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Naujas Lenku pasikėsinimas prieš Vilnių
gyventojai apsispręs?
1

Apie tai praneša Chicago Daily
News korespondentas
KAS GYVENTOJUS PRIVERČIA PRIE APSISPRENDIMO*
Paryžius, liepos 12 (Rašo Chicago Daily News korespon
dentas).—Vilniaus, Novogeorgevsko ir tų vietų apylinkių gy
ventojai, iš kur lenkų armija išmušė Jx>lševikų spėkas, savo
balsais nuspręs, ar tos apylinkės turi prigulėti Lenkijai, ar ko
kiai kitai viešpatijai, ar įsteigti sau atskira, nepriklausomų
šalį.
Taip vienbalsiai nutarė lenkų seimas Varšavoje pareikala
vus atstovui Glabinski, anot lenkų premjero Paderewskio oficijalio pranešimo savo atstovams taikos konferencijoje.
Lenkų seimo įsakymas y r a toksai, kad paminėtų apylin
kių gyventojai tegu išrenka reprezentantus, kaipir elektorius
nurodytuose distriktuose, sulig kurių bus žinoma, kokion pu
sėn žmonės linksta. Gyventojų balsavimas turi but visatinas,
lygus ir slaptas, gi rinkimams turi but proporcijonalė papėdė.
Jei gyventojai panorės prigulėti prie Lenkijos, tuojaus ten
bus įvesta Lenkijos tvarka. Bet jei balsavimo pasekmės bus
kitokios, tegu pildosi žmonių valia. Taip yra nusprendęs len
kų seimas.
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Apdrausta gyventojai.
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Sąryšyje su tuo seimo nusprendimu seime buvo pranešta,
jog lenkų kariuomenė iš paminėtų teritorijų išmušė rusų bol
ševikus ne su tuo tikslu, kad tą kraštų užkariauti arba pasisa
vinti, bet kad apdrausti gyventojus ir duoti jiems progos pil
nai apsispręsti ir kad sulaikyti ten briovimųsi pirmyn bolše
vikus, katrie šiandie mėgina užlieti Europa.
Toliaus pranešama, kad Trockio agentai, gausiai aprūpin
ti pinigais, mėgina įvesti raudonų terorų Lenkijon. Tie agen
tai su Vilniaus ir Novogeorgevsko gyventojais apsieina taip
brutaliai, kad žmonės patys maldauja gelbėti juos nuo tų bru
talių agentų ir nuo abelno bolševikų siautimo.
Seimas išpildė prezidento (?) Pilsudskio pažadėjimų Vil
niaus gyventojams, jog jiems bus duota proga patiems apsi
spręsti, ar prigulėti prie Lenkijos respublikos ar palikti nuo
šaliai.
,
Tais gyventojų balsavimais labai daug indomaujama ne
tik Lenkijoj, bet ir kitur, nes tenai gyvena daugelis žydų.
Pasakojama, jog ten lietuvių ir rusų žmonių busią daugiau,
kaip pačių lenkų. Balsavimai, kaip spėjama, įvyks už kokių
trisdešimties dienų.
Tiek korespondencijoj apie Vilniau s ir apylinkių gyven
tojų apsisprendimų.
Reiškia, gyventojų balsavimas įvyks lenkų kariuomenės
priežiūroje.
Kas įgalioja lenkus taip daryti ?
S. V. ATNAUJINS PREKY
BĄ SU VOKIETIJA.
Apie tą vakar pranešė pasekretorius Polk.
Washington, liepos 12.—Val
stybės pasekretorius Polk vakac pranešė, kad kuoveikiaus
Suv. Valstijos atnaujins pre
kyba su Vokietija.
Už poros dienų tuo tikslu
bus paskelbta reikalingas pa
tvarkvmas.

GRANE IŠTAIGOSE.
STREIKAS.
Vakar žinomose Chicagoj
Crane įstaigose iš 7,000 neunistų darbininkų apie 5,000 su
streikavo.
Streikininkai reikalauja tei
sių organizuoties, 44 valandų
darbo savaitėje, panaikinti
darbų nuo štukių ir gauti už
mokestį, sulig uįijo s reikalavi
mų.

Kadangi karės stovis su Vo
kietija dar nepanaikintas, pre
kybos tikslams bus išleistos
Darbininkų atstovai tvirtina,
leidimo blankds, kuriomis nau
dosis pirkliai.
kad įstaigose, užimančiose be
veik ketvirtainės mylios plo
Į FIUME PASIŲSTA KA toj sulaikyti arba sutrukdyti
RĖS LM*' AI.
visokie darbai.
Paryžius, liepos 12.—Fiume
uostan talkininkai pasiunti PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.).
tris karės laivus.

JAPONAI SHANTUNGE
BUS LAIKINAI.

NAUJAUSIOS ŽINIOS,

SENATO NARIAI STUDI
JUOJA SUTARTĮ.

Taip sako prezidentas Wilso-

LIETUVAI KAREIVIAI
GAUS ŽEMĖS.

Opozicija ruošiasi kovon prieš
tautų sąjungą.

nas.

NEW YORK, liepos 14. —
Washington, liepos 13. —
Amerikos Lietuvių Taryba ga
Prezidentas Wilsonas pasikal
vo žinių, kad Lietuvos minisbėjime su* senatoriais išsireiš-.
terių kabinetas nusprendęs
(cė, kad Japonija laikinai užė
lietuviams kareiviams padalin
musi Shantung provinciją Ki
ti visas viešąsias žemes Lietu
nijoje.
voje.
Sakė, kaip tik pasibaigsianti
Kiekvienam kareiviui bus
rekonstrukcija, Japonija
tų duodama nuo 20 ligi 50 akrų
provincijų sugrąžinsianti Ki žemė s su pasarga, kad ta že
nijai.
mė niekam negalės but par
Šiandie ten japonai laikinai duodama arba nuomon pave
naudojasi saviems tikslam s vo dama.
kiečių paliktais geležinkeliais
ir kitokiais pataisymais.
LENKAI PANAIKINA VI
SUS TITULUS.
Prezidentas yra nuomonės,
kad tokiuo būdu Kinija ne
busianti nuskriausta.

Talkininkai panaikina blokadą
aplink Vokietiją

Washington, liepos 12.—Aną
dieną senatoriai gavę taikos
sutartį su tautų sąjungos kon
stitucija posėdžius pertraukė
ligi ateinančio pirmadienio,
kad duoti progos senatoriams
pastudijuoti tuos dokumentus
ir paskui pradėti tame klausi
RYME SIAUČIA RAUDO
me diskusijas.
NIEJI GAIVALAI.
Opozicija rimtai rengiasi
kovon prieš tautų sąjungą. Vyriausybė deda pastangas
Bet tą patį daro ir sąjungos
įveikti tuos gaivalus.
šalininkai. Ateinančią savaitę
teks nugirsti indomių už ir
Rymas, liepos 12.—Stovis ši
prieš sąjungą išvedžiojimų.
toj Italijoj sostinėj labai ne
aiškus i r pavojingas. Miestas
FORDAS DIDINA ALGAS suparaližiuotas streikais.
SAVO DARBINIKKAMS.
Išėmus maisto krautuves,
visos kitos uždarytos.
Mažiausia užmokestis dienoje
Išeina tik vienu-vienas laikbus $7.
rastis. Tai Popolo Romano.
• •
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Eyriiui neatlaidžiai grūmoja
raudonieji

Varšava, liepos 13. — Len
kų seimas nutarė Lenkijoje pa
KETURIOS VIEŠPATIJOS naikinti visokius žmonių ti
tulus, išėmus universitetų tei
PALAIKYS TAIKĄ
kiamus.
••
PASAULYJE.
Taippat panaikinamos įvai Mount Clemens, Mich., liepos
rios 'dekoracijos, išėmus mili- 12.—Čionai vakar patirta, kad
Taigi jos tvarkys visas kitas tarinius orderius.
Ford Motor Co. dirbtuvėse ži
šalis.
nomas automobilių dirbtuvių
OLANDIJA DUODA MOTE savininkas Henry Ford savo
Paryžius, liepos 13. —
RIMS TEISES.
visiems darbininkams veikiai
Prancūzijos parlamentui pa
padidins užmokesnį.
duota aptarti taikos sutartis. s
Amsterdam, liepos 13. —O- Mažfausia užifRtke^lts*11arMAnų dienų apie sutartį par landijos parlamentas 34 bal ninkui bus $7 dienoje. Toji at
lamentui davė paaiškinimus sais prieš 5 pravedė bilių, ku- maina įvyksianti pradėjus su
riuomi moterims duodama tei ateinančio rugpjūčio 1 diena.
pats premjeras Clemenceau.
sės balsuoti.
Tarp kitko jis pažymėjo, jog
LANSING IŠKELIAUJA
sulig taikos sutarties pasauly BOLŠEVIKAI NAUDOJASI
NAMO.
je taikų palaikys tautų sąjun
NETIKRAIS PINI
Paryžius, liepo s 12.—Šiandie
ga. Tų sųjungų valdys keturios
GAIS.
Paryžių apleidžia Suv. Valsti
didžiulės viešpatijos su pagelba mažesniųjų viešpatijų. Tos Pasigamino milijonus svetimų jų valstybės sekretorius Lansing. Iškeliauja Amerikon.^
keturios viešpatijos apdraus
šalių banknotų.
pasaulį jpuo karių.

Londonas, liepos 13. — Rusų
Clemenceau pasakė, jog tau
tų sąjungai tarp kitko bus bolševikų galva Leninas pa
reikalinga turėti karės laivy siuntė laišką ungarų bolševikų
galvai Belą Kun.
no ir armijos štabai.
Laiške tas Maskvos auto
FOCH TLENUOJA PRIEŠ kratas sako, jog Ungarija at
svarbiausioji
UNGARIJOS BOLŠEVIKUS. eityje busianti
vieta bolševikų propagandai
Kol-kas nežinomi tie pienai. vakarinėse Europos viešpati
Chicagos gatvekarių ir vir
jose.
šutinių geležinkelių kondukto
Budapestan
iš
Maskvos
suParyžius, liepos 13. — Mar
riai ir motormanai vakar turė
gryžo
ungarų
bolševikų
dele
šalas Foch ir Čeko-Slovakijos
jo susirinkimą.
gacija.
Su
savimi
ji
parsivežė
atstovai su taikos konferenci
Susirinkime jie pastatė kom
daugelį
milijonų
netikrų
Ang
jos taryba diskusavo, kaip
panijoms reikalavimus:
sukoneveikti ungarų bolševi lijos ir Prancūzijos banknotų
1. £5c valandoje gatvekarių
kų veikimų prieš Čteko-Slova- (pinigų). Tie " p i n i g a i " paga konduktoriams ir motormakijo s respublikų ir prieš Aus minti Maskvoje. J i e bus pa naras. 87c valandoje viršutinių
vartoti bolševiška propagandai
triją.
geležinkelių
motormanams.
paminėtose šalyse.
Paduota įvairių sumanymų.
Taippat' didesnė užmokesnis
Maskvos bolševikai dirbdiMaršalas foch turi nuosavus
kitiems darbininkams.
na ir amerikoniškus pinigus.
pienus prieš ungarų bolševi
2. Nauja užmokesnis turi
kus.
PASIBAIGĖ GATVEKARIŲ veikti su praėjusio birželio 1 d.
3. 8 valandų darbas dienoje
Kol-kas nieko galutino ne
STREIKAS.
visiems darbininkams.
buvo nutarta. Maršalo Focho
Denver, Colo., liepo s 12. — 4. Laikas ir pusė sekmadie
pienai nežinomi.
Čia pasibaigė gatvekarių dar niais ir šventėmis ir dienos
VEIKIA PRIEŠBOLŠEVI- bininkų streikas. Darbininkai darbas skaitosi 6 valandos.
gaus valandoje 48 centus.
5. Laikas ir pusė už viršlai
KIŠKA VALDŽIA.
,—_
.
1
kį darb&.
MIESTO
PAGERINIMAMS
Budapeštas, liepos 13. —Un6. Šešios dienos darbo savai
BUS IŠLEISTI BONDgarijos mieste Szegedin veikia
tėje visiems darbininkams.
SAI.
priešbolševikiška valdžia.
Darbininkai grūmoja strei
Daugelis bolševikų kareivių
Miesto tarybos
finansinis ku, jei nebus išpildyti reikala
apleidžia bolševikų raudonųjų komitetas jau ima apgalvoti vimai.
Kompanijos tvirtina, kad jei
gvardiją ir pereina tos vald paruošti bondsus miesto page
žios pusėn.
rinimui ir tuos bondsus padėti darbininkų reikalavimai bus
Bolševikai kasdien netenka piliečių balsavimui ateinantį išpildyti, tuomet žmonėm s už
važinėjimą gatvekariais prisi
šimtų ir tūkstančių savo ka rudenį/
reivių. Dezertavimas — tai
Norima išleisti bondsųT ver eis mokėti 10 centų arba ir
daugiau vietoje nikelio.
paprastas daiktas.
tės apie 60 milijonų dol.

GATVEKARIŲ KONDUK
TORIAI IR MOTORMANAI REIKALAUJA 85c
VALANDOJE.

Vyriausybė veikia.
Vyriausybė ima išvystyti vi
sas savo galimas spėka s visoj
šalyj prieš pakylančius anar
chistus ir bolševikus.
Daugel miestuose ir miestelmo*e paskelbta karės stovi*
ir įvesta militarinė valdžia.
Pakilę streikai trukdo viso
kių šalyje komunikacijų.
Ir šiandie niekas negali pa
sakyti, ką atneš Italijai ryto
jaus diena.
Socijalistai veikia su
anarchistais.
Jei kas kuomet nors galėjo
paabejoti, kad socijalistai nė
ra artimi sėbrai anarchistams,
tegu dabar dirstelia į tą, kas
šiandie čia veikiasi.
Socijalistų partija paskelbė,
jog ji nieko bendra nenorinti
turėti su, taip vadinamąja
"valdomąja klesa." I r ta pa
ti partija kursto darbininkus
įsteigti tarybas, panašias bol
ševikų sovietams.
Jei socijalistams pavyktų su
silaukti tų savo "tarybų,"*su
prantama, tos tuojaus butų pa
vestos bolševikams ir pakeis
tos sovietams.
N
Socijalistų partija, be kitko,
reikalauja, kad vyriausybė
kuoveikiaus demobilizuotų vi
sas armijas ir karės laivyną,
kad nepavartotų kariuomenės
prieš riaušininkus.

VOKIEČIAI NEKENTĖS
DAUGIAU NUO BLO
KADOS.
Tegu tik bus tikri jų
pasiketinimai.
Paryžius, liepo s 12.—Vakar
penkių viešpatijų taryba tai
kos konferencijoje nusprendė
kaip šiandie panaikinti visokių
blokadų aplink Vokietiją.
Nusprendimas
pravestas,
kuomet taryba nuo legalių eks
pertų gavo užtikrinimą, jog
vokiečių ratifikavimas taikos
sutarties yra teisingas ir legalėj formoj padarytas.
Tasai tarybo s nusprendimas
Prancūzijoje bus įgyvendintas
tik tuomet, kuomet visas reiktdas^bfts paskelbtas oficijaliam valdžios organe.
Tegu vokiečiai pasidžiaugia
tomis svarbiomis atmainomis.
Bet podraug tegu to talkinin
kų nusileidimo nepanaudoja
kokiems-nor s blogiesiems tik
slams.
Vadinasi, socijalistai nori
Italiją panardyti anarchijon.
Ar vyriausybė turės gana
jėg$ numalšinti tuos piktus
žmonių geidulius, parodys ar
timoji ateitis.
Daug žmonių žuvo riaušėse.
Praeitą trečiadienį čia įvyko
baisiausios riaušės.
Daugelis žmonių užmušta,
kur-kas daugiau sužeista.
Šimtai kurstytojų suareštuo
ta.
Maisto ir visokių prekių
kaina vyriausybės įsakymu
perpus sumažinta.
Bet raudonieji gaivalai tuo
nepasitenkina. Jie išalkę krau
jo ir anarchijos.
PIRKITE KABAS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
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Nepaprastos Prakalbos!
Panedėlyj, liepos 14 d., School Hali svetainėje, ^8th ir
Honore gat. (Town of Lake), bus prakalbos parvažiavusių iš
Europos pp. B. Mastausko ir K. česnulio.
Utarninke tokios pat prakalbos bus šv. Jurgio parap. sve
tainėje, ant kampo 33-čios ir Auburn ave.
Seredoje, Cicero, BĮ., Šv. Antano parapijos svetainėje;
Ketverge, liepos, 17 d., Roseland, BĮ., Visų Šventų parapijos
svetainėje; pėtnyčioje bus dviejose vietose tuo pačiu laiku, bū
tent, Aušros Vartų parap. svetainėje, 2323 W. 23rd pi., ir W.
PuUmane šv. Petro parap. svetainėje. Subatoje taipgi dvie
jose vietose—šv. Mykolo parap., 1644 Wabansia ave., ir Nekal
to Prasidėjimo parap., Brighton Parke. Nedėlioję prakalbų
nebus. Jos užsibaigs panedėlyje, liepos 21 d., Dievo Apvei**
dos parapijos svetainėje, ant kampo 18-tos gatvės ir Union ave,
Ten bus abu kalbėtojai
Visos prakalbos visose vietose prasidės 7:30 vai. vakare.
.«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiit§ifii.

Pirmadienio, liepos 14 1919
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Lenkai Lietuvoje
apmalšinami.
Kuomet lenkai ginčijasi ir
pienuoja, kaip jiems geriau
butų Lietuvą pasijungti, di
džiosios pasaulio viešpatijos,
Paryžiuje
reprezentuojamos,
visai ką kitą galvoja.
Lietuvius negali nepradžiu
ginti žinia, atėjusi iš Pary
žiaus liepos 11 d. Pranešama,
kad didžiosios penkios valsty
bės—Suv. Valstijos, Anglija,
Prancūzija, Italija ir Japoni
ja-—nusprendusios
pranešti
gen. Foch, kad jis įsakytų len
kams paliauti veikimą Lietu
voje. Tą alijantų nuosprendį
reikėtų tinkamai invertinti.'
Lenkai mėgdavo kai kada
pasigirti, kad jie risią Lietu
vos klausimą. Ypač tie jų pasigi rimai didėjo, kuomet len
kų kariuomenė įsiveržė Lietu
von ir Vilnių užėmusi savo
veikimą pradėjo skleisti. Da
bar lenkai su nusistebėjimu
turi patirti, kad jų veikimą
"Lietuvoje tėmija alijantai ir
kad lenki) veikimas Lietuvoje
nėra atatinkamu alijantams.
Talkininkai išdavė lenkam?
paliudijimą, kad Lietuvoj jų
veikimas nederamas ir kad jie
mato reikalingu
lenkiškąjį
bulių suvaldyti.
Nėr abejonės, kad lenkams
toks talkininkų nuosprendis
nepatiks. Jie skųsis inžeidimu.
Esą, lenkų esama taip teisin
gų, taip geraširdžių, jie lietu
viams skriaudos nenorį, bet
tik lietuvių gelbėti, o čia jiems
toki gėda daroma. Bet malo
nu pastebėti, lenkų nesenu iš
sitarimu sakant, kad talkinin
kai ir "VVashingtonas žino "po
ezemu lokiec" (po kiek mas
tas). Lenkai nusimins ir turės
naujai Lietuvos klausime orijentuotis.
Vieno apgailestauti galima—
kad alijantai neįsakė lenkams
visai iš Lietuvos išsikraustyti,
o tik veikimą sustabdyti. Bet
įr tam ateis eilė. Gal but ali
jantai mato Lietuvą dar persilpna, o bolševikų pavojų
per dideliu, kad vieni lietuviai
galėtų savus nibežius apgin
ti. Gal nenorėjo lenkų fanabe
rijai staigų smūgį užduoti, o
tik po valiai spaudimą daryti.
Mums nežinomi alijantų motivai, o spėlioti ir iš to išvadas
daryti gali būti bergždžių dar
bu,

AMERIKIEČIŲ MISIJOS
KAUKE.
I.
Amerikos Raud. Kr. nariai
daktaras 'Valde s ir kap. Anderson 10 ir 11 š. m. apžiurėjo
Kauno ligonines ir daugumą
prieglaudų susipažinti kiek
mums reikalinga vaistų, medic. įrankių, baltinių ir rūbų
vaikams. Tuo tikslu 12 d. š. m.
važiavo Marijampolėn, kur ap
lankė miesto ir Raud. Kr. li
gonines. Pakelyj kelius sykius
apsistojo ten, kur buvo matyti
prie grįžkelrų vaikai. Jų nuro
dymu paskesni Amerikiečių
siuntiniai busią įvairesni. Su
grįžę iš Marijampolio Kaunan,
sužinojo, kad laukiamas vago
nas jau atėjo vieton. Antrą
dieną turėjo prasidėti kraustimas iš vagono į vežimus 7 vai.
Žinoma, amerikiečiai savo
įprastu punktualumu atvyko
paskirtu laiku, bet mums tas
yra nepaprasta ir todei išėjo
nesmagus nesusipratimas. Mū
sų milicija, kuri turėjo prisių
sti vežimų, neprisiuntė. Jau
buvo po 8 vai., kada per tele
foną buvo sužinota, kad jie
(milicijantai) tebesidera, ku
riai nuovadai pridera vežimai
siųsti. Kad kiek pataisius ne
susipratimą, buvo kreiptasi te
lefonu į mūsų automobilių sto
tį gauti sunkiųjų automobilių,
bet kur tau... atsakymai pana
ši vienas į kitą... visi automo
biliai sudužę remontuojami ir
meilus nurodymai kreiptis į
kitą stotį. Tik ačiū mūsų ko,mendanturai buvo surinkta
reikalingas skaičius vežimų ir
viskas pargabenta į vietą. At
likę savo uždavinį dakt "Val
dės ir kap. Anderson 13 d. š.
m. apie 1 vai. dieną išvažiavo
aįgal Berlynan. Bendri jų patėmijimai buvo girdėti: ar tai
ligoninėse, ar prieglaudose, ar

ŽMONIŲ VEISLES.
Lietuvio įspūdžiai
Lietuvis atvažiavęs į Ameri
ką smarkiai stebisi išvydęs
juodą žmogų. Iš pradžių kiša
si mintis, kad pajuodėlis yra
tik išsitepęs veidą ir rankas;
patyrus, jog ne, kišasi mintis,
ar tai ne velnias. Begyvenda
mas ilgiau su juodukais, bevargdamas su jais prie vieno
darbo lietuvis įsitikina, kad
ir juodieji yra toki jau žmo
nės, kaip baltieji. Tada kaikurie ima suopti: "Mat Lietu
voje nebuvo juodų žmonių, tai
kunigai pramanė velnius. Iš
tiesų-gi nėra velnių visai, o
yra tik juodų vyrų ir moterų,
tokių jau žmonių, kaip visi.
Aš dabar jau mokintas žmo
gus, aš mačiau juodukų, dėlto
netikėsiu, kad yra velnių, at
metu ir kitus kunigų prasima
nymus."
Šitaip protauti gali tik žmo
gus, nebuvęs nei pirmoje gim
nazijos klesoje. Daugelyje vie
tų net pradinėse mokyklose
jau kalbama apie įvairias žmo
nių veisles ir jų ypatybes. Kas
yra buvęs tokioje mokykloje,
tas žino, kad juodukai gu vel
niais neturi darbo daugiau už
baltuosius. Siek tiek apsišvie
tęs žmogus taip-gi, žino, jog
mokslas apie nedoruosius an
gelus neturi nieko bendra su
žinia apie. juoduosius žmones.
Jug kunigai aiškiai sako, kad
velniag nėra baltas nei juodas,
nes jis yra dVasia, neturinti
kūno nei išvaizdos prieinamos
akims. Kas drauge su busian
čiais kunigais ėjo mokyklas,
tas drauge su jais iš vienų
mokintojų patyrė apie žmonių
veisles, iš kitų—apie dvasias.
Blumenbacho pažvalga.

įstaigose: visur ora s tvankus, Iki pabaigai devynioliktojo
šimtmečio Rusijos gimnazijose
kambariai neišvėdinti.
mokindavo, kad visa žmonių
giminė dalinasi į penkias vei
Kaip jau pranešta 13 d. s. sles, arba rases: a) Kaukazo
m. anksti rytą Kaunan atva baltoji, b) mongolų geltonoji,
žiavo viršininkas visų politi c) Afrikos juodoji, d) Ameri
kos, karo ir ekonomijos Ame kos raudonoji ir e) Australi
rikos misijų Suomiuose, Įgau- jos — juodrusvė.
nijoje, Latvijoj ir Lietuvoj,
Šitas žmonių suskirstymas
pulk. Warwiek E. Green. Kartu su juo kiek vėliau traukiniu sulig išvaizdos mums einant
atvažiavo, kaipo šitų misijų klesas rodėsi tvirtas ir amži
nariai Mr. John E. Lehrs, lst nas mokslo žodis. Paragavus
lt. Ludwell Alexander, 2nd lt. augštesnių už gimnaziją mok
Robert Hale ir 2nd lt. Albert slų teko patirti, jog tat yra
H. Stonestreet.

n.

m.
11 d. š. m. iš Berlyno Kau
nan atvažiavo Amerikietė po
nia Harrison. J i yra reporterė
žymaus Amerikos laikraščio
"Baltimore Sun" (Baltimorės
Saulė), kuriame prielankiai
rašinėjo jau apie lietuvius Amerikoj. Ji moka daug kalbų,
tarp jų ir lietuvių, kurią šiek
tiek gali susikalbėti; ji vispu
siškai įdomaujasi mūsų gyve
nimu. %
P. T.

Apie Vadus.

"Lietuva", p. Balučiui ją
apleidus, darosi kas kart keis
tesnė. Ten ir pirma galima bu
vo užtikti keistenybių, bet
varkių ir neracijonalių minčių,
bet dabar jų saikas žymiai pa
didėjo.
Puolė
akiu
redakcijinis
straipsnis 162 num. apie va
dus, ar kaip "Lietuva" jį
užvardino, "Mūsų Vadovų
"Lietuva," Kaune. Klaidos.'' Na, tariaus, galop at
sirado viršžmogis, vadų vadas,
_ _ ^
CEAND RAPIDS, MICH. kuris savo išminties skaisty
bėje viršuje vadų būdamas nu
LIETUVIAMS!
rodys jiems protingąjį kelią,
Jūsų kolonijoje nuo Balan
nes jų klaidas, kaip ant delno
džio 20 dienos 1919 m. "Drau
mato. Prisižiurinėjau vadų va
gą" atstovauja p. J. MARGE
do pretenzijoms.
LIS, 544 Myrtle str.
Pas jį galite "Draugą" už Kaip ir visi su pretenzijomis
asmenys, vadų vadas nieko
sirašinėti, nusipirkti paduoti
gera pas mažesnius už save ne
į jį pajieškojimus ir pagarsi randa. Nužiūrėjęs asmenys, ku
nimus. Galite gauti ir knygų. riuos jig vadais išskiria, at
Šiuomi atšaukiame įgalioji randa, kad jų nesama t vieni
mus kokiam nors kitam Gran- vaikėzai, nieko neišmananti,
ds Rapids, Mich. " D r a u g o "
kiti panevalia į vadu s įsipirsę,
agentui.
treti minioms pataikauja, b
dar kiti už kulisų veikianti.
Bet mums lieka, kaip visa* Vadų vadui galva skaudanti
doe, aiškus vienas reikalas: ypač del kriKŠčionių demokra
stiprinti jaunąją Lietuvos val tų. Ten esama vadų, tik jie už
stybę kuomi išgalint. Sustip-J kulisų pasislėpę, bet tie, ką jis
rėjusi Lietuva savas teises iš savo malones į vadus išski
įagys,
ria, esg,, &e nič nieko, ot, taip
0

^

tiktai Jono Fridricho Blumen
bacho pažvalga.
Tas mokslininkas buvo vokietys gimęs 1752,m. miręs
1840. Jo pažvalgos labiausiai
įsigyveno Vokietijoje. Rusija
visą. savo mokslą ėmė iŠ vo
kiečių, dėlto ir Blumenbacho
pažiūra tapo įtraukta į Rusi
jos
gimnazijų
programas.
Blumenbachas buvo rimtas
mokslininkas, bet jo pažiūra
netaip smarkiai
viešpatavo
tarp mokslininkų, kaip mo
kyklose.
Kaukazo veisle jis pavadino
žmones, gyvenančius Europoje
ir Azijoje bemaž ko vienaip
toli į visas puses nuo Kaukazo
kalnų. Nors tos veislės didžiau
sioji žymė yra balta oda, tečiaus tas baltumas niekur ne
paneš į sniegą, o visur žymiai
krypsta į geltonį kuris yra
šviesesnis šiauriuose, o eina
kas kart juodyn pietų kraš
tuose.
Kitos kaukaziečių ypatybės
yra augšta kakta, tiesiai gaub
tas kiaušas, siauri skruostai,
stačia viršutinė žiaunė.
Mongolų veislės oda beveik
aiškiai geltona, kampuotas
kiaušas, žema nosis, atsikišę
skruostų kaulai ir augštaį ky
lanti oda po akimis.
Mongolai, gyvena Europos
šiauriuose, Azijoje šiauriuose
ir rytuose. Labiausiai žinomos
tautos tos veislės yra suomiai,
laponai, senieji Siberijos gy
ventojai, kynai ir japonai.
Amerikiečių oda raudona,
augšta kakta, smarkiai gaub
ti antakiai, į šalis kyšo skruo
stų kaulai, giliai įsmukęs no
sies tiltelis, dideli, stipri, ap
vali ir į pryšakį atsikišusi apatinė žiaunė. Jų plaukai vi
suomet juodi. Šita žmonių vei
slė gyveno Amerikoje prieš
europiečiams čia atsikraustant. Dabar tik kur nekur jos
liko.
Afrikos veislė turi juodą
odą, dažniausiai trumpus gar
biniuotus plaukus, vyrai be
usų ir be barzdos, storos labai
atsikišusios lupos. Viršutinės
ir apatinės žiaunės dantys suseina ne stačiai, bet įkampiai.
Juodųjų tėvynė yra Afrika.
Nors jų daugybė nuo seniai
tapo atvežta į Ameriką. Yra
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juodukų ir Aiiįoje,
kurių
Blumenbachas nežinojo. Jie ta
po atrasti vėliau.
Penktoji
veislė vadinasi
Malajai. Jų oda tamsiai rus
va. Jie gyvena Azijos pakraš
tyje vadinamame Malaka, ant
Didžiojo bei Indijos vandeny
no salų ir Australijoje.
Kitų mokslininkų pažiūros.
Kitag mokslininkas vokietys
B. P. Ehrenreieh labai pare
mia Blumenbacho pažiūrą, bet
negali apseiti nepataisęs jos.
Pataisymų ypatingai reikia
dėlto, kad Blumenbachui mi
rus tapo ištirta ne viena šalis
ir jos gyventojai, kurie ne vi
sai tiko į jo padarytuosius
žmonių veislių suskirstymus.
Todėl Ehrenreieh 'as dalina
žmones į septynias veisles:
1-ma Kaukazo arba Tarpžemio, 2-ra Afrikos nigritų arba
juodukų, 3-čia mongolų, 4-ta
Amerikos, 5-ta Malajų Poli
nezijos. (Polinezijos vardu va
dinasi daugybė salų, išmėtyta
jurose pietinėje žemės dalyje
apie Australiją). 6-ta tikroji
Australija. 7-ta laukiniai Papuasai ir juodieji Azijos gy
ventojai. Apie kaikurias tau
tas, būtent apie Dravydus ir
Kolarius, gyvenančius Azijos
Indijoje pats Ehrenreichas ga
na neaiškiai kalbėjo taip, kad
nežinia, prie ko jis juos skyrė.
Prancūzijoje daugiau yra
branginamas žmonių suskirsty
mas į veisles padaryta s pran
cūzo Cuvier ir ištobulintas
kito prancūzo f. Topinard.
Sulig to žmonės dalinasi į
baltus, geltonus ir juodus, o
paskui eina smulkesnis kiek
vienos veislės suskirstymas
sulig nosies, kiaušo ir kitų ypatybių.
Minėtų
prancūzų
skirstymą perdirbo anglas W.
H. Flower.
T
•

Anglas Huxley sustatė sa
višką žmonių dalinimą į veis
les. Pradžioje jis skirstė visus
žmones į keturias dalis: Australioydus, Negroydus, Ksantokrojus ir Mongoloydus. Mongoloydai reiškia žmones, kurių
protėviai buvo mongolai, Negroydų protėviai buvo negrai
arba juodukai, Australioydų
protėviai gyveno Australijoje.
Painiausias žodis Ksantokrojai. Jis imtas iš grekų kalbos
ir reiškia šviesiai baltus žmo
nes, arba Europos gyventojus.

PERVIRŠIUS
$25,000.00

KAPITALAS
$200,000.00

PERKELK SAVO PINIGUS
Į L I E T U V I Ų V A L S T I J I N Į BANKĄ

UNIVERSAL STATE BANK
Banko Turtas Jau Siekia Virš

*1,500, I I I .oo
ant pinigų padėtų Bankon iki 15 d. Liepos nuo
šimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. Tokiu
būdu turite 2 savaiti laiko perkelti savo pinigus į
šį parankų, stiprų ir saugų bankų ir gauti pilną
nuošimtį nuo Liepos 1-mos.
VALI>¥BA:
^
Joseph J . Elias, prezidentas
Wnx M. Antoniflen, Vioe-prtz.
J;>lm I. Bagdžiunas, Vice-nrez. ir K>sierius.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTEO ST., Kamp. 33čios CHICAGO
BANKINĖS VALANDOS: Pagedėliais, Seredomi*. Ketvergaia
ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. po pietų. Utarninkals ir
Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai. vakaro.

• • a - —Z

AMERIKIEČIŲ BOSUOS
ATSAKAS.

ekonomijos ir karo sąlygas.
Misija nėra įgaliota nei tartis,
nei veikti, bet vien tik parink
L. S. Biuro vedėjas kreipėsi ti žinių ir pasiųsti jas į Pary
į Jsančią Kaune Amerikos Mi žių drauge su patarimais, kas
siją klausdamas apie jos atke- jos nuomone turėtų būti daro
liavimo tikslų J Lietuvą. Į tai ma.
Misijos galva p, Greene teikės
Misijos nariai yra: pulk.
štai ką atsakyti:
Į Warwiek Green, galva E. J.
"Amerikos Taikos Tarybų Dawley, 1-sai Įeit. L. B. AleKomisija Paryžiuj yra pasiun xander, 2-sai Įeit. A. H. Stone
tusi į Suomių, Estų, Laivių ir street, 2-sai Įeit. Robert Hale,
Lietuvos valstybes tam tikrą p. John A. Lehrs ir William
misiją. Tos misijos galva yra H. Welb.

Jungtįnių Valstybių kariuome
Pasirašė Warwick Greene.
nės pulkininkas p. Warwick
"Lietuva," Kaunas.
Greene, ir visi kiti misijos na
riai, apie 12 žmonių, yra dau
giausiai Jungt. Valstybių ka CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
riuomenės karininkai. Misijos
Kas tiktai iš Cicero norite
tikslas yra ištirti ir pranešti gauti "Draugą" arba paduoti
apie minėtųjų Salių politikos, į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p.
Prie tų keturių veislių Huxley- A. Valančiaus.
'us vėliaus pridėjo Melanokro1442 So. 49-th A ve.
jus, t. y. tamsiai baltus žmo •Pas jį galima gauti malda
nes.
knygių ir kitokių knygų.
(Daugiau bus.)
Pasinaudokite.
•

m.

m-

žmonių mintis išreikšti ir jas Kristus. Jam konkuruoja blogo
sau, galas žino kokie pašlemė daugiausia pas tautininkus.
Bet drįstu, savo begaliniame argumentais apginti, jų tei esmė, šėtonu vadinama, žmo
kai.
stačiokiškume, "Lietuvos" re- singumą išparodyti moka.
gaus žemais palinkimais rem
O kaip tie vadai atsiranda?
Pasitaiko, kad tuosius pro damosi. Gero ir teisybės vadas
dakeijiniam vadų vadui vieną
Labai lengva. Visuomenė be
pastebėti. (Fe, kaip nenoriu tinguosius išrenka savo atsto yra Kristus, blogą ir neteisy
vadų apsieiti negali, o į vadus jam sakyti, kad jo didžią klai vais, viršaičiais, padaro ofibę atstovauja šėtonas. Geras ir
kandidatas esąs kiekvienas, dą nurodyti). Dalykas tame, cįjaliais vadais. Dėlto, kad pa
blogas tikraisiais vadais yra.
nes visi jais būti nori. Neži kad vadų niekas nerenka ir sitiki jo protu, jo, gabumais.
Jiedu abu žmonėse atsispindi
nau, ar tam "Lietuvos" re- kad ne visi, net patys vadai, Bet vadu jis lieka pirma, negu
Žmonių tariamieji vadaiy į kudakcijiniam išminčiui prisimi vadais būti nori. Tik jau ne jį išrinko. Išrinkimas tik pat
riuds taip uoliai rekomenduonė lietuviškasis Blinda, ar galiu tą tvirtinti apie "Lietu virtina.
jasi " Lietuvos'' redakcijinių
Ben Hur'as, ar kokios kitos vos" vadų vadą, nes jis pats
-Demokratinėse šalyse turi straipsnių gamintojas, tėra
pasakos didvyriai, bet pas jį save geriau žino.
būti demokratįngi vadai. Tai tik tų dviejų veiksnių pasek
vadai pasakiškai pasidaro.
Imkime paprastą ar, jei pa yra, nei vienas negali liktis mė, žmonių ' nuomonėse apsi
Esą, minia juos išsirenka ir
draugiją. vadu, kuris nemokės reikšti reiškianti ir kurias vadai ten
po to vadovauk sveikas, vi tinka, nepaprastą
kinti moka. Gero ir blogo va
siems klausant! Arba dar Kiekviena draugija turi savo žmonių tūlos grupės art visuo
do apibudinimas priklauso ne
prasčiau. Kuomet kokioje nors vadų, kurie nutarimus perva menės minčių ir noro. Kuris
nuo to, ką vienas ar kitas pa
srovėje vadų nėra, ar stoka ro, draugiją vienon ar kiton moka žmonių teisybės supra
sako, bet nuo to, kam jie tar
(nors visi jaįs būti nori), su pusėn pakreipia, dažniausia timą patenkinti, žodžiais ir
nauja, kokius žmonių palinki
sirenka srovės senatoriai, be lieka jų pirmininkais, sekre darbais išreikšti tai, ko jie sa
mus ir sąvokas tenkina.
je, bosai, ir iš paprastų pa toriais ar viršaičiais, jeigu tik vo esmėje jaučia, o negali su
prasčiausių vaikinų padaro apsiima, o jei ne, tai taip sau formuoti, tas visuomet va
Bet gana apie tai. Kai kas
vadus.
Padaro
vadu
ir paprastu nariu liekasi. Bet jis du liksis be jokių rinkimų, gali pasijusti, kad jis' kur taj
daryk po to su juo ką visvien vadas. Jo niekas neren be jokių norų iš savo pusės. tarp Kristaus ir šėtono yra
bedarąs: daro blėdies visuome ka, bet jis pats vadu tampa. Jį išstums į priešakį patsai užstrigęs. Ant galo gali pa
manyti, kad ir aš į vadus per^*
nės gyvenime kiek patinka. Ir nedeito, kad jis nori. Dėlto, gyvenimo bėgis.
Bet dar viena. Toksai vadas šuosi, o iš pavydo gali apšauk
Sy, kaip lengva vadu tapti? kad jis išmintingiausia, narių
Pasakė būti vada, ir stojosi. manymu, kalba, dėlto, kad jis nėra tikruoju vadu. . Jis tik ti nesubrendėliu, nei už savas
Bet su vadais ir bėdos atsi narių proto ir teisingumo roie- pasekmė. Tikrasis vactas ne nuomones neatsakančiu. Kon
tinka. Išrinktasis vadas kar raį atsako. Nariai jaučia, kad žmonių noru* ir teisybėj su kurentu būti niekam nenoriu,
tais nuo mintos atitolsta. Tuo jis geriau dalykus nusimano, pratimus seka, bet jis juos tuo ljįbiąu "Lietuvos" išdi
met minia jį .palieka vieną. daugiau žino ir moka patenki žmonių širdyse išdirba. Jis džiam apžvalgininkui, sapnuo
Kad ir nieko aplinkui nėra, nančiai įnešimus sutvarkyti. pasako žmonėms kas teisinga, jančiam apie žilas barzdas. 0
bet su tokiaip didi bėda: jis Vadų niekas nerenka ir nepa kas neteisinga. Jis žmonėse aš, kaip žinot, nei nusususios
rankom mosikuoja, komanduo dirba. Daugelis nei nesijaučia nustato mierą, kuria jie savo barzdelės neturiu. Kaip noane
ir sprendimus gyvą matot!
ja, nors pats sau vienas, nes vadais esant, nei jais būti no pasielgimus
«>
jįs juk vadas! Tokių vadų egą ro neturi Bet jais yra, kuomet miernotų, Tokiuo vadu yra
Pugas.
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Lietuviai Amerikoje.
DETROIT, MICH.
Atsišaukimas į Detroito
iaunima.
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sudainuota "Lietuva, tėvynė
mūsų." Visas programas pa
vyko gerai. Publika buvo viaakuom užganėdinta.
Žmonės
skirstėsi namo linksmi, kalbė
dami, kad į tokius vakarus yra
malonu lankyties.
Programo vedėju buvo p. J.
Austrevičius. Pelno, kaip gir
dėjau, nemažai liko, kurio pu
sė paskirta vietos lietuvių pa
rapijai.
Sheboygano Žvalgas.

Kas veikiama Detroite.
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ANT PARDAVIMO^

Už birželio mėn., 1919 m.

BARGENAI.

Iki birželio mėn. T., Fondan inėjo
$346,670.72
Brooklyn, N. Y., Krun. N. Petkus, 18 skyr.
17.40
Chicago, 111., 32 skyr., A. Budreckis
, 18.00
Philadelphia, Pa., 21 skyr., J . Pranekunas
4,050.00
r
Waterbury, Conn., 40 skt -> Ivanauskas
222.67
Kewanee, 111., I. Dambrauskas, 45 skyr.,
22.25
E. Vandergrift, Pa., J. Rulis, 108 skyr
10.00
Newark, N. J., I skyr., S. Pranis
188.79
Bridgeport, Conn\, kun. Pankauskas
110.46
Bentleyville, Pa., Moterų Są-gos 44 kuopa
20.00
Hartford, Conn., P. Galažiutė
12.00
Chicago, 111., M. Šiaučiuvėnas
691.13
New Britain, Conn., 5 skyr., T. Staškevičius
100.50
Cleveland, O., 22 skyr., A. Kranauskas
160.25
Paterson, N. J., Kun. J. Petraitis
,
164.30
VYestfield, Mass., Kun. Vasiliauskas
83.05
Hartford, Conn., 33 skyr., Kun. Ambotas
360.32
Bridgeville, Pa., 109 skyr., Ę.un. Kazėnaą
225.00
Bronx, N. Y., I. Jurevičius
59.00
Dayton, Ohįo, Kun. Cibulskis
42.18
Niagara Falls, N. Y., T. Laučiutė
50.00
Philadelphia, Pa., 106 skyr., V. Kuraitis
150.00
Old Forge, Pa., S. Malinauskas
i
7.25
Middleboro, Mass., 66 skyr., J. Daugelavičius
12.50
Baltimore, Md., Kun. J . Lietuvninkas
100.00
E. • St. Louis, UI., Kun. Kolesinskas
204.50
Chester, Pa., 17 skyr., J. Mikoliūnas
29.00
Cambridge, Mass., 35 .skyr., J . Sutkevičius . . . . . . . . . . 55.25
Pittsburgh, Pa., K. Vaišnoras, 94 skyr
14.50
So. Boston, Mass., 11 skyr., A. Zaleskas
545.53

Birželio 25 d. čia susiorga
nizavo lietuvių karininkų bū
relis, kuris kožno ketvergo va
kare parapijinėje svetainėje
mankštynasi ir niuštruojasi.
T a t kiekvieno lietuvio jauni
kaičio, mylinčio savo tėvynę,
Lietuva, yra šventą priedermė
rašyties j tą karininkų būrelį
ir sykiu mokinties muštro.
Liepos 2 d. atsibuvo kari
Mnsų broliai Lietuvoje senai
jnu kovoja su Lietuvos prie ninku susirinkimas. Nutarta
šais. A r mes, jaunuoliai, gali kas ketvergą turėti kareiviš
me į tai žiūrėti su ramia są
kus muštrus ir tt. Po susirin
žine? Ne, visi būrin ir už gink
kimui buvo pradėta mokinti
lo! Gana burliokams Lietuvą
terioti! Gana lenkams savo muštro, po vadovyste p. J .
" k u l t ū r ą ' ' po Lietuvą* sklei Daškevičiaus.
sti! Išgirskime balsą Lietuvos
Liepos 3 d. L. Vyčių 79 kp.
valdžios ir stokime eilėn tėvy turėjo pusmetinį susirinkimą.
nės ginėjų. Mūsų sesės-lietu- Nutarta padidinti narių skait
vaitės netik pačios eina mūšio lių ir duoti dovaną, kas d!au- > • H. > i ••
...
laukan slaugoti savo narsius giau gaus naujų narių. Suren
Viso
$7,725.83
brolelius, bet rūtas skina ii gti išvažiavimą liepos 5 d. ant Iki Liepos 1 d., 1919, viso Tautos Fondan inėjo $354,396.55
vainikėlius pina tiems, kurie Bell Island salos, užkviesti Binghamton, N. Y., kun. Ambrozaitis prisiuntė 8882 fran.
eina vaduoti tėvynę, j o s ne kalbėtoją, kleriką J. Bereišį,
L. SIMUTIS, T. F. Sekret.
žiūri, nei rankos neduoda ant liepos 9 d. ir tt. Vėliai, 456 Grand St., Brooklyn, N. Y.
tiems, kurie nenori stoft ko buvo renkama valdyba. Pirmi
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS RĖMĖJŲ,
ninku išrinktas J. Balčiūnas,
von sn Lietuvos užpuolikais.
Varenauskas,
Tautos Fondo Sekcijos, atskaita už birželį, 1919 m.
Muštro lavinimasis ir pri viee-pi rm.—A.
prot. rast.—p-lė O. Jantysaitė, Birž. L Newark, N. J., per B. Vaškiutę
v . $47.00
ėmimas naujų liuosnorių būva
" Bloomfield, N. J., per A. Staknienę
20.00
fin. rast,—p-lė O. Maladauskožną ketvergą, parapijinėje
" Baltimore, Md., per Bajoriutę
100.00
kiutė, iždininku—J. Taukus,
svetainėje, 7:30 vai. vakare.
" Philadelphia, Pa., per J* Milių
14.00
iždo globėju—A. Petkevičius, yy
Jaunuoliai, šen!
2, Brooklyn, N. Y., per Dublienę
25.00
knygyno komisija: M„ VaraValdyba. nauskas ir A. Petkevičius.
4, Philadelphia, Pa., per Kun. Zimblį
, . . . . 18.00
6, Cunibola, Pa., per Petru kevieių
25.00
Žaislių komisija: K. Gervilis,
7, New Philadelphia, Pa., per Gudaitį
130.00
SHEBOYGAN, WIS.
D. Gustaitė, E. Valioniškiutė yy
9, Lewiston, Me., per S. Petruševiska
19.00
j r J. Taukus. Po susirinkimui "
" Bayonne, N. J., K. Karalevičiųs
70.00
Liepos 6 d., S. L. R.-K. A. buvo žaidžiama
lietuviškos *y
" Oklahoma City, Okla., K. Rimšiutė
1.00
62 kp. buvo surengus vakare zaislės.
11, Bentleyville, Pa., J. Ulickas
11.00
su programų.
Statė scenoj
12, New Haven, Conn., M. Jokubaitė
47.00
Liepos G d. vyčių kuopa tu >>
gražų veikalą " K a r ė s metu,"
16, Niagara Falls, N. Y., A. Janchulis
50.00
vaizdelį iš lietuvių gyvenimo rėjo išvažiavimą ant Bell Is H 18, Bayonne, N. J., K. Karalevičius
200.00
»>
land
salos.
Išvažiavimas
buvo
Lietuvoj. Visųpirma p-lė M.
" Kankakee, III., F. Žebrauskas
16.16
>>
" Dayton, Ohio, A. S. Vaitkus
26.00
Stauskaitė ir p-nia A. Staus vienas iš šauniausių ir gra
" S. Boston, Mass., O. Navickienė
10O00
kienė gražiai sudainavo duetą žiausių. Laike pietų buvo iš
20, Ellsworth, Pa., Kun. Petraitis
10.00
" V a s a r a g r a ž i . " Paskui ma pildytas programas. Pirmiau
" New"Britain, Conn., B. Matulevieiukė
60.00
žas vaikutis, A. Tėvelis, pa- siai prakalbą pasakė klerikas
" Omaha, Nebr., Kun. Olechnavičius
22.00
deklemavo eiles " K a m e mųs J . Bereišis, po jo p-lė A. Ab24, Philadelphia, Pa., O. Unguraitė
400.00
pajėga." Po to sekė dialogas romaičiutė iš Grand Rapids,
28, Bridgeport, Conn., E. Baltušytė
15.00
"Geras suraminimas," kur j Įlieti, ir jos sesuo Marijona
" Detroit, Mich., J . Balchųnas
56.00
yy
" Sidney Minės, Canada, K. Nausiedas
42.00
atliko mažos mergaitės: A. gražiai padainavo. Vienu žo
" Bronx, N. Y., kun. J . Petraitis
102.50
Valenčiutė ir A. Radzevičiūtė. džiu, malonų įspūdį padarė
Po to prasidėjo lošimas. Lo Grand Rapids vytės detroitie$1,626.66
Viso ineigų
šime dalyvavo šios ypatos: čiams. Paskui gražią prakalbą
Žibinto rolėj—A. Grybas, Ži- pasakė gerb. klebonas, kun. F . IŠEIGOS:
Už knygas
$3.60
bintienės — M. Čižauskienė, Kemėšis. Po jo prakalbos bu
k>pUU<ul
4.«)U
Onos—A. Stauskienė, Marutės vo padaryta kolekta "bizniav 20,000 guzikučių
166.68
—M. Šalčiutė, Piemenuko—S. v a m " parapijos piknikui. Su
Kun. J. Žiliui, medikamentai,
1,500.00
Šalčiukas, Juodžių Jono — A. rinkta apie 20 dolierių. Po to
Už parvežimą skrynių drap. . . . . . . 6.50
Dėdinas, Šaltyšiaus—A. Tėve visi ėjo žaisti. Visais žvilg
Renda už namą
45.00
lis. Visi lošėjai sovo roles at sniais išvažiavimas pavyko.
J. K. Miliui, kelionės lėšos
15,00
.
liko gerai. Po lošimui dar paKrasos ženkleliai
10.00
Genys.
deklemavo A. Radzevičiukas
"Atsimink Tėvynę* 'ir A. Ra
Viso išeigų
$1,751,28
Iki liepos 1 d., 1919, palieka deficito
$124.62
dzevičiūtė " P a v a s a r i s . " Ant
Butų geistina, kad L. R. Kr. skyriai pasistengtų tą, deficitą
galo, sustojus visiems, buvo

DETROIT, MICH

V

sdituo. O
šios
ane

Tautos Fondo Įeigų Atskaita

TRUMPOS ŽINELĖS.

ėra

sekpsitenvane
patar-

sutverti karininkų kuopelę ir
lavinties kareiviškų muštrų.
Menu žodžiu, visiems patiko
kalbėtojų kalba, išėmus bolše
vikus, kurie šokinėjo kaip
spirgas ant skaurados, ka
da kalbėtojai pasakė, kad kas
tik užpuls ant Lietuvos, nuo
to reikia ginties, nežiūrint kas
jie nebūtų, ar lenkai, vokiečiai,
ar bolševikai. Tą vakarą pri
sirašė 15 jaunuolių. Pirminin
ku išrinktas J. Daškevičius,
raštininku—S. Cibulskis.

DRKUGAS
=

-, «

Bayonne, N. J. č i a Liet.
Raud. Kryž. skyrius atsižymė
jo, prisiimdamas T. F . čekį ant
200 dol., o dar žada ir daugiaus sudėti. Regimai, bayoniečiai supranta ir atjaučia Lie
tuvos reikalus ir sužeistų ji]
argus, kad taip greitai sumetė
tiek aukų, o dar žada ir ckugiaus paaukoti.

užpildyti, ney netrukus žadama siųsti Lietuvon kelios fiursės,

kurioms reikės ir alga ir kelionės lėšos atmokėti.
KUN. J. PETRAITIS, L. R. Kr. Pirm.
J . TUMASONIS, L. R. Kr. Rast.
456 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus?

2 pagyvenimų mūrinis namas 6 ir
7 kambarių, šiltų vandenių šildomo.
Elektros šviesa. Miegami
porčiai.
5532 Ada Str. Atsišaukite tuojaus
$6,750..
\

6 Kambarių mūrinis namas ant
Lincoln Gatves arti 57-tos. $5,000.
5 kambarių mūrinis narnas ant
Winchester Ave. arti 5 8-tos.
Šiltų
vandenių šildoma $5,800.
6 kambarių
namas moderniškas.
Elektros Šviesa. 5602 Justine Gatve.
$3,100.

Arti Ashland Ar«,, C b togo
luiiuiiiiiiitiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiimiiinM
SB*

Atsišaukite:

CGNROY'S,

ADVOKATAS

LIETUVIS GRABORIUS

5536 S. Ashland Ave.
Atdara Nedėliomis.

Veda Bilas Visuose Teismuose

M

Atlieka visokias laidotuves
kuopigiausiai. Turiu savo karabonus ir automobilius.

r
Ofisas Didmiesty j :
69 W. WASHTArGTON STREET
Kam baris €09
Tel. Central 6478

Taipgi didesnę dal} grabų pat|s dirbame.

PEARL PUEEN
KONGERTINOS

Gyeeuimas, 812 W. S8rd St.
Tel. Yards 4681

3307 AUBURN AVE.
P h o n e Drover 4139

i

mm

Dr.M.T-StrikoFis
LIETUVIS

!

F. P. BRADCHULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1757 W. 47th St., Chicago, DX
Ofiso Telefonas Bouievard 140
Namu Telefonas Seeley 420

Lietnvii Advokatas
Attorney at Law
196 W Monroe, Oor. Clark 8t.
Boom LM7,
Tel. Central 230
CUICAGO, ILIiTJfOIR

Dabar yra patvlrtinto» Ir rartoJamos daugumos lietuvių, kurie grajija koncertiną Ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną
padaryta Suvienytose Valstijose Amerike.
Mm galime jas parūpinti
augšto arba žemo tono.
Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
Siame dykai-

• • i i '

i

'I I I I

3109 So. Morgan Street
-»—Vi

DR. LEO AVVOTIN

"

,'

!

Gydytojas, Chirurgas,
Akušeris.
1020 So. Halsted St., Chitsigo.
Kalba lietuviškai, latviškai ii
rusiškai.
i
Valandos: 10 — 12 rytą; « — 9
vakare
Tel. Canal 43C7

Chicago, m .
'I*

Dr. M. Stupnicki

Gyv.: S l i a 8o. Halsted Srree*
ToiefOOJUS Yarda 2SM

GEORGI & VITAK MUSIC GO.
1640 W. 47tb St.,

***»*»»»»»»»»»»»»»»»»»i

V. W. RUTKAUSKAS

A. MASALSKIS

"•

AMERIKOS LIE. MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvis*
koa kalbu. • aritmetikos, knygvedystės, stenografijos, typewritinjr, pirk
ly bos, teisių, Suv. Valstijų istorijos,
abelnoa istorijos, geografijos, politikinės ekonomijos piheiystės, dailiaraftystėa
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki
5 po pietų: vakar* ano 7:89 iki 9:80
8100 So. Halsted St..
Chicago, 111.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Telefonas McKinley 6764
GYDO VISOKIAS LIGAS
8457 South AVcsteru Bouievard
Kampas W. 35-tos gatvės

CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5033
Valandos: — 8 iki 11 ifi ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki S vai. vakare.
- «

Dr. S. Naikeli*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland Ave.
Phone Drover 7042
Cicero Office
4847 W. 14-th St.
Phone Cicero t*
Rezidencija 3336 \V. 66-lh St.
Phone Prospfcct 8585

3

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiimiHiiitHttiininiin
Resid. 9^3 So. Ashland Blv. Chicago
Telefosas Haymarket 3544

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z Vezelis

DR. A. A. ROTH,

OBTUVIS DENTISTAS
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis nagai sutarimą
4712 SO. ASHLAND AVENUE
arti 47-tos Gatvės

Rusas gydytojas ir chirurgas
SpecijaŲstas Moterišku, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: S354 So. Halsted St., Chicage

Dr. A. R. Blumenthal D.D.
AKIŲ SPECIJALISTAS
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.
Telefonas Yards 4317
Telefonas Bouievard 6487

^

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Telefosas Drover 9493
VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 pe
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d.

Illllllllllillllllllliuiiuiltllllllillllllllllllll
» • - * • • • '
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JOSEPH C. VVOLON
Lietuvis Advokatas
2 t SO. LA SALLE STRKBT
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
Vakarai* 2911 "W. ??-nd Street
1«L lv.ockvveil 6999
CHICAGO, ILL.

iš

Dr. D. J. BAGOČIUS
LifcU..!

Ofisas 10900 So. Miehigan Ave.
Rezidencija 10731 So. Miehigan Av.
Roseland, 111.
Telefonas rezidencijos Ir ofiso
Pullman 841.
Tai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų

Smetonos gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del Jusu aklų.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi | krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
gai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia Jums akinių. Mano 16 metų
patyrimas priduos Jums geriausią
patarnavimą už prieinamą kalną
net taip žemai net Ik >I.tt. /

radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras:
SALUTARAS,
CHEMICAL INSTTTUTION J. Baltrenas, Prof.,
174)7 So. Baleted S U
Telephone Canal 6417,'
Chicago, Dl.
••>*•'

1551-1553 Chicago Ave.

2 pagyvenimų medinis namas po
4 kambarius ant Justine ir 5 6-tos
gatves. $3,000.

iki 4; C iki 9 vakare,

j

—••••
•

> . « - - - — - . - - - ,
• » • • •

Telefonas Pullman 60

DR. W. A. MAJ0R

Ned.

GYDYTOJAS

9 Iki 12.

T

JOHN SMETANA
Akių Specialistas
1801 S. Ashland Av. Ohicaco

i p » « p i « » • w • ^i^^~m*m m m» m ^'• - U .

P*ų! Kvorka

6 kambarių medinis namas. / 5616
Bishop Gatve, šiltų vandenių šildo
ma. Dideli barne. $3,100

P. Valančiuno ir St. Mozūro. los vaikai, draugijos: Šv. Ro
Šv. Kazimiero bažnyčia buvo žančiaus, Apaštalystės Mal
Egzaminas suteikiamas dykai.
Kampas 18-tos gatvės.
dos,
Vyčių
3
kp.,
Darbininku
gražiausiai papuošta. PamokI-čios lubos virš Platt'o aptiekoa
^ pasakė kun. Strinias. Pas Sąjungos 13 kp. Tos draugijos
Karabaris 14, 15, 16, 17 Ir 18
Tėmykite į mane parašą.
kui buvo parap. svetainėje ir dovanų įteikė jauniems ku Valandos:
nuo 9 vai. išryto iki 8
vai.
vakare.
NedėiioJ nuo 8 vai.
nigams.
Svečių
buvo
apie
50.
Hudson, Ma«8. čia socijalis- pasveikinimai ir užkandos. Iš
18 valandai diena.
tai kviečia vyčius į diskusijas, kilmėse dalyvavo bažn. mottyk- Lai Dievas laimina jų darbui!
daro jiems visokius užmetinė• • •iW»,1iJĮį«
» į » t H « » » » « » « « » * * » » > » » '
2*"«
jimus ir siūlo savo socijalizmo
A6, AIK>MAJ3 A. RARALALSKAS, SEKANČIAI KASAU.
mokslą pažintL J a u visas pa
Aš labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirmimaa pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir
saulis pažino, ko yra vertas
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs- vilties, kad
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigattėjas visoje AmeYitas mokslas, nes mato kokius
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet kada pareikalavau galutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
vaisius išduoda Busijoj, o dar
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai.po suvartojimui,,
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt,
;nusų socijalistai to nemato.
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
iš to matyti, kad socijalistai
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
Išnyko po užmušimui visų.ligų. Bėgiu 3 mėnesių-išgerdavau kas sa
upjakę, a r sveiko proto nusto
vaitė po butelį Salutaras, Bltteria, ir po S mėn. savo ^paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos
jo?
smagiai ir esu linksmas ir 1900 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-

Birželio 26 d. buvo sušauk
tas Jaunuolių susirinkimas,
kad sutverti karininkų kuopelę.
Atidarius K. Gerviliui susi
rinkimą, buvo perstatytas kal
bėti klerikas J . Bereišis, A. J .
Philadelphia, Pa. Birželio 15
Aleksis ir kareivis, sugrįžęs iš
Praneuzijos, J . Daškevičius. d. čia buvo primisijos dvieįij
Visi kalbėjo apie reikalingumą a*s«nai įšventintų kunigų: K.

Tegul K?orka padabina Jiuą
namą. Pas mns galima ganti
visokių naminių rakandų k. t :
Rakandų, Pačių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Orafonalų. Viskas pas mns gaunama.
Kuomet jum prireikės ko prie
namo kreipkitės prie

DR. I i F. BOZINCH

j

i.

1

IR

CHIRUBGAS
Ofisas 11719 Miehigan Ave.
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 Iki,
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto
U

LIETUVIS
perkėlė savo ofisą iš 845 Milwaukee ave., kur išbuvo per 24 metus.
Dabar ofiso adresas yra šitoks:
700 NORTH ASHLAND AVENUE
Kampas Huron Gatvės
ant aptiekos Polonia Pharmacy.
j Priėmimo valandos vakarais nuo 6
Ilki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282

'

58'
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Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai
Ofisas S149 So. Morgan St.
Kerte 32-ro St..
Oacago, HL
SPECIJALISTAS
MoterlSkų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto
iki 10, nuo JL2 iki 2 po piet, nuo 7
iki 8 valandai vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
Telefonas Yards 687
H-

•• ^ » O « » » ^ ^ M
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PIRKITE KARĖS TAUPY
-a MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

Mokykis Kirpimo ir Designing
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Mūsų sistemo ir ypatlskas msklmraas parodytus jus žinovų į tmmpą
laiką.
Mes turime didžiausius Ir geriau
sius kirpimo designing Ir siuvimo
skyrius, kur mes suteiksime praktii*
ką. patyrimą, kuomet jųs* mokysitės
Elektros varomos mašinos mūsų s|u*
vimob skyriuose.
Jųs esate užkviečiami aplankyti Ir
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —•
dieną ir vakarais ir gauti specijaiiškai pigią kainą.
Petrenos daromos pagal Jūsų mierą — bile stailėe arba dydžio, ir bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL
S. F. Fasmicka. Peedėtmis
Persikraustė iš 118 N. Lafialle St.
į 190 N. State gatve, kampas Laks
gatvės. 4 lubos.

Pirmadienis,

DRAUGAS
.».*.
m

• • •

— • •«
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CHICAGOJE.

KOLONIJŲ

KATALIKIŠKOS ŠVENTAS. NORIMA NUPIRKTI MAIS
TĄ NUO KARJlS DEPARTAMENTO.
Pirmadienis, liepos 14 d.
Šv. Banaventuras, vysk.
Antradienis, liepos, 15 d. Jei pavyktų, butų pigiai par
davinėjamas.
Šv. Henrikas.

SUAREŠTUOTA 6 JUODRANKIAI. "
Jie su grūmojimais lupo nuo
žmonių pinigus.
Chieagoje susekta juodrankių gauja. Nužiūrėtiems tur
tingesniems žmonėms jie siun
tinėjo grūmojančius laiškus,
reikalaudami išsipirkimo pini
gais.
Keli šimtai žmonių buvo pa
liesti jų grūmojimais. Sakoma,
nuo kaikurių žmonių jie išlu
po pinigų.

Sveikumo
komisijonierius
Dr. Robertson paklausė nuo
monės pas miesto advokatų
Ettelson, ar miestas gali tu
rėti teisę nuo karės departa
mento nupirkti sukrauto mais
to ir ana pardavinėti pigiai
žmonėms.
Karės departamentas savo
sandeliuose Chieagoje turi per
teklių visokio maisto vertės
$26,000,000.
Dr. Robertson sako butų ge
ra nors dalį to maisto nupirk
ti ir palengvinti žmonėms.
Advokatas turės pasakyti,
ar miestas turi teisę pirkti
maistų ir anų pardavinėti žmo
nėms.

Suareštuota 6 tos gaujos va
dai. Tai daugiausia vis italai.
Vyriausias vadas yra Frank
GATVEKARIŲ DARBININ
Russo, 2715 Princeton ave.
KŲ NUSISKUNDIMAI.
Tuos
juodrankius susekė
pastos slaptieji agentai, vado Jie menkiau apmokami už
šlavėjus gatvių.
vaujant pastos inspektoriams.
Štai vieno juodrankių grū
mojančio laiško pavyzdis:

i

" D r a u g e : Pagaliaus tamstai
atėjo laikas. Draugai yra rei
kalingi pinigų. Jei nori, kad
tamstos namai stovėtų vietoje
ir butų sveiki, turr* tuojaus at
skaityti $2,000 ir padėti že
miau nurodvton vieton. Jei
gražumu ir draugiškai to rei
kalavimo neišpildysi, mes pa
sirengę pirmiausia suplaišinti
tamstos namus, paskui ir pa
čiam atimti gyvybe."
Pagaliaus laiške smulkme
niškai nurodoma, kur žmogus
turi padėti pinigus.
Tarpe suareštuotų yra ir mo
terų.
Policija tikisi savo rankosna paimti visų gaujų.
DAUG PINfGŲ SIUNČIAMA
EUROPON.

U

East Chicago, "YVhiting, Gary, Indiana Harbor, Hammonde ir kitus per vietos ban
kas daug pinigų išsiunčia Eu
ropon savo giminėms svetim
šaliai darbininkai.
Apie ta faktų liudija pačios
paminėtų vietų bankos.
APSIVOŽĖ AUTOMOBI
LIUS; DU SUŽEISTA.
Netoli Desplaines ant Rand
vieškelio prie užsisukimo apsivožė greitai važiuojantis au
tomobilius.
Mirtinai
sužeista George
Brezina, 1715 So. Ashland ave.,
ir lengviau dentistas Elliott,
1801 So Ashland ave.
DIDESNĖ DALIS POLICI
JOS PILDO ŠPECIJALES PAREIGAS.

i

Chicagos policijos viršinin
kas praneša, jog didesnė dalis
miesto policijos pildo specijales pareiga s ir nėra kam šian
die patroliuoti gatvėmis.
Ve kodėl čia gera proga
piktadariams piktadariauti.
Tos specijalės poliemonų pa
reigos — tai visokie streikai,
viešieji susirinkimai, viešosios
vietos ir tt.
Policijos viršininkas tą ap
sireiškimų pažymėjo savo.ra
porte, kurs bus induotas mies
to tarybai.
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

Chicagos gatvekarių konduk
toriai ir motormanai, statvdarai kompanijai reikalavimus,
kompanijai indavė laiškų. Štai
iš laiško ištrauka:
"Gatvekarių ir viršutinių
geležinkelių darbininkai Chi
eagoje labai pigiai apmokami.
Chicagos gatvių valytojai ir
kiti t o s rųšies darbininkai kurkas augščiau apmokami, nors
mūsų darbas skaitosi augštesnio laipsnio ir reikalauja di
desnio ir atsakomesnio supra
timo.
"Pastarieji vyriausybės pra
nešimai liudija, kad per praei
tus seseris metng maistas pabrangęs 80 nuošimčių. Gi tuo
pačiu laiku gatvekarių ir vir
šutinių geležinkelių darbinin
kai pelnijo vos 50 nuoš. dau
giau. Tuo tarpu abelnas žmo
nėms pragyvenimas pašoko
ligi 75 nuošimčių ir augščiau''
IŠ TOVVN OF LAKE.
Alumnų veikimas.
Liepos 6 d., Šv. Kryžiaus
parapijos kambaryje įvyko ke
turių laipsnių alumnų extra
susirinkimas. Atsilankė skait
lingas būrelis alumniečių. Šis
susirinkimas buvo sušauktas
su tikslu, kad alumnai visų
keturių laipsnių prigulėtų prie
Katalikų Vienybės.
Gerb. kun. N. Pakalnis pa
aiškino apie Katalikų Vieny
bę ir visi vienbalsiai sutilo
prisidėti. Tapo išrnktos atsto
vės, alumnietės,. į K. V. susi
rinkimus: J . Bajoriniutė ir Z.
Jurgaičiutė.
Dar pakalbėta apie kai ku
riuos dalvkus ir susirinkimas
uždarytas.
Pagirtinas Alumniečių vei~
kimas!
Alumnietė.
Ir

•

PRANEŠAME CHICAGOS
IR APIELINKĖS LIE- '
• TUVIAMS.
Kad muf o jame ir šiaip expreso visokius darbus atlėkame gerai ir greitai. Kreip
kitės pas mus:
F. ŠEMETULSKIS IR

T. JANKAUSKAS,
1735 W. 47 S t ,

Chicago.

1.86 giIIIIIIIiilMIlIlIlIlflilIlilIlimillllllllM

O. 8*relįukė
Sykiu

$436.23

Šios mergaitės bei moterys
visur ir visuomet veikia be išIŠ TOWN OF LAKE.
sikalbinėjimo. Jos tikrai pasi
švenčia našlaičių gerovei. Galr
Indomios prakalbos.
Panedėlyje, liepos 14 d., 7:30 bė ir padėka joms už tatai.
vai. vakare, School Hali svet.
Apart rinkėjoms, ačiū mūsų
atsibus indomios prakalbos.
gerb. dvasiškįjai: klebonui,
Kalbės p. p. B. Mastauskas ir
kun. A. Skrypkai, kun. N. Pa
K. Česnulis, ka tik pargrįžę iš
kalniui ir kun. D. Mikšiui už
Europos, darbavęsi Lietuvos
jų pasišventimų, už suorgani
laisvės reikalais. Papasakos
zavimų tokio skaitlingo rinkė
daug indomių žinių apie Lie
jų būrelio; už išleidimų ryte,
tu vų.
aplankymų dienų ir sutiki
Prakalbas rengia Katalikų mų bei priėmimų Vakare. Vi
Vienybės V skyrius. Tat ger
siems dėkojant negalima pa
biamieji Town of Lake lietu
miršti nei mūsų nenuilstančio
viai ir lietuvaitės, ateikite į
darbininko Labdarybės srity
minėtas prakalbas, kuriose -iš
girsite daug žinių apie tėvynę, je, p. M. F . Verygos. J i s taip
Lietuvų. Įžanga visiems vel gi daug prisidėjo prie tos die
nos ir prie visų kitų darbų
tui.
našlaičių labui. B Ačiū taip-gi
Katalikų Vienybės įga
liotas Komitetas. ir p-niai K. Varanavičienei
už vedimų tvarkos toj dienoj.
IŠ TOWN OF LAKE.
Birželio 29 d. Lab. Sųj. 1
kp. laikė priešpusmetinį susi
Kursistų domai.
Primenu, kad panedėlyje, rinkimų, šv. Kryžiaus parapi
liepos 14 d. kursų prelekcijų jinėje svetainėje.
nebus iš priežasties prakalbų
Susirinkimas buvo neskait
p. p. Mastausko ir Česnulio. lingas, bet begalo naudingas;
Visi kursistai malonėsite susi taip kad ir aukų nemažai su
rinkti pėtnyčioje, liepo s 18 d., plaukė. P-lė O. Trekšalaitė
7:30 Šv. Kryžiaus parap. svet. aukojo $50.00 Liberty Bond,
•

14 1919

y.H'.MJi
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IŠ CNICAGOS LIETUVIU

liepos

v.

II

SKAITYK DARBUS

5

1 Lietuvos Amer. Pramones B-ves 1
1) ŠIOJI BENDROVĖ SUORGANIZAVO KAPITALO į portį mėnesių tiek kiek kitos Ben
drovės j metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisiėjus reikalui, iki $5,000,000.
2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus tūkstančių dolierių ir darbas varomas visu
smarkumu jų išpildymui.
3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. Vykdinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija susidedamą iš specijalistų žmonių.
0

4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU,LIETUVA, kuris tarpininkauja
Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, žemės-rtaip -gi padaro legališkus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afidavitų konsulio paliudijimų, etc.
5) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui maisto, prekių, mašinų
ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.
6) ĮSTEIGTA GENERAL^ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo kuri suteiks teisin
gą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose Amerikos miestuose. 7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su inc. kapitalu $100,000 prie šios
Bendrovės iš kurios sudaryta konstrukcijos šaka; statymuo dirbtuvių, namų, etc. Pakol to sky
riaus veikimas bus galima perkelti Lietuvon dabar apipirkta plotas žemės ir budavojama gyveni
mui namai mieste Akrone, Ohio, kurių'vertė sieks iki $300,000 iš ko Bendrovė turės nemažai
pelno.
Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrininkams, o kadangi šėrininkai daugumoje yra darbininkai tai-gi darbininkai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradė
tas gana plačiai ir pelnas daromas gana didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusi
pirkti gaus sena kaina po $10 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais ku
x
rie mokėsis netrukus.
*?
Užsirašykite šėrų kodaugiausia nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir klauskite informacijų
šiuo adresu:

Lithuanian American Trading Co.

i

p-lė D. Jurgutaitė $10.00, p-lė
L. Jundulaitė įstojo kaipo
I š TOVVN OF LAKE.
garbės narė, įmokėdama $100
Ačiū Dievui, vis-gi dar mūsų
Labdariai veikia.
kuopoje yra geraširdžių mer
gaičių, kurios, apart savo rei ,<iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiitiiiiitiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiimniiimits=
Gegužio 30 d. Šv. Kazimie
kalų, nepamiršta ne našlaičių
ANT RANDOS.
ro kapinėse Labd. Sų-gos 1 kp.
vargingo padėjimo. Lai Die Krautuvo su 4 kambariais $23.00. II
našlaičių naudai rinko aukas
Atsišaukite:
vas gausiai joms atlygina.
sekančios rinkėjos.
Prie progos turim pranešti 3220 So. YVallaee Str. Chicago, m .
B. Lukoševičaitė
$15.40
J. Nutautaitė
8.37 visiems tiems, fcurie turi pa Parsiduoda labai pigiai 7 sėdynių
R. Šimkaitė
7.95 ėmę serijas Labd. Sųj. Cen Hudson automobilius, gerame padė
J. Andrijauskienė . . . . . 7.13 tro pikniko, kad teiktųsi su jime. Atsišaukite:
Šita krautuve yra vyriausioji kvatiera del
1543 W. 46 Str. Chicago.
grąžinti
nevėliau
liepos
20
d.,
P. Martinkaitė
6.73
" Siuntimo Pagelbos į A n a p u s ' ' Nupirk ta vo
Telefonas Yartls 7125
nes
tų
dienų
bus
piknikas.
ra eionais kuri nori siųsti į Europa, čionais
V. Galnaitė
4.60
V.
Galnaitė,
gausi tavora ant kurio galima pasitikėti ir su
V. Katauskienė
4.40
1-mos kp. rast.
kuriuo jusu gimines džiaugsis. Per paskutinius
K. šlukšnaitė . . . . . . . . 3.86
tris mėnesius apie 50 žmonių pardavėme ta
M. Brazlauskienė
3.42
vora. Kodėl? Todėl kad pas mus tavoras gau
Jeigu manai pirkti ukę, tai
VISI BŪTINAI TURITE
namas už žemesne kaina negu kur kitur dabar
apsimlslyk ar tavo Įnešti pinigai
Sykiu
$61.86
ĮSIGYTI.
tau išeis ant naudos. Tiktai lie
galima pirkti.
tuvių
tarpe
tu
turėsi
gerą,
pui
Minėtoms rinkėjoms, vardu
Ant leidinių vertes $25.00 ar daugiau atsine
kų ir linksma gyvenimą. Kaip
girdėt tai ūkininkai yra lai
našlaičių, širdingai ačiū.
šus šita pagarsinimą duodame nuolaidos 5%.
mingi nes jie neturi bosų, jų
Pirmo Lietuvos Prezidento
Birželio 16 •&, t. y. Labd.
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
ŠITAS PASIULIJIMAS GERAS IKI
paveikslą.
da nori tada dirba, Michigano
Sųj. " T a g d a y " miesto gat
Dabar ką tik išėjo Iš spaudos pir
lietuviai ūkininkai labai gražiai
RUGPJŪČIO 15-tai.
apsigyvenę, jau turi apie kelis
vėse rinko aukas sekančios mo Lietuvos Prezidento Antano Sme
«
tonos paveikslas ant atvirutės for
šimtus savo tarpe, turi parapiją,
n.ergaitėsMibei moterys ir kuri mato, taip kad galėsite bile savo
kelias draugystes ir visokius pa
draugui pasiusti. Labai gražiai at
silinksminimus.
Čionai! gyve
kit k surinko.
spausta
penkiose spalvose.
Šalyse
nantieji anglai siūlo mums savo
paveikslo Lietuvos vals
farmas ant pardavimo, taigi tie
B. Vitartaitė .!
$34.00 Prezidento*
tybinė ir tautinė vėliavos, viršiuje
kurie norite pirkti farmas mūsų
R. Šimkaitė
24.10 prezidento žirgvaikis. ir virš žirgvaišv. Antano Draugija turi nuskykio Lietuvos Laisvės Varpas. No.
rius specialiai narius kurie jums
M. Milašaitė
21.o9 1. Kaina tik 5c.
kuogeriausia patarnaus.
'DRAUGAS" PUBL. CO. 1800 W. 46-th St. Chicago, 111.
B. Norvilaitė
19.71 Antra padailinta dailininko Jono
Tie kurie pirksite farmas per
su Lietuvos ir Žemaitijos
Bv. Antano Draugiją busite už
Z. Gečaite .'
19.09 Šileikos,
herbais, su Gedimino kalnu, Vilniaus
ganėdinti, nes gausite gerą, ir
miestu,
parodanti
upę
Vilija
ir
Lietu
teisingą
patarnavimą be jokios
B.* Lukoševičaitė . . . . . . 19.00 vos himnu. Dvejose spalvose. No. 2..
skriaudos. Custer yra tiktai 11
P. Vaišvilienė
19.83 Kaina 5c.
mylių nuo Ludington, o 3 my
lios
nuo Scottville. Norint dau
P. S. Mažiau nesiunčiame, kaip 12
- Didelis bargenas. Randasi po numerio
O. Gečaitė
17.7$ atviručių,
giau
informacijų, kreipkitės se
nes kitaip neapsimoka per
6631 ir 32 S. UNION AVE.
kančiu adresu:
M. Genienė
17.68 siuntimas.
lotas yra 50x200 pėdų. Vienas mūrinis namas ant 4 pagyveni
J . Andrijauskienė
15.06 Adresuokite:
EAZ. DAUNORA,
mų kitas namas medinis ant 2 pagyvenimų užpakalėj. Bandos
V. Šilaitė
> . . . , . . 14.51
Šv. Antano Draugijos
neša $10.00 į mėnesį. Parsiduos greitai ūž $8,500.00. Atsi
Administratorius,
D. Valančaitė
14.50
šaukite
A. Laurinskaitė
*.. 13.25
BERNARD VELLENGA
Box 7, Custer, Mich.
J. Ambrozevičienė . . . . 12.78
11212 S. Michigan Ave.
Telefonas Pullman 439
2214
West
23rd
PI.,
Chicago.
M. Sadauskienė
. . . 13.90
J. Nutautaitė
13.21
O. Bukšaitė
12.31
DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA t RAUTO VE RHICA60JE
O. Petrauskaitė ,
10.10
O. Jereskaitė
10.16 Tik ką gavome kelis visai naujys
mūrinius namus, kas laike tokių die
K. Večeraitė
8.11 nų nupirks, tai galės uždirbti po
$1,700. Ant namo, nes tokio BARGEB. Kalvaitis
8.10 NO
visoj Chicagoj nerastumėt. Kas
turite
$1,500. galite pirkti, o liku
L. Jufidulaitė
7.57
sius iš randų išmokėsite, nes nėra
M. Iinkaitė
7.34 daugiau kaip 10%, Namai pabudavoant 30 pėdų lotu pločio, gatves
A. Krietikaitė
6.88 tiištaisytos
ir išmokėtos. Randasi la
bai
gražioj
vietoj netoli nuo MarV. Galnaitė
6.61
PIAKL QUBBN KONCBRT1NA
quette Parke tarp Lietuviu apgyven
O. Pocaitė
6.37 tos vietos. Namai' pabudavoti, pagal
naujausia mada sų "sun parlors" 5
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
D. Meškienė
6.22 ir
6 didelių kambarių, viskas kieto
,
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chieagoje
S. Kavaliauskienė
5.59 medžio išpuošimai, 'mozak" padlaParduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
TT 7f\\\aTni+a
* \ Q o " g o s m a i *dyklos kambariuose ir tarp
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
U . ZjODeraite
0 . 8 J duryse, su knygų šėpoms ' ir ugnaviete "fire places" su elektra ir gasios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubiS. Kibartienė
£69 zais, puikus beismentai išeimentuoti,
nius
ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
A. Benevičiutė
3.24 su skalbykloms ir su naujausia syskoncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirapšildomi, žodžiu sakant, vis
M. Ratkaitė
3.15 tema
kas pirmos klesos, kuriuose ir mili
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
V. Daukšaite
3.25 jonierius gali gyventi.
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
Norintiejai pasiskubinkite, nes to
F: Pocaitė .,.
4.21 kiu NAMU niekad už tokia preke
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
negausite, nes jie yra verti apie pora
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.
J . Briedžiutė
3.27 tūkstančiu
daugiau, negu už kiek da
O. Novodzelikė . . . .
3.05 bar parsiduoda.
K. Varanavičienė'
2.25 LIBERTY LAND &
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
M. Juodaugiutė
2.27
INVESTMENT CO.
Telefonas: DROVER 7309
3301 S. HALSTED ST.
M. Matulevičiūtė
2.29

i 112 N. GreeneSt,

Balt i m ore, Md. i

Specialis Pranešimas!

FARM0S1 FANUOS!

A. S M E T O N O S

Atkins & Freund
4805-13 S. Ashland

Ave.

Ant Pardavimo Properte

LIETUVOS VĖLIAVŲ
DIRBTUVĖ,

VERTA $9000 Už $7300.

Steponas P.

Kazlawsh

*

