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Ką pasakė Kongresui
•

Pasaulis žiurj s j Suv. Valstijas.

Patvirtinimas sutarties.
Nežinia kaip greitai bu$ pa
tvirtinta taikos sutartis. Sena
te susidariusi smarki opozici
ja prieš tautų sąjungą.
Kai-kurie senatoriai darbuo
jasi tautų sąjungą atidalinti
nuo taikos sutarties ir padary
ti du atskiriu daiktu.
Kiti senatoriai dar priduria,
-kad pati tautų sąjunga reiškia
n^ kitką, kaip tik pačią karę,
naują karę, stipresnių prieš
silpnuosius.
Dar kiti tiesiog tvirtina, kad
Suv. Valstijos po karės ir VfJ
neturi jokio reikalo maišyties
i Europos nesutikimus. Ir to
dėl Suv. Valstijoms nereikalin
ga prigulėti tautų sąjungoje.
Čia spėjama, kad taikos su
tartis tik už kelių mėnesių bu^
ratifikuota.
Senato butas pilnas žmonių.
Prezidento kalbos metu se
nato butas buvo pilnas žmo
nių. Buvo daugelis diplomatų.
Buvo prezidento kabineto na
riai.
Buvo pagamintos vietos ir
augščiausiojo teismo teisė
jams. Bet tie nebuvo. Kai-ku
rie iš jų yra atostogose.

Prezidentas pažymėjo, jogei
tautų sąjunga, prieš kurią ko
voja dalis senatorių, ir pati
taikos sutartis yra du neatski
AUSTRIJA BUS PRIIMTA
riamu daiktu
SAJUNGON TAIP, KAIP
Patu viena taikos sutartis bei
vniTTTFTTTA
tautų sąjungos negali gyvuoti.
Nebūk šiandie tautų sąjungos,
Paryžius, liepos 11.—Austri
negali birt užtikrinta taika
jos atstovai taikos konferenci
Europoje.
joje, lygiai kaipir kituomet
Talkininkų atstovai taikos
vokiečiai atstovai, talkininkų
konferencijoje, iškalno tai bu
pareikalavo, kad Austrija bu
vo pramatę. Tad pirmiausia tų priimta tautų sąjungom
pasidarbuota įsteigti tautų są
Talkininkai austrams atsto
jungą. GS tik paskui ant šitos
pamatų padaryti taiką su Vo vams atsakė, kad Austrija bus
šąjungon priimta tik tuomet,
kietija,
t
Anot prezidento \Vilsono, kuomet įgy s pastovią valdžią
kas šiandie nori tolesniai ma ir išreikš gerus norus bendrai
tyti karę, tasai tegu griaifja darbuoties taikos palaikymo
tautų sąjungą. Grius sąjunga, reikalais.
užsipliekg karė.
Šiandie visa s pasaulis žiuri BOLŠEVIKAI DIRBA PINI
GUS ŠVEICARIJOJE.
i Suv. Valstijas, sakė prezi
dentas.
Geneva, liepos 11. — Švei
Kai-kurie nepatenkinti.
carijos policija Zuriche suareš
Daugelis republikonų ir pa tavo visą eilę bolševikų, kurie
čių demokratų senatorių nepa dirbo S. Valstijų, Anglijos ir
tenkinti prezidento kalba. Su kitų šalių pinigus.
prantama, nerasi pasaulyj to
kio žmogaus, kurs galėtų vi- PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
siemg lygiai intikti.
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Talkininkai už
Milžiniškas
airių
susirinkimas
draudė Len
Ratifikavo kaipo paprastą poKarės sekretorius suramina
New
Yorke
kams
veikti
pergalį.
» susirūpinusius.
Lietuvoje.
Paryžius, liepos 12. — Petit
AIRIAI TRUKŠMINGAI
žymių asmenų iš pačių airių ir
Washington, liepos 11.—Čia
v

Nežinia kuomet bus ratifikuota
taikos sutartis

Washington, liepos 11.—Va
kar prezidentas Wilsona s se
nate kalbėjo apie padarytą tai
kos sutarti su Vokietija. Kal
bėdamas jis indavė senatui tą
sutartį ir pareikalavo ją rati
fikuoti taip, kaip ji yra, be jo
kiu pataisymu ir be jokiu prie
du. Su taikos sutartimi yra
tautų
sąjungos
sutarimas,
kaipo neatskiriama t o s sutar
ties dalis.
Apie specijalę sutartį Suv.
Valstijų su Prancūzija su tik
slu pastarąją ginti nuo vokieėių pasikėsinimu, prezidentas
savo kalboje neprisiminė. Tą
klausimą jis atidėjo kitam
kartui.
Kalbėdamas prezidentas ne
prisiminė svarbesniu klausi
mų, apie kokius labai indomavo daugelis senatorių ir diplo
matų.
Nepaminėta nei Shantungo
provincijos klausimas, def ku
rio Kinijos atstovai yra atsisa
kę pasirašyti po taikos sutar
timi.
Neprisiminta nei Monroe
doktrinos stovis taikos sutar
tyje, nei kitkas.
Spėjama, kad prezidentas
tuos visus klausimas- paliko
nuošaliai dėlto, kad paskui
juos aptarti atskirtai ir daug
plačiau.

No.

SAKOMA, VOKIEČIAI NIE
KO NEDARĄ IŠ SU
TARTIES.

ANGLAI IR VĖL GIRIASI,
KAD J I E P E R G A L Ė J ?
VOKIEČIUS.

vėl pakilo pasipiktinimas, kuo MARŠALAS FOCH SUS
met gauta žinių iš Londono,
TABDO LENKŲ VEI
jog Anglijos
fieldmaršalas
SIMĄ.
Haig mieste Newcastle kalbė
damas pažymėjo, kad anglai
PARYŽIUS, liepos 12. —
laimėjo šitą karę. v Jis sakė,
kad tai tiesa, jog talkininkų Liepos 10 dieną, talkininkų
r
armijos dalyvavo karėje. Bet penkių viešpatijų taryba tai
NEPRISIMINĖ A P I E SVAR
Kai-kurie tvirtina, kad pre taippat yra tiesa, kad karę lai kos konferencijoje liepė mar
BESNIUS REIKALUS.
zidento kalba buvo tono tokio, mėjo anglų armijos.
šalui Foch'ui pranešti lenkų
kai pi r butų ana sakoma Euro Kituomet tasai pat fieldmar
Europa atsidėjusi ant Suv.
pai, bet ne mūsų šalies sena šalas Haig savo aprašyme apie kariuomenei, kad ta pertrauk
tų visokį savo veikimą Lietu
Valstijų.
tui.
karės bėgį nebuvo nei prisimi
Kiti dar nepatenkinti dar ir
tuo, kad prezidentas kalboje
neprisiminė apie tautų laisvę.
Paminėjo jis tik Lenkiją ir
Čeko-Slovakiją. Sakė, po ka
rės įsteigta tik tos naujos vieš
patijos.

a

By U»e order of ttie Fresldent, A. B. Burleson, Postmaster Gencnd.
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nęs apie amerikonų dalyvavi voje.
mą karėje. Ir tuomet buvo čia
pasipiktinta. Tas klausimas OLANDIJA NIEKO NEDA
norėta pakelti kongrese. Norė
RO IŠ TALKININKŲ.
ta paklausti anglų, kodėl jie
oficijaliuose savo raštuose ne- Barasi, kam talkininkai mai
apkainuoja amerikonų armi
šosi į jos reikalus.
jos.

Į pastaruosius kaikurių ne
pasitenkinimus ir susirūpini
mus atsako karės sekretorius
Baker.
Sekretorius pažymi, kad
fieldmaršalas Haig kalba į sa
vo kareivius ir į savo žmones,
taip lygiai, kaip mes patys da
rome, pirmoj vietoj dėdami sa
vo nuveiktuosius darbus. Tad
feldmaršalui už tą nereikia iš
metinėti.
Be šito karės sekretorius
pažymi kituomet padėtus an
glų spaudoje žodžius apie amerikoniškos armijos reikšmę.
FEDERALIAI AGENTAI
UŽPUOLĖ ARGO
SALIJJNUS.
Argo, IU., liepos 11.—Polici
jai buvo pranešta, jog vietos
saliunuose
streikuojantieji
darbininkai
yra
vaišinami
svaigalais.
Penkiasdešimts
federalių
detektivų vakar užpuolė visus
saliunus.
Sakoma, dviejuose saliunuo
se susekta pardavinėjant deg
tinę.
VOKIEČIAI UŽPUOLĖ
PRANCŪZŲ KA
REIVIUS.

Paryžius, liepos 12. — Kuo
met buvo pasklydęs gandas,
kad iš Olandijos pabėgo buvęs
vokiečių sosto įpėdinis, talki
ninkai tuojaus pasiuntė notą
Olandijos vyriausybei. Pasta
rąją perspėjo, kad ji atsargiau
saugotų sosto įpėdinį ir neleis
tų jam apleisti Olandijos be
talkininkų žinios.
Olandijos vyriausybė talki
ninkams atsakė f jų tą notą.
Atsakyme pažymima, kad vo
kiečių sosto įpėdinis yra kaip
ir buvęs Olandijoje.
Paskui išreiškiama didelė
nuosteba, kokiomis teisėmis
remdamiesi talkininkai duoda
tokius perspėjimus Olandijai.
Sako, Olandijos vyriausybė
gana gerai pati nusimano apie
nuosavius vidujinius reikalus
ir nereikalauja pašalinių pa
mokinimų arba įsakymų.
Sako, Olandija yra nepri
klausoma ir nepriguli ji nuo
talkininkų noro.*
UŽ MAISTO BRANGUMĄ
KALTINAMAS BAKER.
Karės departamentas turi
daug maisto ir neparduo
da.

Washington, liepos 11. —
Kongresas paskyrė komitetą
Kareivius vos išgelbėjo poli ir šitam pavedė ištirti į vaicija.
rias išlaidas, surištas su ka-

Parisien rašo, kad, turbūt, tal
kininkai nebus patenkinti pa
staruoju vokiečių pasielgimu.
Kaip žinoma, vokiečiai labai
smarkiai ir apsukriai apsidir
bo su ratifikavimu taikos su
tarties. T a s jų apsukrumas la
bai intariamas.
Naujoje vokiečių konstituci
joje aiškiai pažymima, jog tos
vokiečių valstijos (provinci
jos) katros po karės netenka
kokių nor s teritorijų, turi taip
pat ratifikuoti taikos sutartį.
Paskui tą ratifikavimą
pat
virtina centralinė valdžia.
Pasekmėje gali išeiti tas,
kad po dabartinio Berlyno
valdžios ratifikavimo taikos
sutarties gali lengvai prisika
binti Bavarija prie Saar klo
nio, gi Prūsija — prie paves
tų "lenkams teritorijų.
Vokiečiai ratifikavo taikos
sutartį tuomet, kuomet jų
konstitucijos tik dali s praves
ta. Tad sekančiose konstituci
jos dalyse vokiečiai galį padė
ti atmainas, priešingas taikos
sutarčiai.
Taip aiškina Petit Parisien.
Ir todėl v a r g i a i ' v taurininkai
pripažins tą ratifikavimą su
tarties. Talkininkai turės pa
laukti pilno Vokietijos res
publikos susitvarkymo, kuo
met ten ims veikti pastovi
ir atsakomoji valdžia.
Kiti tvirtina, kad dabarti
nė taikos sutartis su Vokieti
ja militariniu žvilgsniu yra ne
taikos, bet karės sutartis.
Vokietijai apribuota kariuo
menės skaitlius. Bet jai neuž
ginta steigti atletiškos jauni
mo organizacijos, kuriose jau
ni vyrai galės but lavinami
militarizme.
MAX HARDEN GAL BUS
AMBASADORIUS SUV.
VALSTIJOSE.

Copenhagen, liepos 12. —Iš
Vokietijos pranešama,
kad
kuomet Suv. Valstijos atnau
jins diplomatinius _ ryšius su
Vokietija, turbūt,
pirmuoju
Suv. Valstijose vokiečių am
basadorium
bus
paskirtas
Maximilian Harden.

*

Berlynas, liepos 12. — Sep
tyni prancūzų kareiviai, tar
naujantieji čia prie talkininkų
misijos, vos tik nekrito vokie
čių minios aukomis.
Už tą atsitikimą kaltinami
patys kareiviai. Jie užkabinė
j o praeinančius vokiečius.
Kuomet gi kaikurie iš pra
eivių
pasipriešino,
vienas
prancūzų kareivis atsiliepė į
vokiečius:
' 'Mes esame pergalėtojai,
jųs esate kiaulės."
Tuomet suplūdo
vokiečių
minia ir apsiautė nublanku
sius i§ baimės kareivius. Mi
nioje pasigirdo grūmojimų.
Laiku atvyko policija ir ka
reivius paėmė savo nuovadom
T a i p juos ir išgelbėjo nuo mi
nios pašėlimo.

rės departamentu.
Dabar ta!s komitetą^ susekė,
kad už maisto brangumą šaly
je išdalies kaltas karės depar^
tamentas, kurio galva yra ka
rės sekretorius Baker.
Karės departamentas turi
didelį perviršį visokios rųšies maisto. Su armisticijos
pradžia tasai maistas turėjo
but parduotas žmonėms.
Bet departamentas ir ligšiol
to nepadarė. Be jokio reikalo
palaiko tą maistą karės sande
liuose.
Tas pat departamentas daug
maisto pardavė užsieniuose,
nors gerai žino, kad savo ša
lyj su maistu yra tikras var
gas.

RYME PRAVESTA TVAR
KA.

SVEIKINA DE VALERĄ.
Lloyd George vardo paminėji
mas apšvilpiamas.
New York, liepos 11.—Va
kar Vakare čia Madison Sąuare
Garden įvyko milžiniškas ai
rių ir jų prietelių susirinki
mas. .
Susirinkime buvo-15,000 žmo
nių. Kita tiek žmonių negalėjo
ineiti vidun, tad užplūdo ap
linkines gatves.
Susirinkimas buvo sureng
tas su tikslu viešai pasveikinti
Airijos prezidentą de Valerą
ir paklausyti raportų nuo ai
rių atstovų, aplankiusių Euro
pą Airijos laisvės reikalais.
Susirinkime buvo daugelis

jų prietelių.
De Valerą labai džiaugsmin
gai pasveikintas. Ovacijoms
nesimatė galo.
Kai-kurie kalbėtojai paminė
jo Lloyd George ir Wilsono
vardus, surištus su taikos kon
ferencija. Tuos vardus susirin
kusieji tiesiog apšvilpė.
DUNNE BARA PREZIDEN
TĄ WILS0NĄ.
Sako, prezidentas negynęs
savo principų.

New York, liepos 11.—Ame
rikos airių organizacijų atsto
vas Dunne, kurs andai parke
liavo iš Europos, pabara pre
zidentą Wilsoną, kad šis tai
" S L A P I E S I E M S " NEPRA kos konferencijoje negynęs sa
MATOMA JOKIA VILTIS. vo principų.
Dunne yra buvęs Illinois
valstijos gubernatorius. Jis
Nežinia kuomet pasibaigs
Europoje lankėsi su kitais ai
demobilizacija.
rių atstovais Airijos nepriWashington, liepo* 11.—Va klausomvbės reikalais.
kar laikraštininkams teko su
Apie taikos
konferenciją
sieiti su prezidentu Baltuose Dunne savo pranešime tarp
Rijmuose.
Kkko pažymi, jog Olemeneeau
s
Prisiminta armijos demobi taikos konferencijoje pirmiau
lizacija, kas ypač "slapie sia rūpinosi Prancūzijos reika
siems" labai svarbus daiktas. lais, Lloyd George—Anglijos,
Prezidentas pažymėjo, jog gi prezidentas Wilšonas negy
demobilizacija vargiai pasi nė savo principų.
baigsianti šįmetai.
Dunne tvirtina, jog talkinin
Nes Vokietija sulig taikos kų taikos konferencija " p a sutarties per kelis sekančius liuosavo" tik tas mažąsias
mėnesius turi išpildyti nrilita- tautas, kurios pirmiau pri
rinius talkininkų reikalavi klausė centralėms viešpati
mus.
'
joms.
Kol vokiečiai to nepadarys,
Bet ir tas tautas, sako DunSuv. Valstijų armijos dalis tu- j n e ? talkininkai pastatė savo
rės pasilikti ties upe Rhine.
prigulmybėje. Kitom s tautoms
Ir kol ta armijos dalis tenai nepripažinta nei laisvė, nei ne
bus, demobilizaiija pirm to priklausomybė.
negalės pasibaigti.
Taigi, svaigalų mylėtojams RYTINĖJ GALICIJOJ SEKA
nepaliko jokios vilties sulauk
DIDELI MŪŠIAI.
ti, kad pirm ateinančių Naujų
Metų butų panaikinta karės
Kovoja lenkai su ukrainais už
meto svaigalų prohibicija.
rubežius.
Gi sekančių metų pradžioje
ims veikti visatinos svaigalų
Vienna, liepo s 12. — Ukrai*
prohibicijos amendmentas-. *
"Slapiesiems" nėra jokios nų spaudos biuras čia gavo ži
iš niekur pagelbos. Vienatinė nių, jog rytinėj Galicijoj jau
gelbėjimosi lenta—tai tik teis kelinta diena seka dideli mū
šiai lenkų su ukrainais. Tenai
mai.
ukrainų armijai
vadovauja
BRITANIJA LINKSTA PRIE! gen. Grekov.
FEDERATYVĖS VIEŠ
Lenkų spėkos tenai nedide
PATUOS.
lės. Žymią savo kariuomenės
dalį lenkai pirmiau buvo iš to
Suvienytoje karalystėje gali fronto ištraukę * ir pasiuntę
Lietuvos frontan, neva prieš
įvykti atmainos.
rusų bolševikus.
Dublinas, liepos 11.—Vietos
Todėl dabar lenkai rytinėj
politikiniuose rateliuose kalba
ma, kad Britanijoje (Anglija, Galicijoj labai daug nukentėję.
Valija, Škotija ir Airija) trum Lenkai išmušti iš Brody, Tarpu laiku gali įvykti svarbios nopol, Stanislau.

Rymas, liepos 12.'— Daug
darbininkų streikuoja, dauge
lis krautuvių ir dirbtuvių už
daryta.*
Tečiaus mieste
gvvuoja
tvarka. Nes miesto gatvėmis
patroliuoja kariuomenė.
Vietomis
darbininkai su- atmainos šalies valdyme.
gryžta darban.
Sakoma, kad Anglijos val
džia linkstanti prie federatySUAREŠTUOTA TRYS KO vės viešpatijos. Iš paminėtų
MUNISTŲ LYDERIAI.
suvienytos karalystės dalių no
rima padaryti federatyves val
Berlynas, liepos 12. — Val stijas su autonomijomis pla
džia įsakė sustabdyti du radi čioj to žodžio prasmėj.
kalų leidžiamu laikraščiu —
Pasakojama, jog del to su
Rote Fahne ir Volksrecht.
manymo Anglijos vyriausybė
Suareštuota trys komunistų yra jau atsisakiusi duoti Airi
P I R K I T E KABAS TAUPYjai savyvaldą.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.), lyderiai.

IŠ ARGO, ILL.
»—

Corn JProducts Refining Co.
skelbia, kad ji iš darbo prava
lysianti visus nekalbančius
angliškai darbininkus ir, gir
di, tuomet nesutikimai pasi
baigsią.
Tai tuščias kompanijos grū
mojimas.
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negirdėjo kanuolių dundesių,
nepergyveno karės vargų ir ne
laimių, kaip Lietuvoje kad
pergyveno. Todėl, nors gerų
norų apsireiškia, bet rimtumo
stoka labai jaučiama. Kas
daroma, daroma ne rimtai ap
galvotu pienu, bet vien gerais
norais vaduojantis.

V lniaus Lietuvių Protestas.

Duokite Partola Vaikams,

liepos

12 1919

SANITARIŠKAS
VALYTOJAS

duokite m'oterims, duokite se

Del nesiliaujančio lietuvių kiečių medžiagos." Taip iš
persekiojimo Vilniuje, Laiki "Žiburėlio" Draugijos, kuri niems žmonjiems, jis yra naudingas
Valymas neturi būti per Osmosis
nojo Vilniaus Lietuvių Komi jau 25 metus šelpia lietuvių ligoniams ir visiems užtat kad jis valo
teto sekretorius, pil. Ign. Jo moksleiviją, atimta paruoštų
nei su skausmu; bet norint kad
vidurius
be
skausmu
ir
juos
neiždžiovinynas, įteikė gegužio 12 dieną jos prieglaudai ir šiaip mok
valymas butu sanitariškas
Gener. Rytų Žemių Komisaro sleiviams kelių tūkstančių ver na jis yra gaivintojas ir valytojas. Parto
neturi
išdžiovinti
Prie tų pastabų reikia pri pavaduotojui pil. Jomantui šį tės drabužių. Iš "Vilijos" ben la yra žoleliu-sudeta ir iš geriausiu ir svei
drovės pabrike išvežama dau
vidurius.
dėti štai kas. Tiesa, noro pasi protestą:
kiausiu
žolelįu.
giau, negu 100 tūkstančių ver
'UVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS tarnauti Lietuvai
yra nema
Generaliam Rytų Žemių
tės manta ir tt.
ža, tik jis daugiausia persiKomisarui.
Viena dėžute kainuoja 1 dolieris, šešios dėžutes
Visa
tai
daro
aiškaus
įspū
filtrą. Iš
kasdieną išskyrus nedėldicnius. košia per partijos
Lenkų kariuomenei okupa džio sisteminės kovos prieš tiktai $5.0Q
[PRENUMERATOS KAINA:
kils kok s . sumanymas, matai,
vus Vilnių, nuo pat pirmosios lietuvius, kuri, įkaitinusi mie
[etams
$5.00
kad
jis
tik
partijos
dalykas,
H Metų
$3.00
dienos tarp lietuvių prasidėjo sto atmosferą, privertė didžiu
Prenumerata mokasi iškalno. Lai bet sumanytojai savos parti
tas skaitosi nuo užtįrašymo dienos ne jos tikslus uždengia patrioti kratų ir suėmimų taip butuo mą Vilniaus inteligentų-lietuGraži dovana duodama
se, taip gatvėse, kurie nesi vių apleisti Vilnių, o paskui
įuo Naujų Metų. Norint permainyti
160
2-nd
Ave.,
Dep.
L.
4,
New
York
įdresa visada reikia prisiųsti ir senas niais tikslais. Šaukia, kad čia liauna ligi paskutinių laikų.
su kiekvienų siuntinių.
juos seka jau ir lietuvių liau
tdresas. Pinigai geriausia siųsti išper tik norima Lietuvai pasitar
Gana kvailiausio savanorių- dis. Visa tai netik stabdo vi
(166)
iant krasoje ar exprese "Money Order"
nauti,
kad
tas
prastas
lietuvis,
rba |dedant pinigus į registruotą
šnipų pranešimo, gana kieno suomeninį ir kultūrinį Vil
.N " W
kuris jų sumanymo neparems. nors nurodymo gatvėje, jog
tiška.
•
t
niaus lietuvių darbą, bet ir da
'DRAUGAS" PUBLISHING CO. Tokiais tai obalsiais buvo šau šis ar kitas inteligentas esąs ro nepakenčiamą jų gyvenimą. sustojo poilsin, taip pat jis
800 W. 46th St., Chicago. III. kiamas partyvis Chicagos sei "lietuvis-šovinistas" ar "lie- Protestuodamas prieš šitokį buvo stotyje, kur kraustėsi tomelis, taip dalykai esti su di tuvis-litvomanas," ir jis tuo elgimąsi su lietuviais, lyg su limesnėn kelionėn. Ypatingo
Telefonas \li Kinley 6114
PERVIRŠIUS
džiuma tautininkų užmany jau yra suimamas. Bekratant priešų šalies valdiniais, Laiki įspūdžio darė tai, kad tarp
KAPITALAS
$25,000.00
mų. Viskas pas juos*, esą, Lie ar besuimant, prapuola pini nasis Vilniaus Lietuvių Komi mūsų savanorių dažnai matė
$200,000.00
tuvos labui, bet tas labas labai gų, laikrodžių, šaukštelių, me tetas perspėja Generalinį Rytų visiškai jaunų karžygių —16,
dailiai jų partijoj išsitenka. džiagos, net pieštukų, kotelių, žemi,, Komisarę, jog taip da 17 metų. Iš jo išsitarimų ma
m
Bėda ta, kad pas amerikie šepečių batams ir tt. Besu lykams ir toliau einant, Vil tyti, kad jam drauge, labai
čius mažai atsižiūrima į fak imant ir betyrinėjant nekartą niaus lietuviai bus priversti malonu ir griaudu žiūrėti i f
tinį dalykų stovį. Pasitikima pasityčiojama iš lietuvių poli ieškotis apgynimo ten, kur mūsų karžygius: malonu, kad
gražiais obalsiais ir ant patri- tinių pažiūrų ir tautinio įsiti faktiniai jo gali jiems suteikti. nežiūrint į sunkiausias aplin
jotinių jausmų žaidžiant ma kinimo. Buvo atsitikimų, jog
Laikinojo Vilniaus lie kybes ir trumpu laiku suspėjo
noma partijos dalyką antmes- suimtuosius žilus mokytojus
tuvių Komiteto Pirmi taip puikiai susitvarkyti ir iš
Į L I E T U V I U V A L S T I J I N Į BANKĄ
ti. Tai nepasiseka. Del nepa vedė kalėjiman lenkų mokyklų
ninkas Myk. Biržiška. simiklinti: griaudu žiūrint į
Prezidento sunke sisekimo partizantai pagiežos mokiniai, durtuvus atkišę.
Sekretorius Ignas Jonynas. apsirėdimą ir apskritai į vi
ingija, ugnim splaudo ant o- Kai-kurie inteligentai yra iš Vilnius,
sokeriopus medžiaginius tru
nybes.
ponentų. Pasekmėj kerštas, krėsti jau po kelis kartus, ki Gegužio 12 d., 1919 m.
kumus. 10 š. m. Pulk. Dawley
Banko Turtas Jau Siekia Virš
Prezidentas Wilsonas su- rietenos, kaltinimai, išmetinėji ti gatvėje esti suimami tris ir
"Nepr. Liet."Nr. 17. išvažiavo į Šiaulius.
daugiau kartus. Iškrėsta jau
•įžo vežinas taikos sutartį, mai.
III.
lirbtą Paryžiuje. Jis buvo Rodosi, reikėtų daugiau re Laikinasis Vilniaus Lietuvių
AMERIKIEČIŲ MISIJOS
Vaikų pagelbos misijos na
ienas Amerikos atstovų Tai- alybe gyventi, o nesistengti ją Komitetas (du kartu: antrą
KAUNE.
rys Lietuvai, lieut. Messinger
tos Konferencijon. Bet atsto- užrėkti patrijotiniais šauks kartą buvo taippat iškrėsti vi
aut pinigų padėtų Bankon iki 15 d. Liepos nuo
9 š. in. nuo 8 vai. ryto iki 6
padarytoji sutartis nėra mais su partijos išrokavimais. si ten buvusieji Komiteto na
šimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. Tokiu
vak išbuvo Aleksote, sandė
ralutinas žodis. S. V. konsti- Bet ką gelbės apie tai pasako riai ir interesantai), I-ji Vil
būdu turite 2 savaiti laiko perkelti savo pinigus į
Amerikos Raudonojo Kry lyje, kur jam prižiūrint ir nu
šį parankų, stiprų ir saugų banką ir gauti pilną
icija sako, kad sutartį turi ti mūsų tautininkams! Jeigu niaus Vyrų Gimnazija (du žiaus misija, susidedanti iš
rodant buvo kraustomas mai
nuošimtį nuo Liepos 1-inos.
>atvirtinti senatas, pirm negu jie ką sumano, tai taip ir turi kartu), Agronomijos Draugi kap. Haptan Anderson ir dak
stas, dovanotas amerikiečių
ji galėn ineina. Prezidento už- būti, nežiūrint, kad gyveni ja, Lietuvių Bankas ir kitos taro B. J. Valdės, atvyko Kau
VAI-OSTiiA*
Lietuvos neturtėlių vaikams.
mas
nuo
jų
atbulinį
šoka.
Jie
luocia yra senatorius intikinlietuvių įstaigos; iškrėsti arba nan 9 d. š. m. apie 5 vai. p. p.
Joseph J. Elias, prezidentas
"Lietuva" Kaune.
kad jie sutartį priimtų, vis dar neįstengia suprasti, suimti: Laikinojo Vilniaus Lie Ryt ar poryt laukiamas vago
Wm. M. Antomsen. Viee-prtz.
karį ne visi, ir tai didžiuma, tuvių Komiteto pirmininkas nas vaistų ir medic. įrankių
taip ji yra parašyta.
J;>lm I. Bagdžiunas, Vice-UT ez, ir K^sierįus.
AMERIKOS
KARO
IR
MAIS
Prezidentas yra demokratas, ša jų nuomonėmis nesutinka. Mykolas Biržiška, Lietuvių mūsų ligoninėms. Tuos daik
Banko direktorius J. Mašiotas, tus ji e išsiuntė, išvažiuodami TO KOMISIJA VILNIUJ.
'enatan pastaraisiais rinkl
iais pateko daugiau respub Kandidatas į Mini- Lietuvių Dailės Draugijos pir į Lietuvą. Gerbiami svečiai pa
Gegužės 7 d. Amerikos Ka
mininkas
Žmuidzinavičius, siliks čia tik keletą dienų, kol
likonų, negu demokratų. Tau
3252 S. HALSTED ST., Kamp. 33čios CHICAGO
aterius.
Vilniaus Lietuvių Teatro di apžiūrėję mūsų ^aonines, vai ro ir Maisto Komisija buvo
tų Lyga, sutartin ineinanti,
BANKINĖS VALANDOS: Panedėliais, Seredomis, Ketveriais
rektorius Glinskis, dailininkas kų prieglaudas Ir pasitars su nuvažiavusi iš Kauno į Vilnių.
sdigo* daugiausia Prezidento
ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vak po pietų. Utaminkais ir
Garsusis Andrius Bulota su Varnas, mokytojas Jakučionis, tais asmenimis, kurių globoje Misijas lydėjo Lietuvių kari
Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:80 vai. vakaro.
llsono pastangomis. Resmblikonai, norėdami savam tašku dabar Lietuvoje. Matyt, piliečiai ir pilietės Janulaičiai, yra šitos įstaigos. Reikalui e- ninkas Petronis, Komisijos Vii
politiniam oponentui nesma jam skauda, kad jis netapo Jonunai, Liandsbergienė, Lo sant jie žada aprūpinti balti niuj norėjo patirti vietinę po
gumų daryti, daugiausia prie ministeriu. Tą skausmą išreiš zoraitis, Noreikienė, Bacevi niais, rūbais i r medikamen litinę, militarinę ir ekonomi
ventojų delegacija, susidedanti
šinasi Tautų Lygai ir norėtų kia jo žmona laiške į p-ną Že čiai, Šleževičius, Šilingienė, tais tiek, kiek aplinkybės leis nę padėtį. D-ras Bogenas, va iš Mikolo Biržiškos, Negevi* nežinia kur pražuvo 6 metų
maitę, kaip skelbia " Naujie Širvėnas ir tt. ir tt. Nei vie ir kaip galima greičiau.
bernaitis Henry Nutter.
žiavęs su Misija, domėjosi žy
ją iš sutarties išmesti.
čaus
ir
Paliavičienės.
nos' \ Rašo ji:
dų padėtimi. Komisijos, turėjo
nas minėtųjų piliečių nėra ko
Per visą savaitę jis buvo
Jeigu respublikonams pasi
Komisijos,
užsimokėjusios
už
II.
daug vargo, kol surado lenkų
"Andrius, kaip dažnai, vie munistu ! Suimtieji laikomi
ieškomas raistuose.
Šimtai
sektų Tautų. Lygos" projektą
kambarį
ir
virtuvę
išvažiavo:
Karo
misijos
narys,
pulk.
Štabą, paskui štabo viršinin
žmonių tuo tikslu darbavosi.
iš sutarties išmesti, sutartis nas, o " draugai" pasirodo dažnai nepakeliamomis arešto
maisto
—
į
Gardiną,
Karo
—
Dawley
8
ir
9
dieną
š.
m.
labai
ką,
paskui
kambarių
pernak
Panaudota išlavinti šunes.
nebebūtų gera ir ją reiktų iš daug geresni už Rimką ir to sąlygomis—sugrusti, ne tik be
atgal
į'Kauną.
įdomavosi
ir
gėrėjosi
atkelia
voti.
Su
maistu
buvę
dar
pras
oro ir valgio, kartais ir be
naujo rašyti. Reikėtų išnaujo liau nuvažiavo.
Bet vaikas nesurasta. Spė
"Lietuva" Kaune.
vusiais Kaunan mūsų batalio čiau. Iš Varšuvos maisto gy
dervbas užvesti ir taika neži- "Gyvename Marijampolėje. vandens, sargų koliojami ir
jama, kad jis arba raistuose
nais. Keliaujant batalionams ventojai nei kiek dar negavo,
tarp stumdomi.
nia kada beįvyktų. Amerikai Andrius advokatauja
bus nuskendęs arba kas ji
per miestą, jis kelis sykius už tat dar tebepasninkauja. Ir
NESURASTA VAIKAS.
pavyzdį davus, ir kitos šalys žmonių, mokina jaunuomenę
Be slapto krėtikų savinimos praleido pro šalį, užvažiuoda Komisijoms atsėjo valgyti tai,
bus pagrobęs.
mūsų
atidengtoje
Realėje
gali užsimanyti tekstą keisti.
Praeitą sekmadienį Spring
krečiamųjų lietuvių daiktų,, at mas pirmyn ir fotografavo po ką buvo pasiėmę su savimi
Gimnazijoje.
Aš
taip
pat.
Visi
Visą derybų darbą prisieitų
sykių. Pulk. iš Kauno. Komisijas buvo at* Grp/ve raistuose (arti Fox La PIRKITE KARĖS TAUPY
kiti 'ponai' ministeriauja.'' imama iš lietuvių ir atvirai, rą dešimčių
išnaujo pradėti.
kas, girdi, esą "iŠ rusų ar vo- Dawley aplankė juos, kur jie lankiusi Vilniaus miesto gy« ke) nuo saviškių atsiiolino n MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
Respublikonų senatorių už
Andriui, matoma, pavydu„
25
irwr
jK
sispyrimas didelis. Preziden kad kiti ministeriauja. Norė
priešams, paukščiams, yra ne tai paukščiai, matomai, jį to- Tai žalčiai ir gyvatės. Žaltys, nių. Ypatingai tai matoma
tui reikės gauti senatorių di tųsi ir jam. Viąa nelaimė,
pageidaujamas. Toji jo ypaty kiuo ir palaiko. Ten kur mo juk tai vienas naudingųjų u- tarp silpnesniųjų. Lietuviai
džiumą savai pusei. Reik lauk kad niekas to pono nepastebi.
*
bė visaip yra aiškinama. Vieni narchų daug yra, dažnai matai kininkui gyvūnų. Netik kad ypač mėgsta labai mimikuoti,
ti senate karštų debatų. Res Taigi ir dūsauja, ir ant kitų
publikonai vienok turi vieną "ponų" rūstauja, Žemaitės Tarpe gyvūną, ypatingai sako, kad monarchas yra nuo ir vicerojų gražiai skrendant jis yra naudingas, bet, beša kartais su nauda, kartas su
tarpe vabzdžių yra vienas dingas įr paukščiui jį prilesus pro paukštį ir visai į pavojų liškai imant, jis ir gražus gy pragaištimi. Prie kurios rųdidelę nepatogumą: savu už šaukiasi.
Rodos,
kad vūnas, nepavojingas, neblė- šies reiktų paskaityti pavar
pastebėtinas
apsireiškimas, esą daugiau nemalonumo, neg neatsižiurint.
sispyrimu jie taiką atitolina.
kuris nuo senovės atkreipia naudos, kiti sako, jog jis turįs paukštis jo nematytų. Tečiau, diirgas ir užtikro, butų skai džių mainimą, aš nežinau. Aš
Taikos visi išsiilgo. Jie tai
PAGALIAUS
SUSIRŪPI
mažiau tėra,
gamtininkų nemaža
doraos. ypatingą smarvę, kurios pauk k u r monarchų
jaučia ir žino. Tą spaudimą
tomas vienu iš naminių gy- ėsmi linkęs tikėti, jog prie
1
NUSI ŽMOGŽUDĖ.
Tas apsireiškimas, tai mimi ščiai nemėgstantis. Mums tie ten vicerojus ir vikresnis ir
jie vargu ir atlaikys, nors no
vuolių, kad jis nebūtų pana pragaištingų. Kitaip nereiktų
ka.
spėjimai nors ir indomųs, te atsargesnis, nes prie pirmos šus į savo giminaitę, gyvatę. taip dažnai mainyti prisitai
ro Prezidentui nesmagumų da
Margaret Seithamier, kuri Mimika yrą, trumpai sakant, čiau nesvarbus. Nes koki ten progos prieš jis stovi mirties
ryti butų daug.
Žaltys nenuodingas, gyvatė-gi kant iš kurios pusės vėjas pu
andai nušovė advokatą Burr, beginklio ginklas, arba prie priežastis nebūtų dalykas pa pavojus.
Atrodo, kad Prezidentas lai
dažnai labai pavojingai nuo čia. Iš lietuviškos versti į sla
išpradžių džiaugėsi atlikusi tą monė, kuria gyvūnas išsisau- silieka tas .pats, būtent, kad
Taigi štai kas reiškia pa
mės, kaip ir kituose susirėmi
dinga. Toji jos ypatybė apsau višką, iš slaviškos į germaniš
baisų darbą.
goja nuo mirties nekuo kitu, monarchas paukščių nebijo. viršutinė išvaizda. Čia ji turi
muose su savo oponentais pa
goja gyvatę nuo jos priešų, j r ką iš germaniškos į indijonišBet
šiandie
tasai
džiaugs
kaip
tik
paprastu
apgavimu
apsaugojančią
galybę
įr
"
sve
Jis išiengva, lyg tingėdamas,
sekmingu būdavo.
ką. Mūsų pavardžių mainininmas pavirto jau į karčias aša savo priešo. Amerikoje gra skrenda pro tupintį ar skren timos plunksnos" naudingos. netijc gyvatę, bet ir žaltį. Kas
drįs artyn eiti prie žalčio jo kai'jau dabar rodos pąskutiras. Perdaug pasitikėjo savo žiausiu mimikos pavyzdžiu y- dantį paukštį be jokio sau
Mimikos paveikslų gamtoje
gerai neatskirdamas nuo gy nioje metamosfazoje, jei nepaNe vertėt y realybes jaunais metais. Kažkas jai ra dvi veisli plaštakių, kurios pavojaus.
randama labai daug. Nevisur vatės? Žinoma, niekas, kam
pųs p!ar koks krtag vejąs, jei
buvęs pasakęs, į a d 17 metų paprastai
viena
vadinama
Toki ypatybė monarchą nuo jie yra taip naudingi*, kaip gyvybė brangi. Bet, čia pat iš pietų, už tikro jie vįrs į homergiščios žmogžudės negali "monarch" o kita "viceroy. paukščių ir dėlto nuo mirties tarp monarcho ir vicerojaus.
jam guli ir pavojus. Žaltį žmo- tentotus, o jei iš šiaurių — į
Teko skaityti Lietuvoj ei but baudžiamos ir paliuosuo- Tos plaštakės nieko bendro apsaugoja. Bet indoniu yra Net ir prie geriausių aplinky gug pamatęs ir gerai jo neat samojiedus.
savo vidujiniame sudėjime ne tai, kad netik monarchą, ap bių, juk tai tik paviršutinė
nančių laikraščių nuomones a- jamos.
skirdamas nuo gyvatės, pirma,
turi,
yra
visai
du
skirtingu
gy
Šiandie
kas
kita.
Savo
pasa
permaina.
Vidus
nepersimai
saugoja
bet
ir
vicerojų.
Vicepie Amerikos lietuvių veiki
neg bandys jį pažinti, užmuš. Mimika gamtoje yra plačiai
mą. Jie teisingai pastebi, kad kojimuose jinai painiojasi. vunu. Bet iŠ paviršiaus jos rojus yra visai kitos rųšies nęs ir visos silpnybės, kokios Taigi nors jo panašumas yra pasklidus, vienur ji neša nau
pa s amerikiečius daugiau par- Kartą pasako, vieną, kartą vėl viena į kitą labai panašios. Ir plaštakė ir paukščiai ją no ištikrųjų randas, nevisada už naudingas tarpe
silpne"sių dos, kitur pragaištį, bet ir ge
ne
be
priežasties.
riai lesa. .Tečiau, kadangi jo slepiamos.
tijinio karščio, negu rimto vei kitą priežastį, kam jinai nužu
riausiame
atsitikime
yra
tik
K
priešų,
tarpe
didesnių
jis
j
a
r
a
i
;
*
"
^
TTT?
^
"
džiusi
advokatą.
Štai ir kitas mimikos pa* U t į neša.
kimo. Rimtumo ir nuosaikumo
Monarchas, ar tai vienos ar didumas, spalvų suderinimas,
•
Į bandymas pnguntąja silpnybę
net
iš.
dalies
ir
lekiojimas,
ystoką jie priskiria tai apystoveikslas, kuris beveik kiek ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Šiandie jinai jau bijosi kitos priežasties dėlei didžiau
paslėpta
vai, kad Amerikos lietuviai bausmės už savo nedorą darbą. siems plaštakių ir peteliškių ra labai panašus į monarcho, vienam iš mųs gerai žinomas.
Mimikos yra ir tarp žmoM-%.

"DRAUGAS"

APTEKA PARTOSA

PERKELK SAVO PINIGUS

UNIVERSAL STATE BANK

$1,5 • mc •:• .OO

UNIVERSAL STATE BANK

MIMIKA.

aplenkti.

JL

Šeštadienis,

liepos

12 1919

DRAUGAS
••t

. .

\

mm

si negalinčios tarnauti pas
«t
lenkus, nes jie visaip jas pa
juokia, šmeižia kaipo lietuvai
Visa Lietuva indtomauja kuo tės. Konstatuodamas šį faktą
gyvena Vilnius, o Vilnius visuotinas metini s zitieČių su
laukia-nesulaukia
žinhj
iš sirinkimas vienu balsu nuta
Kauno, iš visos Lietuvos* Vil rė protestuoti prieš daromas
Galima pirkti ir statyti mūrinius ir medinius namus.
niuje vyrauja nauji okupan represijas. Kuo baigsis tas
tai lenkai. J u s tai žinote. Vil lenkų viešpatavimas nesunku
Paskolas padarau greitu laiku ant lengviausių išlygų,
** '
nius žiuri į vakarus ir nekan atspėti. Tik miršę endekai to
Pirkite dabar, nes jeigu ilgiau lauksite tai brangiau mokėsite.
traudamas laukia savo sūnų. nemato ir nenujaučia. Jie sa
Proga atdara del biznio, turiu kampinių lotų ir atsakančių namų.
Vilnius tvirtai tiki, kad Lie ko, kad lietuviams lieka pasi
tuvos sunūs sugebės paliuo- rinkti arba lenkus arba bol
Transportacija viena iš geriausių mieste Chicago, 40 minutų iki Loop (vidurmiesčio).
suoti Lietuvos širdį nuo naujų ševikus. Ir tikisi, kad mes paAtsakančios lietuviškos ir angliškos mokslainės šioje kolionijoje.
sirinksim lenkus. Koks skirtuokupantų.
mas tarp bolševikų ir lenkų, ir
Marąuette Park lietuvių kolionija yra viena iš smagiausių, nes čia tyras oras, visiškai prie Marquette Parko.
Vilniuje dabar žymu tik
kodėl jie mano, kad jų engi
Apsipirkus namą, galima laikyti karvę ir paukščių.
lenkų kariuomenė. Gyventojai
mas geresnis — tai paslaptis
kažin kur pradingo. Liko tik
Reikale pirkimo lotų ar namų, kreipkitės prie manęs, o aš užtikrinu, kad busite užganėdinti.
endekų gudrybės. Liguista en
lenkų šnipai-ės. Daugelis, kai
dekų vaizduotė
nenujaučia,
bolševikai veržėsi į Vilnių, iš
kad Lietuva, Lietuvos liaudis,
dūmė j Varšuva. Miestas lyg
apmiręs. Kiekviename žings darbo žmonės ir jiems pasakys
nyje galima sutikti 12-14 metų tą pat, ką ir bolševikams:
vaiką, vos-vos tempiantį šau "procul profani"!
tuvą. Didžiausia to Vaikiško Vilniuje siaučia didžiausia
militarizavimosi priežastis y- anarchija. Dieną ir naktį apsi
ra: 1) kunigų agitacija ir 2) ginklavę gimnazistukai lan
badas. Kariuomenė maitinama džioja po namus, atminėj* pi
labai gerai. Miestas badauja. nigus, areštuoja žmonės, ypa
Kaip ir prie bolševikų pilnos tingai žydute.
gatvės išvirtusių vaikų, sene Visi Vilniaus endekai šni ninko, p. ViraPEo, su paaiškini
lių, moterų. Pro juos ramiau pais virto. Eini žmogus gat mais. P. Zdankus praneša, kad
DABAR yra laikas pirkti sau farsiai praeina naujieji viešpa ve ir kokia nors ponia pir jis jau aplaikęs Krikščionių- mą tiesiai nuo savininko ir tie kurie
gerų progų tai dabar pasi
čiai, kaip ramiai # praeidavo štu tave rodo. I r čia pat gin Demokratų lapelius. Šiuos la-' laukiate
skubinkite nes jau visi javai bus tuoKapsukas, Angarietis ir Po kluoti gimnazistukai atremia pelius kuopos pasiims ir prie jaua nuo lauko atimti. Tenai savi
ninkai iš priežasties senatvies par
žėla. Lenkai žada greitu laiku šautuvus į krutinę. Kaip jau progos juos dalins.
duoda ir maino savo ukes už pigas
minėjau,
prieš
lietuvius,
ypač
P-a
Budreckis
kalba
apie
prekes.
Dabar turime sekančias fars
duoti maisto. Bolševikai pana
mas
k
u
r
t u r i m e j greitą laiką par
šiais žadais maitino Vilnių legionierių tarpe, vedama šlyk- įsteigimą minkštų gėrimų iš- duoti nes dabar galima matyti kaip
Lietuviai dirbystės, bet projektas pa viskas auga.
visus tris mėnesius. Vienok čiausia agitacija.
160 Akerių ger\ budinkai ir gyvuliui
perstatomi
jiems
netik
nekul
liekama
komisijai.
Kalbėta
tuo kol kas vilniečiai ne sotus.
$65.00 už Aker.
80
Ak. gerą farmą ir geri budinkai
tūringais,
bet
stačiai
bolševi
gana ilgai apie būdą, kuriuoDuona prie bolševikų buvo 7-8
30 Ak. sodno $65.00 už Ak.
padidinti 80 Ak. padargai ir gyvulei $45.00 už
rub. svaras (nikolajevskimi), kais. Visi lietuviai, ypač inte mi butų galima
Akrą.
dabar jau 16-18 rub. Vienas ligentija, esą bolševikai. Juo streikerių Fondą, bet galuti 60 Ak. geri budinkai gyvulei ir pa
$75.00 už Ak.
lietuvis mokytojas, gelbėdamas dašimčiai endekai jau bom nas apdirbimas palikta ir-'gi 140dargai
Ak labai puiki farma $95.00 už
savo badaujančią šeimyną, iš barduoja Vilniaus vyskupą, Komisijai.
Ak.
Ak. dveji budinkai, gyvulei, ir
vaikščiojo visą miestą ir vos- kad prašalintų iš Vilniaus kun. Toliaus šaukta kuopos pa 160padargai
$70.00 už Ak>
vos gavo svarą kruopų už 40 Tumą. Žodžiu, visame šlykš eiliui, kad išduotų raportus iš 45 Ak. geri budinkai, gyvulei ir pa
$75.00 už Ak.
rub. Pieno kvorta prie bolše čiausią reakcija. Lietuva turi savo veikimo. Pasirodo, kad 70 dargai
Ak. puikus budinkai, gyvulei ir
vikų buvo 5 rub. dabar jau 7 tai žinoti ir padaryti tinka visos kuopos gana smarkiai mašinerija $85.00 už Ak.
200 Ak. geri budinkai be gyvulių prie
rub. Pablestas
(paplaktas) mas išvadas, turi informuoti dirba ir visos rengiasi į išva .upes $75.00 už Ak.
žinių kreipklties J
miltais vanduo, kuris valgyk Sąjungininkus. Su tais "bro žiavimą, kuris atsibus 13 d. ofisą Delir platesnių
mes jumis suvešim su tais
Lietuvais ūkininkais kurie dabar ten
lose sriuba vadinasi, pabrango liais", matyti, galima kalbėti liepos Jefferson Park, III.
toj
Lietuviškoj
kolionijoj linksmai
(9 rub. porciją), o dabar ir to tik patrankų kalba.
Kalbėta apie siuntimą dele gyvena.
negalima gauti, nes lwt«vn!
Kazys Petrukėlis. gato į Seimą, bet tas palikta FIRST NATIONAL REALTY
valgykloms produktų neduoda. Vilnius. 5 gegužės 1919 m.
ant kito susirinkimo. »
& CONST. CO.,
Todėl nieko stebėtino, kad dau
Chicago, UI.
Kitas susirinkimas nutarta 840 W. 33 St.,
"Laisvė." Kaunas.
gelis Vilniaus lietuvių būriais
laikyti 26 d. liepos Brighton
traukia į Kauno pusę.
Parke.
PROTOKOLAS.
Politinis padėjimas dabar
Susirinkimas uždarytas su
fOR VPU* STOMAC ffW •]
Dėk savo pinigus, savo atliekamus skatikus į geriausią Ban
žymiai paaiškėjo. Pilsudskis, Liet. Darbininkų Sąjungos malda per pirm., M. Mažeiką. P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui y r a EATOką švieti j savo namus. Išsigelbėsi nuo skurdo ir gausi truso pa
kaip žinote, pažadėjo "kraš
Chicagos Apskričio.
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
M. Mažeika, pirm.,
stangas nuomone ir medžiaga. Geriausių exportų žinovų subdisuvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
t u i " leisti spręsti savo liki
kia
pamėginu
vieną.
P
a
r
d
u
o
d
a
m
a
M. L. Gurinskaitė, rast.
vizijų budavonių. Šita kombinacija padaro šios prapertjs geriau
pa- visus apUekorius.
mą vadovaujantis laisvės ir
Amerikos Lietuvių Darbi
sioms ant South West side ir suteikia Chicagai geriausius namus
lygybės pamatais. Tokios sa ninkų Sąjungos Chicagos Ap SPIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIHIIIIIIIIIIĮ&
supraskite kad mūsų interesai šiose prapertose yra tokie pat, kaip
vo politikos palaikymui Pil skričio susirinkimas atsibuvo
ir pirkėjų: kad mes ant šių praperčių dedame savo reputaciją ir
sudskis
paskyrė
užimtojo subatoj, 28 d. birželio, Šv. An
kad augantis šios organižaiijos pasisekymas priklauso nuo pilnai
" k r a š t o " vyriausiu valdytoju tano parap. svet. Cicero, UI.
uzganėdinių mūsų -kostumerių. Paklauskit tų kurie iš mūsų praJ. Osmolocskį, sako, labai pa- Susirinkimas tapo atidarytas
partes pirko tai jie patvirtis viską, ką mes sakom. Čia jus rasite
JP lankų lietuviams. Bet lenkai per pirmininką, M. Mažeiką,
nauja lietuviška bažnyčia, mokykla parapijine ir viešąją public
pasijuto užgautais. Minimoje su malda. Protokolas iš pra
school ir Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad Western Elec
laisvėje ir lygybėje lenkai pa eito susirinkimo tapo perskai
tric Co. ir kitos. Per šitas prapertes eina Douglas Park elevato*
rius ir yra trįs stotįs 48th Ave. (Cicero Ave). ir 52nd Ave.
matė lenkų tautos žemų idea tytas ir priimtas. Susirinki |
PERKELKIT arba pradėkit DftTI šiandien savo |
(Laramie Ave.) karai eina per prapartes. Namai budavojami kaip
lų vengimą. Sujudo ir Varša- me dalyvavo iš sekančių kuo
1 pinigus Į ŠIĄ VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ.
M
matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę ir savininkui
vos endekai ir šaukte šaukia, pų delegatai:
neša pelną. Dėlto šios prapertįs nesvietiškai auga.
kad Pilsudskis pažeminęs lenkų Kuopa 20, A. Baškis, M. Ma
kalbą, pripažindamas kitoms
žeika
Nuo Liepos-July 20, '19 įeina į faktą
tautoms lygias teises. Šiandien
t*
25, V. Juodelis
Vilniaus endekai atvirai kal
po $100 properčių kainą, pakjta auk.
91
29, J.*Žakas, BudrecW. N . J a r n a g i n
ba, kad už tokius atsišauki
Prezidentas
Čia įsigyti savus namus yra labai lengva, jus galite pradėti mo
kis, J. Petrauskas,
F. L. Webb
•
mus (žr. "Nepriklausom. Lie
Kasininkas
kėdami kad ir $10 į mėnesį irbe jokių jums čia nereikia advoka
J. Andrišiunas, M.
tuva' ' Nr. 2) į Vilniaus gy
H. E . Poronto
tų mūsų kontraktai yra padaromi ant vietos ir gvarantuojami vi-'
Gurinskaitė
Viee-Prezlventojus, už pardaviko poli
J . R. Rollcy
dentas
Pag. kasininko 5
>»
soje Amerikoje žinomos Chicago Title and Trust Company.
tiką Lietuvos klausime Pilsud
38, P- Cibulskis
skis busiąs pakeistas kitu.
>»
Norint matyt šitas prapartes, meldžiam pasimatyt su manim.
49, Pr. Zdankus, J.
J . W. Gorby
F . O. Hoebel
V
i
c
e
p
r
e
z
i

Tas " k i t a s " , esą galima spėti,
P a g . kasininko E
Šliogeris, J. Bra
dentas
busią Daubara-Musnickis. Oszauskas, A. Zakaras
A. Petraitis ir •
i S. L.
molovskis del savo simpatijų
J . A. Malooly, 3
FABIJONAS
J. Zalagenas M. Valietuvių klausime ir del dide
vedėjai
Real «
Užrubežinio
lančienė.
Estate,
Insu- S
ir Lietuvių
lio demokratiškumo tuoj buvo
>>
rance ir Mot- •
skyriaus
60, J. Mockus.
pašauktas į Varšuvą ir atsta
gage Departm. j
vedėjas.
Toliaus sekė valdybos ra
Lithuanian Dept.
A STATE BANK
tydintas. Jo vieton busiąs pa
847 First National Bank Building
portas sulyg Veikiančiosios S
a
skirtas Zavadskis, vilnietis,
Randolph 7400
Komisijos, iš kurio paaiškėjo,
rodos, smuikininkas. (Sekasi
kad susirinkimas tapo su
Kas diena ant properčių nuo 10 vaL ryto iki 9
Lenkijoje muzikantams!)
šauktas 21 d. birželio, Šv. Jur s
—- 1/idLiivL
Vakare.
Įsigyk Šitokia Rezidenciją P a r k h o l m e
x
Endekų epetitas kasdieną di gio parap. salėje. Minėtame
51\^ve. & W. 19th St. Parkholme-Cicero.
dėja. Vedama baisiausia agita susirinkime dalyvavo delegatai g i 112 W. 35 St. (3 blokai nuo Halsted) St. Chicago, III. |
Labai paranku patiems atvažiuoti arba telefonuokite Cicero 225.
cija legionierių tarpe prieš tiktai iš keturių kuopų, taigi
Automobilius tamsta atvež už dyką. ir tada tik suprasit jų vertę.
I
UŽ
PINIGUS
PADĖTUS
PIRM
15
D.
LIEPOS
(JULY)
I
nieko
daug
nenuveikta.
Pr.
lietuvius, prieš Lietuvos poli
GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 D. LIEPOS (JULY).
tinį nusistatymą, prieš Lietu Zdankus šiame reikale labai
vos "pusinteligentus", kalbant plačiai aiškino svarbą Vei |
NORĖDAMI PERKELTI pinigus iš kitų banku, at- |
endekų žodžiais. Su tokiais kiančiosios Komisijos. Įnešta I neškite jūsų bankinę knygutę, o mes iškolektuosim Jūsų j
. poteriais jie lando po legionie ir patvirtinta, kad valdyba | pinigus už DYKA ir išduosįm knygelę ŠIO BANKO.
rių būrius, po bažnyčias, teat- ir ant toliau dar sušauktų su
BANKO VALANDOS: kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
sirinkimą
Veikiančiosios
Ko
Subatomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
rus,
kliubus,
kai
kada
išdrįsta
4
VAKARAIS: seredomis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.
ateiti ir į lietuvių valgyklas. misijos.
Lietuvaitės tarnaitės godžia- Skaityta laiškas nuo pirmiS

LAIŠKAS Iš VILNIAUS.

Namai ir lotai parsiduoda pigiai naujoje lietuviškoje kolionijoje
tarpe Western Ave., 63rd St, 72nd St. ir Washtenaw Ąve.

JOHN P. EVALDAS
Real Estate, Loans and Insurance

2 5 5 4 W . 69th STREET

FARMOS
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Tel. Prospect 107

FARMOS

Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereikėtu Bedavoti

•

Ar Tamsta Norėtumėt Vieną Šitų Įsigyt?

IAR

4

NORITE KAD

JUSŲ!

IPtaigai Boto W

|

Kapitalas $550,000,00
,
Turtas virš $5,000,000,00

|
|

.1

Adam Markūnas

Į Central Manufacturing 1 2 k | J IT į

8
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Skaitykite ir Platinkite "Draugą".

4

Šeštadienis,

DRAUGAS
:

——

Mandagumo Rankvvūčiis.

VERTA $9000 UŽ $7300.
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Ar apgalvojote apie tai į kokią Banką
padėti savo pinigus

Tik ką, gavome kelis visai naujys
mūrinius
namus, kas. laike tokių die
Parašė
nų nupirks, tai galės
uždirbti po
$1,700.
Ant
namo,
nes
tokio
BARGEKUN. ANTANAS STANIUKYNAS.
N'J visoj Chicagoj nerastumėt. Kas
turite $1,500. galite .pirkti, o liku
sius iš randų išmokėsite, nes n ė r a
Teologijos Daktaras.
daugiau kaip 10%. Namai pabudavoti a n t . 80 pėdų l o t u , pįočlo, gatves
iStaiaytos ir' išmokėtos. Randasi la
(Tąsa.)
bai gražioj vietoj netoli nuo Marb) Kaklą. Nešvarus kaklas įpuola lengvai į akis ir pa- ąuette t*arke t a r p Lietuviu apgyven
vietos. Namai pabudavoti, pagal
daro nemaldnų įspūdį. Todėl reikia kasdien kiek galint kaklą tos
naujausia m a d a sų "soua p a r l o r s " c
s$u muilu nuprausti, tuo labiau, kad šaltas mazgojimas jįjį už ir 6 didelių kambarių, viskas kieto
medžio išpuošimai, "mozak" padlagrūdina sustiprina dirksnius ir sykiu apsaugoja nuo tankiai gos
maudyklos kambariuose ir t a r p
jaunuose metuose atsitinkančių ir kartais pavojingų kaklo ir duryse, su knygų Sepoms ir ugna T
viete "fire places" su elektra ir gagerklės ligų.
zais, puikus beismentai išcimentuoti,
skalbykloms ir su naujausia sysc) Ausis, tai yra įvairias ausines turės, užsilankstymus, su
tema apšildomi. Žodžiu sakant, vis
kuriuose kartais prisirenka vaško ir kitokių nešvarumų, kurie kas pirmos klesos, kuriuose ir mili
jonierius gali gyventi.
gadina girdėjimo švelnumą.
•
Noriutiejai pasiskubinkite, nes to
d) Rankas. Dadangi rankios būva vartojamas prie dau> kiu NAMU niekad už tokia preke
gelio
darbų
ir
i«
*
+• reikalų,
: i i „ tai
4-«x: jųjų
* »•• nešvarumas
*»^.S^o».iirvio*. lengvai
lonorvni įpuola
i-miniu, ji negausite, nes jie y r a verti apie pora
daugiau, negu už kiek da
akis. Žmonės priduoda daug svarbos rankų švarumui. Iš to tūkstančiu
bar parsiduoda.

Jeigu nesate užganėdinti banką, kurioje savo sutaupytus pinigus laikote, arba tša jtisų banką randasi neparankio
je vietoje, tai geriausiai padarysite, jeigu savo pinigus perkelsite į didelę ir pirmutinę lietuvių Valstybinę Banką.
i

Tai yra

.

»

i

'

METROPOLITAN STATE BANK

jie pažįsta geros draugijos žmogų. Tat laikyk jas švariai,
prausk su muilu kas rytas, o jei reikalas ir tankiau per die LIBERTY LAND &
INVESTMENT CO.
ną. Mokiniai tesaugoja rankas nuo rašalo taškų.
3301 S. HALSTED ST.
2. Nagai reikalauja ypatingos atidos. Jie neturi būti
Bankos valandos: nuo 9 ryto iki 4 vai. vakaro. Utarninkais ir subatomis: nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro. Ka s pra
nei perilgi nei pertrumpi; nedaleisk po jais susirinkti nešva
dės taupit |>inigus šitoj rjankoj, arba partrauks i* kitų bankų iki 30 dienai šio mėnesio, tai bus rokuojamas procentas
rumui, todėl kasdien juos valyk ir laikas nuo laiko apipjaus- TEISINGAS IR ĮSTATY
nuo pirmos dienos šio mėnesio.
, tyk, bet ne smailiai, tas išrodytų vaikiškai, bet gana apskriMIŠKAS.
' tai, kaip parodo ir prigimta nago išvaizdą. Bet jų neapkramMokame 3% nuošimtį ant taupinamų pinigų ir galėsit išsiiinjti ant kiekvieno pareikalavimo.
Milijonai žmonių Suvieny
tinėk. Nagų valymas ir apipjaustymas tenesidaro kitų aky- tose Valstijose ir Kanadoje,
Norintieji perkelti iš kitų bankų į mūsų, atneškit savo bankinę knygelę, o mes iškolektuosime visus pinigus su
vaizdoje, draugystėje, prie stalo, mokykloje ir tt. Nes tai kuriems neatbūtinai reikalin
procentais bile iš kokios bankos ir iš bile kokio miesto, ir duosim tuojaus savo bankos knygelę pažymėję joje visus
butij gero tono įžeidimas.
gos gyduolės, kurios išvalo vi
prigulinčius jūsų pinigus. Taipgi perkam ir parduodam laisvės paskolos Bondsus (Liberty Loan) ir gerus pirmus
3. Dantis valyk kas rytas, o gal da geriau, kas vakaras durius ir pagelbsti virkštiniinorgtH'ius. Norintieji jų įsigyti, ir visais kitokiais legaliais reikalais kreipkitės į ''METivOPOLITAN STATE
prieš eisiant gultų. Tinkamiausiai galima tai atlikti šlapia mui. Trinerio American Elixir
BANK". Patarnavimas visiems dykai.
skepetaite arba šepečiuku, kuris tur būti minkštas, kad nenu
brauktų dantų emali jos. Dantų plovimas laiko dantis svei of Bįtter Wine yra labai tin
BANKO VALDYBA:
kais, apsaugoja nuo gedimo ir sumažina arba panaikina ne kančiomis gyduolėmis šiam
tikslui, jų sudėtinės (karčios
smagų kvapą, kurį kiti atjaučia.
Joh H B. Brensa — Pirm. John Krotkus — Vice-Pirm., S. Šimkevičius — Vice-Pirm., Julius C. Breaza — Kasier •
Žievės,
žolės
ir
šaknįs),
kurios
4. Plaukai reikia šukuoti kasdien. Plaukai nesutvarkyti,
įffišiaušėję, suvelti, pilni dulkiu daro išvaizdą apsileidusio, priguli prie geriausiai žinomų
laukinio žmogaus. Geras išauklėtas jaunas žmogus niekad medicinai. Tai yra labai įžy
•v
prie to neprileidžia, bet plaukus laiko tinkamoje tvarkoje ir mus apsireiškimas, kad Trine
=
būdu priimtu pas rimtus žmones. Iš kitos pusės jis saugojasi rio American Elixir buvo pir
perdidelio puošinimo, lankų sukimo, jų nuolatos glostymo, kai- mos patentos gyduolės, kurias
šiojimo pirštų, nevartoja plaukams riebių tepalų, nei kokių S. V. Internal Revenue Depart
kvepalų, kas pažemina rimtą žmogų ir padaro nesmagumą ment Washingtone užgirė,
kitiems. Šv. Povylas rašo Korintiečiams: "vir ąuidem si kaipo sutinkančias visais at
comam nutriat, ignominia est illi,"—jei vyriškis augina plau
žvilgiais su blaivybės įstatais.
kus tai sau daro gėdą." (Kor. 11, 14). Net ir pas stabmel
džius perdidelis plaukais besirupiniraas buvo niekinamas. Šios gyduolės neprivalo būti
Vienas filozofas taip pasakė jaunikaičiui, kuris perfumavosi: lyginamos su kitomis, taip va
"camouflaged li" A š velyčiau, kad tavo plaukai česnaku atsiduotų." O kitas dinamomis
,
Martialis, taip pasakė jaunikaičiui Posthumui: " A š nepasiti quors \ Jų tikslas yra išvalyti
kiu tais skaniais kvepalais, kuriuos tu platini. Negerai kve vidurius, jos nėra jokis gėri
pia tas, kas visada kvepia gerai.'' (Mart. 2 ep, 12). Todėl abie mas, todėl kiekvienas gali jas
jų reikia vengti ir perdaug ir permažai, t. y; apsileidimo.
gauti pas sava vaistininko
5. Koja s reikia mazgoti laikas nuo laiko, žiemą kas ko kaip ir pirma. Formula Trine
kias dvi savaiti, vasarą kas savaitę ir tankiau, jei reikia ir rio Ąngelica Bitter Tonic, ku
tada taippat apipjaustyti kojų nagus. Nešvarios kojos ne ris yra puikus atbudavotojas
lengvai sušyla, sulaiko kraujo vaikščiojimą ir nesmagumą ki gyvingumo buvo užgirta Ge
gužės 2, 1919 ir jųs šias gy
tiems daro, ypatingai karščiuose, savo kvapu.
6. Valant savo nosį apsižiurėkie, kad nesukeltum pas ki duolės galite gauti kiekvienoje
tus pasibjaurėjimo. Atlik tai kiek galint tyliau. Jei reika vaistinėje. Joseph Triner Comtumerrų. pirkti reikalikgus daiklas atsitinka prie kitų, tai pasikreipk biskį į šalį, nesižiurint j
skepetaitę, taip. ją suglausk, kad paskui vėl be nesmagumo ją pany, 1333—43 So. Ashland
butų galima vartoti. Skepetaitė turi būti visada švari. Ne- Ave., Chicago, 111. (Apgars).
pėdoti jos ore, nedėti ant stalo ar kokio kito rakando. Jei
=
kam, mūsų akyvaizdoje, skepetaitė nukristų ant žemės, tai
mandagiai to asmens atydą atkreipk, bet pats jos neimk.
BARGENAI.
7. Nespjauk ant grindų ar per langą, bet į skepetaitę. Iš
pagyvenimų mūrinis n a m a s 6 ir
ėmimas iš šitos taisyklės galėtų būti esant lauke ir nieko ne 7 2kambarių.
Šiltų vandenių šildomo.
turint prie savęs ir niekam nesant artimybėje, bet net ir tada Elektros šviesa. Miegami porčiai.
5532 Ada Str. Ataišaukjte tuojaus
ne kaip tinka. Nekosinėti smarkiai ir ne nuolat. Jei be to 56,750.
negali apsieiti tai prie kitų esant pasikreipk į šalį ir sulig ap
6 K a m b a r i ų mūrinis n a m a s a n t
linkybių, laikyk skepetaitę prieš burną. Taippat daryk čiau Lincoln
Gatves arti 57-tos. $5,000.
1112-1114 MILVVAUKEE AVE.
dint.
8. Persigalėk ir "susilaikyk, kiek galint, nuo kosėjimo, ko- 5 kambarių mūrinis n a m a s ant
1701-1703 WEST 47-TA.
Winchester Ave. a r t i 5 8-tos.
Šiltų
sinėjimo, šnipštimo nosies, kuomet esi draugystėje, kurioje vandenių
šildoma $3,800.
4197
UcJunkln Ądvertlsins Comptęy, Chicaso
=
=
kas nor s garsiai šneka, pavyzdin prie paskaitos, skaitymo, baž
L
=
6 kambarių
n a m a s moderniškas.
nyčioje peripamokslą ir tt. arba tada kada turi būti didžiau Elektros Šviesa. 5602 Justine Gatve.
sia tyla kaip prie Pakelėjimo per Šventas Mišias, Švenč. Sak $3,100.
703
ramentu palaiminimo ir tt. Tokioje arba panašioje aplinkybė 6 kambarių medinis namas. - 5616
mrmm
3 9
m
je, koks norint triukšmas, kurio kiek tik pasistengus butų Bishop Gatve. Šiltų vandenių šildo
galima išsisaugoti, padarytų nemalonumą draugystei, nesma ma. Dideli barne. $3,100
gumą kalbančiam, nepagarbą šventai apeigai ir neatsižiurė- 2 pagyvenimų medinis n a m a s po
4 k a m b a r i u s a n t Justine ir 56-tos
jimą į kitus ten dalyvaujančius.
gatves. $3,000.
į ! » » » i » » » m m » ^ » » » » » • » ^ » « « » « .m<n>į»^»i
9. Prie žmogaus švarumo toliau priklauso, kad jis steng Atsišaukite:
tųsi tyrus* ir nesugadytug laikyti visus daiktus ir dalykus ku
riuos jis vartoja ir kambarį, kuriame pasilieka. Todėl
a) nebjaurink ir negadink paveikslų, sąsiuvinių, poperos,
5536 S. Ashland Ave.
būtent knygų laužant jų apdarą, užlankstant lapus, rašant ant
Atdara Nedeliomis.
lapų kraštų, pabraukiant žodžius, piešiant ar darant papuo
šimus, paliekant taškus rašalo, prakaito ir tt. Knygos yra ge^
riausi prieteliai apvšviesto žmogaus ir užsipelnija to, kad
r
jąs saugoti;
v
^
NUO
m
l.
DRINGELIS
b) nenešk jokio purvo iš gatvės į namus. Prieš inėjimą
DENTISTAS
į namus visada ar lyja ar gražus oras, apautuvą nuvalyk prie
V I E N O J 16
tam tyčia prie durių padėto šepečio, geležtes ar kitokios me
3261 S. Halsted St.,
DIDŽIAUSIA FIREPROOF SKRYNIŲ
••
džiagos ;
CH1CAUG
Pt»M BouUvard 4250
ŠIAME MIESTE
c) laikyk geroje tvarkoje savo drapanas, kambarius, spin
tas, knygynus ir skitus padėlius ir nedaleisk, kad rūbai, knyP
gos, sąsiuviniai, raštai, mapos ir kitokie dalykai mėtytųsi ant
Dr. O. VAITUSH
stalų, kėdžių ar grindų kas padarytų nesmagi} įspūdį į sve Lietuvis akių
specialistas.
*
timą, apsilankantį žmogų, todėl kiekvieną daiktą po jo suvar Kodėl eiti pas
tojimo, padėk į jo pirmąją vietą. Tvarka palengvina darbą, irsvetimtaučius
mokėti dau
sutrumpina laiką, sutaupo pinigą ir visiems patinka. "Servą giau, čia y r a
Lietuvis Dak
ordinem et ordo te serbit" sako lotyniškas priežodis. "Lai taras,
kuris
Turtas $5,000,000.00
Egzaminuoja
kyk tvarką, o tvarka laikys tave." B e to^ tvarka daro har ir gerai priren
Atdara Kasdien Iki 4:30 Po piet.
Ketvergo Vakare 7 Iki 9 Subatom Iki 9 Vakare.
moniją, sutartį ir pagražina kiekvieną dalyką, d) nieko ne ka akinus. Jei
gu esi fiervuoLIETUVAI KLERKAI JUMS PATARNAUS.
mėtyk ant grindų, kaip tai: trupinius valgio, popergalius, au tasi
skauda
galva, ir turi
deklo sklypelius, žiebtukų galus ir kitokių šiukšlių; bet, te- vargo
su aki
eiaus, paimk visa tai, kas ant grindų buty nukritę ir nešk į mis ateik pas mane. P a t a r i m a s dykai
visiems. Valandos nuo 10 ryto lyg 8
gurbą arba į kitą tam tikslui paskirtą vietą, ar mesk į ugnį. vakare.

807-809 W. 35th St, prie kampo Halsted Street

Nedeliomis Krautu
ves uždaryte

Vasaros laiku Narių Bendro
krautuves bus uždarytos Nedęlioper visą dieną. Prašome visų kos-

tus šiokiomis dienomis.

~ A N T PARDAVIMO.
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Apsaugoja Brangmenas ir Svarbias popieras
UGNIES ir VAGIŲ

Depositors State Bank
4633-37 So. Ashland Ave.

(Daugiau bus).

1553 W. 47 ir Ashland Ave.
Vh»ui

Djrovar

9660

1

N

Šeštadienis,
g ^ » ^ » » 1 »

liepos
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Lietuviai Amerikoje.
ROSELAND, ILL.

Extra.
Lietuvos Vyčių 8 kp. laike
paprastą susirinkimą liepos 8
d. Nutarta išvažiuoti į, Jackson Park nedėlioj; liepos 13 d.
Kviečiame visus Chicagos
vyčius prisidėti prie mūsų
kuopos, kur bendrai galėsime
laiką praleisti tyrame ore ir
iki soties pasilinksminti.
Vieta y r a gerai visiems ži
noma, taip vadinama "Lietu
viška S a l a . " Ten jaunimas
pribus 2:00 po pietų. Kurie
nežinote tos vietos, prašomi
susirinkti prie
"Republic"
stovylos 2 vai. Iš ten bus nu
rodyta vieta.

apie 100 dol. Daugiausiai pa
sidarbavo moterys

ffl
••

M

Lietuvių R.-K. Labdaringo
sios Sąjungos 9-tos kuopos su
sirinkimas įvyks nedėlioj, lie
Aušros Vartų Parapija yra pasižymėjusi ypatingame puikių pa
pos 13 d., italų bažnytinėj sve
silinksminimų visuomenei prirengime. Tatai ir šioje gegužinėje šiame
tainėj, 1 vai. po pietų. Kvie
piknike bus lenktynės, gi dar nepaprastos lenktynės, nes bus tautiškų
čiu visus narius ir nares susi
daimj lenktinės, kuriose dalyvaus įvairaus amžiaus vyrai, moterįs-bei
rinkti koskaitlingiausiai, nes
merginos. Užtai visi seni jauni, didi, maži į Aušros Vartų Pikniką.
yra svarbių reikalų. Taip-gi
kviečiu atsilankyti ir nepri
Važiuokit 22 karais iki galui, o paskui La (4range karais iki daržiui.
klausančius patapti Lab. Sąj.
^
nariais ir darbuoties našlaičių BE
naudai.
Raitininkas pinasi. Neužmirškite dienos. m

m

PITTSBURGH, P A L. Vyčių 14-ta kuopa su sa
vo prieteliais iškilmingai va
žiavo į L. Vyčiu Chicagos Ap
skričio išvažiavimų
WiUo\v
Springs, 111. miškuose. Dide
liame troke (savininkas J.
Kaikoris, biznierius, prakil
nus žmogus) dundėdami, dai
nuodami įvairias lietuviškas
daineles. Praeiviai indomavo
ir gėrėjosi. Linksmai, be jokių nelaimių ir trukumų, išvažiavime laimėję porų dovanų,

Lauksime visų skaitlingo at
Linksmiausia diena šįmet
silankymo.
buvo birželio 29 d., nes toj die
Valdyba.
noj buvo užbaigimas mokslo
metu. Tam tikslui buvo suPITTSBURGH, PA.
rengtas indomus vakaras, ku
rio programe dalyvavo maži
Gražieji laisvamanių pasigyri
ir dideli bernaičiai ir mergaimai ir jų darbeliai.
tės. «
Visųpirma ant scenos pasi
Šių metų pradžioje Augrodė Adelė Macukonaitė, kuri
ščiausios Prieglaudos organi gerb.
klebonų, kun. J J. Sutzacijos 7 kuopa buvo paskyru kaiti, pasveikino ir suteikė disi 500 dol. Lietuvos Nepriguldel] bukiehj gėlių. Perstaty per kuopos atletą, p . Vincų
mybei. Didžiuma narių tuomet
mas gražiai tesėsi iki atėjo A bračinską, sugrįžom namon
sutiko, išskyrus finansų rašti
laikas, kuomet
baigiantieji linksmi, džiaugdamiesi, kad
ninke ir jo pasekėjus, kurie
mokslo metus, mergaitės ir taip smagiai diena prabėgo.
priešinosi.
bernaičiai, turėjo susirinkti Niekaip negalima praleisti ne
Susirinkime birželio 1 d. at ant scenos. Tada buvo di paminėjus gardžių pietų, kuo
šaukė nutarimų ir iš naujo džiausia linksmybė. Prieš da pų šeimininkių parengtų, ku
nutarė neaukoti tų 500 dol. linimą diplomu, aš, Cecilija riais negalima buvo atsigerėti.
Lietuvos Neprigubnybei. Pra Mikčiunaitė, sakiau prakalba Suimant tų viską krūvon, nie
slinkus 6 mėnesiams atmesta ir visiems žmonėms turėjau kur nėf« tiek draugiškumo ir
tas, kas buvo nutarta. Tai gra sakyti tuodu liūdnu žodžiu: prakilnumo kiek pas vyčius.
žieji laisvamanių pirmiausia ''Likit sveiki.'• Toj prakalboj Kad tiktai jie skaitliuje augti)
pasigyrimai laikraščiuose, kad aš, iš gilumo savo širdies, d:' ir žydėtų, p mūsų tėvynei bus
jie aukoja Lietuvos Neprigul- ko jau toms nenuilstančiai vei neapsakoma nauda.
:fr;
mybei ir ją remia, bet paskui kiančioms seserims. Po to vi
pagarsintus savo nutarimus so išėjo ant scenos dešimts
meta į gurbą.
mergaičių ir keturi bernaičiai,
Sv. Antano parapijos mo
Tad-gi labai jau p rastai el kuriems suteikta diplomai. Ne- kyklos mokiniai bei mokinės
giasi. I r nesuprantama, kam kurioms mergaitėms suteikta užbaigė mokslo metus iškil
jie dar viešai pasigarsina laik auksiniai medaliai. Pirmų do mingai su vakaru. Programas
raščiuose, kad gerą daro del vaną ^apturėjo A. Stockuniutė, susidėjo iš eilių, dainų, dialo
M
Lietuvos Neprigulmybės, o vė antįa—K. Čižauskaitė, trečią gų, operetės Pumpurėlis'' ir
liaus save 'iižvvlia nutartuose —C. Mikčiunaitė, ketvirtų—A. vi€*io angliško veikalėlio. Pub
likos buvo daug. Daugelis tė
užmanymuose? Oia-gi prisiei Adomaitė už matematiką.
na draugiškai pažymėti teisy
Nekurie bernaičiai ir mer vų atėjo su vįsa šeimyna. Dė
bės atvirumų, kad jeigu jie gaitės gavo gėlių bukietus nuo lei vaikų bruzdėjimo, sėdin
tiems toliau nuo scenos sunku
pirma pasigarsina laikraščiuo giminių ir tėvų.
buvo viskas girdėti, suprasti.
se save išgirdanti ir išaugštinAnt galo gero. klebonas,
dami, kad nutarė prigeibėti kun. J. J. Sutkaitis, gražiai Todėl ir aš viso negaliu ap
Lietuvos Neprigubnybei, tad- papasakojo, kaip mes turime rašyti. Pažymėsiu tiktai, kad
gi kodėl to panašiai negarsi gyventi, kaip eisime augštesnj tokios, kaip Ona Valaičiutė ii
na, kad jie atšaukė savo nuta mokslą. Mes dabar pradėjome Z. Norkus yra kaip ir užgimę
rimą ir nusprendė negelbėti ir savo kelione į platų pasaulį, scenoje. Jeigu jie nesiliaus
neremti Lietuvos Neprigulmy tik ne visi sykiu, bet po vie dalyvauti scenoje, tai galėsim
bės. Tada-gi pažintume, kuo- nam. Kožnas turime save ser sulaukti gabių artistų.
mi jie esą. Nun-gi jų nežinome gėti, kad nepaklistume nuo
Diplomus už užbaigimų aš
ir vos tik iš jų darbų dasipro- teisingo kelio.
tuonių skyrių mokyklos gavo
tėjome, kuomi jie ištįkrųjų
Žmonių buvo labai daug. šie: Z. Norkus, P. Mickus, J.
esą. Sapienti sat!
Visi gėrėjosi mūsų mažu, bet Valiulis, B. Kisielius, A. Mi
X. Y. Z. puikiu perstatymėliu.
šeikis, O. Valaičiutė, P. Pet
rauskaitė, B. Ogintaitė, Ą.
Cecilija Mikčiunaitė.
GIRARDVILLE. PA.
Vrubliauskaitė, S, Jukniutė,
A. Daineliutė, J. Junčiutė, A.
CICERO, ILL.
Pirmų kartą šios kolonijos
Šlegaitė, D. Peeiukaitė.
.
lietuviams-darbininkams teko
Galima tikėties, kad kitą
Sekmadienyje, birželio 29 d ,
girdėti p. A. Račkaus prakal
Šv. Antano bažnyčioje apsi metą daugiau vaikučių baigs
bos, kurios' daug naudos atifevedė S. Jaškunas su P. kiau mokyklų, o šitie sieks augštes
šė. Prakalbininkas kalbėjo virš laite. Linkime jiems laimingo nj mokslą, nes mųs tautai rei
dviejų valandų, nurodydamas, sugyvenimo.
kia mokytų vyrų ir moterų.
kur darbininkų išganymas ir
Z—s.
kas jų priešas, kurie trukdo
•
• •
žengimų prie geresnės ateities.
BINGHAMTON, N. Y.
Hv. Antano parapijos pik
Visais žvilgsniais prakalbos
pavyko. Bolševikai su socijalistais vos nesuspirgėjo laike
prakalbų, mat karšta buvo
klausyti teisybės žodžių.
Klausimų buvo trys, į ku
riuos kalbėtojas aiškiai ir su
prantamai atsakė.
Paraginus vietiniam klebo
nui, susitvėrė L. R. Kryžiaus
šelpėJULkuopelė iš asmenų, ku
rie ėjo per stubas rinkdami
pafcelpą
Lietuvai.
Surinkta

PIKNIKAS

/

Darbininkas.
MELROSE PARK, ILL.

Parapijos

nikas atsibus sekmadienyje,
liepos 27 d., National Grove,
Pastaromis dienomis mūsų
Riverside, 111. Visi važiuosime. kolonijon iš kasžin kur, sako
ma, kad iš Pennsylvania val
stijos, atsibaladojo tūlos mer
Trečiadienyje, liepos 16 d., ginos, kiti sako, kad moterys,
Šv. Antano parap. svetainėje, pabėgę ** nuo vyrų, ir susi
atsibus labai svarbios prakal draugavusios su vietos laisvo
bos apie mūsų tėvynės .reika sios meilės skelbėjais—bolše
lus ir pasaulinę politikų. Kal vikais—daro gėdų lietuviams
bės gerai žinomi pp. Mastaus- svetimtaučių akyse. Visokius
kas ir K. Česnulis, kurie vien prajovus išdarinėja. Kartais
mūsų tėvynės reikalais ir ru^ pasigėrusios su bolševikais,

•
•

•
•
•
•

PUIKUS

Ned. 13d. Liepos-Juiy 1919.P
National Grove-Darže, Riversitfe, III.

PRADŽIA 9 VAL. IŠ RYTO
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A. MASALSKIS

V. W. RUTKAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS

ADVOKATAS

= — —••— =
Atlieka
visokia*
laidotuves
kuopigiausiąi. Turiu savo karabonua ir automobilius.

Drs-tes Saldžiausias Širdies V. J . Ho.1 ir Gvardijos

Snnto Kazimero Karalaičio Iš Brighton Park.
P o l o n i a darže 4600 A r c h e r A v e .

Kviečia visus maloniai KOMITETAS.
P a s a r g a : Važiuokite bile kokiais karais iki Archer a v e . ' i r Archer
ave. k a r a i s 4 blokus į v a k a r u s už Kedsie ave.

pasisamdę automobilius, dūk įįįm m , » » » — « » » • . m~~*rTel. Drover 7042
sta negražiai elgdamiesi ir
dainuodami nešvarias dainuš
LIETUVIS DENTISTAS
kas.
Valandos: suo 8 ryto iki 9 vak.
N e d ė l l o m i s pagal sutarimą
Žiūrint į tokį išsireiškimą,
ASHLAND
AVENUE
4718 SO.
baisu darosi pamąstant, prie
arti 4 7 - t o s Gatvės
kokio ištvirkimo gali privesti
žmoniją bolšėvifizmas.
Ex Bolševikas. I

Dr. C. Z Vez*Us

RosHund Uotel
1426 M k h i g n n Blvri.

ANT RANDOS.
Krautuvė su 4 kambariais $23.00.
Atsišaukite:
1220 So. YValloie Str.

••

Chicago. Rl.

P a r s i d u o d a labai ingiai Icc kriiuine,
>aUlainių ir cigarij k r a u t u v ę .
Priežastis p a r d a v i m o einu į kitą h'anį. Atsišaukite greitai.
VICVOR B A G D O N A S ,
3231 So. H a l s t c d Str.

Vyrų ir J a u n ų Vaikinų padirbti
ant orderio siutai ir overkotaL bet
neatsjšaukti; vėliausių modelių nuo
$20.(10 iki $45.00.
Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi
siutai ir overkotai $15 iki $28.50.
Vyrų K e l i n ė s po $3.04) ir augščiau.
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščian.
Pirk savo overkotą dabar prieš
žiemą, k u o m e t kainos pakįla.
Mes taippat turime pilną eilę biskutj nešiotų siutų ir overkotų nuo
$8.50 ir augščiau.
F u l l Dress, Tuxedo, F r o c k Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau.
Atdara kiekvieną vakarą iki 9
vai. N e d ė l l o m i s iki 6 valandai. Subatomis visą dieną iki 10 valandai
S. GORDOW,
1415 S. H a l s t e d St.,
Chicago, 111.
Į s t e i g t a 1002.
.$»» ^ » ^ » » » » » » » » » » » » » « » • » » » » »X3
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Parsiduoda labai pigiai 7 sėdynių
Hudson automobilius, g e r a m e padė
jime. Atsišaukite:
1543 W. 4« Str. Chicago. .
Telefonas Y a r d s 7125

PIANO MOKYTOJA
••

4515 So. Wood 51.
D u o d a lekcijas s k a m b i n i m o pia
n u pagal sutarti.

Turėti nuosavia 5 akru farma.
ss«

SERGĖKITE SAVO AKIS.

ANT PARDAVIMO.
A u t o m o b i l i u s D o d g e Bros. 5 pasazierių 1917
naodeUs su 5 tires
1
extra ream
ir visokie
reikmenai
prie automobiliaus,
Taippat parsi
duoda n a m a s 6 kambarių 1 p a g y v e 
nimo, vandenių a p š i l d o m a 6 pėdų
ę oolių i bs&sementas; maudyne, gazasį
elektra, lotas 25-125 pėdų.
Prie
žasties pardavimo s a v i n i n k a s eina j
kitą biznf. Atsišaukite vakarais nuo
6 iki 10
KOZANAS
730 W. 42 S|r.,
TCelefonas VormaI 3601

LIETUVIS

II

Dr. M. Si apnicki
3109 So. Morgan Street
CHICAGO, U J I J I N O I S
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
5 po pietų iki 8 vak. N e d ė l i o - m i s nuo 5 iki 3 vai. vakare.

GYDYTOJAS I R CHDiUKQAtt
1757 W. 4 7 t b St., Chicago, 111.
Ofiso Telefonas Boulevard 160
N a m ų Telefout&s Seclcy Iii o

DR.LE0AW0TIN
Gydytojas, Chirurgas.
Akušeris.
1920 So. Halsted St., Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai ir
rusiškai.
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9
vakare
Tel. Čanal 4367

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S
4712 So. Ashland Ave,
P h o n e Drover 7042
Cicero Office
4847 W. 14-»h m,
P h o n e Cir«ro i9
Rezidencija 333C \V. « 6 - a i St.
Phtsne P r o s p c c t 85S5

i ;.«•»

=/

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Telefonas McKlniey 6764
GYDO VISOKIAS LIGAS
3457 South W e s t e r n Boulevard
K a m p a s W. 35-tos gatvės

II3HflllflllllllilllllllllIillillfr|fl!l!llIlll!IIIii
Resid. 933 So. A s h l a n d Blv. Chicago
Telefosas H a y m a r k e t 3544

DR. A, A, ROTH,
Rusa* gydytojas ir chirurgas
Specijalistas Moteriškų; Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
Telefosas Drover 9693
V A L A N D A S : 10—11 ryto 2—3 po
pietų 7—8 vak- N e d ė l i o m i s 10—12 d.

Dr. A. R. Blumentha! D.D.
A K I Ų SPECIJALISTAS
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 iš ^*yto iki
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki 11
4649 S. A s h l a n d Ave. k a m p . 47 Sjt.
T e l e f o n a s Yards 4317
T e l e f o n a s Boulevard C4S7

Dr. D. J. BAGOČIUS

J0SEPH C. VV0L0N
Lietuvis Advokatas
99 SO. LA SALLE S T R E E T
Gyvenimo Tel. H u m b o l d t 97
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
'To! Ro ' " T * ! <"099
t i i i ^ A u u , ILL.
— •

Lietuvis Gydytojas Jr
Chirurgas
.
Ofisas 10900 So. Michigan A v s .
Rezidencija 10781 86. Michigan Ar.
Roseland, 111.
. Telefonas rezidencijos Ir ofiso
P u l l m a n 842.
Vai.; I ryto iki 11 d.; 8 po pietų
iki 4; < Iki 9 vakaro.
Ned.
9 iki 11.
^ • • • • » • • • » » » • < • • • • • « • • • • • •
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(Telefonas P u l l m a n CO

DR. W. A. MAJ0R
GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS
Ofisas 11719 Michigan Ave.
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
Nedėliomis n u o 10 iki 11 išryto
•

u *

;.;,.-,--..

DR. M. F, BOilNCH
LIETITVIS

PAUL. BAUBLY,
Room 40 106 No. La Salle Str.
Telefonas Main 2043.
PARSIDUODA LABAI PIGIAI.
P u i k u s mūrinis n a m a s 2 pagyv. po
4 kambarius. Labai geroje vietoje
822 W. 3 5-th St. preke tiktai $3,300
jmoket 1500.00, o likusis kaipo ran
da. Kreipkitis pas
AVni. Kazlauskas,
3S33 So. HaLstcd St.,
Chicago.

Dr.M.T.Strikol'is

P-li E. 6, MAKAR

NEPAPRASTA PROGA.

CHAb.

a

< | l ! > ' H » » « * » m n mm m • i
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Randasi arti Chicago ir arti Ge
ležinkelio. Šia ž e m e g a l i m a nupirk
ti labai pigiai ir ant lengvu i š m o kesčiu. Žeme yra geras juodžemis
ant kurios v i s k a s auga. Gali čionais
gyventi laikyti vištas kiaules ir a u 
ginti daržoves
ir t u o - pačiu
laiku
gyventi Chicagoje. Rašykite arba telefonuokite m a n šiandiena o aš priparodisiu j u m s kaip g a l i m a būti sa
vistoviu su mažai piningų.

Gyeenimos, 813 W. SSrd St.
Tel. Yards 4681

. -

BARGENAS VYRŲ
DRABUŽIŲ.

kita

69 W. WASHINGTOtf S T R E E T
K a m baris 609
Tel. Central 5478

P h o n e Drover 4139

Tikietag 35c Porai.

Maloniai Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaitės kaip senus taip
ir j a u n u s ant mūsų s m a g a u s P i k n i k o nes žinoti j o g ^ B r i g h t o n parkiečiai visados Visus užganėdina su visokiais reikalais, taip-gi n e 
liksite apvilti ir- su šituome Pikniku, kurie neatsrilankysite tai galleslties Išgirdė nuo kitų apie Jvairybes Brighton Parkiečių Pikninko.

REIKALINGOS.
2 merginos,
1 d'e! v a l y m o
skalbimo. Atsišaukite' tuojaus.

Ofisas D i d m l e s t y j :

3307 AUBURN AVE.

Ned 13 diena Liepos-July 1919 m.
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Veda Bilas Visuo** Teismuose

Taipgi didesnę dalį grabų patjs dirbame.

St. Louis avė.

-•

ffr

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI

PIKNIKĄ

Prasidės 1-ma vai.

ĮŽANGA 25c. YPATAI

perkėlė savo ofisą iš 845 Milwau
kee ave., kur išbuvo per 24 metus.
Dabar ofiso adresas yra šitoks:
700 N O R T H A S H L A N D A V E N U E
K a m p a s Huron Gatvės
S m e t o n o s g«rol pritaikinti skintai
bus palengvinimu del J ū s ų akių
K u o m e t tu k s s t l nuo galvos s k a u 
dėjimo, k u o m e t raidės liejasi į k r u Ją, k u o m e t skaitai ar siuvi ar raal, tai t u o m e t yra ženklas, kad
reikia J u m s akinių. Mano 16 m e t ų
patyrimas priduos J u m s geriausi*
atarnavimą u i prie»nam% kaina
• t taip žemai net ii
'.s.M.

C

JU3UI oJILJiilAJNA

Akių Specijalistas
1801 S. Ashland A v. Chicaco
E g s a m i n a s s u t e i k i a m a s dykai.
K a m p a s "18 -tos gatvės.
1-čios luV>os vtrS P l ą t f o • p t i a k o s .
Kambaris 14. 15, 18, 17 ir I I
T ė m y k i t e j m a n o parašą.
Valandos: n u o t Tai. išryto iki •
vai. vakare. Nedėlioj n u o I vai.
ryto iki 11

ant aptiekos P o l o n i a Pharmacy.
P r i ė m i m o valandos vakarais nuo 6
iki 9 vai. Telefonas H a y m a r k e t 6282

• • " "

ĮWWW^—^F*—

Dr, G. M. GlASER
Praktikuoja 27 metai
Ofisas 3140 So. Morgan St.
K e r t ė 32-ro St.,
Csicago, IU.
SPBCIJALISTiVS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų , ligrų.
OFISQ VALANDOS: N ų o 9 ryto
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7
iki 8 valandai vakare.
•
t
N e d ė l i o m i s n u o 9 iki 2 po piet
Telefonas Yards 887
* • — —

Mokykis K i r p i m o ir Desi'gning
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų
Mūsų sistemo ir ypatiSKas m o k i n i 
mas parodytus j u s i i n o v ų \ t r u m p ą
laiką.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing Ir
siuvimo
Bkyrius, kur m e s suteiksime praktiš
ką patyrimą, k u o m e t j u s m o k y s i t ė s
Elektros v a r o m o s m a š i n o s m ū s ų STUvimob skyriuose.
Jųs esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti m ū s ų m o k y k l ą bile laiku —
dieną ir vakarais ir gauti specijaliskai pigią kainą.
Petrenos d a r o m o s pagal Jūsų m i e rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le madų knygos.

M A S T E U D E 8 I G N 1 N G SCHOOL
i. F . Knsnieka, P e r d ė t i n i s
. Persikraustė iš 118 N. LaSalle St.
į 190 N. State v gatvę, k a m p a s L a k e
~SS gatvės. 4 lubos.

Šeštadienis,

DRAUGAS

I

liepos

12

1919

DIDŽIAUSIAS IŠVAŽIAVIMAS

ZI N

GE

parapijos

sv.

PIKNIKAS

13 D. LIEPOS-JUL Y 1919

i
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Lenktynes ir žaislai.

Įžanga į pikniką 25c ypatai.

I
Į

s
s

Kas ant pikniko bus, tai negalima nei aprašyti, o tiktai reikia pačiam at

važiuot ir pamatyt.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į pikniką, kad po

laikui nesigailėtumet.

Tie, kurie jau turite nusipirkę tikietus, tie patys bus ge

ri įeiti į daržą.
' .

Kviečia visus
'

JCLEBONAS IR KOMISIJA.

Ji

• a"w — •

•s:

CHICAGOJE.
• ••M

IŠ CHICAGOS LIETUVIU

r o. Iš viso ko paaiškėjo, kad
rengimasis prie bazaro eina
pilnu greitumu. Visų draugi
jų atstovai pranešė, kad drau
gijos jau darbuojasi: aukoja
daiktus, paskiria iš iždų pini
gų nupirkimui daiktų ir tt.
Kaikurios dr-jos jau dabar
pardavinėja serijas. Visų drjų obalsis—kiekvienai padary
ti po 1000 doL Vyčiai žada
įsteigti didžiausių saldainių
krautuvę, moterių draugijos—
gražiausi sandelį mezginių ir
šiaip rankų darbo daiktų. Vi
sų ūpas labai pakilęs. Galime
tikėtis, kad šįmetinis parapi
jos bazaras duos gražiausias
pasekmes.
A. B.

1 9 ta s MiLžiNIsKAS

IK NIK A

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, .turi jie daug prietelių. Cia yIŠ TOWN OF LAKE.
—.
ra airiu augštoji dvasiškija.
Šeštadienis, liepos 12 d..!čia yra jų gubernatorių, teisėNepaprastos prakalbos.
ju ir kitokių šalies valdininkų.
Šv. Jonas Gvalbertas, vien.
Sekmadienis, liepos 13 d.. J ų didžiuma yra demokratų
Paneckėlyj, liepos 14 d., V :o0
šv. Anakletas, pop. kank.
partijoje. Toje partijoje jie yra vai. vakare, School Hali sve
Pirmadienis, liepos 14 d.. lyderiai. Nuo jų priguli ir tainėje įvyks didelės prakal
Šv. Banaventuras, vysk.
prezidento išrinkimas.
bos. Kalbės pp. Mastauskas ir
L
8
Pats prezidentas \Vilsonas K. Česnulis, kuriuoduj nesenai
AIRITCS PREZIDENTAS yra demokratas. Kokie jam sugrįžo iš Europos darbavęsi
Pradžia 9 vai. išryto
p a n g a 30c. Porai.
šiandie yra nesmagumai, kuo Lietuvos laisvės reikalais. Pa
CHICAGOJE.
met jis negali pilnai paremti pasakos daug indomių žinių.
Nuoširdžiai kviečiame visu s lietuvius ir lietuvaitės atsilankyti ant šio
Atvažiuoja jis šiandie p i r m ^ a v o partijos žmonių. NeleiM.
puikaus pikninko ir smagiai laikų praleisti ant tvjo oro prie gražios
j džia jam to daryti tarptauti
pietų.
muzikos.
Kviečia visus
nės politikos stovis.
IŠ BRIDGEPORTO.
KOMITETAS.
Šiandie pirm pietų iš Xew
Už tai airiai prieš preziden
Katalikų Vienybės iV-fo
Yorko Chicagon atvažiuoja tą rūstauja. Sako, Kodėl jis
IŠ NORTH SIDE
Airijos respublikos preziden Airijos klausinio neparėmė bū skyriaus susirinkimas įvyks
tas de Valerą. Kelionėje jam damas taikos konferencijoje. panedėlyj, liepos 14 d., 7:30
Pranešimas.
draugauja buvęs Illinois vals
vai. vakare, Šv. Jurgio mo
Prezidentas aiškinasi, kad jis
tijos gubernatorius Dunne ir to negalėjęs padaryti.
kyklos kambaryje. Visi atsto
L. G. 1). drauguos, po prie
Frank P. \Valsh.
vai, kurie esate išrinkti nuo globa *Šv. Cectnjjos, draugiji
/
Airijos
stovis
yra
lygus
Prezidentą sutikti i.r pas
draugijų, malonėsite ateiti į nis išvažiavimas įvyks sekan•
iiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiiitiitimiiiiii ^ ^
Lietuvai.
veikinti skaitlingas komitetas
susirinkimą.
eioj nedėlioj, liepos 13 d., JefRENGIAMAS
isanksto bus geležinkelio sto
>Tors čia airiai yra galingi,
Valdyba. fersono miškuose. Kurie dar
tyje. Iš stoties komitetas pre bet jie nei kiek daugiau yra
neužsiregistravot, malonėkite
zidentų n ui y dės i Congress eia-pelniję Airijos reikalais. L. VYČIŲ CHICAGOS AP
užsiregistruoti šiandie, nes
viešbuti, lškilmybėje d a l y v a u s | k ^ p * l i e t ^ a ^ 4 i h i w .
SKRIČIO KUOPOMS.
nedėlioję jau bue pervėlu.
ir majoro Tliompsono paskir.
..
•
Rengimo Komisija.
,
.,
+ • •• cs n
^ n i > dieną prezidentas W li
Pastarame "Vyčio'• numetas komitetas su teisėju bcully ' šonas v
v
priešakyje.
Airijos buvo
klausimas
esąs labai
IŠ BRIDGEPORTO.
pazvmejes,
kad ryj p. A. J . Aleksis, L. Vyčių
National darže, Riverside, III.
Po įvairių recepcijų ir su
opus. Suv. Valstijoms
reikia Centro .pirmininkas pranešė,
pažindinimų svečias automobi
ĮŽANGA
NEBRANGI.
būti atsargioms kalbant apie kad šįmetinis septintasis L.
Draugija Šv. Alfonso Ligoliu bus apvežiotas puošniau
Airijos nepriklausomybę.
Vyčių organizacijos seimas rijušo, Bažnyčios
Daktaro,
siomis Chicagos gatvėmis.
Jūsų atsilankymas ant šio .^pikniko atneš dviguba naudų; vienų, kad J u s
Anot
prezidento, Airijos bus 12, 13 ir 14 dd. rugpjūčio prie Šv. Jurgio jmrapijos, lai
- Šiandie vakare nebu s jokių
mėn L a i k o
gražiai ir dorai laikų praleisite, o*Wtrą, kad tuo pačiu kartu paremsite našlai
nedaug beliko, rei- ko savo Susirinkimus kas an
airų susirinkimų. Bus leista klausima s taikos konferencijo-1 čius, kurie Jūsų paramos laukia.
trą nedėldienį kožno mėnesio.
je neaptartas todėl, kad Airi I:ia jau rengties.
prezidentui atsilsėti.
•» i
Tat kuopos, prigulinčios
, Nuoširdžiai kviečia visus NAŠLAIČIAI.
ja priklauso Anglijai, kas yI š priežasties parapijos ba
Antrytojaus mass- mitingas. ra pripažinta tarptautiniais į- prie JChicagos Apskirčio, su zaro, dr-jos Šv, Alf0118O Lig.
kruskite, šaukite susirinkimus, susirinkimas tapo perkeltas iš
Rytoj po pietų Chicagos ai statymaia.
Išeina tas, kad ir Lietuvos darykite nutarimus, gaminki nedėlios, liepos 13 d. į iied.,
riai Cubs' parke surengia
rengti vakarų rudenyj. Išrink- II
te
naujus
sumanymus
ir
iš
nepriklausomybės
klausimas
liepos
20
d.
mass-nntinga.
K J ak '*
komisija rupmties tuo reiIšryto prezidentas de Vale negali but rišamas taikos anksto prisiųskdte Apskričiui.
kalu. Pakeltas klausimas afie
rą važiuos bažnyčion išklausy konferencijoje, nes Lietuva pri Gi Apskritys visus kuopų nu
Dr-jos narys.
Mot. Sąjungos 5tą seimų. B
tarimus, naujus sumanymus
ti šventų mišių. Po dvyliktos klauso Rusijai.
priežasties nedalyvavimo visų
dienų De Paul universiteto
BRIGHTON PARKIEČIŲ
Lietuviai turi paremti ai subendrins ir pasiųs seimui.
kuopų, nieko nesvarstyta tik
prezidentas, kun. McCabe, in rius, gi airiai parems lietu
PIKNIKAS.
Sukruskime tat iš anksto,
paraginta, kad! delegatės par
duos de Valerai teisių dokto vius. Abidvi tauti kovoja už prisirengkime gerai, kad savo
Šita krautuve yra vyriausioji kvatiera del
važiavusios
į
kp.
praneštų,
jog
rato laipsnį.
Nedelioj, liepos 13 d., š. m.,
"Siuntimo Pągelbos į A n a p u s " Nupirk tavolaisvę. Ir abidvi yra pavoju nutarimais, sumanymais pa
sekančiameApskr.
susirinkiine
ra čionais kuri nori siųsti į Europa, čionais
Mass-mitinge bus ir miesto je.
darytume šįmetinį Vyčių sei atsibus puikus piknikas, su
bus šaukiamos kuopos paeiliui
. -gausi tavora ant kurio galima pasitikėti ir su
majoras. Thompson. Majoras
mą gyvesniu, pasekmingesniu, rengtas bendromis jėgomis
kuriuo jusu gimines džiaugsis. Per paskutinius
pirmiausia mitinge prakalbės KOMPANIJOS VIRŠININ kad savo organizaciją pakel dr-jų: Saldžiausios Širdies V. ir reikalaujama, ką kuopos
turi nutarusios del Seimo.
tris mėnesius apie 50 žmonių pardavėme ta
ir pasveikina Airijos respubli
tume dar ant augštesnio laip J. No. 1 ir Gvardijos Šv. Ka- r a
KAI KLAIDINA ŽMO
vora. Kodėl? Todėl kad pas mus tavoras gau
u
kos prezidentų. Majoras kal
zimiero
Karalaičio
iŠ
Brighton.
'
*
°
*
nedaug,
liko,
t
a
i
*
snio,
o
visuomenei
ir
tėvynei,
NES.
namas už žemesne kaina negu kur kitur dabar
k
savo
bės oficijaliai, miesto vardu.
Park,
Polonia
darže,
prie
ArPsusirinkimuose
lai
Lietuvai
atneštame
didele
galima pirkti.
eher
ir
St.
Louis
Avenues,
tonepamiršta
svarstyti
šį
bei
tą.
pirmadienio ryte de Valerą
Corn Products Refining Co., naudą.
Ant leidinių vertes $25.00 a r daugiau atsine
aplankys majorą jo ofise ir kurios nusamdyti sargai nu
je
pačioje
Brighton
Park
apieOrganizacija
ant
tiek
bus
naušus šita pagarsinimą duodame nuolaidos 5%.
Apskričio Valdyba.
din a
~iešės City Hali.
linkėje.
Minėta
apielinkė
tanS
tobula
ant
kiek
mes
žudė tris darbininkus, šiandie
ŠITAS PASIULIJIMAS GERAS IKI
Tą pačių dieną vakare de skleidžia visokias neteisingas
kiai
patraukia
akis
visos
ChiP
^
r
b
ė
s
i
m
e
Pačios
zmome,
ATSIŠAUKITE.
RUGPJŪČIO 15-tai.
Valerą iškeliaus Į San Fran žmias apie streiką savo įstai
.eagos. Todėl verta butų n e - ' k a d ? r a t r u k l m u - T a , g l stens~
kimės juos užpildyti.
ci sco.
užmiršti
ir
šito
pikniko,
nes
Tradicijiniame
L.
Vyčių
gose.
P-lė B. Abromaitė savo rim
Bus milžiniškas susirinkimas.
Kompanijos viršininkai tvir Chicagos Apskričio išvažiavi kiekvienas pamatys ką nors
toj kalboj teisingai pabrėžė!
indomaus.
Cubs' parke
pramatomas tina, kad darbininkų streikas me, 4 d. liepos, Willow Springs
kp. apsileidimą, tai yra nesi
milžiniškas žmonių susirinki silpnėjąs, kad daugelis darbi miškuose rasta maža pinigynė
lankymą į Apskr. susirinki
(bumalriinkėlis) su pinigais ir
mas rytoj. Apskaitoma, jog ninkų sugryžta darban.
mus. Jei norime ką rimto ar (I
IŠ
MOTERŲ
SĄJUNGOS
LTBBL . CO. 1800 W. 46-th St. Chicago, 111.
"DRAUGAS" P U
kitais
dalykėliais.
Kas
pame
Tai
neteisybė.
Nes
tai
už
dalyvaus apie 100,000 airių ir
naudingo nuveikti ar tai sau,
CHICAGOS APSKRIČIO.
jų prietelių. Kas tik prijaučia gina patys darbininkai. Darbi tėte, atsišaukite į Apskričio
ar draugijai, turime pasišvę
Airijos laisvei ir nepriklauso ninkai tvirtina, kad jie strei pirmininką, p. Ig. K. Saka
A. L. E.-K. Moterų Sąjun sti, energiškiau imties prie
mybei, tasai eis susirinkimam kuos taip ilgai, kol nebus iš lauskų, 4031 So. Roekwell St.,'
gos Chic. Apskričio susirinki veikimo, o tada tik prieisime
Chicago, 111.
Tam tikslui gatvekarių kom pildyti visi jų reikalavimai.
Didelis bargenas. Randasi po numerio
mas įvyko birželio 30 d., Die prie užbrėžto tikslo.
Pirmiau svarbiausias darbi
panija pavartos daugelį spe6631 ir 32 S. UNION AVE.
vo Apveizdos parapijoje.
Sekantis susirinkimas įvyks
IŠ NORTH SIDE.
cijalių gatvekarių. Speeijalius ninkų reikalavimas buvo pri
Neatsilankius
pirmininkei liepos 28 d., Šv. Mykolo para lotas yra 50x200 pėdų. Vienas mūrinis namas ant 4 pagyveni
traukinius paleis ir viršutinių pažinti uniją. Gi šiandie dar
mų kitas namas medinis ant 2 pagyvenimų užpakalėj. Randos
Liepos 7 d. Šv. Mykolo pa nei pagelbininkei, vietą užėmė pijos svetainėje, North Sidėj. neša $10.00 į menėsį. Parsiduos greitai už $8,500.00. Atsibininkai reikalauja be kitko
geležinkelių kompanija.
Korespondentė. šaukite
dar pastatyti kriminalin teis rapijos svetainėje įvyko susi A. Jakaitė.
Airiai yra galingi
Iš svarbesnių nutarimų ver
man tuos kompanijos nusan> rinkimas parapijos komitetų
BERNARD VELLENGA
Airiai šio s šalie s politikoje dytus galvažudžius, katrie žu ir 8 katalikiškų draugijų at- ti pažymėjimo sekanti: padi- P I R K I T E KARĖS TAUPY 11212 S. Michigan Ave.
Telefonas Pullman 439
yra labai galingi. Kaipo tokie do darbininkus.
stovų reikale parapijinio baza- dinimui Aps. iždo nutarta su- MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).' L..........
,^ r

Draugystes Šv. Antano iš Padvos

Ned. 13d Liepos-July 1919

Geo. M. Chernauskio

Darže

TL? '

MILŽINIŠKAS P8KNIKA«
r
u

Chicagos Labdarybės Sa-gos
Nedelioj, Liepos-July 2 0 d. 1 9 1 9

Specialis Pranešimas!

Atkins & Freund
4805-13

S. Ashland

Ant Pardavimo

Properte

Ave.

