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VOKIETIJOJE PLENU0JAMA 6 MILIJARDAI D0L.
MOKESČIŲ.
Tiek norima surinkti viene
riais metais.
Berlynas, liepos 25.—Laik
raštis North German Gazette
paskelbė Vokietijos finansinę
programą. Tą programą paga
mino finansų ministeris Mathias Erzberger su finansi
niais ekspertais. Sulig progra
mos, valdžia vieneriais metais
savo šalyje nori surinkti 25
milijardus markių (6 milijar
dus dolierių) mokesčių.
Anot sumanymo, 8 milijar
dai markių turėtų but surink
ta tik vienomis karės mokestimis. Kiti 17 milijardų turėtų
STREIKAI SMAUGIA
but surinkta iš kitokių ver
BOLŠEVIKUS.
smių.
Iš pastarųjų mokesčių pirIma susiprasti darbininkai.
mojoh vietoj! statoma visokie
bizniai.
Antrojon—mokesčiai
Washington, liepos 25.—Ru nuo įplaukų, gi trečiojon—mo
su bolševikų teritorijose sisfu- kesčiai už būtinus pragyveni
čia badas, ligos ir darbininkų mui daiktus.
nerimavimai, kas padaro labai
daug nesmagumų ir pragaiš Mokesčiai nuo investinimų.
ties bolševikų valdžiai Mask
Didelė doma programoje at
voje:
kreipiama į įplaukas iš invesApie tą visa bevieliu tele tintų kapitalų. Tų kapitalų
grafu paskleidė žinias vienas pelnas turėtų but apdėtas nuo
bolševikų komisaras, artimiau 25 ligi 30 nuoš. mokestimis.
sias Lenino sėbras, Leo KameNauji šalies mokesčiai turi
nev. Ui čia tas žinias paskel prasidėti su 1920 metų pra
bia rusų ambasados militari- džia.
nis palydovas, pulkininkas NiTai visai mokesčių rinkimo
kolajev. Jis tų žinių yra ga ^sistemai reikalinga visa awm~
vęs iš Omsko.
ja ekspertų ir visokių valdi
Komisaras Kamenev savo ninkų.
vienoje žinioje taip praneša:
''Darbininkų nepasitenkini 5 milijardai dol. talkininkams.
mas ir nerimavimas pasiekė
Ministeris Erzberger prane
augščiausiojo laipsnio. Mask šė finansiniams ekspertams,
voje darbininkai streikuoja. kad gegužės 1 d., 1920, Vokie
Visos dirbtuvės tuščios. Strei tija turi išmokėti 20 milijar
kininkų tik vienas obalsis: ša dų markių (5 milijardus dol.)
lin sovietai! Epidemijos ple talkininkams. Tą sumą būtinai
čiasi. Nėra duonos ir medika reikia pagaminti paskirtu lai
mentų. Dezerterių skaitlius di ku.
dėja."
Vokietija nepaprastai daug
turės išlieti prakaite, kol ap
KOVA PRANCŪZŲ SU
mokės visas skolas, kokios pa
daryta karės metu. Bus to
BULGARAIS:
prakaito ir sekančioms gentParyžius, liepos 25.—Pran kartėms.
cūzų kariuomenės pulkas pa
siųstas Bulgarijos sostinėn So
fijon tenai išginkluoti bulgarų VOKIEČIAI TARIASI APIE
NACIJ0NALIZACIJ0S
garnizoną.
PLENUS.
Prancūzai keliavo laivais
upe Dunojumi. Išlipant jiems
iš laivų ties Padenka juos už Paskelbta programa kontro
liuoti kasyklas ir
puolė bulgarai. Prasidėjo ap
sišaudymai.
geležinkelius.
Smarkesnis
susirėmimas
įvyko paskiau, kuomet užmu
Weimar, Vokietija, liepos
šta trys prancūzai.
25.—Aną dieną nacijonaliam
susirinkime premjeras Bauer,
SMŪGĮ SMŪGIU REIKIA kalbėdamas apie praeituosius
ATREMTI.
streikus, perspėjo šalį prieš
netikėtą
revoliuciją,
kuri,
Omaha, Nebr., liepos 26. —
anot jo, turės but kontrrevoNacijonalės demokratų parti
liucija su baisiausiomis išnai
jos
komiteto
pirmininkas
kinimo pasekmėmis.
Cummings, kalbėdamas čia de
Premjeras pažymėjo, kad
mokratų vadų
susirinkime,
pažymėjo, jog laikas butų de skaitlingos žmonhj minios tu
mokratams
subrusti
prieš ri pamato nepasitenkinti. To
partijos priešininkus ir ginti dėl valdžia pasidarbuos taip,
kad prašalinti tą negeistiną
prezidentą Wilsoną.
Šiandie, sakė jis, kitų par minių nepasitenkinimą.

kai; pakilę prieš bolševikus
BOLŠEVIKAI GALI PAIMTI
5,000 ANGLŲ.
Vanduo nupuolęs upėje
Dvinoj.
Londonas, liepos 25.—5,000
anglų kariuomenės už 200 my
lių pietuose nuo Archangelsko
atsidūrė didelian pavojun. Yra
baimės, kad rusu bolševikų
kariuomenė anglus apsups ir
"paims nelaisvėn.
Anglų pulkams vadovauja
gen. Ironside. Jis pranešė čia
apie savo blogą padėjimą. Pa
žymėjo, kad upėje Dvinoj van
duo visai nupuolęs. Karės lai
veliai negali nešti jokios pagelbos. Nes tie įsiarę dumblan
riogso be jokio veikimo.
Tuo tarpu bolševikai vis
labjaus smarkauja. Jie yra
skaitlingi.
Vienas bolševikų kariuome
nės sparna s briaujasi rytuose
nuo Onegos, kitas vakaruose
nuo Pinegos. Labai lengvai
gali anglus atkirsti nuo Ar
changelsko.
ESTAI PLIEKIA RAUDO
NUOSIUS.
Bolševikų kariuomenė
atsimeta.
Copenhagen, liepos 25.—Iš
Estonijos gauta oficijalis pra
nešimas, kad estai sulaikė bol
ševikų ofensyvą abiem Psko
vo šonais.
Po sulaikymo estų kariuo
menė stojo kontrofensyvon ir
privertė bolševikus gelbėtis.
Šiandie bolševikai visais tais
plotais atsimeta atgal.
Didelius nuostolius paneša
bolševikai.
UŽEINA BOLŠEVIKAMS UŽ
UŽPAKALIO.
Susijungia du bolševikų
priešininku.
Vienna, liepos 25.—Ukrainų
valstiečių kariuomenės vadas
Simon Petlura ir gen. Grigorjev, buvusis Odessos prefektas,
veikiančiuoju prieš bolševikus,
savo spėkas sujungia užpaka
lyj bolševikų fronto, išilgai
upės Dniestro, Besarabijoj.
Petlura su savo kariuomene
žygiuoja ant .Kijevo iš vaka
rų, gi Grigorjev iš pietų.
Iš šiaurrytų, be to, ant Ki
jevo briaujasi su ginkluotais
ukrainų būriais atamanas Anhell. Tie jo būriai maršuoja
nuo Konotopo šono.
šiandie Kijevas yra bolševi
kų rankose.

tijų vadai už mažiausius men
kniekius prezidentą kritikuo
ja, užmetinėja jam nebūtus
daiktus. J u k tai daroma di
džiausia gėcįa šaliai ir visai ša
lies administracijai.
^SĮB
Tad demokratų vadams rei
ktų pakilti ir į tuos priešinin
kų smūgius atsakyti tokiais
pat smūgiais.

Tam tikslui reikalingi vai
stai. Tie vaistai—tai įstaty
mai,
tvarkantieji darbininkų
ir ekonomines tarybas, ko&-w4
valdžia įsteigs.
Nacionalizuojamos kasyklos.
Premjeras paskelbė, kad
valdžia nacijonaliam susirinki
mui paduosianti sumanymą su

SUKILIMAI PRIEŠ SERBUS
KROATIJOJE.
Paryžius, liepos 26. — Depešose iš Agram ir Gratz pra
nešama apie pakilusią revoliu
ciją Kroatijoje
Kroatų kariuomenė paskel
bė Kroatijos respublikai ne
priklausomybę. Tuomi ji paro
de, jog atsimeta nuo Serbijos.
Daugel vietose kroatai pra
dėjo broliuoties su ungarų ka
reiviais.
Kareiviai kroatai apleidžia
savo pulkus, 4 gi oficierai pa
naikina ant savo uniformų
ženklus, turinčius sąryšį su
Serbija.
Suparaližiuoti kuone visi ge
ležinkeliai ir telegrafai.
Serbų valdžia mėgina nu
malšinti revoliuciją. Prieš su
kilusius kroatus
pavartoja
kaip serbų, taip kroatų kariuo
menę.
Marburge, už 36 mylių nuo
Gratz'o, kroatų garnizonas bu
vo pakilęs. Ištiko susirėmi
mai. 30 žmonių užmušta ir
daugelis sužeista. Garnizonas
nebuvo pasitenkinęs demobi
lizacijos vedimu.
Visoj Kroatijoj
skleidžia
mas obalsis: Atsimeskime nuo
Serbijos;

IR VĖL KALTINAMAS PRE
ZIDENTAS WILSONAS.
Senatoriai trūkto visokius
prezidento darbus.
Washlngton, liepos 26. —
Aną dieną senatui paduota re
zoliucija, kuriąja pareikalau
ta, kad jis patvirtintų padary
tą Suv. Valstijų su Prancūzi
ja sutartį, sulig kurios Suv.
Valstijos pasižada ginti Pran
cūziją nuo galimų ateityje vo
kiečių pasikėsinimų.
Buvo sumanyta tą sutartį
ratifikuoti. Bet senatoriai opozicijonistai pasipriešino.
j i e pažymėjo, kad tos su
tarties tekste yra padėta, jog
sutartis senatui turi but induota vienu žygiu su taikos
sutartimi. Sakė, kad parva
žiavęs iš Europos prezidentas
to nepadarė. Taikos sutartį
jis indavė senatui, bet apie
aną sutartį nutylėjo. Senato
riai negavę oficijaliai tos su
tarties teksto.
Ve kodėl keliamas trukšmas.
Senatorių opozicija vilkins
ir šitą klausimą, kaip šiandie
vra daroma su taikos sutarti-
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Bulgarija turės atlyginti savo
priešininkams
Rusijos uostai, turbūt, bus
blokuojami.

mas—apie du milijardu fran
kų. Tas atlyginimas bus jaro.
porcijonaliai padalintas tarpe
Paryžius, liepos 25.—Bulga
Rumunijos, Serbijos ir Grai
rijai taikos sutartis dar nepa
kijos.
baigta. Talkininkai negali jos
Didžiausia tos sumos dalis
pilnai padaryti, kol pirmiau
nebus pabaigti visi reikalai su teks Serbijai. Nes bulgarai
labjausia sunaikino Serbiją.
Turkija.
Tuo" tarpu Turkijos likimo J Mažiausia
dalis-Graikijai.
klausimas padėtas ant svar-« Nes bulgarai mažon graikų dastyklių. To klausimo galuti lin buvo įsiveržę.
nas išrišimas priguli nuo Suv. Vyriausioji taikos konferen
cijos taryba laukia nuo prezrValstijų.
Prezidentas
AVilsonas
iš dento Wilsono žodžio, kas pa
kongreso turi gauti atsakymą, daryti su bolševikiška Rusiją;.
ar Suv. Valstijv "utinka savo Ar jos uostai ir tolesniai turi
globon paimti Konstantinopo but blokuojami, ar blokada
lį ir Armėniją. Kol tas nebus panaikinama.
padaryta, taikos konferencija
Stovima už blokadą.
negalės nieko veikti Turkijos
Konferencijos tarvba savo
reikale.
Pabaigus reikalus su Turki keliu stovi už tai, kad bolše
ja, talkininkų taikos konfe vikiška Rusija ir tolesniai bu
rencija galės pagaminti taikos tų blokuojama.
Nes jei blokada butų panai
sutartį Bulgarijai.
kinta, tuomet bolševikai išTftžV
Bulgarija turės užmokėti.
sienių gautų maisto ir kitko ir
w
mi, iš kurios norima išmesti
Kalbama, jog ant Bulgari tuomet dar labjaus jie butų
tautų sąjungą.
jos busiąs uždėta s atlygini- nesukalbami ir žvėriškesni.
Nežinia kaip senatas atsieks
negalimų dafktų.

GAL BUS GATVEKARlįĮ DARBININKŲ STREIKAS.

DARBUOJAMASI UŽ AIRI džiaugiasi savo darbo pasek
mėmis. Jfes viešoji opinija sro
JOS NEP&KLAUSO
vi Airijos pusėje.
TtfYBC.
Jis sako, jog pripažinimas
De Valerą važinėja su kalbo Airijai nepriklausomybės airiams yra daugiau svarbesnis
mis.
ir brangesnis daiktas kaip vi
Salt Lake City, liepos 26. — si šios šalies.turtai.
Pav., jei Suv. Valstijos ai
Čia, viešėjo Airijo s respubli
kos prezidentas de Valerą. Iš riams padėtų visus savo šalie*
čia jis iškeliavo į Montana 'turtus i r pripažinimą nepri
klausomybės ir lieptų pasirink
valstiją.
De Valerą daug dirba Airi ti, tai airiai iš tų dviejų pasi
jos nepriklausomybės reika rinktų nepriklausomybę. Nes
lais. Svarbiausias jo tikslas iš ji yra brangesnė už visus pa
gauti nuo šios šalies vyriausy saulio turtus.
bės pripažinimą Airijai nepri
PIRKITE KABJĖS TAUPY
klausomybės.
Prezidentas
de
Valerą MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
reikalavimu
nacijonalizuoti
visas elektros spėkas ir lignito
produkciją. Premjeras nupasa
kojo visą eilę kitų valdžios su
manymų nacijonalizavimo iikslais. Sakė, tokia tai busianti
valdžįos programa, jos politi
ka.
Pirmoje sumanymų vietoje
pastatoma
nacijonalizavimas
visų be jokios išimties kasyk
lų ir geležinkelių. Sakė, be to
negali tinkamai gyvuoti nei
jokia demokratinė viešpatija.

premjeras, tai vokiečiams bus
vilties sulaukti tų laikų, kuo
met dabartinė taikos sutartis
bus išnaujo perkratyta ir aš
trios joje sąlygos atmainytos.
Mueller pildys taikos sutartį.

Užrubežinių reikalų mini
steris Mueller kalbėdamas ra
gino vokiečius, kad taikos su
tarties sąlygos pilnai butų pil
domos. Pildymo metu podraug
bus darbuojamasi sutarties re
vizijos reikale.
Mueller išreiškė nuomonę,
Bus uždrausta importuoti
kad Vokietija prietelingai at
nereikalingus daiktus.
sineštų į Belgiją, tikrai pasi
Pagaliaus premjeras pažy švęstų tos šalies atgaivinimui.
mėjo, jog ateityje į Vokietiją j Nes per Belgiją vokiečiams
bus uždrausta iš svetimų šalių bus lengviau susiartinti su
importuoti darbininkams ne- įširdusiais prancūzais.
įgijamus ir jiems nereikalin
riohenzollernai negali but
gus visokius pertekliaus daik
prezidentais.
tus. Tais daiktais negalės nauNacijonalis vokiečių susirin
doties nei turtingieji.
Busimos demokratinės Vo kimas nusprendė, kad nei vie
kietijos svarbiausias tikslas ir nas buvusios Hohenzolleiiių
užduotis bus uoliai darbuoties dinastijos narys nekuomet ne
ir dirbti, kad atgaivinti ir at gali but išrinktas prezidentu
naujinti nacijonalį gyvenimą ir užimti prezidento ofisą Vo
i r nacijonalį mintį, paremtą kietijos respublikoje.
ant tautų sąjungos idėjos.
Tą sumanymą susirinkimui
I r jei toji idėja vokiečių buvo indavusi viena susirinki
,
tarpe didės ir> stiprės, sakė mo atstovė, Agnus.
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Gatvekarių ir viršutinių geToks pasielgimas darbini nležinkelių darbininkų streikas J kuose pakelia nerimavimą.
Chicagoje, sakoma, neišvengtiŠiandie, liepos 25 d., Chįeagon atkeliauja internacijonanas.
Kompanijos buvo pasiulu- lės gatvekarių darbininkų uni
sios darbininkams 9 valandas jų prezidentas Malion.
Kaip šiandie State Public
darbo dienoje ir 62 centu va
Utilities komisija turės dar
landoje.
vieną konferenciją su kompa
Darbininkai nesutiko su tuo nijų atstovais. Sakoma, toje
pasiūlymu. Darbininkai gal ir konferencijoje, turbūt, daly
stotų į tolimesnes tarybas už vaus ir prezidentas Mahon.
mokesčio reikale. Bet jie griež
Yra šiek-tiek vilties sutai
tai stovi už 8 valanams darbo kinti abi pusi.
dienoje.
Bet jei šiandie nepavyks tas
Kuomet darbininkai nesuti padaryti ir jei kompanijos neko su kompanijų pasiūlymu, atlaidžiai stovės už 9 valandas
kaip kompanijos, taip ir State darbą dienoje, tuomet gatve
Public Utįlities komisija stai- karių ir viršutinių geležinkega aptilo ir sustabdė konferen- lių darbininkų unijų viršaičiai
1
ii
-t
1
"II
•
*
paskelbs
balsavimus
klausime,
cijas.
kuomet pradėti streiką.
Viršaičiai intikina publiką,
jog be darbininkų nubalsavimo negalima paskelbti strei
kui laiko.
Belmont Park, N. Y., liepos
Ir jei šiandie vakare bus par
26. — Kaip čia, taip ir kituo
se miestuose gal sustreikuos skelbta balsavimai, nėra abe*
lakūnai, kurie tarpe didžiulių jonės, kad į porą jdienų susi
lauksime streiko.
miestų išvežioja paštą.
Iš pačių darbininkų kalbų ir
Pareikalavo jie atgal dar
ban priimti du lakūnu Smitli jų upo matosi, jog šiandie kon
ir Lee, kuriuodu prašalino ferencija neduos patenkinan
Iš darbo — vežioti paštą, ant čių pasekmių. Ir jei taip, reiks
rasis generalio postmeisterio laukti streiko.

STREIKUOS LAKŪNAI.

asistentas Praeger.
Tiedu lakūnu aną dieną at
sisakė skristi su pačta del tir
štos miglos. "Pasakė, kad skri
dimas yra pavojingas.
Tuomet Praeger jiedviem
pastatė ultimatumą: "Skris
kite arba meskite darbą". Tr
prašalino.
Dabar už tuodu užtaria kiti
lakūnai.
Paryžius, .liepos 25.—Kaip
šiandie čia laukiami atkeliau
jant
Bulgarijos
atstovai.
Jiems vieta paskirta Pary
žiaus priemiestyj Neuilly.

VOKIEČIAI PRANCŪZAMS
DUOSIĄ 10,000 OŽIŲ.
Ir belgai bus aprūpinti galvi
jais ir gyvuliais.
Paryžius, liepos 25.—-Sulig
taikos sutarties sąlygų, Vokie
tija Prancūzijai turės pristaty
ti: 500 eržilų, 3,000 kumelių,
90,000 melžiamųjų
karvių,
100,000 avių ir 10,000 ožių.
Belgijai gi vokiečiai turės
pristatyti: 200 eržilų, 10,000
kumelių, 50,000 karvių ir 40,000 telyčių.
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Šeštadienis,

DRAUGAS
sitikimų ilgai buvo Lietuvoje
neaprupinti, dabar jau page
rėjo. Kiti-gi reikalai tebėra
LITHTJ ANIAN DAILY FRIEND
kaip buvę. Amerikos lietu
Nelaimingas atsitikimas.
tymo vietas ir Kristaus pamo
Pabllsbed Daily Ezcept Sundays by
DRACGAS PI BLISHING CO„ Inc., viams tebelieka tas pats užda
Alabamos valstijoje, Col- kinimą, kuomet davėsi įkąsti
1800 W. 4Bth St., Cbica«o, nilnots. vinys: dirbti visiems išvien,
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TERMS OP SI USORIPTIOII
One Ynar
#5.00 kad tėvynėje pagerėtų.
dinama Tuscurnoia. Ten pasi Kaip reik skaityti Šv. Raštą.
Slx Months
$3.00
žymėjo kasžin kokia sekta va
Tfmrsday's Edition
$2.00
Katalikų Bažnyčia nedraudžia
dinama "Holy Rollers" (tur
At K15W8.STAIfDS 3c A OOPY
žmonėms skaityti Šv. Raštą*
būt, šventi kočėlai). Tos sek
Adrerti*iug rates on applkation
bet reikalauja, kad iš to skaity
tos mokintojas anądien prane
šė susirinkusiems, kad tarp jų mo padarytus išvedimus atskiri
mrri'ViŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
Vienas mūsų skaitytojų bu yra vienas stipraus tikėjimo asmenys paduotų Bažnyčiai iš
vo taip malonus pristatyti žmogus. Jis taip stipriai tikys, tirti. Tik tuos iš Šv. Rašto pa
Eina kasdieną išskyros nedėldieiiius.
išvedimus
galima
mums laišką nuo savo draugo kaip Šv. Povylas. Kada gyvatė darytus
PRENUMERATOS KAINA:
Metams
$5.00 iš Anglijos. Laiške atsispindi, įkando šv. Povylud į ranką ir skaityti neklystančiomis tieso
Pusei Metu
$3.00
kaip manome, Britanijos lietu įkibusi laikėsi, kol jis parnešė mis ir pildyti apsiėjimu, ku
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne vių dabartiniai rūpesniai, tai žabus nuo lauko iki ugnavie- riuos Bažnyčia patvirtina.
nuo Naujų Metų. Norint permainyti gi paduodame ištraukas. RaNabašninkas C. Harrison
tei, tai tas įkandimas apašta
a d r e s ą vi.<»ada t e i k i a p r i s i ų s t i ir s e n a s
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- šoma:
lui nekenkė (Ap. Darbai 28 skaitė Apaštalų Darbų 28-tą
kant krasoje ar exprese "'Money Order"
Tikėjausi daug ko naujo su persk.), nes jo tikėjimas buvo perskyrimą. Skaitydamas ne
arba įdedant
pinigus į
registruotą
žinojo kitų Šv. Rašto dalių,
laukti, bet viskas veltui. Ra stipras.
Uiška.
kurias čia minėjome, ir padarė
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. šiau keletą laiškų per įvairias Tuscumbijos sektantai suma klaidingą išvadą, buk gali duo
vietas Lietuvon. Nežinau kur nė parodyti pasauliui, kad jie
1800 W. 46thSt., Chicago, III.
jie nuklydo. Nei vienas negrį tiki neblogiau už šv. Povylą. tis gyvatei įkąsti. J e i jis butų
Telefonas MiRinley 6114
žo, taigi tikiuosi nors vienas Kunigužiui pakvietus iš susi katalikiškai apsiėjęs, tai yra,
jei jis butų davęs savo išvadą
iš 4 pasieks Lietuvą. Paskuti rinkusių
pakilo
Cleveland ištirti Katalikų Bažnyčiai, tai
nį rašiau per Lietuvių Atsto Harrison, 32 metų vyras.
ta butų tą išvadą papeikusi,
vybę Londone.
..
Visiems bežiūrint iš tam tik nebūtų pavelijusi savo tikėji
Dabartiniu laiku daug laiš ros dėžės tapo paleista gyva
kų ateina iš Lietuvos. Dau tė. Harrisonas ją nutvėrė že mą bandyti gyvatės įkandimu.
Harrisonas šiandie tebebūtų
giausia nuo tų, ką išvažiavo į miau galvos. Gyvatė penkisyk
gyvas.
Rusiją 1917 m. Sugrįžę į Lie įkando jam į ranką tarp alkū
tuvą, rašo pas žmonas, pa nės ir čiUrnies. Dviem dienom
Ne visi mokintojai geri.
žystamus. Gavau ir aš porą.
Harrisonas ne vienas padarė
praėjus Harrisonas mirė. Tele
Nusiskundžia sunkiu pragyve
grama pranešanti tą mirti iš savo klaidingą išvadą. Jam
nimu. Su darbais ne kaip esą.
pritarė jo mokintojas—sektisiųsta liepos 13 d., 1919 m.
Apgailestauja važiavimą Rusi
ninkų dvasiškis. Kristus buvo
Nevalia gundyti Dievą.
jon.
Tiesa,
nebuvo
ko
važiuo
Lietuvių katalikų pinigais
aiškiai mokinęs tokių neklau
ti,
nes
mums
Rusija
niekad
Katalikų
Bažnyčioje*
šitokis
suaukotais į Tautos Fondą ysyti: " Jei aklas aklą veda, abu
nieko
gera
nedavė.
Rodosi,
tu
atsitikimas negalėtų įvykti. į duobę supuola/' (Mat. 15,
ra užlaikomas
Informacijos
Biuras New Yorke 6 West rėjome patarnauti šaliai, ku Davimasis gyvatei įgilti yra •14). J a u mes rašėme, kaip at
48-th str. To biuro vedėjas rioj daugiau laisvės turime. savažudystė. Pasaulietis kata skirti tikrą tikėjimo dalykų
p. Carl Byoir 21 liepos ga Mane irgi kalbino draugai, bet likas liautųsi buvęs kataliku, mokintoją nuo melagingo. Yra
vo telegramą iš Paryžiaus nuo man rodėsi Rusija yra sveti jei tokį dalyką apsiimtų. Nei ir skyrium atspausta knygutė
mesnė negu Anglija, o mirtis kokis katalikų kunigas negalė
savo atstovo.
j vardu " K o kiaušyti. , , Tus
negali būti lengvesnė Rusijoj, tų dalyvauti posėdyje, kur yra
Telegramoje pasakyta, kad
cumbijos atsitikimas skaudžiu
negu Prancūzijoj. Nutariau daromi panašus daiktai.
mirties iškalbingumu parodo,
ant rytojaus, t. y. 22 liepos,
liktis
Yra begalinis skirtumas tarp kad reikalingas buvo mųs ra
D-ras Jonas Šliupas turėjo k e - |
ir nieko nenustojau. Ne
liauti į miestą St. Nazaire ir teko nei kareiviškos duonos nabašninko Harrisono ir Inrp šymas.
žv. Povylo. Apaštalą gyvatė
tenai gauti iš Amerikos val ragauti.
Kodėl Dievas nesiduoda
Antrą Velykų dieną kalbė įkando jam nematant ir neži
džios daugybę vaistų, chirur
gundytu
gijos instrumentų ir reikmenų jo dr. J. Šliupas. Iš jo pasa- nant. Harrisonas tyčia davėsi
ligonbu&ams. Tą visa pirimf kojinių atrodo, kad Amerikoj gyvatei įkąsti, kad butų pro
Tečiaus vienas-kflas
dar
M
Lietuvos valdžia už 850 tūks uždarbiai netik geresni, bet ir gos stebuklui pasirodyti. Ir mintija: Čia tik ne viskas aiš
pasivedimas. Kristų gundytojas, pastatęs ku. J u k tikėjimas yra geras
tančių dolierių, nes to viso visas lietuvių
Kartais rodos, butų malonu ant bažnyčios viršaus, liepė daiktas. Žmogus gerai daro,
senai truko Lietuvoje.
Puiki šokti žemyn, kad Dievas ste kada stipriai tiki, kodėl Die
Tuos visus daigtus p. Šliu Amerikoj pagyventi.
pas turi geležinkeliu nuvežti i svajonė! Kadaise dar puikesnė buklu apsaugotų nuo puolimo. vas neišgelbėjo jo niio mirties
La Pallice, o iš ten vandeniu apie Angliją buvo. Bet svajo Bet Kristus atsakė: " P a r a š y t a už tatai? Kitaip sakant, kodėl
pasiųsti į Lietuvą. Siuntinys nę ir pasiliko svajone. Taigi yra: negundyk Dievą, savo Dievas uždraudė mums versti
9
turi ateiti į vietą pradžioje mažai ką apie Ameriką svajo Viešpatį." (Mat. 4, 7). Tais Jį daryti stebuklus V
ju. Mintis galvoj sukinėjasi a- žodžiais Išganytojas priminė
Pažiūrėkime, kas butų, jei
rugpjūčio.
tris
Seno
Įstatymo
vietas,
ku
Dievas darytų stebuklus, kada
Tuom pačiu laiku karinė pieLietuvą.Tik duokDieve, kad
riose
buvo
uždrausta
reikalau
žmogus užsigeidžia, tai rasi
Lietuvos misija (ją minėjome liktų laisvą ir nepriklausoma.
ti
iš
Dievo
stebuklų.
Pirma
vie
vakarykščiame
*' Draugo'' Aukso kalnus ir pyragus ap ta yra Išėjimo knyga, arba me atsakymą šitam klausimui.
numeryje) renka į krūvą ava leidę, grįžtumėm prie žagrės Exodus, 17 perskyrimas, 2 ei Jeigu Dievas ištrauktų iš po
lynę, rūbus ir maistą Lietu ir juodos duonutės. Lietuvis lutė. Ten Maižiešius barė žy- gatvekario "kiekvieną palenvos armijai, supirktus iš Ame nesibaido savo prigimties ir dus už reikalavimą vandens, dantį po juo, tai visi automo
rikos valdžios už 17 milijonų neatsižada Tėvynės, nors ir kur jo nebuvo. Antra vieta yra bilistai lakiotų kaip akis išde
dolierių. Tuos visus daigtus ! geriausia svetur gyventi butų. Penktoji Maižiešiaus knyga, gę, nebijodami susikulimo su
gatvekariais, nebijodami suva
žada tuo pačiu laiku pasiųsti į Taigi laukiu.
arba Deuteronomium. Ten 6 žinėti senių nei vaikų, nes vi
Žmonės labai sujudo prie perskyrime, 16 eilėje pasakyta:
Lietuvą.
sus Dievas ištrauktų iš po jų
lietuvystės.
Porą
metų
atgal
Lietuva neturėjo beveik aš
"Negundykite Viešpatį savo ratų. Nei vienas tinginys neitų
prasitariau
apie
vaik;ų
prasituoniolikos milijonų dolierių.
Dievą, kaip gundėte jį Maso- dirbti, nes Dievas turėtų jį iš
Bet Amerika jai patikėjo, mokinimą lietuviškai skaityti je.' , Prieš mirsiant Maižiešius
gelbėti iš bado mirties. Žmo
Tai tat yra paskola. Duodama | i r r a š y t L Nesisekė. Šiandie dar kartą priminė levitams,
nės retai vaikščiota tiltais, o vi
tokią paskolą Amerikos vy- k l t a i P - T l k klausinėja, kokiu kaip bloga yra gundyti Dievą.
si bristų tiesiog, tikėdami, kad
riausybė, matomai, pripažįsta b l u i u ^ a l ė t u v a i k u s pramokyti (Deut. 33, 8).
Dievas juos ištrauks, jei jie
kad lietuvių reikalavimas bu- lietuviškai skaityti ir rašyti,
Tai-gi nelaimingas Harri ims skęsti. Vaikinai iš revolve
ti nepriklausoma viešpatija, M a n paaiškinus, susirašė 20
rių šaudytų išilgai gatvių, o
vaikų ir 3 suaugę. Reikalingi son peržengė tris Seno Išta
yra teisingas.
Dievas turėtų stebuklingai tą
šo
į
Archangelską
augsčiau
Savaite pirm to pulkininkas * * * * ^ J ^
^ ^ 1 ™
syk užgydyti jų padarytas
Reikia
kreiptis
į
Ameriką.
Ar
paduotu
adresu,
arba
į
Lietu
Warwick Green, Amerikos at
žaizdas. Jtik aišku, kad visa
stovas talkininkų Baltiškoje nepagelbytumei ? Meldžiu be vą, Šiaulių apskritį, Kolainių gamtos tvarka turėtij liautis
Komisijoje patarė, kad Lietu didelių ceremonijų kokį ,20 valsčių, Katarkiškių
kaimą ten, kur žmonės pasirodytų, o
siųsti.
,
vos valdžia ir kariuomenė bu
Dievas turėtų daryti stebuklus
ten likusiems giminėms.
tų gausiai šelpiamos reikme
Vincas Vegis Archangelske tūkstančiais kas minutą.
PAIEŠKOJIMAI.
nimis ir kitokia pagelba. Jis
paieško savo seseries Marijo
pripažino, kad Lietuvos armi- >,.«.. ,
Klaidos priežastis.
nos Vegaitės-Josienės.
Juozas Markevyčius iš Dauja yra gerai Organizuota ir
Adresas: Archangelsk, VosReligijos priešas prancūzų
pasekmingai dirba, ir kad jos gelaičių kaimo, Virbalio apykresenskaja ui., dom No. 28, gydytojas Charcot apie 1870
augščiausias vadas generolas i gardos, Suv. gub. prašo atsikv. 4. Vikentij Adamovič Ve m. parašė knygutę " L a foi qui
Žukauskas ir kiti augštieji vir- šaukti savo giminių: JuOzo gis.
guerit," t. y. Gydomasis Tikė
Budrevičiaus,
kuris
kitąsyk
šininkai yra toki kokių gali
Antanas
Galvonas
mirė jimas. Tos knygutės mintis
gyveno
219
First
str.,
Jersey
ma norėti, kad butų.
Archangelske 25 vasario, 1919 yra, kad stebuklus daro ne
City
ir
Onos
Kačergis,
kuri
Dabar jau galima sakyti be
m., 3 vai. po pietų. Iš miesto Dievas, o stipri žmogaus min
kitąsyk
gyveno
202
Davis
ave.
baimės, kad prasidėjo artymi
ligonbučio jo kulias tapo nu tis, arba tikėjimas. Cliarcot, be
Harrison
N.
J
.
reikalų santikiai tarp Ameri
vežtas po Mišių 27 vasario į abejonės, klydo. Bet jo klaida
kos ir Lietuvos.
Stanislovas Jazdauskas iš katalikų kapines Archangels patiko daugeliui protestantų
Reikia pažymėti, kad gydy Archangelsko (adresas Smol- ke ir palaidotas.
dvasiškių. Drįstu spėti, kad ir
mo reikmenys yra skirtos vi nyi Bujan Požarnaja Brigada)
P. Savickas tapo granata su tas dvasiškis, kuris nelaimingą
siems Lietuvos žmonėms, o rū paieško savo brolių Petro ir Žeistas ant gelžkelio 466 vior- C. Harrisoną pakvietė prie gy
bai ir maistas vien tik ka Pranciškaus Jazdauskų, ku- ste nuo Archangelsko. Po to vatės, buvo persiėmęs daugiau
riuomenei. Tatai gydymo rei riuodu prieš karę gyveno Phi- turėjo operaciją ir mirė 5 ge prancūzų gydytojo mintimis
kalai, kurie del nelaimingų at- ladelphijoje, Pa. Juodu tegu ra gužio? 1919 metų.
įlėgti &v. Rašto tiesomis, ka

Religija ir nedoras paikumas.

"DRAUGAS"

Tarp Anglijos
Lietuviu.

"DRAUGAS"

Amerika ir Lietuva.

K

liepos

26,

1919

wmm

dangi tikėjo, buk stipri flnrrisono mintis, gali jį apsaugoti
nuo gyvatės nuoaų. Apaštalų
Darbų knygoje y£ač 28 per
skyrime nėra tokios vietos, iš
kurios galima buvo padaryti
tokį išvedimą, kokį padarė CHarriso n ir jo dvasiškis.
Ne vienas Charcot yra kal
tas už krovimą ant tikėjimo to,
ko negalima ant jo krauti.
Liuteris taip-gi rašė, buk stip
rus tikėjimas viską padaro, net
nuodėmes panaikina. Tai-gi už
Harrisono mirtį yra kalti ir
Charcot ir Liuteris.
Tikėjimas yra gera dorybė.
Bet jis turi ribų. Tikėjimu rei
kia pripažinti tas tiesas, kurias
Dievas apreiškė, bet nei nuodų
negalima naikinti su juo, nei
nuodėmių.
Pastaba.
Nors Chicagos dienraščiai
Tuscumbijos atsitikimą prane
šė liepos 14 d., 1919 m. kaip ir
kitus atsitikimus, tečiaus nevisada galima atsidėti dienraš
čių pranešimais, ypač tikėjimo
dalykuose.
•Atsakomybę už
pranešimo teisingumą mes pa
liekame Chicagos " T r i b ū n e . "
Jei ji butų paskelbusi prama
nytą atsitikimą, tai visi mųs
išvadžiojimai bet-gi liktų tei
singi, nes jie paremti kitais
panašiais, seniau buvusiais at
sitikimais. Tie išvadžiojimai
yra:
1. Nevalia yra žmogui žodžiu
ar darbu versti Dievą, kad pa
darytų stebuklą, nes stebuklas
priklauso nuo Dievo jėgos ir
valios. 2. Valia skaityti Šv.
Raštą, bet iš to skaitymo pa
darytus išvadžiojimus reikia
paduoti Bažnyčiai, kad ištirtų,
ar teisingi. 3. Ne kiekvieno
dvasiškio galima klausyti, o
tik tokio, kurio mokslą prižiū
ri Kristaus Bažnyčia.
Kun. Pr. Bučys.
IŠ LENKŲ OKUPUOTOS
LIETUVOS.
Pasirodo, kad esama ir lietu
vių lenkų kariuomenėj, kuri
užėmė Vilnių ir Lietuvos dalį.
Vienas tokių suvadžiotų lietu
vių, Jurgis Šalčius, lenkų ar
mijoj
tarnaująs,
rašo
iš
' ' Polskos Respublikos'' savo
pažįstamui Jurgiui Cibulskiui
iš E. Chicago, Ind., kuris
mums jo ir dar trijų giminai
čių laiškus, sykiu persiųstus,
nuo Švenčionių fronto prida
vė. Laiškas rašytas birželio 16
d. ir siųstas per Varšavą.
Nors jis ir lenkų armijoj, bet
Lietuvą vadina Lietuva. Štai
ką gis rašo:
Brangus drauge Jurgi Ci
bulskas: —
Sveikinu J u s ir duodu labų
dienų. Dabar duodu Jums
žinią, kad aš buvau svečiuose
pas tavo žmoną penkioms
dienoms Sekminėse ir mačiau,
kad mūšų Lietuvoj bėdos. Po
ra mėnesių atgal buvo bolše
vikų rankose, o dabar atmušė
lenkai ir nuvijo bolševikus už
Poštavų (Švenčionių apskrity
— Red.) 9 verstus. Pas mus
brangu. Svaras duonos 6 rub
liai ir Adutiškyj negalima
gauti. Svaras sviesto 15 rub.,
o druskos beveik nėr.- Daugu
ma valgo be druskos. Vienas
kiaušinis 1 rub. 50 kap., višta
— 100 rub.; geras arklys 12,000 r., karvė — 8,000 a. Mui
lo, adatų, siūlų vis.ai vėr. Dau
gelis žmonių išmirė iš bado.
Laukai nesėti. Jūsų ūkės nėr,
viskas išnaikinta, o kita, jo
kio parėdko nėr. Nėr nei po
licijos. Vagių pilna.
Po laišku jis pasirašo E.
Szalc. Jis priklauso 5 Pulk.
Szkojny, 1 kom. Manewrowa.
Kiti rašantieji bolševikų ki
taip nevadina, kaip garvažu-
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SMlTYTOJy BALSAI.
Nevisi pažįsta vilkus avies
kailyje.
Kaip žinome, kad tautinin
kai dar neprisisotino nesusi
pratusių katalikų aukomis sa
vo partijos sustiprinimui atsi
buvusiame jų seime, Chicagoje.
Apmuilinimui
katalikams
akių, jie dideliu t>alsu< šaukė
buk seimas busiąs visuotinas
(visij lietuvių). Tautininkai tai
darė, kad pasikinkius į savo
sulūžusį vežimėlį ir katalikus
ir jų tūlas draugijas. Iš dalies
tautininkams žvejonė pavyko.
Ėmė dalyvumą tame seime ir
tūlos suviltos per neapsižiūrė
jimą katalikų dr-jos (kuriose
tautininkai vadovauja) ir jų
atstovai didžiavosi už savo dolierį prileisti paskambint tau
tininkų varpą. Tautininkai tą
varpą vadina "laisvės (liuosybės) varpu." Bet ar-gi ištikro
taip yra. Tautininkai neva
ėmė pavyzdį iš Suv. Valstijų.
Bet Suv. Valstijos iškilmingai
skambino liuosybės varpą die
noje, kurioje buvo tikrai at
gauta laisvė. I r taip varpas
įgijo savo vertę ant visados.
Bet-gi Lietuva oficijaliai dar
nėra pripažinta, kaipo tikrai
laisva šalis (nors nėra abejo
nės apie pripažinimą.). I r Lie
tuva dar tebekąri au j a su
skaitlingais savo priešais. Jei
Amerikos lietuviai katalikai
paliautų remti Lietuvą (apie
tautininkų rėmimą nėra ką nei
svajoti), tada Lietuva nebe
tektų jėgų apginti save ir tada
Lietuvą paglemžtų rusai, bol
ševikai, lenkai ir vokiečiai. O
tautininkai jau senai skambina
savo varpą ir dar žada jj
rugpj. 3 d. valkioti gatvėmis,
juokindami
amerikonus
ir
skambinti jį neva dienoje at
gavimo laisvės. Ar-gi tai ne

Niekados Ne
priimk Užvathi
ar kokiŲ
Imitacijų

s

Užtat kad Partola
yra tiktai viena visam
pasaulij.
Kitafeyk gali tau kad pa
tarti vartoti ką nors kita saky
damas "Tas taip pat geras".
Reikalauk Partolos.
Viena dėžute kainuoja 1 doIieris. Šešios dėžutes kainuoja
tiktai 15.00; Jus galite gauti
Pirmos

Kliasos

Partos

Vaisty-

nvčioj. Adresuokite tiesiai į
APTEKA
PARTOSA
1 6 0 S e o o n d A v e . , I > e p t . L,. 4 . ,

New

York, JT.'Y.

(82)

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS
Sheboygan, Wis.
Valdybos Adresai:
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Pirm. Jonas Stauckas, 1414
New York.
Vice-pirm. Juozas Bubnis, 1426
So. lOth St.
Fin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117
Alabama Ave.
Prot. sekr. Kazimieras Smaidžiunas, 1017 Swifts Ave.
Ižd. Antanas Cižauckas, 1318
Nevv York Ave.
Kasos glob. Kazimieras Lukšis
ir Jonas Jočis.
Maršalka Pranas Daugirda.
Susirinkimai atsibūva kas antrą
nedėldienį mėnesio.
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Šitą fotj
me, kad •
kaip išrodj
vlų unifori
nės ofici<
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Tautos Fondo 59-to skyriaus
pirmininkas, p. Posanka, kvies
damas į Tautos Fondo susi
rinkimą moteris, apleidžiančias
Mot. D. Sopul. dr-jos susirin
kimą, užtiko vieną moterį, ku
ri su entuzijazmu teisinosi,
žadėdama daugiaus nei cento
nebeaukoti jokiems agitato
riams iki savo rankomis nega
lėsianti pasiųsti pašelpos savo
vaikiškumo ženklai! O vienok j giminėms Lietuvoje, nes jinai
rasis ir katalikų, kurie rugpj. nežinanti ar jos giminės gavo
3 d., sykiu su tautininkais, gat dalį iš jos aukotų pinigų, ar
vėmis seks paskui varpa ir ne. Nes, girdi, aukomis naudo
lauks iškrintančios Lietuvai jasi tik už stalo su plunksna
laisvės iš tautininkų varpo. sėdintieji. Tas parodo, kad vis
Be abejonės, rasis katalikų, dar randasi nuomonių, kurie
kurie prisidės ir su aukomis, neatskiria kas yra katalikų
kaip kad buvo chieaginiame įstaiga, Tautos Fondas, ir kas
tautininkų seime.
yra kitoki fondai ir fondeliai.
Kad išlupus iš katalikų au
Bet-gi katalikai buvo pilnai
kų, tautininkų agentai vaik persergėti pirm
tautininkų
ščioja po stubas ir renka pa seimo. Reikėjo klausyti perser
sotinimui varpo aukas neva gėjimų, o nesiduoti tautinin
Lietuvos Msvei sekančiai.
kams išnaudoti, ir dabar ne
Tūlas tautininkų agentas tū laikas rugoti.
lai šeimininkei siūlė pirkti'Lie
Tai-gi
lietuViai-ka taukai!
tuvos prez. Smetonos paveik
Apsižiūrėkime ir supraskime
slą, prisidengdamas kataliko
vardu, ir reikalavo aukos neva vilkus avies kailyje ir nėbesiLietuvos laisvės reikalams. duokime išnaudoti, ypatingai
Gudri šeimininkė, pažinu s vil rugpj. 3 d., nesekkim paskui
ką avies kailyj, nudavė nieko tautininkų mumis išjuokiantį
nesuprantanti ir tarė: "Mielas varpą ir neaukokim. Prarijo
ponuli! Su mielu noru pirkčia tautininkų seimas daugelio ir
šį paveikslą ir stambiai auko- suklaidintų katalikų aukas,
čia, jei žinočia, kad tai visa prarys ir besotis jų varpas.
Lietuviams katalikams tik
daroma tautininkų, o ne kata
likų. " Čia agentas tarė: " B u k vienas išėjimas: aukoti per
tikra, ponia; sakau užtikro, Tautos Fondą ir Liet. Raudo
jog Čia tautininkų lietuvių dar nojo Kryžiaus šelpėjų skyrių,
bas, o ne katalikų" ir tt. Tada kuris randasi prie Tautos Fon
šeimininkė parodė agentui du do. Aukos tik per Tautos Fon
ris, liepdama išeiti lauk iš dą eina Lietuvai laisvės atga
vimui o per Liet. Raud. Kry
akių ir tai skubiai.
Garbė tokiai moteriškei. Taip žiaus šelpėjų skyrių eina suturėtų pasielgti visos šeiminin^ šelpimui Lietuvos alkanųjų ir
kės su varpo g*'bintojais ir su kitų nelaimingųjų.
šlamštų platintojais.
Kitos per katalikus renka
Antras pavyzdis. Svetainėje mos aukos eina sušelpimui Amerikoje pavargėlių ir našlai
čių naudai.
džiais. Apie lenkus nieko ne
Ypatingai aukos reikalingos
mini.
P. Jurgio Cibulskio žmona našlaičių namo reikalams Chi
laiške praneša, kad pas juos cago je, kurio pradžiai reikalin
duona iššalus. Rašo ir apie gas nemažas pluoštas pinigų.
bolševikų užplūdimą, kaipo ne
Katalikai, bukim kaip iki
tikėlių. J o seserį Karoliną pa šioliai duosnųs, bet ir apsižiupjovė, švogerį Povilą pašovė rėkim, kad mūsų aukos netek
ir pinigu s aprinko. Sala Piva- tų alkaniems vilkams avies
rai sunaikinta,, lygiai kaip kailyje.
visas kraštas. Gyvulių neturi.
Jul. šjiogerfc.
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DRAUGAS

d a u g . svarbos
perstatydami kiek reikia, o Omaha truku
darbo situaciją Amerikoje sa-< mą ant 300 su aštriais indus
vaite po savaitės.
trijos santikiais. Mihvaaikee
Raportai nebūdavo
visai
turf perviršį ant 3,300 ir SUpilni ir dažnai jie buvo nesu
prantami, ir turėjo parodyti perior praneša trukumą ant'
kiek bedarbių iš viso yra. Ra 500.
portai niekad nemėgino to daPIETAI IR PIET-VAKArvti. Kas buvo daroma buvo RTAI. Little Roek praneša
tai daroma, kad parodyti sto- trukumą ant 500 su aštriais
vį svarbiausiose vietose ir at industrijos santikiais. Florida
stovaujančiose
industrijose taip-p^t praneša mažą pervir
tuose centruose; raportai tik šį, o Atlanta turi trukumų ant
tai pranešdavo situacijos sto 425, • ir Savannah ant 650.
vį abelnai. Yra vilties, jeigu Louisville turi perviršį ant
Kongresas užtvirtintų bilių del 1,000 ir industrijos santikiai
nuolatinio tautiško Samdymo yra aštrus. Neiy Orleans pra
Biuro, šitie raportai bus vėl neša perviršį ant 3,000 kai-kuišleidžiami, daug plačiau aps riose darbo šakose, o truku
varstyti, nes, kaip matoma,
mą ant 3,000 kitose. St. Louis
jie gali daug naudos atnešti.
praneša perviršį ant 4,000.
Iš 80 miestų, iš kurių buvo
North Carolina praneša, mažą
gauti pranešimai, 38 praneša
perviršį, taiprpat Oklahoma.
perviršį, 16 miestų trukumą,
Chattanooga turi perviršį ant
kuris siekia 23,980, o 26 pra
600 ir Memphis ant 100, o
neša, jog yra tiek kiek reikia.
Nashville praneša, kad yra
Šitie skaitmenys parodo, kad
tiek kiek reikia. Dalias prane
nors darbininkų perviršis yra
ša, jog yra tiek kiek reikia ir
beveik nepersimainęs, tečiau
iš Houston praneša trukumų
trukumas yra gana daug padi
ant 700. Iš Charleston, W.
dėjęs. Iš 38 pranešusių valsti
Va. praneša trukumą and 6,jų, 20 praneša perviršį, 19
100 ir iš Wheeling, kad yra
tiek kiek reikia ir 8 trukumą.
Kai kuriose valstijose truku tiek kiek reikia.
PACIFIKO PAKRANTĖS.
LE GOUIE PRANCŪZŲ LAIVYNO OFICIERAS (sėdi) IR mai ir perviršis yra patėmyti
įvairiose darbo šakose.
Iš Los Angeles pranešama,
KAZIMIERAS PAKŠTAS, LIETUVIŲ ARMIJOS
VALDININKAS (stovi).
kad yra tiek kiek reikia su
NAUJOJI ANGLIJA. Iš
Šitą, fotografija spauzdina- ženklus nešioja ant apikak- pranešimų iš 12 Naujosios aštriais industrijos santikiais.
me, kad skaitytojai
matytų, lių. P. Pakšto apikaklė yra Anglijos miestų, 7 praneša O iš Oakland praneša, kad
kaip išrodo Lietuvos karei lygi dėlto, kad ji nepriklauso perviršį, o kiti tiek kiek rei turi perviršį ant 200, ir iŠ San
vių uniformas. Mųs kariuome prie kovos kareivių, o ta r- kia. Industrijos santikiai, a- Francisco ant 500. Oaklande
vis dar truKsta darbininkų
nės oficierai savo laipsnių nauja jos raštinėse.
belnai imant, yra geri, tiktai
prie laivų statymo. San Fran
Bostone, kur yra perviršis ant
cisco darbo santikiai esantvs
15,000, santikiai
pažymėta
geri. Portlande turi 1,775 per
nenusistovėję.
Bridgeportas
daug su aštriais industrijos
praneša perviršį ant 800, suly
>antikiais. Iš Seattle praneša
ginus
su
1,200
pereitą
savai
KAUNO CENTRO LIETU- ] jos inventorius sulyg anos gama, kad yra tiek kiek reikta
tę.
Perviršis
New
Havene
su
VIŲ KAT. MOTERŲ DRAU-|dynės kainų buvo Vertas į 16
o iš Spokane, kad turi 500 per
mažintas
iki
2,000
ir
Nonvich
GIJOS VALDYBOS Į AME-1 tūkstančių rublių—20 toksi
viršį. Industrijos santikiai avėl
praneša
perviršį
ant
700.
RIKOS LIETUVIUS,
markių. Tuo tarpu užėju
biejuose miestuose yra aštrus.
Portland,
Me.
perviršis
yra
250
šiam karui, visos įstaigos ir
LIETUVES BEI
dr-jos inventorius žlugo taip, sulyginus su 200 pereitos sa
- LIETUVAITES.
VASAROS NEGALUMAI.
kad nei adatėlės neatsiliko. L. vaitės. Fall River praneša per
— , — 3 J U
Centro Lietuvių Ivat. Mote K. Moterų dr-ja nuo 1917 me viršį ant 75 su gerais indus
ManchesteKaip galite kaltinti savo vi
rų Dr-jos Valdyba turi garbės tų, vargais išgavusi leidimą i? trijos santikiais.
rifl
vėl
turi
pervirši
ant
800.
durius šiuose karštose vasaros
atsišaukti į savo tautietes ir vokiečių valdžios, pradėjo vėl
Providence
yra
tiek
kiek
reimėnesiuose. J u s valgot per
tautiečius, melsdama Jųjų at veikti savo srityje: įgija prie
kia.
. Į|f3 daug, J u s norite tokių valgių
sižvelgti į Lietuvos moterų Kauno dvarelį Mergaičių Ūkio
Mokyklai, kuriai kaip reikiant
dr-jos reikalus.
CENTRALĖS VALSTIJOS. kuriuos negalite sugrumuliuoL. K. Moterų Dr-ja, įsikūrusi Įtaisyti reikia nemaža lėšų. Iš New Yorko mieste vėl pra 1i, nevaikščiojate užtektinai
12 metų atgal visuomenės Kaune gavo iš vokiečių ir lie nešama, kad yra 100,000 be nes norite pasivažinėti autotėvynės Lietuvos labui, turėjo tuvių valdžios Jėzuitu riamir^ darbių. Albany perviršis su mobilium, ir tt. Bet jeigu no
Kaune daug įvairių įstaigų: bet sudegintus iš dalies, be mažintas iki 4,000, ir Yonkers rite patarimų, štai jie yra:
mergaičių amatų ir naminės langų, durų ir tt. Juose nori šią savaitę praneša perviršį Prižiūrėkite savo "vidurius kad
1,390. Bmghamptonas, jie dirbtų reguliariai o galima
ūkės vedimo mokyklą, kurioje atgaivinti mergaičių amatų r ant
mokinosi šimtas suviršum lie naminės ūkės mokyklą; tam Buffalo, ir Syracuse praneša; tą padaryti tiktai su pagelba
tuvaičių ; internatą-pensionatą. tikslui reikia ir-gi nemaža lė kad yra tiek kiek reikia. Na Triner's American Elixir oi'
įkuriame gyveno ir lavinosi ir- šų; neturime Lietuvoje vaiki mų statytojai Syracuse strei Bitter Wine! J i s yra geriau
' gi apie 100 lietuvaičių; valgy prieglaudų vedėjų, neturime kuoja. Iš South Bethelm, Pa. sias, vaistas nes savije turi
ligonių
prižiūrėtojų. vėl pranešama, kad yra tiek vie n . žoleles kurios gražiai ir
klų, kepyklą, siuvimo ir išsin prie
vinėjimo mokyklą, saldaininę- Daug, daug turime reikalu kiek reikia su gerais industri- be skausmo išvalo vidurius.
Galite gauti vaistinyčioj. Jei
cukrainę; visos minėtos įstai mūsų tėvynės Lietuvos atsta jaliais santikiais.
gu lumbago tave vargina tai
gos buvo aprūpintos: baldais. tymo srityje. Prie šio begali
CENTRO VAKARAI. Chi tuo jaus nusipirk Triner's Lipavyzdžiais, mokytojomis, bu nio sunkaus padėjimo neužten
cago praneša 30,000 perviršį. niment o jis tuojaus skausmą
tu ir tt. Be to, L. K. Moterų ka lėšų.
East St. Louis turi 1,000, Jo- palengvins. Gaunamas visose
dr-ja darydavo kasmet moterų
Tai-gi kreipiamės į Jus,
liet 400, Peoria 1,000. Rock- vaistyničiose — Joseph Triner
išdirbinių parodą, ūkio kursus. brangios tautietės, padėkite
fordas praneša perviršį ant Company, 1333—1343 S. Ash
vakarėlius, paskaitas, vienu žo mums, kuomi kas gali: kas
362 kai-kuriuose darbuose, o land A ve. Chi cago, 111.
džiu—darbavosi
visuomenės skatiku—skatiku, kas indais—
trukumą ant 600 kituose, Rock
labui. Kaip minėta mergaičių indais, kas drabužiais—drabu
(Apgr.)
Islande yra perviršis and 500.
amatų ir nkio mokyklą, taip ir žiais ; pagelbėkite mums šiame
Industrijos santikiai, abelnai
visas kitas savo įstaigas laiky sunkiame padėjime mes ir pa
VISI BŪTINAI TURITE
imant, geri. South Bend pra
davo savo lėšomis surinktom' galios visa mūsų tėvynė Lie
ĮSIGYTI.
neša, kad yra tiek kiek reikia,
aukų keliu. Rusų valdžia ne tuva bus Jums dėkinga per
sulyginus su 300 trukumu pe
duodavo nei skatikėlio, tik ant kartų kartas už Jūsų prielan
reitą savaitę. Industrijos san
kiekvieno žingsnio kliudydavo kumą i r gerą širdį.
Pirmo liietuvos Prezidento
tikiai nenusistovėję. IŠ Akron,
i r trukdydavo. Nežiūrint į tai,
Centro Liet. Kat. Moterų drpaveikslą.
Ohio
pranešama
trukumas
ant
L. K. Moterų dr-ja ėjo pir jos valdyba:
ką. tik išėjo iš spaudos pir
2,500. Darbininkai įvairių me moDabar
Lietuvos
Prezidento Antano Sme
myn. J o s sąmata 1914 metams
Jakovickienė, V. Pirm.,
tonos paveikslas ant atvirutės for
talų
darbų
ten
streikuoja,
tas
buvo padaryta 57 tūkstančiais
mato; taip kad galėsite
hile savo
M. Naujalienė, Už Iždin.
pats
pranešama
ir
iš
Clevedraugui
*
pasiųsti.
Labai
£ra£iai
at
rublių—114 tukst. markių. DrJ. Naujalytė, Sekretorė.
spausta
penkiose
spalvose.
šalyse
lando. Iš Clevelando ir Dayton Prezidento paveikslo Lietuvos vals
praneša, kad yra tiek kiek tybinė ir tautinė vėliavos, viršiuje
žirgvaikis. ir virš žirgvai-'
DARBO STOVIS GERĖJA. Biuro, praneša, kad tai bus pa reikia. O iš Cincinnati ir prezidento
kio Lietuvos Laisvės Varpas. No.
skutinis, dėlto, kad Biuras ne Youngstown perviršis ant 1,- 1. Kaina tik 5e.
Antra padailinta dailininko Jono
Telegrafų pranešimai Suvie gali apmokėti iškaščių, ku 300 ir 1,000 kiekvienas. Šileikos, su Lietuvos ir Žemaitijos
nytų Valstiją Biuro per savai riuos turi pakeiti gaudamas
ŠIAURVAKARIAI.
De herbais, su Gedimino kalnu, Vilniaus
miestu, parodanti upę Vilija ir Lietu
tę, kuri baigias liepos 5 d., informacijas.
Sumažinimas troitas praneša trukumą ant vos
himnu. Dvejose spalvose. No. 2.
gauti iš 80 miestų per visas Samdymo Biuro fondo yra 5,000 su aštriais industrijos Kaina 5c.
P. S. Mažiau nesiuneiame, kaip 12
Suvienytas Valstijas parodo priežastimi sustabdymui ra santikiais, o iš Grand Rapids atviručių,
nes kitaip neapsimoka per
darbininkų perviršį, siekianti portų leidimo. Pirmutinis iš trukumą ant 500. Darbo sąly siuntimas,
i
177,392; prieš savaitę-gi buvo jų pasirodė savaitę po karės gų nepatenkinimas
apėmęs Adresuokite:
211,290, 96 miestuose.
užbaigimo, kad suteikus Ka automobilių darbininkus. Min
Pranešant
visuomenei su- rės Departamentui ir Karės nesota, abelnai, praneša, kad
) trauką raportų, J . B. Densmo- Industrijos Skyriui baromet yra tiek kiek reikia su gerais
re, generalis direktorius Su rą spręsti industrijalę demo industrijos santikiais. Butte,
vienytų Valstijų
Samdymo bilizaciją. Taipgi jie pridavė Mont., praneša, kad y r a tiek 2214 West 23rd PI., Chicago.

ATSIŠAUKIMAS.

A.SMETONOS

LIETUVOS VĖLIAVĮĮ
DIRBTUVĖ,
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SKAITYK DARBUS

Į

I Lietuvos Amer. Pramones B-ves I
1) ŠIOJI BENDROVĖ SUORGANIZAVO KAPITALO i porą mėnesių tiek kiek kitos Ben
drovės j metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisiėjus reikalui, iki $5,000,000.
2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus tūkstančių dolierių ir darbas varomas visu
smarkumu jų išpildymui.
|
3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. Vyk5 dinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija susidedamą iš specijajistų žmonių. v
|
4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris tarpininkauja
=j Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, žemės; taip-gi padaro legališ5 kus raštus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afidavitų.konsulio paliudijimų, ete.

|
§

|
5

5) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui maisto, prekių, mašinų
ir visų kitų reikmenų į Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.

|

6) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo kuri suteiks teisiu|
gą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose Amerikos miestuose.
=
7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su ine. kapitalu $100,000 prie šios 1
Bendrovės iš kurios sudaryta konstrukcijos šaka, statymuo dirbtuvių, namų, efcc. Pakol to sky
riaus veikimas bus galima perkelti Lietuvon dabar apipirkta plotas žemės ir būdavojama gyveni
mui namai mieste Akrone, Ohio, kurių vertė sieks iki $300,000 iš ko Bendrovė turės nemažai
pelno.
Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrininkams, o kadangi šėrininkai daugumoje yra darbininkai tai-gi darbininkai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradė
tas gana plačiai ir pelnas daromas gana didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusi
pirkti gaus sena kaina po $10 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais kurie mokėsis netrukus.
=

|

1
s
S
=

§

Užsirašykite šėrų kodaugiausia nieko nelaukiant, siųskite pinigus ir klauskite informacijų
šiuo adresu:

] Lithuanian American Trading Co. f
j 112 N. Greene S t ,

Baltimore, Md. f
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PEARL QUE£N
KONCERTINOS
it Li UI
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ISaugi Banką Jusų Pinigams j
YEA

i Central Manufacturing O A M l f i
j
District J-> H 1 1 I V |
11112 W. 35 St. (3 blokai nuo Halsted) St. Chicago, III. f

Dabar yra patvirt'ntos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie grajija koncertiną Ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncerttna
padaryta Suvienytose Valstijose Amerike.
Mes galime * jas parūpinti
augSto arba žemo tono.
Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

GEORGI & VITAK MUSIC CO.
J&40 W. 47th St.,

Chicago, m .

J. R. Rolley
Pag. kasininko E
J. W. Gorby
Vicc-Prezidentas

F. C. Hoebel
Pag. kasininko S
Petraitis ir S
A. Malooly. S
vedėjai
Real 55
Estate,
Insu- I
rance ir Mot- •
gage Departm. •

S. L.
FABIJONAS
Užrubežinio
ir Lietuvių
skyriaus
vedėjas.

A STATE BANK

N e E. G. MAKAR
PIANO MOKYTOJA
4515 So. Wood S t .
Duoda lekcijas skambinimo pia
nu pagal sutartj.

Pėkite be baimės ir afiejones savo pinigus į ŠIA VISIŠKAI SAUGE i
5 BANKĄ ČIONAI jusų pinigai bus SAUGUS. Gausite 8-čia procentą ir S
5 SUMA ant PAREIKALAVIMO.
PKANE&IMAS: Del parankumo žmonėms TAUPOMASIS SKIRIUS S
S BUS ATDARAS VISA DIENA SI BATOJ NUO 9 ryta iki 8 vai. vakare. =
Naujos banko valandos: Kasdiena nuo 9 ryta iki 3 po pietų. Sere- 3
5 domis ir vakare nuo 6 iki 8. vai. Subatomis nuo 9 ryta iki 1 vai. po —"
S pietų.
Taupomasis skirius atdaras visa diena Subatoj nuo 9 ryta iki 8 vai. i
!» vakare.
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Skaitykite ir Platinkite "Draugą".
ssn

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICASOJE

PHAttL QUBBN KONCBRTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusitjkij ir prūsiškų išdirbyseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Ku/ie prisius trijų
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND A VE.,
CHICAGO, ILL.
Telefonas: DROVER 7309

fceštadieais,

PRAUGAS
—

•

Mandagumo Rankvcdc'is.
s

Parašė
KŲN. ANTANAS STANIŲKYNAS.
Teologijos Daktaras.
(Tąsa.)
(§) Liežiuvis tegu sau ramiai guli tvirtoje apytvaroje,
kurią jam davė prigimimas. Nepatogu butų jį rodyti arba kaip
maži daro čiulpti. Gi kam nors iškišti tai bjauripjimasis vaikežų.
(§) Žiovavimą reikia kiek galint sulaikyti, tai nuobodžiavimo ženklas. Tiesa, nuobodžiavimo niekai kitam negali
uždrausti, bet-gi nepritinka savo nuobodžiavimą kitiems
rodyti. Ypatingai žiovavimas yra peiktinas, kada jis yra iš*
reiškiamas garsiu balsu ir da rankų kėdojimu. Jei žiovauti
atsitiktų nenoroms, tai tuotarpu bent ranka ar skepetaite pri
dengti burną, kad kiti nepastebėtų ve»do iškreipimo ir kad
sulaikius kvapą kuris kitiems galėtų nesmagumą padaryti.
Be to, prie mandagaus pasielgimo priguli ir tai, kad
saugotis, daryti kokį nors garsą nosimi, niuniuoti ar pusbaK
siu dainuoti gatvėje ar draugijoje, viešai giedoti, išskyrus,
jei tai butų priderančiame chore ar per ekskursiją, rėkauti ir
juoktis iš visos gerklės. Ištikro negalima uždrausti kam
džiaugtis ir širdingai juoktis, bet kas kita širdingas, o kas
kitas vėl garsiai skambantis juokas. Pastarasis parodo ma
l t i dvasios. u Paikas pakelia juokuose savo balsą, o išmin
tingas žmogus vos tik tyliai juokias.''•(Sir. 21, 23). Ant galo
reikia saugotis švilpavimo, yra tai nemandagumas, kuris
tankiai apsireiškia. Tas parodo žemą išauklėjimo laipsnį ir
gal tikti bernams prie arklių, bet iš padorių draugijų toks
paprotys turėtų būti išvarytas.
IV. Rankų Laikymas.

REIKALINGOS
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MERGINOS

Spaustuvėje sortuot ir išleist k a t a 
logus. Mergaites 15 kurios nori mo
kintis. Užmokestis gera 48 valandos
savaitėj. Subatoj iki pietų.
METROPOLITAN
SYND.
PRESS
120 N O R T H J E F F E R S O N S T R E E T

liepos. 26,
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Ar apgalvojote apie tai i kokią Bank:

REIKALINGI VAIKAI
Suvirs 16 metų dirbti spaustuvėje.
Uždarbis geras, 48 valandos savaitėj.
Subatoms iki pietų.
METROPOLITAN
SYND.
PRESS
120 NORTH J E F F E R S O N S T R E E T

Jeigu nesate užganėdinti banką, kurioje savo sutaupytus pinigus laikote, arba ta jūsų banką randasi neparankio-

PAIEŠKOJIMAI.
Vargonininkas atsakantis savo a mate reikalauja nuo ateinančia 1-mo
Rugpjūčio mėn. vietos prie Lietuviš
kos parapijos. Del platesnia susižino
jimo meldžiu kreiptės:
Dominikos Butminas,
233 No. 8-th Ave. Minneapolis. Miiin.

je vietoje, tai geriausiai padarysite, jeigu savo pinigus perkelsite į didele, ir pirmutinę lietuvių Valstybinę Banką.
Tai yra

OPOLITAN STATE BANK

Paieškau savo tikros sesers Agnieškos Budginiutės, K a u n o
Redybos,
Raseinių Pav. Rietavo Vol. Parapijos
Rietavo, apie 5 metai Amerike, 1916
metais gyveno Chicagoje a n t Town
of Lake po num. 4506 So. VVood Str.,
nuo to laiko nieko apie ją negirdė
jau. Jį pati a r b a k a s kitas iš žinan
čių meldžiu atsišaukti sekančiu ant-į
rašų.
Antanas Budginas,
P. O. Box 381,
Bcnton, 111.

807-809 VV. 35th St, prie kampo Halsted Street
Bankos valandos: nuo 9 ryto iki 4 vai. vakaro. Utarninkais ir subatomis: nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro. K a s pra
dės taupit pinigus šitoj bankoj, arba partrauks iš kitų bankų iki 30 dienai šio mėnesio, tai bus rokuojamas procentas
nuo pirmos dienos šio mėnesio.

Parsiduoda ant Bridgeporto n a m a s
6 pagyvenimų i r 1 pagyvenimo n a 
mas užpakalyj; a b u d u mūriniai su
augštais basementais. Randos neša
$90 j mėnesį. Kaina f8,000. Atsišau
kite pas savininką vakarais a r b a nedėldieniais iki piet, ant 3-čių lubų iš
užpakalio.
3533 \Vallaco St.,
Chicago, UI.

Mokame 3% nuošimtį ant taupinamų pinigų ir galėsit išsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.
Norintieji perkelti iš kitų bankų į mūsų, atneškit savo bankinę knygelę, t) mes iškolektuosinie visus pinigus su*
procentais bile iš kokios bankos ir iš bile kokio miesto, ir duosim tuojaus savo bankos knygelę pažymėję joje visus
prigulinčius ju&ų pinigus. Taipgi perkam ir parduodam laisvės paskolos Bondsus (Liberty Loan) ir gerus pirmus ,
morgeeius. Norintieji jų įsigyti, ir visais kitokiais legaliais reikalais kreipkitės į "METROPOLITAN
STATE
BANK". Patarnavimas visiems dykai.

Ant pardavimo du mediniai namai
ir lotas t a r p e VVood ir Honore Gat
vių. Atsišaukite
1819 W. 47 Str.

5

:* £T£*
BANKO VALDYBA:
Didžiausią sunkenybę laikyme tai padaro rankos. Dau
gelis nežino ką su savo rankomis daryti ir kaip jąs laikyti o Parsiduoda 2 pagyvenimų mūrinis
namas 10 kambarių sų gazų ir mau
Joh n B. Brenza — Pirm. John Krotkus — Vice-Pinn., S. šimkevičius — Vice-Pinn., Julius C. Brenza — Kasier
ir nelengva yra kiekvienoje aplinkybėje jąs tinkamai lai dyklėmis. Randos neša $23.00 į mė
kyti, jei nuo jauniausių dienų nesitaikei prakilnesniuose nesį, parduosiu už $1,900 įmokėt
reikia $400, o kitus kaipo randa. Na
draugijos rateliuose gyventi ir prie mandagumo priprasti. mas lietuvių apgyventoj vietoj neto
li" nuo šv. Jurgio bažnyčios. .Atsi
Jaunam asmeniui reikia įsidėmėti štai kokias taisykles:
^lll!IINIUIIIHIlllllllUIIIII!{Ui:E!'. r .UilllllUlllllilllllllllllli;illlilllllllllillUIHIIIIIIIII^
šaukite pas:
1) Jei rankos neužimtos, tai tinkamiausia jąs laikyti liuo
C. Suromski,
n M f*
• • •
r\ f
m * *
3346
S.
Halsted
St.
Chicago.
sai nuleistas žemyn, tik ne stačiai žemyn, tartum pastinu
šias. Ramiai stovint galima jąs ir prie krutinės suglausti, taip,
GERA PROGA N U S I P I R K T I !
kad dešinioji alkūnė atsiremtų ant kairėsės rankos. Jei ii
Ilgų metų patyrimas savo amate leidžia mums at
Parsiduoda "Shebar Co." pijanas
giau prisieitų taip stovėti, tai galima rankas sukryžiuoti a r ir registeriai. K a m tai rupi, kreipki
likti pirmos rūšies darbą pigiausiomis kainomis.
tį krutinės. Bet taip daryti nepridera Draugystėje, prie sta tės į
Atsišaukite pas
Valantinavičią,
lo, bažnyčioje, nes toks rankų laikymas minė.tose aplinky 1632 S.Vladislovą
Marshfield Ave., Chicago. III.
bėse reikštų apsileidimą.
2) Visai netinka ir butų įžeidimu švelnaus pasielgimo;
PARSIDUODA LABAI PIGIAI.
s
(a) laikyti rankas kišeniuose. — .Rankos kišeniuose duo gerame padėjime mūrinis n a m a s 2 s
2343 W. 23 Place
Telefonas Canal 2446 i
po 4 k a m b a r i u s labai geroje i
da žmogui apsileidusią, prastą ir atstuminančii], išvaizdą; bet pag^yv.
vietoje 33 46 So. Union- Ave. Kaina E
S
dalis ir mokslus einančios jaunuomenės laikosi atkakliai to tiktai 2800.00; Jmokėt $700.00 o II- SimHiHmiiHiiiiii^
Kreipkitės pas.
l»^»M» • ••»MP»»»^»»»« įl
»-•»papročio. Tie, kurie teisinasi žiemą, šalčiu, tai jie ir per vasa kusis kaip\ \ mranda.
. Kazlauskas,
3333 So. Halsted St.
rą vaikščioja su rankomis kišeniuose. Bet tegu bus ir ištikrų
! F. P. BRADCHULIS
jų šalta, tai rankos liuosai laikomos užsigrūdins ir vos teatLietomi Advokatas
gaus šaltį. Bet jeigu šaltis ištikro jaučiama, tai pasirūpinti
Attorney at Law
pirštines. Kiti pasiteisina pavyzdžiu vyresniųjų. Bet ką gi
tarp lietuvių apgyventoj vietoj parsi
duoda pigiai bucernė iš priežasties k 105 W Monroe, Oor. CUuck. St. f
reiškia ta aplinkybė"? Ar mes esame liuosi nuo priedermės dėl
Tol. Centrai 320 f
ĮZKLKkK^Š savininko ligos. Todėl pigiai ir parsi B o o m ifi07,
to, kad kiti jos nepildo? Sekime kitus jkame jie yra verti se
CHICAGO, nxnrois
Po valgiui neužmiršk, kad Kariau duoda. Akrone nėra nei vieno lietu
vio
bučeriaus,
o
bian}
galėtų
daryti
siąs
vaistas
tavo
skilviui
y
r
a
EATOkime bet ne jų ydas, kurios neužsipelnija atsižvelgimo. Tat
G y v.: 8112 So. Halsted Street
NIC.
Prašalina visus nesmagumus labai dideli. Tai-gl atvažiuokite iš ki
norint padoriai pasielgti nereikia rankų kišti į kišenius.
Telefonas Tardą 2390
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei tu miestų ir užsidėkite. Yra parapija
kia pamėginti vieną.
P a r d u o d a m a ir lietuvis kunigas.
» « « » » i « « » » » » » H i « » » « » » » į }
(b) Laikyti rankas užpakalyje sukabintas, ypatingai su pa^ visus aptiekorius.
Rakandai i r fixtures yra pirmos S —
i
kuomi nors kalbant, jąs prieš save ant kėdės atlosimo paklesos; verti JI,200.00. Kaip tai dide
lis Ice boxas, cash register, trejos voremti ant gaivos sukryžiuoti arba sunerti, jąs į šonus atremti
LIET. PILIEČIŲ DR-JOS gos, keturios kaladės, 2 mėsiniai
ir tt.
/
bloksai ir visas vidus storo, apdirbtas
VAK. PA. .
puikiom
lentynom su visais įrankiais
(c) daryti kai-kuriuos rankų judėjimus, kurie reikštų
prie biznio. Storo r a n d a $50.00 su ke
Mokinama: angliškos i r lietuviš
lengvamaningumą ir mąstymo stoką, kaip duokim, nuolat
Pittsburgh, Pa.
turiais k a m b a r i a i s gyvenimui. Leasas
kos
kajbų, aritmetikos, kuygvedystas pats goras iki 16 mėnesių, o pas tės, stenografijos,
rankas trinti, žiovaujant jas kėdoti, plaukuose sukištas lai
Valdybos Antrašai:
plrkkui galima atnaujinti.^ K a i n a $900.00. lybos, teisiu, Suv. typewriting,
Valstijų istorijos,
kyti ir knistis, glostyti veidą, į burną kišti, ausyse grįsti, j
Tavoras perimamas už wholesale abelnos istorijos, geografijos, polltikainą. Kiek surasi, tiek užmokėsi. kinės ekonomijos piliety stės^ dailia-V.
Samson,
1924
Carson
Pirm.
nosį smeigti, dantis krapštyti, šnekant sau rūbus traukyti,
Kreipkitės:
rašystės.
ant stalų ir kur kitur stovinčius daiktus lytėti ar kilnoti, Street.
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki
J. J.
P. Petraitis, 1513
Vice-pirm
5 po plotų: v a k a r e nuo 7:30 iki 9:80
žaisti laikrodžio grandinėlių ar kutoirais, plunksna, paišeliu ar
130 VVooster Ave., Akron, O. 3100 So. HaLsled St.. Chicago, UI.
kitu kokiu arti stovinčiu daiktu, kumštį sugmaušti, pirštais Carson Street.
Prot. rast.—J. W. Patekevich,
į stalą ar į langų stiklus barškinti, sunėrus ranka s nykščius
2104 Merriman Street.
vieną aplink kitą sukti, ir tt.
^iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiaii
LlcJunVin Advertisln* Ccmr*.' y, CiUcaco
4197
Fin.
rast.—W.
Stacinskas,
2102
(d) ant galo žmones, su kuriais šneki, ranka lytėti, imti
._L
,"
už rankos ar ranką ant peties dėti, juos už rūbo ar guziko pa Merriman Street.
leiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Iždininkas—J.
Jonelis,
157
ėmus traukti. Taip-pat netinka, kad ir su kitais, kad ir ge
Tegul Kvorka padabina Jūsų
riausiais prieteliais, jiems ranka į pečius suduoti, į pašonę Meultrie Avenue.
Direktoriai:
durti, kutenti, veidą kryiibinti ir tt. Tokie bičiuliškumai ne
namą. Pas mus galima gauti
J.
Janauskas,
75
So.
l&th
St.
pritinka ir reiškia kūniškumą,; padoras žmogus neturi nei
visokių naminių rakandų k, t,
P.
Kildušis,
2007
Jane
St.
pats taip daryti, nei kitiems daleisti taip daryti.
Eakandų, Pečių, Divonų, Siu
S. Liutinskas, Box 524, Castle
3. Tiesa prie kalbėjimo reikia rankas įvairiai judinti
varnų Mašinų, Pianų, Graf ono
gestikliuoti, kad tapti lengviau suprantamu ir kalbos įspū Shannon, Pa.
lų. Viskas pas mus gaunama.
A. Normantas, Box 441, Castle
dingumą padidinti; bet gestai turi būti: a) viduniški, t. y,
Arti M i c h i g a n A v e , a n t a n t r ų l u b ų
Kuomet jum prireikės ko prie
ne pertankai, ne persmarkus, ne perdėti, nekėtoti ranko Shannon, Pa.
namo kreipkitės prie
mis tartum gimnastiką darant; b) rimti, t. y. neprasčiokiški, J. Marcinkevicz, 160 So 19th
kaip duokim, ranka į koją suduoti, prieš kitus su kumštimi Street, S. S.
S. Simanavičius, 2228 Sarau
mosuoti, kam nors kumšti po smakru kišti; c) paprasti t. y,
nenuduoti; d) tinkami ir į laiką, nes kitaip kalbėtoją gėdintų Street, S. S.
Ligonių Komitetai:
1551-1553 Chicago Ave.
ir jį juokingu padarytų.
A r t I
P. Bardzilauckas, 2223 Larkins
Pranešame sąvp draugams, pažįstamiems ir kitiems,
SIMPLK UNIVERSAL AsMand Av«., Chicago
v
V. Laikymasis Stovint.
kad per mūsų lietuvišką ofisą galima lengvomis islvgomis
Alley, S. S.
IIUIiyiill!llllllllIlllllllllllllililllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIillllilIHfa«
Įgyti NAMUS, LOTOS IR FARMAS. Kurie norite par
P. Marmokas, Box 342, Castle
Stovint laikyk galvą, ir kūną tiesiai, krutinę atstatytą į
duoti savo nuosavybes, tai ateikite mūsų ofisan suteikti jųjų
priešakį, kojas suglaustas, užpenčius suglaustus, pirštų galus Shannon, Pa.
informacijas, o mes stengsimės surasti pirkėja.
B.j^vvvvvvy^SSSSXX^SX^^^
Susirinkimai
atsibuna
pirmutinį
kiek į šalis pareipktus. Stovint nesiubuok keliais, nesiremk
Mes duodame paskolas ant nejudinamo turto (puoperŽinomas per 25 metus ir Valdžios prižhirimas
ant vienos kojos, kitą atkišant, užpakaliu ar pečiais atsire utarninką kiekvieno mėnesio, 8
čių) ant pirmo ir antro morgečio.
miant į sieną ar kokį rakandą, pasilenkiant į atramą ar kito vai. vakare.
Jonas W. Patekevich,
Prot, rast.
kėdės atloše, kojas iškraipiant ar sukryžiuojant ir tt. NesisMes apdraudžiame (in&urinarae nuo ugnies visokias
n
u
o
s
avybes į geriausias kompanijas.
L
.
P
.
D
.
,
V
a
k
.
P
a
.
tok taip-pat tokiu būdu, kad kitiems reikalingą matymą
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pii-ma
sukliudytumei, duokim, bažnyčioje į altorių, susirinkime į
^ T,
Jeigu reikalaujate kokio nors- patarimo apie kokius da
taip ir dabar
}
lykus arba provas, tai visados gausite teisingą rodą ir tas
kalbėtoją, vadinime į sceną ir tt.
CICERO U E T Ų V I Ų DOMAI! ]
jums nieko nekaStuos.
VI. Laikymasis Sėdint.
Jeigu reikalaujate perkalbėtojo (interpreter) į court'ą,
Kas tiktai iš Cicero norite
tai
atsišaukite
mušu ofisan.
1. Kaip stovint, taip ir sėdint galvą ir kūną laikyk tie gauti "Draugą" arba paduoti
ir gvarantuoja
Visuose reikaluose suriktuose RfiAL ESTATE biznis
siai. Kojas reikia sudėti taip, kad jos nuo kelių susil^nkimo į jį apgarsinimą, ar kokį dar
arba lytuose dalykuose, kreipkįtts mūsų lietuviškąja ofisan,
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių
eitų tiesiai žemyn, ir užpenčiai, kaip stovint arti vienas kito, bą (jobą) kreipkitės prie p.
kur jums užganėdinimas užtikrintas.
kojų galai atskirti. Ranki} delnus laikyti liuosai padėtus ant A. Valančiaus.
• meldžiame kreiptis pas:
Mu»ų ofisas^ atidarąs kas diena nito 8 valandos U ryto
kelių arba jei sėdi prie stalo ar rašomojo stalelio, tai rankas
iki 6 valandai vakare.
1442 So. 49-th Ave.
turėti ant jojo padėtas, niekad nelaikyti ranką tarp kojų ar
Pas jį galima gauti malda
ba po stalu.
Vakarai: Stred&mis ir &ubatomu iki 9 valandos vakare.
141 Wasfeington Street, N e w Y o r k , N , Y .
knygių ir kitokių knygų.
Pasinaudokite.
(Daugiau bus).
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Malioriai ir Dekoratoriai

|

P. Cibulskis ir J. A, Poška

I
,

AUKSINIAM AKRONO
MIESTE

AMERIKOS LIE. MOKYKLA
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Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus?
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i S. F. Tanis & Co. s
31 East 112thSt, Rcseland, 111.

Paul Kvorka

Lietuviška Agentūra

B

I

Henry J. Schnitzer State Bank

m m

Henry J. Schnitzer State Bank
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Šeštadienis, H<*pos 26, 1919

DRAUGAS
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GRMHMZISKAS

IŠVAŽIAVIMAS

Dalyvaus visos parapijos Draugijos

PIKNIKAS

Pastaba: Kas gyvas į tą tradicijinę pramogą. Visų įvairūmą nei surašyti, nei suskaityti negalima. Muzika, ChoN.

rai, dainos, žaislai, lenktynes ir t. t.

veizdos Parapijos
1919

Ned. 3 d.

%

Visų kolonijų lietuviai Nuoširdžiai Kviečiami.

m

I

Klebono ir Rengimo Komisija.

<•

National Greve, Riverside, III
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bti net po 55 valandas į savai
** BARGENAS VYRŲ '
i
tę. Išsisėmė pa s mumis ener
1
DRABUŽIŲ.
,
gija ir spėkos. Nutarėm susi
Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti
IŠ BRIGHTON PARKO
organizuoti į uniją' ir pareika
ant orderio siutai ir overkotai. bet
LIETUVIS GRABORIUS
Pagrįžęs iš Francijos Chi- ! neatsišaukti; vėliausių modelių nuo
laut to, ką didesnė dalis dar
$20.00 iki $45.00.
cagon laikinai priiminėju li
bininkų
šioje
šalyje
jau
turi,
Susirinkimas
L.
R.
Krv
Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi
CICERO, ILL.
padarymo atsakančiu žingsniu
AUieka
visokias
laidotuves
{
s
i
u
t a i ir overkotai $15 iki $28.50.
gonius
savo
pagyvenimo
vie
tai
yra
48
valandų
savaitė
žiaus
Šelpėjų
Skyriaus
atsi
kuopigiausiai.
Turiu
savo
karaprie dar šviesesnės nui^ų tau
Vyrų K e l i n ė s po $3.00 ir augščiau.
!
bonus ir automobilius.
V a i k ų Siutai po $5.00 ir augščiau.
bus nedėloj, liepos 27 d., 2 v. je, be numušimo mokesties. toj 3125 W. 38 Str. arti KeLiepos 12 d., Šv. Antano tos ateities.
Pirk savo overkota dabar prieš
Taipgi didesnę dalj grabų pa
po pietų parapijos svetainėj, Vienok
kompanija
atmetė j dzie Ave. Kaip greitai bus {žiemą, k u o m e t k a i n o s pakjla.
bažnyčioje kleb. kun. H. J.
Kiekviena draugija gėrisi
tįs dirbame.
Mes taippat turime pilną, eilę biVaičiūnas surišo neatrišanui sava parapija, kad joje gali 44-tos ir Fairfield ave. Visus mūsų reikalavimus ir su mūsų gatava, atidarysiu ofisą ant
skutl nešiotų siutų ir overkotų nuo \
pietvakarinio kampo Lea$8.u0 ir augščiau.
3307 AUBURN AVE.
moterystės ryšiu p. F . Sykį su gyvuoti, augti ir plėtoties. Čia narius, o labiausiai moteris ir išrinktais atstovais atsisakė
Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
vitt
ir
22-ros
gatves.
mergaites,
kviečiame
atsilan-.
tartis. Kitokio išėjimo mums
P h o n e Drover 4139
p-le L. Kimba įkaite. Laimin savo dėkingume galėtu iš
tai ir tt. $10.00 ir augščiau.
Valandos
nuo
4
iki
7
va
kyti,
nes
yra
svarbių
reikalu.
Atdara
kiekvieną
vakarą
iki
9
neliko, kaip išeiti į kovą, sun
go sugyvenimo.
reikšti: paaukoti po sumelę
'Si
vai. N e d ė l i o m i s iki 6 valandai. S u kare.
J. K. Encheris, rast.
kią
kovą,
nes*
ši
kompanija
ybatomis
visą
dieną
iki
10
valandai.
J
pinigų ir sunešti į tam tik
S. G O R D O N ,
ra turtinga, Prisiplėšė ji tur
Dr. S. Biežis,
slui parapijos sušauktą susi
1415 S. H a l s t e d St.,
Chlcago, m . J
A.
L.
R.-K.
MOTERŲ
SĄ
į
s
t
e
i
g
t
a
1902.
to,
skriausdama
per
daugelį
Telefonas McKinley 4988
Liepos 15 d. su šiuo pasau rinkimą apmokėjimui delega
t
JUNGOS
KUOPOMS.
metu šimtus darbininkų.
liu persiskyrė J. Lukošaitienė. to kelionės lėšų. Tuomet ir
Nors teismai, policija ir
Iš vietinės bažnyčios tapo pa parapija džiaugtųsi, kad drau
ADVOKATAS
Priešseiminis
Ch.
Mot.
Sa
vietos
kapitalistų
laikraščiai
laidota periktadienyj, liepos 18 gijos jos nepamiršta, ja rūpi
JOSEPH C. VVOLON
f
Veda Bilas Visuose Teismuose
gos
Apskiičio
susirinkimas
at
eina
už
kompanija,
betgi
musu
d., 8v. Kazimiero kapinėse. nasi : išrinktų atstovą, o tas
į PRANEŠAME CHICAGOS
Lietuvis Advokatas
Ofisas DidmiestyJ:
sibus
liep.
28
d.,
Šv.
Mykolo
vienvbė
liekasi
neišardoma
ir
20
SO.
LA
S
A
L
L
E
S
T
R
E
E
T
Velionė visados
atjausdavo nuvažiavęs L. R.-K. Federaci
IR APIELINKĖS LIE *
69 W. W A S H l K G T O N S T R E E T
Gyvenimo Tel. H u m b o l d t 97
•
parapijoje
(North
Side),
7:30
mes
pilnai
tikimės
laimėti
prakilnius reikalus ir pasižy jos seimą n galėtu daug kuo
Kam baris 609
Vakarais 2911 W. 22-nd Street t
TUVIAMS.
vai.
vakare.
Tel.
Rockwell
6999
mūsų sunkią kovą, jeigu Jųa,
Tel. Central 5478
mėdavo aukomis. Apgailestau prisidėti. Mes randamės ant
CHICAGO. ILL.
»
Kad
mufojame
ir
šiaip
exGyeeiiimas, 812 W. S3rd St.
Yiršminėtame
susirinkime Draugai Darbininkai, mums
g
'
ja jos visi, o ypatingai penki slenksčio) tėvynės laisvės, neTel. Yards 4681
vaikučiai našlaitėliai.
hrigulnivbės. Tat dideliu orga- Ims reikalaujama kuopų įnoši- pritarsite ir ištiesite savo pa- preso visokius darbus atlėranką.
Kapitalistai
•v
Lai ilsisi rainiai šioje 'uito nizacijų seimai yra reikalingi. inai V-tam seimui, kiek katra gelbos
kame gerai ir greitai. Kreip t
1
je svetimoje žemelėje.
Cieeriečiai katalikai ką tik kuopa delegačių siunčia, arba | gelbsti kapila ••'•tams, kad paiiiiiiitnnfftfuiiiiifrfffiiiiiiiiiiuiiitiifiiiiiiii
kitės pas mus:
jei
neišgali
viena,
tai
nors
Darbininvergus
darbinink;:s.
naudingo užmano, tai tą ir
Resid. 933^ So. Ashland Blv. Cbicago
1
kiek
pinigiškai
prisideda.
Pa
Telefosas Hayninrket 3044
kai privalo gelbėti vieni ant
įvykina. Tikimasi, kad ir šia
3109 So. Morgan Street
F. ŠEMETULSKIS IR
CHICAGO, ILLINOIS
Dabar Šv. Antano parapijo me reikale nepasiliks. Bus pir geidaujama, kad delegatės bu riems, kad pasiliuosavus iš
T. JANKAUSKAS,
Telefonas Yards 5032
vergijos. LJaugelis iš mūsų
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
svetainėje yra įtaisyti apara mi su atstovu- nuo savo para tu pilnai prisirengusios.
40735 W. i 7 S i ,
Chicago. Į
Rusas gydytojas ir chirurgas
draugų
streikierią
su
didelė
B po pietų iki 8 vak. NedėtioTelefonas Boutevard 3386
Pr.! Taippat geistina, kad apart
tai ir rodomi jodomieji pa pi jos.
Specijalistas
MoteriSkų, Vyriškų
m i s nuo 6 iki S vai. vakare.
mis
šeimynomis
jau
neturi
ko
i
1
išrinktų delegačių, dalyvauti
Vaikų ir visų chroniškų ligų
veikslai kaip kuriais vakaraiK
« • - • - . . . . . . . ; - ;
~r:
valgyti.
Niekas
kitas,
kaip
tik
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
ir kuopų valdybos. Kaip žino
CICERO, ILL.
Pelnas eina parapijos naudai.
Telefosas Drover 9693
me, susirinkimas svarbus, tai- badas gali išardyti mūsų vie
VALANDAS:
10—11 ryto 2—3 po
gi reikalaujame, kad butų nybę. Badas yra didžiausias
Tėmykit cieeriečiai!
pietų 7—8 vak. N e d ė l i o m i s 10—12 d.
LIETUVIS
mūsų priešas.
llIIIIIIIIIfElllllllllillllllltllllilllllllllllllllf
skaitlingas.
GYDYTOJAM I R C H I R U R G A S
Tikimasi, kad netolimoj* j Bngpj. 3 d. bus kas tai neMes tikimės, kad Jųs, Drau
1757 W. 4 7 t h St., Chlcago, Iii.
Apskričio Valdyba.
a
•»
ateityj Šv. Antano bažnyčioje | pr prasto Šv. Antano parap.
Ofiso T e l e f o n a s Boulevard 160
gai Darbininkai, pagelbėsite
N a m ų Tclejfonas, Secley 4?0
Dr. D. J. BAGOČIUS
.bus įtaisyta stebuklingosios [svetainėje. Žinau, kad komisimums
išvyti
badą
iš
mūsų
šei
lietuvis Gydytojas I r
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
Panelės Švenčiausios Lourde V į j a rengia ką nors svarbaus, NEATPIGS NAMŲ STATY
Chirurgas
mynų,
namų,
paaukaujant
A K I Ų SPECIJALISTAS
MUI
MEDŽIAGA.
Ofisas
10900
So. Michigan Ave.
vieta, kuri užims vieno alto-' bet ką, tai dar komisija nepraDr. 0. VAITUSH, O. D.
Patarimas Dykai
Rezidencija 10731 So. Michigan A i . J
nors po kelis centus.
L I E T U V I S AKIU S P E C I A L I S T A S
riaus vietą. Daugiausia pa-;nešė. Kada sužinosiu, pranešiu.
Roseland.nL
Y
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki;
Mes
šaukiamės
prie
Draugi
Kodėl eiti pas
Daugelis
žmoni
ą
turi
nusi
,
Telefonas
rezidencijos
Ir
ofiso
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki 11
stangas deda p-Iė O. Nausė- Į l a u k i t e ir neapleiskite.
Š.
svetimtaučius
Pullrr.an 342.
4649
S. Asbjand A y c . k a m p . 47 St.
jų,
Kuopų,
Klinbn
ir
visokių
pirkę lotų. Bet namų nestato.
ir m o k ė t i d a u 
Vai.:
y
ryto
iki 11 d.; X po pietų
daitė. J i ir pinigus kolektuoja,
Telefonas Yards 4317
giau ir dar p a organizacijų
—
pagelbėti
iki
4;
6
Iki
9 vakare.
Ned.
Medžiaga ir darbininkai labai
jelbos negauti,
Telefonas Boulevard 6487
o retas žmogus nuo aukojimo
SHEBOYGAN, WIS.
9
iki
IX.
egzaminuoju a
brangus. Žmonės laukia atpi mums kovoje su mūsų prie kis
ir teisingai
atsisako.
prirenku
akišais.
Laimėję
kovą,
mes
Jums
gimo.
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Lietuviai Amerikoje.
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CHICAGOJE.

PRANEŠIMAS.

A. MASALSKIS

Y. W. RUTKAUSKAS
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Dr. M. Stupnicki

DR. A. A. ROTH,

:•:

Dr.M.T.Strikol'is

Iškasė didelį dantį.

Kad važiuosime, tai važiuo
sime į mūsų šv. Antano para
pijos
pikniką
kuris
bus
National C rovė, Riverside^ 111.,
liepos 27 d. Kviečia ir kitų
parapiją žmones pasiviešėti su
eieeriečiais tame piknike.

. . . .

Liepos 18 d. p. B. Simniškis,
veždamas žemes iš didelio kal
no, tarpe 9 ir 10 gatvių, iška
sė didelį dantį: 4 colių platu
mo ir 9 colių ilgumo. Tą
dantį nunešė pas dentistą, Mr.
F.- \Vaner, kuris patvirtino,
kad

dantis

yra

žmogaus.

Bet

mes labai abejojame. — Red.
Dzūkelis.
Artinasi laikas niųs organi
zacijų seimų. Tai pats svar
biausias laikas. Mūsų koloni
ja ir-gi yra dideliai paliesta

Bet štai legislatyvis valsti
jos komitetas, kuris tyrinėjo
medžiagos brangumą, skelbia,
kad žmonės statytų namus ir
nelauktų medžiagos atpigimo.
Sako, medžiaga namams sta
tyti ne tik neatpigsianti, bet
busianti dar brangesnė. Sako,
negali but nei kalbos apie
prieškarinius laikus, kuomet
medžiaga buvo pigesnė. Ti)
laikai jau nesugryž.

,

_

#v

. nius. Jeigu esi

f™~
^
DR. LEO AW0TIN

pagelbesime, kuomet J ų s iš-1 nervuotas, ska
. . . .

,

.v

i'

I gralva
uda galva
s u k a sarba
ka
eisite ] kovą su savo įsnaudo-' da važiuoji gat
vekariais, krei
tojais.
v o s akis, raidės b ė g a krūvon skaitant
arba kiti keblumai Ateikite ir p a m a 
Čekius ir Money Orderius tykite
mane. Patarimai dykai del m o 
terų,
vyrų
V a l a n d o s nuo 10
išrašykite ant vardo mūsų ka- iki 8 vak. Nice dvaikų.
ė l i o m i s nuo 10 ;ryto iki
sieriaus Franas Tumosa ir 1 p o piet.

siųskite sekretoriui šiuo ad 1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
T h o n e Drover 9660
resu :
Vaclovas
Kamendulis,
582

Southbridge

st.,

Worcester,

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Telefonas McKinley 5764
GYDO VTcr»nT\c T T ^ ^
3457 S o u u i tt«M»uirM i-^j alavai U
K a m p a s W. 35-tos g a t v ė s
r

• i-.

i

i

8"

Ofisas 3140 So. Morgan St.
K e r t ė 32-ro St.,
Csloago, UI.
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi c h r o 
niškų ligų.
OFISO V A L A N D O S : N u o 9 ryto
iki 10, nuo 12 iki 2 po pi et, nuo 7 |
iki 8 valandai vakare.
N e d ė l i o m i s nuo 9 iki 2 po piet
Telefonas Yards 687

• • • • • '

13-0 s o . i l a i s i c u St.. Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai ii*
rusiškai.
Valandos: 10 —, 1? ry'tą; 6 — 9
vakare
Tel. Canal 4367 J

DR. W. A. MAJOR

P r a k t i k u o j a 27 metai

mm "

"S.

( T e l e f o n a s P u l l m a n 60

Dr. G. M. GLASER

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Mass.
Varde lietuvių streikierių:
RED. ATSAKYMAI.
Juozas Šalaviejus — pirm.
DIDINAMOS RANDOS TJŽ
Vao. Kamendulis — sekr.
Jurgiui Molušiui, M. Bru
PAGYVENIMUS.
Franas Tumosa — kas.
tais seimais Turime čia kuo- fdnnįenei, Jonui Daukšiui ir
Kiti lietuvių
laikraščiai
pas kelių eentralinių organi Antanui Verbai, Ne\vark, N. J.
Už
samdonius
pagyvenimus
malonės perspausdinti.
zacijų. Kožnai kuopai rupi vi Ilgai Tamistų raštą išlaikė
sos organizacijos gerbūvis. me, abejodami ar talpinti ar Chicagoje randos vis augščiau
LABAI PIGIAI!
Tai-gi, jau ir rūpinasi kaip ne. Juo daugiau jin įsiskaite- įkeliamos. Kai-kuriuose deP a r s i d u o d a labai pigiai gražiausia
per seimus p a ^ r i n u s tas or me, tuo labiau aiškėjo jo pik partąmentiniuose . namuose rezidencija su 10 lotais sodo Morgan S m e t o n o s gerai pritaikinti akiniai
bus p a l e n g v i n i m u dol J ū s ų akių.
ganizacijas. Be abej/>nės, bus tas tonas, šiurkšti kalba.Be to, randos tiesiog padvigubina Park a n t 112 Street. Randasi visi K u o m e t tn kenti nuo g a l v o s s k a u 
įtaisymai v a n d u o ; šviesa ir 1.1. P a 
dėjimo, k u o m e t raidės liejasi i k r ū 
nemažai naudingų rezoliucijų jis toks ilgas. Taigi netalpin mos.
siskubinkite
su
pirkimu.
Kaina
vą, k u o m e t skaitai ar siuvi a r ra
šai, tai t u o m e t yra ženklas, kad
$6,000.00.
seimui išnešta ir tt. Bet to ne sime laikraštin. Verčiau stro
reikia J u m s akinių. Mano 15 m e t ų
priduos J u m s geriausią
užteks. Rūpinsis, kad ir atsto piau korespondencijas iš Ta W 0 R C E S T E R I 0 STREIKIE- P a r s i d u o d a 5 lotai sodo irgi Mor patyrimas
patarnavimą už prieinama kaina
net t a i p žemai net i t
*.I.it.
vą seiman pasiuntus.
gan Park ant 112 Street su visais
RIŲ ATSIŠAUKIMAS.
mistų kolionijos prižiūrėsime.
Įtaisymais.
K a i n a $1,500.00.
Atsi
Nekartą yra tai padarę, da Dovanokite.
JOHN SMEfANA
šaukite d i t - ^ m i s arba vakarais: seredomis ir s u b a t o m i s p a s :
lium tikėties, kad jei ne viena,
Draugai Darbininkai!
V. C, V., Plattsburęh, N. Y.
Akių Specijalistas
tai susidėjusios kuopos vis-gi —Nepriduodate savo pilno ad
S. P. T A N I S & CO.
Sunkios darbo aplinkybės
1801 S. Ashland Av. Chicaco
81 Ę a s t 112-th Street R o s e l a n d , 111.
Egaamlnas s u t e i k i a m a s dykai.
nors vieną atstovą arba atsto reso ir vardo. Antra, tokie privertė ir mus, Worcesterio Arti Michigan Ave. a n t antra lubų.
K a m p a s 18-tos gatvės.
vę šįmet pasiųs seimuosna.
nusiskundimai laikraštyje ne skurų išdirbėjus, išeiti į kovą
8-čios lubos virš Platt'o aptieko*.
K a m b a r t s 14, IR, U, 17 Ir .18
Mūsų parapija
priklauso gelbės. Nusiskųsti turėtumėte su mūsų išnaudotojais*. 7 d.
T ė m y k l t e į m a n o parašą.
(
Dr. I. B. MAKARAS
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8
prie L* R.-K. Federacijos. aukštesniems, kurie, rasi, galė liepos Graton & Knigbts kom
Gydytojas tr Chirurgas
vai. v a k a r ą
N e d ė l i o j nuo 8 vai.
panijos darbininkai, skaičiuje . Lietuvis
Kituose dalykuose, cieeriečiai tų dalykus pataisyti.
Ofisas: 1741 W. 47th Street
»*v*i «k< 13 • a l a n d a i di^na.
l r 700, apleido darbą. Prie sun i V a l a n d o s : 9:36—12. 3—5 ir 7—9.
neatsilieka. Nereikėtų ir tame
T e l e f o n a s : B o u l e y a r d 3480.
BIZNIERIAI GARSINHIT6S
4515 So. W o o d St.
atsilikti. Turėtą siųsti į Fede BIZNIERIAI GARSINKITĖS kaus, dvokiančio darbo kom-j Rezideftcita:
T e l e f o n o : Yards 723.
paniįa ligsiol muimV vertė dir- ]
" D R A U G E "
racijos seimą ir prisidėti prie

Gydytojas, Chirurgas,

GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS
Ofisas 11718 Michigan Ave.
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
2 po piety — 6:30 iki 3:30 vakare.
N e d ė l i o m i s nuo 10 iki 11 išryto j
,
x

»

Tel. Drover 7042 f

Dr. C. Z

LTETrJYIS- D E « T I S T A 8
I Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. j
^
N e d ė l i o m i s pagal sutarimą
14718 SO. A S H L A N D
AVENUE
arti 47-tos Gatvės
. '•
t | » » » « » » » mmmm^mtm^^^m

m.m

• • • • • S

•

Dr, S. Naikelis
GYDYTOJAS U t CHIRURGAS
4T13 So. A s h l a n d Ave.
P h o n e Drover 7042
Cicero Office
* 4847 W. 14-th St.
P h o n e Cicerę 89
Rezidencija 8886 W. 6 « - t h S I
P h o n e Prospect 8580
11

n

•

Mokykis K i r p i m o ir D e s i g n i n g
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų
Mūsų sistemo ir ypatiSkas m o k i n i 
mas parodytus j u s žinovų J t r u m p ą
laiką.
Mes turime didžiausius ir geriau
s i u s kirpimo designing
ir
siuvimo
skyrius, kur m e s s u t e i k s i m e p r a k t i š 
ką patyrimą, k u o m e t j ų s m o k y s i t ė s
Elektros varomos mašinos mūsų siuv i m o b skyriuose.
Jųs esate užkviečiąmi aplankyti ir
pamatyti m ū s ų m o k y k l ą blle laiku —
dieną ir vakarais ir gauti specijalidkai pigią kainą.
Petrenos d a r o m o s pagal J ū s ų m i e rą — bile stallės arba dydžio, ir bile m a d ų k n y g o a
MASTER D E S I G N I N G SCHOOL
9. F . Kasnicka, Perdėtinis
Persikraustė iš 118 N. LaSalle St.
11 190 N. State gatvę, k a m p a s L a k a
(gatvėa
4 lubos.

6

Šeštadienis,

DRAUGAS

liepos

26, 1919

ll!KKIi

Pradžia 11:30 A.

I JOM ARK AS DEL VISU

įžanga 2Sc asmenini

šv. Antano Parapijos

I S

s

Ko bus

»

Liepos 27d. 1 9 1 9
National Grove darže Rlverside, Iii,

5

Piknike Ims puikiausia muzika — artisto Bičiūno.

m

Imtynės — Bėgynės,
Alus — Kauno, Košė Vilniaus,2nvjs iš vandens. Ttatai pasukami.

&
g

m

Kviečia visius Oiceriečius ir Chicagiecius

9
Komitetai ir Klebonas.

Pasarr/a.

Važiuokite teip:

22nd karais

iki La G range; Lagrange

m

m

iki

daržui.

m
&
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CHICAGOJE.
«

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

PAVAŽINĖJO TĖVĄ DVI
RAČIŲ.

Iš CHIGAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ
«

I š TOWN OF LAKE.

didžiais norais, aptarti orga
nizacijos, visuomenės ir tautos
reikalus. Apskričio Valdyba.
BRIGHTONPARKIEČIŲ
DOMAI.

Nekuria žmones praturtėja labai lengvu būdu
A r žinote kaip? Ogi tankiausiai pradėdavo jie ati
dėlioti dalį savo uždarbio ir regulariškai sudėdavo
ja mūsų banke.
Tie pinigai uždirbdavo kasmet trečia procentą, o
mes jį pridėdavome prie kapitalo.
Susidarius tam tikrai sumai piningų jie sunaudojo
juos kitokiame biznyje. Kaip pasekmingai kad įgijo
neprigulmybę ir gerbūvį. Pradėkite kad ir su vienu
dolieriu taupyti pinigus mušu banke.

Šeštadienis, liepos 26 d., šv.
Labdaringosios Sąjungos 1
Kvtoj, t. y. liepos 27 d.
Ona, Šv. Pan. Marijos Motina. Tėvas guli pašarvotas, gi su- kuopa laikys pusmetini susi įvyks bendra L. Vyčių 36 ii
Sekmadienis, liepos, 27 d.,
nus sužeistas.
jlinkimą rytoj, t. y. liepos 27 13 k Į), nuo Town of Lake ek
Šv. Pantaleonas. Natalija, kan.
.d., 7 vai. vakare, Šv. Kryžiaus skursija (išvažiavimas) \\ "IIPirmadienis, liepos 28 d.,
Ilgas laikas jaunas Leonard'Parap. svetainėje. Visi nariai low Springs miškuose, pas lie
Šv. Nazarijas ir Celsas, kauk. Klassens, 6102 So. H o n o r e > s a t e širdingai kviečiami atsi- tuvius ūkininkus. Abi kuopi
gat., prikalbinėjo savo tėvą,[lankyti šitan susirinkimai!, nes važiuos trokais. Kas iš brighPRAŠALINTAS LINCOLN kad šis*su juo pamėgintų pa-!turime begalo daug svarbių, tonparkieeių norėtų dalyvauti
gražiame išvažiavime, pažaisti
sivažinėti motoriniu dviračiu, nukalu.
Valdyba.
PARKO ŽVĖRYNO
*bei pasilinksminti su jaunimu
Tėvas visuomet purtėsi tais!
UŽVEIZDA.
sūnaus gundymais. Sakė, j o g ' L. D. S. Cl ICAGOS KUO- —vvėiais, tyrame ore, kviečiame atsilankyti 9:30 ryta į baž
POMS PRANEŠIMAS.
Tą padarė civilės tarnybos ko jis bijąs, gali patikti kokia ne
nytinę svetainę, prie 44 ir
laimė. Sakė, tegu jauni važi
misija.
L. D. S. Chicagos Apskričio Fairfield ave. 10 vai. t rokai
nėja tomis mašinomis.
STOCK
Bet užvakar sūnaus argu- susirinkimas atsibus šį vakarą, išvažiuos.
Civilės tarnybos komisija
YARDS
mentai ėmė viršų. Prikalbina Nekulto Pras. Šv. Marijos Pa
Pastaba.
Visi L. Vyčių 3(5
iš Lincoln parko žvėryno už
mas tėvas pagaliaus sutiko pa-' "os parap. 44 ir Fairfield ave. kp. nariai privalo susirinkti
STATE
veizdos vietos prašalino Cy IV
1
važinėti su sūnumi motoriniu (Brigiiton Parke), 8 vai va bažnyčion išklausyti Šv. Mišių
Vrv, kuris ilgus metus ėia tardviračiu.
kare.
8 vai. ryte. Kadangi išvažiavi
navo.
Ir abudu išvažiavo.
Visų kuopų delegatai malo me dalvvaus svkiu ir vvčiu
Prašalinti atsirado priežas
Šiandie tėvas guli narni e nėkit" atsilankyti.
bažnytinis choras, tatai choras
ti>.
pašarvotas, gi sunūs turi i-|
M. L. Gurinskaitė.
savo pareigas atliks laike pi rNesenai užveizda paminėtam
laužtas
galvoje
smagenis.'
Apskričio rast. mųjų mišįų.
parke užpuolė ir užgavo vieną
Rengimo komisija.
žmogų. Tas žmogus tvirtino; Vargiai jis pagysiąs.
.
L. VYČIŲ CHICAGOS KUO
Ties
7)9
ir
Honore
gat.
mo
kad jis buvęs nieko nekaltas,
PŲ DOMAI.
L. VYČIŲ 13 IR 36 KP. NA
(ii užveizda pasakojo, kad tas torinis dviratis" frenkė į pra
einantį
gatvekarį.
Sunūs
su
RIŲ DOMAI.
žmogus užkabinėjęs moteris.
Lietuvos Vyčių organizaci
tėvu išlėkė oran.
Tan reikalas įsimaišė par
Rytoj, liepos 27 d., jei iš
jos seimas j a u čia pat. Laiko
ko policija. Užveizda ir anai WILMETTĖJ NUŠAUTAS belieka tik apie dvi savaiti. priežasties lietaus negalėtudavė vėjo. Visgi jis buvo su
Tat šiuomi paskatiname vyčių mėme išvažiuoti ant tyro oro r
PLĖŠIKAS.
areštuotas. Municipaliam teis
kuopas, prigulinčias j)rie Chi tai visus kviečiame susirinkti
me įvyko byla. Užveizda pacagos Apskričio, ruošties: rin j Davis.Sąuare parko salę.
Jis buvo užpuolęs banką.
liuosuotas.
Komitetas.
kti atstovus, iškelti naujus suBet jam nedovanojo civilės Aną tlieiiį^ miestelyj Wilmet- mnyinūs-įnešimus, juos perai
tarnybos komisija. Šita, per te viena. plėšikas užpuolė to n, tarti, apmintyti.
IŠ T0WN OF LAKE.
kračiusi visa atsitikim«\, pas miestelio State banką. P* ka-1 Pastarame Apskričio susi8
Šiuomi pranešu, kad valdy
kelbė, kad užveizda palmosuo sierių pareikalavo pinigų.
!
i inkinie, laikytame liepos 19 d. ba kviečia visus alunmus su
PALATINE, ILL.
jamas.
Kuomet tasai nesiskubino iš-.ta,po išrinkta komisija paga- sirinkti panedėlyj, liepos 28 d.,
*
* Lincoln parko žvėryno už- pildyti tų reikalavimą, pikta- 'minimui šįmetiniam Vyčių seiveizdai alga skiriama $3,000 daris pašovė kasierių, spruko mui naujų sumanymų-įnešimų. 6:30 vai. vakare. Bus kaslink
choro repeticijos. Choro vedė
per metus. Bet Cy De Vrylaukan ir pasileido bėgti.
Visoms kuopoms palikta teisė
ju yra vargonininkas V. Dauk
Prisiuskite šiandien, o gausite pilnas informacijas kaip galite įsigyti priemiesčio
gaudavo $5,(XK) per metus. ABet tą pastebėjo miestelio i r g i kelti naujus sumanymus ša.
nais metais jis norėjo tą vie
farmą.
policija ir pasivijusi piktadarį ir apsvarsčius priduoti ApskriTai-gi
visi
nepamirškite
su
tą pamesti. Tad jam padidin
pašovė. Mirė jis ligoninėje.
|čio komisijai subendrinti.
sirinkti minėtą dieną ir valan
ta alga ir tuo keliu jis buvo
Policija negalėjo jo pažinti. I Visos kuopos prašomos savo
dą.
Valdyba.
sulaikvtas.
Tik jam mirus susekta, kad naujus sumanymus prisiųsti
Dabar Lincoln parko žvė jis vadinosi Alfred-Slokermaii, Apskričio Komisijai ne vėliau
IŠ BRIGDEPORTO.
rynui yra reikalingas naujas buvęs patentuotų vaistų iš.Ii r- rugpjūčio l d., nes priešseimiMain Office •
Telephone
užveizda.
Rytoj, l vai. po pietų kvie
nis Apskričio
susirinkimas
bėjas iš Jolieto.
106 N. La SALLE ST.
Main 2043
čiame
visus
L.
Vvčių
16-tos
Įvyks
rugpjūčio
2
d.
Visus
ineNužudyto plėšiko motina
TAKSOS BUS DIDESNĖS.
Joliete, Mrs. Slokerman, tvir šimus reikia siųsti " V y č i o " kp. narius ir nares susirinkti
Arthur T. Mclntosh & Co.
tina, kad jos sunūs tomis die redakcijon: 3261 So. HaJsted Šv. Jurgio parapijos svetai
Ateinančiais metais už nejunėn. I š čia važiuosime į Jacknomis buvęs manęs apsivesti St., Chicago, 111.
106 N. La Šalie St v Chicago.
domas nuosavybes taksos ChiUžimsime vietą
su kokia tai Hattie AlgominoSeimo reikšmingumas ir jo son parką.
Gerbiamieji:—Prisiuskite man pilnas informacijas kaip aš galiu įsigyti 5 akrų
cagoje bus didesnės. Reikia įvič. Ir kaip motinai, taip mer darbų rimtumas prigulės nuo ant "Lietuviškos salos." Kvie
farmą.
- ,
sidemėti, kad taksas padidino
ginai jis buvęs gyręsis, kad jis skaitliaus atstovi). Geistina bu čiame ir kitas kuopas dalyvau
pati valstijos legislatura.
Viktukas.
Vardas ir Pavardė
*
*
! esąs gana turtingas.
tų, kad kiekviena kuopa, pri ti.
Skelbiama, kad didesnės bu
Matyt, tuos turtus buvo ma klausanti prie Chicagos Ap
Adresas
sią viena trečia Tialimi.
PRANEŠIMAS.
nęs paimti iš bankos.
skričio butų atstovaujama sei
Pav., kas šįmet už savo na-į
Telefonas
• •.
'
me. Tat visos kuopos, kurios
Rytoj, tuojau po sumos, 1
Draugas 7—26.
mus turėjo mokėti $45 taksų, p 0 P 0 R 0 S METŲ SUIMTAS išsigalite, rinkite delegatus. J
yal. įvyksta Pilnųjų Blaivinim
ateinančiais metais jau reikė
*
delegatus rinkite pačius švie
kų 29-tos kuopos susirinki j ~
sią mokėti apie $60.
Prokuroras reikalaus mirties siausius, rimčiausius žmones.
mas. Daug y r a svarbių reika 88bausmės.
Kurios kuopos
neišsigalite lų del aptarimo. Tai-gi visi
AS, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKANČIAI RAAAU.
TRAUKIAMAS ATSAKO
Aš labai sirgau per S metus, nuslabnėjes pilvelis būro. Dispep
vienos siųsti delegato—susidė- blaivininkai ir blaivininkės at
sija,
nevirinimas pilvelio, nuslabuėjimas. Kraujo, inkstų. Nervu tr
M Y M N UŽ GIRTAVI
x
Po dviejų metų ieškojimo, kite su kitomis.
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad
silankykite.
Kp. Valdyba.
begyvensiu.
Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
MĄ.
mieste San Diego, Cal., paga
Tat į seimą su kilnia dvasia.
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
liaus suimtas vienas iš ketu
IŠ
DIEVO
APVEIZDOS
PAR.
jo,
Nervatona,
Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui
Policmonas James Brennan rių plėšikų Thomas Gaetano, tas, gi kitu du nubausta ka
P;'
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt,
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo.
Reu
(I 1 pa.\
patraukiamas
atsakomybėn kurie 1917 metais buvo užpuo lėjimu.
L, PU. Blaivininkų 41 kuo
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
prieš civilė s tarnybos komisi lę \Vinslow Brothers' įstaigos
Ketvirtasis plėšikas ligšiol pos mėnesinis susirinkimas
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
ją uz girtavimą.
priešakyje du ekspreso pasiun mokėjo pasislėpti. Bet ir tas įvyks nedėlioj, liepos 27 d.
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų getuoj po Šv. Mišių.
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras:
Klausimas, kur policmonas I tiniu ir abudu nužudę del da&ar jau suimtus.
galėjo gauti svaigalų po lie $8,722.
SALUTARAS,
Malonėkite visi nariai laiku
Gaetano bus parvežtas ChiCHEMICAL INSTrrUTION J. Baltrenas, Prof.,
pos 1 dienos, kuomet uždraus
Trys plėšikai buvo tuojaus cagon ir prokuroras pareika susirinkti, nes yra svarbių da
1707 So. HaJsted St.,
Telephone Canal 0417,
Ohloago, m .
ta pardavinėti svaigalai.
suimti. Vienas iš anų pakar laus jam mirties bausmės.
lykų visiems.
Valdyba.

Musu turtas daugiau kaip 12 Milijonu

PEŪPLES BANK

Ashland Ave., kamp. 47-os
Didžiausias Valstijinis Bankas už
Vidurmiesčio rlhų.
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Tik išpidykite ir prisiuskite mums šitą kuponą,
o mes parodysime jums

Tas bus del jusu naudos

•

ARTHUR T.

«.<• . • - : W : -

