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landoje.
Darbininkai nesutiko »u tuo 

jMsiulymu. Darbininkai Kai ir 
Motų j tolimesne* tarybas ui 
mokesčio reikale. Bet jie griež- 
tai Movi ui S valančia darbo 
dienoja.

Kuomet darbininkai nenuti
ko *u kompanijų pa»ių|ymu, 
kaip k<>ni|unijo*. taip ir Statė 
l’ublie l'lilitie* komisija stai
ga aptilo ir sustnlslė konferen
cija*.

KAINA O CENTAI

SALOS ALANDS BUS TAU
TŲ 8AJUNG08 PRIE 

ŽIŪROJE

Paryžiui, liepos 25.—Sulig 
taiko* nutartie* sųlygų. Vokie
tija Prancūzijai turi* pristaty- 
ti: 5<)0 eržilų, 3.000 kumelių, 
RIIJNk) melžiamųjų karvių, 
100,000 avių ir 10,000 ožių.

Uelgijai gi vokiečini turi* 
pristatyti: 200 eržilų, 10.000 
kumelių. 50/100 karvių ir 40.- 
000 telyčių.

K<an|>anijo- laivo |ia*iulu- 
»ioe darbininkam* 9 valamhs 
darbo dienoje ir *t erota va-

Lataaaaa, liepos 24. — Aag- 
lijoa vyriausybė siunta skait
lingų kariuomenę j Yorkshire 
angiekasyklų apskriti, kur 
streikuoja darbininkai.

Gatvakarių ir riįžntinių ge-l Toks pasielgtam* datMritf- 
letinkeHų darbininkų etreika* kuone pakriia orrinartaų 
(Yiicagoje. sakoma. neišvengti- ‘ Aiandie, liejai* 25 d_ eta
tui-. gon atkeliauja internaeijoua-

lės gatvekarių darbininkų uni
jų prezblentas Malam.

Kaip šiandie Statė Pubtte 
Ttilities komisija tūta dar 
vienų konferencijų M rita* 
nijų atstovai*. Sakoma, taje 
konferencijoje, turbut. daly
vaus ir prezėb-nta* Maboa.

Yra šiek-tiek vilties sutai
kinti abi pusi. •

Bet jei šiandie nepavyks taa 
padaryti ir jei kompanijos ne- 
atlaidžiai Movės už 9 valandas 
dnrlu) dienoje, tuomet gatve- 
kurių ir viršutinių geh-žinkc- 

Įlių <larbininkų unijų viršaičiai 
|m«kelli» Iml-avimus klausime, 
kuomet pralieti streikų.

Viršaičiai intikina publikų, 
jog Ih- darbininkų nulmlsavi- 
mo negulima |*skelbti strei
kui įniko.

I Ir jei šiandie vakare bus pa
skelbiu lutlsavir-ai. nėra abe 
junės, kml ) |siri) dienų sesi- 

I lauksime streiko.
Iš pačių darbininku kalbų Ir 

i jų u|mi matosi, jog šiandie kon
ferencija neduos juitenkinan- 
ėių jMaelnnii;. Ir jei taip, reiks 
laukti Mr.-iko.

Weimar, Vokietija, liepos 
25.—Anų dienų naci jonai iam 
susirinkime premjera* Baner, 
kalbėdamas apie praeituosius 
streikus, ja-rspėjo šalį prieš 
netikėtų revoliucijų, kuri, 
anot jo. turės būt kontrrevo- 
liucija *u baisiausiomis išnai
kinimo imsekmėmis.

Premjeras pažymėjo, kad 
skaitlingos žmonių minios tu
ri jiamato nepasitenkinti. To- 
<1*1 valdžia jiasidarbuos taip, 
knd prašalinti tų negeistinų 
minių nepasitenkinimų.

Tam tikslui reikalingi vai
stai. Tie vaistai—tai įstaty
mai. tvarkantieji darbininkų 
ir ekonomines taryhas. kokia* 
valdžia įsteigs.

Nacionalizuojamo* kasyklos

reikalavimu naci jotui I izuot i 
visa* elektros spėkas ir lignito 
produkcijų, l'remjera* nujiusn 
kojo visų eilę kitų valdžios su
manymų nacijonalizavimo tik- 
šiai*. Rakė, tokia tai busianti 
valdžios programa, jos politi
ka.

Pirmoje sumanymų vietoje 
i pastatoma narijonalizaviiiui* 
irisų be jokio* iėimtie* kasyk
lų ir geležinkelių. Sakė, be to 
negali tinkamai gyvuoti nei 
jokia demokratinė viešjiatija.

Bu uždrausta importuoti 
nereikalingu daiktu.

Pagaliau* premjera- |*žy- 
■nėjo, jog ateityje j Vokietijų 
bu* uždrausta i* svetimų šalių 
inųiortuoti darbininknins ne 

' įgijamus ir jiems nereikalin 
igus visokiu* pertekimu- duik- 
' tu*. Tais daiktai* negalė, nnu 
doties nei turtingieji.

Busimos demokratine- Vo 
. kietijo* svarbiausias tiks)** ir 
užduoti* bu* uoliai darbuoti*- 

{ir dirbti, kad atgaivinti ir at 
, naujinti nacijonalj gyvenimų 
{ir naeijonalę mint), paremtų

premjera*, tai vokiečiams bu- 
viltie* sulaukti tų laikų, kuo
met dnliartinė taiko* sutarti* 
Ims išnaujo jierkrat.vtn ir aš 
trio* joje sulygo* atmainyto*. 

Mueller pildyt talkos zutartj.

I'žruls-žinių reikalų mini- 
Meri* Mueller kiills'-dama* ra 
Igino vokiečius, kad taiko* su
tartie* sulygo* pilnai butų pil
domo*. Pildymo metu Įasiraug 
bus darbuojamasi sutartie- re. 
vizijos reikale.

Mueller išreiškė nuomonę, 
kad Vokietija prietelingai at
sineštų į Itelgijų. tikrai |m*i- 
švęstų tu* šalies atgaivinimui. 
Xe* j«-r Iblgijų vokiečiams 
bu* lengvinu susiartinti su 
įsi“ 'u-iais prancūzais.

rfohenzollemai negali būt 
prezidentam

Kacijunali* vokiečių susirin
kimą- nusprendė. knd nei vie- 
fin> buvusios IlolienzoHrmų

Buijungia du bolševikų 
priešininku.

Vienon, liejam 25.— l'krainų 
valstiečių kariuomenė* vadas 
Himon Petlura ir gvn. tirigor- 
jev, buvusi* Odes»o* prefektas, 
veikiančiuoju prieš bolševikn*. 
savo spėkas sujungia užjoikn 
lyj liolževikų fronto, išilgai 
upės Dni«*tro. Besarabijoj.

Petlura su savo kariuomene 
žygiuoja ant Kijevo iš vaka
rų, gi Grigorjev iš pietų.

Iš šiaurryty. l>e to. ant Ki- 
JTVO brinujasi »u ginkluotai- 
ukrainų būriais atamana* An- 
hcll. Tie jo burini maršuoja

blokuojami.
Paryžių, liepos 25.— Bulga

rijai taikos sutarti* dar nepa
baigta. Talkininkai negali jos 
pilnai padaryti, kol |>inniau 
nebus jmbaigti visi reikalai su 
Turkija.

Tuo talpu Turkijos likimo 
klausima* |uolėtas ant svar
styklių. To klausimo galuti
na* išrisima* jiriguli nuo Suv. 
Valstijų.

Preriilentas Wil*ona» iš 
kongreso turi gauti atsakymų, 
ar Ruv. Valstijas sutinka naro 
glolMin paimli Konstantinopo
lį ir Armėniją. Kol ta« re-bn- 
IMidarytn. taiko* konferencija 
negalė* nieko veikli Turkijos 
reikale.

Pabaiga* reikalu* su Turki
ja, talkininkų taikos konfe
rencija galės pagaminti taiko* 
sutartį Bulgarijai.

balais, knomet nmtaa darbi
ninku* sjniHpiamus ir panie
kinamu-.

“Bet kiksi atsimainė. 
Aiandie darbininkai yra ger
biami ir geriau atlyginami.

T, ■vinų suririnkitr

1 , taTausjnsji muz-T rmn

■a •a.abųų, a/A

ai* '* ' < v A'
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» nuo Konotojio šono, 
(šiandie K svn- vrn l*ol ir i jonah a m *u« 

«i ant i « u man y
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Archangelsko Liet

Lietuva ir Paskola.

Atidėti

RUPESNIS.

U kelia* ir kstiotikų sykių 
(langiau. Jų tikriau buvo pa
sidalinti žiniom i* apie politi
nį IJetuvos reikalų stovį, su
stiprinti žmonių dvasių kovoje 
ui srpnklsuasasų Lėatev^ 
Tuo žvilgsniu prakalbau yra 
nusisekusios, ne* prakalbinin- 
kai aiškiai nurodė, kų lietu
viai yra atsiekę l«**idarbuodn- 
mi *u Amerikos Lietuvių Ta
ryta priešakyje, aukodami 
Tautos Fondu n. Per tų* įstai- 
gn* lietuviams ir toliau besi- 
dnrlmojnnt, galima |«sekmin- 
gai savų troškimų — laisvės, 
nepriklausomos Lietuvos — 
siektu

Mums Is-ndrailarbiaujanli 
vienu partija. tautininkai, 
dažnai, vietoj la-ndrojo darbo, 
užsiima lietuvių skaldymu, 
juodina ir teršia katalikų įs
taigas ir veikėjus, kaip jie ne- 
sykį apjuodinti pastangos da
rė ir p. Mnstnuskų. ir p. Pes
liui). Pastarasis ne vienoje 
vietoje dėstė a|ue tas negrą 
žios partyve* priemones, ko
kia- tautininkai vartojo. Fak- 

,tų nurodymas atsilenkusiems 
tautininkams netiko. Vienoj 
kitoj vietoj bandė triukšmo 
sudaryti. Iš žmonių tiek pro
testo kildavo, kad triukšmada
riai susigėdiję turėdavo nutil
ti. Užtai |s*r savo laikrašti 
••Lietuvę” atsimokėdavo, kal- 
1 lėtoj us ištardami ir pajuokda
mi, gi klausytoju* davatkomis 

: apšaukdami.
Neminint mažų nesmagumų

'<» pinigo. Neturime nei pri
tyrimo mokinančio protingai 
Imti atsargiems. Todėl rupea- 
tingai turime sutaisyti savo 
viešpatijoj išlaidų patikrini
mų, arta, kaip Europoje sako, 
kontrolę. Kol kas truputį per- 
mažai girdėti apie kontrolie
riau* priedermei- tarpe Lietu
vos minis! n).

Su pereitu panedėliu Cbiea- 
, goj užsitaigč Amerikos Lietu- 
' vių Tarylio* pirmininko adv. 
ik Mastausko, ir sekretoriaus

Uuvau susi rūpinęs. Tūli ne- 
|*asisekiuiai ir nelaimė* slogu
čiu užgulė sielų, širdį spaudė. 
Taip neramu, nemalonu. Susi- 
mųsčiau. Ne apie rupiamuo- > 
sius dalykus, liet apie patį 
rupesnį.

Rupesnis. Kodėl rūpinuos, 
sielvartauju, tiek nemalonumo i 
kenčiu! Minčių akyvaizdojo 
pastačiau save, susinipinusį,' 
ir visus dalykus, apie kuriuo, 
mano neramios minty* sukinė
josi. lyginai kaip moksliniu , 
kas medžiagų analizuoti.

Štai aš. besisielojantis rr 
nipiamicji daiktai. Koki kum1 
nauda, knd uš sielojuosi Sa 

' vus sprendimus dikėiai tnie- 
. moju nauda ir malonumai*. I 
Kodėl aš uenudonumu* ken ' 

Ičiu, sau sveikatų uaikinu, o. 
niekam iš to naudos nėra! At

Jei kas nors tų pastebėjęs dar mažiau svetimi. Lietuvių partijo*. Tona* nei Msirapi-
a U" nulitpdų, tegu atsimena, kad prieš karę ten beveik nebuvo, name. Ms traną, kad geras yra

gy u name nepaprastais lai- sumanymas ir didelis reikalas,
----------- kais. Turime dvi kares: su “ *ror *“**’"* atairaao tanai?, de|t0 ir paremiame. Mums iš- 
i.shaoi- lenkais ir su bolševikais, Ba- Karės metu tas miestas įgi- rodo, kad Tautos Fondo ptic-
ą C" tar, guli sakyti, dar tik sta- jo neapsakomai daug reikš- dermė yra juos paremti, ir l.ad

.tome savo ncprigulmybės trio-.mes, noa tik per jį ir per VIa-, ta priedermė yna didesnė už 
usa: įsikūrimo išlaidos turi Įdivratokų Rusija tegalėjo susi- kitus neseniai Skeltus reiks-

Jį™ ,‘u*’ didesnės negu paprastos siekti su savo talkininkių lai- lūs.
.1*. („i kr "metinės. ' vynais. Archangelskas buvo Vincas Vtru.
. m. *. Vis-gi šita suraminančioji arčiau už Vladivostoku dėlto . » .. • , .ltr ..
7',“"*JX- n- tiiri irių* paliuoeno- įr reikšmę turėjo didesnę. Mie . ..^„L ..
■v- -e-|ti nuo priedermės apsižiūrėti, štai pakibs, padidėjo fe* Usta-|L

' n*“**1'* "'iinorav iH Uo1 vių skaičius jame. Lfetaviai ” dtaira.Vio Ar
mem, datar pritvlpa prie vie- .„telktai ten gavo darbo .

Tikrinu aare. kad visoks 
protinga* rupesnis darbuose 
apsireikšti turi, o ne tyliame 
susikrimtime. Vienok rūpes
niai vargina. Tur būt reikia iš
mokti netik protauti, bet ir 
jausti. Nieką* galvočium ne
gimė. Jis tokiu tampa tik 
suaugę*. išsilavinę*. Kada aš 
jausmuose j vyrų Miaugaiut 
Taip, reikia mokinti* kaip jau
sti. Žinau gerai, kad net tokį 
nesuvaldomų jausmų, kaip 
kūno skausmas, ir tų galima 
apvaldyti, tioluua išmokti kę
sti. taip kad ir didžiausia*

|iki šiol užlaikomų Komitete 
prieglaudose, reikšdami uiue-

>kau.**uia> <1e>jwrarijon neva-
ro. (inliiua kę*t 
tikrai ilhaurtu.

. ir šypsoti* 
Galima ii

a amokti ir nipeaa) nUVUHiyii.

I

1



I Mandagumo Rankvedėlis

AUPUMAS

daviniai

CUKRUS

PANTI AKOS

PLAUNAMOS 
ŠI. E BES 

spalvuoto* vedė .*!<■

APATINIAI SPECIALIAI
MOTERŲ GEROS RŪŠIES KELINK8
Su kičai* ir altai* didžio nuo 36 iki 44

gero medžio d 

aptiko* 1«l

ūkimas Archangelsko 
Lietuvių.

Lithuanian Deveiopment Corporation
320 Fifth Avenue ?:• New York, N. Y

GATAVA MALIAVA.
Glkircn’* gatava maliava <le| na
mo vi*okio*«- *|ia1vo*e 
galioną*.........................

Visokiu didžio ir *]mlvų 
tie vertė* 4Ea
*|M<rialiai................... llIU

PIENUI 
BITELIAI

Vaikams *pe- Otri 
visliai 6 ui 4JU

(Tųss.)
2. Veido išreiškimą* turi tikti aplinkybėm*. Draugys

tėje žmonių, kurie džiaugia*! ii laimingo atsitikimo, tegu ta-Į 
vo veido išreiškimą* bu* sutartyje ra tai* jausmais, kuriuo*, 
jie turi parodyti ne veidmainingą užjautimą. n<-i- svarbios 
priežastys kitaip reikalautų pasielgti. įmonėm* vargo ir 
inpsaMs sulenktiem* parodyk tikrų užuojautų. Jųjų akyvais- 
doje linkimai šaipyti veidų butų netaktiška. Taip pat butų 
peržengimas paprasčiausių padorumo taisyklių, jei mes juo
kautume ištikus nelaimei niųs pačiu*, musų miešti ar tėvynę.

3. Veido išreiškimas tankiausiai priguli nuo kaktos, akių

ne godu* ir smilu*. Nelaikyk saro akių ant 1-gėdiškų pa
veikslų ir stovylų, išstatytų knmliarinaes, mnrčjuoa*. gntv<-so 
nr parodos languose. Tn» aiškiai rodytų žemu-. ragndytn* 
iansmus ir iššauktų pn* visus gerai manančius teiaingą pa
sibjaurėjimą: 4) n<> žingeidus. Gatvėje nesižvalgyk i šalis 
arta užpakalį, svetimame kambaryje Maižvalgyk aplinkui, 
neskaityk kartais ant stalo gulinčių raštų ir nežiurėk kitiem* 
per petį kų skaitantiems, rašantiems ar pinigu* akaitliim- 
jantiema; 5) ne nuduota*. Nekraipyk akių nei draugystėje, 
nei liažuyčioje; tai|>-|Mit nekelk jų su veidnianingu dievotu
mu j dangų. Ant galo 6) nrišsiblaški-s. Prie nudilo* neb-i«k 
akim klaidžioti į visa*, piiM-*, kas m-t geriausiame atsitikime 
imrodytų šaltą širdį, liet prii-šingai prie maldo- laikvk aki* 
kukliai nuleistus žemyn. Kada žmogus kalbasi ra D\vu, t-gu 
viskam kitam būva užsiilarys. Nuleisto* akį* sukiko išeililaš- 
kymų. gina nuo jmgundų ir saugojn reikalingų maldai su*, 
tclkimų.

(n) Apie burną: n) Btiron teesie. paprastai, uždnrytn. 
Sveikatai yra naudinga, yimtingai šaltame ore. k i- puoli nosi
mi, o tie burna. Bumu lingini tiži Iii ryt n duodu žmogui. įsi 
prastai, rinitą išvaizdą.

(b) Atidarius bumą. laikyti nukartą npatin Iuįuį taip- 
|uit prie šnektos nr pa-nkojinm yra ženklas apriboto proto 
ir apgailėtino* lindo silpnybė*, to* vilo* n-ikin rūpestingai 
vengti. Bt-1 dėlto nereikia lupų tyčia čiaupti ar -pailsti ne 
kramtyti jų. ka* reikštų tylinčią, užsidariusią dvasių, kurini 
rodžiusi, kad visų reikia saugoti* ir vi«tir njisii'Ul'ėti. taip- 
imt nereikia luini nuolat judinti, 1a> tmrodvlu m-ramvlie ir

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

LIETUVOS ATSTATYMO MENPHoVR inkorporuota šioje žalyje ant fl.OMl.UKI Tai* pini
gai* ji rūpinasi Lietuva* atstatymu ii |s> karė* griuiėaių. Ji pasiryžus tuoj aUtatjti:

1) PRAMONĘ. 2) PIKKLYBA 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
Jau įrišdina ) Lietuvi** Valstybė* Banką 1.000,000 markią ir užperka laivu* dėl Lietuvi* vai- 

slljll* s
Vio /.ėtsro* .IMab/isn Ilrnrlmuj nhlli pinigai rw I.ittuvoi atitatynvi.
LIETI Vos ATSTATYMU BENDROVE p/<>»«.-
Ii aialą <abite) fabriką. 3) rhciušką dirbtuvę. 3) įvairia* krautuve*. «fripw.- t> Keleivių Namą 

ir 21 Banką N»w Yorke. oiga*iMioj* dėl Lietuva* Siuvėją Bendrovę ir tt.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES nutariau* surašo ir p.liu.bja vi-ėtiu* notarijaliu* 

<rrjrntaliu>> ibikumentu*. pirkimo-pardavimo aktu* įgaliojimu*. abligu* ir kitu* popierių*, kurie 
ture* galę na ir Europoje.

STOKITE VISI | LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, ne* juo daugiau bus kapitalo, 
tun daugiau bus prisidėta prie lietuvių laivių pagerinimo L. A. Bendrovė* šėmi |m $1000, brt 
i><l-arsiilu'sla mažiau, kaip »• šėrei. 1’1 pinigu* ii mokama nemažiau tr<

/erafiama sanguaia* flirtavau. peisai araprtltsofsi . Su utklauvimai* kreipkite* šitie adrrau:

JEKŪTES
2.85 l-aliai gražio* jekutė* votie 

ra naujai* kalnieriai* irbe 

kabiierių didžio iki 46 125 
a *pee*aiiai po...............

Dr. F. F. WUNIKW8KI. 
mKUimu Mtm-auaav ijoi ni rimu ticiroa

(IBM/ l»4l --- 43 w. IRIMUI
■4.. vtril m Chof.ino Tentro.

nuo !• iki 13 r>t« 
nw 3 tki 4 |m» yiHų bvo 7 iki

(Jvvrflinm viMa 1»o> IrvMiaf* 
••r., arti iJnrola
Valanti.« tW>-lo iki !• vai 
vakare nuo 1 iki 7 vai

• »*k*r« TrL kouu- M43 Tddni i AmtUgv UN
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ir smarkių vėjų. U

HPILDYKIT U PRISIUSKIT KUPONĄ ŠIANDIE

0 mes sutciksuM jums pilnas informacijas kutink iių puikių 
priemiesčio fanatikių ir mes nepadaryti me ant 

jūsų ne jokio apsunkinimo.

KAIPO PDTIGŲ ŪEDIRBRJAS. • •
Aio* fanunkėa tikrai siūlo jums *t ei lėtinas progas kada tik iižauguuūte vienų sodinimų žemuogių, cibulių, as- 
IHiragus ar kitų daržovių, jum* tikrai apmokės už visų žemę, (leiskite mums parodyti jums laiškus nuo žmo
nių, kurie tikrai tų daro dabar), • dar prie to rimšinis i, vištos ir gal karvė ir keikt kiaulės psriėdtes >■» 
įplaukas.

Augantis nkyvumns lanka n- 
i'iiljų viešpatijos miškus. ap

akinamas sužeistieius ir uu

MAMAI, SVEIKATA IR LIMKSMUMAB.
Jh-t didžiausia* |mtogutnas šitų fanunkių tai yra, kad jos suteikia jums gyvenimų;—saro namų, kų kiekvie
na* lietuvis pageidauja ir kiekvienas turėtų įsigyti savu nnmų, net net ir musų valdžia pataria visiems būti 
savininku savu namo. Jus patys galite pervūtatyti sau tų laktų, kad priėjiu senatvei jūsų darim. jau nebe- 
jiagvidaujamnN tik kiek dabar; kilnu ir jaunesnis gali įstoti | jūsų vietų ir užimti jūsų darbų. Dabar yra lai
ka* prisirengti prie tos dienos, tiyventojas ant vieno* iš musų šitų priemiesčio fnrmukių nereikalauja bijo
ti. kud netekęs darbo reikės įmeluoti, kad reikia mokėti raudų ar kad sulaukęs senatvės, reikės kreipties prie 
kitų, yni tikras fakto*, knd fW',< ti-ų žmonių virš (to metų amžiaus yra visiškai ar iš dalies užlaikomi kitų. 
Gyvendamas ant vienus iš šių fanatikių žmogus gali sau ramiai ir gražiai gyventi. Jis gali suteikti savo vai
kam* ir pačiai gražų gyvenimų unt tyro oro, l>e miesto dūmų ir troškinančių smarvių; suteikti gražias aplin
kybe* kokias lik ant fanuos gyvenimas gali sutrikti. Jis gali suteikti savo vaikams tas nplinkyltcs kurios 
būtinai yra reikalingo* laimingam ir pasekmingam šios šalies gyvenimui () tik tada jis gali gyventi kaip 
karalių* visiškai savistovus.

------------------------------
Kauras. C'r -Ht^irė <WHb-- •• rinkliavų. Grynas prihs«|sigyv« 

lių Valdylm geli Velnink ų
kursas. Baigusia# bsut prad 
nę mokyklų ir norintieji tapti 
triegruBstaia ir steSų virš' 
įlinkais, gali užsirašyti virtai- 
neto j valdyboj.

Birželio 1 d. pirmų kart; 
Kaune buvo gėlių diena. I.ie

.tuvių moterių būrelis rengė
i Kauno mieste ir priemie*>*iu<>

Itnrv’ ’ inirrruiuLET*
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KOMITETAS

| Lietuviai

Dr. G. M. GLASER

CICERO, ILL

Pluksmis

Am. Liet Tarybos pino i 
rašt. B. Majuuiko ir K. Oei 
nulio prakalbos tv. AnU 

no parapijos svetainėj.

F. E. KRAULEIDIf. 
4349 So Hcrrattage Ava.

Chicago. Dl.

KAZ DAUNORA, 
šv Antano Draugijos 

Administratorius,

Dr.M.TJStrikofi 
LIETUVI*

ERNEST WEINER
D«Y GOODS

1800 W. 47th kamp. Wood Su

*vua paMOMiau Būtina
Jiedu. a tai Lankę musų 

nijon. nukvietė daupdiui kas 
buvo kam neaišku ir vikėlė' 
išvilko tautininkų-libcralų ne 
<*Mna k MkraHiuoot akrl

Petro ir Povilo Parapijos

A. MASALSKIS
LIETUVIS GRA.B0UUS

*■>*»■>**«

Nedalioji, Liopos-July 27 d., 1919! m. 
riner4* Parke įžanga 30e ypatal 
t. Ir Mlchlgan Av. Pradžia 1:3O po platų 

ipaprsstas Atsilikimas kokio dar nebuvo 
S GARDNER’S P ARK , , i'

PMudkaa aludary. mi didtiauN šturmu, ne* vi» W«M Pullnimu dmtgijna ir parapijtmai. xnl. jauni, di- 
.hli ir mali ruaionraniravn ir |wuupu<4c įvairimoji drapanomis. vėliavomis. niurika-orkvatra ii šv. Pilni ir Po. 
vylu parapijai avrlainėa malinai j tlarvluer a Parkų.

tleguiniė-pikiiikai, kuitajnr dailius* CMtagaa ir Wr»l Pullmami chorai. taiUiy Im—lo daiųt. kuriuuar ir 
|paU Uahu..aa dalytam, net ir lenktyn**. Juokų kiekvienai turėa iki mėtai.

Šokiai, rvatauranaa, akauųa valgiai, kallakoaė. akauya gėrimai. aaldainiai ir lt. ir II.

Ncpralciiidte t<« progos nei vienai. Nnniirdiiai viiua kvieėia



JOMARKAS DĖL ViSUį 
šv. Antano Parapijos 

PIKNIKAS 
Liepos 27d. 1919 

Nailonai Grovo darže Rivorside. IU.

Piknike Ims puikiausia munka — artuto Bičiūno. 

Imtynės — Ib'gynės,

Alsa — Kauno, Košė Vihūan*£arį* i» vandegg. 
Kviečia virina CSccriečiu* ir Ch'reagreėrns

Komitetai ir Klebonas.
v •

Psmuuo. Valiuokite teip: 22nd karai, iki La Grante; Larrange iki

>

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Kn*lw-n <1<icapm pristato-

TEATRALIŲ.

ycte p.CHICAGOS UETUYiyIš

Vyčių CTiieagda Apskričio 
prrešsrimini* susirinkimas.

Pranešame bno|s>nis. kad 
Mariuto išrinktumėte atsto
vus.

SoeciaUs IiDardariauM Vasariata
Moterims Baltynių

K»4 HtkrUHM vtaM mrtartn Ir

*fr?tu3 u>J?Al«ar
SirMtrvM. Oeraa npAlae Ar ntp«MlMd 
kai flfta*. kaip kur kllut Mm brilkul 
vrik ui paAM Itaiaų Dartf»o4nm« llpar^avlmaa tfrila Iki «• ■*- 
n*-?*’ t'aUalrvm. Jei tiktai tylūnių lM»kAW<

MarMciaiai mergai tema, 
nno-2 tortų iki 14 inrtų ui 

k llc, I2C, I3C, 
14C,15C,1SC

Sulyg metų.
Marškiniai moterim* po 

13C, 14C, 1SC 
Kelinė.

.1
tinkama j w-r-<T hriektoriaM pafriN- 

ninkas IzAmaa paskribė, kad 
lVM 50 kratančių pavrikrių taat- 

; relių ligšiol neatnaujino lieea-

1 Imėjn galvuitėnii* arba p.T 
, de-nų-dienas Kfijaudn kur ant 
' rmtvin kumpų.

J J-ak yta tų ”ofen»yvų” |ę»- 
. ti taip ilgui. kol nebus išgali- 

■’t«iyti visi |MVojingi visąmnre- 
irei gaivalai.

CHICAGOJE. ;
----------------------------------------- n'

rinu-yls-i imslntinėti maišini 
kainas.

Tam tikslui reikalingi įsta-l 
tymui. Reikalinga- atskiro- pEganrag PABĖGO U KA- 

jšalies maistui tvarky ti ib pur- Į Įtrron
i lamintas. Tų gnli Įuidnryti. _______
kimgrrsas. )likM ų b<T0

i

Penktadieni*, liepos 25 d., 
tv. Jokūbas Didysis, ap.

Šeštadienis, liepo. M <L, tv. 
Ona, tv. Pan. Marijos Motina.

DARBUOJAMASI SULAI 
KYTi MAUTO IŠVESI 

MA Į EUROPA. i

I

KODĖL BRAMGIOS UOGOS 
H TAIKAI?

Tik tokiuo keliu maistas pilė 
aiųa atpigti.

■ ■ i e
Prieš maistu |taUangimų 

Mųtaivojama daugelis įvairių 
priemonių. Moterių organisa- 
rijos pasinio Imykotuoli ninis- 
ta prafiterininka*. Daugelis 
Veikėjų šaukia, kad neimli 
maisto targaa. bet visuomet 
ui pinigus, kml ireu Įsa kineli 
aaaisto per telefonu*. Kiti vėl 
pataria šeimininkėms maistų 
-pMli tukime krautuvėm, kur 
pigiau parduodama. Daugelis 
kreipiasi kotigresan. kml pa«- 
tarnsis sutvarkytų nuilsto pro-, 
fiterininkus.

I'asturoiuis dienomis *ugnl 
rota dnr nrujn priemonė. m-s 
visos kitos kažkodėl neĮtrigija. 
fhsriuaurinji prinnnei tai ta. 
kad uždrausti gabenti maistų 
i Europą.

Tų priemonę sugalvojo or-i 
ganiznrija vardu ** Anti-l'rofi- 
teering Isvtgire of Amerien**. 
Aitą organimrija. sakoma. I 
krri|isis kongrvsan su reika
lavimu. knd maistas luitų su
laikytas nuo siuntinio Euro , 
pon. Jos nuomom*, kuomet ša- * 
lyj bu-ių daugiau maisto, tilo 
mri ji» busią* pigesnis.

Tuo tikslu |Miiiiinėl.-i orgn 
nizat ija piigiimin- įs-I įvijų ko.i 
grrsan. Norima, knd šimtai 
tuksiančių žmonių ĮMtsinišytų 
po Įretirija.

Gera* daiktas bet...

Sunuinyiiuis gražu*. Ih-t knd. 
jis turėtų Imt pildyliiiii- tni 
jau kitas klausinui*.

Visiipirnin vargini sutiks 
kongresas -u tim -umniiyimi.' 
Nes vyriumi U- yrn pnžmleju- 
si muisto pristatyti Europai, 
nor* laikotarpiu. kol ii. įvyks 
galuiiiui taika.

I'nskui k»* gali ližlikrili 
ti liin**llli atpigimų, jei Uoli 
grėsli- ir : pril iio. nuristo iive 
žinių. i**i to maistu l*u* ėin ir 
užtektinai.

Mu nu

B. :«II

Kad

Iš Cik A įm vieto kalėjimo 
jūrm |«iro* «avniėių iš-ilaužė 
ir |Kils-go -lame- Sturge*. kur* 

|buvo nutausta* kalėjimu ligi 
i keturiolikos metų.

...... .. . .. K neturi norėta ji* iš pa rie-
iua dairir ifattgybr vmokių uo-
gų ir vairių. Bri h.K.oem, ta* ^ktlMuris pabėgo.
viskM nepereinama Nespėja Į |r ,ik j.Ur paAribt. jo 

P?’ kuomet ligital aie-
dūktų atrofti. tuojans didžio- . r
Iii) k<«n|mni.»i) AF^ntai Miprr-1
La ir tMnlctti Irtamraini ’

Todėl, kad eina per trustn
rankas.

ka ir parimi tos kompanijos nAt- ggg rrorvanąrpa gp 
kelia kainų.

Kompanijos i 
kainas. Moka kaip pati 
Sies ja. žmn. knd mm 
su didriiu prina surinks 
(įmigti*.

It BRIGHTON PAIKO.

Tautos Fondo ui skyrio pra
kalbas*, atsibuvusiose liepos 
19 «L apari TmMo* Fondui su
rinktų aukų, !<• dolierių su
rinkta ir U » KrytM. Taip
gi tų vakarų prie šelpėjų aky
lio | >ri si rašė 8 nauji nariai.

•VK Maria,
I. R. šrip. ric. rašt.

susinnktmas įvyk, subatoj, 
liepo* 26 d.. 1919 m., bažnyti
nėj svetainėj. Valdyba.

It

2 4, S

CLKMH8ON KORI Ū2SI i , . . , ..............................IMTI GYDYTOJAVIMU 1 ■«’.'*uj.a* b-
cmrijų j kelias ilienas. visi

Dr. Ilnlilane tlemirison pinu.*“*!. ,
kelių metų teismo buvo .J Tt!“
kaltintas savo rnotem n užu. ii *.

..... z betyii Juos uždarys, kuometme ir nutaustas ilgiems, mr , . • ■ t...... ■mus kolektoriaus įsakvma.tams kabjniiu.
Knlėji* e jis išbuvo kelis’ ~

metus. Tnip vadinamas susi-' 
mylėjimo Ik,ola- jį šįimd |«n- 
liuosavo iš kalėjimu.

Ihitar l>r. CleminMin pada
vė valstijos mtalikalei komiai- 
ini prašymą, kad jam butų 
leista išimujo gydytojauti, 
iiniktikuoti medicinoje.

Aiandie. sakiniui, komisija 
|K-rkrntim'-s jo prašymų.

PRAŽUVO « METŲ MER
G AITE.

Suarettuota. vieni** panokti 
nis.

130 W<
J. K. 

■ Ava..

It TOWK OF LAKE

Viruomenižki tranai.

Kaip jau i-aate patėmiję 
"Drauge” primetimų, kad šį- 
mriinis A.l* IL-K. M. N-mo 
seimas įvyks t'hieagoje ragpj. 
13 ir 1« A

Tat mokrieiviri ir moksli i-111“ ■ •’f1’“ —
vės, renjdiinH-, prie seimo ir Atokių knygų,
raginkime kitus. Visas rengi
mo darbas krinta ant Chica- 
gos moksleivių pečių. Chica- 
giečiai turi išrinku aeiino ren
gimo komisijų, kari darbuoja
si iš visų savo pajėgų, kad tik 
viskas išeitų hopuikiausini. 
Rot, anot poeto Jakšto: “Kur 
du stoa-r-visndoa daugiau pa
darys.” Tat ir riilcagieeia, 
moksleiviai p rtaidėkite prie 
seimo rengimo kaąnisijos ir pa-

Aliu <liviių nežinia kur pra
žuvo l> metų mergaitė J aitri 
tVilkin-oti. 114 E. SiiĮs-rior 
gal.

I'oliriui suareštavo Virgi 
nin \ iešbtiėio p. naktinį. T*n 
ka* matę*. kml pu tinki iui-. 
Tlmtmi- Eitagvrnld. su In iner 
grutė Imięs kallreję*.

Eitagerrililo npgyveiili mi 
mai HHunML Ne-ura-t.-i 
istlsakių.

NAUJA KAMPANIJA PRIEŠ 
PIKTAA'iRIUS

I 
ly 
tui I

I r-tnmkn 
li*t liktų

junimn

Maine momente kiekvieno 
lietuvhi yrn šventa prietlcrmė 
Švivsties, lavinti savo protų. 
Minmlie mes v-ruiie ant slenk
sčio svarbių istorinių perver- 
smių.

I.ivluvos stilius ir dukterys 
Inukia naujo rytojau*, kurio 
užsluMiuai reikalaus miliiniš-________ „___ ....._ w_ ..
kų proto ir dvasios gabumų.1 dėkite jai darbaatiea. kad ŠĮ- 
Išlavinti savo protų ir valią metinis seimas atneštų rražias 
kaip lik ir gulina' visuomeniš- |uis<-kmr* musų Susivienijimui 
kilosi- kursuose, kuriuo* nese- taigi ir mums patiems, 
imi į-teigė I., Vyčių 13 kuopa 
imu, kml virio* ir apielinkė* 

|lietuvilii galėtų iš lenai semti, 
kaip iš kokio šaltinio, mokslų.

,’f o iii"k*lo iiĮišvii-lo* yra du- 
vėjas profesorius kun. I’r. Bū
rys.

Ainndie. liepos 25 d.. 7:3<l 
vakare. Av. Kryžiau* pa
los *vri. i* eilės įvyksta 
jn: •'Krislu* įkūrė drau-- 
siisidiiiančių iš tų. kurie1 

priėmė jo mokslų."’
Tai gerbiamieji,

kmkaitliugiausini
ka susirinkti.

vai, 
rup 
tek.

►tengkitė. 
šių įuiiiio-

V

BIZNIERIAI OARSINKITtS 
"DRAVOE"

PRANEŠIMAS.

i

5#rr<<0

M

i 
i

I
i

Tnt moksleiviai ir mnkslei- 
vės, j dnrlių!

Komiiij*.

PRANEŠIMAS BRIGHTON 
PARKIB0IAM8

Nekulto pras. Av. M. I*, mo
terų ir mergaičių drgugijn 
n-ngia iškilmingų piknikų |ia 
mpijininm durie, 44 ir Fair- 
fii-ld avė., livjios 27 d., 3 vai. 
I** Įlietų. Visi Įiarapijonys Ma
te tiuošinlžiai kviečiami atsi
lankyti ir |Miiuatyti to. ko dar 
m*mat<-t,ane> uggirdžjot.

Kviečia Valdyba
P. S Taip gi pranešam vi- 

Mini« nurt’fn*. joc

Gerbiamieji* Khtemil
Kpauiuiiname atritini šiųa 

giesmes:•
1. Pulkim ant kritų.
2. 9renta* Dieve (npUkad 

M.
IGocHirMavA
A Duokim garbų, iMkavonų.
5. 0 Balntari* Hoetij*.
6. Tastam ergo.
7. Dievą* mn*ų apginė ja*.
Išeis jin- vieniu mažos bra- 

šinrytes formoje. J*-ngvni ga
lės tilpti mažiausioje inaliU- 
knvgėje. Giesmes imtos ii 
mnldnknygės llamybė Jums ".i 
žinonėms. turint įvairias mal
daknyges, sunku sutarti l>cn 
■Imi giedoti ne, kas malda
knygė, tai kitaip sutaisytos 
los giesmė*. Ta brošiūrytė nu
vestų visus prie vienodumo. Į 

|Kas norėtų jų gauti prašomr i 
1 iš anksto pranešti.

Kaina 2c. Kas užsisako' 
daug nuleidžiama, nuošimti*. |

' DRAUGAS" PUBL CO. 
1800 W M Ui 8t Chicago IU

S. P. 'Tanis & Co
31 East llžtkSt, Readand, IH

Arti Michlgan Ava . ant antrų lubų

Lietuviška Agentūra
1’nuu-š.uM- salo draugams, paiįstatiiM*ni. ir kitiems, 

kad per niuo, lietuvišką ofisą galinis lengvomis ulvgumia 
jgyti NAMI'K, ISITIS IK KARMAS Kuris norite par- 
duoti savo nuumvytira. tai atsikitr nitui) ofiaan autrikti jųjų 
informacijas, u mes atengaimėi surasti pirkėja.

Mi-a duoilauM- paskolas aut iujudinamo turto (proper
šų) ant pirmo ir antro murgrėiu.

Me. apdraudžiama (inliunname nuo ugnim r rinktas 
linoaavylim j geriausias kompanija*.

Jeigu reikalaujate kokio nqrs patarimo apie kokius da
li ku. ariu provas. tai rtaaikai gausite teisingą n»lą ir tas 
jums nieko liekant uos.

Jeigu reikalaujate fo-rkalbetojo t interpreter) į court’ą. 
tai atsišaukite musų oftsan.

Visuose reikaluose suritiuoae KKAL ESTATE biuiia 
arba kituose dalykuose, kreiplutša musų lietuviikan ofiaan, 
kur jums užganribninua užtikrintai

Varą o/uai didini lai 
Ui <• itdindai vakari

landai ii r
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