose, kurios miestui
pristato vandens. Tr jei ang
lių nebus atvežama kiek ivikiant, pompos gali
sustoji
veikusios.
Kokios iš to gali but pasek
mės ?
Tokios, kad staiga sumažė
tų spaudimas vandens. Mies
to gyventojai daugel vietOM
netektų vandens, (ii pakilus
gaisrams, nebūtų k u 0 gesinti.
Inžinierius Combs perspėja
gyventojus, jog miestas gali
sulaukti labai blogų
pasek
mių, jei neatsimainys dabarti
nė padėtis.
Bet tai dar ne viskas. Kurkas gali but blogiau ateinan
čią žiemų. Del stokos anglių
ėia gali pakilti negirdėtos
riaušės. Nes žmonės šiandie
negali įsigyti anglių ateinan
čiai žiemai. T r vargiai jų jsigys. Nes didžiuma anglių san
delių yra tušti. Negalima gau
ti pirkti, nežiūrint
augštos
kainos.
Už anglių nepristatynią mie
stan kaltinami geležinkeliai.
Geležinkelių kompanijos ne
pristato į kasyklas reikalin
gos kiekybės vagonų.
National Ooal Assoeiation
prezidentas Morrow paskelbė,
kad geležinkeliai anglims ve
žti turi duoti daugiau vagonų.
Kitaip visi didesnieji miestai
atsidurs be anglių ir viskas
turės sustoti.
Atrodo eia tokia
tvarka,
daug panaši į patarlę, kad
kuomet vra duonos, tai nėra
druskos, gi kuomet yra drus
kos, nėra duonos.
Seniau už stoką anglių vi<a
atsakomybė buvo suverėiama
ant anglekasių. Buvo sakoma,
anglekasiai mažai dirba.
Šiandie anglekasiai
dirba
ir nori dirbti. Bet jiems nepristatoma reikalinga kieky
bė geležinkelių vagonų. Šian
die tad yra kaltos geležinke
lių kompanijos.
Bet kompanijos visą kulte
vėl suverčia ant šalies vyriau
sybės. Sako, vyriausybė su
grąžino joms geležinkelius di
delėje betvarkėje. Trumpu lai
ku negalima
pasitvarkyti.
Trūksta reikalirfgo kapitalo.
Oi išlaidos keleriopai padidė
jusios.
Ssarborough, Angliją birž.
27. — Darbo partija čia suva
žiavime pasmerkė sumanomą
Ąnglijon įvesti vi satiną probibioija. Prieš pfihibiciją pa
duota 2,003,000 darbininku
balsų, gi už — tiktai 823,000.

*>f T R A T I S

FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
MORTGAGE
REAL ESTATE

BANK
INS'JRANCE

EUROFEAN AMERICAN BUREAU
Siunčia Pinigus

Parduoda

3249 So Halsted Street.

Laivokortss

Chicago, IMmoia

BOULEVARD

611

BROLIS PAŠOVĖ BROLĮ.

Iš T0WK

Ottk

M i »».»>•

^^^^^^3T

-f-

SAVO AKIS.

Pirmadienis, birželio 2? 1920.
T

Extra?roga Biznieriams!

Iš Liet. Teat. kliubo " Lietu
> v a " darbuotes.

•
I
I

I š ERIOHTON PARKO.

Beveik kasdieną galima ra
Parsiduoda " D r a u g o " mūrinis namas. Stovi gero
sti " D r a u g e " žinių iš Town
je vietoje a n t kampo So. Wood St. ir 46th Str. arti
Birželio 13 d. Nek. Prasi of Lake kolonijos
Policija juodu intaria
lietuvių
/lieuvių šv. Kryžiaus bažnyčios Prie galo namo yra gadėjimo Š. P . M. bažnyčioje bu darbuotės. Bet nė sykį nema
ginčuose.
rage, kuriuose gali tilpti 3 automobiliai.
vo didelės iškilmės: pirmoji čiau, k a d butų kas parašyta
Norėdami gauti informacijų, kreipkitės šiuo adresu:
vaikučių šv. Komunija dr atsi apie L. T. kliubą " L i e t u v a . " Smetonos gerai pritaikinti akiniai
AVasliiglon houlevardo ligo
but palengvinimu del Jūsų aklų.
ninėn atvežtas pašautas Fred lankymas J o Mal. Chieagos Taigi šiub ir noriu apie jį Kuomet tų kenti nuo galvos skau
" D R A U G A S " PUBL. CO.
dėjimo, kuomet raidės liejasi j k m
J. Weiss, 24 metų, buvęs ka Arkivyskupo, kuris daugeliui keletą žodžių parašyti.
9V, kuomet skaitai ar siuV' ar >aChicago, m .
Sai,
tai tuomet yra ženklas, kad
reivis. Gydytojai yra nuomo žmonių suteik'ė Tikėjimo P a s
1800 W. 46th Str.
Nedėlioję, birželio 20 d. mi
reikia
J
u
m
s
akinių.
Mano
15
m
e
t
ų
nės, j6g vargiai jis pagysiąs. tiprhflmo Sakramentą. Pirmo nėtas kliubas buvo įrengęs iš patyrimas priduos Jums geriausią
už prieinamą kaina
J o brolis, Earl AVeiss, yra ji iškilmė buvo ryte, antroji važiavimą Willow Spring miš patarnavimą
Bet
taip
žemai
n e t iki $3.00.
po pietų.
paduotas teisman kaipo plėši
kuose. Iš namų trokn išvažiuo
JOHN SMETANA
9:30
rvte
vietinis
klebonas,
kas, tuojaus buvo policijos su
ta 9 valandą ryte. Nuvažiavus
Akių Specijalistas
imtas ir uždarytas
\Varren kun. A. Briška, klerikas V. aprinkton vieton ^prasidėjo
Damašas ir vargonininkas, gie pasilinksminimas. Dainos ir 1801 S. Ashland Av. Chicago
gatvės nuovadom
Egzaminas suteikiamas dykai.
dodami
tam
tikras
giesmes,
18-tos gatvės.
Earl trirtina, kad jo brolis
įvairus lietuviški žaidimai ne S-čios Kampas
labos
virs
Platt'o aptiekos.
MOTERYS.
*
i
pašautas netyėiomis. Bet poli įvedė bažnyčion didelį buri vai ant valandėlės nesustojo. >
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18
MERGINOS,
Tėmykite į mano parašą.
cija nepasitenkina tokiuo tvir kų, einančių prie pirmos Šv.
4 vai. po pietų šaunios šei Valandos: nuo 7 >val. taryto iki 9
VYRAI,
tinimu. Sprendžia, kad tame Komunijos. P e r mišias kbbc- mininkės parengė stalus ir vai. vakare. Panedėlials, SeredoVAIKAI
į
mls ir Petnyčiomls.
atsitikime* gali but kas nauja. nas pasakė gražų pamokslą. pagamino pietus. Baigiant už
Einantieji
prie Komunijos kandžiauti, p . Virbickas .per
?! del fabriko darbo. Prie mašinų Drill puhcli pressing ir
Nori uždengti broli.
vaikučiai buvo gerai prirengti statė p. J . Paleką, kliub viti. Taippal prie eoil winding del soklering dratų ir
0
offiso darbo kaip klerkai, typistes. Turi mokėti an
Pažeistą Fredą ligoninėn at mokytojų — seserų Nazaretie- ce-pirjnininką, šį-tą pakalbė
gliškai kalbėti. Gerą alga pradžiai. Atsišaukite p a s :
vežė pats brolis Earl ir tuo- čių. Tvarka buvo knogražiau- ti. P . J . Palekas pažymėjo,
t
jaus išnyko. Tuo tarpu pažei sia.
kokiam tikslui yra tas kliubas
Perkėlė savo ofisą po num.
KELLOG SWICHBOARD & SUPPLY CO.
3:30 pietų atvyko J . M. Ar susitveręs .ir trumpai perbė 4729 S. Ashland Avenue
stasis, atgavęs sąmonės, pra
šė gydytojo nepranešti poli kivyskupas. Jį pasitiko šie ger go jo nuveiktus darbus. Po Specialistas džiovų, moterų ir vy
1066 West. Adamss Str.
rų ligų.
biamieji kunigai: kun. A. jo kalbos -perstatyta kalbėti
cijai apie tą atsitikamą.
y
. .
|
arba
..
Gydytojas stebėjosi tuo pra Skrypko, kun. Petraitis, kun. p-lė Unė Babickaitė, artistė, Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30
po 6 vai. vakare, atsišaukite '
šymu ir kuoveikiaus pranešė M. Krušas, kun. J . S v i r i a s , nesenai atvvykusi iš Lietuvos. vakare. Nedaliomis 10 iki 1.
kun. P . Lapelis, kun. J . Pas J i dėkojo kliubui už pakvieti
Telefonas Drexel 2880
apie tai policijai.
B. F . ZIKA,
ft
kališkas,
*kun.
J
.
Čužauskas,
mą dalyvauti tame išvažiavi * —
• Kiek palaukus policija gat
—X
2515 South Austin Boulevard,
Cicero, IU.
vėje suareštavo Earl Weissą, kun. Briška ir kl. V. Parna me ir sykiu pareiškė, kad
sužeistojo brolį, ir pristatė sas. Procesijoj dalyvavo ir padės kliubui darbuoties • ir
draugijos su vėliavomis: Nek. kelti lietuvių dailę. J o s pasi
policijos nuovadon.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Policijos kapitonas Atkin- P ras. Š. P . M. moterų ir mer žadėjimas priimtas dideliu
rankų plojimu.
son suareštuotą išklausinėjo. gaičių ir Aniolų Sargų.
3107 So. Morg&c otreet
Reikalingi
C
H
I
C
A
G
O
,
n
j
i
i
i
r
o
i
H
Pįrmą
pamokslą,
lietuviškai
Pavalgius ir atgiedojus tau
" F r e d gulėjo vienoj lovoj
Vyrai, stoeko ir išsiuntinėji
Telefonas Tardą KUM
sakė
klebonas,
kun.
A.
Briš
tos himną, vėl kibo visi prie
su manim po num. 41 No.
Valandos: — 8 iki 11 i i ryto;
mo kambaryj) klerkai krautu
i
po
pi«tu
iki
8
vak.
Nadėltoka.
Antrą
angliškai
pats
J
.
M.
žaidimų, kuriuose dalyvavo ir
Pauliu.)
gat.",
sakė Earl.
vėje. Darbas pastovus.
mis nuo 6 iki 8 vai. vakar*.
Arkivyskupas.
Tvarka
žmonių,
p-lė
Babickaitė.
Šitame
išva
" P o pagalviu buvo revolve
NOVAK,
Parsiduoda la
i i ris. Tr nesuprantamu
būdu einančiųjų prie Tikėjimo Pas žiavime p-lė Babickaitė paro
1654 Blue Island Ave.
bai pigiai ant 3
tiprinimo
Sakramento,
buvo
dė keletą naujų žaidimų.
kažkaip tas iššovęs."
§••••••••••••••
pavyzdinga. Žmonių bažny
Viso labo L. T. kliubui
lubų
mūrinis
•Trečias brolis.
čioje buvo daug. Nė Velykų " L i e t u v a " ir pasisekimo vi 1
•
namas frontą*
rytą
tiek
neprisirenka.
Visu
Ligoninės gydytojai
sakcf,
duose jo sumanymuose. Kad ir •
JMUSIDliODA
ADVOKATAS
jog žiūrint į žaizdą galimas iškilmės metu giedojo para daugiau įrengtų panašių iš •
C!ro8ornė ir Kendino lietuvių apgy
žilo akmens.
•
Ofisas
Didmiesty):
ventoje
vietojo,
prie
šv.
Jurgio
baž
pijos
cboras.
Palaiminimą
žmo
»
daiktas jis galėjo but pašau
važiavimų.
•
nyčios priežastis pardaviom patirsit
29
South
La
Salle
Street
nėms suteikė pats J . M. Arki
(iazas, elektra, vanos, šilto
•
tas gulint lovoje.
ant vietos.
N. K kas.
Kambaris 824
928 YY. 33 St.
vandens šiluma. Randos neBet policija apžiurėjo lovą vyskupas.
TeL Central §890
i
:
Tą pačią dien# mūsų klebo
ir neatrado kraujo pėdsakių,
•
IŠ BRIGHTON PARKO.
sa $1:2fi.(H) į mėnesį. Kaina
E X T R \ B.\R<iE!V.\S
• Vakarais, 812 W. 33 St. parsiduoda C kambariu rakandai $ 11,2<M).()() randas ant Bridgeno kun. Antano Bciškos buvo
nei kitokių šovinio ženklų.
•
TeL Tardą 4681
| parduodu pigiai.
Tuo tarpu atsiliepia trečias vardadienis. Taigi, jo vardo
L. P . bonų galima užsirašyti •
porto.
J. G.
• • • • • • • • • • • • • • i 2853 So. EnioraUl Ave. Chiea^o. III. Parsiduoda gražus mūrinis
vaikučiai sek anėi ose vi etose:
brolis, Bruno Weiss, kurs gy dienoje parapijonų
ant antrų lubų.
vena kitoj vietoj. Šis sako, priėmė pirmąją Šv. Komuniją
namas 8 inetų senumo, 2 fia
IT.
Statkienė,
veizdos parapijos svetainėje lybiai
kad Fred pašautas pirm sa ir daugeliui žmonių S U I < H W
lai .")—({ kambariai gazas, ele
4434
So.
Fairfield
Ave.
Reikalingos:
vietos
mažiems
vaiku
7 :30 vai. vakare.
vaitės laiko važiuojant auto Tikėjimo Pastiprinimo sakra
čiams, geruose namuose. Paliudiji ktra i r vanos cementinis ba(krautuvė).
mobiliu. J i s važiavo su bro mentas. Ilgiausių j a m metų!
Apart išrinktų delejjralu, susi mai reikalingi. Atsišaukite j (hiltl- seinentas a n t Franciseo Ave.
Dr. S. Biežis,
ron's Home^ Commision, City Hali, t a r p e W . 3 5 t l l g a t . i r W . 3G
liu Earl.
Jurgis.
rinkime
turi
dal}'vauti
ir
kuopų
Waterbury,
Conn. tarpe 11:00 i r '
2114 \V. 42nd St.
1:00,
arba
rašykite
prisiųsdami p a - gat. Randas neša ant mėne
Iš to policija sprendžia, kad
valdybos,
nes
daug
yra
svarsty
Dr.* Černar'skas,
liudijimua
sio $65.00. Kaina $6,750.00.
turbūt, juodu pavogusiu auto
IŠ NORTH SIDĖS
mui
svarbių
reikalų.
2850 W. 40th St.
Parsiduoda pigiai, geras
mobilių ir už nepasidalinimą
. REIKALINGI
Komisijos su raportais tegul ne
mūrinis namas, a n t BridgeBirželio 15 d. Šv. Mykolo J . J . Paleikas,
susikivirčiujusiu. Galimas dai
Firemonai Burners Pagelbininkai. E2514 W. 45th St. (agentas). pamiršta pribūti. Prie to bus/ pri namel fabrike del naktinio darbo. porto, 4 flatai, po 4 kambarius
parap. svetainėje L. Vyčių 5ktas, kad jiedu negalėjusiu
Vestuvėms, krikštynoms vai einami įnošknai G-tan\ M. S. Sei Cleros alįyos. Geros darbo sąlygos. • augštas akmeninis basementas
ta kuopa įrengė šeimininę va
Atsišaukite tuojaus:
pasidalinti pavogtų daiktų.
namas yra nesenas ir gerai ap
karienę pagerbimui klieriko duvėms geriausia ir p r o t ' i - mui.
Chicago
Vitrcous Enamcl Products
Nes abudu yra policijai ži
r
o
.
taisytas. Randos ant mėnesio
Pr. J n r o ir vargonininko Joz. giausia dovana y r a $50.00 L.
M. Sę-gos Chie. Aps. Pirm.
1431 South 55 Cotirt.
nomu, kaipo geru paukščiu.
neša $54.0G. Kaina $5,650.00.
Brazaičio.Užkandžiaujant p.A. P . bonas, nes jis nepagenda,
A. Jakaitė.
nepasensta, ne išeina iš mados
Netikėtai parsiduoda na
SUVAŽINĖJĘS VAIKINĄ Baeevieia paaiškino vakarie
mas mūrinis ant 2 lubų 6—7
nės tikslą ir pažymėjo kl. P r , T.eaudįla, bet vis auga ir au
NORĖJO PABĖGTI.
PARSIDUODA GROSERNE
REIKALINGOS
kambariai, stogas labai geras
J u r o nuveiktus darbus.
ga.
geroj apielinkėj, nepraleiskite pro
ištaisytas del drabužių džiovi
Paskui kalbėjo vietinis kle
Kuris krikštatėvių nupirks gos. Atsišaukite
Evanstano jaunas milijonie
Mergaitės,
del
lengvaus
fabri
2346 So. Halsted Str.
nimo. Ęandos neša ant metų
bonas kun. P . Meškauskas, p . vaikui už 100 dol. boną, tai tu s
rius B. W. Kittredge pergreiko <larbo. <iera aiga, 48 va- $45.00. Kaina $4,400.00 ant
J, Brazaitis, A. Mureika i r ki- vaikas, sulaukęs 15 metų, tu
tai automobiliu važiuodamas
ANT PARDAVIMO
lanįos savaitėje.
Bridgeporto prie Šv. Jurgio
rės
$175.
A
r
tai
negraži
dova
pulki
ir
graži
Grosernė ir Saldainių
('Mark gatvėje, šiaurinėj mies
Krautuvė. Puikioj vietoj. Lietuvių American Paper Goods Co.
bažnvčios.
Ant galo kalbėjo klierikas na? .
to dalyj, suvažinėjo jauną vai
ir Lenkų apgyventoj. Biznis išdirb
Juras. J i s pasakė karštą i r jau
J. K. Encheris, rast. tas per 8 metua
Del paltesnių
informacijų
126 West Randolph St.
kiną.
KAZ. VENCKUS,
kreipkitės į ofisą:
4332 So. Hermitage Ave.
Po 2»to atsitikimo milijonij- sminga prakalbą, ragindamas
GEORGE PETKUS.
rius mėpfm'> pa^prųsti. Bet hu visus grįžti tėvynėn, Lietuvon
ir
ten
darbuotis
jos
labui.
Kal
| ' < » P « « W'l
vo Migauias ;-u savo antomoV:Real Estate. Loans & Fire
bėdamas
apie
tėvynę
prisimi
liu. \
Insurance, Foreign Exchange
nė
Lietuvos
moksleivius,
kurie
IŠ NORTH SIDĖS.
Žmon i n m i n i a
susi r i nl: o
and Steam Ship Tickets.
karo
nuvarginti
reikalauja
pa
prieš policijos nuovadą ir ė3402 S. Halsted St. Chicago.
Tautos Fondo ir L. R. K. R.
me šaukti suareštuotą jai iš šei pos. Tat po jo kalbos atei
Dr. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parveLė
Tel. Yards 5379
tininkams
šelpti
sumesta
15
43sk.
susirinkimas
įvyks
šiandie
duoti.
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su ' ^ 3 ^ 1 0 "
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
birželio 28 d. vakare parapijos
9-j'u ,vNTo. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome, dėti
Milijonieriaus kišeniuje at- dol.
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos
Aukojo: P . Mureika $2.00, svetainėje.
rasta bonka su degtine.
PARSIDUODA.
Turime daug svarbių reikalų
iliustracijomis puošime kiekvienų " V y t i e s " numerį.
A Rugienius 1.00, A. Bacevi2 lotai, namas, 1 karvė, kele
DAUGIAU BUS IMAMA Už"čia 1.30, J . Brazaitis 50, A. aptarti. Gavome dėžutes rinki mųi
Vargu kas kita y r a taip iškalbinga, kaip iliustracijos.
tas kiaulių, paukščių i r tt.
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia
Mureika 1.00, Joz. Martišius dovanų kareiviams.' Katrie nori
PASPORTUS.
Kampas arti Marąuette Par
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.
1.00, P . Sriubas 1.00, B . Tu-suteikti Lietuvos kareiviams dova
ko, tik 2500.00.
Chieagos federaliam buste maitė 1.00, P r . Valaitis 1.00, nų, lai ateidami susirinkiman at
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos -Valdžios
Atsišaukite:
pasportų klerkas pranešė, kad P. Valaičiutė 1.00, A. Gerdžiu- sineša daigtų neseniai '' Drauge''
žmones, kariuomene, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos
J. P . EVALDAS.
gamtų!
?u liepos 1 d. už išduotus Su v. nas 1.00, J . Lebezinskas 1.00, minėtų.
2434 W. 69 St.
Pr. J. Paliulis,
Valstijų pasportus n n 0 žmo A. Peldžius 1.00.
Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk
Telefonas Prospect 107
nių bus imama po $10. šian
Smulkiais $1.20.
" V y t \ " Prenumeratos kaina: Metams'$2.50.
die gi dar imama po $2.
L. Vyčių 5-ta kuopa ateiti SĄJUNGIETĖMS SVARBU.
Tad pasportų raštinė šian ninkams pasiuntė nemažai i r
ANT PARDAVIMO
die tiesiog apgulta, kad pas knygų. L a i i r kitos kuopos se Priešseiminis Moterų
Grosernė ir Bučernė iš priežasties
Są-gos
išvažiavimo į Europą. Yra arti lietu
kiau nereikėtų mokėti bran- ka jo spavyzdį.
Chieagos Apskričio susirinkimas
vių bažnyčios. Nėra knygučių.
Kiau.
Atsišaukite
Berželis.
jvyks birželio 28 dieną, Dievo Ap- «
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Dr. M* Stupnicki
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NEPAPRASTAS BAR
BENĄS.

V. W. RUTKAUSKAS

w

PRANEŠIMAI.

Užsiprenumeruok "Vytį"

"VYČIO" Administracija
3261 S. Halsted St.
Chicago, 111.

2«33 W. 43 st.

