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V o k i e č i a i Ratifikavo Sutarti Iš Ungarij os bolševikų
Rymas apginkluotas
kovoti prieš streiką
Anglija anektuoja jai ski
riamus mandatus
SUSIRINKIMAS PRIĖMĖ
TAIKOS SUTARTIES
REZOLIUCIJA.

v

ANGLIJA ANEKTUOS
MANDATUS.
Tai gana svarbu s daiktas.

RYME PASKELBTA GENERALIS STREIKAS.
Mieste patroliuoja
kariuomenė.

New York, liepos 10.—Mil
žiniškas Anglijos orlaivis R-34
praeitą naktį apleido Suv.
Valstijas ir nuskrido namo
skersai Atlantiko vandenyno.
Pakilo oran jis nuo žinomo
Roosevelto lauko, Mineola, N.
Y., ir per New Yorką pasuko
ant Anglijos. .
Daugelis vietos gyventojų
pusiaunakčiu tarėjo progos
pamatyti padangėmis skrindantį milžiną.
R-34 pasiskubino išskristi,
nes kaip šiandie jo laikinąją
stotį Mineola turėjo paliesti
nauja smarki vėtra, ateinanti
Ivš vakarų šono.
Orlaivio komendantas iške
liaudamas pasakė, jog už 70
valandų jie bus Anglijoje.

Rymas, liepo s 10.—Vyriau
sybė ėmėsi kuoaštriausių militarinių priemonių, kad užbėgti
tolimesnėms čia ir kitur darbi
ninkų riaušėms.
Tas nepatiko
darbininkų
kurstytojams
ir
visokiems
pseudo-vadams.
Kadangi šitie pseudo-vadai
čia kontroliuoja Darbo Butą,
tad pastarasis paskelbė generalį streike Ryme, kaipo pro
testą prieš vyriausybę, kad pa
staroji neleidžia platinties ša
lyje anarchijai, su kurią ja socijalistai labai giminingi.
Kad taip, tad vyriausybė
sostinėn sutraukė daugiau ka
riuomenėm, pastatė ją su kulkasvaidžiais svarbesnėse vie
tose ir šiandie laukia socijali*
stų protesto.
BILIUS PRIEŠ PREZIDEN
Kai-kuriuose priemiesčiuo
TO KELIONES.
se sukurstytos minios žmonių
užpuolė maisto krautuves. Bet
Tarnybos metu prezidentas
policija riauše s numalšino.
negalįs apleisti šalies.

Sutrukdoma vokiečių kelionė
Londonas, liepos 10.—Vakar
i Versaillesą.
valdžios
atstovas
Austen
Clmmherlain parlamentui pra
Weimar. liepo s 10.—Vok i e nešė, kad visos teritorijos, ku
eių nacijonalis susirinkimas rias Anglija su mandatais at
vakar priėmė rezoliucija, ku- stovaus tautų sąjungoje, bus
riaja ratifikuojama taikos su pripažintos kaipo neatskiria
tartis, padaryta su talkinin mos Britanijos imperijos da
kais.
lys.
Rezoli nei ja tokia:
4
'Patvirtinta parašais bir/eKą tas reiškia?
lio 28, 1919, taikos sutartis,
Talkininkai taikos konferen
ČERNOGORAI PROTES
taippat prie sutarties protoko cijoje Įsteigė tautų sąjungą.
TUOJA PRIEŠ SERBUS.
las ir speeijaliai sutarimai, pa Toje sąjungoje turės savo at
iiceiaiitfpįi militarine H*Huf. stovus Visos neprikluusoirtof?
teritorijos okupacijai, susirin viešpatijos, prigulinčios prie Serbai Žudo černogorų mote
ris ir vaikus.
kimo ratifikuoti.
sąjungos.
"Šitas įstatymas ima veikti
Kai-kurias po karės įsistei
Paryžius, liepos lO.-^Černotuojau s su jo paskelbimo."
gusias savistovias šalis arba
Už rezoliuciją atiduota 20S mažas viešpatijas talkininkai gorų valdžia tafkos konferen
1 ;'i>ai, gi prieš 115. 99 atsto paim s savo globon ir tas ša cijai indavė naują notą. Pro
testuoja prieš nežmoniškus
vai susilaikė nuo balsavimo.
lis per savo atstovus repre
serbų darbus, atliekamus ČerTa rezoliuciją pagamino ir zentuos tautų sąjungoje.
nogorijoje.
Misirinkimui indavė užsienin
Vadinasi, tos šalys nors pri
Notoje pažymima, jog 5,000
reikalu niiniste?is
Mueller. gulės tautų sąjungoje, bet jos
Jis pažymėjo, jog rezoliucija neturės savų atstovų. J a s są serbų kariuomenės su anuoto
Imtinai turi bu t priimta, nes jungoje atstovaus didžiulių mis andai sunaikino kai-kuriuos černogorų sodžius.
Vokietija pageidauja kivovei- viešpatijų atstovai.
Nužudyta daug moterių ir
kians nusikratvti blokados.
Kitais žodžiais tariant, di
vaikų.
Daugelis atstovu kairiais džiulės viešpatijos mažesnes
žodžiais priešinosi rafitiknoti savistovias šalis laikys savo
UNGARIJOS BOLŠEVIKAI
taikos sutartį. Bet didžiuma globoje.
Bet kitką reiškia būti kieno ATAKUOJA RUMUNUS.
del pačios Vokietijos gerovės
globoje ir kitką būti kieno
ėmė viršų.
Bucharestas, liepos 11.—UnPaduota sumanymas parei nors dalimi.
kalauti
talkininkų
įsteigti
Jei, - pa v., Anglijai tektų garų bolševikų kariuomenė,
tarptautinį teismą ir anam Lietuvos respublikos manda kuri sulig talkininkų įsakymo
pavesti ištirti, kas pradėję ka tas tautų sąjungoje, tuomet buvo prašalinta iš Čekij-slovare ir kas atsako už karę.
Lietuva, sulig Anglijos vy kų fronto, užatakavo rumunų
Buvo protestų ir už Alsa- riausybės atstovo žodžių, jau kariuomenę ties upe Theiss.
sa-l.orraine.
• nesiskaitytų esanti Anglijos Mūšiai tęsiasi.
j globoje, bet Anglijos dalis.
Vėluojasi atstovai.
Tas labai pavojingas Lietu - REIKALAUJA SUSITAI
Tomis dienomis į Versailles
KYMO SU PRANCŪZI
i vai daiktas. Nes nežinia kieno
turėjo keliauti speeijaliai vo globon pateks Lietuva, jei tal
JA.
kiečių atstovai diskusuoti rei kininkai atsisakytų Lietuvai
kale atlyginimų ir kitokių
Rymas, liepos 11. — Prem
pripažinti pilną nepriklausosvarbesni* klaus.my, pa.l.tu
^
^ L i e t u v 0 B r e s . jeras Nitti kalbėdamas parla
(;i ^
taikos sutartyje.
publika negalėtų turėti savo mente ragino pastarąjį ratifi
kuoti taikos sutartį ir sustip
Bet vokiečių atstovai vėluo atstovo tautų sąjungoje.
rinti draugiškus ryšius su tal
jasi.
Del nepatenkinančios
1
transportaeijos negalima it- , s a V f ) a t s t o v „ s į V e r s a i l l e - kininkais, ypač su Prancūzi
stovams paskirtu laiku a pi ija.
są.
sti Vokietijos.
iiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiir
Patvirtinta
austrams
taikos
Tų žodžiais diskusijų reika
VOKIETIJOS PREZIDEN
sąlygos.
lavo paty s vokiečiai prieš pat
TAS PATVIRTINO
Iš Paryžiaus pranešama:
pasirašymą po taikos sutarti
REZOLIUCIJĄ.
taikos
konferencijos
taryba
iš
mi. Talkininkai sutiko su tuo
BERLYNAS, liepos 11. —
pasiūlymu, bet tik po pat vi r-'penkių didžiulių viešpatijų atstovij patvirtino
pagaliaus Vokietijos prezidentas Ebert
tinimo sutarties.
Suprantama, tos diskusijos Austrijai induodamas taikos jau patvirtino nacijonalio su
dabar vokiečiams tiek gelbės, sąlygas ekonominiuose klau sirinkimo pravestą rezoliuciją,
kiek numirėliui skiriami vais simuose ir tas sąlygas vakar kuriąja ratifikuota taikos su
tartis.
\
tai.
Nes taikos sąlygos jau indavė austrams atstovams.
To oficįalio dokumento ko
patvirtintos.
Kaip šiandie
talkininkai
Visgi vokiečiai nusprendę praneš austrams atstovams į pija tuojaus pasiųsta Pary
neatmainyti savo žodžio. Jie j jų reikalavimą priimti Austri- žiun talkininkams.
artimiausiomis dienomis pa-[ją tautų sąjungom
Illllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll
•

R-34 APLEIDO SUV.
VALSTIJAS.

WashingtOĄ, liepos 11.
•v
Kongresmana** Campbell l.S
Kansas valstijos padavė kon
gresui bilių, kuriuomi turi but
uždrausta šalies prezidentui
tarnybos metu iškeliauti į už
sienius.
Be to, biliuje pažymima,
idant šalies prezidentas savo
visokias oficijales priedermes
atlikinėtų ne kur kitur, kaip
tik Washingtone, prezidento
ofise.
Kongresmanas
Campbell
prieš prezidento Wilsono iš
keliavimą Europon
mėgino
kongresą tuo reikalu pasakyti
kalba. Bet jam tuomet neleido
tą daryti demokratinis kon
gresas.
Campbell aštriai kritikuoja
prezidento lankymąsi Europo
je
LANSING PARKELIAUJA
NAMO.
Jo vietą Paryžiuje užimsiąs
jo padėjėjas Polk.
Washington, liepos, 11. —
Čia oficijalėse sferose kalba
ma, kad tomis dienomis Pa
ryžių apleis ir keliaus namo
valstybės sekretorius Lansing,
kurs buvo S. Valstijų atstovų
galva taikos konferencijoje.
Lansingo vietą taiko s kon
ferencijoje užims dabartinis
laikinas sekretorius Polk.
Nežinia tik, kuomet Polk iš
keliaus Paryžiun.
7 ŽMONĖS NUSKENDO
POTVINYJ.
Dubuąue, Ia., liepos 11. —
Aną dieną čia plyšo debesys.
Lietus pasiliejo kaip iš kibiro.
Pakilusiam potvinyj 7 žmonės
žuvo. Dideli nuostoliai pada
ryta.
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.),

KREIPIAMASI Į KARALIŲ
KAIZERIO REIKALE.
Prašoma ginti kaizerį prieš
deportavimą.

"rojaus"
PASIGAMINO JIE SAU
KONSTITUCIJĄ.

ventojai karčiai atsineša n
pačius žydus, bet į bolševikiš
ką valdžią.
Naują bolševikų valdžią Bu
dapešte sudaro: 7 žydai, 3 bu
vę krikščionys socijalistai
socijalistai ir o komunistai
Visi jie skaitosi bolševikų va
dai ir didžiausi katalikystės
ir, abelnai, krikščionybės prie
šininkai.
Valdžios galva yra Belą
Kun, žydas bolševikas.

Berlynas, liepo s 11. — Bu
vęs vokiečiu kaizeris turi
Niekas nenori įstoti jų
daug užtarėjų.
Pirmiau jį
' kariuomenėn.
užtarė ir pateisino buvęs Vo
kietijos kanclieris Bethmanm
Budapeštas, liepos 10.—Vie
HoTlweg. Paskui sekė Hindentos bolševikai turėjo savo
burgas.
kongresą. Pasigamino jie neva
Dabar kaizerio brolis prim konstituciją, sulig kurios šalis
cas Henry mušė telegrama turi but valdoma diktatoriš
Anglijos karaliui, prašydamas kai.
Paskirtuoju laiku turi
užtarti kaizerį, kad ši s nebū but parenkama neva kokia tai
tų deportuotas iš Olandijos ir sovietų valdžia.
Nevyksta su mobilizacija.
nebūtų teisiamas Londone.
Bolševikų konstitucija skel
Princas Henry intikina An bia laisvę proletarijatui, bet
Po kongreso nauja bolševi
glijos karalių, kad kaizeri? podraug tą proleiirijatą su kų valdžia- paskelbė militarinekaltas karei. Kaizeris mė varžo ir pavergia savo parti nę mobilizaciją. Nėra laisvaginęs įvairiomis priemonėmis jos reikalams. Nes vienam norių. Su prievarta imami
išvengti karės ligi paskutinio konstitucijos posme kalbama žmonės kariuomenėn. Taip pa
momento, kuomet jau to jam apie laisvę, gi kituose apie be imti dažniausia būriais dezer-:
tuoja ir parengia ginkluotus
nebuvę galima padaryti.
galinį suvaržymą žmonių. „
susirėmimus prieš savo skriau
Vienas tos konstitucijos pos
DAUG PINIGŲ NETEKS mas neva duoda žmonėms ti dėjus bolševikus.
Tokiuo būdu bolševikams,
KAIZERIS LONDONE.
kėjimo laisvę. Bet štai Buda
pešto mil i tarinis komendantas nevyksta sudaryti raudonosios
Turbūt, jo depozitus konfis bolševikas Haubrich, buvęs gvardijos. Oi be tos gvardijos
krikščionis socijalistas, už .bolševikų valdžia negali but
kuos vyriausybė.
draudžia tikėjimiškus " žmo tinkamai apdrausta ir negali
Londonas, įiepos 11. — Bu nėms susirinkimus ir procesi ilgai gyvuoti.
Negali gyvuoti be kariuo
vęs vokiečių kaizeris Londono jas, išėmiis organizuotų darbi
bankose turi apie pusę milijo ninkų susirinkimus ir paroda- menės, bet dar ir del to, kadj
valdžion ineina didžiausieji
no dolierių depozitų. Tuos pi vimus.,
nigus jis depozitavo pirm ka
Taip yra praktikoje garsiai nedorėliai ir seniau žinomi-;
rės. Mėgino apsidrausti " juo socijalistų apšaukiama bolše tamsunai, neturintieji jokio]
supratimo apie šalies valdžią.
dajai valandai."
vikiška laisvė.
Jei šiandie bolševikų raudo
Bet Anglijos parlamentan
Gyventojai eina prieš
nosios gvardijos vyriausiuoju]
induota reikalavimas tuo s pi
bolševikus.
vadu skaitosi buvęs nesenai
nigus konfiskuoti.
Budapešte gyvuoja karės paprastas sodžiaus kalvis, tai]
Ir jei parlamentas parems
kogi galima tikėties nuo bol
tą reikalavimą (bet kas čia stovis. Militarinis komendan
ševikų ir nuo jų tos "vaiatmestų tokį daiktą), tuomet tas u i kiekvieną pasipriešini
buvęs kaizeris neteks gražios mą žmonėms grūmoja sušau ŽIOS.
dymais.
""
Bet mulkių netrūksta. Sith
krūvelės aukso.
Vietos gyventojų atsineši- padaugina nedorėlių eiles ii
taip gyventojai laikomi vergi
MOTERYS ĮGYJA LYGYB? mas į žydus labai aštrus. Ka joje ir persekiojami.
dangi bolševikų valdžioje žy
SU VYRAIS.
Visgi yra vilties, kad ungadai yra galingi, tad bolševi
rai kaip nors išsigelbės iš tųj
kai gina žydus.
Londonas, liepos 11. — Vie
Bet žinovai tvirtina, kad gy nedorų žmonių nagų.
tos universiteto
komercijos
skyriun
moterys studentės
NUBAUSTI ŽMONIŲ IŠ
bus priimamos lygiomis teisė
NAUDOTOJAI BOSTONE.
mis su vyrais studentais.
Tame pramatomas didelis
Gavo kalėjimą ir piniginę
moterių pažangumas.
bausmę.
Washington, liepos 10.—P
PROFITERININKAI BUS
Boston, Mass., liepos 10.— nigyno' sekretorius Glass va
AŠTRIAI BAUDŽIAMI.
Čia vakar teismas nubaudė 17 kar kongresui pranešė, jog ka
rė Suv. Valstijoms ligi birže
Rymas, liepos 9.—Italijos ka žmonių išnaudotojų, kurie ka
lio 30 d., 1919 m., atsiėjo $30,
raliaus įsakymu paskelbta pa rės metu- Naujdjoj Anglijoj
177,000,000.
rėdymas, kad visi maisto pro- sumonopolizavo žuvų prekybą
ir plėšė žmones skirdami už
fiterininkai bus aštriai bau
žuvis augštas kainas.
džiami arba pinigiškai arba
Bay State Fishing Company
kalėjimu. Nes del jų godumo
daug pelnyti visoj šalyj paki of Maine prezidentas Dyer iš
Riaušių metu pašautas fui
New Ybrko, kompanijos iždi
lusios neramybės. į
ninkas
James,
manadžeris rė. Charles Padūkęs ( f ) , lie<j
Burns ir pora kompanijos di tuvis, 34 m. amžiaus. Mirė Į
rektorių gavo po vienerius vakar Argo ligoninėj.
Tai bus trečioji auka koyj
metus kalėjimo ir po tūkstan
streikininkų su Corn Refininj
tį dolierių pabaudos.
Products Co. sargais.
Tik klausimas, ar jiems bus
Keli sužeistieji yra pavoji
lemta atlikti tą bausmę. Nes
tokios bylos ' neapsieina be
Du nužudytu
darbininki
Rymas, liepos 11.—Šventa apeliacijų ir pasekmėje daž
sis Tėvas pralotais paaugštino nai pasibaigia viskas be nieko. Marchuk ir Wutok, vakar pąj
laidotu. Laidotuvėse dalyvav
tuos Amerikos kunigus: A. E.
Knoxville, Tenn., liepos 10. visi streikininkai.
Manning iš Toledo; Patrick J.
Miestelio majoras Reev
McDonnell iš Chicago; James — Nuo plaučių uždegimo mi
J. Dennet iš- Aurora, UI; ir rė plačiai Amerikoje žinomas sugryžo
(Daugiau apie Argo streil
Clement Kalvelage iš Free- novelistas John Fox, J r . Buvo
rašoma Chicagos žiniose).
gimęs 1865 metais.
port, UI.

S. VALST. KARĖ ATSIĖJi
$30,177,000,000,

IŠ ARGO, ILL.

ŠVENTASIS TĖVAS KE
TURIS KUNIGUS PAAUGŠTINO PRALOTAIS.

Penktadieni s, liepos 11, 1919

DRAUGĄ*
ją tvarką, užvedus. Kapsukui
vadovaujant, susidarė federai
tyvė Baltgudijos ir Lietuvos
LITIO AJTIAN DAILY FREETTD
sovietų respubliką, surišta su
PuMtsheri Daily E»«ept Rnndaj* hy
ir jos raudonsargiaįs
DRAIGAS p r B U S H l . V O CO., Inc., Rusija
ISOO W. *«tl» St., Ciileajto, Illinois. .palaikoma.
Su Kapsuku ir
Į o«e voar
$5.oo rusų raudonarmiečiais kovon
six
ftfonths. . . . . . . .
$s.oo stojo Lietuvo s valdžia. Nevien
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Lenkai Lietuvos Klausimu.

abipusiai patenkins ekonomi
nius reikalus, ir patikrins
lenkų mažumai teise s laisvai
plėtotis"... Laikraštis "Robotnik", padėdamas šią ištrauka
iš "Gazeta Waršawska", vi
sai teisingai pastebi: "Origi
nalinga politinė išmintis. Iš
traukiama sėdėtojui kėdė ir
drauge rūpinamos, kad jis ne
tik ramiai sėdėtų, bet dar
meiliai šypsotųsi t a u " !

žmogue kasosi galvą,
kad palengvint niežėjimą.
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi rtejučioms. Bet jis
žino, kad jam niežti, ir
visi kiti tą žino.
Vyrai ir moterįs kenčia
niežėjimą nuo pleiskani|,
o kenčia bereikalingai,
nes tą niežėjimą galima
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų.

Lenkai Lietuvos klausimu lovkos įdėtas į 178-tą "Rodabar itin susirūpinę, nes, esą, botniko" N-rį. Jis visai griaupaėmu a Vilnįų Lietuvos klau dendamas išrodinėja, kad Vil
simas pasidaręs aktualiausias. nius yra lenkiška s ir kad jo
Visi Varšuvos laikraščiai pilni lenkiškumui ir reikšmei pa$2.00
IfcarsdayN Eclitton
$2.00 ^
„ ^ ^ ^
k a d
savotig.
straipsnių ir gandų apie Lie-, laikyti reikalinga jį ne anek
At WEWS-STANDS 2c A COPY
ką tvarką prieš žmonių norą tuvą: partijos irgi "Lietuvos suoti, bet padaryti susijungu
Advertislng rates'on appUcation
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
investi norėjo, bet kad po bol- klausimą'' sprendžia; Seimas sios unija su Lenkais Lietuvos
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
reikalui daug sostine.
LIETUVIU KATALIKC DIENRAŠTIS ševizmo priedanga Lietuvai iš- taip pat tam
nų atsinaujinimo.
R Ų F F L E S yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
naujo Rusijos vergijos pančius laiko praleidžia...
Ypač indomus jo sąprotavi"Gazeta P o l s k a " 194 Nr.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
R U F F L E S , jei turite pleiskanų.
uždėjus.
Bolševikai
priešingi
mas.
Jei
esą,
Vilnių
aneksuoLietuva
turi
tris
kaimynus,
kritikuodama tuo s endekų pla
;
Eina kasdiena išskyrus nedėldienius.
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
nepriklausomos Lietuvos idė kurie vienas kito baisiausiai sim, tai jisai busiąs visai pa- nus pastebi dar teisingiau:
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime n u o j u s ų 75 centus pačto
TREAIMEKATOS KAINA:
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
Metams
$5.00 jai,
sulyg kurios Lietuvos gy nekenčia ir kurie... vienas užsienyje galėsiąs būti tik aps- " T a i yra Prūsų metodai ir
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Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne si, kaip jiems geriau atrodo, o vai.
centras busiąs Gardinas. Lie- idėjų vaisiai yra mirtingi!"
uuo Naujų Metų. Norint permainyti išlaukinius su valstybėmis to
Tepadeda visi atkovoti Lietu
Ir viena, ir kita "Lietuvos jauju, nuo vasario einu parei
Rusai seniau Lietuvą vadin- tuviai Vilnių lenkams atiduo
Adresą, visada reikia prisiųsti ir senas
užmegstų, kaip davo "sievero zapadnaja ok-Jti niekuomet nesutiksią, dary- klausimo sistema" į Lietuvą gas Seinų apskrities viršinin vai laisvę, nepriklausomybę! 0
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- kius ryšius
fcant krasoje ar e.vprese "Money Order" reikalas rodytų. Rusų bolševi
reikalingos didelės pajėgos.
r a i n a " — "istinno russkij sią sąjungą su vokiečiais ir žiuri, kaipo į medžiagą, kurią ko padėjėjo ir tt.
arba įdedant pinigus į registruotą
A. Kubilius.
kai nepriklausomos Lietuvos k r a i " , o dabar Lietuvą vadi- j lauksią progos, kad Vilnių, at* reikia Lenkų labui sunaudoti.
Patys Seinai jau žymiai sulaišką.
gimnazija,
"DRAUGAS" PUBLISHINGCO. nepripažįsta, bet nori ją prie na "Rusų kūno d a l i m i " : ir įsiimti. Tuo būdu Vilnius kas- Jokia lenkų visuomenės srovė lietuvėjo—vyrų
P-as J. J. Stankus, iš BoseRusijos prikergti.
kursai,
seminarija,
nuo
Velysėdėdami Berlyne, ir matyda-1 dieną turėsiąs laukti prieši- kultūringesnių pažiūrų į tai
1800 W. 46th SU Chicago, l!l.
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gės laišką^ rašytą gegužio 1
l e v a i .sveiki—gana dar stip d. Laiške, tarp kitko, rašoma:
tai ir rėkia visam pasauliui, visai nustotų tos reikšmės, ku raščių polemika ir baigėsi
Ne ką žada ir kita rusų
rios dabar turįs, kaip "lenkų skandalu Seime.
rus—jie ūkininkauja. Žinoma,
kad sopa... Rusams.
"Naujienų pas mus labai
grupė — socijaįistai ir socijalkultūros
sėjėjas".
Vyriausiuoju akstinu, kuris karas nebeto dikčiai pavargi daug. Negalima nei aprašyti.
revoliucijonieriai. Šioji gru-, Vokiečiai, apėmę didelę Lie
lenkų politikus sujudino, buvo no, bet gyvena gerai: kas rei Pas mus labai sunkus pragy
pė, kuriai daugelis žydų sim tuvos dalį, matydami, kad Pru I Antra vėl vertus, Rusai, mapatizuoja, neteko realės spė sų Lietuvos lietuviai bando tydami lenkų, lietuvių vaidus Pilsudskio atsišaukimas, pas kia turi. Sesuo jau suaugus— venimas. Viskas brangu: ir
kos. Savu laiku ji valdė Arch- įgyvendinti savo gimtąja teisę neiškęsią, nepareiškę savo pre- kleistas Vilniuje, adresuotas į dabar mokinasi, pavasarį ma valgis, ir drabužiai. Uždarbio
angleską ir Sibirą, bet netru — apsispręsti, sako, kad toji į tenzijų del Vilniaus. Tuo bu- "Buvusios Didžiosios Lietu nau trečion klasėn ineis. Dau visai maža, o valgyti reikia.
kus juos pakeitė konservaty Lietuva yra iš amžių vokiečių Į du Vilnius galįs atitekti visai vos Kunigaikštijos gyventor giau ji pati (ir patys) pasira Užvis sunkiau yra su drabu
M
šys apie save—aš šiandie tesu žiais. Daugumas pas mus be
vesni elementai. Tosios grupės žemė, stebėdamiesis į Lietuvos negeidaujamam kaimynui. 0 3us
jei
Vilnius
butų
Lietuvos
sos
Endekai įsikabino į tą atsi žinojau, kad laiškai einą.
marškinių. Daug mirė nesu
••
programų
yra federalizuoli augimą, rėkia, kad sopa... Vo
tinė
—
jame
butų
čentralinės
šaukimą ir pradėjo urną karą
buvusią Rusiją. Tai yra, buvu kiečiams.
Kun. Sivickas ir-gi sveikas laukę karės pabaigos. Mirė
ir organizacijos, net prieš Pilsudskį
(kuriais —klebonauja Seinuose.
Zenonas Zobiela, Jonas ČiuTuodu mūsų kaimynu, pana Valstybės
sios Rusijos tauto* ir srytys
provincijų
seimai
rinktus
Kau
sudarytų atskiras valstijas, šios ideologijoj gyvendinimo,
O Pranckaus brolio kaip zelis. Tamstos būdami Ameri
(Tąsa ant 3 pusi)
ne,
Minske,
Gardine.
Vilnius
Kasdien daugyn eina laiškai kurios susirištų į vieną vals dėka jau galą gavo...
reikalai? Jis buvo rašęs, kad koj spieskites į kuopas ir sių
,
:būdamas "lenkiškas miestas",
Treeiasai kaimvnas — Len- .
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Igaunami iš Lietuvos. Kasdien tybę, vadinamą Rusija. Su
esąs pašauktas kariuomenėn. skite į Lietuvą ką galėdami, o
.
,
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.
daugiausia prisidėtų prie Lie
Lietuvoj
llietuviai bando rašyti į Lietu- prantama, tokioj Rusijoj vieš kai — dar savo kojomis ne-' tuvos valstybės atstatymo ir
Gal kas nemalonaus atsitiko!? labiausia drabužį.
k u l t ū r a " po
no
|vą, o Chieagos k rasa vis grą- pataujančia tauta butų rusai vaikščiodamas, iš anų ligonių skleistų "lenkų kultūrą"
Rašau tik šeimyninius daly prie drabužio esam biedni, o
,.__Xi. rr.Ii:_ *.- : -ui
jžina tuos laiškus, pažymėda- ir ji Lietuvą išnaudotų. Nei pavyzdžio imdamas, ir rėkia, j _.
Iš politikos, manau, jus prie pinigų bagoti. Menkos
visį kraštą.
Toliau tasai Ho- Sesuo Kazimiera (Agota Ku kus.
ma, kad neturi santikių su to toji grupė Lietuvos nepriklau matydamas Lietuvos atgijimą, lovko sako: "Negalime ati biliutė) iš savo brolio Sejnuo- žinote, o laiške ne ką daug materijos mastas kainuoja 13
—14 rublių ir tos negalima
kad sopa... Lenkams.
mis vietomis, kur siunčiami somybei nepritaria.
duoti Vilnių etnografinei Lie- se gavo sekamą laišką, rašytą parašysi—vėliau galėsiu para
gauti. Spekulentai viską išper
Lietuvą vadina savo žemių
laiškai.
šyti.
balandžio 22 dieną.
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Trečioji grupė nei to Lietu siaurine rvtų dalimi, "lenkų .V1 . . . .... .
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kas dar brangiau, kaip pas
nies negalime pasinaudoti lai- į tiprė.jo. J i turi armijos Areh- kad tasai " k ū n a s " butų " s v e i ,
rovičiuose—nepamenu.
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sidalina.
V i * * lenkų politinės! Varšuvos "Gazeta Polska'
mus* Aš dar tebsilaikau, tik
svos šalies piliečių teisėmis, augelske; Sibire jai vadovau- kas".
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Ambražis,
paimtas
rusų
dam Lietuvoj savo dvasia al
aėrns, paklausti tėvo-motinos S e n - Denikinas. Tos grupės ja, tilt realiame gyvenime ją tik prikergia dar naujų moty<4
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gimtinės
rasis.
Nerymąstavai
kariuomenės
ir
kaltinamas
už
suoti, tik nežinia, ar ilgai dva
kr gyvi, ar sveiki? Čia kas Huosnorių
kariuomenė vei- bevykindami, susiskaldo gy-j ^*
ten—gali
nukentėti,
bet
aš
pjaustymą
vielų,
prasitrankęs
* * i Gdansko klausima s dar
sia laikysis. Iš vienos pusės
k i ant i prieš Petrogradą iš Es- venimo priemonių" atžvilgiu.
nors yra nesuprantama.
Lenkuose apsireiškė" dvi taip neaiškiai nuspręstas, ne- drąsiai kovojau už savo idea rusuose 3 metus sveikas grį gul lenkai, o iš kitos pusės
i Jeigu ponas Chieagos post- tonijos. Yra žymių, kad toji
vyriausios srovės. Viena - žkiia kaip su juo busią, o su- lus ir kalėjime tupėjau ir vis žo. Ausenka, Varnelienė (Jo tokie vadinami bolševikais. No
tnasteris nepasitiki mažesniais grupė, Kolčakui vadovaujant,
endekai griežtai reikalauja, traukydami ryšius su Lietuva, gi šiandie laimingai grįžau sa no motina) mirė. Ūkininkauja rim iinoti, kaip Amerika del
hž save ponais Lietuvos krasų galų gale įveiks bolševikus.
kad "lenkiškiausias Lietuvos nustosime Baltijos uostų, at- vo kraštan ir juos vykdau. O Jurgis su pamote. Varnelių Lietuvos veikia. Vieni sako
pršininkais, gal jiems nesiųsti
Kaip apie Lietuvą šneka d a l i s " su Vilniumi, žinoma tu- įstumsime ne tik lietuvius, bet čia gyvenimas verda!—nei at Jono sesuo ištekėjo už Jesevi- šiaip, kiti taip, o tretieji sako,
registruotų laiškų, bet kodėl
Kolčakas? J o Rusijos progra- ri Lenkai aneksuoti ir galas,'ir latvius, ir įgaunius, ir kt. sidusti, kartais, nėra kaip. čių Kazio. Jodeliškių kaimas kad visai nieko. Pas mųs įvai
lis neprima neregistruotų?
Mockevičiaus
kluono riausių šnekų, negalima nei
o kitas Lietuvos dali s ar vo- Esą su Lietuva reikia susita* Tą gali spręsti iš mano užima- —be
man
Lietuva
ineina,
kaipo
au
Anglija daro taip pat. Iš
greta
Kmieliauskų, sumanyti į kurią pusę krypti.
rmjgų vietų. Nuo rudens (iš abiejų
kiečiai paimsią ar perkūnas ti geruoju.
.
tonominė
dalis.
Kokia
toji
au
Lietuvos priima laiškus. Į Lietrenksią — tai visviena. Kiti I "Gazeta W a r š a w s k a " anek- Rusijos-pamotės grįžau birže sveiki, nesudeginti. Į viensėdi Žinoma, sunku Lietuvai ant
tonomija
busianti,
Lietuvai
luvą neleidžia. Londono lietustovi griežtai už tai, kad Lie- suodama nuo Lietuvos Gardi- lio ar liepos mėnesyj pereitų jas dar neišsikirstė — dabar savų kojų atsistoti. Kaip ligo
dar
reikės
derėtis
su
Rusija.
Idai dabar samdo savo tam tik
nis ilgus metus lovoje gulėjęs,
tuvą reikia sudaryti jos isto- ną, Vilnių, Suvalkus, palikda- metų) esu vedėju prirengia tariasi, ar žaliuoja.
Jeigu
Kolčako
partija
Rusijoj
jus asmenis, kurie surenka
rinėmis sįenomi s susitaikyt su ma Lietuvai viena Kauną, mųjų kursų suaugusiems, čia, Visiems savo kaimynams pa kaip jis gali vaikščioti?"
jausis
stipri,
Lietuva
nei
au
[f laiškus nu 0 tautiečių ir veža
Kazimieras Lungis.
Lietuviais geruoju, na ir unija rašo: " s u geografine Lietuva ir lietuvių gimnazijoj mokyto žįstamiems siunčiu linkėjimus.
tonomijos
negautų
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laleistų Lietuvon. Mums neu- vardo. Už Kolčako nugaros ktoringas straipsnis P. T. Ho- j sta artimesnių ryšių, kurie
jįralės šalys yra toli. Tamtik- veikia visi žymesnieji senesnės
kad jie labiau Kristų ir Jo met ji vaikams pataikauja. vojus. Tuomet gydomės, nes ant skausmo. Negalima butų
l ų asmenų siuntinėjimas bran Rusijos politikai ir. diploma
Bažnyčią mylėjo, negu kančių Nebūt gražios ir didžios tėvų žinome, kad sergame. Jeigu žmonių doros išmokinti, jeigu
giai atseitų. Bet jeigu dar il- tai. Kaip jie su tautomis elgė
bijojo. Jeigu nebūt žmonės meilės, jei žmonės skausmo skausmo nebūtų, kaip žinotu jie neturėtų blogo pasibjau
Sakoma, kad viskas, ką pa skausmo jautę, kaip jų tikėji nepažinotų.
me, kad sergame, kad dantį rėjimo, kitos rųšies dvasinio
rai reikės būti b e pilietiškų si, gerai žinome iš netolimos
praeities.
saulyje Dievas sutvėrė, yra mą būtume galėję mieruoti?
Įeisiu, tai turėsime ir mes
Nuo didesnių dalykų eikime reik taisyti? Ligos žmone s iš- skausmo. Sanžinė, ypač kuo
reikalinga. Kuomet taip tvir Nebūt buvę kankinių, nes kan prie paprasčiausių.
t a r y t i taip pat.
met ji išmetinėja, suteikia
' piautų jiems nežinant.
Išvada savaimi ateina. Iš
atšauna: čios nėra.
Vargas, kad su laiškais, rusų nėr ko tikėtis. Visos jų tinama, skeptikai
Kaip kūno gyvenime skau dvasios skausmo, yra nemalo
Eina basas žmogus, atsisto
;
liausiančiais apie tėvo moti- partijos nėra linkusios Lietu 'Kokiems gi galams pasauly
ja ant vinies ir koją persidu- smas reikalingas, taip pat jis ni, lygiai kaip skausmas kū
Kiekvienas
patrijotas
savo
įos sveikatą, reikia apseiti, vos nepriklausomybę pripa je musė reikalinga?" Girdė
ria. Skausmas. Kas butų, jei neatbūtinas dvasios gyveni nui. Bet ji yra neatbūtina, kad
tėvynę
myli.
Kaip
jo
meilę
pa
jau
vieną
asmenį
panašiai
taip su kontrabanda.
žmogaus pasielgimus tvarkyti.
jo nejaustų ? Susibadytų, susi- me. '
žinti. Jie ją turės pripažinti,
žinosi,
jeigu
ne
pasiryžimu
del
išsireiškiant
apie skausmą.
Garbė, kokią turime, atjau Atbukusios sanžinės, nejaut
piaustytų visą kūną, o jis
jeigu
Lietuva
bus
jiems
nein:
tėvynės
kentėti,
pasišvęsti?
Neapsiimu musės advokatu
nieko sau. Jis butų neatsargus čiamą tuomet, kuomet ji už rus žmogus pasaulyj pavojin
kandama ir ganėtinai stipri jų
Sakome,
tas
didis
patrijotas,
būti ir jos buvimo reikalingu
ir žaizdose mirtų — be skaus gaunama, inžeidžiama. Netektų gas. J i s nežinotų savo pasi
spaudimus atlaikyti. Reikia di
kuris
del
savo
krašto
daug
i
mą teisinti, bet skausmą patei
mo. Pasaulis lengvai išsižudy- žmonės garbės jausmo, jeigu elgimų vertės ir niekas jo su
džiausios tad lietuvių sutar
kentėjo.
Geri
patrijotai
nepa
sinti, net jo reikalingumą išdvasinis skausmas iš mųs but tvarkyti negalėtų. Jis save ir
tų.
ties
ir
Lietuvos
valstybės
su
i
abejos
galvos
už
tėvynę
padė
parodyti noriai sutinku.
Rusuos dabar du žymiu la- stiprinimo.
Sveikas žmogus skausmo prašalintas. Nieks tuomet ne kitus žudytų.
ti. Jie yra pasiryžę mirties
mokėtų savęs gerbti, o savęs
eriu — bolševikai ir su jais
Paprasčiausia bausmės už
Skausmas yra
dvejopas: skausmą panešti del tėvynės nejaučia. Užklupo liga, jį skau
negerbiant
nei
kito
pagerbti
inančios pakraipos sudaro vie
smai vargina. Tai galvą skau
prasikaltimus priemonė yra
GALIMA GAUT NUSIPIRKT kūno ar fyziškas ir širdies ar meilės. Kurgi butų tautos
ar
širdies
užgauti
nepataiky
ą lagerį, o kitą — antibolda, tai sąnarius maudžia, tai
sukelti skausmą. Tėvai vai
meilė,
jeigu
skausmo
nebūtų?
dvasios
skausmas.
tum,
kad
ir
norėtum.
Gavome
naujai
išleistų
Lie
Bvikai. Pastarasis lageris irdantį gelia. Skausmas yra
kus lupa. Prasikaltėlius pla
Kiekviena
didi
ir
tyra
mei
i į dvi grupes pasidalinęs, tuvos žemlapių (mapų). Kiek
Gėda yra dvasios skausmas. ka ar laisvę atimdami vargi
perspėjimu, ženklu, kad pas
Nežinau, į ką pasaulis pa
lė
yra
pasiryžimu
del
myli
'ienoj susispietę socijaįistai vienas gali ant jo susirasti sa virstų, jei gyvieji sutvėrimai
žmogų neviskas gera, kad Del jos kankinamės ir ji mūsų na. Moraliai žmogų baudžiama
mojo
kentėti.
Dievas
numy
įenševikai ir socijai revoliu vo gimtinę vietą, **amatyti skausmo nejaustų. Visupirma,
jam reik gydytis. Skausmas pasielgimus dikčiai sutvarko. kuomet prieš jo sanžinę pas
lėjo
žmones.
Jis
siuntė
Išgacionieriai, kitoj — konserva- naujas Lietuvos ribas.
kūne, nelyginant kaip skam j ką pavirstų pasaulis be gė tatoma jo darbų ir pasielgimų
pasaulyje pranyktų pasišven n ytoją savo meilei parodyti.
y\\s elementas, kadetais prados? Žmogus nebe žmogum baisenybė. J i tuomet sanžinė
žemlapio didumas: 27 coliai
Kristus dėlto kentėjo, kad Die- butis namuose nuo vagies ir
timo
dorybė.
Išnyktų
didvy^
edant ir monarcliistais bai- pločio ir 37 coliai ilgio.
plėšiko apsisaugoti. Skambutis butų, bet vaikščiojančiu me kankina ir jis tuo nubaudžia
vas
riai.
Dabar
žmogaus
vertė,
j
o
l
žmoniją
numylėjo.
Krisiant. Visos jos turi šiek-tiek
duoda ženklą* kad į namus į- džiu.
mas. Kuo gi žmogų už nedo
KAINA-$1.00.
taus
pasišventimas apkainuojamas
k o č i o s pripa,odė žmo- siveržė negeistinas svečias,
rirtingus
programus Lietu
Kūnui blogą ir gerą atski rybes nubaustum, jei jis jokio
Turime taippat knygelių "In- kentėjiino didumu. Gerbiame ir n e m s - k a l P ^ t v e r t o j a s juos
os klausime.
turto vogti atėjęs. Kūno skau- riame tuo, kas mums malonu, skausmo nepažinotų? Tuomet
dependence for the Lithuanian
myli.
galvas lenkiame prieš pirmų
smas tą patį atlieka. Kuomet kas nemalonu, kas kūną ten doras su nedoru ant vienos pa
Nation" (angliškai).
Bolševikai
jų amžių krikščionis. Nes jie
Motina vaikus myli. Bet ji skauda, žinome, kad mus ap kina, o kas skausmo suteikia. pėdės atsistotų. Žmogus virs
KAINA
50c.
! Šiuo tarpu čentralinės Rusi
del tikėjimo daug kentėjo. savo meilės saiką tuomet pilnai lankė nevidonas liga, kuri Kuo fyziškas skausmas kū tų gyvu numirėliu.
v
Užsisakymą
siųskite
ja viešpačiais yra bolševikai
Daugelis jų del savo paneštų apreiškia, kuomet ji nuovargį, brangiausio mųs turto, sveika- nui, tuo moralis skausmas dvaTaip. Skausmas reikalingas
i savo pritarėjais. Jie tai įsikančių už tikėjimą tapo šven nepatogumus ir skausmą del tos, vogti atėjo, i r juo didės- šiai. Geras ir negeras, doras ir neatbūtinas dalykas.
DRAUGAS PUB. CO.,
3ržė Lietuvon, kad ten savą- 1800 W. 46th St., Chicago, 111. taisiais, kankiniais. Jie parodė, savo vaikų paneša, o ne kuo nis skausmas tuo didesnis pa- ir nedorag pasaulyje remiasi
iTirenas.

"DRAUGAS"

Susižinojimas su
Lietuva.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.

SKAUSMAS.

Rūsy Partijos ir
Lietuva.

r
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Mandagumo Rankvedelis.
— — — — - — —

Parašė
KUN. ANTANAS STANIUKYNAS.
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(Tąsa.)
Mandagumas yra taip-pat pilniausioje žodžio prasmėje
lavinimąsi dorybėje. Jis nuolat nuo mus reikalauja budė
jimo, persigalėjimo, apsimarinimo, karės ir aukos. Tas man
dagumui priduoda vertės, o auklėjimo darbe padaro manda
gumą dideliai svarbiu. Jaunikaitis kuris stengiasi nuo jaunų
dienų įgyti pritinkantį kūno stovį ir švelnius įpročius, paga
mina sau tą nuolatinę auką, gausij šaltinį malonių savo vei
kimui ant žemės ir nuopelnų del dangaus. Kada jis tuos
mandagumo darbus arba dorybėje lavinimus atlieka tikėjimo
dvasioje. .Jo gyvenimas yra tada nepertraukiamas lavinima
sis dorybėje ir atneša jam vaisius, kuriuos paprastai dorybė
suteikia: didelę viduje ramybę ir pasitenkinimą, kuris peraugština kiekvieną supratimą: laimingą dvasios susitelkimą, ku
ris jį prie mokslo ir maldos tvirtai paremia. Ypatingai-gi
nuolatas pasistengimas būti mandagiu stiprina valią tat ir
žmogaus charakterį, kiekviena mandagumo veikmė yra tai
pergalė dūšios ant kimo. Daugelis tokių veik mių sudaro pa
pratimą, įprotį. Jei žmogus sykį įprato pergalėti save su
valdyti, tai jis bus kaskart vis stipresnis toje pakraipoje: jo
charakteris bus sutvirtintas, o ilgainiui ir smarkiausioms pa
gundoms įstengs pasipriešinti. Tat mandagumas yra tai la
vinimasis dorybėje.
Nesakyk, kad "mandagumo reiškimas tai tik viršujis da
lykas, viršujė ceremonija, be vidujo turinio ir vertės; kad jis
su dorybe neturi nieko bendra ir todėl neužsipelnija jokio, to
limesnio atsižvelgimo."
Tokis tvirtinimas neturi pamato. Gal atsitikti, kad vieno
ar kito švelnus pasielgimas butų tik nudavimas ir veidmainia
vimas, viršujė politūra, kuri apgauna, bet del visa to negali
ma mandagumo atmesti. Priešingai, tuom uoliau reikia
stengtis j j §#yti ir jame lavintis. Veidmainiai nenori nuduoti
bloga, bet kas jiems išrodo gera ir geriausia. I r jei jie
tiek pastangos daro, kad jgytų tą viršujį mandagumo blizgė
jimą, tai kaip tur būti didelė ir brangi gerybė ištikrųjų man
dagumas pats savyje.
4. Mandagumas yra tai apsisaugojimas nuo nedorybės.
Jus jau tikrai esate matę gilią tamsią prapultį šalia ke
lio. Kad kas neapsižiurėjęs į ją neįkristų, rūpestingi apielinkės gvventojai pastato jos pakraščiu paramčius. Jei žmonės
prisiartina prie prapulties, tai jie pamato paramčius, laikosi
jo tvirtai, eina atsargiai toliau ir išsisaugoia pavojaus. Paramčiai vra jiems apsisaugoiimas nuo nelaimės: tiesa, ne to
kis ansi^augoiirnas, kuris nuo kiekvienos nelaimės apgintų,
r>t ir/tenkantis tiems, kurie nori jo laikvtis.
Kuomi v™ pa ramčiai r>rie prarmlties krašto, tuomi daucrplr-ip atci+iVimn, vm m*Tirtaonrrms ar>si<rvnimui nuo nedorvK\Q • vr« mr>lrloc TmV5 iV Atciv^ndo nr.Sripefn žmonių, kuriu
HVA4i'~.0 nAtnri! bn'om? 5^pr>+i sakramentai neduoda iokios
c+i*^T-i4>nc:. HDC iiA avim TĮI nermiVia, arba nriima nevertai:
Vn*„ TWvo Wli, Į^ĮrimUm, » * , „enama-ma. PO, %. lo n *
fc-ianAo: o hpt-fri nr«mn r>n<2ipl"imri UP vra n^-nanpiktini ir.
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pastatytų pavojuje, jogei kiti nemaloniai spręstų, ir nemeiliai
su juomi pasielgtų. Jis neatsakytų savo visuomeniniai vietai,
kurią užimtų ir savo pašaukimo priedermių arba visai nega
lėtų atlikti arba tik su dideliu vargu.
Nesakyk, kad "mandagumas yra įgimta s malonus būdas
ir širdies gerumas, pasekmės* sveiko proto ir taktingumo, ir
kad dėlto ypatingos manda.fumo taisyklės nėra reikalingos."
Tik ką paminėtosios prigimtos ypatybės gal kartais ir už
tekti, kad su artimu meiliai ir slaugiai pasielgti, nuopelną
tinkamai pagerbti, nužiūrėti progą, kurioje galėtumėm per
traukti šnektą, kad niekam nebūtų nesmagumo ir tt. Bet
vis-gi dėlto mandagumo taisyklės nėra bereikalingos. Nevisi
žmonės turi nepaprastas ypatybes. Gera širdis, sveikas pro
tas ir švelnus taktas yra tai trys taip žymios ypatybės, jog jąs
netankiai ir atskyrium randi, nekalbant jam apie tai, kad jąs
dar sunkiau sykiu rasti. Be to ir geriausios įgimtos ypatybės
negalėtų pačios atspėti tų mandagumo taisyklių, kuriąs abelna žmonių sutartis nustatė. Visada žmogaus pasirodymas bus
liuosesnis, tikresnis, taisyklingesnis, tobulesnis, kada prie
įgimtų dovanų, kaip ir prie mokslo prisidės dar pamokinimas
apie mandagumo taisykles ir jose pasilavinimas. Todėl jau
nikaičiui netur pritrukti ir mandagumo taisyklių pažinojimo.
Kaip galima išmokti tų taisyklių ir įsakymų?
a) Pirmiausia pasiklausk prityrusių draugų, kurie žmo
nių apsiėjimą pažįsta ir kiek tas patartina prie jįj pasielgimo
prisitaikink. Pas juos atrasi prie žodžio, kuris pamokina ir
pavyzdį, kuris patraukia.
b) Klausyk patarimų, pastebėjimų, paraginimų ir perspė
jimų viršininkų; tokios progos tankiai atsitinka. Mokinys, ku
ris tėvų ir mokytojų perspėjimus atmintyje turėtų ir sąžinin
gai jųjų laikytųsi, greit mandagumo srityje jaustųsi kaip na
mie ir prie visų jo reikalavimų puikiai prisitaikintų.
c) Ieškok pamokinimo tam tikslui pagamintose krikščio
niškoje dvasioje parašytose ir užsitikėjimo vertose knygose.
Apšviestas žmogus turėtų (nor s sykį) atidžiai pasiskaityti
dalykų kalbančių apie gerą toną, švelnų pasielgimą.
d) Ant galo šitų pačių paskaitų tikslas yra nurodyti svar
biausias mandagumo taisykles ir paraginti prie jųjų vykdimo.
Bet šitos paskaitos nesisavina sau tobulumo, dėlto, kad iš vie
nos pusės sunku yra surinkti visas mandagumo taisykles ir
kad iš kitos pusės yra tokių, kurioms rimtumo trūksta, dėlto
čia, taip sakant, bus nurodytos pamatinės taisyklės, kurių
mandagumui reikia laikytis.
3. Prie mandagumo reikia mums prisipratinti.
Mandagumą žmonės įgija tankiu mandagaus darbo pa
kartojimu. Todėl nereikia praleisti jokios progos, jokios die
nos be lavinimosi mandagume. " Lavinimąsi padaro dailinin
ką.' ' "Tankiai puolantis lašas ir akmenį pramuša." Tankus
kūju sudavimas uolą suskaldo. Šitą besilavinimą reikia pra
dėti nuo jauniausios kūdikystės. Nes jeigu laukti kol atsiras
visokie biaurųs nemandagumo papročiai tai paskui bus sunku
juos išnaikinti ir naujais gražiais papročiais užstoti. Jau nuo
mažų vaikų tėvai tur reikalauti kad jie, pavieniui kiek supra
timas jiems leidžia, pratintųsi mandagiai pasielgti ir, kad tė
vai patys jiems duotų pavyzdį. Maži vaikai tokius papročius
lengvai įgija, su jais auga, stiprėja ir tobulinasi. Gyvenime
lengvai galima pažinti tokius, kurie jau ant motinos kelių bu
vo pratinami prie mandagumo. Pas juos kūno sudėjimas ir
pasijudinimai lengvesni, Švelnesni ir kalbėjimas labiau pa
traukiantis, nei kaip pas tuos, kurie tik vėliau prie mandagu
mo įprato. Tat juo anksčiau įprasti, juo lengvesnės ir tobuies"nes*toš pa^kmėš.

Mokiniui mokytis mandagumo niekad nėra perąnksti. §ito
mokslo jis neturi atidėlioti, bet tuojaus nuo pradžios savo mokinimosi ir mandagume lavintis. Jam reikia atprasti nuo ydų
ir geru s papročius įgyti. Visuomet tame dalyke daug nuo jo
^;*%;™„„
*rri~n^ + i y > l ^ ^ n o o T - ^ A C O . T« +n o - a ^ m o R r ^ + ; V n l ^ a
žmonės reikalauja. Jis gi sutinka nemaža kliūčių, kuris turi įOT~, ™ ~ T > ^ « , ™ ™ „ r r o l ^ h o
T 0 ; « - , T^a-nom'a nP+iVfn+i ^ o ^ n l ^ ;
veikti, neužtektinai geras naminis išauklėjimas, savas būdas,
r.raQ^oTinpiTyin +oi VAV1« Hoįr. nepavyzdingi ar lengvamaningi draugai, kurie savo šiurkščiu
yno -iits f n r n ę i TtpcncrarKn+a -iaiTnik
pasielgimu da didžiuojasi ir net kitus savo pavyzdžiu sten
n r ^ v m r r f n t J k r Q r>9«Utpr.onrna ie-vti d o r v b e i r t o b u l v b p ?
Jis
giasi patraukti; todėl čia reik imtis darbo drąsiai, nuolat sau
narLVi;* ^ s -ji nnsibipurėiima visno tuo. kas prasta, suteiks io goti savo pajautimus, savo žodžius, žingsnius ir darbus. Tat
pasielgimams rimtumą, stiprįs jo dorvbę ir priduos jai spin- laikykis sąžiningai nurodymų, vyresniųjų skubiai naudokis

r n n J M 1 « * F » H . frnlpfn h n + i r»nvV7d*iU n p f i r V r i V s č i o n i m s .
Ko/lol + a i r , 9
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Kokiomis priemonėmis reikia mums pasinaudoti

kaip taptumėm mandagus?
Kad taptume mandagus, mes turime:
1. Prašalinti nemandagumo ir šiurkštumo priežastis.
Kaip mandagumas yra įvairių dorybių išreiškimas, taip ne
mandagumas yra paprastai pasekmė vienos arba kelių nedo
rybių. Žmogus nėra slaugus (tarningas), nes jis žiuri savo
paties ištaigos (vigados) ir savimeile apimtas kitais nesirūpi
na. Pasirodo išdidžiu ir puikiu, nes sau pripažįsta daug
verties, o kitiems nei biskio. Yra šiurkštus, nes tingus ir apsi
leidęs nepasitikintis, pilnas pavydo ir neapykantos. Užverskite šaltinį, o upelis sustos tekėjęs; sulaikykite pageidimus,
o nemandagumas išnyks savaime. Kas tat ištikro nori būti
mandagiu tekariauja tvirtai ir ištvermingai su savimeile ir
puikybe, pavydu ir pikta valia, tingėjimu, ištaiga ir jausmiškumu, tada jis išnaikįs nemandagumo priežastis jų šaknyse
ir sykiu įsodys į dūšią dorybių grūdus, kuriems mandagumas
suteiks malonų augimą.
2. Mandagumo taisyklių galima išsimokinti.
Yra dvejopų mandagumo taisyklių. Vienos, kurias gali
ma pavadinti pamatinėmis mandagumo taisyklėmis; jos eina
iš krikščioniškojo mokslo apie dorybę. Tat svarbioji knyga
apie mandagumą, kuri yra sykiu ir šaltinių dorybių—tai
Evangelija; geriausia mandagumo mokykla—tai Katalikų
Bažnyčia; pamatinė jos taisyklė yra meilės įsakymas: "Mylėk
Dievą labiau už viską, o savo artimą, kaip patsai save." "Ko
nori, kad tau darytų ir tu kitiems daryk, o ko nenori, kad tau
darytų ir tu nedaryk kitiems." Kas tatai tikėjimą pažįsta ir
supranta, tas žino ir svarbiausias mandagumo taisykles.
Kitos arba ypatingosios m andagumo taisyklės, nors galų
gale ir jos išeina iš to paties šaltinio, bet turi draugijos su
tarties žymę ir kartais jos yra skirtingos sulig šalies, luomo,
amžiaus ir lyties. Apšviestam žmogui butų tai didelė yda tų
taisyklių nežinoti bent žymiausiose dalyse arba jas paniekin
ti. Žmonės yra sutverti sykiu gyventi todėl ir susitikti, vieni
kitus pakęsti, pamokinti ir paremti, vieni kitiems palengvinti
ir pasaldinti gyvenimą. Kas nenorėtų atsižvelgti į apskritai
priimtus papročius tas sau prasimanytų keistą gyvenimo bū
dą, įvestų falšyvų, netikrų tonų į draugijos gyvenimą, save

lavinkis kiekviename, nors ir

mažiausiame

dalyke, ne tik kartą, kitą ir dešimtą, bet ir tankiau į dieną,
nuolat be nuoilsio, kol visai neįprasi, kol jauna valia mikli, ir
blogi papročiai da šaknių nesuleido, o širdyje yra daug uolu
mo, tai toks darbas negalės pasilikti be pasekmių, mandagumo
įpročiai bus lengvai įgyti ir visiems pasielgimams priduos
gražumo ir šviesos.
Tokie tai yra mandagumo esybė ir priežastįs, kurios ragi
na mandagiais būti ir priemonės, kuriomis tam tikslui reikia
pasinaudoti Netikintieji žmonės kartais pajuokia katalikiškas
įstaigas, buk jos auklėjime apsileidžia neatsižiurėdamo s į vir
šuję išvaizdą ir#švelnų pasielgimą. Nereikia prie to prileisti,
kad jųjų priekaištas turėtų pamaįą, bet priešingai, kad kaip
katalikiškųjų įstaigų užduotis yra jaunuomenės tobulinimas
tat jos ir tobulinimo vėliavą tur kiekvienu žvilgsniu augštai
laikyti. Senovės stabmeldžiai Ryme buk pažindavo savo die
vaičius, kada jie ant žemės vaikščiodavo iš jųjų eisenos. Tat
ir katalikiškai auklėjimąją jaunuomenę tepažįsta kiekvienas iš
to kaip ji pasielgia mokykloje, bažnyčioje, gatvėje, namie,
prie maldos, šnektoje ir t. t. Kiekvienas tepažįsta juos iš jų
tinkamos eisenos, iš kuklumo išvaizdos, iš švelnumo pasielgi
me ir meilumo kalboje. Tada jie pasielgs sulig katalikiškos įs
taigos dvasios, atsakys auklėtojų vilčiai, įgys žmonių pagarbą
ir Dievo palaiminimą.
SKYRIUS PIRMAS.
Švarumas.
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Neužvilkink to
Skausmo Strėnose
IE duriamieje skausmai tavo strėnose kurie nuolatai atsiliepia yra tai perser-%
gejimas kad tavo inkstai reikalauja priežuros ne s jie yra silpni — jeigu už
vilkinsi tai gali išsiplėtoti į gravel, bladder % inflamation ir kitas bjaurias ligas. Jeigu
kenti skausmą strenuose, esi nerviškas ir tankiai galva skauda ir visuomet jautie
si pavarge s tai yra pirmutinis ženklas silpnu inkstu. Tuomet geriausia yra varto
ti Doan's Kidney Pilis vaistas kuris yra pagelbėjęs tūkstančiui žmonių, čionais
yra geriausi priparodimai apie Doan's ištikimumą.

T

Skaityk ką šitie žmones Sako:
Giria Doan's.

Skausmas prapuolė?

Mrs.
Mary JHetman, 1334
Holt Str., Chicago, 111. sako:
"Man strėnas skaudėdavo diena
ir nakti ir aš visuomet jau
čiausi silpna. Mano inkstai dir
bo labai nereguliariai, m a n ran
kos' ir kojos skaudėdavo taip
kad
aš negalėdavai
pasiju
dinti. Vienas iš mano draugu
man patarė pamėginti Doan's
Kidney Pilis ir aš pamėginau
viena dėžute. Man tuojaus pa
gelbėjo
ir jau tas skausmas
manės daugiau nevargina.

P a u l F . Schlansky, 231 E.
Tenth
Str., Leadville, . Colo.,
sako: "Aš kentėjau nuo didelio
skausmo strenuose. Kaip tiktai
šitie skausmai užeidavo tuojaus
imdavau Doan's Kidney Pilis
kurios tuojaus skausmą sustab
dydavo ir galėdavau jausti per
maina. J a s visuomet
patariu
visiems savo d r a u g a m s
kurie
tiktai kenčia nuo skausmo stre
nuose vartoti nes tai geriausi
vaistas kentantiems.»

Mrs.
A.
O.
Rogosheski
Broadway, Sauk Rapids Minn.
sako: "Aš kentėjau su inkstu
liga per ilga laika. Ter keletą
mėnesiu visai negalau dirbti.
Kaip kuri ryta negalėdavau at
sikelti iš lovos. Aš buvau labai
nerviška ir tiktai patarus drau
gams pamėginau Doan's Kidney
Pilis kurios tuojaus man pa
lengvino ir skausmas prapuolė
visai".

Jautiesi silpnas.

Tvirtas vaistas.

Turėjo lumbago.

Mrs. F . Holl, 418 Oak St., Saginaw, Mich*., sako:
"Aš vi
suomet" turėjau
skaudėjimą
strėnose. Aš visuomet
jau
čiausi nusilpnus. Pradėjus skai
tyti apie Doan's Kidney Pilis
nutariau pamėginti jas ir šian
dieną, džiaugiuosi, kad
galiu
tvirtai sakyti, kad jos man pa
gelbėjo."

F. Macevicz, kalvis, 14 State
St., West Hammond, Ind., sa
ko:
"Aš buvau varginamas su
silpnais inkstais ir man labai
skaudėdavo strėnas, taip, kad
aš negalėdavau pasilenkti ir
per nekurį
laika dirbti. Aš
suvartojau keturias dėžutes Doans Kidney Pilis ir jos mane
išgydė."

Viršum priduotas statementas
buvo prisiųstas spalto 12, 1914

Tiktai už penkių metu ponas
Macevicz sako: "Mano strėnos

John Masek, 1019 Ninth Ave.,
Ashland Wis., sako: *'AŠ pa
gavau šalti kuris sugulė visas
ant inkstu. Kuomet aš dirbda
vau tokis duriant
gausmas
man užeidavau kas aš negalė
jau nei pasijudinti, ir turėda
vau tokis duriantis
skausmas
tris ir keturias dienas.
Kuo
met atsisėsdavau tai negalėjau
pasikelti. Mano inkSltai dirbo

Doan's

visuomet

pagelbėdavo.

m., o l i e p o s 18, 1 9 1 8 M r s .

Holl

sako: "Nuo to laiko kaip pra
dėjau vartoti
Doan's Kidney
Pilis aš galiu j a s visur reko
menduoti kiekvienam,

ir a š j a u d l \ i o s i

taip

sveikas kaip žmogus gali būti
o tas viskas priguli nuo Doan's
Kidney Pilis kurias aš vartojau'.

neresruliariai.

Pavartojus

Doan's

dvi dėžutes tuojaus
jaučiaus
palengvinimą ir dabar esu svei
kas.

Kidney Pilis
Gaunamos kiekvienoj vaistinyčioj. 60c už dėžę. Foster-Millburn Co., Buffalo,N.Y.Mfrs.

NEPAPRASTA PROGA.
Turėti nuosavia 5 akru farma.

•

yra stipros

Randasi arti Ch4cago ir arti Ge
ležinkelio. Šia žeme galima nupirk
ti labai pigiai ir ant lengvu išmokesčiu. Žeme y r a geras juodžemis
a n t kurios viskas auga. Gali čionais
gyventi laikyti vištas kiaules ir au
ginti daržoves ir tuo pačiu
laiku
gyventi Ghicagoje. Rašykite a r b a t e lefonuokite man šiandiena o aš priparodisiu j u m s kaip galima būti sa
vistoviu su mažai piningų.

Kūno švarumas yra tai pirmoji ir neatleistinoji prieder
mė žmogaus, kuris nori turėti teisę prie išauklėjimo ir pado
rumo. Švarumas paprastai yra švarios dvasios ženklas, ji s vi
siems patinka kitų akyse geroje šviesoje pastato žmogų ir
labai daug prisideda prie sveikatos kūno. Gydytojai kuolabiausia jį pataria taip ligų apsisaugojimui, kaip ir iš jų išsigydymui. Priešingai gi nešvarumas veisia ligas, parodo stojsa
PAUL BAUBLY,
tinkamos sau pagarbos ir kitiems, sukelia žmonių pasibiaurė- Room 40 106 No. La Salle Str.
jimą ir juos nuo mus atitolina.
Telefonas Main 2043.
1. Geriausia priemonė kūno švarumui laikyti tai prausties
šviežiu ir tyru vandeniu. Tat prauskis kasdien tinkamai.'PARSIDUODA LABAI PIGIAI.
P u i k u s mūrinis n a m a s 2 pagyv. po
(a) Veidą. Veidas yra prakilniausia kūno dalis ir yra lai 4 kambarius. Labai . geroje vietoje
822 W. 35-th St. preke tiktai $3,300
komas kaipo sielos veidrodis. Juo aiškesnis ir švaresnis veid jmoket
$500.00, o likusis kaipo r a n 
da. Kreipkitis pas
rodis, juo gražiau ir tobuliau parodo paveikslą.
Wm. Kazlauskas,
(Daugiau bus).
3383 So. Halsted St.,
Chicago.

Ant Pardavimo

Properte

Didelis bargenas. Randasi po numerio
6631 ir 32 S. UNION AVE.
lotas yra 50x200 pėdų. Vienas mūrinis namas ant 4 pagyveni
mų kitas namas medinis ant 2 pagyvenimų užpakalėj. Randos
neša $10?00 į menėsį. Parsiduos greitai už $8,500.00. -Atsi
šaukite
»
BERNARD VELLENGA
11212 S. Michigan Ave.
Telefonas Pullman 439

Dr. F. F. WISNIEWSKI.
SPECIALISTAS MOTERIŠKŲ
Ofisas: 1541 — 43 W. Division
st.,
virsiu
Chopino
Teatro.
Valandos nuo 10 iki 12 ryto
n u o - 2 iki 4 po pietų nuo 7 iki
9 vakare. Tel. Monroe 2842

LIGŲ I R C H I R U R G I J O S
Gyvenimo vieta l f 0 9 Armitage
ave.,
arU Ijncoln st.,
Valandos: išryto iki 10 vai.
vakare nuo 5 iki 7 vai.
Telefonas: Armitage 6529

DftAtfGAŠ^
LENKAI LIETUVOS KLAU
SIMU.
(Tąsa nuo 2 pusi).

CHICAGOJE.

( Aptrai^liiinras).

Gerb-

IŠ TOWN OF LAKE.
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L. B. K. LABDARINGOS SĄ- ^iimiiiinuflKiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiHh

Draugai. cwe cmmio VALDYBA:

Lietuvos Atstatymo Bendrove

Į

Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

|

t*Va. vad. kun. I. Albavieiua,
117 W. 18th St., Chicago, 111.
Pirm. A. Nausėda, 1658 WabatoLIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje ialyje ant $1,000,000. Tais pini- |
sia Ave.. Chicago, BĮ.
gaiš ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsiu. <Ji pasiryžus tuoj atstatyti:
Vice-pirm. F. Veryga, 4539 So.
1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBA, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
=
Marahfield A?e, Chicago, 111.
_
Jau įvesdina j Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ic užperka laivus del Lietuvos vai- |
Nut. rast. Jonas Purtokas, 443, = stijos.
*
5
#
So. Fairfield Ave., Chicago, 1111
Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis liietuvos atstatymui.
~.
LIETUVOS
ATSTATYMO
BENDROVĖ
jmt
įsteigė:
'
=
Pin. rast. Alex Dargia, 726 W.
1) avalų (shoe). fabriką, 2) chemišką dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; steigia: 1) Keleivių Namą 3
L8th St, Chicago, 111.
į
Ižd. prof. kun. Pr. Budys, 2634 Z ir 2) Banką New Yorke; organizuoja del Lietuvos Siuvėjų Bendrovę ir tt.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius notarijalius g
W. Ma^auette R&, Chicago, 111.
!
(rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligus ir kjtus popierius, kurie =
Iždo Globėjai:
= turės galę eia ir Europoje.
~
Kun. I. Albavičius, 717W. 18th =
STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapitalo, =
St., Chicago, 111.
= tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės šėrai po $10.00, bet r
Juoz. Rupais, 4430, So. Maple- = neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pinigus išmokama nemažiau 4%.
£
=
Įvestinimo mugtimas tikriausis, pelnas neapribuotas.. Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu: -ž
vrood Ave., Chicago, 111.

S turiu vilti kad jus taip
motyvais, " Lietuvoje'' jau
gražiai ir gerai praleisite
Alumnai veikia.
buvo minėta).
vakacijas kaip kad 1,400 mote
Liepos
2
d.
Šv.
Kryžiaus
Ypatingai • endekus kiršina,
rių darbininkų kurios dirba
parapijos
kambaryje
atsibuvo
kad Lenku Valdžia nėra dar
Wilson & Oo., Ohicagoj.
•
visų keturių laipsnių alinimų
nusistačiusi, kas išdaryti su susirinkimas. Nors neperdaug
Šitos 1,400 moterių, kurių
Vilniuini.
Kaip paduoda tesusirinko, bet susirinkimas tarpe randasi ir vedusiu ir yra
motinos vaiku (vaikams pave
"Kurjer Varsavski'* Seimas buvo rimtas, gyvas.
esąs nusistatę*, kas daryti su
Tuoj aus pradėta
kalbėti lijama važiuoti su motinomis),
"Siaurės Rytu. žemėmis". Yra apie surengimą rudenyj vaka yra siunčiamos į Oamp Wilso
paskirtas toms žemėms tam ro. Veikalas išrinktas "Link nia, kuri randasi apie pen
tikras ministeris, kuris ten smos Dienos.'' Artistai žaidė kiasdešimts mylių nuo Chica
organizuoja civilinę valdžią. jo dėti visas pastangas, kad go ant Ežero Michigano, smyl"Visi Šiaurės Rytu $enwy" tik lošimas pavyktų. Net ir tyniuose Indijanos valstijos —
valdžios organai linksta i vie vasaros metu žadėjo mokinties K u r jos grali maudytis kiek nori—
Direktoriai:
K u r gali miegoti iki vale j ,
ną centrą, i Varšuvą, ir daro savo Toles.
a n t porčiu su dideliais
Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W.
AVCIIUC
dviem n a m a i s Joms {taisytais—
negalimu tame krašte susikur
5 J*V
Gerb. perdėtinė, sesuo Thar- K u r gali pasivaikščioti t a r p e me Marąuette Rd\, Chicago, 111.
nllMIIIIIIIIIHHMIIIllllllll!lllli;«lllllllllll!llllllllllllllllll!MM'!llllllllf1IMIt1IIHIIIimi!IIIIIMMHIIIIilllllllllllllHHIIIIIIMIMIIIMIIIIl?
ti kokiai nors naujai Valsty silla, apsiėmė veltui pašvęsti
džiu ir gelių-—
Kun.
Ign.
Albavičiua,
717
W.
r gali valgyti ir tukti a n t ge
bei, pavyzdžiui Lietuvai "Xit- laiką, kad išlavinus, išmoki- K u riausiu
18th St, Chicago, I1L
=
valgiu—valgant
YVilson
&
Co.,
rjero Yaršavskio" nuomonė nus artistus, kad savo roles
Kun. F. Kudirka, J644 WabanCertified Maisto P r o d u k t u s —
TOM HOEKSTRA
J. J. STONKUS.
THEODORE WERNER
to mmisterio žinioj
turėtu būti
sia Ave., Chicago, 111.
r galt gražiai pasilsėti
Vnnius"kaipo V ''šiauiė7iyt«, kuopuikiausiai atliktų. Visi trK ugerai
laika praleisti—
Alex Dargia, 726 W. 18th St.,
ir
alumnai reiškiame didelę pa
VISAI B E VIENO CENTO IŠžemės'' miestas.
Chicago, 111.
KAščItT J I E M S P A T I E M S —
dėką gerb. seserei. Lai Augir
prie
t
o
d
a
r
g
a
u
n
a
savo
Ir Štai " Pilsudskis skelbia
Ant. Nausėda, 1658 Wabansia
užmokesti
šeiausias jai šimteriopai už
Ave., Chicago, 111.
kuomet a n t vakaciju.
atsišaukimą adresuotą ne į
moka.
Juoz. Rupais, 4430 So. Maplelenkus, bet i Lietuvos Kuni
Tai ne labdarybe. Bet tik wood Ave., Chicago, 111.
Tartasi kasiink išvažiavimo.
gaikštijos gyventojus. "Kas
tai užjautimas ju darbdaviu Kun. M. Krušas, 3230 Auburn
dabar bus su Vilniumi.'" — Nutarta važiuoti trokais j
SOCIETY BRAND DRABUŽIAI IR KITOKIOS RŪŠIES.
Wilson & Oo., kurie yra įsiti- Ave., Chicago, III.
klausia susirūpinęs laikraštis. Willow Springs miškus liepęs
Šitie drabužiai atlikę lotai nuo sezono išpardavime j imo. Čionais yra tavo proga nu
Fr. Vcryga, 4639 So. Marshfield
13 d.,-9 vai. išryto. Lai ne vie nę kad gera sveikata darbinin
Endekai, nelabai maloniai
sipirkti vvholesale arba net ir už mažiau gera ir puiku siutą.
nas nepasilieka namie, bet kų yra geras pasisekimas biz Ave., Chicago, 111.
sutikę Pilsudskį kai jis tapo
Dabar tai laikas pralenkti augštu kainu drabužius kuriu kainos vis kila augštin kas
Jonas Petraitis, 4358 So. Washni je.
drauge
važiuoja
į
tuos
gra
diena.
'Lenkti valstybės vadu, 'dabar
tenaw Ave., Chicago, 111.
Tokis Savitarpinis patarna
Lotas 1 yra $15.00 Vertes iki $25.00 .
visą laiką būdami juo nepa žius miškus.
Juo* J. Elias, 4600 So. Wood
Town 'bf Lake alumnai vei vimas tiktai gali būti duoda St., Chkago, IU.
Lotas 2 yra $20.00 Vertes iki $40.00
tenkinti, stengiasi kaip nors
Didžio gaunami nuo 34 iki 39 taip pat galima gauti didžio iki 44
jo nusikratyti. Pavyzdžiui, į kia. Bet kur yra kitų parapi mas per tokia organizacija
Boleslovas Sekleckis, 3427 Au
Seimą įnešė sumanymą, kad jų alumnų veikimas? Geisti kaip Wilson & Co., kuri yra burn Ave., Chicago, 111.
Anastazas Valančius, 1442 So.
visuose frontuose butu vienas na butų, kad kiekvienoje para stipri nes kitaip negalėtų iš
kariuomenės vadas ir kad tas pijoje gyvuotų alumnų drau siųsti 1,400 moterių darbinin 49th Ave., Cicero, 111.
*
vadas turi būti
pragarsė gija. Reikale informacijų ga kų ir įtaisyti joms visokius
jęs žydų pogromais Dovbor- lima kreipties į Sv. Kryžiaus patogumus kokius tenais ran SV. ANTANO DRAUGIJOS
Telefonas Pullman 514
Roseland, UI.
parapijos
alumnų
draugiją.
da.
VALDYBOS
ADRESAI.
Ifiu niekis.
Pasinaudodami
Waukegan, IU.
Talentuotos jaunos moteris
šiuo Pilsudskio atsišaukimo Iš čia bus mielu noru suteikia
Pirm.—Antanas J. Sutkus, 1317
— Dieve Joms padek — ku
paskelbimu, priėmė Seime re mos informacijos.
Lai šitas paraginimas nenu rios veda šita- Savitarpini Pa So. Victoria St.
zoliuciją priešingą Pilsudskio
Vice-Pirm. — Antanas Taučittą
nusistatymui ir jo partijos re eina veltui, lai jaunimas tuo tarnavimą, geriau* šita darbą 1125 Lincoln St, N. Chicago, I1L
jau imasi už darbo; lai ragi dirbu negu koki kita visam pa
zoliucijai, būtent, kad "Len
Nutarimų Rast.—Jonas Bakšys,
na ir spiečiasi
į krūvą. saulij. Jos sako kad ju užmo
1331 Prescott St.,
kiškosios" Lietuvos dalis su
Kol jauni, pratinkimės prie kestis yra daug didesne negu Finansų Rast.—Jeronimas SeVilniaus miestu turi būti ane
veikimo.
kad kokio kito darbo kuri jos rrmlynas, 759 gheridan Road.
ksuota, nors Seimo socialistai
Tegyvuoja alumnai ilgiau dirbtu.
Kasierius—Antanas Bakšys, 1339
del tokio endekų nusprendimo sius metus!
So. Victoria St,
Yra didelis daigtas jaustis
pakėlė seime visą skandalą.
Kasos Globėjai:—
Alumnietė.
kad gali prisidėti prie palinks
"Kurjer
Varsa vski" P23
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vic
—
minimo
tu
moterių
kurios
neNr. rašo straipsni, kuriame siu CHICAGO HEIGHTS, ILL.
toria St.
i
kuomet
linksmos
valandos
nė
2. Kaz. Makufflta, 1411 So. Vic
lo labai paprastą metodą Len
ra mate savo gyvenime, pa- toria St.
kų sienoms Rytuose nustatyti.
Liepos 4 d. mūsų kolonijos
3. Pranas Kasdelevičius, 1017
Esą santarvei neparanku butų vyčiai su gerb. dvasišku vado dHi ju vaikučiams, yra tai di
padaryti bendrą sieną tarp vu, kun. A. Baltučiu, dalyvavo dele permaina kaip motinoms 8th St.
Maršalkos:Lenkų ir Rumunų, bet jei len bendrame tradicijiniame L. taip ir ju vaikučiams nuo su
1. Pranas Dapkus, 1407 Pres
rukusių miesto gatvių ir susikai patys tai padarysią, tai Vyčių Ckicagos Apskričio iš
kimšrusiu namu kuriose jie gy cott St.,
santarvei neparanku
busui važiavime Willow
Springs vena — duoda proga jiems pa
2. Mykolas Galinis, 736 Cumpriešiuties, nors į verguvę ir miškuose. Viskas puikiai pa
kvėpuoti tyru oru ir pasilinks mings Ave.,
Knygius—Pranas Kapturauskas,
pakliūtų kokie 4 — 5 ukrai vyko. ,Tuli net sako, kad to
minti tokieį vietoj kaip Camp
1321 So. Victoria St.,
niečių milijonai! Tas pats išvažiavimo ilgai, ilgai neuž
Wilsonia — ir pasigrožėti gam
Vėliavos nešėjas — Stanislovas
esą ir su Lietuva. Santarvei mirš.
Nesmagu tiktai, kad ta kuria Dievas surede.
•
Urbonas, 911—8th St.
neparanku esą Lietuvą Len dauguma vyčių susilaikė nito
Organo Užžiurėtojas — Antanas
Ar gali abejoti apie links
kams atiduoti, bet jei lenkai važiavimo: vieni iš negalėjimo,
J. Sutkus, 1317 So. Victoria St.
ją pasiimsią, tai santarvei bu o kiti gal iš tingėjimo* Atsi mumą tarpe darbininkų WilŠv. Antano Draugija susirinki
sią dar neparankiau Lietuvą rado ir kelios mergaitės, ku son & Co., organizacijos?
mus laiko po 8-tai dienai pirmą
iš Lenkų atimti. Taigi len rios taip-gi, nežinia kokių
A? jus nepermatote kad šie sekmadenį, kiekvieną mėnesį, 1-mą
kams gali būti tik vienas obal- priežasčių dėlei, atsisakė nuo maži dalykėliai padeda palai valandą po pietų, Lietuvių svetai
gis "Do broni!" prie ginklu!) važiavimo. Tečiau nežiūrim kyti teyališkuma kuris yra vi nėje, 9th ir So. Lincoln Sts., WauLenkai taip ir rūpintųsi pada to, iš mnsų kuopos išvažiavi sas pamatas Wilson & Co., pa keegan, IU.
ryti, jei nepūstu šiaurus v u a  me dalyvavo nemažas būrys sisekimo ir užtat ju vaizba=
= *
—
lis ir užsienių. Kaip paduo jaunimo.
ženklis turi savo pilna verte
da "Gazeta Varšavska" ir
Vargdienis. "The Wilson Label proteets
"Pšegliond Viečorny", Anglai
your table"?
žkrri į Lietuvą ir Pabalti jos Dalykas yra labai simptomaSu pagarba Jusu
kraštus, kaipo į vietą savo tingas. Ir anas laikraštis, ku
WTLEIAM C. F R E E M A N
pramonės dirbiniams parduo ris pasakė: "Ponai — tai yra
250 F i t h Ave., New York City
ti.
Del tos priežasties, esą Prūsų ideologija", nėra pra
v
lenkams randas keblumas su našas šaukiąs tyruose!
A. L. R.-K. MOKSLEIVIŲ
Lietuvos aneksavimu. Bet e\
Lietuva
SUS-MO NARIAMS
są dar yra vilties, kad seksis
Kaune
ŽINOTINA.
rasti kokią nors unijos forma,
kad ir Anglų reikalus paten
NEATSAKANTIEJI PO
Moksleivių Sus-nio seimas
kintų.
Ir dar vienas keblu
PADEKITE KAS SAVAITE REGULIARIfcKAI PO
LICMONAI BUSIĄ PA
šįmet
įvyks
Chicagos
mieste,
mas neleidžia "Kurjero VarMAINYTI.
DOLIEEI AR DAUGIAUS.
rugpjūčio 5, 6 ir 7 dienomis.
šavskio" patarimų vykinti.
Kaip praneša, atstovai suva
Jonas M. Navickas.
Busią, priimti buvusieji kareižiavę po velykų į Seimą, pa
Centro pirm.
' viai ir jurininkai.
reiškė, kad vietų gyventojai e=
są ir Valdžia ir Seimu nepa
labai pigiai Ice krimiPolicijos" viršininkas Garri- 11c,Parsiduoda
saldainių i r cigarų
krautuvę.
Atdara Kasdien Iki 4:30 Po piet.
Ketvergo Vakare 7 Iki 9
tenkinti. Kaip paduoda 190- ty išgalvoja visokias priemo Priežastis
pardavimo einu į kita biz
Subatom Iki 9 Vakare.
tas "Gazetos Polskos" Xr., nes, kad pagerinti miesto po ni. Atsišaukite greitai.
Nariai Federaies- Reserve Bank
Turtae $5,000,000.80
VICTOB BAGDONAS,
kad ir darbo žmonės piktinasi licijos korpusą.
3281 So. Ralsted Str.
Seimo darbais, nes Seimas,
LIETUVAI KLERKAI JUMS PATARNAUS.
Vakar buvo pranešta, jog iš
konstitucijos iki šiol nenusta tarnybos busią paliuosuoti vi
Parsiduoda labai pigiai 7 sedyni'i
tė, o žemės reformų ir daryti si neatsakantieji poliemonai Hudson automobilius, gerame padė
nepradėjo, ir tesirūpina vien ir anų vietoje priimti kiti, bu jime. Atsišaukite:
1543 W. 46 Str. Chicago.
svetimųjų, šalių aneksavimu. vusieji kareiviai ir juriainkai.
Yrtefona* Yavdl 7125
mmm

A

Lithuaman D e v e l o p
i 320 iFifth
m u Avenue
..-

Corporation
|
N e w York, N . Y. Į

Theodore Werner Co.

Pusmetinis Išpardavimas Gražių LengVų ir
Vidutinio Storio Siutų

Theodore Werner & Co.
11140-44 Mkhig^n Ave,

•—•

Nokinkite tą Berniuką ar Mergelę
TAUPYMO KLIUBAS
PAGELBĖS JUMIS

Depositors State Bank
4633-37 So. Ashland Ave.

Penktadienis, liepos 11, 1919

DRAUGAS

Lietuviai Amerikoje.
WESTVILLE, ILL.

pagarbą nuo žmonių užsipelno
ne turtingi, bet tie, kurie dir
ba naudingą darbą tautai ir
žmonių gerovei.
Žvalgas.

T

PIKNIKAS

BALTIMORE, MD.
CICERO, ILL.

Jaunųjų L. Vyčių 85-ta kuo
pa, kuri puikiai gyvuoja po
gerb. klebono kun. L. Brigmano globa, rengia vakarą. Per
statymas bus liepos 13 d., Šv.
Petro ir Povylo bažnytinėj
svetainėj. Vertėtų visiems pa
sinaudoti proga ir ateiti pa
žiūrėti kaip jaunųjų vyčių pa
stangomis bus puikus teatras.
Tai pirmu kartu vyčiukai ren
gia vakarą ir galima tikėtis,
kad ateityj daug jie mus pa
linksmins, ne j kuopoje yra
virš 90 narių ir gerai gyvuo
ja.
Parapijonas.

Parapijos susirinkimas.
Šiomis dienomis sityje kolo
nijoje apsigyveno moksleiviai :
P. Gurėnas ir P. Jakaitis. Da
bar esant arčiaus gamtos'gro
žės, tikimasi, kad ras pagei
daujamąjį ramumą.

A. MASALSKIS
LIETUVIS GRABORIUS
LĮL

'»*'

"•'

•«'

Atlieka
visokias
laidotuves
kuopigiaustai. Turiu savo karabonus ir automobilius.
A

Taipgi didesnę dalj grabų pajs dirbame.

Birželio 29 d., š. m., buvo
sušauktas Sv. Alfonso lietuviij
3307 AUBURN AVE.
parapijos susirinkimas. Tada
I 'hone Prover 4139
tapo išrinkti visi darbininkai
«,«
* ^ » » »—»»»»»•»» — » » » « ^"»Sž
piknikui del liepos 4 d. Kaž
kurie parapijonys užsiminė
—»»»»»»^—»»»»»•»»»»»»»»» »g|
apie pagerinimą mūsų para pi
Pradžia 9 vai. išryto
Įžanga 30c. Porai.
jines mokyklos, bet apie tai
Sekmdienyje, liepos 6 d., Šv.
Nuoširdžiai kviečiame visu s lietuvius ir lietuvaitės atsilankyti ant šio
ncil£aj ir nedaug kalbėta. Antano bažnyčioje, moterystės
puikaus pikninko ir smagiai laiką praleisti ant tyro oro prie gražios
ADVOKATAS
Daugliui yra žinoma, kad ryšiu tapo surišti Pranas Rupmuzikos.
i
Kviečia visus
Veda Bilas Visuose Teismuose
baltimoriečiai įsigijo puikię šis su P. Stankiute. Laimingo
KOMITETAS.
, Ofisas D i d m i e s t y j :
bažnyčią su svetaine ir keliais sugyvenimo.
69 W. WASHLNGTON S T R E E T
mokyklos kambariais. Turime
Kambaris 609
REIKALINGI
į
kurią
papuolė:
pirm.—J.
Ka
du mitriu kunigu Vadovu ir
BARGENAS VYRŲ '•
Tel. Central 5478
MAINERIAI IR KROVIKAI
lėda,
vice-pirm.—M.
Paliūčiųvargonininką pirmos klesos.
G y c e a i m a s , 812 W. S3rd SC
DRABUŽIŲ.
L. R.-K. Moterų Sąjungos
tė,
prot.
rast.—A.
AdzigausVyrų it J a u n ų Vaikinų padirbti
Tel. Yards 4681
Geras namas, su vandeniu ir elek
Bet neturint geros mokyklos 2-ra kuopa turėjo savo išva
ROSELAND, ILL.
ant
orderio
siutai
ir
overkotai.
bet
visas parapijos gyvenimas ky žiavimą liepos 6 d., Riversidle, kas, ižd.—M. Bundulienė, iždo tros šviesa. Žemos randos, didelis neatsišaukti; vėliausių modelių nuo
glob.—S. Adomaičiu tė ir A. daržas. Galite laikyti karves, viš $20.00 iki $45.00.
Šioje kolonijoj irgi yra su bo, kaip ant oro visai be pa 111. miškuose. Daug prietelių
Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi
Jairalevičius,
dvas.
vad.
kn
siutai
ir overkotai $15 iki $28.50.
tas
ir
kiaules.
Geri
namai
del
pa
s i t v ė v u s i r g y v u o j a L*. D . S . mato.
suvažiavo. Papietavo, žaidė i
Vyrų K e l i n ė s po $3.00 ir augsščiau.
F. Virmauskas.
vienių.
Vaikų Siutai po $3.00 ir augščiau.
kuopa. Žiūrint iš šalies, rodos, i Šiais laikais parapijos gerai linksminos įvairiais
budais
Pirk savo "overkota dabar prieš
Musij mainose dirbama kiekvie
kuopa nieko neveikia ir lyg laikomi, kurios užlaiko gerą kiek kas norėjo ir galėjo, ir
New Britain, Conn. Birželio
žiemą, k u o m e t kainos pakjla.
Mes taippat turime pilną eilę bibutų apsnūdus, tečiau tok> mokykla, o parapijinės mokyk džiaugėsi gamta, kuri priminė, 13 d. T. F . skyrius surengė ną dieną. Mes turime Drift ir Shaft
3109 So. Morgan Street
skutį nešiotų siutų ir overkotų nuo
mainas—su
3*4
iki
5
pėdų
anglių.
CHICAGO, ILL.INOIS
manymas
butų
klaidingas. los nesant, arba bent kaip ją mūsų tėvynę, Lietuvą, kurion, prakalbas. Kalbėjo p-lė O
$8.50 ir augščiau.
Telefonas
Yards 5032
FuH Dross, Tuxedo, Frock Siu
Mes už kelią nemokame. Mes tu
Kuopa veikia kiek tik jai spc vedant, pati parapija šviesios be abejonės, progai atėjus, Stalionaitė iš, Waterbury ir K.
Valandos:
—
8
iki 11 iš ryto;
tai ir it. $10.00 ir augšciaii.
rime 'viską kas galėtų būti reika
5
po
pietų
iki
S
vak. Nedalio
Atdara kiekvieną vakarą iki 9
kos ir aplinkybės leidžia. La • ateities negali tikėties. Nei dauguma grįž.
Česnulis.
Abudu kalbėtoju
mis
nuo
6
iki
3
vai. vakare.
vai. N e d ė l i o m i s iki 6 valandai. S u - f
linga geram žmogui.
I
bai nesmagu tiktai, kad Į ko-1 svetimtaučių katalikų mokykP. Z. karštai. ragino prie aukojimo
batomis visą dieną iki 10 valandai
S.
GORDON,
Norint daugiau informacijų ra
pos susirinkimus, ypač vasa los, nei viešosios lietuvių pa
ir pasišventimo tėvynės nau
1415 S. Halsted St.,
Chicago, I!l
šykite
ar
atsišaukite.
į
s
t
e
i
g
t
a
1902.
ros laike, mažai narių tesilan rapijai neisauklės nariu.
\
dai. Ragino vaikinus rašyties
rz
ko.
i Lietuvos apginėjų legijonus. NEW RIVER COMPANY,
Mūsų parapijinę mokyklą Į
Sekantis L. D. S. 60 kuopos pereitais metais lankė 75 vai
Čia tuojans Antanas Žemai
McDonald, W. Va.
£
.
St.
Louis,
EI.
Šio
miesto
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susirinkimas įvyks penktadie- kučiai. Reikia pagirti ir tėvus'
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S
tis atsistojo ir t a r ė : " A š iš
lietuviai,
paraginti
klebono,
4712 So. A s h l a n d Avc.
nyj, liepos 11 d. Visų Šventu ir vaikučius už jųjų kantrybę,
liuosos valios stojau kariauti
LIETU Vi S
P h o n e Drover 7042
v
:
gerb.
kun.
Kolesinsko,
susirin
GYDYTOJAS
I
R
C
H
I
R
U
R
G
Ą
*
Cicero Office
parapijos svetainėje.
Visu? savo tautos meilę ir prisiriši
u: . Suv. Valst., aš pirmas i
1757 W. 47tti St., Chicago, 111.
4847 W. 14-th St. •
ko
į
parapijos
sale
ir
nutarė
kuopos narius kviečiame susi mą prie savo bažnyčios. Mus
New Britaino paduodu savo 25 merginos del fabriko darbo
Ofiso Telefonas Boulevard 1fi0
P h o n e Cicero 39
gelbėti
Lietuvą.
Išrinko
K
N a m u Telefona-s Seeley 420
Rezidencija
3S38 W. 66-tli Stvardą ir esu pasirįžęs kuo- $14 į savaitę, mokinančioms
rinkti. Susirinkimas bus svar mokyklos vaikai paskirtyti į
F
h
o
n
e
Prospect
8585
bus, nes atstovas iš Apskriči 7 - 8 skyrius, o turi tiktai' vie Butkų ir P. Bagdoną vaik- greiČiausia stoti į eilę ir ka $17 iki $20 į savaitę dirban
ščioei po namus ir rinkti au- riauti su tėvynės priešais." čioms nuo štukų (piece work).
susirinkimo išduos raportą.
ną anglišką mokytoją. Nors ir
Paskui jj dar devyni užsirašė. Atsišaukite
Valdyba. gabiausiai su geriausiais -no tvas.
Gydytojas, Chirurgas,
Aukų surinkta $73.70.
Tel. Drover 7042
rais mokintojai stačiai negali
Amer Insolated Wire
Alai
šeri
s.
Athol, Mass. Birželio 2 d. ap
GARY, IND.
1920 So. Halsted St., Chicago.
ma yra vienai aprūpinti visus
& Cable Co., *
sivedė J. Aukštikalnis su p-le
Kalba lietuviškai, latviškai ir
Racine, Wis. Vatiniai tauti
LIETUVIS DEXTISTAS
skvrius. Jei butu tik 2—3 skv954 W. 21st St.,
rusiškai.
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
K.
Simonaičiute.
Sliubą
davė
ninkai
surengė
prakalbas
bir
Birželio 29 d vyčiai ir baž riai su 75 vaikais, tai vienai
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 .— 9
Telefonas Canal 1854.
N e d ė l i o m i s pagal si ..u ima
l
vakare
Tel. Canal 436
viet.
kleb.,
gerb.
kun.
A.
Pet
želio
14
d.
Kalbėjo
"
V
.
Lie
4712
SO. ASU LAK I) A V E N L E
nytinis choras surengė puik; mokintojai dar butų perdaug,
r a i t i s . ^ Jaujiasis buvo laisvu tuvninkų"* redaktorius, Pui
I
arti 4 7 - t o s (iatvės
« — — — ^ — • — — • • — — — — — — • .
ANT PARDAVIMO.
koncertą. Programas buvo g a ^ B a l t i m o r ė s lietuvių katalikų
pažiūrų, bet dabar užsimokėjo vis, kursai atkartotinai tvirti Automobilius D o d g e Bros. 5 pasana ilgas ir įvairus, pamargin vaiku v ra ne 75 mokyklos
no: " j u s , katalikai, negalite zjerių 1917 m o d e l i s su 5 tires 1
tas naujausiomis
dainomis, o K-tuose, bet koki penki ar še $50.00 ir krikščioniškai ėmė
extra ream
Ir visokie
relkmenai
Dr. A. K^RUTKAUSKAS
taip
sakyti:
*
Dievas
ir
tėvy
šliubą.
prie automobiliaus,
Taippat parsi
duetais, kvartetais, solais ii ši š ; mtai. Tik maža jų dalelė
Telefonas McKinley 5764
duoda n a m a s 6 kambarių 1 p a g y v e 
n
ė
;
'
nes
jei
taip
sakysite,
tai
GYDO VISOKIAS LIGAS
J0SEPH C. VV0L0N
nimo, vandenių apšildomu <5 pėdų
pijano skambinimais.
išlieka lietuviais ir katalikais.
>>
6
colių
basementas,
maudyne,
guzas,
3457
South
W
e
s
t
e
r
n
Roulcvard
Norwood, Mass. Cia taippat nejrvvuosite.
Tuomet
J. elektra, lotas 25-125 pėdų. Prie-'
Lietuvis Advokatas
Apart dainų dar mūsų kle Vieni svetimose mokyklose neK a m p a s W. 35-tos gatvės
29 SO. LA S A L L E S T R E E T
dviejų odų dirbtuvių darbi Aginskis pasakė, kad mes ka žasties pardavimo savininkas eina j
Gyvenimo Tel. H u m b o l d t 97
bonas, kun. P. Daniunas, pa tenka lietuvystės, kiti katali
biznį. Atsišaukite vakarais nuo
ninkai, skaitliuje apie 600, su talikai niekados neatsižadėsi hitą.
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
6 iki 10
pasakojo, kaip lietuviai seniau kysu s, daugelis abiejų. Tą
Tel. Rockwell 6999
streikavo birželio 18 d. Pirm me obalsio "Dievas ir tėvyCHICAGO, ILL.
CHAS. R 0 7 A N A S
mvlėdavo dainas ir vertinda- visk^j matant, turėtų rūpintis
n
to kompanijos įvedė 8 vai. Ms,'
730 W. 62 Str.,
Tuomet Purvis t a r ė :
vo jas, kad net išreikšdavo užlaikyti prigulinčią mokyklą
Telefonas N o r m a i 8501
darbą, bet mokesčių nepadidi " J u s , katalikai, nesuprantate
nuliūdimus ir linksmybes dai su mokytojomis. Pas mus vi
no, todėl darbininkai nutari savo tikėjimo. Katalikų tikėji
nomis.
ki
Telefdnas P u l l m a n 60
ANT PARDAVIMO.
sas atsakymas: nėra seserų streikuoti.
mas,
tai
biznis.
Tikėjimas
Čeverykų Taisymo šapą, yra E l e k Kalbėjo taip-gi ir svečias, mokytojų; ką bedarysime, turi
! D R . W. A. MAJOR
trikinę
Finisher. Priežasties parda
Lietuvai
davė
vergiją
ir
t
t
.
"
GYDYTOJAS I R
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
kl. J. Bereišis, kurs nupiešė mo laukti." Priežodis sako:
New Haveii, Conn. Tarp vie
CHIRURGAS
vimo
savininkas
išvažiuoja
iš
miesto.
A K I Ų SPECIJALISTAS
Vienas vaikinas pasakė, duo
Ofisas
11719
M k h i g a u Ave.
lietuvių kantrybę ir pasitikė 'Rūpinkis žmogau, tai ir Die tinių lietuvių draugijų atsižy
Atsišaukite.
P
a
t
a
r
i
m
a
s
D
y
k
a
i
biąs $100.00, jei priparodys,
Adynos 8:30. iki 9* išryto — 1 iki,
jimą savoms spėkoms, nes da vas p a d ė s . "
1709 W. 45 Str.
mėjo pastaraisiais laikais 6v.
Ofiso valandos: n u o 9 iš ryto iki
|
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
kad tikėjimas taip mokina.
9
vai.
vakare.
N
e
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ė
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i
o
m
i
s
9
iki
11
N e d ė l i o m i s nuo 10 iki 11 išryto
bartinis koncertas daug geriau
Kazimiero dr-ja, kuri paauko
Parapijonas.
4G49 S. A s h l a n d Avc. k a m p . 47 St.
Ant to tautininkas nemokėjo
ANT PARDAVIMO.
Telefonas Yarda 4317
nusisekė negu pernai. Taip-gi
jo iš savo iždo L. R. Kryžiaus atsakyti. Iš to tai galite ma
P a r s i d u o d a bizniaus n a m a s puikio
Telefonas Boulevard 6487
pagirė kaip koncerto vedėją, INDIANA HARBOR, IND. naudai $50.00. »
je
vietoje
prie
pat
gatvėkariu.
Taip
tyti, gerb. skaitytojai, koksai
p. Šlapelį, taip ir giedorius už
į apskričio seimą ši dr-ja "Vienybės Lietuvninkų" yra gi užpakalyje yra puikus n a m a s
tokį pažangumą.
Kai-kurios
Kiek teko patirti Indiana buvo išrinkus delegatus: J. S, redaktorius. Jis dar nežino to, a n t dviejų p r a g y v e n i m u p o š e š i u s $S» • • » • » • • • • » • • • • • » • • • » • » «y
ruimus.
solistės labai gražiai dainavo, Harbor, Fnd. jaunimas, susi Mačiulaitį ir VI. Norkūną.
5133 W. 12-th St.
kad krikščionystė panaikino
Dr. D. J. BAOOČHTŠ
pav., p-lė Sakalauskaitė. Ji piltos po L. Vyčių organizaci
Tegul būna garbė tokiai vergiją, o neįvedė. Pirmuose Atsišaukite p a s :
l i e t u v i s Gydytojas it
Chirurgas
A. Valančius
nors dar jautia mergelė, bet jos vėliava, darbuojasi kiek draugijai.
amžiuose patricijušai Rymo
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.
1442 S. 4 9 - l h Avc.
labai gražų balsą t u r i ; taip-gi tik spėkos neša. Jokių nesusi
Rezidencija 10731 So. Michigan A T
Cicero, DJ.
valstijoje, priimdami krikštą,
Mokykis Kirpimo ir D e s i g n i n g
Roseland, 111.
Ansonia, Conn. šiame mies
negalima pamiršti ir Deksniu- pratimų nėra. Tečiau yra ir
T e l e f o n a s rezidencijos ir of.so
tūkstančiais vergų paliuosuoVyriškų ir Moteriškų A p r ė d a l ų
P u l l m a n S42.
tės, kuri taip gražiai paskam tokių, kurie nesilaiko vienos telyje jau kelinta savaitė ei davo. Šv. Povylas Ap. apkrik
Mūsų sistemo ir ypatiSkas m o k i n i 
Vai.: 9 ijyto iki 11 d.; 2 po pietų
mas
parodytus j u s žinovų į t r u m p ą
na
kaip
visų
tautų
darbinin
pusės ir svyruoja it tas mede
iki 4; 6 Iki t vakare.
Ned.
bino ant pijano.
štijęs Onezimą,- Filemono ver
laiką.
9 iki 12.
lis nuo vėjo. Tarpe tų yra ir kai streikuoja, kad išgavus
Pabaigoje dar ir vietinis
Mes turime didžiausius ir g e r i a u 
gą,
rašė
gromatą
jam,
kad
pri
Jeigu m a n a i pirkti uke, tai
kelios mergaitės, kurios gal iš geresnes sąlygas nuo darbda
sius kirpimo designing ir
siuvimo
vargonininkas padainavo vie
apsimisiyk ar tavo įnešti pinigai
imtų
Onezimą
ne
kaipo
vergą,
skyrius,
kur
m
e
s
s
u
t
e
i
k
s
i
m
e
praktiš
puikybės nenori draugauti su vių. Nes iki šioliai mokėdavo
t a u Išeis ant naudos. Tiktai lie
ką patyrimą, k u o m e t jųs m o k y s i t ė s
ną lietuvišką, antrą anglišką
bet
kaipo
brolį
Kristuje.
(jįv
tuvių tarpe tu turėsi gerą., pui
jaunimu ir ištoja iš jaunimo tiktai nuo $13.00 iki $16.00 į
Elektros v a r o m o s mašinos m ū s ų ' srukų ir l i n k s m ą gyvenimą. Kaip
dainą. Kaip matyt, tai jis turi organizacijos bei choro. Mat
vimob skyriuose.
Povylo
Apaštalo
grom.
prie
savaitę, ko neužtenka pragy
girdėt tai ūkininkai yra lai
J y s esate užkviečiamv aplankyti ir
pakankamai gabumų ne vien
mingi n e s jie neturi bosų, jų
Filomeno).
Katalikų
Bažnyčia
pamatyti
m ū s ų m o k y k l ą bile laiku —
ne visį žmonės vienoki: vieni venimui, ypač dar su šeimyna.
g y v e n i m a s yra užtikrintas ir k a 
LIETUVIS
dieną
ir
vakarais
ir gauti specįjališchoro vedime, bet ir daina
da nori tada dirba. Michigano
perkėlė savo ofisą iš 845 Milwauturtingesni,
kiti biednesni. Streikuoja apie 8,000 darbi jsteigė vienuolijas išpirkimui
kai pigią kainą.
lietuviai ūkininkai, labai gražiai
vime ir kalboje.
kee ave., kur išbuvo per 24 metus.
Petrenos daromos pagal Jūsų m i e Visi turėtą suprasti, ir tei ninkų. Iki šioliai laikosi visi vergų iš nelaisvės.
apsigyvenę, j a u turi apie kelis
j Dabar ofiso adresas y r a šitoks:
rą
— bile stailės arba dydžio, ir bi
š i m t u s savo tarpe, turi parapiją,
Užbaigus koncertą, padėko singai, kad bendrame darbe vienybės ir daro susirinkimus
le
madų
knygos.
700 N O R T H A S H I i A N D A V E N U E
kelias draugystes ir visokius p a 
jo svečiams už ramų užsilai tautos labui yra visi lygus. ant lauko, nes svetainių savi
K a m p a s Huron Gatvės
silinksminimus.
Čionais g y v e 
M A S T E R DESIGK1NG S O H O O t
U!lil8!(!!tlttfltfffflKlttftierNflHI!IIIIlt!lill!
nantieji
anglai
siūlo
m
u
m
s
savo
ant aptlekos P o l o n i a Pharmacy.
kymą; jei kas ir atrodė pro- Bet mūsų mergaitės, tautos ninkai, Kapitalistų papirkti, ne
J. F . Knsnicka, Pcrdėrinis
farmas a n t pardavimo, taigi tie
P r i ė m i m o v a l a n d o s valcarais nuo 6
Persikraustė
iš 118 N. LaSalle Ft.
kurie norite pirkti f a r m a s m ū s ų
grame
nevisai
nusisekusiu, žiedeliai, turbūt to nesupran duoda jų streikininkams. Jei
iki 9 vai. Telefonas H a y m a r k e t 5282
į
199
N.
State
gatvę, k a m p a s L a k e
Šv. Antano Draugija turi n u s k y gatvės.
4
lubos.
prašė atleisti, nes geresniam ta, kad del savo turtingumo taip laikysis vienybės, tai, be
DRV OOODS
rius specialiai narius kurie j u m s
kuogeriausia patarnaus.
prisirengimui sutrukdė mirtis ar kito " b i e d n u m o " meta jau abejo, laimės streiką.
1809 W. 47th kamp. Wood Sts
Tie kurie pirkeite f a r m a s per
— m m m »'i - : • ;
vielinio klebono Pr. Rūsio: ki nimo organizaciją ir pasitrau
Šv. A n t a n o Draugiją busite už
Mes d u o d a m e dvigubas etempmt
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftmtffiffn
ganėdinti, n e s gausite gerą Ir
Lawrence, Mass. Darbinin K e t v e r i a i s ir Subatorals.
tą syk, sakė, koncerto progra kia nuo bendro darbo.
Resid. 933 So. A s h l a n d Blv. Chicago
teisingą patarnavimą, be j o k i o s
Dideliame
pasirinkime
gaunami,
kai
po
streiko
dabar
jaučiasi
skriaudos.
Custer
yra
tiktai
11
Visokie m a t e r i a l a i , v a i k a m s dranu
mą atliksime dar geriau.
Telcfosas H a y m a r k e t 3544
Mergaitės, taip neturėtų bū
mylių r u o Ludingtdn, b 3 m y 
X*ai, slebės fr fb-IntfM.
Praktikuoja
27
metai
Po koncertui buvo dar šo ti. Reikia visoms susispiesti į linksmesniais, nes vietoje 54
lios n u o Scottville. N o r i n t d a u 
Ofisas 3149 So. Morgan St.
giau
informacijų, kreipkitės s e 
krūvą ir bendrai darbuoties, vai. dabar dirba 48 vai. ir gau
kiai.
K e r t ė 32-ro St.,
Csicago, 111.
kančiu a d r e s u :
Rusas gydytojas ir c h i r u r g a s
SPECIJALISTAS
na
kaip
kurie
po
$2.20
į
dieną.
Girdėjau, kad ineigų buvo o tuomet tik darbas atneš gra
Moteriškų, Vyriškų, taipgi c h r o 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
KAZ. DAUNORA,
Darbininkų
Čia
reikalaujama
žių
vaisių.
Stengkimės
būti
niškų
ligų.
Vaikų ir visų chroniškų l i g a
apie $300.00. Kaip tokioje ma
šv. Antano Draugijos
OFISO
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A
N
D
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S
:
N
u
o
9
ryto
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
iki 19, huo 12 iki 2 po piet, nuo 7
žoje kolonijoje, tai tik džiaug kaipo lygus su lygiais, nes tau daug.
Administa-atorius,
Birželio 12 d. susitvėrė Pi'
, iki 8 valandai vakare.
Telefoshs Drover 9693
tis ir stebėtis reikia! O taip-'/ tiniam darbe nežiūrima ar tu
N e d ė l i o m i s nuo 9 iki 2 p o piet
V A L A N D A S : 10—11 ryto 2—3 po
esį turtingas ar ne, bile tik nųjų Blaivininkų kuopa iš 15
Bos 1, Custer, Mich.
Telefonas Yards 687
PLUNKSNOS
padėkoti rengėjams ir rėmė
pietų 7—8 vak. N e d ė l i o m i s 10'—12 <§-•
dirbi naudingą darbą. Gi ir narių. Buvo išrinkta valdyba, IIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIISIUIIIII
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiit
jams.
V—Ida,.

Draugystes Šv. Antano ls Padvos
Ned. 13d Liepos-July 1919

Geo. M. Chernauskio Darže *%£*

V, W. RUTKAUSKAS

Dr. M, Stupnicki

TRUMPOS ŽINELĖS.

Dr.MT.Strikolis

Dr. S. Naikelis

REIKALINGOS.

DR. LEO AW0TIN

Dr. C. Z. Vezeli*

FARMOS! FARMOS!

DR. M. F. BOZINCH

ERNEST WEINER

Dr. G. M. GLASER

Pluksnos

55c

floksnos
55c

DR.A.A.R0TH,

Penktadienis, liepos 11, 1919

DRAUGAS

S

=

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. I GATVEKA2HŲ KOMPANL
J A ATSISAKO TIESTI
Penktadienis, liepos 11 d.,
NAUJUS BĖGIUS.
Šv. Pijus I. Sigizbertas.
Šeštadienis, liepos 12 d., Tokiuo būdu sulaužytų padąŠv. Jonas Gvalbertas, vien.
rytą su miestu kontraktą.

Aušros Vartų Parapijos
-
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Chicagos gatvekarių kom
ARGO
REIKALAI,
TUR
panija paskelbė, kad ji tolesBŪT, ATSIDURS KONAušros Vartų Parapija yra pasižymėjusi ypatingame puikių pa
niai negali pildyti su miestu
GRESAN.
silinksminimų visuomenei prirengime. Tatai ir šioje gegužinėje šiame
padaryto kontrakto 1907 mepiknike bus lenktynės, gi dar nepaprastos lenktynės, nes bus tautiškų
Vyriausybė turės ištirti riau tais.
dainų lenktinės, kuriose dalyvaus įvairaus amžiaus vyrai, moterįs bei
Praeitais trimis metais gat
šių priežastį.
merginos. Užtai visi seni jauni, didi, maži į Aušros Vartų Pikniką.
vekarių kompanija turėjo vi
PRADŽIA 9 VAL. IS RYTO
ĮŽANGA 25c. YPATAI
Corn Products Iiefining Co. sam mieste nutiesti 70 mylių
Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI.
viršininkai tvirtino, kad dar gatyekariams bėgių. Bet to ne
Važiuokit 22 karais iki galui, o paskui La Grange karais iki daržiui.
bininkus riaušėsna sukurstė atliko. Gi šiandie skelbia, kad
3S
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p
p
a
o
to ir neatliksianti. Nes kom
bolševiku agentai.
Darbininkai sako, kad tai panija neturinti pinigų.
mus, tai galima ant pirštų su
Miesto tarybos transportabjauriausias kompanijos pra
skaityti.
simanymas. Nes darbininkų eijinis komitetas tvirtina, kad
Kai kada tokius klausimus
jei tai]), tai kompanija netek
tarpe n«'»ra jokių bolševikų.
bando aiškinti žmonės netu
Ta kompanija per ilgus me sianti leidimo mieste daryti
rintieji nei mažiausio suprati
IŠ DIEVO APVEIZDOS
lus buvo pavergusi savo dar biznį. Kitokio išėjimo negali
mo, nei jokios nuovokos apie
bininkus. Išnaudojimui nebu but.
PARAPIJOS.
tokius dalykus. Per tai daugel
vo ribų. Gi kuomet darbinin
žmonių suklaidina ir išveda ič
kai susiprato ir pradėjo rei SUAREŠTUOTAS VOKIE
Pranešimas.
kelio dorybės.
TIS " P A T R I J O T A S " .
kalauti sau prigulinčių teisių
Šiandie, liepos 11 d., 7:30
kompanija prieš juos užsiun
Šiuomi pranešame, kad Mo*
dė galvažudžius. Tie du darbi Siuntė įžeidžiamus laiškus terų Sąjungos 3-čios kuopos vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa
buvusiam generaliam pro
ninku nužudė ir keliolika, pa
susirinkimas atsibus pėtnyčios rapijos svetainėje prof. kun.
kurorui.
vojingai sužeidė.
vakare, liepos 11 d., 8 vai. Bučys aiškins iš eilės aštuntą
Dievo Apveizdos
parapijos lekciją, temoje: "Žydų tau
Daromos pastangos, kad tą
Chicagoje suareštuotas vo
mok. kambaryje. Meldžiame tos raštija; Mesijas ir Kris
reikalą savo rankosna paimtų
kietis Joseph Junek, naturakongresas, kad šis ištirtų vi
visas nares atsilankyti, taip-gi tus."
lizuotas pilietis.
Tat šį vakarą skaitlingai su
są darbo stovį ir santikiu a dir
ir naujų atvesti. Prįe progos
Visu karės metu Junek bu
V.
btuvėje.
primename, kad M. S. 3 kuo sirinkite.
vo ramus. Bet, matyt, jis
Tos kompanijos darbinin
daug kentėjo
girdėdamas, pa rengia išvažiavimą liepos IŠ L. V. CH. APSKR. CHORO
kai reikalauja, kad butų nukaip griūna kaizerio sostas 13 d. į Marąuette Park, tuobausti tie sargai, katrie nu
* SUSIRINKIMO.
jaus už Šv. Kazimiero Sese
Vokietijoje.
žudė du darbininku, kad jie
Nes kuomet Vokietija pra rų Vienuolyno,
Pasibaigus veikimo sezonui
butų teisiami, kaipo paprasti
Širdingai visus kviečiame
laimėjo karę, gi kaizeris turė
žmogžudžiai.
L. Vyčių Ch. Apskr. choras
jo pabėgti Olandijon, Junek atsilankyti. Iš kalno praneša
Miestelio majorą Reeves,
laikė metinį susirinkimą. Atsi
savo pilietybės raštus pasiun me, kad išvažiavime visi bus
kurs toje
dirbtuvėje
yra
tė generaliniu prokurorui Cre- patenkinti. Jeigu lytų tą die- sakius senai valdybai, kuri
vienas iš viršininku, motervs
ačiū daug pasidarbavo del
gpry ir ant raštų paraše:
ną,
tai
įvyks
.seimininkas
va
išvijo iš miestelio.
" T e g u ilgai gyvuoja kaize karėlis Dievo Apveizdos pa- choro labo, sekantiems me
Dirbtuvę saugoja šerifo paDėk s,ivo pinigus, savo atliekamus skatikus j geriausių Ban
tams tapo išrinkta nauja iš se
ris ir Vokietija".
rap. svetainėj.
ką švieti į savo namus. Lšsigelbėsi nuo skurdo' ir gausi t ruso pa
gelbininkai.
kančių asmenų: pirm.—J. PiToliaus išbjauriojo
Suv.
Valdyba.
stangas nuomone ir medžiaga. Geriausių exportų žinovu stibdivarunas,
vico-pifni.—K.
TvarValstijas ir įžeidė patį. prezi
vizijų budavonių. Šita kombinacija padaro šios prapertįs geriau
PALIUOSUOTA KLAIDIN
kunas,
nut.
rast.-—p-lė
Z.
Mesdentą.
,>
sioms ant South West side ir suteikia Chicagai geriausius namus
IŠ BRIDGEPORTO
GAI SUAREŠTUOTA
tauskaitė, ižd.—p. P. Varakusupraskite kad mūsų interesai šiose prapertose yra tokie pat, kaip
Tos vokiškos" kultūros do
MERGINA.
ir pirkėjų: kad mes ant šią prapereiu dedame savo reputaciją ir
kumentą gavo vietos policija, Ateinančiam nedlėldienyj yra lis, iždo #l°kėjai—p-lė A. Peskad augantis šios organizaiijos pasisekymas priklauso nuo pilnai
Junek'a susekė ir suareštavo. rengiamas Šv. Jurgio parapi tininkaitė ir J ^ B a u b k u s , cho
Clara Seaton Paryžiuje pra
u/ganėdinių mūsų kostumerių. Paklauskit tų kurie iš mūsų pra
ro vedėjas p. A. Pocius. Nau-<
jos
išvažiavimas
Bergraan's
leido 30 tūkstančiu dolieriu
partes pirko tai jie patvirtis viską, kų mes sakom. Čia jus rasite
SAKO, GR0SE2NINKAI
darže, Riverside, TU. Šis išva joji valdyba pasižadėjo uoliai
besilavindama muzikoje.
nauja lietuviška bažnyčia, mokykla parapijine ir viešąją public
PLĖŠIA ŽMONES.
darbuoties
choro
labui.
žiavimas bus vienas iš šau
Gi Chicagoje aną diena ji
school ir Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad Western Elec
Taip-gi
nutarta
suvienyti
tric Co. ir kitos. Per šitas prapertes eina Douglas Park elevatonai turėjo išbūti kelias valan
So. AVater gatvės vaisių pir \iausių. Bus lietuviškos giros,
rius ir yra trįs stotįs 48th Ave. (Cicero Ave). ir 52nd Ave.
das kalėjime.
kliai neatlaidžiai tvirtina, kad 1 vaso. Šoksime, žaisime, žo- veikimą su Chicagos L. Vyčių
(Laramie Ave.) karai eina per prapartes. Namai budavojami kaip
Policija neteisingai ją su Šiandie visokie vaisiai todėl d.iu sakant, atliksime visus Apskričiu. Už pasidarbavimą
matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę ir savininkui
areštavo už mainymą čekių, brangus,
nes
grosern inkai lietuviškus papročius. Tai-gi del choro tapo pakelti į Gar
neša pelną. Dėlto šios prapertįs nesvietiškai auga.
visi, kurie norite smagiai lai bės narius J . Vilimas, buvęs
kurie buvę be vertės.
žmone s plėšia.
Bet teisme pasirodė, kad
Jie sako, jog kai-kurio g-ro- ka praleisti, esate kviečiami. pirm., ir p-nia O. Pocienė.
Clara Seaton yra turtinga. Tu serninkai parduodami
su
palaiminimu Šv. Ant galo nutarta surengti iš
žmo Suma
ri apie f>0 tūkstančių dol. Tai nėms vaisius paima 100 nuoš. Sakramento
bus
atlaikvta važiavimą nedėlioj, liepos 20
gi ir jos išmainyti čekiai yra pelno.
7:30 vai. iš ryto. Taip, kad vi d. Todėl kviečiame visus na
geri. ,
Čia įsigyti savus namus yra labai lengva, jus gnlite pradėti mo
siems bus patogu išklausyti rius susirinkti į Mark White
Teismas ją pa 1 mosavo.
kėdami kad ir $10 į mėnesį ir be jokių jums čia nereikia advoka
GAL BUS ŠEŠTOJI LAIS Mišių šv. ir bus galima daly- Sąuare park svetainę, kampas
Sakoma, jinai vėl keliaus
VĖS PASKOLA.
tų musų kontraktai yra padaroroi ant vietos ir gvarantuojami vi
vauti šiame išvažiavime. Jei 29-tos ir Halsted gatvių, šian
aryžiun lavinties muzikoje.
soje Amerikoje žinomos Chicago Title and Trust Company.
Galimas daiktas, kad vy gu lytų, tai visas triukšmas die, t. y. pėtnyčioj, liepos 11
atsiimtų parapijos svetainėje. d., 7:30 vai. vak. Reikės galu
Norint matyt šitas prapartes, meldžiam pasimatyt su manim.
riausybė
paskelbs
šeštąją
lai
NĖRA KO DŽIAUGTIES.
Viktukas. tinai sutvarkyti
išvažiavimo
svės paskolą. Nes vyriausybei
reikalus ir nutarti vietą. Prie
Kas šiandie gauna sąskaitas reikalingi pinigai. Reikia ma
IŠ TOWN OF LAKE.
to kviečiami ir svečiai, kurie
telefonų kompanijos su žiausia pustrečio
milijardo
norėtų kartu dalyvauti išva
reikalavimu
mažai mokėti dol.
Visuomeniški kursai.
žiavime.
kompanijai, tas tegu nesi
Bet sakoma, jog ta paskola
džiaugia perdaug.
busianti išleista tik bankoms,
Girdėti, kad iš Suv. Vai.
Lithuanian Dept.
Du kartu savaitėje: pane- kariuomenės iš Prancuzijas
Kompanijos sąskaitos yra bet ne abelnai publikai.
847 First National Bank Building
dėlyje
ir
pėtnyčioj
e,
Šv.
Kry
tik nž dvi pirmutini birželio
Vyriausybė šeštąją paskolą
pagrįžo p. J. Kazanauskas.
Randolph 7400
žiaus
parapijos
svetainėje
javaiti, kuomet telefonų var- nori apdrausti nedideliu nuo
Tą vakarą žada atsilankyti ir
Kas diena ant propereių nuo 10 vai. ryto iki 9
gerb.
prof.
kun.
Pr.
Bučys
ji]
•jimas
buvo pigesnis, nes šimčiu. Tad bankos nelabai
daugiau
svečių.
11°
Vakare.
,
įsigyk Šitokia Rezidenciją Parkholme
j u o birželio 16 d. telefonų sutiks. Ir pasekmėje nežinia duoda lekcijas iš apologetikos.
Valdyba.
nuo
51 Ave. & W. 19tli St. Parkbolme-Cicero.
Susirinkusiems yra aiškinama
I vartojimas pabrangintas.
kas gali išeiti.
" Labai paranku patiems atvažiuoti arba telefonuokite Cicero 225.
augštesni ir gilesni tikėjimo
Telefonų kompanija savo oIS NORTH SIDE.
Automobilius tamsta atvež už dyką. ir tada tik suprasit jų vertę.
oonentams sekančias sąskaitas
klausimai, su kuriais mes pra
ATKELIAUJA AIRIJOS
išsiuntinės po rugpjūčio 1 d.
eityje kaip tėvynėje, taip ir čia
PREZIDENTAS.
Lietuvos Vyčių 5 kuopa ren
I Tai bus sąskaitos už 6 savaites
Amerikoje neturėjome progos gia indomų šeiminiška vaka
Kaip
rytoj
Chicagon
atke
r tai sulig padidintos mokes
susipažinti. Tai liudija praei rą pagerbimui sugrįžusių naliauja
Airijos
respublikos
pre
nes. Telefonų vartotojams tuoties laikais, kada mokslas bu rių-kareivių. Vakaras įvyks minėtą vakarą. Bus išpildytas surengė šaunų
išvažiavimą kuopos rengtų tokius išvažia
zidentas
de
Valerą.
net prisieis mokėti kur-kas
vo prieinamas tik mažai lietu subatoj, liepos 12 d., Šv. My gražus programas, susidedan Marąuette parke, netoli Šv. vimus. Marąuette parkas tam
Miesto' majoras Thompson
jaugiau.
yra patogiausias.
jo pasitikimui ir pasveikini vių dalelei, daugiau pasiturin kolo Ark. parapijos svetainė tis iš lošimo įr kitokių pa- Kazimiero vienuolyno. Kaip
tiems ūkininkams. Gi visa di je, 1644 Wabansia ave. Visus, marginimų.
Viktukas.
buvo kviesta ir kitos kuopos,
28 MILIJONAI ŠVIETIMO mui paskyrė komitetą. Reiš džiuma turėjo
pasitenkinti kas tik prijaučia kareiviams,
A. Mureika. taip ir atsilankė. Buvo nuo
kia, d e Valerą Chicagoj bus
REIKALAMS.
pramokę ant atminties šiek- kviečiame atsilankyti tan va
Bridgeporto, nuo Town of
priimtas oficijaliai.
Cook pav/eto švietimo (mokBe to, kalbama, kad miesto tiek iš katekizmo bei paskaity karan, kur sykiu galėsime pa IS 41 KP. P. BLAIVININKŲ Lake, Cicero ir kitų Chicagos
sidalinti įspūdžiais. Nes yra
apielinkių blaivininkai. Daug
IŠVAŽIAVIMO.
lo) taryba 1919—20 metams taryba de Valerą oficijaliai ti maldaknygę.
-eikalauja suvirs 28 milijonų pripažins Airijos prezidentu.
gražių žaislių sužeista. Apie 5
Tai ir viskas. Šiandie žmo sugrįžusių iš karės lauko, kiti
HGtftSAVINGSSTAMPS
ISSUEDBY THB
lolierių išlaidų. ]š tų daugiau
Nedelioj, liepos 6 d., š. m., vai. vakare buvo užkandžiai.
Airiai turės mass-mitingą gus nemokantis skaityti nei liet po kelis sykius buvo su
UNITED STATES
> milijonai bus skiriami nau- Cubs, parke. Mitingan pa rašyti—retenybe. Bet žinan žeisti.
41-ma P. B. kuopa, gyvuojan Po valgio vėl žaista iki vėlu
GOVERNMENT
iems mokyklų būstams.
Geistina, kad ir kitos
čius gilesnius tikėjimo klausiTaigi visus kviečiame į virš ti Dievo Apveizdos parapijoj mai.
kviečiamos visos tautos.

Ned. 13 d. Liepos-July 1919
National Grove-Darže, Riverside, III.
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IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ

Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui

Nereikėtu

Bedavoh

Ar Tamsta Norėtumėt Vieną Šitų Įsigyt?

I

Nuo Liepos-July 20, '19 įeina į faktą
po $100 properčių kainą, pakįla auk.

Adam Markūnas
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