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Rusai daug susirūpinę
Lietuvos likimu
Ungarų bolševikai paėmė
du miestu
RUSAI NACIJONALISTAI
PRIEŠINASI LIETU
VOS LAISVEI.
Bet sakosi jie nesą reakcio
nieriai.
Paryžius, liepos 24. — čia
rusai plačiai aptaria iš AVashingtono apturimas žiniai apie
dabartinį Rusijos stovį.
M. Bachmetjev, buvęs rusų
ambasadorius SuV. Valstijose
ir prigulintis prie Kerenskio
politikinės grupės, iškeliauda
mas Amerikon pažymėjo, jog
rusai nacijonalistai nėra nei
kokie reakcionieriai. Jie pa
eina iš įvairiu rusu politikiniu
partijų ir iš kiekvienos Rusi
jos dalies.
Tu nacijonalistu vienybė,
sakė Bachmetjev reiškia buvu
s i o didelės Rusijos atgaivini
mą.
Dvi trečdaly* admirolo Kolėako bendrininku, pasakė bu
vęs ambasadorius, yra dešinešės srovės socijalistai. Jų di
džiuma seniau išvien veikė su
Kerenskio. Xuo to laiko, kuo
met Kolėako valdžios viršenvbe pripažino kazokų vadas
Denikinas
ir Archangelsko
valdžia, pusė Rusijos teritori
jos ir viena trečdalis gyvento
ju paliuosuota iš po bolševikų.
M. Bachmetjev mano, jog
Amerikos gyventojai ir jų at
stovai turėtu sutikti #su rusų
nacijonalistu partijos sieki
niais reikale latviu, lietuviu ir
estų.
Anot Bachmetjevo, tos ma
žos tautos negalėtų pačios vie
nos pasilaikyti ekonominiu ir
politikiniu žvilgsniais, (ii kuo
met Rusija butų atgaivinta,
jot gautų pilnų autonomijų ir
paliktų dalimis Didžiosios Ru
sijos.

BOLŠEVIKAS BELĄ KUN
SAVO VIETOJE.
Ungarų bolševikai veikia
prieš rumunus.
Vienna, liepos 25. — Atsi
naujino susirėmimai ungarų
bolševikų su rumunais.
Bolševikų kariuomenė perė
jo upe The i m tarpe Tokai ir
Csongrad. Kareiviai persikėlė
tam tikrais keltuvais. Nes
pirm poros mėnesių rumunai
ten buvo sunaikinę visus til
tus. .
Persikėlę bolševikai paėmę
Torok-Miklos ir Szentes. Jie
praneša, kad paėmę nelaisvi ų,
maisto ir amunicijos.
Bolševikų vadas Belą Kun
tvirtina, kad jo kariuomenė
t n Vi veikti prieš rumunus, jei
tie gražumu nepasitraukia iš
I ngarijos teritorijų.
Belą
Kun apgailestauja,
kad jis tuo pasielgimu darąs
nesmagumus
talkininkams.
Bet jam nesama kitokio išėji
mo.
Be to, Belą Kun pažymi,
kad j o ' armija turi stipriai
veikti. Nes kitaip priešininkai
surengsią ofensyvą ir bolševi
kams busianti pražūtis.
Pirm kelių dienų iš Viennos
buvo pranešta, kad Belą Kun
prašahntas, kad bolševikišką
ungarų valdžių paėmęs trium
viratas.
Dabar pasirodo kaip tik
priešingai. Matyt, patys bol
ševikai apie save paduoda klai
dingas žinias. Jie tą daro tu
rėdami kokius nors paslėptus
tikslus.
,

H0LLWEG KALČIAUSIAS
UŽ VISUS KITUS.
*

PERDUODAMOS SAAR ANGLEKASYKLOS.
Paryžius, liepos 24. — Saarbruckene suvažiavo prancūzų
ir vokiečių komisijos. Vokie
čiai prancūzams paveda anglekasyklas, atsirandančias Saar klonyj. "Tas daroma sulig
taikos sutarties.

PRANEŠAMA, LENKU KA
BINETAS REZIG
NAVĘS.
Berlynas, liepos 22 (suvėlin
ta). — Varsa vos laikraščiai
praneša, kad rezignavo lenkų
ministerių kabinetas, kuomet
seimas nereiškė pasitikėjimo
darbo ir viešųjų darbų rainisteriait.

Taip tvirtina tarptautinių tei
sių autoritetas.
Geneva, liepos 24. — Tarp
tautinių teisių
autoritetas,
profesorius Nippold, sako, jog
buvęs Vokietijos kanclieris,
Dr. von Bethmann Hollweg yra kalčiausias už visus atlik
tus vokiečių kriminalius dar
bus karės metu. Sako, jis daug
daugiau kaltesnis už patį kai
zerį ir vokiečių generolus.
Nippold perspėja Šveicarijos
valdžią šion šalin neįleisti
kaip Hollwego, taip kitų vo
kiečių, atsakomų už buvusios
karės pakėlimą.
Šveicarijoje šiandie gyvena
apie 6 vokiečiai, talkininkų
reikalaujamieji.
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LIETUVIU DELEGACIJA
PAS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ.

KARDINOLAS KALBA APIE DARBO REI
KALUS.

SUGRYŽO IŠ PRANCŪZI
JOS VALSTYBĖS SEK
RETORIUS,

Reikalauja pagarbos preziden Sako, nepasitrauksiąs iš už
imamos vietos.
tui
V^ilsonui.
WASHĮNGTON, liepos 24.
— Kablegramoje iš Paryžiaus
Washington, liepos 24. — Iš
Westininster, Md., liepos 25. Prancūzijos sugryžo valstybės
pranešama:
Antroji lietuvių delegacija — Kaip per visą eilę metų, sekretorius Lansing, kur s bu
pas popežių — vicepreziden taip ir užvakar J o Eminenci vo atstovu taikos konferenci
tas Staugaitis ir profesorius ja kardinolas Gibbons savo joje.
Grigaitis — sugryžo iš Rymo. gimimo dienos sukaktuves pra
Sekretorius klausiamas atsi
šventasis Tėvas lietuvių de leido nuošaliai savo artimo sako ką nors pasakoti apie
legaciją buvo priėmęs su ne prietelio, gen. ^T. Herbert Shri- užsienių reikalus, ypač turin
paprastuoju maloningumu. Iš ver, rezidencijoje, Union Mills. čius sąryšį su taikos konfe
Kardinolui suėjo 85 metai.
reiškė nuoširdžią simpatiją
rencija arba Meksika.
lietuvių tautos troškimams. Bet, kaip paprastai, jis tą die
Paklaustas apie rezignaviPlatesniam pasikalbėjimui bu ną atsikėlė anksti ir kaip aš
mų atsakė, kad jis nemanąs
vo paskirta dvi audijenciji. tuonios atlaikė šv. mišias pri
tą padaryti.
Persiskiriant suteikė palaimi vatinėj koplyčioj. Tą dieną
Taikos konferencijon iške
gen. Shriver'io namuose vie
nimą visai tautai.
Lietuva yra nutariusi turėti šėjo dar ir Richmondo dijoce- liavo pasekretorius Polk.
savo nuolatini atstovą Vatika- zijos vyskupas McConnell.
4
Kardinolas atsiliepime į Ane.
'Ta chroniška kova tarp
Bielskis.
merikos gyventojus išreiškė darbo ir kapitalo yra tiesiog
tuos pačius žodžius, kokius apverktina.
Darbininkai ir
PIGIAI SIŪLOMA UŽ AR buvo ištaręs į 20,000 kareivių kapitalistai, vietoje but prie
Meade karės ' stovykloje per- šininkais, kiti kitiems turėtų
MIJOS NUOSAVYBES.
niai lapkričio 11 dieną. Jis but karšti bendrininkai. Nes
Kurgi padėsi, reikia parduoti. sakė kad palaimintosios tai vienų ir kitų reikalai ankštai
kos saulė veikiai užkops vir surišti ir neperskiriami.
Paryžius, liepos 24. — Su v. šun ir apšvies mu s savo spin
" P i r m kokiu
trisdešimts
duliais.
Paskui
kardinolas
pa
Valstijų armija paskui save
metų aš varžiausi savo silpno
žymėjo:
"Mūsų
maldos
paliko
palieka daug visokios nuosa
mis jėgomis darbininkų rei
išklausytos".
vybės ir medžiagos Prancūzi
kalais, kuomet mačiau darbi
jojeninkus spaudžiamus ir panie
Kalba apie, rasių kovą.
Dabar tariamasi su prancū
Toliaus kardinolas užvakar kinamus.
zų vyriausybe šitai parduoti
"Bet
lai^kaį^įatsimainė.
sakė:
tas nuosavybes, kaip tai uos
4
'Šiandie mes. esame palies Šiandie darbininkai yra ger
te įvairins pataisymus, nuosa
vi us geležinkelius,
telefonų ti rasinės karės, kokia seka biami ir geriau atlyginami.
šalies sostinėje, kur kraujas
linijas, kazarmes ir tt.
Reikia pagarbos prezidentui
jau
išlietas
ir
gyvybė
pašven
Prancūzija už tas nuosavy
Wilsonui.
bes Suv. Valstijoms pasiūlo čiama. Deja, tai prirodymas,
suvaržymas
**Dabartinių nuotikių metu
tik penktąją dalį tos x sumos, jog įstatymais
kiek lėšavo Suv. Valstijoms. asmeninės laisvės nėra — aš pasiūlysiu savo šaliai melsMaža kaina siūloma todėl, jei taip butų galima išsireikš ties, kad žmonės per savo su
kad daugelis daiktų nėra tin ti — vaistas prieš visokius sipratimą pilnai palinktų prie
kamų vartoti taikos laikais. socijalius ir moralius piktus šalies įstatymų pildymo ir
darbus' \
gerbimo visko, kas stovi ša
S. Valstijų geležinkeliai nėra
Kardinolas klausiamas apie lies autoritete, ypač mūsų ša
tinkami Prancūzijai. Juos rei
dabartinį darbo stovį atsakė: lies viršininko asmens'*.
kia perdirbti.
( " D r a u g u i " , telegrama).

PREZIDENTAS JAPONAMS pagaliaus sutikęs Shantungą
pavesti japonams.
PAVEDĖ SHANTUNGĄ.
Kitokio išėjimo nebuvo gn
Apie tai jis pats pasakė sena Įima rasti.
toriams.
Talkininkų pažadėjimai.
Washington, liepos 24. —
Smarki kova tęsiasi senate tai
kos sutarties reikale. Republikonai senatoriai ypač kovoja
prieš tautų sąjungą, katra anot jų, nesanti reikalinga prie
taikos sutarties.
Kinijos provincijos Shantungo klausimas pagaliaus pa
aiškėjo. Aną dieną pas sergan
tį prezidentą apsilankė keli
senatoriai. Prezidentas jiems
pranešė, kad jis pats tą "pro
vinciją pavedęs japonams, nes
kitaip nebūtų buvę susitaikin
ta su jais.
Su japonais nėra juokų.

Prezidentas pažymėjo, kad
kaip talkininkai, taip ir jis
pats buvo priešingi japonų
reikalavimams.
Visas dalykas buvo tame,
kad talkininkai slapta sutar
timi japonams pažadėjo tą
provinciją, jei japonai stos karėn ir jei Vokietija bus įveik
ta.
Taikos konferencijoje japo
nai taip buvo užsivarę, kad
talkininkai, nebežinodami kas
PIRKITE KARĖS TAUPY veikti, tą klausimą išrišti pa
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). vedę jam, prezidentui. Gi jis

Karės pradžioje talkininkams
buvo svarbu "panaikinti vokie
čių intaką tolimuose rytuose.
Tą galėjo padaryti tik Japo
nija. Ir ji apsiėmė tik su sąly
ga paimti
savo rankosna
Shantungą.
Japonija stojo karėn ir pa
naikino rytuose visokią vo
kiečių intaką. Ir už tą parei
kalavo to, kas jai buvo paža
dėta. »
Talkininkai mėgino išsisuk
ti nuo to pažadėjimo. Jiems
gaila buvo Kinijos. Bet nesma
gu buvo užrūstinti ir Japoni
ją. Nes šita butų pakėlusi ka
rę.
Ve kodėl talkininkai tą visą
klausimo sunkumą
suvertė
ant prezidento, gi šis turėjo
pavesti japonams tai, kas
jiems buvo pažadėta.
Kinija nepatvirtins sutarties.
Prezidentas, be to, pažymė
jo, jog japonai po kokio laiko
Shantungą sugrąžins Kinijai
pilnai, pasilaikydama tik kaikurias ekonomines teises.
Čia viešįs vienas Kinijos at
stovas iš taikos konferencijos,
Dr. Chao Chu Wu, kurs atke

IS CHICAGOS
GAISRAS PADARĖ DIDE
LIUS NUOSTOLIUS.
Vakar, liepos 23 d., So. Chicagoje siautė baisus gaisras.
Po numeriu 8556 Buffalo ave.
užsidegė medinas
tvartelis.
Liepsnos pagavo aplinkinius
medinius, namus.
Kaip bematai užsiliepsnojo
kuone du bloku, kol gaisri
ninkai sukontroliavo liepsnas.
Žuvo gaisrininkų kapitonas
Murray.
Šešiolika gyvenamųjų namų
sunaikinta. 300 vyrų, moterų
ir vaikų neteko pastogės ir
mantos. Gavo laikinų prie
glaudą pas gimines ir kaimy
nus.
Kai-kurių žmonių sudegė
laisvės bondsai. Mrs. Našta
Dusantinski neteko $11,800 pi
nigais ir* bondsais, kuriuos
laikė namie.
Gaisras padaręs apie $200,000 nuostoliu.
DAR VIENA ORLAIVIO
EKSPLIOZIJOS AUKA.

treikavo 500 klerkų (cigarų
pardavėjų). Klerkai turi savo
uniją.
Jie reikalauja 7 valandų
darbo dienoje, geresnių darbo
«ąlygų.
Kai-kurios ei gani krautuvės
uždarytos.
SULAIKYTAS STATYMAS
NAUJŲ NAMŲ.
Statymas namų Chicagoje
neapribuotam laikui sulaiky
tas.
Bedarbė paliečia apie
115,000 darbininkų.
Nesutikimai, kaip žinoma,
pakilę del 16,000 karpenterių
unijos. Karpenteriai reikalau
ja $1.00 už valandą darbo.
Darbdaviai nesutinka.
Kai-kas spėja, kad gal šios
savaitės gale pasibaigs toji
abelna prie statymo namų be
darbė.
GATVEKARIŲ DARBININ
KAI NESUTINKA SU
KOMPANIJŲ PA
SIŪLYMAIS.

Gatvekarįų ir viršutinių ge
ležinkelių konduktorių ir motormanų unijos viršaičiai ne
sutinka su kompanijų pasiū
lymais. Jie griežtai stovi už
8 valandas darbo dienoje ir už
85c. valandoje.
Kompanijos kaip šiandie,
liepos 24, norėjo oficijaliai
STREIKUOJA CIGARŲ
darbininkams pasiūlyti -9 va
KRAUTUVIŲ KLER
landas darbo dienoje ir 62c.
KAI.
valandoje.
Taip vadinamose United CiTolimesni kompanijų žygiai
gar krautuvėse vakar sus- nežinomi.

Vakar mirė Marcus Callopy, Illinois Trust & Savings
bankog darbininkas, kurs bu
vo labai apdegintas po orlai
vio ekspliodavimo.
Tai jau tryliktoji tc^ baisios
ekspliozijos auka.

SU MOONEY PASIELGTA
NETEISINGAI.

Taip praneša teisdarystės de
liavo iš Paryžiaus Shantungo
partamento agentas.
reikalais, pažymi, kad Kinija
nepatvirtinsianti padarytos su
Vokietija taikos sutarties. Sa Washington, liepos 24. — Bu
vęs specijalis teisdarystės de
ko, Kinija visomis priemonė
partamento agentas John Denmis kovosianti už pavergtą
smore, kuris kituomet tyrinė
provinciją.
jo buvusią žinomo industrija"Japonija pažadar Shantun listo Mooney bylą, savo rapor
go provincijai sugrąžinti poli- te tvirtina, jog Mooney bylos
tikines teises", sako Dr. Wu. metu mieste San Francisco ne
" B e t kas iš to, jei ji tenai pa gavęs pilnos teisybės, kokia
silaikys ekonomines teises.
priguli kiekvienam teisiamam
"Dirstelkite į pietinę Man- žmogui.
churiją. Tenai japonai turi tik
Specijalio agento raportai
ekonomines teises. Tečiau jie yra datuotas lapkričio 1 d..
ten kontroliuoja visą kraštą 1918 m., ir tik vakar paduotas
kaip ekonominiais, taip politi- kongresui.
kiniais ir kitokiais keliais."
Mooney kituomet
mieste
Nežinia kas bus su sutartimi. San Francisco buvo teisiamas
Kalbama, kad taikos sutar ir atrastas kaltas bombos pa
ties reikalais kova senate ne- metime, nuo kurios plyšimo
žuvo apie dešimtis žmonių.
greitai pasibaigsianti.
Taikos sutartis yra svarbus
daiktas. Tautų
sąjunga jokiuo būdu negali but atskirta
nuo pačios sutarties. Nes są
junga yra visas pamatas, ant
kurio paremtos visos taikos
sąlygos. Be to pamato viskas
subįrėtų.
Tų žino gerai senatoriai. Bet
jie dirba partijos reikalais vie
toje darbuoties pasaulio taikos
reikalais. Ir tokiuo pasielgimu
daro nesmagumų prezidentui;
trukdo
ratifikavimą,
kurs
šiandie labai reikalingas.

No. 174

JAPONAI PRIEŠINASI
TEISTI KAIZERĮ.
Sako; tas blogą įspūdį pada
rys į publiką.
Tokio, liepos 25. — Fukushima gyventojai pradėjo agi
tuoti, kad Japonijos vyriau
sybė jokiuo- būdu neprisidėtų
prie teisimo buvusio vokiečių
kaizerio. Nes tas padarytų
blogą įspūdį į Japonijos žmo
nes.
KARIUOMENĖ Į ANGLE:
KASYKLŲ APSKRIČIUS.
Londonas, liepos 24. — Ang
lijos vyriausybė siunčia skait
lingą, kariuomenę į Yorkshire
anglekasyklų
apskritį, kur
streikuoja darbininkai.

IŠ VIENUOLYNO,

Teismas jį nubaudė mirtimi.
Paskui Californijos gubernato
A. a. Seseries Klementinos
rius jam mirties bausmę pa
lavonas«vakar parvežtas į Chi-S
keitė kalėjimu.
cagą 12:00 v. dienos. Per die
Washington, liepos 24. — ną ir per naktį nabašninkė pa
Suv. Valstijos nekariavo ofici buvo vienuolyne. Šiandie, lie
jaliai nei su Turkija, nei su pos 25 d., 10 vai. prieš piet vie
Bulgarija.
nuolyno koplyčioje 6700 S.
Bet po taikos sutartimi, pa
Rockwell ir 2601 W. Marąuetdaryta su tom šalim, be talki
te Road prasidės pamaldos.
ninkų pasirašysią dar ir S.
Joms užsibaigus lavonas bus
Valstijų atstovak
Tas bus padaryta tautų są nulydėtas į Šv. Kazimiero
kapines ir tenai palaidotas.
jungos žvilgsniu.

Penktadienis, liepos 25, 1919

DRAUGAS
paprastais ramiais laikais ne
turėtų būti didesnės kaip 200
milijonų auksinų į metus. Tai
LITHFAN1AN DAILY F R I E N P
atseitų apie 40 auksinų kiek
Puhltshfd Daily Ezcrpt Sunday* by
vieno lietuvio galvai. Ūkinin
DRAUGAS prBLISlHNG CX>., Inc.,
1800 W. 46th St., Chlcago, Ultnols. kų šalyje nei negalima daryti
TERMS OP SUBSCREPTIOH
didesnių išlaidų.
One Year
t».00
Sis Months
$3.00
Jei kas nors tą pastebėjęs
Thursday's EdiUon
$2.00 nuliųstų,
tegu atsimena, kad
Vt !fEWS-8TANT>S 2c A OOPT
gyvename nepaprastais lai
Ad\erti.->Jiiįc ratt-s on appllcation
kais. Turime dvi kares: su
LIETIVTV KATAJUKC DlEJTRAftTIK lenkais ir su bolševikais. Da
bar, gali sakyti, dar tik sta
tf
U
tome savo neprigulmybės trioEtna kasdieną i&Skyros nedėldienina.
bą. Įsikūrimo išlaidos turi
PRENIMERATOS RAINA:
Metams
$5.00 būti didesnės negu paprastos
Pusei Metu
$»•©© kasmetinės.
Prenumerata mokasi iškalno. LaiVis-gi šita suraminančioji
tcas skaitosi nuo užsrirašymo dienos ne
auo Nauju Metų. Norint permainyti pastaba neturi mųs paliuosuoAdresą visada reikia prisiųsti ir senas
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper ti nuo priedermės apsižiūrėti.
i a n t krasoje ar exprese "Money Order" Daugelis nežinomų iki šiol as
arba įdedant pinigus į registruota
menų dabar pritelpa prie vie
laišką.
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. šo pinigo. Neturime nei pri
tyrimo mokinančio protingai
1800 W. 46thSt.. Chicago, III.
būti atsargiems. Todėl rūpes
Telefonas McKlnley 6114
tingai turime sutaisyti savo
viešpatijos išlaidų patikrini
mą, arba, kaip Europoje sako,
kontrolę. Kol kas truputį permažai. girdėti apie kontrolie
riaus, priedermes tarpe Lietu
vos ministrų.

"DRAUGAS"

DRAUGAS

Suvienytos Valstijos,
Lietuva ir Paskola.

Ma tau h ko ir Čes
nulio Prakalbos.

Archangelsko Lietuviai.
T

Prieš didžiąją karę Archan
gelskas buvo mažos gubernijos
miestas, Rusijos šiaurėje. Ma
žai rūpinosi juomi pati Rusija,
dar mažiau svetimi. Lietuvių
prieš karę ten beveik nebuvo.
Iš kur lietuviai atsirado tenai?

-T"1 ' —

dedame jų balsą amerikie
čiams.
Nežinome, kokios yra jų pa
žiūros, prie kokios priklauso
partijos. Tuomi nei nesirūpi
name. Matome, kad geras yra
sumanymas ir didelis reikalas,
dėlto ir paremiame. Mums įŠrodo, kad Tautos Fondo prie
dermė yra juos paremti, ir kad
ta priedermė yra didesnė už
kitus neseniai iškeltus reika
lus.

PolitiSkos pažiūros.
P-as Vėgis, be abejonės, ne
priklauso prie krikščionių de
mokratų, nes jis netik užmirš
ta, ką katalikų Bažnyčia pa
darė naudos lietuvių literatū
rai šešioliktam^ ir septyniolik
tame amžiuose, bet dar visai
klaidingai kalba apie mųs baž
nyčios santikius «u mųs tauty
be.
Talppat nuo mųs skiriasi p.
Vėgis rašydamas: "Greičiau
lietuvių tauta panorės vėl pri
sidėti prie Rusijos arba susi'
fongti su bile kuo, bet niekuo
met ne su Lenkija'' (Skorieje
litovskij narod poželajet opiat
prisojedinitsia k Rossii, iii sojedinitsia s kiem ugodno, no
tolko ni v kojem slučaje ne s
Polšcei). Mes trumpai ir kate
goriškai sakome, kad Lietuva
nesi vienys nei su Rusija nei su
Lenkija. Nei minties vienytis
su kuria nors iš tųdviejų tau
tų lietuviai krikščionys demo
kratai nepakenčia.

Karės metu tas miestas įgi
jo neapsakomai daug reikš
mės, nes tik per jį ir per Vla
divostoką Rusija tegalėjo susi
siekti su savo talkininkių lai
vynais. Archangelskas buvo
Vincas Vėgis.
arčiau už Vladivostoką dėlto Šiandie dedame jo portretą
ir reikšmę turėjo didesnę. Mie į "IJ)raugą." Mums taip-gi te
prakalbėjo į amerikiečius var
stui pakilus, padidėjo ir lietu ko gauti vienas numeris rusiš
dan visų vargdienių vaikelių,
vių skaičius jame. Lietuviai ko dienraščio išeinančio Ar
iki šiol užlaikomų Komiteto
inteligentai ten gavo darbo changelske, vadinamo "SieVokiečiai įžeidė Lietuvą.
prieglaudose, reikšdami ame
viešpatijos įstaigose. Nuo 1915 vernoje Utro," t. y. "Šiaurės
rikiečiams širdingiausią padė
m. Archangelske lietuvių skai Rytas." 132-me num. to dien
Kaunas. Visame pasaulyje ką už teikimą tokiose sunkio
čius dar labiaus padidėjo dėl raščio yra ilgas mųs tautie
priimta yrą, kad griežiant ko se gyvenimo aplinkybėse gau
to, kad išvaryti iš tėvynės lie čio straipsnis apie lietuvhj ir
kios nors tautos himną, pa sios pašelpos. "Tegyvuoja Atuviai, taip vadinami pabėgė lenkų santikius.
sauliniai nusiima kepures, o merika," "tegyvuoja mūsų
liai, tapo nuvežti būriais į Ar
P-as V. Vėgis prirodinėja,
kariškiai savo būdu saliutuoja. šelpėjai," užbaigė vaikučiai
changelską. 1916 metais jau kad lenkai neturi nei mažiau
Mums teko ' patirti, kad Mūsų kareivijos iškilmingos savo kalbą ir įteikė jiems gra
važinėjo ten katalikų kunigas
sios teisės savmfies Xietuvos.
darbštus, gabus ir tėvynę my- priesaikos metu buvo griežia žiai nupieštą adresą, ant kurio
lietuvis aprūpinti dvasios rei
Straipsnio pradžioje parodyta,
! Imtis veikėjas p. Vėgis, prieš ma Lietuvos tautos himnas. pasirašė r)usketvirto šimto vai
kalus.
koki buvo lietuvių ir lenkų
Vokiečiai stovėjo neatiduoda
Bolševikams padarius taiką santikiai iš pat pradžių iki i pateksiant į Archangelską, mi reikalingos pagarbos. Kad kelių. Paskiau amerikiečiai iš
su vokiečiais, Anglija, Prancū Liublino unijai. Jeigu ta uni ! kur jis dabar užima žymią vie- tai butų darę kareivįai, tai dar ėjo laukan pas laukiančius jų
kitus vaikučius, apie kuriuos
zija ir Amerika ėmė kariauti ja, teisingai rašo p. V„ butų | tą tamožnėje, kitados tarnavo
galima butų paaiškinti jų stor susirinko dideliausia minia
,
su bolševikais ir pasiuntė savo tapusi abiejų pusių priimta, | Rygoje.
žieviškumu. Bet taip pasielgė žmonių. P. Messinger pasakė,
Kun. Pr. Budys.
kariuomenes į Archangelską. nors to nebuvo, tai jos vertė
štabo atstovai ir kiti augštieji kad vaikelių likimas Amerikai
Užvis daugiausia buvo Ameri butų pasibaigusi tada, kada
valdininkai. To kitu kuo išaiš labai rupi, kad ji teiks dar
kos kareivių. Tų tarpe labai Lenkija su Lietuva tapo kai
MOKSLEIVIŲ SEIMAS.
kinįi negalima, kaip tik noru (langiaus pašelpos ir kad be to
didelis nuošimtis bu>o lietu mynų užkariautos.
įžeisti Lietuvos valstybę.
maisto, kuris jau atplaukė
vių.
Įvykus
kelioms
nepatogioms
Toliau autorius gvildena
Lietuvon, ateina dar dusyk
Nuo to laiko visas pasaulis klausimą ar daug lenkų yra aplinkybėms, prisieina mainy
Gegužio 21 d. Kaunas maU tiek. Raucl. Kryžiaus atstovas
ėmė indomauti Archangelsku, Lietuvoje. Čia jis minėja len ti Seimo laikas. Pasirodė, kad
o mums tas miestas parupo del kų dienraštį: "Dziennik \Vi- Seimo rengėjai negali jokiu nepaprastą reginį. Apie pus taip pasakęs vaikams, kad jau
žymaus būrio ten vargstančių j lenski," kuris tvirtino, kad , būdu gauti svetainės posėd ketvirto šimto vaikų, tautinė ateina 20 vagonų visokių vaistų
lietuvių. Ten buvo inteligentų, Lietuva pilna yra lenki) nuo žiams bei vakarams. Atidėti mis vėliavomis nešini, gražiai ir drabužių ligoninėms, tarp jų
pvzd. S. K., kurie mažai rūpi senovės, nes dar prieš Jagailos Seimą į mėnesio pabaigą, ap- rankutėmis susiėmę iš Micko yra dalis, kuri teks vaikeliams.
Vaikeliai padėkojo amerikie
nosi lietuvių reikalais.
laikus lietuviai-, kariaudami su sireiškia ta pati aplinkybė.! vičiaus gatvės patraukė Laisčiams ir gražiai išsiskirstė į
Bet yra ir tokių, kurie daug lenkais, paimdavo jų daugybes Todel prisieina Seimo laiką;vės Alėja "Metropolio" linsavo prieglaudas, svajodami
laiko ir darbo pašventė tau į nelaisvę ir tie liko Lietuvoje. nuskirti tuo laiku, kuomet i kui. Priešakyje dvi mergaiui
apie dar laukiamas iš Ameri
tiečių reikalams. Tarp žymes P-as Vėgis pripažįsta, kad lie Chicagos Apskritys reikalau- nešė plakatą. Ant vienos j c
kos dovanas.
niųjų reikia, paminėti p. Juo tuviai paimdavo daug lenkų į ja, neatsižvelgiant į mūsų pusės buvo parašyta: "Lai gy
zapą Markevičių, vietinės lie nelaisvę, bet primena, jog Ja- alumnų ar mūsų visuomeniško vuoja Amerika, mūsų šelpė
Vendziogala (Kauno ap).
tuvių draugijos pirmininką ir gaila juos visus paliuosavo gyvenimo reikalavimus. Tokiu j a ; " ant kitos-gi: "Lietuvių
Vincentą Vėgį, jos sekretorių, 1386 metais, ir jog jie beveik būdu Seimas dabar įvyks 15 komitetas del karo nukentėju Mūsų "lenkams" bežiūrint į
ir 16 d. rugpjūčio, 1919.
siems šelpti." Priėję prk Varšavą ir akys baigia išvar
[r Amerikos kareiviai lietu visi sugrįžo į Lenkiją.
i..
viai Archangelske gražiai pa-" Kiti dabar Lietuvoje stato Kadangi šių metų Seime po Metropolio," kame apsisto vėti. Visi vaikščioja nuleidę
si lenkais, bet jie yra ištiesų sėdžiams telieka dvi dieni, tai jus Amerikos Maitinimo Misi noses ir keikdami nelemtąją
sižynaėjo.
»
lietuviai, atsižadėjusieji savo atstovai privalo išanksto pil ja, pora vaikučių (bernaitis ir "Litvą." Buvo indomus apsi
Rūpesčiai.
tautystės ir dėlto už pačius nai prisiruošti. Visi įnešimai mergaitė, mokytojos p-lės Z. reiškimas: kokie tik ateina iš
Viešasis amerikiečių gyveni lenkus smarkesni lenkybės ir sumanymai jau turi būti su Colkytės vedini, inėjo vidun. valdžios aštresni Įsakymai, k.
formuluoti ir siunčiami Chica- Ten jie buvo priimti Ąmeri- a., mobilizacija, tai jie kolioli
mas daugiausiai apsireiškia platintojai.
teatraliais vakarais, piknikais Prie sulenkinimo Lietuvos gos Apskričio valdybai dar kos Maitinimo Misijos narių ir ima dvasiški ją: vyskupą, ku
ir panašiais pasilinksminimais. nemažai prisidėjo ir Rusijos prieš Seimą, kad išvengtume tuom laiku drauge ten buvusių nigus. Girdi, jeigu ne dvasiš
Archangelskiečiai gauna rū valdininkai, uždrausdami lie keblumų ir užbaigtume Seimą Amerikos Raudonojo Kryžiaus ki ja, tai čia jokios Lietuvos
pintis kaip apsaugojus tautie tuviams spaudą. Patys naujie į dvi dieni, nes 17 d. praside atstovų. Vaikučių delegacija nebūtų. Reikia tik iškarti visus
čius nuo bado ir kįlančių iš jo ji lenkų apsiėjimai su Lietu da Federacijos Kongresas.
kunigus, tai ir bus po Lietu
ligi}, kaip palengvinus gyvie va šitoje karėje ir dar-gi jos Jeigu referatams skaityti
vai, ^ s tai pasekmės lenkiš
siems grįžti į tėvynę. Tais da pabaigoje taip-gi tik sukelia nebus laiko posėdžiuose, tai vietoj vakare. Kiti bus patal
kosios "kultūros," kurią taip
lykais daug rūpinosi pp. Mar lietuvių apmaudą ant lenkų, o galima bus vieną, kitą tinka pinti " Moksleivyj ".
kevičius ir Vegis. Į šį numerį ne norą gyventi su jais išvien. mesnį perskaityti prakalbos
Jonas M. Navickas, C. pirm.
t (Tąsa ant 4 pusi.).

Su pereitu panedėliu Chicagoj užsibaigė Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininko adv.
Girdėti, kad Suvienytų Val
B. Mastausko, ir sekretoriaus
stijų vyriausybė padarė Lie
K. Česnulio prakalbos.
tuvai dar vieną malonę: Ame
Kalbėjo jiedu Chicagoje 9
rikos Komisija likviduojanti parapijose. Visur Žmonių su
karę žada perduoti Lietuvai sieidavo pilnos salės, taip kad
rūbų ir kitokių reikmenų už 17 jų kalbų išklausė tarp trijų
milijonų dolierių. Keturi vyrai ir penkių tūkstančių žmonių.
iš Lietuvos karės ministerijos Aukų Tautos Fondui per pra
pp. Strebikas, Koreva, Ged kalbas sudėta virš tūkstančio
gaudas ir Biliūnas priims tuos dolierių.
reikmenis ir jūrėmis iš Pran
Prakalbos nebuvo rengiamos
cūzijos uostų gabęs į Lietuvą.
tikslu aukas rinktL Jeigu jos
Žinoma, už tuos daiktus rei-> butų buvę rengiamos rinklia
kės Užmokėti. Visa Lietuvos vai ir prie to but ruoštasi, nėr
skola Amerikai kaip dabar jau abejonės, kad aukų but surink
išneš 18 milijonų 350 tūkstan ta keliu s ir keliolika sykių
čių dolierių, nes milijonas ta daugiau. Jų tikslas buvo pa
po paskolintas pirmiau, gydy sidalinti žiniomis apie politi
mo prietaisų duota už $350, nį Lietuvos reikalų stovį, su
000, ir dabar duodama daigtų stiprinti žmonių dvasią kovoje
už 17 milijonų.
už nepriklausomą Lietuvą,
Mes turėtume kokiu nors Tuo žvilgsniu prakalbos yTa
būdu tą skolą padengti. Ge nusisekusios, nes prakalbininriausia butų išleisti tamtikrus kai aiškiai nurodė, ką lietu^
paskolos bondsus. Lietuviai viai yra atsiekę besidarbuoda
Amerikoje juos išpirktų.
mi su Amerikos Lietuvių Ta
Bondsai negalėtų būti be- ryba priešakyje, aukodami
procentiniai, nes viešpatijų Tautos Fondan. Per tąs įstai
skolos niekur nebūva be nuo gas lietuviams ir toliau besi
šimčių. Bet pasitikint Ameri darbuojant, galima pasekmin
kos lietuvių pah-ijotizmu ga gai savi)" troškimų — laisvės,
lima butų išleisti paskolą že nepriklausomos Lietuvos —
mais nuošimčiais, sakysime 3 siekti.
už šimtą. Jeigu mų s patrijo- Mums
nematę turėjo. • Aš netik savu galėję padaryk ir taip bus.
bendradarbiaujanti
tizmas neprisidėtų prie tos viena' partija,
susirūpinimu niekam naudos Kam apie juos sielvartauti f
tautininkai,
paskolos įvykinimo, tai mųs dažnai, vietoj bendrojo darbo,
nenešu, bet sau ir artimiems Verčiau dar^bo pridėti.
tėvynė turėtų mokėti 5 už užsiima lietuvių skaldymu, Buvau susirūpinęs. Tūli ne
Antai ūkininkas. Užsėjęs
skriaudą
darau.
pasisekimai ir nelaimės slogu
šimtą arba ir daugiau.
laukus derliaus ir pelno lau
juodina ir teršia katalikų įs
Susikrimtau,
dėlto
kad
dau
kia. Užėjo sausas oras; lietaus
Mūsų draugijos, šiaip orga taigas ir veikėjus, kaip jie ne- čiu užgulė sielą, širdį spaudė.
nizacijos ir veikėjai, pasi-' sykį apjuodinti pastangas da Taip neramu, nemalonu. Susi gelis dalykų įvyko netaip, reikia, o jo nėra. Susikrimti
darbąvusieji ' prie pardavimo rė ir p. Mastauską, ir p. Čes- mąsčiau. Ne apie Tupiamuo kaip norėjau. Ar mahasis ru mas. Bet kam jis naudos neša?
Liberty ir Victory paskolų,1 nulį. Pastarasis ne vienoje sius dalykus, bet apie patį pesnis bepataisys tai, kas jau Kad sįeloje ir verksi, lietaus
įvyko? Kas praėjo, nebesu- nebus, dėlto- kad tau reikia.
apsiimtų dovanai be atlygini vietoje dėstė apie tas negra rupesnį.
Rupesnis. Kodėl rūpinuos, grąžinsi. Taip įvyko, taip ir Gamtos nesugraudinsi. Ar ver
mo pasidarbuoti prie lietuviš žias partyves priemones, ko
ta širdperšą kęsti, jei ji oro
kos paskolos pardavimo. To>: kias tautininkai vartojo. Fak sielvartauju, tiek nemalonumo | likosi praeities rekorduose.
kiu būdu Lietuvos viešpatijos; tų nurodvmas atsilankusiems kenčiu? Minčių akyvaizdoje Nujaučiu, kad dalykai ir at- f ne pakeicia, o tau sveikatą nai
ižde liktų apie pusantro mili tautininkams netiko. Vienoj pastačiau save, susirūpinusį, eityje gali netaip pakrypti, kiną? Vėla, perdaug lietaus.
jono dolierių, arba šeši mili-j kitoj vietoj bandė triukšmo ir visus dalykus, apie kuriuos kaip mano trokšta. Dėlto ne Javus pūdo. Ar pykši, ar de
jonai lietuviškų auksinų, ku sudaryti. Iš žmonių tiek pro mano neramios minty s sukinė ramu. Bet ką gelbės tam ma juosi—visvien ' jis nesustoja
riuos šiaip reikė lų išdalinti testo kildavo, kad triukšmada josi, lyginai kaip mokslinin no sielos verksmas? Nusima pilęs, kol jam sustoti laikas
nau, ką galiu padaryti nuoty neateina. Ar to akyvaizdoje
bankieriams už komisijas.
riai susigėdiję turėdavo nutil kas medžiagą analizuoti.
Štai aš, besisielojantis ir kius pageidaujamon vagon pa yra koks išrokavimas dejuoti
Kol tėvynė neturėjo nepri ti. Užtai per savo laikraštį
gulmybės, kol negalėjo skolin "Lietuvą" atsimokėdavo, kal Tupiamieji daiktai. Koki kam kreipti. Daugelis dalykų ir ir rūpintis?
tis, tol šelpėme ją aukomis. bėtojus išbardami ir pajuokda nauda, kad aš sielojuosi Sa veiksnių ne mano galėję. Ko Ištiko nelaimė, susirgo ar
Dabar ji įeina į visų viešpa-' mi, gi klausytojus davatkomis vus sprendimus dikčiai mie- rūpintis? Kas nėra mano ga numirė
mylimieji
asmens.
lėję,
įvyks
visvien,
ar
aš
sie
tijų vėžes, taigi sušelpkime ją apšaukdami.
ruoju nauda ir malonumais.
Graudu, neramu. Bet ką gel
loje
dejuosiu,
ar
ne.
Dejavimai
protinga paskola. Tokiu būdu
bės verksmai? Ligonio jais
Neminint mažų nesmagumų Kodėl as nemalonumus ken
nieko
negelbės.
Taip
turi
būti
sušelpsime patys save.
nepagydysi, mirusiojo nepri
su tautininkais, prakalbos bu čiu, sau sveikatą naikinu, o
ir
taip
bus.
Geriau
rengtis
Pernai Lietuva padarė vieną vo gražios ir gerus įspūdžius niekam iš to naudos nėra? Ar
kelsi. Jautrumu savo sveikatą
dalykus
taip
sutikti,
kaip
jie
užrubežinę paskolą 100 mili paliko.
verta sielotis ir ką tai gelbės?
naikinsi, jo paviršutiniais ro
yra,
Milijonai
žmonių,
kurie
jonų auksinų; šįmet 18 mili
Aišku, kad man iš to naudos
dymais aplinkui liūdesį sėsi.
prieš
mane
krimtosi,
pasaulio
jonų dolierių taip-gi išneša aPaberžė, Biržų apsk. Ba nėra. Savos sielos liūdnais virMačiau asmenų alpstant prie
pie 100 milijonų auksinų. Reiš landžio mėn. buvo čia susi pinimais dalykų stovio nepa- savais sielojimais kitokių ne savo mylimųjų karsto. Despe
kia, per dvyliką mėnesių mes rinkimas, į kurį' ž»aonių daug keičiu. Žmonėms vien tik ne padarė. Ką gelbės manosios racija jėgas pakirto. Aš tik
pasidarome skolos apie 200 atėjo. Visi pasižadėjo remti malonumų nešu: liguistu, nera sielos skaudėjimas?
graudenaus
prie mylimųjų
milijonų auksinų.
lietuvių kariuomenę. Daugu miu veidu artinųejus atimu ir
Yra dalykų, kurie mano ga karsto. Kiti tarė, kad aš ne
Mūsų viešpatijos išlaidos, mas vis dar bijo bolševikų. tą džiaugsmą, kurį' jie manęs lėję padaryti ar ne. Kas yra mylėjau,, kad mano jausmai
•
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Žmogrue kasosi galvą,
kad palengvint niežėjimą.
Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis
žino, kad jam niežti,/ir
visi kit! tą žino.
Vyrai ir moteris kenčia
niežėjimą rruo pleiskanų,
o kenčia bereikalingai,
nes tą niežėjimą galima
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų.
R U F P L G A
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.
' R U F F L E S yra maistingą maudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
R U F F L E S , jei turite pleiskanų.
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
F. AD. RICHTER © CO., 326-330 Bro&dway, New York
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
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atbukę. Bet aš žinojau, kiek
Ir indiferentas nėra indi
mylėjau, kiek atjaučiau jų ferentu savų pajautimų srytymirtį. Neverkiau, > nes tai tik je. Jis jaučia ir sielojas. Tik
dažnai del žmonių akių iš jis protingoje veikmėj nereiš
šaukta demonstracija ir ji nie kia tai, prie ko pajautimas jį
ko negelbsti.
paragina, duoda ženklą. Jis
Tevadina atbukusiu, bejaus- pas save jausmams operacijos
liu, mediniu. Žinau, kad aš nepadarė. Jis tik nedaro, ką
tokiu neesu. Bet užtai protau protingas asmuo tokiuose at
ju. Kur galiu — nelaimėje gei vejuose privalėtų daryti. Pas
jį ne jausmo, bet darbo stoka.
bėjų. Kas nėra mano galėję —
neprotingos mano ašaros, ai
Tikrinu save, kad visoks
manavimai, sirgaliojimai dėl protingas rupesnis darbuose
to, kad taip buvo ar bus. Išti apsireikšti turi, o ne tyliame
ko nelaimė, palietė — aps- susikrimtime. Vienok rūpes
kaitliuok: kur gali ją pasal niai vargina. Tur but reikia iš
dink, o kur ne — ką bedarysi. mokti netik protauti, bet ir
Sako, graso čia ir pavojus. jausti. Niekas galvočium ne
Jautimo dovanos galima ne gimė. Jis tokiu tampa tik
tekti taip save betikinėjant. suaugęs, išsilavinęs. Kada aš
Galima virsti indiferentu. Bet jausmuose į vyrą suaugsiu?
baimė tušti. Žmogaus pri Taip, reikia mokintis kaip jau
gimties nepanaikinsi. Ją ga sti. Žinau gerai, kad fcet tokį
kaip
lima tik iškreipti, i š ingimto nesuvaldomą jausmą,
jautrumo parodija daroma, kūno skausmas, ir tą galima
kuomet jis perdaug verks apvaldyti. Galima išmokti kę
taip kad ir didžiausias
mais, riksmais ir desperacijos sti,
scenomis rodomas. Tai sarg skausmas desperacijon neva
dina. Tai vienpusės ir bepras ro. Galima kęsti ir šypsotis,
mės jausmų, išpūtimas, ką tai tikrai džiaugtis. Galima iš
panašaus į visuomenės veiki mokti ir rupesnį suvaldyti.
me pernemier ir ne vietoje užsikarščiavimą.

Mokinuos ir nesirūpinu.' v
Purenąs.

Penktadienis, liepos 25, 1919
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DRAUGAS
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Mandagumo Rankvedelis.

Vyrų E. & H. Rūšies Lininiai Kalnie

Parašė

riai 25 c. reguliarė
kaina, didžio 121/2
iki 163/2 specialiai

KUN. ANTANAS STANITJKYNAS.
Teologijos Daktaras.

dabar

(Tąsa.)

y

MILTAI—MILTAI

AmoKis« FREMM©"
ttPARĮMtms~rn5&

$1,50

Gold Medai ar Cer-esota % bačkos
maišas
specialiai

$3.59

4 8 0 5 - 1 3 SO. ASHLAND AVE

s

2. Veido išreiškimas turi tikti aplinkybėms. Draugys
tėje žmonių, kurie džiaugiasi iš laimingo atsitikimo, tegu^tavo veido išreiškimas bus sutartyje su tais jausmais, kuriuos
jie turi parodyti ne veidmainingą užjautimą, nors svarbios
priežastys kitaip reikalautų pasielgti. Žmonėms vargo ir
rūpesčio sulenktiems parodyk tikrą užuojautą. Jųjų akyvaizdoje linksmai šaipyti veidą butų netaktiška. Taip-pat butų
peržengimas paprasčiausių padorumo taisyklių, jei mes juo
kautume ištikus nelaimei mųs pačius, mūsų miestą ar tėvynę.

VINCAS VĖGIS,
Archangelsko Lietuvių Tautinio Komiteto sekretorius.

Atsišaukimas Archangelsko
Lietuvių.
Gerbiamieji Tautiečiai!

Apgailėtinas vis-gi dalykas,
kad negalima buvo sudaryti
Lietuvių legijono, nes neatsi
rado čia tikro tautiečio lietu
vio oficiero.
Keikala grįžimo mūsų tėvy
nėn gali išrišti tiktai anglų
valdžia, nes visas rėdymas
šiaurės krašto yra jųjų ranko
se. Ką jie pasakys, tai ir turi
būti.

PALM OLIVE Muilas, 1 tuzin. šmo
t elfui specialiai

Vidur-Vasaros

$1.00
PLAUNAMOS
8LEBĖS
spalvuotos voile šlebės specialiai išpar
davimas
c no

3. Veido išreiškimas tankiausiai priguli nuo kaktos^ akių
ir burnos.
a) Nuo kaktos. Kaktos nereikia raukyti, sutraukti į rauk
šles. Sutraukta kakta duoda veidui rūstų ir nemalonų, liūdną
ir v rukštų išreiškimą, kuris atstumia, arba užsimąsčiusi, per
daug užimtą, kuris "taip-pat netinka draugijai ir santikiuose
su žmonėmis.
b) Nuo akių. Kuomi reginiui yra aiškaus vandens upe
lis, tuomi yra akįs v veidui: jos jį gaivina ir jam suteikia ga
lingiausią patraukimą. Jose žaidžia dusios jausmai ir geismų
sujudimai, kartais aiškiau ir suprantamiau, nei kaip kad bur
na galima butų apsakyti. Kas iš mųs neišskaitė kada ko
nors iš kitų akių? Todėl žmogus išauklėtas rimtai saugoja
savo akis ir laiko jas drausmėje, kad iš jų šviestų kuklu
mas, prielankumas ir malonumas. Tat akių pažiūrėjimas te
esie :
(a) atviras, liuosas ir ramus, ženklui viduj ės ramybės
ir patenkinimo. Teneesie jis perdaug bailus, baikštus, susi
rūpinąs; nes tai parodytų blogą sąžinę, gėdos jausmą arba
baimės; kiti galėtų .mums iš akių išskaityti tai k$ širdis nori
uždengti. Prie šnektos neleisk nuolat akių žemyn, nevengk
sumišiai kitų pažiūrėjimo. Sulig pasakymo " j i s negali nie
kam stačiai į akis pažiūrėti," galima butų manyti fog dėlto,
kad ten su sąžine ne viskas tvarkoje. Perdaug bailus žiūrė
jimas tankiai galėtų būti palaikytas už veidmainingą nusi
žeminimą ir vergišką manymo būdą. Tokiam supratimui
nereikia duoti jokios priežasties. Tat tinka bent laikas nuo
laiko akis pakelti, kad parodžius, jogei atydžiai klausais; ar
ba kad duoti suprasti, jogei pavestą daiktą rūpestingai iš
pildysi, arba kad kokią pastabą padarius, jei, duokim, kitas
ldystų arba del kitokios priežasties.

ITAUPUMAS

Pirk Dabar

Tenis Sliperiai del vaikų ir mergaičių,
moterų, vyrų juodi ar balti
O Cp
specialiai
.'
GATAVA MALIAVA.

PIENUI
BUTELIAI
Vaikams spe
cialiai 6'už

25C

VAIKŲ
SKRIBELAITĖS
Labai gražios skribelaitės
apdarytos po 2.50 vertės,
o dabar
i flfl
,,UU
tiktai po

VAIKŲ RAH—EAH SKRYBĖLĖS
visokio didžio padirbtos iš gero matrijolo šviesios ir tamsios 79 vertės Crtri
dabar . . ,

JEKUTES

Glideen's gatava maliava del na
mo visokiose spalvose
O OC
Labai gražios jekutės voile
galionas
su naujais kalnieriais irbe

CUKRUS

Mes, Lietuvos piliečiai, at
Labai geras smul
vyti karės vėsulos j tą prakeik
kus cukrus su kiek
tąją siauro, kame tebepuna
vienu grocernės or
kaulai mūsų kovotojų už lais
deriu $2.50 ar dau
kalnierių didžio iki 46 i GL
vo, kreipiamės į J u s , tautie
giau, miltai ; mui
Atsineškite šitą kuponą su
čiai, maldaudami Jūsų pagellas, daržovės daly
specialiai po
savim o gausite $1.50 vertės
bos sunkiame mūsų padėjime.
kai n e s i s k a i t o
juodo ir balto drižais marš
10 svarų
Sunkumas mūsų padėjimo
kinius
didžio
nuo
15%
1
flfl
už
apsireiškia tame, kad nepa
,,UU
iki 17i/2 tiktai p o . . . .
SIENOMS POPIERA
prastas tolimos šiaurės oras la
bai atsiliepia ant mūsų sveiSuregistruota pas mumis noVertės nuo 15c rolė iki 75 nž rolė Mes i M f l p
katos; plėtojasi mūsų tarpe vi- rinčių tuojaus grįžti tėvynėn:
pardudame visą staką po
• ****
šokios ligos, ypač " c i n g a ; " iš j 232 vyru 110 moterių ir 58
VAIKAMS BALTI PIQUE PLAUNA
tos priežasties dauguma iš mu- \ vaikai. Išviso 400 ypatų, vie
APATINIAI SPECIALIAI
MI KOTAI
šų mirtinai serga, o nemažai nok yra dauguma ir neužsire
MOTERŲ GEROS RŪŠIES K E L I N Ė S
2.39
vertės
balti
kotai
jau mūsų tautiečių be laiko gistravusių, taip kad išviso ga
Su leicais ir aftais didžio nuo 36 iki 44
tiktai
'.
t
turėjo persiskirti su šiuomi lima skaityti apie 500 ypatų.
69 vertės
AJlP
PINIGAMS MAIŠELIAI
pasauliu, čia, šiaurėje, toli Apgailėtinas yra dalykas, kad
(b)
Žiūrėjimas
turi
būti
tvirtas.
Tvirtas
žiūrėjimas
yra
dabar
-....
*"**
nuo savo tėvynės, Lietuvos, j " e V l s i įsigalės užsimokėti už ženklas drąsos, tvirtumo budo, pasiryžimo ir tos sąmonės,
Juodi ir spalvuoti apididi 50c ver
VYRŲ UNION SIUTAI
kurios mes visi iki vienam pa- \ garlaivį, jeigu prisieitų mokė kad nėra reikalo jokios baimės turėti. Todėl saugokis iš vie
tės dabar tiktai
Labai geros rųšies balti ir gelsvi di
siilgome ir su didžiausiu ne ti brangiau 200 rub. nuo ypa- nos pusės (1) nepastoviai akimis klaidžioti, kas butų ženk
36 COLIŲ GABARDINAS
žio 42 vertės 1.98
Taip, kad tas grįžimo lu sumišimo ar išsiblaškymo; (2) J ą s pergreit judinti: ne
kantrumu laukiame tos laimin tos.
Labai
geros
rųšies
ypač
del
sijonų
CQp
specialiai
gos valandos, Tčada galima bus klausimas palieka išrišti Jums, ramus akiu ,kraipymas duoda žmogui nemalonę, laukinę
specialiai
balti
ir
spalvuoti
jardas
""^
išvaizdą. Iš kitos pusės vėl saugokis: 1) laikyti akis perilgai
grįžti tėvynėn ir kad ten galė tautiečiai.
MERGAIČIŲ UNION SIUTAI
ir perįtemptai prįe vieno daikto. — toks akimis jsismeigiLANGAM
UŽDANGALAI
tume kuomi nors patarnaut i
Ant galo, tautiečiai! Jeigu mas ir prikibimas parodo stoką dvasiško išsivystymo, 2)
Žemai iškirptais kaklais, be rankovių
Lygus ir kitokie 1.18 ir 1.48 vertės Q7#i
Lietuvos labui. Kaip mums ži galima butų, prisiųskite mums taip-pat nesmeigt begėdiškai ir nepajudomai akių į tą su
leicais apvadžioti didžio 2 ikil6
tflp
nomą, kad daugumas tautiečių, laikraščiu iš Lietuvos ir kitu. kuriuomi kalbi, tartum jį norėtumei perdurti, jo mintis iš
soecialiai
wl#l#
eia esančiųjų su mielu noru kokių turėsite. Butų labai ma kvosti ir išgauti, jį nugązdinti: 3) ypatingai kitos lyties as
Taffeta ir Moire
neatsisakytų nors ir gyvastį lonu ką nors sužinoti iš tikrų menims aštriai į veidą žiūrėti, butų augščiausiame laipsnyje
DRABUŽIAMS
padėti del tėvynės Lietuvos šaltinių, iš ko galima butų nepadora, begėdiška, o gal ir nuodėminga. Vienas garsus dip
Kaspynai
ŠPILKOS
labo, bet nelaimė tame, kad iš pasemti mums reikalingos me lomatas retai prie kalbos pakeldavo akis; " u ž savo liežuvį,
Archangelsko negalima jokiu džiagos čia mūsų darbui, ko aš galių atsakyti," jis kalbėdavo, " b e t ne už savo a k i s . " Ant
M E S GVARANTUOJA
Taffeta ir Moire Kaspi
gero medžio drabužiams
galo
4)"
sergėtis
akis
perplačiai
atidaryti,
tartum
norėtumei
būdu išvažiuoti. Vienintelis iš vojant su lenkais. Archangel
ME
SIUNTINIUS
Į
nai.
5*4 colių pločio vi
špilkos 100
važiavimas tiktai juros keliu. ske gyvuoja Lietuvių Tautinis viską matyti ir visa kuom stebėtis.
UŽRUBEŽĮ
v
sokiose spalvose ir baltos
(§) Akių žiūrėjimas turi būti linksmas. Linksmios akįs
Pavasariui išaušus ir ledams Komitetas, kuris rūpinasi vi
uz
specialiai jardas Q C A
į
Lietuvą,,
Čeko-Slovakiją
parodo
linksmą
dvasią
ir
gerą
būdą
ir
pakelia
apystovos
sais
tautiškais
ir
pabėgėlių
išėjus, pradėjome
rupinties
W
tiktai po
"
ir Lenkiją. Mes siunčia
linksmumą. Todėl žiūrėjimas tebus prieteliškas, nors negrįžimu tėvynėn juros keliu, lietuvių reikalais.
PANČIAKOS
me Drabužius, čeverykus,
per Liepojų. Balandžio 17 d.,
Tautiečiai! Malonėkite atsa perdaug prisispiriantis, bet niekad netur būti praniuręs, liud,
Maistą ir visokius reikaMoterų ir Vyrų juodos
š. m., įteikėme prašymą vieti- kyti ant mūsų prašymo. Po nas, nemalonus. Niekas taip negadina draugijos upo,' kaip pa
LADIE
F
I
B
R
E
ŠILKI
lingus dalykus.
nkim
generalgubernatoriui, drauge meldžiame ir suteikti niurusios, nepatenkintos akįs. Tečiaus pasitaiko gyvenime
bovelnos pančiakos viso
valandos,
kurios
skausmu
ir
nuliūdimu
pripildo
širdį,
ir
bū
NĖ
PANCIAKOS
kame buvo prašyta suteikti pamatingų žinučių apie LietnNorint daugiau infor
kio didžio moterims ir
va sunku tą viską taip pridengti, kad neapsireikštų. Tokiame
garlaivį del grįžimo tėvynėn, | va, ypač kokiame padėjime
macijų kreipkitės pas po
Visokio didžio ir spalvų
atsitikime geriau būti pas save namieje, toliau nuo kitų drau
vyrams reguliarė kaina
bet atsakymas del mūsų buvo | yra mūsų sostinė Vilnius, kas gijos.
ną, Šeputį kuris tuo daly
T5c vertės
25c dabar
labai liūdnas: nėra nei garlai- j paliuosavo jąją nuo bolševikų,
(§) Pažiūrėjimas nužemintas ir kuklus. Kiekvienas iš
ku užsiima.
specialiai
tiktai
vių, nei anglių kurui. Gegužio \ ar dalyvavo tame paliuosavi- akių turi išskaityti, jogei žmogus pažįsta savo silpnybę ir
13 d., š. m., toksai pat prašy- Į me lenkai, kaip čia pas mus noriai pripažįsta kitų nuopelnus. Todėl akių pažiūrėjimas te
mas buvo taip-gi įteiktas an- j buvo skelbiama? Siunčiame esie, 1) ne pasalus, prigavingas, paniekinantis, pajuokiantis,
glų pasiuntiniui, kuris davė Į porą vietinių laikraščių Tami- kas artimą įžeistų; 2) ne išdidus, tas parodytų tuštybę, begė
tokį pat veik atsakymą, kaip stoms, mūsų ir-gi rūpinamos dišką drąsą, perdidelį savęs vertinimą ir kitų žeminimą; 3)
Dr. F. F. WISNIEWSKI.
ir general-gubernatorius. Dar viešai ir ginama Lietuvos gar ne godus ir smilus. Nelaikyk savo akių ant begėdiškų paDr. I. E. MAKARAS
SPECIALISTAS
MOTERIŠKŲ LIGŲ IR CHIRURGIJOS
veikslij ir stovylų, išstatytų kambariuose, muzėjuose, gatvėse
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
prieš tam buvo kreiptasi tele bė ir jos laisvė.
Ofisas:
1541
—
43
W.
Divislon
Gyvenimo vieta 1909 Armitage
Ofisas: 1741 W. 47th Street
ar
parodos
languose.
Tas
aiškiai
rodytų
žemus,
sugadytus
st.,
virsiu
Chopino
Teatro.
ave.,
arti Lincoln st.,
grama prie Lietuvos atstovo
Juozas Markevičius, pirm. jausmus ir iššaukti} pas visus gerai manančius teisingą pa Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—9.
Valandos
nuo
10
iki
12
ryto
Valandos:
išryto iki 10 vaL
Telefonas: Boulevard 3480.
Stockholme, p. Aukštuolio,
nuo
2
iki
4
po
pietų
nuo
7
Iki
vakare
nuo
5 iki 7 vai.
Rezidencija: 4515 So. Wood St.
sibjaurėjimą; 4) ne žingeidus. Gatvėje nesižvalgyk į šalis
9 vakare. Tel. Monroe 2842
Telefonas: Armitage 6529
Vincas
Vėgis,
sekretorius.
kad jisai pasirūpintų mūsų
Telefonas: Yards 723.
arba užpakalį, svetimame kambaryje nesižvalgyk aplinkui,
» » • » • • • • » • • • • • • • • - » • • •'•••II
grįžimu tėvynėn, prašydamas Archangelskas,
neskaityk kartais ant stalo gulinčių raštų ir nežiūrėk kitiems
pageibos Lietuvos valdžios. Ga Gegužio 27 d., 1919 m.
per petį ką skaitantiems, rašantiems ar pinigus skaitliuo- ^5iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiii<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii»mifiiiiP r
vome atsakymą* kad mūsų
jantiems; 5) ne nuduotas. Nekraipyk akių nei draugystėje,
Adresas:
Archangelsk,
Vosnei bažnyčioje; taip-pat nekelk jų su veidmaningu dievotu
prašymas "pasiųstas Kaunan.
Koivios mūsų prašymo tolesnės kresenskaja t ui., dom No. 28, mu į dangų. Ant galo 6) neišsiblaškęs. Prie maldos neleisk
pasekmės, mes nežinome ligi kv. 4. Vikentij Adamovie Ve- akim klaidžioti į visas puses, kas net geriausiame atsitikime
parodytų šaltą širdį, bet priešingai prie maldos laikyk akis
s
šios dienos. Todėl kreipiamės gis.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje salyje ant $1,000,000. Tais pinikukliai nuleistas žemyn. Kada žmogus kalbasi su Bkvu, tegu
prie Jūsų, gerbiamieji tautie
viskam kitam būva užsidaręs. Nuleistos akįs sulaiko išsiblaš I gaiš ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsių. Ji pasiryžus tuoj atstatyti:
TRUMPOS
ŽINELĖS.
1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
čiai, nuoširdžiai prašydami
kymą, gina nuo pagundų ir saugoja reikalingą maldai susJau
įvesdina
į
Lietuvos
Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus del Lietuvos valpaduoti savo brolišką pageibos
telkimą.
E stijos.
Frackville, Pa. Čia nesenai
ranką mums, tolimos šiaurės
Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui.
•
*
(a) Apie burną: a) Burna teesie, paprastai, uždaryta.
kalbėjo
p.
A.
Račkus,
kuris
bekankiniams, kreipianties tie
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė:
Sveikatai yra naudinga, ypatingai šaltame ore, kvėpuoti nosi
1) avalų (shoe) fabriką, 2) chemišką dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; steigia: 1) Keleivių Namą
siog prie anglų valdžios, kad mažko į ligą neįvarė socijalis- mi, o ne burna. Burna lengvai uždaryta duoda žmogui, pa
5, ir 2) Banką New Yorke; organizuoja del Lietuvos Siuvėjų Bendrovę ir tt.
ana suteiktų mums pagelbą tų. Kalba čia, kad jie per tris prastai, rimtą išvaizdą.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius notarijalius j
mūsų reikaluose, kilstančiuose dienas negalėjo nurimti.
(b) Atidarius burną, laikyti nukartą apatinę lupą taip E (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus popierius, kurie
kaslink suteikimo garlaivio,
turės gale čia ir Europoie.
STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapitalo,
sulygant ant prieinamų salyFranckville, Pa. Liepos 11 pat prie šnektos ar pasakojimo yra ženklas apriboto proto
gų,
d. vienas lietuviškas bolševi ir apgailėtinos budo silpnybes, tos ydos reikia rūpestingai I t u o daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės šėrai po $10.00, bet I
vengti. Bet dėlto nereikia lupij tyčia čiaupti ar spausti, ne- j 5 neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pinigus išmokama nemažiau 4%.
Geistina butų, kad pasini-i ^ s pasikėsino ant kun. J . Ras kramtyti jų, kas reikštų tylinčią, užsidariusią dvasią, kuriai
Įvestinimo saugumas tikriausis, pelnas neapribuotas.. Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu:
pintumėte ir apie lietuvius ka-, tučio gyvasties. Smulkmenos rodžiasi, kad visų reikia saugotis ir visur apsižiūrėti, taip- E
• # •
.
..^
•
^
•
pat
nereikia
lupų
nuolat
judinti,
tas
parodytų
neramybę
ir
reivius, esančius šiaurės fron- bus praneštos vėliaus.
sujudimą.
Jurgis VaituHs,
*te, kurių galima skaityti apie
Shenandoah, Pa.
(Daugiau bus).
150 ypatų, o gal ir daugiaus.
Tfiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiti.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiufiiiiiitiitiimiiip

97C

$.100

39C

$1.38

PRANEŠIMAS.

15C

45C

I

Lietuvos Atstatymo Bendrove

I

Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

10c

i

i
Lithuaman Development Corporation
i
1 320 Fifth Avenue
::New York, N. Y. 1
s

DRAUGAS
^mm*«mm*

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(Tąsa nuo 2 pusi).
tankiai Lietuvos lenkai mėg
sta pasigirti.
Paskutiniu laiku mūsų *4 len
kai" pradėjo daryti apsispren
dimą: renka parašus, kad pri
gulėti prie Lenkijos, gi ūkės
darbų visai nežiūrima, nors žtv
mės kiekvienas gyventojas ūki
ninkas turi 60 arba 100 dešim.,
o nemažiau 20 d., todėl didelio
skurdas viešpatauja. Daugeli?
sako, jog kuomet ateis lenkai,
tai mums viską duos, kam <Ha
dirbti be reikalo. Skaityti la
bai mažai kas moka, o jau
apie rašybą tai nėr nei kalbos
Vaiku nemokina ir į mokyklas
neleidžia, bijodami, kad nepra
dėtų mokyties lietuviškai.

Kaunas. &a ntidarė ftelžkelių
Valdyba
gel£kelniiikų
kursus. Baigusieji bent prad
nę mokyklą ir norintieji tapti
telegrafistais ir stočių virsi
ninkais, gali užsirašyti viraminėtoj valdyboj.
Birželio 1 d. pirmą kart;)
Kaune buvo gėlių diena. Lie
tuvių moterių būrelis rengi'
Kauno mieste ir priemiesčiuo

V,
'/

se rinkliavą. Grynas pelnas
skiriamas sužeistiems ir nu
kentėjusiems karėj už Nepi i
klausomą Lietuvos laisvę ka
reiviams.

sigyvenusių juose* ir kitų, ku
rie prisidėjo prie apsaugojimo
j ų nuo ugnies pasirodė šiais
metais ir yra vilties, kad šių
metų pragaištis parodys nau
dingas pasekmes iš pertikrini1918 M. MIjIKŲ PRAGAIŠ mo gyventojų, kad miškai yra
jų pačių savastis ir kad rjų
TIS MAŽA.
priedermė yra juog apsaugoti.
Augantis akyvumas lankan
Pragaištis per 1918 metus
čiųjų viešpatijos miškus, ap skaitoma labai maža, sulygi
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Iš Lietuvos atėjo daug lai k
raščių per Lietuvos Spaudos
Biurą. Be Beniaus matyti!
dienraščių: '' Laisvė," " Liet u
va," atėjo "Vienybė," savai
tinis laikraštis, seniaus ėjęs i.
dabar leidžiamas Kaime. Re
daktoriumi yra kun. Bikinai
kursai redagavo *'Rygos Gar
są."
Raseiniuose išeina "Žemai
tija," du kart į savaite vienc
lapo didumo.
"Lietuvos Ūkininkas," savai
tinis laikraštis su dvisavai
tiniu priedu "Žemė," ketursavaitiniu "Jaunimas" ir mėne
siniu "Sveikata." Leidžiamas
Kaime. Pirmiau išeidavo Vil
niuje prieš karę ir mažai rašydavo apie ūkę, bet dabar dau
giausiai rašo apie ukę.
Iš tų pačių atėjusių laikraš
čių matyti, kad Lietuvoje lei
džiama ir daugiau laikraščiu
Kareivį ų reikalams skiriamas
"Kariškių Žodis," savaitinis
laikraštis* išeinąs Kaune ir
"Kareivis," du kartu Į savai
tę. "Pavasario Balsas" dvisa
vaitinis jaunimo laikraštis, lei
džiamas Marijampolėj.
"Draugija" (Kaune) mok
sliškas mėnesinis.
"Ateitis" jaunuolių mokslei
vių. "Pavasaris," skiriamas
sodžių jaunimui.
Kaune bene išeina laikrašti/
"Ganytojas," skiriamas bažnytimems reikalams. Apie sc
niaus ėjusius laikraščiui "8al
tin'," "Vauą," " l i e t u v a i t ę "
ir "Rygos Garsą" nieko ne
girdėti.
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TIKRAI STEBĖTINAS INVESTMENTAS.
Kaipo invostmentas šitos farmukės duoda jums progą saugiai ir lengvai sutaupyti pinigų ir taptr turtingu.
Su nuolatiniu miesto augimu jūsų nuosavybė greitu laiku turi pakilti vertėje, ir yra tikrai galimas daiktas,
kad bėgyje 10 metų kiekvienas išausiu 10 lotų kiekviename akoryj. bus vertas, jei jus norėtumėt juos išda
linti 4 lotus, tiek kiek jus dabar mokate už visą akerį žemės yfcą tik vienas pjūtis ir tas nuolatos dauginasi
vertėje.

»*>»

K A I P O P I N I G Ų UŽDIRBĘ J A S .
.
;
^
Šios farmukės tikrai siūlo jums stebėtinas progas kada tik užauginsite vienų sodinimą žemuogių, cibulių, as
paragua a r kitų daržovių, jums tikrai apmokės už visą žeme, (leiskite mums parodyti j u m s laiškus nuo žmonių, kurie tikrai tą daro dabar), o dar prie to kiaušiniai, vištos ii" gal karvė ir kelios kiaulės padidins jums
įplaukas.
NAMAI, S V E I K A T A I R LINKSMUMAS.
Bet didžiausias patogumas šitų farmukių tai yra, kad jos suteikia jums gyvenimą;—- savo namų, ką kiekvie
nas lietuvis pageidauja ir kiekvienas turėtų įsigyti savo namą, nes net ir mūsų valdžia pataria visiems būti
savininku savo namo. J u s patys galite persistatyti sau tą faktą, kad priėjus senatvei jūsų darbas jau nebepageidaujamas tik kiek dabar; kitas ir jaunesnis gali įstoti į jiiaui vietą ir užimti jūsų darbą. Dabar yra lai
kas prisirengti prie-tos dienos. Gyventojas ant vienos iš inusų šitų priemiesčio farmukių nereikalauja bijo
ti, kad netekęs darbo reikės badauti, kad reikia mokėti randų ar kad sulaukės senatvės, reikės kreipties prie
kitų, yra tikras faktas, kad 90% visų žmonių viri* 60 metų- amžiaus yra visiškai a r iš dalies užlaikomi kitų.
Gyvendamas ant vienos iš šių farmukių žmogus gali sau ramiai ir gražiai gyventi. J i s gali suteikti savo vai
kams ir pačiai gražų gyvenimą ant tyro oro, be miesto durnų ir troškinančių smarvių; suteikti gražias aplin
kybes kokias tik ant farmos gyvenimas gali suteikti. J i s gali suteikti savo vaikams tas aplinkybes kurios
būtinai yra reikalingos laimingam ir pasekmingam šios šalies gyvenimui. O tik tada jis gali gyventi kaip
karalius visiškai savistovus.

Liepojus. Čia lietuvių prieš
karę buvo apie 10,000 ir jų
dvasiškais reikalais rųpinosi
klebonas kun. S. Vizbaras ir
kun. Pr. Bakšys. Dabar nei pu
sės neliko ir tie vargingai gy
vena.
Ateina žinios, kad abudu ku
nigu pasimirė, tai didelis smū
gis vietiniams lietuviams it
visai lietuvių visuomenei, ka
dangi neteko dviejų darbštų ir
uolių veikėjų ir tėvynainių.

I

kuose, gaisrai per 1918 metus
pridirbo Valdžiai ilkaščių ant
$714,000, kuriuos turėjo išmo
kėti darbininkams kovojan
tiems su ugnimi, pirkimui rei
kalingų įrankių ir reikmenų,
ir
transportacijai
ugnegesiams.
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Lietuvoje laikraščių kaip
grybų.

r V

dėgtus, buvo iš žmonių neat-„
sargumo. Gelžkeliai buvo prie
žastimi 618 gaisrų; neatsar
gus lankytojai buvo priežas
timi 948 gaisrų. Apie 257 gai
srų, buvusių Oregon, Californi
jos irArkansas valstijose, prie
žastys nežinomos. Kiti likusie
Iš viso viešpatijos miškuose ji gaisrai kylo iš Įvairių neat
buvo apie 5,573 gaisrai, ir vi- sargumų apsigyvenusių ir sausi, išėmus 2,4$7 perkūnijos už-' gojancių viešpatijos miškus.

nus su pavoju buvusių vėsulų
ir smarkių vėjų. Iš praneši
mų Suvienytų Valstijų Žem
dirbystės Departamento, per
1918 metus gaisrai sunaikino
daugiau, negu 695,000 akrų
viešpatijos miškų , žemės, ir
padarė nuostolių ant $688,000,
sunaikindami medžhig ir beitus
augalus.
Apart blėdies, padarytos miš-s

f/.A
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Vištytis, Vilkaviškio apskričio
Balandžio 10 d. šiais metais
apie 10 vai. vakare į uk. Kurunkevičiaus triobą pasibeldė
žmogus. Šeimininkas pirmiaus
nenorėjo įsileisti, bet pamatys,
kad turi šautuvą ir milicijonierio kepurę, manydamas, jog
iStikrųjų juomi yra, įsileido.
Besikalbant atėjo ir 11 valan
da, tuomet anas žmogus su
šautuvu šoko prie durų ir pa
reikalavo 500 rub. o jei ne
duosi, ta į. nušaus. Kurųnkevit čuis suieškojo 400 ; markių ir
•fedaviė ? ,.To negana. Dar pasC ^ ^ i ^ S t f ; " . ' ' išlaiižė spintą.
t g leur paeme laikrodėlius ir išW Buvo tai vagis. \

Penktadienis, liepos 25, 1519
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VIETA.
Arti geležinkelio stoties puikioj priemiesčio dalyj netoli nuo miesto.
TRANSPORTACIJA.
Puikus traukiniai, švarus, gerai apšildomi ir sėdynės kiekvienam nuvež jus į darbą ir vėl atgal ir dar gal greičiau negu kaip į da
bartinę jūsų gyvenimo vietą.
KAINOS.
)>
Visai žemos; mes čia nupirkome labai daug žemės už labai mažą kainą ir dėlto mes galime jums parduoti šias puikias farmukės, nuo
1 iki 10 akrų už tikras farmų kainas. Kiekvienas akeris yra lygiai tiek kiek 10 loti], ir kaštuoja jums mažiaus negu vienas lotas mieste.
IŠLYGOS.
Lengvi mėnesiniai išmokėjimai pagal sutikimą pirkėjo. Viskas kas yra reikalinga, kad įsigijus.vieną iš šitų farmukių tai yra turėti
tik biskį pinigų del įmokėjimo, o paskui nieko nereikia, tik biskį a tidėti kas mėnesis del lengvų išmokėjimų.
ŽEMĖ.
Labai gera, tinkama del auginimo visokių daržovių ir kvietku, žemė yra augsta ir sausa.
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ISPILDYKIT IR PRISIŲSKIT KUPONĄ ŠIANDIE.
i,

%
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O mes suteiksime jums pilnas informacijas kaslink šių puikių
priemiesčio farmukių ir mes nepadarysime ant
jūsų ne jokio apsunkinimo. .
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ARTHUR T. McINTOSH & CO.

v
^
*^» M .

Main oftsas
liCHS N. La Salle St.

(

MAIN 2043
Telefonas

Branch ofisas
1404 West 18th St.

t
1

i *

Penktadienis, liepos 25, 1919
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. J Visa Chicaga ir Apielinkes I WEST PMNO
Švento Petro ir Povilo Parapijos
Nedėlioję, Liepos-Juiy 27 d., 1919 m.
Gardner's Parke
123 gt. ir Michigan A v.

Įžanga 3 0 c ypatai
'

Pradžia 1:30 po pietų

Nepaprastas Atsitikimas kokio dar nebuvo
GARDNER'S PARK.
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Piknikas atsidarys su didžiausi šturmu, nes visos \Vest Pullmano draugijos ir parapijonai, «eni, jauni, di
deli ir maži susiorganizavo ir pasipuošę įvairiomis drapanomis, vėliavomis, muzika-oi'kvstra iš Šv. Petro ir Povylo parapijos svetainės maršuos j Gardner's Parką.
(legužinė-piknikas, kuriame dainuos Chicagos ir West Pullmano chorai. Žaislių bcalo daug, kuriuose ir
pats klebonas dalyvaus, net ir lenktynėse. Juokų kiekvienas turės iki sočiai.
Šokiai, restauranas, skanus valgiai, šaltakošė, skanus gėrimai, saldainiai ir tt. ir tt.
Nuoširdžiai visus kviečia

Nepraleiskite tos progos nei vienas.

KOMITETAS.

P A S A R G A . Tiesiausias kelias j pikniką. Važiuokite iki Slate g a t v ė s ; ant State paimkite State-Morgan karus ir
važiuokite J pietus per Roselandą iki 119-tai; ten išlipę eikite tiesiog j pietus dar 4 blokU3 arba važiuokite karu už tą
patj nikelj iki 12 3-čtos gatvės. Važiuojant paklysti niekur negalima, nes tais karais, kuj'.ais važiuosit iš Chicagos, davež
tik iki 119-tos, n e s nuo tos vietos tie karai sukasi j vakarus. Gardners parkas gražiausia vieta p i k n i k a m s visoj Chicagos
apielinkėj.
•
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GEKA PBOGA NUSIPIRKTI!
visi žinome iš jų pačių laiki aš klausoinybės išgavimą, o pas•^
a
Parsiduoda , 4 Sheoar Co." pijanas
BARGENAS
VYRŲ
čių, iš jų* išsireiškimų. Bet i^jkui apie liberalų šmeižtus ir ir registeriai. K a m tai rupi, kreipki
DRABUŽIŲ.
viršminėtų A. L. T. atstovų daromas kliūtis. Aukų Lietu- tės j
Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti
Vladislovą Valantinavičią,
i prirodymų pasirodė, kad L i o vbs naudai surinkta arti $100. 4632 S. Marshfield A ve., Chioago, TU. ant orderio siutai ir overkotai. bet
LIETUVIS GRABORIUS
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo
•*•* tuva kokias tik aukas gavo i>\ Dar kalbėjo kl. A. Bakšys
930.00 iki $45.00.
Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi
PITTSBURGIEČIŲ DAIL±S ant kranto laisvės ir nopri- Amerikos lietuvių, tai gavo tik apie Lietuvos reikalus.
Atlieka
visokias
laidotuves
GERA PROGA LIETUVIUI. siutai ir overkotai $15 iki $28.50.
kuopigiausial.
Turiu
*avo
karaMYLĖTOJŲ ATYDAI.
; -ubnybės.
Čia pasimirė a. a. P. KazVyrų K e l i n i s po $3.00 ir augščiau. n
per Tautos Fondą (katalike
Jeigu norį įsigyti gera bizni lie
bonus Ir automobilius.
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau.
Liepos 16 d., 1910 m., i\v\\\ įstaigą)., o iš tautininkų fondo lauskas, palikdamas moterį ir tuvių kolionijoj parsiduoda v a l g o m ų
Pirk savo overkota dabar prieš
daiktų
krautuve ( g r o c e r n e ) .
Par
Taipgi didesnę dalj grabų pažiemą, k u o m e t k a i n o s pakjla.
Niekas
neužginčys,
kad v-rh. ir brangiems svečiams, negavo nieko. Tą faktą pat vir tris mažas dukteris.
davimo priežastis 'savininkas važiuo
i s diri>ame.
Mes taippat turime pilną eile bi•
Xesenai susitvėrė mergei' . ja kitan micstan. k
\\v k^lia tautą. Ji tai išreiš- A L T p a s į m i t i n i a m s p i v o . tino'pačių tautininkų atstovą .
sk"H nešiotų siutų ir overkotų nuo
1700 W a b a n s i a Avc.
•
Chlcago.
$8.5u ir augščiau.
3307 AUBURN AVE.
kia puikiąsias tautos ypatybei m e įr m e g j c į ce nc>čiai, iš-irsti Tai patvirtino čia vietiniai siuvimo ratelis po vardu "ŽiF u l l Dress, Tuxedo, F r o c k Siu
P h o n e Drover 4138
tai ir t t $10.00 ir augščiau.
ir persiūto tautą tikroje švie- ; i l ( l o m i a s ž i n i a s }g f.iotuvos h tautininkai savo nutylėjimu ir būrelis." Daugiausiai prisira
PARSIDUODA LABAI PIGIAI.
Atdara kiekvieną vakarą iki 0.
soje. Jeigu tauta yra turtinga sykiu pasidalinti mintimis.
g e r a m e padėjime mūrinis n a m a s 2
neturėjimu ką į tuos prirody šė eia gimusios mergaitės.
vai. N e d i l i o m i s iki 6 valandai. Supagyv. po 4 k a m b a r i u s labai gerojo
batomls visą dieną iki 10 valandai.
savo Daiies menu, tuo ,augšmus
atsakyti.
vietoje
3346 So. U n i o n Ave. K a i n a
S. GORDON,
Jiedu, atsilankę mušu k- !<•tiktai 2800.00; į m o k ė t $700.00 o 11čiau ji išsikelia ir turi dides
1415
S.
Halstcd
St..
Chlcago, III. j
Homestead,
Fa.
Liepos
6
(t,
Apie socijalistus-bolševiku^
nijon, nušvietė daugeliui kar
kusls kaip randa. Kreipkitės pas.
į
s
t
e
i
g
t
a
1002.
ne garbę pasaulio akyse. Mušą
Šv. Juozapo dr-ja turėjo pus
buvo kam 'neaišku ir eikštė; nėra ką nei rašyti.
\Vm. K a z l a u s k a s ,
gi tauta atsižymi tuo Dailės
metinį
susirinkimą^
Nutarė
pa
Julius Šliogeris,
3333 So. Halstcd St.
išvilko tautininkų-liberalų no
skoniu, bet pasaulis mažai te
»•»-»» —
-r
siųsti rezoliuciją į \Vashing
-----K
ADVOKATAS
dorus
jų
laikraščiuose
skel
žino apie jos Dailę. Nun-gi,
JOSEPH C. W0L0M
ELIZABETH, NEW JERSEY toną dėlei Lietuvos neprigulVeda Bilas Visuose r eismuose
biamus
šmeižtus.
LABAI
PIGIAI!
kuomet Lietuva turi apturėti
mybės. Padaryta dvi kopi ji: P a r s i d u o d a labai pigiai gražiausia ,
Lietuvis Advokatas
Ofisas Didmiesty j :
Kad katalikų veikėjai čia
29
SO.
LA S A L L E S T R E E T
savo Neprigulmybę. tuo la
rezidencija su 10 lotais sodo Morgan
vieną
kongresmanui,
antrą
se
«9 W. W A S H I N G T O N S T R E E T
Raudonojo Kryžiaus reikale.
Gyvenimo Tel. H u m b o l d t 97
Park a n t 112 Street. Randasi risi
biau privalo kitų tautų atydą Amerikoje, ir Europoje buv<
Kambaris 609
natoriui.
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
įtaisymai v a n d u o ; šviesa ir t.t. P a 
melagingai,
iš
asmeniško
pavy
Tel.
R
o
c
k
w
e
l
l
6999
siskubinkite
su
pirkimu.
Kaina
Tel. Central 5478
atkreipti į save.
Gerbiami Elizabetho koloni
CHICAGO, ILL.
$6,000.00.
Gyeeulmas, 8 4 2 W . S3rd St.
Štai pasitaiko ir proga. Vie- r to, šmeižiami, prirodė tai š'uu.i- jos lietuviai! Tėmykite L. R.
:•:•
Lynn, Mass. Cia liepos mėn.
T e l . Yards 4681
šųjų mokyklų ir Pittsbui-gho; die ir patys šmeižikai, nes an
F a r s i d u o d a 5 lotai sodo irgi Mor
atsidarė
vasariniai
vaikų
kur
Kryžiaus rėmėjį veikimus ir
gan Park ant 112 Street su visais 9Ė0 • » » • • »
Universiteto muzikes direkto- visų prirodymų jų melagysčių
• • • ^ » » » » » ^ » ' M » a > »m
rašykitės prie jų. Liepos 14 d. sai. Atvažiuoja iš Cambridge, įtaisymais. K a i n a $1,500.00. Atsi
rius, muzikas dailininkas Ear- nei vienas neatidarė savo bur
uintiiiiiiiiiiitfiiiiuiiiiHiiiiiitifiiniiitnin
laikė extra susirinkimą para Mįass. gerb. KITO. P. Juškaitis šaukite diti.^.ais arba v a k a r a i s : seredomis ir s u b a t o m i s pas:
hart rengia milžinišką Tautų nos, nors jų buvo ir sėdė j e
Resid. 933 So. Ashlioid Rlv. Chicago
pijos salėj, 8:30 vai. vakare. su dviem" pageltomiikais ir mo
Telefosaa H a y m u r k e i R&44
Koncertą rugpjūčio 6 dieną,' lyg ant žarijų, girdėdami ir
S. P . TAN1S & CO.
3109 Sd. Morgan Street
kurį atidengė pirm. St. Mar kina. Vaikų lanko apie 50. Vie 81 EAst 112-th Street R o s e l a n d . 111.
Sehenley Parke. Jis tai užkvie-: prieš savo akis turėdami atCHICAGO, ILLINOIS
kevičius. Pirmiausia buvo su- tiniai lietuviai labai yra dė Arti Mlchtgan Ave. a n t antra lubų.
Telefonas Yards 5032
fė ir lietuvius per p. Joną P. įsistojusius jų purvinamus as- tvarkvta valdvba. Pirmininką: kingi kun. Juskaičiui už tai.
Valandos: — 8 Iki 11 iŠ r>to;
R u s a s gydytojas Ir chirurgas
B po pietų iki 8 vak. N e d ė l i o Jankų, Šv. Kazimiero par. į menis.
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
atsisakė del asmeninių j)iiom i s nuo 5 iki 3 vai. vakare.
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų
i
vargonininką, kad visi lietu- į svetainė buvo pilna zmoniu žasčių. Visų vienbalsiai išrink
Brooklyn, N. Y. Liepos 8 d.,
S—
Ofisas: 8854 So. Halstcd St., Chlcago
viai. Dailės mylėtojai, imtu aėdin&ij ir stoviii&ų, Prakal- ti šie: pirmininku—P. Savic Seserų Domininkonkų novicia
LIETUVOS
Telefosas Drover 9693
dalyvumą tame koncerte.
bų kun. Vaičiūno, ii. Mastau- kas, 130 Pine S t ; pagelbinin te padarė viešus įžadus ir to
GYDYTOJAS T& ORlfU'ROAĮi
VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po
Tad-gi liepos 10 d. Sv, Ka sko, K. Česnuiio ir svečio kun.
1757 W. 47th S t , Chlcago, 111.
pietų 7—S vak. Nedėliomis 10—12 d,
ku—*S. Malkevičius, 103 Port kiu būdu tapo seserimis dvi
Ofiso
Telefonas Boulevard 160
zimiero par. cliora.< svarstė tą Juškaicio, iš rytinių valstijų
iuHiiiiit{iHiiniiiHiiriiiimiiiiiuiiNimH»
N a m u Telefonas Soeley 420
Ave.; protokolų sekretoriumi lietuvaiti: sesuo M. Getroda
kvietinią ir nutarė dalyvauti, atsilankiusio, turinio nenumm*^Mwmmmmm*mmm
»- - D . Auiulonis, 240 Clark pi.; (Helena Abromavičiūtė) ir se
——
—*
užkviečiant ir visus kitus lie nėsiu del stokos laiko. PraDr. D. J. BAGOČIUS
finansų sekretoriumi—K. Sur- suo M. Georgetta (Kotrina
tuviškus chorus. Del tosios kaibuii tesėsi nuo 8 iki po I.
Lietuvis Gydytojas Ir
Tikimasi, jog
gautas (buvęs liet. lenkas), !K MašaiČiutė).
Dr.
A.
R.
Blumenthal
D.D.
Chirurgas
priežasties, žemiaus pasirašu valandai. Prakalbų klaus) ti
Ofisas
10900
So. Michigan Avs.
A K I Ų SPECIJALISTAS
Marshall St.; kasi "rius---A. naujos seserys parvažiuos į
šieji, tapo išrinkti į literatiš
Realdencija 10781 S a Michigan A v.
GYJDYTOJAS I R C H I R U R G A S
P a t a r i m a s Dykai
niekam nenubodo. Pertraukose Rinkevičius, 125 Pine St.; ka Brooklyną prie Šv. Panelės
Roseland, 111,
ką komisiją, kad per laikraš
4712 So. Ashland A v e .
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
Telefonas
rezidencijos ir ofiso
buvo rinkimas aukų gelbėji- sos globėjai:—S. Balandienė, Apreiškimo mokyklos vaikų
P h o n e Drover 7042
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki 11
.
Pullttian
142.
čius užkviesti visus PittsburęCicero Office
4640 S. A s h l a n d Ave. k a m p. 47 St.
Vai.: 9 ryto Iki 11 d.; 2 po pietų
, ^.
• i- i • i i
T 1 i-uii tėvynės, Lietuvos. Gerb. 69 Magnole Ave., B. Kaziuk- mokinti.
4847 W. 1 4 - t b St.
Telefonas Yards 4317
iki 4; « iki 9 vakare.
Ned.
P
h
o
n
e
Cicero
39
no
ir
apiehnkių
kolonijų,
lieta
'
;
kun.
H.
J
.
Vaičiūnas,
nors
jau
vičiutė,
627
Micenly
St.;
mar
Telefonas
Boulevard
6487
9
Iki
12.
viškus chorus, kad tikrai rengRezidencija 3336 W . 66-th St.
keliais
atvejais
yra
aukojęs
šalka—»J.
Markūnas,
125
Pin
P h o n e Prospect 8685
PAIEŠKOJIMAI.
ties ir, sudarius suvienytą lie
kells
illltus
'
tuvių chorą, imti d a l y v u m ą «
^
^ i i e r i ų ant Lie St.; piešos kom.:—M. StapinPaleškau
J U R G I O LOMBARGIO,
k
įįm — » » ^ m » » » » » * » • • • « MM
tuvos aukuro, tose prakalbos* skas, 216 First St., S. Marke
I
minėtame Koncerte.
paeinančio Iš K a u n o Gubernijos, R a 
>>• » > • » • « » > « . « « » « • « } {
seinių P a v i e t o , švk'kšnos Parapijos ; • ? • • • * *
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
To pačio choro susirinkime, pirmas padėjo ant stalo $lU.lk vičius, 708 Port ave., K. Atr. Gidekiu
Gydytojas. Chirurgas,
Tel. Drover 7042
Kaimo. Amerike apie 8 m e 
T
e
l
e
f
o
n
a
s
M
r
K
i
n
^
r
B7«4
i'erėjus
per
svetainę
kolekto
tis, 109 Court St.
liepos 22 d., Šv. Kazimiero
tai, d a b a r g y v e n o p o n u m . 4349 So.
1 9 - 0 So. l l a l s t e d St., Chlcago.
GYDO Vi^u»ki.*kij 1..U.O
H e r m l t a g e Ave., p i r m i a u visa laika
par. choro vedėjas apsiėmė la riams pasirodė, kad dar nesū
Kalba
lietuviškai, latviškai ir
I
3457 South Western Boulevard
Sekė suinanvmaL P-as K. g y v e n o a n t Bridgeporto.
LIETUVIS DENTISTAS
<
rusiškai.
ri
nkia
tiek,
kiek
surinko
sykiu
vinti visus, kurie 'norės daly
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
K a m p a s W. 35-tos gatvės
A m ž i a u s a p i e 33 m e t u augšt'io apio
Valandos:
10
— 12 rytą: « — S
N e d ė l l o m i s pagal sutarimą
vauti. Dėlto tai šiuomi ir dvi didelės Chicagos kolonijos Surgautas duoda įnešimą pa 6 pėdu sveria a p i e 150 a r 160 svarų,
vakare
Tel. Canal 4*67,
4 7 1 2 SO. A S H L A N D
AVENUE
turi g e l t o n u s p l a u k u s , š v i e s u veidą
yy—
—
—
—
—
—-•—
—
—»•— - _ r j»
kviečiame visus Dailės mylėto buvusiose prakalbose. Tai-gi, daryt kolektą padengti lė eina p a s i l e n k ę s ir k a l b a labai žemai. «
arti 47-tos Gatvės
»,»-— — — .
» » » • » • •{?
Jisai p r a p u o l ė iš n a m ų liepos 20
jus susirinkti į Bv. Kazimie- Kai pralenkti sykiu sudėjus šas pirkimo knygų $1.85. Suko
Telefonas P u l l m a n 60
f
d. a p i e 2 vai. po pietų, n e e m e s u 'sa
ro parapijos svetainę liepos 27 i dvi didžiausias Chicagos para- lektuota $2.44. Liko kason 5Sc. v i m nei box'o tik išėjo apsirėdęs su'
DR. W. A. MAJOR
v e n t a d i e n ė m s drapanomis. Jis n e g a 
GYDYTOJAS I R
dieną, nedėlioję, lygiai 7 va- ' pijąs, kun. Vaičiūnas, kadangi Dabar visų pinigų pas kas. A. šlėjo
nuvažiuoti toli n u o Chicagos n e s
"CHIRURGAS
landą. Bus aptarta budai, kaip daugiau neturėjo prie savęs Kinkevičių randasi $;i0.5'J. Nu pinigų su s a v i m n e t u r ė j o .
Ofisas 11719 M i c h i g a n A v e .
P r a k t i k u o j a 27 metai
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
Ofisas 3149 So. Morgan St.
Broliai Lietuviai kurte p a t e m i t u geriausia prisirengti. P r a k t i - ' pinigų, užstatė vienam iš pttto tarta laikyti susirinkimai an
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.
mete tok| žmogų malonėkite man
Kertė 3 2 - r o St.,
Cslcago, 11L
Jeigu m a n a i pirkti ukę, tai
kos-gi atsibuvinės toje pačioje j tikos savo laikrodėlį už- dešim- trą panedėlį kiekvieno mėne pranešti a r t e l e g r a m ų a r - l a i š k u o
Nedėliomis n u o 10 iki -11 išryto
SPECIJALISTAS
apsimislyk ar tavo įnešti pinigai
K
m
Moteriškų, Vyriškų, taipgi c h r o 
tau išeis a n t naudos. Tiktai l i e - '
svetainėje liepos 29 ir 31 d., t į Jolierių. Po to dar iš publi- sio. Buvo tartasi pradėt rinkti gausfte dovanų * 2 5 . Atsišaukite s e 
niškų ligų.
kančiu adresų:
tuvių t a r p e t u tnrėsi gerą, pui
maistą ir drabužius, bet po ap
lygiai S vai. vakare.
penkinė.
OFISO VALANDOS: N u o 9 r y t e
k'os ^ k ė
kų ir linksmą, gyvenimą.
Kaip
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, n u o 7*
P. E. KRAULEIDIS,
girdėt tai ūkininkai y r a lai
tarimo likos atidėta patoges
Tad-gi Dailės mylėtojai, neM Jjt]Mki
l l ž r e į š k ė , kad jei
iki 8 valandai vakare.
mingi n e s jie neturi bosų, jų
4349
So.
Hermitage
Ave..
N
e
d
ė
l
i
o m i s nuo 9 iki 2 po piet
niam
laikui,
nes
pasirodė
reipamirškite ir visi, kam tik ru^
,
g
y
v
e
n
i
m
a
s
yra
užtikrintas
ir
k
a

gumes
stįnganclu
Telefonas
Yards 687
d
a
nori
tada
dirba.
Michigano
Chicago, 111.
pi lietuvių vardas įskelti, pn- ^ ^
^ .. g p a ž a d a ^
^ kalingiau surengti prakalbas
\
lietuviai ūkininkai labai gražiai
apsigyvenę,
jau
turi
apie
kelis
kaip galima greičiau. Žmonės
bukite!
koti $5.00. I r vėl pradetia skri
Taieškau savo tikros sesers Agnieš-Šimtus savo tarpe, turi parapiją,
neganėtinai supranta R. Kryž. kos Budginiutės, K a u n o Redybos,
Įgaliota komisija:
kelias draugystes ir visokius p a 
sti dolieriai ant stalo. Tada
Raseinių P a v. Rietavo Vol. Parapijossilinksminimus,
čionals gyve
iiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiimiiiittiiiimiiiiiiiii!
Kun. A. Tamoliunas,
tikslą ir kaip svarbu yra aną Rietavo, apie 5 metai Amerike, 1 9 1 6 Į
Mokykis K i r p i m o ir D e s i g n i n g
nantieji
anglai
siūlo
m
u
m
s
s
a
v
o
,
tiktai liovėsi skristi, kada su
metais
gyveno
Chlcagoje
ant
Town;.
f
a
r
m
a
s
ant
pardavimo,
taigi
tie
Jonas P. Jankus,
šelpti.
Vyriškų ir Moteriškų A p r ė d a i ų
sidarė suma iš $254.55.
of L a k e po num. 4506 So. W o o d Str.,
kurie norite pirkti f a r m a s m ū s ų
Mūsų sistemo ir ypatiskas m o k i n i 
Šv. Kaz. Par. -vargonininkas.
Sa&tikiai su liberalais in- nuo to laiko nieko apie ja. negirdė-,
šv. A n t a n e Draugija turi nuskymas parodytus jus žinovų { t r u m p ą
Valio ciceriečiai katalikai!
Jį pati arba k a s kitas iŠ žinan
rius specialiai narius kurie j u m s
DRY
GOODS
tempti ir nežinia kuo užsi jau.
laiką.
čių rneldftų atsišaukti sekančiu ant-,
k
u
©geriausi
a
patarnaus.
Už tas aukas bus dėkinga baigs. Duok Dieve, kad pavir rašų.
turime didžiausius ir g e r i a u 
CICERO, ILL.
1880 W . 47th k a n p . Wood 8te siusMes kirpimo
Tie kurie pirksite f a r m a s per
designing Ir
siuvimo
Lietuva cioeriečiams, Katalikų stų ant naudos nūteriotai tė
§v. Antano Draugiją busite už
A n t a n a s Budginas.
Mee d u o d a m e dvigubas stemps* Skyrius, kur m e s s u t e l k s i m e praktiš
ganėdinti, nea gausite gerą ir
Ketvergais ir Subatomis.,
ka patyrimą, k u o m e t j ų s m o k y s i t ė s
P. O. B o x 331,
B e n t o n , Ul,j^
Am. Liet. Tarytos pirm. ir Vienybės Centrui ir sykiu vynei.
teisingą patarnavimą be jokios
Dideliame
pasirinkime
gauaaml, E l e k t r o s v a r o m o s m a š i n o s m ū s ų eit**
• 1,
Visokie materijolal, v a i k a m s dsatm- v l m o b skyriuose.
skriaudos. Ouster yra t i k t a i 11
rast. B. Mastausko ir K. čes- Tautos Fondo 59-tam skyriui
Kep.
šiai, šlebės i r Jakntės.
mylių
n
u
o
Ludington,
o
3
m
y

P A B Ė G Ė L I S IS LIETUVOS
J ų s esate užkvleeiami a p l a n k y t i ir
už surengimą prakalbų gerb.
nulio prakalbos Šv. Anta
lios nuo ScottvtUe. N o r i n t d a u 
pamatyti mūsų m o k y k l ą blle laikn -—
STANISLOVAS JAZDAUSKAS
g i a u informacijų, kreipkitės s e 
dieną ir vakarais ir gauti specfjalllkleb., kun. Vaičiūnui ir kalbė
no parapijos svetainėj.
*
i •
kančiu adresu:
kai pigią kalną.
gj'venantis
šiaurinėj R u s i j o j Ą r e ^ - ,
tojams.
P e t r e a o s d a r o m o s p a g a l Jūsų m i e a n g e l s k o mieste, paieSko *saVo brolių
KAZ. DAUNORA,
rą
— bile s t a i l ė s arba dydžio, ir bU
Negalima praleisti nepaste
Žmogus jautiesi patenkintu,
Petro ir P r a n c i š k a u s Jezdauskų, k u 
le madų knygos.
Šv.
Antano
Draugijos
buk pernai m e t a gj'veno P h i l a Athol, Mass. Birželio 17 d. rie
kuomet girdi gyvu žodžiu nu- bėjus štai ko.
delphijoj.
Administratorius, .
MAfirrER D E S I G N I N G SCHOOL
Kad
tautininkai-liberalai eia buvo surengtos pralcalbos. Malonėkite atsišaukite pas mane ojp
piešiant stovį Lietuvos, am
' J: F . K a s n i c k a , P e r d ė t i m s
|
gausite pllttas žinias.
Persikraustė
II 11S N. LaSalle
PLUKKSUOB.
žiais nešusios sunkų vergijos mėgsta save vadinti "tautie- Kalbėjo p. K. ČesnuhV apie
Box7, Custer, Mich.
A n t Jasinskas.
J 180 N. Stgbs gktvę, kampas Lake
Chlo«*o, 111.
jungą, dabar
išplaukiančios čiais,*' tautos liuosuotojais, tai Tietuvos ^ r g u g ir jos nepri- SStf W. S8r4 P l a c e
HIUlUMlUIMUMIUlUlUlUIIIUIIiilMIUlUt I gatves. 4 lubos.
as
K

—«

Lietuviai Amerikoje.
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Dr.M.T.Strik6ris
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Dr. S. Naikelis

Ofi. LEO AVV0T1N

Dr. C. Z. Vezelis

w

rfl.

Dr. G. M. GLASER

FARMOS! FARMOS!

ERI^TEST W E I N E R

»

TRUMPOS ŽINELĖS.

i

ijg

B

S'

Penktadienis, liepos 25, 1919

DRAUGAS

f•

J O M ARK A S DEL VISU

i

Pradžia 11:30 A.

i

<

šv. Antano Parapijos

Įžanga 25c asmenini

i

Ko bus
Pikniko bus puikiausia muzika — artisto Bičiūno.
Imtynės — Bėgynės,
Alus — Kauno, Košė Vilniaus,£uvis iš vandens. Ratai pasukami.

§!•

s 27d.

1919

Kviečia visius Oicerieeius ir Cbicagieėius
Komitetai ir Klebonas.
Pasarya.

National Grove darže Riverside, III.

Važiuokite teip:

22nd karais

iki La 0 r a n g e ; Lagrange

iki

daržui.

ton

RlE&CBI
l inėja gatvaitėmis arba per
. dienų-dienas spjaudo Juir ant
'gatvių kampu.
įsakyta ta "ofensvva" tesai ti taip ilgai, kol nebus išgaunausybei nustatinėti maistui ( l y t i v j s i ^
j
^
visuomenei gaivalai.
Tam tikslui reikalingi jstatvmai. Reikalingas atskiras
PLĖŠIKAS PABĖGO IŠ KA
šalies maistui tvarkyti depar-i
LĖJIMO.
tamentas. Tą gali padaryti
kongresas.
Ilgas laikas apie tą buvo ty
i

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS,
Penktadienis, liepos 25 d.,
Šv. Jokūbas Didysis, ap.
Šeštadienis, liepos 26 d., šv.
Ona, Šv. Pan. Marijos Motina.
DARBUOJAMASI SULAI
KYTI MAISTO IŠVEŽI
MĄ Į EUROPĄ.

KODĖL BRANGIOS UOGOS
IR VAISIAI?

lima.

PIRMAS PIKNIKAS

Specialis Išpardavimas Vasarinių
Moterims Baltynių

RENGIA

Kad jtikrinus visas moteris ir merginas Chicagoje Bendrovės k r a u 
tuvėse jos gali pirkti geresnes rūšies ir pigiau kaip kur kitur, daro
me specijalj išpardavimą, vasarinių moterims ir merginoms baltinių.
Via tai rųšis visai naujos, šiose dienose j a s gavome tiesiog iš
dirbtuvės. Geros rūšies ir rūpestingai išdirbtos. Atiduodame dvigu
bai pigiau, kaip kur kitur. Mes netiktai patys pigiai pirkome, bet be
veik už tą pačią kainą parduodame. Išpardavimas tęsis iki šio mė
nesio pabaigos, jei tiktai baltiniu išteksime.

Dr-stė Nek Prasid. Šv. P. Marijos Moterų ir mergaičių
U BRIGHTON P A R K

NEDĖLIOJ, LIEPOS (JULY) 27 D., 1919 M.
NEKALTO PRANU). P A R A P I J O S DARŽE. 4400 So. Fairficld Ave.

Pradžia 2 vai. po pietų

:-:

Marškiniai
mergaii
nuo 2 meti] iki 14 metų už

Įžanga 30c porai.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į tt^. dideli pikniką,. Seni ir
jauni busite pas mus patenkinti. įtaiką gražiai praleisite, griežiant pui
kiai puzikai.
Kviečia visus
KOMITETAS.

90,110,120,130,
140,150,160

Iš Cook pavieto kalėjimo
IŠ BRIGHTON PARKO.
susirinkimas įvyks subatoj,
pino poros savaičių išsilaužė
Sulyg metų.
liepos 26 d., 1919 m., bažnyti
Todėl, kad eina per trustų
Tautos Fondo 60 skyrio pra
ir pabėgo James Sturges, kurs
Marškiniai moterims po
nėj svetainėj.
Valdyba.
Tik tokiuo keliu maistas galė
rankas.
kalbose,
atsibuvusiose
liepos
buvo nubaustas kalėjimn ligi
— — ^ — — ^ — — — ! • • • • • • i — M g a n h
siąs atpigti.
19 d. apart Tautos Fondui su
keturiolikos metų.
Kasdien Chioagon pristatoKuomet norėta jis iš pavie- rinktų aukų, 10 dolierių su
Kelinės moterims
Q0p
Prieš maisto
pabrangimą ma didelė daugvbė visokiu uo- ^ u„i-;:,
MM|
rinkta ir L. R. Kryžiui. Taip
po
*
sugalvojama daugelis įvairiu
. . T7\ v
;*° Kiuejimo paimti valstijimn gi tą vakarą prie šelpėjų sky
Kombinaeija Union QOin
kalėj i man, piktadaris pabėgo.
priemonių. Moterių organiza gų
ir
vaisių.
Bet
žmonėms
tas
viskas neprieinama. Nespėja
Siutai po
Ir tik dabar paskelbta jo rio prisirašė 8 nauji' nariai.
tarp Hetuvių apgyventoj vietoj parsi
cijos pasiūlo boykotuoti mais vežimai ar traukiniai tų pro
J. K. Encheris,
duoda pigiai bučernė iŠ priežasties
Pančekos, keliai ir COp
savininko ligos. Todėl pigiai ir parsi
to profiterininkns. Daugelis duktų atvežti, tuojaus didžiu pabėgimas, kuomet ligšiol nie
L. R. K. šelp. sk. rast. duoda. Akrone nėra nei vieno lietu
pėdos bovelninės po *»*»W
veikėjų šaukia, kad neimti lių kompanijų agentai super kur nesurastas.
vio bučeriuus, o biznj galėtu daryti
Prašome visų Chicagos moterių
labai
didelj. Tai-gi atvažiuokite H ki
maisto bar gan, bet visuomet ka ir paskui tos kompanijos
ir jsitikrinti, kad m u s k r a u t u 
tų niiesty ir užsidėkite. Yra parapija
SUSIRINKIMAS.
GAL BUS UŽDARYTA 50
ir lietuvis kunigas.
už pinigus, kad neu/sakinėti kelia kainą.
vėse gaus geresnius drabužius
TEATRĖLIŲ.
už pigesnes kainas kaip kitur.
Rakandai i r fixtures yra pirmos
maisto per telefonus. Kiti vėl
Kompanijos
neatsižiuri j
Subatoj, rugpjuėio 2 d., 8klef-os; verti $1,200.00. Kaip tai dide- j
lis ice boras, cash register, trejos vo- ,
pataria šeimininkėms maistą kainas. Moka kaip patinkama.
vai. vakare, Š\\ Jurgio para gos.
keturios kaladės, 2 mėsiniai
Miesto
kolektoriaus
pagelbipirkti tokiose krautuvėse, kur \ e s jos žino, kad nuo žmonių
bloksai ir visas vidus Storo, apdirbtas
pijos
mokyklos
kambaryj,
ninkas Lolmiun paskelbė, kad
puikiom lentynovi su vitnUis jrankials
pigiau parduodama. Daugelis su' dideliu pelnu surinks savo
Bridgeporte
jvvks
Lietuvos
prie
btanio. storo randa $50.00 su ke- '
50 krutančių paveikslų teattūriais kambariam iryvenknui. I.easaa
kreipiasi kongresam kad pas pinigus.
Vy«žui
C
l
i
A
c
a
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o
a
A
p
s
k
r
i
č
i
o
[rėlrg ligšiol į i e a t n a u j i n o lieen1112-1114 MILVVAUKEE AVE.
tas pats Rreras iki 16 mėnesių, o pas
tarasis sutvaikytų maisto propriešseiminis susirinkimas.
kui jrallma atnaujinti. Kaina $900.00; j
1701-1703 WEST 47-TA.
fiterininkus.
Tavoras
perimamas už wholesale
CLEMINSON NORI UŽSI
Pranešame kuopoms, kad kainą. Kiek
mnrasi;- tiek užmokėsi. '
5000 Šėrininkų
300 Mokinių
Jei teatrėliai neatnaujin s li
Pastaromis dienomis sugalIMTI GYDYTOJAVIMU.
Kreipkitės:
j
išanRsto
išrinktumėte
atsto
cencijų į kelias dienas, visi
J. B.,
|
vota dar nauja priemonė, nes
vus.
bus uždarvti.
130 Wooster Ave., Akron, O.
visos kitos kažkodėl neprigija.
I)r. llaldane Cleminson pirm
Valdyba.
Tų teatrėlių sąrašas paduo
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiuii: :::i k Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iitiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiimiiiit^
Paskiausioji priemonė tai ta, kelių metų teismo buvo ap
ta policijos viršininkui. Po
CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
kad uždrausti gabenti maistą kaltintas savo moters nužudvMOKSLEIVIŲ DOMAI.
licija juos uždarys, kuomet
Kas tiktai iš Cicero norite'
j Europą.
me ir nubaustas ilgiems me gaus kolektoriaus įsakymą.
gauti "Draugą." arba paduoti
Ilgų metų patyrimas savo amate leidžia mums at
Kaip jau esate patėmiję
Tą priemonę sugalvojo or tams kalėjimu.
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
likti pirmos rūšies darbą pigiausiomis kainomis.
ganizacija vardu "Anti-Profi"Drauge*' pranešimą, kati šiKalėjime j i s išbuvo kelis J
bą (jobą) kreipkitės prie p.'
Atsišaukite pas
teering League of America". metus. Taip vadinamas susimetinis A.L. R.-K. M. S-mo
A. Valančiaus.
Šita organizacija,
sakoma, mylėjimo bordas jį šįmet paseimas įvyks Chicagoje rugpj.
1442 So. 49-th Ave.
kreipsis kongresan su reika liuosavo iš kalėjimo.
15 ir 16 d.
Pas jį galima gauti malda
lavimu, kad maistas butų su
Dabar J)r. Cleminson pada
Tat moksleiviai ir mokslei
2343 W. 23 Place
Telefonas Canal 2446 1
knygių ir kitokių knygų.
laikytas nuo siuntimo Euro vė valstijos medikalei komisi
vės,
rengkimės
prie
seimo
i
r
I š TOWN OF LAKE.
Pasinaudokite.
pon. Jos nuomone, kuomet ša jai prašymą, kad jam butų
^lllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllllllllll^
raginkime kitus. • Visas rengi
lyj busią daugiau maisto, tuo leista išnaujo
gydytojauti,
mo darbas krinta ant Chica
Visuomeniški kursai.
met jis busiąs pigesnis.
praktikuoti medicinoje.
gos moksleivių pečių. Chica- iiiiiiuiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tuo tikslu paminėta orga
Šiandie, sakoma,
komisija
Siame momente kiekvieno giečiai turi išrinkę seimo re*n- ]
nizacija pagamins peticiją kon perkratinės jo prašymą.
lietuvio yra šventa priedermė gimo komisiją, kuri'darbuoja
gresan. Norima, kati šimtai
šviesties, lavinti savo protą. si iš visų savo pajėgų, kad tik
tūkstančių žmonių pasirašytų PRAŽUVO 6 METŲ MER
viskas išeitų kopuikiausiai. Gerbiamiejie Klebonai!
Šiandie
mes
esame
ant
.slenk
1
Spausdiname atskirai šias
po peticija.
GAITĖ.
sčio svarbių istorinių perver- Bet, anot poeto Jakšto: " K u r
smių.
du stos—visados daugiau pa giesmes :
Geras daiktas, bet...
Suareštuotas vienas panakti
Arti M i c h i g a n A v e , a n t a n t r ų l u b ų
1. Pulkim ant kelių.
Lietuvos sunųs ir dukterys darys.* ' Tat i r chieagiečiai
Sumanymas gražus. Bet kad
nis.
2. Šventas Dieve (suplikaci
laukia naujo rytojaus, kurio ( moksleiviai prisidėkite prie
jis turėtų but pildytinas — tai
uždaviniai reikalaus milžiniš- seimo rengimo komisijos ir pa jos).
jau kitas klausimas.
Aną dieną nežinia kur pra3. Garbė ir Šlovė.
Visupirma vargiai sutiks'žuvo 6 metų mergaitė Janet kų proto ir dvasios gabumų, dėkite jai darbuoties, kad šį1 slavinti savo protą ir valią metinis seimas atneštų gražias 4. Duokim garbę, dėkavonę.
kongresas su tuo sumanymu., YYilkinson, 114 E. Superior
5. O Salutaris Hostija.
kaip tik ir galime visuomeniš- pasekmes mūsų Susivienijimui
Nes vyriausybė yra pažadėju- \ gat.
Pranešame savo draugams, pažįstamiems ir kitiems,
kuose kursuose, kuriuos nese taigi ir mums patiems.
6. Tantum ergo.
kad per mūsų lietuvišką ofisą galima lengvomis išlygomis HE
si maisto pristatyti Europai, j Policija suareštavo Virgi7.
Dievas
mūsų
apginejas.
nai
įsteigė
L.
Vyčių
13
kuopa
Tat
moksleiviai
ir
mokslei
įgyti NAMUS, LOTUS IR FARMAS. Kurie norite par
nors laikotarpiu, kol neįvyks nia viešbučio panaktinį. Ten
duoti savo nuosavybes, tai ateikite mūsų ofisan suteikti jųjų
tam, kad vietos ir apielinkės vės, į darbą!
galutina taika.
Išeis
jos
vienos
mažos
brakas matęs, kad panaktinis,
informacijas, o mes stengsimės surasti pirkėja.
:
lietuviai galėtų iš tenai semti,
šiurytes
formoje.
Lengvai
ga
Komisija.
Paskui — kas gali užtikrin Tbomas Fitzgerald, su ta mer
Mes duodame paskolas ant nejudinamo turto (proper- B
kaip iš kokio šaltinio, mokslą.
lės tilpti mažiausioje malda
ti maistui atpigimą, jei kon gaitė buvęs kalbėjęs.
čių)
ant pirmo ir antro morgeeio.
To mokslo apšvietos yra da PRANEŠIMAS BRIGHTON- knygėje. Giesmes imtos iš
gresas ir apribuos maisto išve
Fitzgeraldo apgyventi na vėjas profesorius kun. Pr. BuMes apdraudžiame (inšiuriname nuo ugnies visokias
PARKIEČIAMS.
maldaknygės 'Ramybė Jums'.
žimą, jei to maisto bus čia ir mai iškrėsti. Nesurasta jokių
nuosavybes į geriausias kompanijas.
čys.
m
Žmonėms, turint įvairias malužtektinai.
pėdsakių.
Šiandie, liepos* 25 d., 7:30
Jeigu reikalaujate kokio nors patarimo apie kokius da
Nekalto Praą. Šv. M. P. mo- daknyges, sunku sutarti benMaisto trustų niekas čia ne
lykus arba provas, tai visados gausite *teisingą rodą ir tas
varžo maisto išteklius krauti NAUJA KAMPANIJA PRIEŠ vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa terų i r mergaičių draugija ,drai giedoti ne s kas malda
jums nieko nekaštuos.
rapijos
svet.
iš
eilės
įvyksta
rengia
iškilmingą
pikniką
pa
knyge, tai kitaip sutaisytos
į sandelius arba ir naikinti,
PIKTADARIUS.
Jeigu reikalaujate perkalbėtojo (interpreter) į court'ą,
lekcija:
"Kristus
įkūrė
drau
rapijiniam darže, 44 ir Fair- tos giesmės. Ta brošiūrytė su
kad palaikyti jam augštas kai
tai atsišaukite mūsų ofisan.
:
giją,
susidedančią
iŠ
tų,
kurie
field
ave.,
liepos
27
d.,
S
vai.
nas.
\
l
vestų visus prie vienodumo.
Visuose reikaluose surištuose REAL ESTATE biznis
Policijos viršininkas Garrin
priėmė
jo
mokslą.
arba kituose dalykuosi^, kreipkitės mūsų lietuviškan ofisan,
po pietų. Visi parapijonys esa Kas norėtų jų gauti prašome
Reiškia, peticijos sumanyto ty paskelbė distriktų kapito
kur jums užganėdinimas užtikrintas.
Tat gerbiamieji, stengkitės te nuoširdžiai kviečiami atsi iš anksto pranešti.
jai mėgina važiuoti atbulu ve- nams įsakymą tuojaus pradėti
Mūsų ofisas atidarąs kas diena nuo 8 valandos iš ryto
žimu. Toks darbas negali duo- visatiną kampaniją prieš vi- koskaitlingiausiai į šią pamo lankyti ir pamatyti to, ko dar
Kaina 2c. Kas užsisako
iki
6
valandai vakare.
ką susirinkti.
V. nematėt, nei negirdėjot.
ti tinkamų pasekmių.
sokios rųšies piktadarius.
daug nuleidžiamas nuošimtis.
Vakarais: Seredomis ir Subatomis iki 9 valandos vakare.
Kad papiginti maistą, visųKviečia Valdyba.
Įsakė areštuoti visus inta"DRAUGAS" PUBL. CO.
pirmu" reikia imti nagan mai riamus plėšikus, vagilius, val BIZNIERIAI GARSINKFTĖS
P. S. Taip-gi pranešam vi
1800 W. 46-th St. Chicago, IU. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini"
sto trustus, paskui pačiai vy- katas . ir kitokius, katrie dū
soms narėms, jog pusmetinis
"DRAUGE"
illllllllllllllllliuillllllllllliuillllllllllllllll
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AUKSINIAM AKRONO
MIESTE
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Iš CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ

I

PREKYBOS PALATINE "

«

Malioriai ir Dekoratoriai

f

P. Cibulskis ir J. A. Poška

i

m

PRANEŠIMAS.

S. P. Taitis & Co.

31 East 112th St, Roseland, III.

Lietuviška Agentūra
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