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METAI VOL. IV. No. 128 

Vokiečiai bus priversti 
patvirtinti taiką 

« 

Ko nepadarys Versailiese, 
tai tą atliks Berlyne 

SUTARTIES NEPATVIR 
TINSIĄ—SAKO VO

KIEČIAI. 

Žymi dalis atstovų iškeliauja 
Berlynan. 

Versailles, ges. 31.—Kuomet 
aną dieną Berlynan iš čia ke
liavo du vokiečių atstovu— 
Landsberg ir Giesbort, grafas 
Rantzau juodu išlydydamas 
pažymėjo, idant jiedu praneštu 
Berlyno gyventojams, kad vo
kiečiai atstovai nepatvirtinsią 
taikos sutarties tokioje formo
je, kokioje jiems padavė talki
ninkai. 

Apie tą informacija čia gau
ta nuo pačių vokiečiu atstovu. 

šiandie pasirodo, jog vokie
čiai atstovai dar" nepatenkinti 
ir tuo, ką jie yra padavę talki
ninkams, šiandie prie paduotą 
savo kontr-pashilynni prideda 
vis dar naujas notas. Jų gal
vose pakyla vis naujesni klau

simai, surišti su taikos sąlygo
mis. Tuos klausimus išdeda 
notose ir siunčia talkininkams. 

Talkininkai svarsto vokiečių 
kontr-pasiulymus. 

Daugiau vokiečių iškeliauja 
iš čia Berlynan. 

VOKIEČIAI TAIKOS SU 
TARTĮ PATVIRTINS 

BERLYNE. 

Taip tvirtina Anglijos premje
ras George. 

Londonas, geg. 31.—Angli
jos premjeras Lloyd George, 
George, kalbėdamas Į AYelsh'ų 
diviziją mieste Amiens praei
tą sekmadienį, tarp kitko pa
žymėjo taikos reikale: 

"Mes sakome vokiečiams: 
Tamstos, jus turite pasirašyti 
po ta»kos sutartimi. Jei jus 
to nepadarysite Versailiese, 
\n< ta "atliksite Berlyne. "Nfes 
nepasitrauksime už užimto 
mumis kelio." 

Meksikoje proklemuota 
nauja respublika 

MEKSIKOJ ĮSTEIGTA NAU \ Svetimšaliai busią apsaugoti. 
JA RESPUBLIKA. 

,)0g 

Tą padarė žinomas galvažudis 
Villa 

Dalias, Tex., gi-g. 31. — Ži
nomas galvažudis Villa Mek
sikoje paskelbė nauja respub- m B j įdėmus už galvažinlystes 
liką su laikine sostine mieste 
Parral . Villa taippat prokle-
mavo Filipe Angeles provizi-
jonaliu respublikos prezidentu. 

Tuo tikslu paskelbtas mani
festas, kurio viena kopija ir 
čia gauta. 

Villa su skaitlinga armija 
randasi mieste Pana i . 

Gon. Angeles yra Vilios ša 

Manifeste pažymima 
Meksikoje visi svetimšaliai 
gyventojai busią apsaugoti. 
(Ji amerikonai turėsią savo tei
ses sulig savo padėjimo ir už
imamą vietų. 

Mirtirs bausmė panaikina-

ir išdavystes. Bus gvarantuo-
jama žmogaus gyvybė ir sa
vasties nepaliečiamybė. 

Anot manifesto įvedama 
1857 metais padaryta konsti
tucija. 

Xaujos respublikos armijos 
vyriausiuoju vadu bus pulk. 
Silva, sako Villa. Padaryta 
pienai, kuoveikiaus paimti ir 

liniukas. Nuo pat revoliucijas:P™ respublikos pijungti Ter-
pradžios jis tarnavo Vilios a r - j r o o n ^ Chihuahua tr Juarezą. 
nujojo, kaipo artilerijos eks- \ Nauja-valdžia sav0 gyven-
pertas Paskui tas pat Ange-1 *°i*m* išduos.anti pasportus. 
les tarnavo prancūzams, kaipOjT l l° tad* tikimasi savo pusėn 
inspektorius amunicijos, per
kamos franeuzą nuo ameriko
nu. 

Čia gyvena meksikonas pul-

patraukti ir visą eilę kitų pro
vinciją žymesniųjų žmonių. 

Carranza siunčia kariuomenę. 
Carranzos šalininkai, kaip 

kininkas Silva. J is tad ir yra čionai, taip mieste EI Paso gy
venantieji, sako, kad Carran-
skaitlingą kariuomenę, kad 
Carranbos dalis kariuomenės 

gavęs tą manifesto kopiją. Po 
manifestu pasirašę 14 Meksi
kos valstijų revoliucionierių 
vadai. jjau susirėmusi' su viliotais 

Beto pasirašę ir keli šimtai. Parral apylinkėse ir sekąs mu-
šiaurinės Meksikos žymiųjų *'s-
gyventojų. Carranzistai tvirtina, kad 

Carranza laimėsiąs, bet tai pa
imsią gražaus laiko. 

Sakoma, kad Carranza ka
riuomenės vadu prieš Vilią 
siunčiąs generolą Obregon. 
Bet yra žinių, kad Obregon at

sisakąs veikti prieš Vilią. 
Juareze gauta žinių, kad 

Villa jau paėmęs Cbibualiua. 

STOVIS LABAI RIMTAS. 

S. V. turi žiūrėti, kas ten vei-
kiasi. 

Washington, gog. 31.—Čia 
buvo nujaučiama, kad šiauri
nėj Meksikoj turi įvykti kas 
tokio ypatingo, jei Carranza 
pas S. V. vyriausybę reikala
vo praleisti per Texasą jo ka
riuomenę. Vyriausybė neiš
pildė Carranzos reikalavimo. 

Tr štai dabar apturėta žinia, 
kad šiaurinėj Meksikoj pa
skelbta nauja respubliką su 
provizijonaliu prezidentu An
geles ir su karės ministeriu 
Villa. 

Reiškia, kad Carranza buvo 
nujautęs tas įvyksiančias per-
versmes. Tad ir nebereikalo 
jis mėgino kuoveikiaus tiesiu 
keliu pasiusti kariuomene i 
•Juareza, kad i> ten veikti 
prieš Vilią. 

Vietos autoritetai šiuo kar
tu neišreiškia savo nuomonės 
Meksikos reikale. Neturi dar 
officijalių žinių. Tik pažymi, 
kad apsireiškimas yra labai 
rinitas, ir su juo reikia rim
tai skaitytis. Tas gali pabai
gti Carranzos viešpatavimą. 

PREZIDENTAS WILSONAS 
GINA TAUTŲ SĄJUNGĄ. 

Sako, pasibaigė slaptoji 
diplomatija. 'I 

NC-4 TURĖJO NUSI
LEISTI UPĖN. 

Paryžius, geg. 31.—Vakar 
Vainikų dienoje prezidentas 
Wilsonas į sutrinkusias karei
vių ir civilim žmonių minias 
kalbėjo amerikoniškose kapi
nėse ties Surepies, netoli Pary
žiaus, kur palaidota tūkstan
čiai žuvusių ^nerikonų karei-

Daugiausiai gynė tautų są
jungos re i kalis . Pasakė, kad 
kas šiandie priešinasi tautų są
jungai ir mėgina ją ardyti, ta
sai už kiek laiko turės rausti. 
Gėda bus už tokius darbus. 
Nes tik tautų sąjunga pasaulį 
apsaugos nuo nereikalingų ka
riu. 

Taippat pijezidentas pažy
mėjo, kad slaptoji diplomatija 
atgyvenusi savuosius laikus. 
Šiandie patys žmonės ima 
tvarkyties. Šalių reikalai turi 
but vedami viešai. 

Pagerbė prezidentas kritu
sius karėje dcareivius, kurie 
kovojo už žmonijos laisvę. 

Prezidento Į k a l b o s klausė 
<laugelis žymių žmonių. Tarpe 
anų buvo ir rr)aršalas Focb. 

Kasžinkas atsitiko su 
motorais. 

Brest, Prancūzija, geg. 31.— 
Amerikoniški lakūnai laksty-
tuvu NC-4 vakar mėgino iš 
Portugalijos nuskristi Angli-
jon. Tai buvo paskutinė kelio
nės dalis. 

Bet praskridus apie 100 my
lių kasžinkas pasidarė su mo
torais. "Lakstytuvas turėjo nu
sileisti Portugalijos upėn Mon-
dego. 

Kiek paskiau pranešta, jog 
laimingai nusileista upėn ir 
lakstytuvas yra sveikas. Tik 
su motorais vra vargas. 

Taikos sutartis busianti 
patvirtinta apie birž. 20 

Talkininkai studijuoja vokiečių 
pasiūlymus ^ 

TAIKOS SUTARTIS BUS 
PATVIRTINTA APIE 

BIRŽELIO 20. D. 

Talkininkai studijuoja vokie
čių kontr-pasiulymus. 

WINNIPEGE SUSTREIKA 
VO POLICIJA. 

Atsisakė klausyti savo 
viršininko. 

PASIŲSTA RAITARIJA Į 
MEKSIKOS PASIENĮ. 

EI Paso, Tex., geg. 31,—Iš 
B Ii ss tvirtumos j Meksiko pa
sienį pasiųsta raitarija. Tas 
yra surišta su naujai įsteigta 
respublika šiaurinėj Meksikoj. 

ANGLIJA SKOLINGA AME 
RIKAI 4 MILIJARDUS. 

Londonas, gog. 31. — Pini-
U'vno ministeris Cbamberlain 
parlamente pranešė, jog Ang
lija Amerikai yra skolinga 4 
milijardus 50 milijonų dole
riu. 

GAL RUDENĮ TALKININ
KAI APLEIS RUSIJĄ 

Rusija turės Imt demokratinė 
va&tybė. 

Londonas, geg. 31. — Karės 
sekretorius Cburcbill parla
mente kalbėdamas pažymėjo, 
jog talkininkų kariuomenė iš 
Rusijos busianti atšaukta šią 
vasarą arba rudenį, žiūrint į 
tinkamas ten aplinkybes. 

Kuomet taikos sutartis bus 
patvirtinta, tuomet talkininkų 
armijos skaitlius bus sumažin
tas. Paskui kas kartą tos ar
mijos bus mažinamos. 

Anglijos vyriausybės troš
kimas, sakė Churchill, Rusi
ją padaryti demokratine šali
mi. . i 

Penkios didžiulės valstybės 
nusprendė pripažinti priešbol-
ševikišką valdžią Rusijoje su 
sąlyga, kad ta valdžia kuovei
kiaus* sušauktų kuriamąjį su
sirinkimą. 

Bolševikizmas turi išnvkti. 

Winnipeg, Canada, geg. 31. 
—Čia pagal iaus sustreikavo 
dalis policijos, kuomet polici
jos s viršininkas pagrūmojo, 
kad jis kiekvieną poliemoną 
prašalinsiąs iš tarnybos, jei tie 
nepasirašysią po paduota dek-
leracija, kad nesimpatizuoją ir 
nepritaria generaliam streikui. 

Daugelis poliemonų nesutiko 
su tąja dvkleracija ir sustrei
kavo. 

Buvo streikavę ir gaisrinin
kai. Bet jų dalis jau sugryžo 
darban. 

Toronto j paskelbta generalis 
streikas. 

NEREGIAI KAREIVIAI 
BUS GERAI APMOKAMI. 

Washington, geg. 31. —Tš 
karės tarnybos paliuosuoti 67 
neregiai kareiviai. Jie regėji
mo neteko karės laukuose. 

Jiems visiems vyriausybė 
mokės po $157.50 per mėnesi. 

GEGUŽĖS 31, 1919 M. 

Chicago.—Šiandie išdalies 
debesiuota; vakare ar rytoj 
laukiama lietaus; rytoj vėsiau. 

Vakar augščiausia tempera
tūra buvo 78 laipsniari. 

Paryžius, geg. 31. — Vienas 
Su v. Vai st ii u atstovas Taikos 
Konferencijoje laikraščių ko
respondentams Paryžiuje pa
sakė, kad jei Taikos Konfe
rencijoje neįvyksiančios kokios 
nors svarbios atmainos, tad 
taikos sutartis bus patvirtin
ta anksčiausia birželio 20 d. | talkininkams. 
Po to ir prezidentas Wilsortas 
tuojaus apleisiąs Europą. 

Vokiečių kontr-pasiulymus 
talkininkai priėmė su djdžiau-
siuoju indomumu. Ypač talki
ninkų atstovai stebėjosi vokie
čių pareikalavimais, kad Vo
kietija tuojaus butų priimta 
tautų sąjungon, kad norimose 
nuo Vokietijos atskelti teri
torijose pravesti t plebiscitą, 
kad nustatyti galutiną atlygi
nimo sumą. 

Vokiečių kontr-pasiulyinai 
buvo įduoti prancūzų vyriau
sybei dalimis. Pirmoje dalyje 
buvo 88 puslapiai. Viskas ra
šyta vokiškai. 

Talkininkų raštininkai kuo
veikiaus ėmėsi vokiečių raštą 
versti angliškon ir praneuziš-
kon kalbosna. 

turi būti atskaityti vokiečiams 
padaryti nuostoliai talkininkų 
blokados metu. 

Tai visa atskaičius Vokieti
jai neperdaugiausia lieka mo
kėti atlyginimo. Bet ir to da
lis privalo pasiimti Alzas-Lo-
raine arba Poznanius ir kitos 
provincijos, jei jos turi būti 
atplėšiamos nuo Vokietijos. 

Atstovu Landsberg ir Gies-
berts iškeliavo Berlynan. Gra
fas Rantzau su keliavimu už
truko. Nes jam reikia pasira
šyti po notomis, siunčiamomis 

Protestuoja ui Saar. 
Teritorija] klausinio skyriu

je vokiečiai atstovai tvirtina, 
kad Saar klonyje gyvena apie 
G'00,000 gyventojų, ir kad ta 
provincija nuo Vokietijos at
skeliama, nes ji vokiečiams la
bai brangi anglekasyklomis. 

Sulig talkininkų sąlygų, tą 
provinciją per sekančius 15 m. 
valdys tarptautinė komisija. 
Paskui patys provincijos gy
ventojai apspręs, prie kokios 
šalies jie nori prisijungti. 

Prieš tą vokiečiai protestuo
ja. Sako, ta provincija tai gy
vas Vokietijos sąnarys. 

Vokiečiai taippat yra prie
šingi sugražinti^ Danijai pro
vincijas Scblcswig- Holstein. 
Nesutinka ypač, kad tenai bu
tų pravestas plebiscitas. Jie 
žino, kad didžiuma gyventojų 
nenori Vokietijos. , 

Atstovai keliauja Berlynan. 

Vokiečiai kontr-pasiulymuo-
se apkalbėdami atlyginimo 
klausimą pažymi, jog Vokieti
ja pilnai atlygysianti talkinin
kams, atskaičius savuosius ka
rės metu nuostolius. Prie tų 
nuostolių priskaitoma talkinin
kams pavesti ginklai, amunici
ja ir visokia militarinė nuosa
vybė armisticijos metu. 

» Be to, iš atlyginimo sumos 

Austrai gaus sutartį. 
Austrijos atstovai taikos su

tartį gaus ateinantį pirmadie
nį. Apie tai pranešta austrams 
atstovams. Tie nieko į tai ne
atsakė. 

Taikos sutarties indavimas 
austrams turėjo įvykti anks-
čiaus. Bet to padaryti neleido 
talkininkams aplinkybės. 

Praeita ketvirtadieni talki-
ninku atstovai turėjo plenarę 
sesiją. Paaiškėjo, kad sutartis 
austrams nepilnai prirengta. 
Nebuvę pabaigti svarstyti 
Balkanų tautų troškimai ir 
reikalai. 

Balkanų tautų reikalus at
stovavo Rumunijos premjeras 
Bratiaiio. Jo patarimu atidė
tas sutarties indavimas. 

ŽM0GŽUDIS TEISME SU
IMTAS IR NULINČIU0-

TAS. 

Nei vienas linčiuoto jas nesu
areštuotas. 

Lamar, Mo., geg. 30. — Jay 
Lynch, kurs nesenai čia nužu
dė šerifą IIarlow ir šito sūnų, 
teismo rūme susirinkusių vy
rų paimtas ir, kaip bematai, 
pakartas teismo kieme. 

Lynch teisme prisipažino 
esąs kaltas ir teisėjas Thur-
man jį nubaudė kalėjimu ligi 
gyvos galvos. 

Teisėjas, perskaitęs ištarmę 
ir pramatydamas trukšmą, lie
pė poliemonams kalinį nuves
ti į savo privatinį ofisą. Tenai 
jį saugojo 7 poliemonai. 

Teismo rūme buvo apie 500 
žmonių, tarp kurių daugelis 
moterių su vaikais. 

Tuojaus po 3:0b po pietų 
24 vyrai inėjo teisėjo ofisan, 
policmonus nuginklavo, kali
niui ant kaklo užnėrė virve, 
išvedė laukan ir pakorė. 

Nesuareštuotas nei vienas 
linčiuotojas. Koronerio teisėjai 
savo nusprendime pažymėjo, 
jog Lynch nugalabintas neži
nomų žmonių. 

Pats koroneris dar pridūrė, 
jog žmogžudžiai buvo nežino
mi, nežinia kas per vieni. 

Ar aplankei šv. Kazimiero Seserų vienuolijos Bazarą? Rytoj paskutine diena! 
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Kaikurios draugijos su šven
tais vardais, ardančius' Ekze-
kutyvio Komiteto autoritete, o 
tarnaujančios laisvamaniams 
verste verčia narius dalyvauti 
seime. Štai dokumentas: 

Dr-stės Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus. 

Gerbiamas Drauge:— 
Esate užkviestas neatbū

tinai atsilankyti ant ateinan
čio susirinkimo, tai yra bir
želio 1-ma. diena 1 valandą 
po pietų T. VYoodinano svet 
3251 Lime gatvės. Pagal 
draugystės nutaryina, kad 
kožnas vienas narys turi da-
lyvauti prieš Šeiminiame 
koncerte didemjiame Audi
torium Theatre, Congress ir 
\Vabash Ave. nedėlioj, 8 die
na birželio 7:30 vak. Taipogi 
prašom, kad kožnas narys 
neatbūtinai turi pribūti ant 
ateinančio susirinkimo ir 
nusipirkti tikieta del aug-
šeiau minėto koncerto. Kiek
vienas bus šauktas pavarde 
per nutarimą, raštininko ir 
gaus tikieta pas valdybą. 
Katras neatsilankys ant su
sirinkimo ir nepirks tikieta, 
užmokės $1.00 bausmės, be 
įsiteisinimo. 

Su pagarba, 
B. M. Butkus, pirm. 
A. Mostciko, nut. rast. 
21)02 W. 39th St. 
Phone McKinley 5710 

Draugijas Įsikinkiusias į li
beralų plėškių sveikiname su 
džiaugsminga joms naujiena. 
Kas nenorės šokti pagal libe
ralų dūdelės, tai užsimokės 
dolierį. Ar ne gerai?! 

Neperseniai kaikurios drau
gijos dėjo bausmes ant narių 
už vaikščiojimą į bažnyčių. 
Dabar kitoki laikai: dabar 
bausmės už nėjima į priešsei-
nrinį koncertų. Matyt striuka 
tam koncertui, kad griebiasi ši
tokių priemonių. 

Draugijos ir Šven
tėjų Vardai. 

Vienas žymusis Prūsų lie
tuvis veikėjas nekatalikas, 
o protestantas, gina lietu
vius nuo tų vokiečių, kurie lie
tuviams pri mėtinė ja veidmai-
ningumą. Be abejonės lietuviu'* 
ne melagiai ir ne veidmainiai. 
Ne ta yra mūsų tautinė yda. 

Bet negalime sakyti, kad iš 
kelių milijonų liet u vi n neatsi
rastų ir veidmainių. Tikėjimo 
ir sąžinės netekę žmonės pir
miau tampa veidmainiais, o 
atvirais bedieviais virsta tik 
tada, kada jų niekšystė tampa 
susekta. 

Pašelpinės draugijos pir
miausiai rūpinasi tuomi, kad 

Jis nieko nenori iš-
nei pats duotis iš

turėtų daugiau pinigų ižde. 
Tas pinigų daugumas priklau
so nuo narių daugumo. Kai-
kuriose parapijose pašelpimų 
draugijų yra labai daug, dėlto i 
joms kiekvienai yra sunku su
daryti didelį narių skaičių. 
Beeidamos lenktyn vienos su 
kitomis jos ima nežiūrėti į do
rų asmenų, norinčių įsirašyti. 
Tuom tarpu jos tebesinešioja 
šventųjų vardus, įsigytus pra
džioje, gražaus dvasios pakili
mo laike. 

Veidmainiams patogiausia 
vieta tenai kur vardas yra 
šventas, o doros neprižiūrima. 
Veidmainys kaip derva limpa 
prie neveidmainių žmonių, nes 
jis juos apgaudinėja ir jų jė
gas bei jų pinigus išnaudoja 
savo tikslams. 

Užtat teisingam žmogui yra 
labai nenaudinga būti su veid
mainiais, 
išnaudoti 
naudoti veidmainiui. Todėl 
teisingam žmogui yra stačiai 
nuostolis prigulėti prie draugi
jos, nemokančios apsiginti nuo 
veidmainių. 

Bet kaip atskirti draugija 
įsileidžiančių veidmainius ir 
šelpiančių juos, nuo draugijos, 
nedarančios to f Kristus davė 
atsakymą šitam klausimui: 
4 ' Iš jų vaisių pažįsite juos ." 

Yra draugijų, kurių vardai 
katalikiški, bet nei koks kata
likiškas veikėjas jų neprisi
prašo padėti katalikiškam dar
be. Užtat jos neprašomos pa
klauso laisvamanių ir žinomų 
bedievių užkvietimo. Kada ky
la tautoje ginčas tarp katali
kų ir nekatalikų, tos draugijos 
eina su nekatalikais. Kaip at
siranda kokis asmuo su pasi
šventimu dirbantis kataliky
stės darbų, kada tikėjimo prie
šai sumano kokį nors būda 
tam veikėjui pražudyti, tai 
šventų vardų draugijos parū
pina žmonių išpikiančių tų su
manymų. Tai yra ženklai, iš 
kurių galima atskirti tikra ka
talikiškų draugijų nuo pavo
jingos. 

Lietuviams laikas yra atsi
minti Kristaus žodžius: " N e 
kikevienas, kuris man sako 
Viešpatie, Viešpatie įeis į dan 
gaus karalystę, o kuris daro 
Tėvo darbus," Liūdna yra iš-
vaizdą tos draugijos, kurios 
vardas tebeskamba šventai, o 
darbai yra katalikystei kenk
smingi. 

~GRANlTRAPIDS7MICHr 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. "Drau
gų" atstovauja p. J . MAEGE-
LIS, 544 Myrtle str. 

Pas jį galite " D r a u g ų " už
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
į jį pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokjam nors kitam Gran-
ds Rapids, Mich. " D r a u g o " 
agentui. • \ 

Tarybų Administratyvio Komiteto 
Protokolas. 

Tarybų Administraty vio Ko
miteto extra susirinkimas at
sibuvo 15 d. gegužio, 1919 m., 
Pennsylvania kotelyje, New 
Yorke. 

Dalyvauja Komiteto nariai: 
p. M. J . Vinikas, kun. J . Ži
lius, Dr. J . Bielskis, pf Vil-
montas, p. A. Staknys, ir p. 
K. Česnulis; taipgi Tarybų 
nariai: kun. J . Petraitis, pp. 
L. Šimutis, P. Molis, Šyvis-
Šivickas ir Mastauskas; sve
čiai - ponia Simutienė ir K. 
Šliupas. 

Nepribuvus reikalingam 
skaitliui Komitetp narių, nu
tarta ne formalį posėdį laiky
ti ir visi nutarimai bus pa
likta nedalyvavusiųjų narių 
užtvirtinimui. 

Posėdį atidarė pirmininkas 
Vinikas. Raštininkauja Biels-
H.1S. 

lų paliečiančiuose departa
mentuose. Visur atrasta pata
rimai ir paraginimai tokių ko
misijų sudaryti. Departamentų 
ekspertai, pripažindami orga
nizuojamos komisijos užduo
ties ideališkuma, pasiūlo savo 
patarnavimų. Anot p. Straus, 
vice gubernatorius Federal 
Reserve Board, " jūsų darbas 
netik kad nesipriešina šios ša
lies įstatymams, bet yra pa
girtinas ir remtinas. Jus duo
site pavyzdį tiems, kurie to
kiose aplinkybėse ieško paši
lde lnijimo"; 

Pavienių žmonių pinigai ga
li būti siųsti pavienioms ypa-
toms Lietuvoje sudėtinėse di
desnėse sumose per tarpinin-
kystę Ekonominės Komisijos. 
Įteikimų pinigų ypatoms gva-
rantuos Suv. Valst. valdžia, 
bet laika, į kurį pinigai bus 

Kadangi praeito susirinki-.persiųsti, negalima gvaran-
mo protokolą^ buvo išsiuntinė- tuoti. Ekzekutyvis Komitetas 
tas visiems nariams ir spau- gal žmonėms pasitamaut šiuo 
dai, todėl be skaitymo šiame 
posėdyje liko užgirtas. 

P-as Vinikas išduoda raportų 
iš Ekzekutvvio Komiteto vei-
kimo YVashingtone. Per pasta
rąjį mėnesį dėta pastangos 
gauti Suvienytų Valstijų pri
pažinimų Lietuvos nepriklau
somybės. Tam reikalui turėta 
konferencijos kuone visuose 
valdžios departamentuose ir 
sulaukta džiuginančių pasek
mių. Išsiųsta Prezidentui 
\Vilsonui keletas memorandu
mų kablegrama ir per Valsti
jos Departamentų. Karės De
partamentas, generaliame šta
be ypatingų domų atkreipė į 
Lietuvos armijos žygius prieš 
bolševikus, taipgi į Prūsų lie
tuvių atsinešimų link Lietu
voj nepriklausomybės. Turėta, 
konferencijos su keliais sena
toriais ir Senato užrubežinių 
reikalų komisijoje; taipgi at
silankyta Anglijos ir Švedi
jos ambasadose. 

Patirta, kad Valstijos De
partamentas jau yra rekomen
davęs Amerikos Taikos Misi
jai Paryžiuje, tarp kitų valsti
jų pripažinti ir Lietuvos ne
priklausomybę. 

Lietuvos ekonominiais, ly
giai kaip ir politiniais reika
lais Ekzekutyvis Komitetas 
rūpinos. Turėta keletas kon
ferencijų su galvomis Ameri
can Relief Administration. 
Kaipo pasefcmė šių konferen
cijų minėta valdžios įstaiga 
paskyrė vienų milijonų dolic-
rių Lietuvai sušelpti. 

Reikale Organizavimo Eko
nominės Komisijos teirautasi 
įvairiose valdiškose įstaigose: 
šiame reikale atsilankyta 
Valstijos Deparfamente-Fo-
reign Adviser, Federal Reser
ve Board, Departament of 
Commerce ir kituose šį reika-

laiku paskiriant atsakomas 
bankas ir įstaigas priiminėti 
nuo žmonių pinigus, parduoti 
Ekz. Kom. kuris taip greit, 
kaip užtektinai susirenka vie
nam siuntimui, paveda pini
gus Amerikos valdžiai del 
persiuntimo. 

Lietuvių Raudonųjį Kryžių 
organizuoti tuo vardu Ameri
koje negalima. Negalima' yra 
naudoties nei Raudono Kry-
žiaus simbolų. Tas yra prieš 
internacijonalę sutartį. Lietu
vių Raudonas Kryžius Lietu
voje gali turėti savo skyrius 
čionai, bet tie skyriai galės tik
tai gelbėti šioj šalyj gyvenan
čius žmones, o negalės rinkti 
jokių aukų nei daiktų. Visų 
Raudonojo Kryžiaus darbų 
vienok galės atlikti organiza
cija panašį į Raudonųjį Kry
žių, bet jį turės vadintis vi
sai kitų vardu. 

Kun. Žilius išduoda rapor
tų iš Informacijos Biuro vei
kimo New Yorke. Pastebėti
nai smarkiai publikacijos dal
bas pavaryta. Sistematiškai 
sutvarkyta įvairus straipsniai 
ir straipsneliai padengenti vi
sus lietuvių budus, papročius 
ir visas Lietuvos ir lietuvių 
ypatybės. Straipsniai noriai 
talpinami dieniniuose laikraš
čiuose ir net kai kurie laikraš
čiai parašo editorijalus. Žy
mesni magazinai jau spėjo pb 
keletu ilgokų straipsnių apie 
Lietuvą patalpinti. Nedėliniai 
laikraščiai būna užpildyti lie
tuvių ir Lietuvos įvairiais pa
veikslais, iliustracijomis ir 
straipsniais. 

Ekzekutvvio Komiteto ra-
portas išklausytas ir priimtas. 

(Pabaiga bus). 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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LIGHTHOUSE YVASHING POWDER 

Palengvina Naminius Rūpesčius 
K J H T H O U S E Washing Povvderis palengvina darbų skalbimo dienoj. Gryna 

• " naphta gražiai išplauna ir išvalo čystai, tai kad nereikia vartoti borax ar 
ammonk. Kuomet jus plaunate drabužius su Liglithouse Wasliing Powderiu jus 
galite būti tikri kad jūsų drabužiai yra apsaugojami. Užtat kad jame randasi tik

tai grynos sudėtinės daljs. Jūsų 
drabužiai paliks be plėtmų ir nesu
gadinti. 

Bet Liglithouse Washing Powderis 
taip pat gali būti vartojamas del 
daugybės naminių dalykų. Kur tik
tai yra reikalingas geras laundry 
muilas tenais geriausia vartoti 
Liglithouse Washing Powderis. J is 
yra grynas muilas tiktai powderio 
formoj, jis sutaupys jums pinigus, 
nes jo galima vartoti tiktai tiek 
kiek nori, niekas nenueina už nie
kų. Jis reikalauja daug mažiau 
darbo nuo jūsų. 

Vartojamas taipgi del plovimo in
dų, labaį lengvai taukus išima 
Liglithouse Washing Powderis. 

TEGUL LIGHTHOUSE 
\VASHING POWDERLS 
SUMAŽINA JUMS JŪ
SŲ NAMINI DARBĄ. 

na nuo savo krau- A R M O U R A W ° C O M P A ! N Y 
- tuvninko. 

CHICAGO 

Prezidento A. Smetonos užeiga Vienuolyno bazare. 

PAMATYK GREITAI. 
Sekantieji namai parsiduoda la

bai pigiai. Kuriuos galimu ' pirkti 
su imižii {mokėjimu, o likusius iš 
randų išmokėsite. 

PARSIDUODA geras namelis del 
vieno pagyvenimo, su visais gerais 
įtaisymais, šviesus iš abiejų pusiu. 

Parsiduos už $1400.00 
PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų 

namas ant mūrinių stulpų. Randos 
neša 14 procentų. Parsiduoda už 
$1900, su $200 įmokėjimu, o likusius 
randos išmokės. 

PARSIDUODA 3-jų pagyvenimų 
medinis namas. Randos neša 16 
procentų. Parsiduoda už $2400.00 

PARSIDUODA 4 pagyvenimu vi
sas mūrinis namas po 4 kambarius. 
Randos neša $40.00 i mėnesj. Par 
siduos už $3800.00 

PARSIDUODA 6 pagyvenimų vi
sas mūrinis namas už . . . . $7000.00 

PARSIDUODA 3-jų pagyvenimų 
visa naujas mūrinis namas su nau
jausiais ištaisymais. Neša gerų ren-

dų Parsiduos už $6500.00 
PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū

rinis namas. 2-Jų metų senumo }r 
su visais naujos mados įtaisymais. 
Parsiduos daug pigiau negu k a i | a -
vo pabudavoti. 

Visi virš minėti namai randasiflje-
tuvių apgyventose vietose ant Brid-
geporto ir Brighton Parko . Visi bus 
parduodami su visai mažu jmokė-
jimu. 

. Ateikite j mūsų ofisų, o mes Tam
stoms pririnksime namų pagal Tam
stos norų, nes mūsų yra didžiausia 
Real Estate firma Lietuvių Ameri
koje. 

Kas norite parduot bile kokių 
nuosavybę, mes parduosime greitai, 
visiems t iems kurie tik paduos gerus 
bargenus, nes mes parduodame de-
sėtkus namų kas savaitė ir mūsų 
visi kostumeriai yra užganėdinti. 

Liberty I.and & Inver tment Co. 
3301 So. Halsted St., Chicago, 111. 

PASISKUBINKITE P I R K T FARMA. 
PARSIDUODA 80 akrų gera far-

ma su gera stuba ir nauja barne, da
lis žemės yra pradirbta, o kita leng
va pradibti visa žemė gera ir ran
dasi prie gražios leikos (ežero), 
ir tų visų parankumų. Parsiduos už 
$2500.00 ant lengvų išmokėjimų. 

PARSIDUODA 160 akrų geros ž / 
mė i apie 50 akrų dirbamos su ge
roms trioboms, ant gero kelio, pu
sė mylios nuo mokyklos, 3 mylios 
nuo gražiaus didelio miesto. Verta 
ta farma J8000.00. Kas p.v-fca dabar 
greitai, paims už $4500.oo ^nt leng
vų išmokėjimų. 

Turime daugybę vį.sokių farmų 
dideliame pasirinkime. Atvažiuo- J 
kitę o mes turėsime tokių farmų, ' 
kokios tik Tamstos ieškote. Rašyk I 
j bent vieną ofisų, o mes Tamstai > 
prisiusime knygelę su paveikslais, ' 
mapų "ir platesniais aprašymais apie 
Lietuvių kolionija. 

LIBERTY LANO & 
INVESfMENf C0. 

3301 So. Halsted St. Ghicago. 

KLEIN BROS. 
HALSTED S 20lli SIS. 

Mes tur ime daugybe 
Lietuvių pardavėju vi-
aoj mušu krautuvėj , 
kurie su mielu noru 
jums patarnaus . J u 
reikalaukite. 

KLEIN BROS., yra tinkamiausia vieta del 

Šliubinių Šlebių 
Jaunoji kuri nori gražiai atrody
ti — ir beabėjones kad kiek
viena jaunavede nori gražiai 
atrodyti savo vestuvių dienoj 
tai nusipirks savo šliubine šle-
be pas Klein Bros. Geriausios 
rūšies ir styliaus už pinigus. 
Čionais yra nekurie specija-
liškumati mušu šliubinių šlebiu 

Satinines šliubines šlebes 
po $19.98 

Nepaprastai gražios šliubines 
šlebes padirbtos iš geros rųšies 
baltos satinos su augštu lie
menių gražiai aprėdytos su šil-

' kiniu kaspynu ir kvietkutemis 
nepaprastos vertes. $ 1 9 9 8 

Satinines šliubines šlebes 
po -27.50 

Gražios šlebes nepaprastai ge
ros rųšies baltos satinos -•— su 
gražia jeke ir augštu liemenių 
— georgette rankoves — labai 
geros rųšies po $ 2 7 5 0 

Pokilio ir Pamergiams šlebes po 18.7S 
Labai gražiu modelių šlebes del pamergių. Jos padirb
tos iš geros rųšie^ satinos — Empire styliaus iš gero 
šilkinio net'o pasirinkime gražiu spalvių C1Qi7K 

Ceverykai del Jaunosios 
Mūsų čeveryku skyriuje randasi nepaprastai gražios 
rųšies baltu čeveryku del jaunosios. Ateikite ir pama
tykite kokio gražiaus styliaus jie yra ir nepaprastos 
vertės. 

Išpardavimas Sliubinio Šilko 
Labai dideliame pasirinkime gaunamas šliubinems šle-
bėine šilkas Panedėlyj didelis išpardavimas šio Sezono. 
Nepraleiskite! 

$1.00 Išpardavimas muslininių apatinių 

U. i mm 
' • i t \ l l V l i l l 

Moterių Nakti 
nial marški
niai gero mu
slino ar nai-
sook, ketur
kampiu su kai 
nierium, t rum 
pom ranko
vėm, aftavoti, 
su leicais a r 
kaspinais rė
dy t i , didžio 10 
ik i . 17 fUSO 
vertes dabar v 

Moterių Enve-
lope Chemises, 
ružavos baltos 
ir kremavos, 
dviejų styliu 
su leicais ir 
aftais — su 
linais kaspi
nais didžio 36 
ružavais ir .me 
lynais iki 44 
$1.75 vertės po 

$1. $1. 

Moterių ir 
mergaičių 

blo©mers ru
žavos, baltos 
ar juodbs sa
tinos batisto 
su gtimu apie 
juosta gražiai 
su falbonais 
nubaigtos 25 
iki 29 colių 
ilgio; regulai'e 
ka ina 1^-75, 
vertes spdGija-' 
liai 

$1 

GRJ 

P a n 
vylo 11 
lestau. 
Kelnu 
džia pi 
vikarol 
ir pasl 

Par; 
gerėja, 
bonui, 
talikišl 
pasivai 

Libei 
talikišl 
vilioti, 
šauki ai] 
veltui, 
griežta] 
mos di 

L. Vj 
^us prl 
už kalbi 
jų, kuil 
papasal 
se buv( 
nų įspi 

Motei 
rengia 
dai. J i 
lie dieil 
wlo 
indomi. 
tyti daj 
rankų 
tokių p | 
vietos 
giausiaJ 
paroda| 
pirma 
jun£iet< 
yra ko 
grožėti. 
dirba d 

Geist 
draugij 
surengti 
naudai,] 
dėti nu 
naujos 
yra tikt 
ing." I 
nemažai 
faktas, 
vaikuti i 
šerys 

Gegu 
ko dide] 
tos pai 
protestj 
Europiu 
tur pas 
mis. 
40,000 
taueių 
lietuviu 
tiek lie 

Lietu 
parodoį 
dėjo ir 

Gogui 
dienrašl 
Ledger 
rodą, 
"Paroo 
piotus. 
lietuvi; 
dirbtuv 
vietas 

Kiti 
rasciai 
apie t.-
prieš ii] 
taščių 
mas, su 
pe svei 
klausiai 
tuviai a 
testuoti! 

Žydai 
j imas, 
mas, 
reporte] 
kaikur 
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GRAND RAPIDS, MICH. 

Parapijonys Šv. Petro ir Po-
vylo lietuvių parapijos apgai
lestauja darbštaus kun. J . 
Kelmelio, kurį dvasiškoji val
džia paliuosavo nuo užimamos 
vikaro vietos Grand Rapidse 
ir paskyrė klebonu ant farmų. 

Parapijos reikalai kaskart 
gerėja. Pribuvus naujam kle
bonui, kun. A. Deksniui, ir ka
talikiškas judėjimas smarkiai 
pasivarė pirmyn. 

Liberalai darbuojasi ir ka
talikiškas draugijas nori pri
vilioti, kad jos važiuotų į jų 
šaukiamą Chicagon seimą, bet 
veltui. Katalikiškos draugijos 
griežtai atsisakė, suprazda-
mos dalvka. 

L. Vyėių kuopa buvo suren
gus prakalbas ir parsikvietus 
už kalbėtoją iš Chicagos, p. Zu-
jų, kuris daug indomių dalykų 
papasakojo. Žmonių prakalbo
se buvo daug. Vakaras malo
nų Įspūdį darė. 

(Apgars in imas) 

Gerb. Draugai. 

BŪRYS vyru ir moterių sė
dėjo prie stalo *viename 
Privatiškame name. Visi 

svečiai gėrėjosi kaip gražiai 
viskas buvo pataisyta ir gra
žiai viskas atrodė, staltiese, 
gėlės o ypačiai kaip gardus 
šie valgymai buvo kuriuos jie 
valgė. 

Valgis prasidėjo su tomai
čiu sriuba. Paskui duota bu
vo šmotelis kiekvienam steiko 
gerai iškepto. Keptos bulves 
šilti piragai kuriuos pati šei
mininke iškepė. Prie to dar 

S. V. senatui. buvo alyvų, tomaičiu, ketchup, 
Po rezoliucija pasirašė žydri kavos ir labai gardaus sviesto 

dai prisidėjo prie lietuvių ar
ba prie kiekvieno svarbesnio 
žodžio vartoja "lietuviai-žy-
da i , " arba "žydai ir lietuvai. , ; 

Ką sako ant to lenkai, nete
ko girdėti. Tą visa, berods, 
sudarė p. V. Vaškas. Susirin
kus visiems parodninkams į 
"Alilitary Pa rk , " tapo išnešta 
rezoliucija, prašanti sustabdy
ti skredynes ir užtikrinti kiek
vienam politišką ir tikėjimiš-
ką laisvę. Rezoliucija pasiųsta 

rabinas, Julius Silberfeld. 
Tas parodavimas, susidėji-

mas ir išsigarsinimas su žy
dais gal atneš kokią naudą 
Lietuvai ar lietuviams. Be abe
jonės ir nepakenks. 

Gegužio 22 d., Šv. Ražan-
eiaus dr-ja savo susirinkime 
nutarė iš kasos paaukoti Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui 
$20.00. Taip-gi padaryta ir 
nelemtas nutarimas veikti 
prieš kleboną, nors tas tikslas 

MELROSE PARK, ILL. 

Moterių Sąjungos kuopa j pridmgtas gražiais žodžiais, 
rengia parodą parapijos nau-; veikti parapijos reikaluose 
dai. J i atsibus 1, 2 ir 3 birže- draug su kitomis Newarko dr-
lie dienomis, Sv. Petro ir Po- mis, 
vylo svetainėje. Paroda bus Škic. 
tildomi. Joje galima bus pama
tyti daug moterrų ir merginų 
rankų išdirbinių ir visokių ki
tokių pamarginimų. Patar t ina Lietuvių Labdaringosios Se 
vietos lietuviams kuoskaitlin-į Jnngos 9 kuopa rengia pra
šiausiai atsilankyti, nes tokia j kalbas nedėlioj, 1 d. birželio, 
paroda Grand Rapids'e b u s ' 3 v a ' . p ° P ' ^ F r a n k a n d j a -
pirmą sykį. Mmsų moterys są- m e s svetainėj, Lake st. ir 
jnngietės kad ką surengia, tai kampas 21 gat. Kalbėtojas bus 
yra ko pamatyt ir kuo p a s i - ; i s Cliicagos. 
grožėti. Užtat garbė joms, kad : Kviečiame visus lietuvius 
dirba del parapijos labo. j i r lietuvaitės atsilankyti į 

Geistina butu, kad ir kitos v'v* minėtas prakalbas. 

kuris ypačiai paskanino pira-
gus. Ant prievalgio duota iš 
kenučiu peaches, su namie 
keptu chokoladiniu pyragų. 

Aš turėjau garbe būti vienas 
iš šitų svečiu nedėlios vakare. 
Aš ypačiai išreiškiau savo pa
dėka šeimininkei už toki gar
du valgiu pataisymą, o ji štai 
ka atsake: "Ačiū jums, bet aš 
tiktai turėjau paprastus val
gius ši vakarą, nes dauguma 
iš mano svečiu visuomet mėg
sta paprastus valgius. GE
RIAUSI VALd AI YRA PAP
RASTI. 

50 Grindine fliil/n j 
Lempa U J Ko I 

Ant apribuoto laiko ir tikto i su kiekvienų 
pirkiniu. 

FederaI Electric 
Wa»hcr 

Lampą yra viena iš gra
žiausių — verta daugiau ne

gu mes u:' ją reikalaujame. Mes p r i s 
tatysime Jums abidvi FederaI ir' ląmpą 
į Jūsų namus tikti su 

m 

. . 

draugijos nors syki į metus 
surengtų po vakarę parapijos 
naudai, tada galima butų pra
dėti mastyti ir apie statymą 
naujos bažnyčios, nes dabar 
yra tiktai "combination build-
ing. ' ' Kad lietuvių kolonija čia 
nemaža, gali liudyti ir tas 
faktas, jog mokyklą lanko 400 
vaikučių, kuriuos mokina Se
serys Dominikonkos, airės. 

Parapijonis. 

Kuopos rast. 

NEWARK, N. J. 

Lietuviai su žydais. 

Gegužio 21 d. Xe\varkc įvy
ko didelė žydų paroda. Tikslas 
tos parodos buvo, kad išnešti 
protestą prieš lenkus, kurie 
Europoje tai vienur, tai ki
tur pasižymi žydų skerdynė
mis. Parodoj dalyvavo apie 
40,000 žydų ir, anot svetim
taučių apskaitliavimo, apie 200 
lietuvių (labai abejotina, ar 
tiek lietuvių buvo). 

Trumpos Žineles. 
Harrison-Kearney, N. Y. Vie

tinės, parapijos clioras pradė
jo irti, nes kaikurie sulaisva-
i na nėję nariai nori dėtis su be
dieviais. 

Lavvrenoe, Mass. č ia per 13 
savaičių streikavo audėjų dar
bininkai, bet dabar, per pa
starąsias dienas, streikas vis 
kriko ir darbininkai grįžo prie 
darbo. Kompanjios pakėlė ar
gas ant 15 nuošimčių. 

Hartford, Conn. Vyčiai pa
rengė vakarų, kuris gerai nu
sisekė. Perstatė "Gyvenimo 
verpete / ' Kostiumai ir scene-
rija buvo puikiai pritaikinti. 
Žmonių buvo pilnutėlė svetai-
ne. 

Darbai tame mieste pradėjo 
eiti gervn. 

Du Bois, Pa. šioje lietuvių 
kolonijoje Šv. Juozapo bažny-

Lietuviai prie surengimo tos i. . . .. ., , . « . 
^ F . . . e . . eia ir parapija susilaukė 2o parodos beveik visai neprisi

dėjo ir niekam nebuvo žinoma. 
Gegužio 21 d. vietos anglų 

dienraštis "Newark Morning 
Ledger ," rašydamas apie pa
rodą, pažymėjo sekančiai: 
" P a r o d a prasidės 12 vai. per 
pietus. Visi, kurie prijaučia 
lietuviams ir žydams, turi savo 
dirbtuves ir visokias biznių 
vietas uždaryti nuo pietų.' 

Kiti išeinanti Newarke laik
raščiai irgi labai plačiai rašė 
apie tą žydų-lietuvių parodą 
prieš ir po. Toks smarkus laik
raščių išgarsinimas, aprašy
mas, sukėlė nemažai kalbų tar
pe svetimtaučių. Vieni kitų 
klausia, kame dalykas, kad lie
tuviai susidėjo su žydais pro
testuoti prieš lenkus. 

Žydams tas lietuvių prisidė
jimas, a r beveik tik pritari
mas, berods, labai patiko, kad 
reporteriai savo aprašymuose 
kaiJkur bandė paduoti, buk žy

mėtų sukaktuvių, todėl gegu
žio 7 d. iškilmingai apvaikšti
nėjo tą sidabrinį jubiliejų. 
Buvo 40 valandų pamaldos 4, 
5 ir 6 dienomis, per kurias ap 
linkiniai kunigai suvažiavę pa
dėjo vietiniam klebonui, gerb. 
kun. J . Urbonui, atlikti dva
siškas pareigas ir prie tų ju
biliejaus iškihnių prisidėjo. 

REIKALAUJAMA MAINIE-
RIŲ IR KROVĖJŲ. 

Geri namai su geru vandeniu ir 
elektros šviesomis; pigi randa, dide- ' 
Ii daržai, gera ganykla dykai, ga l ima 
laikyti karves, kiaules ir vištas. Ge
ras kambarys ir valgis nevedusiems 
žmonėms. 

Musii mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi "drift" ir "shaft" mainas, 

i 
su 3 Vi pėdu iki 5 pėdų anglių. 

Mes n e m o k a m e transportacijos. 
Mes turime viską privil iojimui gerų 
vyri)—geros darbo ir gyvenimo sąly
gom, ir m e s nenorime tokios kleaos 
žmonių, kurie nori mokėti traaaporta-
cija. 

Del platesnių informacijų ats išau
kite arba rąžykite: 

New River Gompany, 
MACDONALD. W. VA-

Tas teisybe" ,sakiau aš 
Kad paprasti valgiau visuo

met daugiau duoda užgamlini-
nia ir yra sveiki". 

Paskui sakau aš jei. 
"Man rodos kad ta s stoi

kas kurį Tamsta šiandiena 
davei man pasirodė lyg kad 
butų iš Wilson Kompanijos 
Chicago. Žinai kad aš apie ke
letą savaičių buvau Chieagoj 
ir turėjau garbe pereita per 
visa planta Wilson & Co. Aš 
pats savo akimis mačiau kaip 
šitas steikas ir kiti visi dalv-
kai išdirbami per Wilson & 
Co., yra egzeminuojami ir su 
kokia atyda kiekvienas daly
kėlis ir peržiūrimas. Pavely
t u s ir žmonėms ateiti ir žiūrė
ti kaip mėsa yra pakuojama. 
Ištikrųjų aš neesu niekur ma
tęs tokio susiklausymo kaip 
pas Wilson £, Co. ir kaip tik 
paragauju mėsos tuo jaus ži
nau koks skirtumas tarpe kitu 
mėsų ir Wilson Kopanijos. 

"Ta pati norėtųsi man sakyti 
apie alyvas ir sviesta kuri šian
diena mes valgėme ir ketehup, jie 
Visi man rodosi kad Wilson Kom
panijos yra". 

Šeimyninke nusišipsojo su di
deliu užganėdinimu sakydama: 

"Tas yra tiesa apie stoiką. Jis 
iš ilson kompanijos, aš ji pirkiau 
nuo savo mėsininko, jis pat perka 
viską nuo "VVilson Kompanijos nes 
sako kad kostumeriai yra visi už
ganėdinti niekados nesiskundži. 

Sviestas tai buvo VVilson & Co., 
Clearbrook ir labai geras Kava 
yra Wilson & Co., Certified Blue 
Label Blend. Ar negardi buvo 

Alyvos ir kenuoti peaehesai ir 
ketchup taip pat iš Wilson & Co, 

"Aš š i tuos pietus tam tyčia ir su.-
rengiau nes aš žinojau kaip esi en
tuziastiškas apie VVilson & Co., mais
to produktus, ir tuo pačiu sykiu aš 
gavau proga pati paragauti ir nuo 
šio laiko aš nieko daugiau nepirksiu 
kaip tik VVilson & Co., Dauguma iš 
mėsininku ir grocernįnku turi pasi
kabinę vaizbaženkli "The VVilson La
bel Protects Your Table". • 

"Tai yra nepaprastas vaizbaženklis 
ir pilnai atsako. Aš esu Tamstai de-. 
kinga už supažindinimą manes 'nu 
Wilson & Co., kadangi aš v isus na
mui reikal ingus dalykus o ypačiai 
maisto perku. Labai malonu buvo 
girdėti kad tokis susitarymas yra 
tarpe darbininku VVilson & Co., Ir 
gero prižiūrėjimo išdirbinėjime mai
sto kuris randasi toje dirbtuvėje. 

Sįncerely Wii l iam C. F r e e m a p 
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$ 5 IŠKALNO 
Likusius lengvais išmokėji
mais -kas mėnuo su Elektros 
bilą. 

Ateikite ir pamatykite. 
Ali TckphoneST" 
Randolph 1280 

CommoimeaSrfr 
Edison 

ELICTRK: 
SKOPS 

tt W H T ADAMS 

mtm 
44SN«rtti 

Parksitie Avenue 
3127 Loean 

Bovtovard 
4523 Broathvay 

9163 Soutft Chicago 
Avanse 

i 

Da Votfjįz^e J&L? 

Jf JJTTTTHrnJp 

ALEX. MASALSKIS 
G R A B O R I L S 

Lietuvis gra-
boriua. Atl le-
ka T 1 • o k i a s 
la idotuvės ko-
pigiausiai. Tu 
riu savo kara-
bonus Ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
ne dai} grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone DroTftr 41SS 

—H 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Vienose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

t » W. WASHOTGTON 8TRKKT 
Kam baris t e S 

Tel. Central 6471 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeenimas, 813 W. asra 84. 
Tel. Yarda 4«S1 

» • '. 

DR. M. F. BOZINCH 
i 

i | LIETUVIS 
| perkėlė savo ofisą iš 845 Milwau- | 
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra š i toks: 

700 N O R T H ASHLAND A V E N U E 
Kampas Huron Gatvės 

ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 6282 

MiJuakin Advertintng Cc uipauy. Chicago 4137 

*f 

P E C I A L K T A S 
Dr. R. McGUIRE 

Gydyme skaudamu Aklu, Ausų, 
Nosies Ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4.00. 

Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų: 7 
iki 9 vakare kasdien. Nedėl iomis 

1 iki 4:30 po pietų. 

J 5000 SOUTH ASLAND A V E N U E 
Kampas 50tos gatvės Chicago. 11) 

Telefonas Prospect 7995 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5714 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 South W e s t e m Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

I 
' m • -a m mm « « » I » « « > « Į < 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 50S3 

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

Jį ^j*m mrr mat *»-*r i i » » i i i n Į i i m •^o^x»i 

TIKRAS SUTAUPYMAS 
Vaikų drabužiai su 2 

porom kelnių 
Ar norite sutaupyti pinigus ir pirk

ti stiprius ir gražius vaikams drabu
žius — tai ateikite į Vartotojų Drau-' 
gijos krautuvę. 

D r a b u ž i u . ! p u s i a u v i l n o n i a i , lipdai 
nešiojasi, uos padaryti iš stiprios me
džiagos. 

Siutas su pamušalu c\u kartu ilgiau 
nešiojasi negu koks nors kitas. 

Labai įva ios spalvos ir sukirpi
mas, gražiai ^įderinti tiktai už 

Dr. G. M. GLASER 
• • m i n « > « . » » * j 

Praktikuoja 27 metai 
Ofisas 3148 So. Morgan St. 

Kertė 82-ro St., Chicago, BL 
ČPECIJALISTAS 

Moterišku, Vyriškų, talpjrl el iro-
niškų lijęg. 

OFISO VALANLK)S: Nuo 9 ryte 
lkl 16, a u o 12 iki 2 po piet, nuo I 

iki 8 valandai vakare. 

INedėl iomis nuo 9 iki 2. po piet. 
Telefonas Yards 187 

į « m n « a » « » « w»i^«»» * » i i « o i i » m J 

$9.75 
KORPORACIJA PALATINE 

1112—1114 Milwaukee Ave. 1701 — 1703 West 47-gatve. 
5,000 šėrininkų 2,000 mokinių 

Prekvbos Kursai visai Amerikai 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.I 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

t 
Patarimas Dykai 

Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki Į 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
4€49 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.< 

Telefonas Yarda 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dfi. i i 0 AW0TiN 
a 

Gydytojas. Chirurgą*, 
Akušeris. 

1920 So. HaLsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12. ryta; 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4867 
6~ * • » » • • » « • » • • • » » » ! 
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I Dr. S. Naikelis f 
S LIETUVIS 
g GYDYTOJAI Q t CHIROKGA* I 

4712 So. A«hland Ave. 
Fhomr Drover 7649 

į Cicero offiee: 4847 W. 1 Itli St. i 
P h o n e C i c e r o 5 9 6 1 

RnddencJJft S356 W. ISltl 81 
S t i o c e afrospeot &58A 

?4itiiiiim9iii*!ifi22ijaiii>ttififii2iinuHiiita9 

r«L Drover 7642 

I Dr. C. Z. VezelU 
L E E T t V f S DFJPFISTA* 

r Valandos: nuo 9 r; zo iki 9 vak. 
Nedėl iomis pag^i ;rutarlmą 

4712 SO. ASHLAND ATKVUat 
meti 47-tos Gatve*. 
*m -^**>* 

K J i u a 

EXTRA PRANEŠIMAS 
Town of Lake Lietuvių Visuomenei. 

BAZARAS BAZARAS 
Pradžia Darbo. Naujiena Visuomenei 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŠKŲ ORGANIZACIJŲ 
MtPt TOWN OF L A K E 

Rengia 

LIETUVIŠKA KERMOŠIŲ 
Birželio-JUNE 1, 3, 5 ir 7, 1919 

, Pradžia Nedėl ioj 6 valanda, š iokomis dienomis 7 vai. 
J. J . ELIAS SVETAINĖJE 

46-th ir wood gatvių. 

Kadangi bazurą rengfa suvirs 30 vietinių organizacijų ir visi biznie
riai remia, reikia tikėtis ką nors idomus ir kadangi Šitas bazaras — tai 
pirmas žingsnis prie įsigjjimo nuosavaus namo (ir svetainės) . Todėl, kurios 
organizacijos jau prisidėjo bazarą rengti, kviečia ir visas kitas organiza
cijas prisidėti kartu. 

Visus kviečiam vardan Susivienijimo Lietuviškų Organizacijų 

BAZARO RENGIMO KOMISIJA. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H 

Dr. D. J . BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Ar. 
Roseland, m . 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pu l lman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; « lkl 9 vakare. Nod. 
9 iki 12. 

! " ^ DR. G. F. YATES 
GYBYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas Jis atidaro savo ofisą 
' po numeriu 
4 7 M SOLT. : A " . . ' I } AVILVtL 

Chicago, 111. 
j Valandos: 9 išryto iki 8 vakare; 
Nedėl iomis 10 išryto iki 1 po pietų. 

JOSEPH C. WQL0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA S A L L 6 S T R E E T 
Kambaris 324 Tel. Central 6390 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

CHICAGO, ILL. 
* *mmmm » » » » » • » » » » » • » » » « » » » » m] 
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Telefonas Pullman C t 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS I R 
OHTRLRGAS 

Ofisas 11719) Michigan Ave. 
Adynoe 8j30 iki 9 išryto — 1 lkl 
2 po pietų — «:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

•B 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
1758 W. 41Ūk SL, Chicago, RL 
1757 W. 47th SL, Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Antras Iškilmingas Jomarkas ir Piknikas 
RENGIAMAS 

Draugyste Visų Šventu Moterių ir Vyrų 
Nedelioj, 1d, Birželio-J une 1919 

National darže, Riverside III., 
Pradžia 10 vai. ryto Įžanga 25c ypatai 

Visų Šventų Draugija sutaisė visokius žaislus del svečiį taigi ne vienas nepra
leiskite šios progos ir visi atsilankykite kaip jauni taip ir seni, nes tie kurie neatsi
lankysite tikrai gailesites. !, 

Nuoširdžiai visus kviečia * KOMITETAS. 

260 Fi th Ave.. N e w York City. ;-;^ -r • • • •. -. . i , „ -, -,-

Mokykit Mirpimo ir Dmigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai* 

Mūsų sistemo ir ypatiskas mokini
mas parodytus Jus žinovų į trumpų 
laika. . 

, Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet Jus mokysi tės 
Elektros varomos mašinos mūsų s iu
vimo b skyriuose. 

Jųs esate užkviečiaml aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais Ir gauti specUaUi* 
kai pigią kalną. 

Petrenoa daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

MASTER DKS1GHING SCHOOL 
J. F . Kasaicka? Perdėttnis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St. 
i 190 N. State gatvę; kampas Lake 
gatvės. 4 lubos. 
— — • f.' ' ••• " , l

l ' . l l , ' .T! 
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Resid. 983 So. Asrlaud Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 2544 

DU i k, ROTK, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Spec ia l i s tas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiky ir visų ihronišku. l igų 

Ofisas: 3354 So. Halsted S t , Chicago 
Telefoaaa Drover 919 S 

VALANDAS: 14—11 ryto S—1 po 
pietų I — t vak. Nedėl iomis 1 4 — l t d, 

<•: iiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiitiiiniiiiiiiiiitn 



D R A U G A S Šeštadienis, gegužės 31, 1919 
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Įvyko Sv. Kazimiero Seserų Vienuolyne 
* 

67ta ir Rockwell gatves 

Prasidėjo NecL, 25 d. geg. ir tęsis iki 1 d. birželio 

BAZAttAS bus k i t ok i a negu kur matei. Štai keli dalykai, kuriais užsiindomausi: 
ŽaislŲ budos. Budos su gražiais dalykais. Japoniška arbatinė, kur vaišinama 
ir "chop suey." "Burt ininkai ' ' , svečiams ateitį praeitį ir laimę isburiantieji. Arklių lenkty
nės. Restauracija, kur liežuvis juoksis, skanių valgių ir gėrimų paragavęs. 

Kitų nebeminėsime. Atvažiuokite—pamatysite. Nori tyro oro? Miesto durnai įkirėjo? At
važiuok į BAZARĄ kasdien. Neapsivilsi ir apsimokės. 

Nori gerą darbą atlikti ? Važiuok pas mus į BAZARĄ, žinant, kad visas pelnas eis Vie
nuolyno naudai. Kad ir pelno neduosi—ačiū už atsilankymą. Mes visus gražiai priimsime. 

Na, jei nenori šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno pirmąjį BAZARĄ atlankyti—visvien at
važiuok. Pasipažinsime. f^fįrV: • • * -

Prašome [ 
Bazaras atsidarys kiekvieną nedėldienj ir šventėse 

2 vai. po pietų. Šiokiomis dienomis' nuo 6 vai. vakaro. 

Visus kviečia nuoširdžiai 

: 

(Šeštinių ir Decoration Day) nuo 
S 
• 

p-'į ?3 • u 

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
IR 

i r . ^ŽgŠSfcSRi BAZ^RO RENGIMO KOMISIJA. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 
Šeštadienis, gegužės 31 d.. 

Šv. Petronėlė. Anielė (Angelą). 
Sekmadienis, birželio 1 d. Šv. 

Firmas ir Prokulis. 
Pirmadienis, birželio 2 d. šv. 

Marcelinas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

LIBERALŲ SEIMININKŲ 
POSĖDIS. 

mą. Paskutinis susirinkimas 
laikytas buvo trys mėnesiai at
gal. 

Iš priežasties atsisakiusio 
pastarojo pirmininko, skyrius 
netaip dirbo, kiek galėjo ir tu
rėjo dirbti . Raštininkas iš sa
vo pusės kiek galėjo, tiek ir 

įdirbo. Bet persikėlus jam gy
venti kiton kolonijon ir aplin
kybės persikeitė. 

M. Mažeika atidarė susirin
kimą. Paaiškino susirinkimo 
tikslą ir praJe išrinkti valdy
bą. 

Išrinkus valdybą prasidėjo 
Gegužio 27 dieną \Yodmano svarstymai, 

svetainėje buvo priešseiminis Iš svarbiausių buvo šelpimas 
seimininkų susirinkimas. Pi r- L. Raudonojo Kryžiaus. Dau-
mininkas atidarė posėdį 8:45! iriausia apie jį ir kalbėta, d'a-
vakare. Įžangos komisija, išduo baus sutvertas f.. R. K. šelpė-
dama raportą pasakė, kad \u u vvrius, kuris trauks nau-
programus surinkta yra $550. j jus narius, rinks drabužius ir 
Bet pasirodė, kad tikietų ko- aukas. 
misijos pirmininkas ir kasi
ninkas nevaikščioja į susirinki
mus. Nežinia noi kiek pinigų 
yrą surinkta už jžangos ženk
lelius. Lietuviškos spaudo9 
komisija labai gyrėsi savo 
veiklumu. Angliškos spaudos 
komisija sakėsi bijanti garsin-

Tame susirinkime prisirašė 
ir užsimokėjo savo duokles se
kantieji: 

Pirm. P. A. K i šonas $5.00. 
Kun. P. Meškauskas $2.00. 
Po 1 dol.: Ant, Mureika, P. 

Neverauskas, A. Augaitis, P. 
Valaiėiutė, J . Oerdžiunas, M. 

KUR RENGIESI VAŽIUOTI B I R Ž E L I O 8 D . ? Skaityk Cia! 
V a ž i u o k 

LIETUVOS VYČIU CHICAGOS APSKRIČIO 

N a t i o n a l D a r ž e Riverside, III 
Ten bus: Dainos, Muzika, Šokiai, Žaislės; Šilti ir šalti užkandžiai; Gai

vinantis Lemonadas. Viskas ant tyro oro. 
-

Prasidės 9 vai. ryte. 

Nori iki soties pasil inks
minti, iki kojoms ta rnaujant 
prisišokti ; išgirsti koncertą i r 
pri kvėpuoti ty ro oro — va
žiuok Apskričio pikninkan. 
Oriež rinktiniausias Chicagos 
benas; dainuos Apskričio ir 
kuopų chorai. Bus pirmos kle-
sos restauracija; šaldynio ir 
lemonado jvalės. Piknikan ža
da atvykti svečių iš aplinki-
nių lietuvių kolonijų. 

Piknike bus tiek gražumo ir 
įvairumo kiek Lietuvoje baž-
nytkiemyj per atlaidus. Tat 
sulaukus birželio 8 d., " i š 
dugno" visi Chicagos lietuviai 
į pikniką. 

S! 

tis, idant priešai nepatirtų i r Baeevičintė, A. Bacevičius, K. 
nepakenktų. Geriausia esą 
smarkiai garsintis tik prieš 
pat Seimą. 

Iš rezoliucijų komisijos ne
buvo nei vieno. D-ras Drauge
lis sakė, kad rytuose žmonės 
sutaisys rezoliuciją. Buvęs pir
mininkas p. Butkus priešinosi 
tam. Jis sakė: "M es chieagie-
čiai rengiame seimą, o rvtie-
čiai gamins rezoliucijas. J ie 
mums neįtiks." Pakilo įneši
mas išrinkti daugiau narių i 
rezoliucijų komisiją, bet pasi
rodė nesą užtektinai mokančiu 
rašyti. P. Bagdžiunas išreiškė 
savo smarkų nepasitenkinimą mėnesio. 

Balčiūnas, J . Martišius, J . 
Petraitis, A. Gerdžiunas, M. 
Xeverauskienė, J . Lisauskienė, 
B. Naujokienė, E. Andruške-
vičienė, J . Berkelis, M. Lusau-
skas, B. Tarnaitė, M. Karec-
kienė, J . Lebežinskas, J . Va
laitienė, A. Rugienis, P. Mu
reika, J . Sinkevičia, A. Marti
šius, O. Kavaliauskienė, M. 
Mažeika ir Pr. J . Paliukis. 

NorthsidieČiai gražią pra
džią padarė. L. R. K. šelpėjų 
skyrius jau turi 30 narių. 

Nutarta susirinkimus lai
kyti antrą pėtnyčią kiekvieno 

kyti, kada buvo paduotas bal
savimas kaslink liberalų sei
mo. Tokiu būdu liko nubalsuo
ta ir išrinkta delegatai į lais
vamanių seimą. Tat nariai, 
katrie nebuvote susirinkime, 
jeigu atsitiktų koks negerumas 
arba didelės išlaidos iš kasos, 
reikėtų padengti, žinokite kas 
tą padarė. Narys. 

Susirinkimas įvyks ankščiau iš 
priežasties užbaigimo konferencijų. 
Nariai ir narės esate kviečiami 
susirinkti augžčiąu pažymėtame 
laike. 

A. Cibulskis, pirm. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

tuomi. 
Tada susirinkusieji kalbėjo, 

Kad darbas sparčiau eitų, 
išrinko komisiją iš vyrų ir mo-

kad pp. Ilertmanavičius, Da-: terių. 
mijonaitis ir dar kaž koks t re-j J komisiją pateko šie asme-
čias apsiimtų liuosa valia ga - ' n i s : P. Valaičiutė, E. Andruš-
minti rezoliucijas. jkevičienė, B. Naujokienė, M. 

P-nas Kodis, kuris yra len- ! Bacevičiūtė, B. Tumaitė, A. 
kę vedęs, atgabeno tris rezo-1 Mureika, A. Gerdžiunas, A. 

Bacevičius, J . Martišius ir K. 
Balčiūnas. 

Be to Tautos Fondo 43 sky
rius išnešė protestą prieš Chi
cagos liberalų seimą, kuris jau 
tilpo " D r a u g e . ' ' 

Jaunutis. 

liucijas, bet nežinia kokias. 
Kilo sumanvmas sudėti rvtie-
čių bei chieagiečių rezoliucijas 
ir pavartoti tą, kuri pasirodys 
tinkamesnė. Baimė vis-gi bu
vo, kad rytiečiai nepervarytų 
savos priešingos chiea^ie-
čiams. Šie rengia seimą, o 
anie nežino šių nuomonės. 

Tikras vargas seimininkams 
liberalams su rezoliucijomis. 
Kas kita su varpu. Nuvažiavo 
į St. Louis, užsakė ir nebeturi 
daugiau rūpesčio. Bepur, kad 
Amerikoje butų fandrė rezo
liucijoms lieti. Tada ir bemok
sliai galėtų lengvai Lietuvos 
politiką vesti. 

Ten Buvęs. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Draugija Šv. Jono Evange
listo laikė mėnesinį susirinki-
!»a gegužio 25 d. parapijos 
svetainėje. Susirinkimas buvo 
labai neskaitlingas iš priežas
ties gražaus oro, nes daug na
rių išsivažinėjo į piknikus. 
Laisvamanių suklaidinti nariai 
tuo pasinaudojo ir atsilankę 
sukėlė triukšmą. Kadangi su-

Tatrtos Fondo 43 sk veikimas, j sipratusių katalikų buvo ne-
Gegužio 22 d. Tautos Fondo i daug, t. y. valdyba ir dar vie-

42-ras skyrius laikė susirinki-1 nas kitas, tai negalėjo atsilai-

Gegužio 18 d. Dievo Apveiz-
dos parapiįos svetainėje Chi
cagos Apskr. Blaivininkų įvy
ko susirinkimas. Atsilankius 
kelių kuopų delegatams skai
tyta visokie Blaivininkų rei
kalai. Daugiausiai svarstyta 
kaslink einančių mokyklon vai
kučių, kaip sutverus jų kuo
pas, arba skyrius. Nutarta 
kreipties prie vietinių klebonų. 
Nes jeigu jauni vaikučiai susi
pažins su ta organizacija ir 
prie jos pripras maži būdami, 
tai ir išaugę vyrais bei mer
ginomis bus blaivus. Tartasi 
ir apie Blaivininkų Apskričio 
išvažiavimą. Galutinai nutarti 
at idėta sekančiam susirinki-
mui. 

Skaitytas laiškas iš Blaivi-
-ninkų Centro, raginantis nenu
ilstančiai darbuoties Blaivybės 
dirvoje. Taipgi pakeltas klau
simas kaslink CKįcagos libera
lų šaukiamo seimo, Vienbalsiai 
nutarta jame nedalyvauti. 

Sekantis susirinkimas nutar
ta laikyti šv. Jurgio parapi
joj. Laikas bus paskelbtas vė
liau. O. Vi—te. 

I š NORT^jSIDE. 

Nedėlioj, birželio 1 d., tuoj po 
pamaldų įvyks mėnesinis susirin
kimas Labd. Sąjungos 6, kp. Šv. 
Mykolo Ark. parapijos svetainėj. 
Visi nariai esate kviečiami skait
lingai atsilankyti, nes daug daly
kų turime aptarti, taip-gi tie, 
kurie nėra užsimokėję mėnesinų 
mokesčių, kad teiktųsi užsimokėti. 

Podraug kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaitės .prisirašyti prie 
Lab. Sąj. 

S. Bitautas. 
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i Didelis Vakaras 
Rengiamas 

1 PAMINĖJIMUI 10 METŲ SUKAKTUVIŲ 1 

I DRAUGYSTES NEKALTO PRAS. ŠV. PANOS M, | 
I Nedėlioj, Birželio 1 d. 1919 m. Į 

Pradžia 7 vai. vakare. 

1 Sv. Jurgio Parap Svet, 32 PI. ir Auburn A ve. f 
Sis \ aka ras bus vienas iš gražiausių kurį ši draugija yra surengusi. Programc dalyvauja visiems žino

ma daininke p-nia M. Janušauskiene, p. J. Ramanauskas ir kiti. Taigi nei vienas neapleiskite šio vakaro s 
S ir atsilankykite. Nuoširdžiai visus kviečia kaip senus taip ir jaunus atsilankyti ant vakaro. 

Po programiii šokiai. RENGIMO KOMISIJA. = 

IŠ BRIDGEPORTO. 

NORTH SIDE. 

Tautos Fondo 32-ro skyriaus 
susirinkimas įvyks panedėlyj, bir
želio 2 d., 8 vai. vakare, Šv. Jurgio 
mokyklos kambaryj ant trečių lu
bų. 

Visi nariai esate kviečiami su
sirinkti. 

Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Tautos Fondo 39j skyrius susirin
kimas. • 

Nedėlioję, birželio 1 d., 5 vai. 
po pietų, Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje Tautos Fondo 39 skyrius 
laikys susirinkimą. Visi nariai esa
te kviečiami skaitlingai susirinkti, 
nes reikės d a u g svarbių da lykų 
apkalbėti. 

Valdyba. 

PRANEŠIMAI 
IŠ WEST SIDES. 

Šiuomi praneša Lab. Sąjungas 
7 kuopos nariams, kad kuopos 
pusmetinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj, birž. 1 d.,1 1:30 tai. po 
pietų, Aušros Vartų parapijos 
svetainėje. 

Šv. Agotos meterių mergaičių 
draugija laikys susirinkimą nedė*-
lioje, birželio 1 d., 2 vai. po pietų, 
Šv. Kryžiaus parapijos svetainėje. 
Visos narės teiksitės laiku susi
rinkti. ' 

Dr-jos valdyba. 

Spaudos draugijos susirinkimas 
atsibus, nedėlioję, birželio 1 d., 
4 vai. po pietų, Šv. Kryžiaus pa-
rapijos svetainėje. Šis susirinki
mas yra svarbus. Visi nariai teiksi
tės atsilankyti laiku susirinkiman. 

Valdyba. 

SUSTOKITE MOKĖJĘ 
KITIEMS RANDAS! 

žinokite kad kiekvienas randaunin-
kas guli įsigyti per mus sau tinkamą 
namą bile kokios lietuvių apielinkėje 
su mažų įmokiejimų ir išsimokėti iš 
randų sau namą. 

Turime pardavimui sekančius na
mus pigiai ir ant lengvių išlygų. 

Parsiduoda puikus muro 
namelis 

su gasų, elektra ir kitais paranku-
mais lietuvų apielinkėje ant Bridge-
porto. Preke greitam pardavi Jui 
$1800.00 reikia įmokėti $300.00 liku
sius po $15.00 j mienesj. 

Parsiduoda dviejų pagyvenimų 
muro namas geram padiejime ir ne
ša geras randas ir randasi geros lie
tuvių apielinkėje ant Bridgeporto. 
Prekę $2500.00 reikia įmokėti 
$1000.00, likusius rendos išmokies. 

Parsiduoda beveik naujas 
dviejų 

pagyvenimų muro namas su gasų. 
elektra, maudynėms ir kitais pa
rari k u m ai s; didelis lotas 60x12 5 gali
mą, laikyti karvę, vištas ir auganti 
daržoves. Namas randami lietuvių a-
pielinkėje už Kedzie Ave., netoli nuo 
gatvekarių. Prekę greitam pardavi
mui $4700.00 reikia įmokėti $1400.00 
likusius po $25.00 J mėnesį. 

Turime ir daugiau visokių namų 
pardavimui po visas lietuvių apie-
linkes, kuriys taip jau parduodame 
pigiai ir ant lengvių išlygų. 

Tie kurie norite parduoti namą, 
mainyti lota ant namo ar ko kitko, 
priduokite mum mes jum parduosime 
namą ar tai Išmainysime lota ant 
namo bile kokio apielinkėje. 

Su visai reikalai atsilankykite J 
mūsų ofisą v sekančių antrašų. 

A. GRIGAS & CO. 
3114 S. Halsted St. Chicago. 

Dvi didžiausios Lietuvių Panų ir Moterų Draugijos 
SV. ROŽAJTCAVOS ir SV. PETRONĖLĖS 

rengia 

DIDELI PIKNIKĄ 
Nedelio, Birželio-June 1 D., 1919 . 

BERGMANN'S GROVE, Riverside. M. * 
Įžangas 25c. 

Lietuviai ir lietuvaitės, šį kartą atvykę į pikniką pasilinksminsite pui
kiau negu kada pirmiau savo gyvenime. 

Bus gardžių užkandžnj ir puikiausių gėrimų. Valgiiųs pagamins viena 
geriausių kukarkų Chicagoje. 

Taipgi bus lenktynės. Lenktynes laimėjusieji gaus puikias dovanas. 
Kviečia KOMITETAS. 

NAUJA KARE PRAMA-
TOMA. 

Jurgis Washingtonas pasako: 
"Būti visuomet prisirengus ka
riauti, yra vienas iš tinkamiausiu 
budu užlaikyti t a ika" .^au ja ka
re vel matosi: kare su pavasari
niais viduriu nesvetingumais. Die
tos klaidos, permainos karštos die
nos į šalta nakti permaina van
dens ir tam pana šiaiprisideda 
prie sugadinimo viduriu. Būti, 
prisirengus į tokia kare yra vie
nas iš geriausiu budu užlaikymo 
sveikatos šiam tikslui kaip Trinerio 
American Elixir of Bitter Wine 
Su pagelba siu gyduolių priversi 
savo vidurius prie normai io veiki
mo virškinamas bus kaip reikia ir 
nereikės nieko bijoti. Apart to, kad 
Triners American Elixir of Bitter 
Wine yra labai skanus ir taip 
švelnas kad jis neatsiliepia ant 

kuobjiauriausiu viduriu. Oalima 
gauti visose vaistynyčiose. 

Jeigu turi kosuli, nes šiuose lai
kuose daugiausia žmonės skundžia
si tai tuo jaus gauk Trinerio Cough-
Sedative. 

Gausi visose vaistynyčiose. 
Joseph Triner Company 

1333—43 So. Ashland Ave. 
Apg. 

ANT PARDAVIMO. 
Krautuvė gera vieta lietuviui. At

sišaukite 
4 537 S. Paulina St. 

REIKALINGOS. 
Moteris prie plovimo butelių, ge

rą švari ir šviesi vieta dirbti. Nuo
latinis dar"bas, gera užmokestis At
sišaukite 

Atwood & Htcelc. 
1428 W. 37 Str. Chicago. 
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