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Latvijos premjeras 
sugryžo Liepojon 

Dviem keliais maršuojama 
ant Maskvos 

JAPONAI UŽGINA SLAP*TŲ 
SĄJUNGŲ GYVAVI

MĄ. 

Sako, tai visa vokiečių sugal-
vojimas. 

LATVIJOS PREMJERAS UŽ- ANTIBOLŠEVIKAI EINA 
ĖMĖ SAVO VIETĄ. ANT MASKVOS. 

Premjeras uzurpatorius sua- Bolševikai neteko Charkovo ir 
r estu o tas. 

Paryžius, liepos 2. — Šįmelį 
balandžio 16 diena Liepojoje 
pakilo vokiečiai prieš- latvių 
valdži* ir tos valdžios premje
ras Ullman buvo priverstas 
pasprųsti į vieną laivą Liepo
jos uoste. 

Tenai anglų globoje jis iš
buvo ligi praeito birželio 27 
dienos. 

Tuo visu laiku premjero 
vietą buvo uzurpavęs vokiečių 
šalininkas, kažkoks Needra. 

Galų-gale premjeras Ullman 
iš laivo pasiliuosavo ir birže
lio 27 d. sugryžo miestan, kur 
išnaujo užėmė premjero ofisą. 
Uzurpatorius Needra tuo tar
pa suareštuotas ir vienam vie
šbuty j laikomas po sargyba. 

Apie tą žinių gavo čia iš 
Liepojos talkininkii pašelpinės 
komisijos pirmininkas Hoover. 

Sugryžus miestan premjerui 
Ullmanui buvo surengta ne
paprastos iškilmybės, kuriose 
dalyvavo prancūzų ir anglu 
karės laivyno oficierai. Visur 
grojo orkestros. Įvyko paro-
davimai, kuriuose dalyvavo 
daugelis vaikų. 

Padėkota Amerikai. 

Jekaterinoslavo. 

Londonas, liepos 2. — Prieš-
bolševikiškos spėkos maršuoja 
ant Kursko, už 250 mylių įlie
tuose nuo Maskvos, ir ant Vo
ronežo. 

Tais keliais mėginama kaip 
nors prieiti prie Maskvos. 

Apie tai praneša patys bol
ševikai savo laikraščiuose, a-
not bevielės telegramos. 

Pažymima, jog bolševikai 
labai nukentėję mūšiuose Uk
rainoje ir netekę miestų Char
kovo rr Jekaterinoslavo, 

Paryžius, liepos 2. — Pas
taraisiais laikais anglų^ spau
doje pasirodė intikrinimai, jog 
karės pradžioje nors Japonija 
viešai ėjo su talkininkais, bet 
paslapčia suokalbiavo prieš 
talkininkus. 

Neva susekta to suokalbia-
vimo ir kuoaiškiausi prirody
mai. Japonija buk tarėsi su 
Vokietija padaryti slaptą są
jungą ir tuo keliu pakenkti 
talkininkų reikalams. 

Čia dabar Japonijos atstovai 
taikos konferencijoje užgina 
tuos visus gandus ir daleidi-

PIRKLYBA SU LATVIJA 
IR LIETUVA. 

Padaryta svarbus palengvini-
* 

mai. 

WASHINGTON, liepos 2.— 
Pataisydamas karės Pirklybos 
Bordo įsakymą 729, paskelb
tą gegužės 7, 1919 m., karės 
Pirklybos Bordas praneša, 
kad dabar jau bus priimamos 
aplikacijos siųsti maistą Lat
vijon ir Lietuvon. 

Dabar jau nereikės ekspor-
teriams gauti nuo užrubežyje 
esančių importerių pranešimą, 
kad Alijantų Blokados Komi
tetas, Londone, davė paliudy
mą, kuriuo sutinkama su to-
kiuo siuntimu. 

Siuntinio leidimui aplika
cijos turi but pasiunčiamos į 
Karės Pirklybos Bordą, Wa-

PASIBAIGĖ ILLINOIS LE 
GISLATUROS SESIJA. 

Daug bilių pravesta; daugelio 
nepatvirtino gubernatorius. 

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
RYGĄ. 

Copenhagen, liepos 2. — 
Latvių kariuomenė tikNuž de
vynių mylių nuo Rygos. Tad 
vokiečiai kraustosi iš to mie
sto. 

•Apie tą gavo žinių.iš Liepo
jos vietos latvių spaudos biu
ras. 

mus. Japonai atstovai oficija-
liai tvirtina, kad tasai prasi- shingtone, be jokių kitokių for 
manymas sugalvotas pačių vo-1 niauškumų. 
kiečių ir buvo skleidžiamas su 
tikslu diskredituoti . Japoniją, 
priešais ją užnuodinti visuo
menės mintis. 

Visi visaip mano apie tuos 
paskleistus gandus. Bet tų 
gandų patvirtinimui vis-gi 
trūksta reikalingų faktų. 

Steamfitteriai ir plumberiai 
mieste Dulutb, Minn., šiandie 
dienoje uždirba $7. 

AMERIKONAI NUPIRKĘ 
KRUPPO ĮSTAIGAS. 

Londonas, liepos 2. — Pra
nešama, jog amerikonai kapi-' 
talistai Vokietijoje nupirkę 
garsias Kruppo įstaigas. 

Daugelį dirbtuvių ameriko
nai įsigiję ir Bavarijos sosti
nėj Muniche, anot to miesto 
laikraščių pranešimo. 

Springfield, 111., liepos 2.— 
Pasibaigė Illinois legislaturos 
51-oji sesija. Pabaigoje buvo 
pranešta apie kai-kuriuos bi-
lius, katrų gubernatorius ne
patvirtino. 

Gubernatorius daug svar
bių bilių patvirtino. Tarpe 
patvirtintų reikia paminėti bi-
lius, sulig kurio Chicagai ga
minamos reformos. 

Sulig to biliaus Cliicago tu
ri but padalinta į 50 wardų 
(šiandie yra 35 wardos). Iš 
kiekvienos wardos turi but 
renkamas tik vienas alderma-
nas. Aldermanų rinkiniai turi 
but bepartyviniai. 

Tik tos reformos nežinia 
kuomet bus pravestos. Nes 
tam tikslui nuskirta komisija, 
kuri visapusiai apspręs re
formų" tinkamumą. 

Gubernatorius nepatvirtino 
biliaus, sulig kurio už žiurkių 
naikinimą valstija turėjo duo
ti pinigines dovanas. 

Nepatvirtino ir mokytojams 
algų padidinimo reikale bi
liaus. 

Bet užtaigi s patvirtinta bi-
lius, atkreiptas prieš pieno 
trustą valstijoje. 

Illinois valstija paskelbta 
"sausa" 

PAGALIAUS SUSIPRATO 
VALSTIJOS PROKU

RORAS. 

Uždrausta pardavinėti alus ir 
kiti svaigalai. 

KUOMET PASIBAIGS 
MOBILIZACIJA? 

DE 

Washington, liepos 2. — Čia 
j pasakojama, jog kariuomenės 
demobilizacija pasibaigsianti 

oi *AI* T •• v- • neanksčiau riuzpiučio 1 dienos. 
Skaitlingam liepoj iečių su- '•' sirinkime premjeras Ullman 

pasakė kalbą. Dėkojo talkinin
kams už rėmimą Latvijos rei
kalų. Padėkojo ypač Suv. Val
stijoms už maisto pasiuntimą, 
nes tuo išgelbėta nuo bado 
tūkstančiai latvių. 

KANADOS VYRIAUSYBĖ 
PAIMA VISUS KVIE

ČIUS. 

Kviečiai bus pasiųsti Graiki
jai. 

Toronto, liepos 2. — Kana
dos vyriausybės įsakymu val
džios nuožiuron paimamas vi
sas šalyje kviečių išteklius, 
visuose svirnuose atsirandąs. 

Kanada 15,000,000 bušelių 
kviečių turi pasiųsti Graikijai. 

ANGLAI LAKŪNAI SKRI
STĄ AUSTRALIJON. 

Niles City, Mont., liepos 2. 
—Su rugpjūčio 15 diena ke
liais lakstytuvais anglai lakū
nai pasileis skristi iš Califor-
nijos į Australiją per Ramųjį 
vandenyną. 

Taip čia tvirtina australų 
lakūnas kapitonas Mc Donald. 

Rengiamajame skridime ir 
jis pats valdysiąs vieną lak-
stytuvą. Pakeliuje į Australiją 
lakūnai sustosią Honolulu sa
lose. 

ANGLU ORLAIVIS SKRIN-
DA Į AMERIKĄ, 

Londonas, liepos 2. — Vakar 
iš Škotijos Amerikon, skersai 
Atlantiko vandenyno, išskrido 
milžiniškas Anglijos styrinis 
orlaivis R-34. Juo keliauja 2?> 
parinktiniausi orlaivininkai. 

Tai pirmas tos rųšies mė
ginimas — styriniu orlaiviu 
perskristi iš Europos Ameri
kon. 

Sakoma, tą nepaprastą savo 
kelionę orlaivininkai atliksią 
vienan šonan į 48 valandas. 

Orlaivis nusileisiąs sale New 
Yprko. Atsilsėjus orlaivinin
kai pasileistą atgal oru Eu
ropon. 

Reiškia, kaip rytoj tie ne
paprasti svečiai bus jau Ame
rikoje, jei jų orlaivio nepa
lies kokia nepramatoma nelai
mė. 

Jei ta kelionė bus pasekmin
ga, neužilgo bus galima oru 
keliauti Amerikon ir atgal. 
Tik pradžioje ta kelionė bus 
brangi. 

LIEPOS 2, 1919 M. 

Cbicago. — Šiandie ir rytoj 
gražus oras; šiandie bus lab-
jaus šilta. 

Už KARĖS PRALOŠIMĄ 
TURKAI KALTINA SA

VO PRANAŠĄ, 
MAHOMETAS BAUDŽIĄS 

TURKUS Už IŠNAIKI
NIMĄ SUNŲ. 

Sultanas vienas pasitiki prana
šu. 

Konstantinopolis, liepos 2. 
— Turkų maldingumas į savo 
pranašą Mahometą palengva 
ima mažėti ir nykti. Mečetos 
(turkų maldnamiai) skaitlin
gai jau neaplankomos, kaip 
kituomet buvo daroma. 

Turkai įširdo prieš savo 
pranašą Mahometą. Šitą kal
tina, kad Turkija didžiai ne
laimingai išėjo iš buvusios ka
rės. 

Mahometas keršijąs turkams. 

Kituomet šita turkų sostinė 
buvo garsinga šunimis. Čia 
kituomet šunų buvo pilnos 
gatvės, pilni kiemai. Turkai 
šunų nepersekiojo, nemažino 
jiĮ skaitliatts. Dideliame skait
liu je šunų maldingi ir fanati
kai turkai matė tokį savo pra
našo Mahometo norą. 

Konstantinopolis per ištisus 
šimtmečius buvo kaipir šunų 
miestas. Todėl buvo ir baisiai 
nešvarus. Del nešvarumo daž
nai pakildavo visokios epide
mijos. 

Anais metais į* naujosios 
gentkartės turkus papute Eu
ropos civilizacijos oras. Tur
kai nusprendė apšvarinti savo 
sostinę. Tam tikslui reikėjo iš
naikinti nesuskaitomas galy
bes šunų. 

Pravesta įstatymai naikinti 
šunis. Dideliais būriais šunes 
buvo sugaudomi ir išvežami 
vienon salon ^farmoro jūrėse. 

Pr ietamigi^iurkai nedrįso panaikins, nuo jo* visokias ne-
užmušinėti šunų. Tad saloje laimes, 
jie badu buvo gaišinami. Sultanas tad kas penktadie-

Prasidėjus- tai kovai prieš n i * rytmečiais aplanko turkų 
šunis, daugelis turkų ėmė skel- dvasiškių pamaldas 
bti, jog už tai Mahometas nu-
bausiąs Turkiją ir turkų tau
tą. 

Šiandie tie patys turkai tad 
ir tvirtina, jog Turkiją nelai
mė palietė už naikinimą šunų. 
Girdi, Mahometas už tą tur
kams keršijąs. 

Nepatinka kerštas. 

Didžiumai turkų tas pranašo 
Mahometo kerštas nepatinka. 
Tad nustoja jie lankę meče-
tas, nesimeldžia prie to savo 
pranašo. Ir kaltina jį už karės 
prološimą. 

Turkai sako, jog tasai Ma
hometo kerštas už šunis kadi r 
teisingas, visgi perdaug aštrus 
ir nepakenčiamas. 

Šiandie -turkai čia nulenkę 
galvas vaikščioja ir nežino kas 
veikti toliaus. 

Garsi mečeta apleista. . 

Vietos turkų istorinė Ah-
medo I mečeta visai apleista. 
Turkai jos nelanko. Nes nešva
ri vieta. 

Kituomet tas maldnamis bu
vo garsus savo puošnumais. 
Tenai ant aslų buvo ištaisyti 
parinktini ir brangus kaurai. 

Tuos kaurus ir kitas mald-
namio brangenybes pasisavino 
vokiečiai. Viską iškraustė Vo
kietijon. 

Karės metu tas maldnamis, 
anot turkų, subjauriotas. Nes. 
aname kelį šimtai žmonių mi
rė nuo choleros. 

Sultanas pamaldus. 
Dabartinis turklį sultanas 

Memet VI yra pamaldus. J is 
tiki, kad pranašas Mahometas 
su laiku susimylės Turkijai ir 

Vakar, liepos 1 dieną, Chi-
cagoje didžiuma saliunų buvo 
atidaryta ir posenovei alus 
buvo pardavinėjamas. Kad 
tuo tarpu valstijos prokuroro 
ofise visaip buvo aiškinamas 
karės meto svaigalų prohibi-
eijos klausimas. 

Pagaliaus generalis valsti
jos prokuroras Brundage pa
skelbė galutiną nusprendimą, 
jog Illinois valstija ligi demo
bilizacijos proklemacijos pas
kelbimui turi but " sausa". 

Galima pardavinėti tik to-
kuriuose kius K svaigalus" 

yra nedaugiau, kaip pusė vie
no nuošimčio alkoholio. 

Kol-kas tokių " svaigalui 
Chicagoje labai mažai yra. 
Tad su vakar diena pagaliaus 
sustabdyta pardavinėjimas a-
laus ir saliunai bus uždaryti* 
Saliunuose yra leidžiama par
davinėti tik minkštuosius gė
ralus. 

BRANGENYBĖ VILNIUJE. 

maldnamyj. Tenai jis su kitais 
turkais garbina pranašą, mal
dauja susimylėjimo tais susi
krimtimų laikais. 

Pamaldų metu maldnamin 
šiandie įleidžiami ir pašaliniai 
krikščionys žmonės. 

Nereikia nusiauti avaU^ų. 

Visus čia turkų maidna-
mius krikščionys kareiviai, 
ypač oficierai, gali liuosai 
lankyti. 

Jiems nedaromi jokie suvar-
žvmai. Seniau nei vienan mal-

t / 

dnamin nei vienas turkas, nei 
koks pašalinis žmogus negalė
davo ineiti nenusiavęs savo a-
valinių. 

Šiandie tas suvaržymas pa
naikintas. Maldnaniius lanko 
oficierai ir Raudonojo Kry
žiaus moterys. Su avalinėmis 
žengia brangiausiais kaurais. 

Toks tai kerštingas turkų 
pranašas Mahometas. 

Toks tai turkų tikėjimas. 

SUOKALBIAUJA VOKIE
ČIAI MONARCHISTAI. 

Norima šalyje sukelti kontr-
revoliuciją. 

Londonas, liepos 2. — Iš 
Rotterdamo laikraščiui Daily 
Mail pranešama, kad Vokieti
jos monarchistai labai neri
mauja., Darą suokalbiavimus 
pakelti kontrrevoliuciją. 

Kontrrevoliucijos priešakyje 
monarchistai nori pastatyti 
buvusį sosto įpėdinį,, šiandie 
gyvenantį Olandijos saloje 
Wieringen. 

Pasakojama, jog vokiečiai 
monarchistai tuo tikslu turi 
pagaminę motorinį laivelį, ku-

VILNIUS, liepos, 1. —Mies
tas apgriautas nuo bolševikų 
bombardavimo. 

Mieste siaučia neapsakoma 
maisto brangenybė. Svarui 
duonos mokama mažiausia 30 
rublių. 

Tuzinui kiaušinių 25 dol. a-
merikoniškais pinigais. Cu
kraus svarui 6 dol. 25 centai. 
Mėsos svarui 7 dol. 50c. Svies
to svaruj. 37 dol. 

Visam mieste atidaryta tik 
viena valgykla. 

Gydytojus už patarnavimus 
žmonės apmoka ne pinigais, 
bet kiaušiniais ir kitokiais 
valgomaisiais produktais. 

Mieste ir provincijoj apy
vartoje yra kelių rųšių pini
gai: buvusio rusų caro rub
liai; Kerenskio valdžios rub
liai; vokiečių atspausdinti 
rubliai ir pagaliaus bolševikų 
paskleisti rubliai. 

Labjausia branginami buvu
sio caro valdžios pinigai. Gi 
bolševikų pinigai neturi jokios 
vertės. Žmonės atsisako juos 
priimti. 

Valstija veikia atskiriai. 
Sulig generalio šalies 'pro

kuroro Palmerio pranešimo, vi
soj šalyj laikinai leidžiama 
pardavinėti svaigalus su 2 ir 
3-4 nuoš. alkoholio, kol tą 
klausimą išrys federaliai teis
mai. 

Bet tasai dimas šiandie 
neturi nieko bendra su Illinois 
valstija. Šita valstija turi 
nuosavus įstatymus ir sulig jų 
elgiasi, visai nepaliezdama a-
belnų šalies įstatymų. 

Reiškia, Chicago šiandie ir 
ateityj turi but " sausas" . Po
licija gavo instrukcijas areš
tuoti kiekvieną žmogų, kurs 
neštųsi su savimi alaus bute* 
liuose arba kaip kitaip. 

Illinois valstijoj veikia nese
nai pravestas legislaturos įs
tatymas "seareh and seizure 
act ." 

DARBININKAI IR DARBAS. 
United Textiles Workers of 

America unija pareikalavo, 
kad šilko audiminėse mieste 
Paterson, N. J., darbininkams 
butų padidintos užmokestys 
15 nuoš. 

riuo butų galima princą pa
imti nuo salos ir pristatyti 
Vokietijon. Nes sausžemių su-
gryžti Vokietijon yra daugiau 
kaip pavojinga. 
Niekas negali pasakyti, kaip 

į tuos monarchistų sumany
mus atsineša pats buvęs sosto 
įpėdinis. 

Olandijos karalienė Wilhel-
mina pasiunčiusi buvusiam 
vokiečių sosto įpėdiniui pra
nešimą, idant jis skirtųsi su 
mintimi apleisti Olandiją, kur 
gavo prieglaudą ir reikalingą 
apsaugą. 

Karalienė pranešime pažy
mėjusi, kad jei buvęs sosto į-
pėdinis jos patarimo ir pers
pėjimo nepaklausysiąs ir 0-
landiją apleisiąs, tuomet jam 
busią užginta atgal gryžti. 

Belgijoje maineriai ligi at
einančio gruodžio mėnesio 
dirbs 8 valandas ir pusę die
noje. Gi paskui tik 8 valandas. 

Sheetmetal darbi ninkam.s 
Knoxville, Tenn., padidinta 
užmokestis $2 dienoje. 

Amerikos Darbo Federaci
ja namų statymo šakoje turi 
suvirs milijoną narių darbi
ninkų. 

Karės metu Prancūzijoje 
darbas pabrango daugiau kaip 
dvejopai, gi visokia medžiaga 
net trejopai. 

1917 metais Suv. Valstijo
se buvo padaryta 9,060,960 ci
garų. Gi 1918 metais padirb
dinta 40,000,000,000 cigaretų. 

Su ateinančio sausio 1 diena 
Porto Rico saloje bus uždary
tos visos tabokos išdirbystės. 
15,000 darbininkų neteks užsi
ėmimo. 

Dublino, Airijoj, dirbtuvė? 
moterims darbininkėms už 
darbą per savaitę mokama nue 
$4.50 ligi $10.00. 

Suvienytose Valstijose yra 
suvirs 275,000 įvairių dirbtu
vių 

>. i 

PIRKITE KAR*S TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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lentinas Kohlbeek'as. 
Jis beveik visą savo amžį 

pašventė spaudai. Ilgus me
tus tėvas Kohlbeck buvo čekų-
beiiediktinų spaustuvės vedė
ju. Jis ją kogeriausiai sutvar
kė ir puįkiai pastatė. Jis šian
die tampa įšventintas į vy
skupus. 

"Draugas," žinoma, išreiš
kia koaugščiausią pagarbą 
naujam opatui-vyskupui. Bet 
ir visų atgijančių tautų kata
likiškoji spauda šiandie džiau
giasi matydama, ko gali susi
laukti iš Bažnyčios tie, kurie 
su pasišventimu dirba spau
dos srityje. 

Iš Lietuvos Atstovybes. 

Čekų Iškilme 
Chicagoje. 

Šiandie Chicagoje ant kam
po 18-tos ir Allport gatvių 
yra gana didelė iškilmė. Lie
tuviai turėtų atkreipti domos 
į ją, nes tai čekų šventė. 

Savo tautiniame atkilime 
mes daugiausiai naudojom* 
čekų pavyzdžiais. Iš čekų kal
bos paėmėme ir savo raidžių 
išvaizdą š ir č, nors a. a. K. 
Jaunius tvirtindavo, kad ji 
nevisai tinka mųs kalbos pri
gimčiai. Atkeliavusi iš tėvy
nės į Ameriką čekų išeivija 
pirma mus persirgo tas pa
čias ligas, kurios dabar mus 
vargina. 

Ypatingai sunku buvo kata
likiškai spaudai ir jaunuome
nės auklėjimui tarp čekų pirm 
kokių trisdešimties metų. 

Bet laimė, kad čekų tautoje 
buvo benediktinų. Jie atkelia
vo į šią šalį iš tėvynės su 
ateiviais, jie vargo jų vargus, 
jiems mažai tereikėjo lėšų as
meniniams reikalams aprūpin
ti, jie buvo darbštus, kaip viso 
pasaulio ir visų laikų benedik
tinai. "Dėlto jie sutvarkė kata
likiškąją čeki) spaudą. 

Šiandie čekų benediktinų 
spaustuvė išleidžia dienraštį 
"Narod." Du kart į savaitę 
išeina "Katolik,", kas savaitę 
—"Pritel Ditek," dusyk į mė
nesį "Hospodarskie l i s ty ; " 
Ta pati spaustuvė pagamina 
taip-gi mėnesinių laikraščių, 
neperijodiškų leidinių ir kny-

Netoli Chicagos čekų bene
diktinai turi gražią vietą Lisle 
ir joje teologiškąją seminari
ją. Kai-kurie ir lietuviai mo
kinasi joje. Čekų tauta Ameri
koje yra aprūpinta kunigais. 
J i turi savo seminariją, kur 
gali juos auklėti tarp savųjų. 

Čekų benediktinai Ameriko
je sudaro savo atskirą tik 
nuo popežiaus prigulmingą ša
ką. Tos šakos viršininkas yra 
opatas. Jis turi vyskupiškus 
šventinimus. Nuo 1894 metų 
tos šakos viršininku ir opatu 
buvo vyskupas Nepomucenas 
Jaeger. Šiandie jis švenčia 25 
metų sukaktuves nuo įsišven
tinimo į vyskupus. v 

Jis jau yra senas ir silpnas, 
dėlto prašė Šv. Tėvo, kad gau
tų pagelbininką. Pagelbininku 
tapo brolių išrinktas ir pope
žiaus užtvirtintas kunigas Va-

Fondy Atskaitos. 
Kiekvienas ūkininkas žino 

savo ūkės tvarką. J i jam aiš
ki. Bet kuomet pašalietis 
bando tvarką daryti pas kitą 
— jam daug kas nesupranta
ma. Ko tai panašiaus esama su 
fondais. 

Vienas Chicagos dienraš
čių^ nenorint reikia pasakyti 
kad "Lietuva", aiškybių te
mato vientik Neprigulmybės 
Fonde, gi Tautos Fondo ats
kaitos jam neaiškios, net neži
nomos. Jis eina taip toli, kad s įa s pastangas josios ir tuo 

Paryžius, 
Gegužės 2 d.. 1919 m. 

Vykdomajam Amerikos Lie
tuvių Tarybų Komitetui. 

"YVashingtone. 

Lietuvos Valstybės Taikos 
Delegacija Paryžiuje, kuriai 
Lietuvos Valdžios yra pave
sta Taikos Kongrese ginti 
Lietuvos laisvė ir nepriklauso
mybė, džiaugiasi gaudama 
progos atvira širdim pasveikin
ti savo tautos brolius Ameriko
je, kurie su tokiu giliu užside
gimu ir stipria dvasia gina 
savo, kadai apleistos, tiek me
tų kentėjusios ir dar pagaliau 
tiek karės išvargintos, tėvynės 
laisvę. Niekas negali taip ra
minti, taip stiprinti dvasią, 
net didžiausių nelaimių ir sun
kenybių metais, kaip kad1 jaus
mas ir įsitikinimas, jog mes 
visi Lietuvos žemės sunųs ir 
dukterys, kur tik mųs butų 
piktasis likimas nusviedęs, vi
si lygiai kaip vienas, brangi
name savo tautos, savo gimto
sios motinos laisvę bei ateit j 
ir dedame savo visas geriau-

net tvirtina, buk visuomenei 
Tautos Fondo stovis nežino
mas. 

R e i k i a a t v i r a i p r i s ipaž in t i , 
kad mums iš visų' fondų aiš-
kiausis yra Tautos Fondas. 
Ir štai kodėl. Iki pernykščių 
metų Tautos Fondo sekreto
rius skelbdavo kas mėnuo in,-
plaukas ir išlaidas. Pernykš
tis Tautos Fondo seimas pa
rėdė, kad inplaukos butų gar
sinamos kas mėnuo, o išlaidos 
kas trys mėnesiai. Tą T. F. 
sekretorius ir pildo, katalikų 
laikraščiams tarpininkaujant. 
Mums ir Tautos Fondo orga
nizacijos nariams jo stovis ge
rai žinomas. Žinomas jis butų 
ir kitiems, jeigu jie sektų ka
talikų laikraščius ir T. F. at
skaitas. Kad neseka — nie
kas nekaltas, jei nežino ir už 
nežinybę kitų kaltinti negali. 

Mums neaiškus Neprigulmy
bės Fondas, bet dėlto nesivar
giname. Juo turėtų rūpintis 
tie žmonės, kurie jin aukas 
duoda. Aukotojai privalo žiu-

budu savo bendrajai gerovei 
pasiekti, apginti, sutvirtinti! 
Jūsų tėvai, broliai ir seserys, 
pal ikę L i e t u v o j , kur j i e tokį 
pragarą pergyveno karės oku
pacijos metu ir šiandien lieja 
kraują gįndami savo išvargin
tą žemę nuo vėl iš kelių pusių 
plūstančių užpuolikų, apsipils 
džiaugsmo ašaromis patyrę, 
jog Jųs nei valandėlei neuž
miršote jų troškimų, neatito-
lote nuo jų siekimų ir paga
liau, atmetę savitarpio nesan-

kas kontaktas ir vienas su
sidarytų jungtinis lietuvių po
litikos balsas, Taikos Delega
cijoj Valdžios yra paskirti ir 
Jusų atstovai. Separatinis po
litikos darbas, dabar, kai yra 
tam tikri Lietuvos Valstybės 
organai, butų nevietoje. Tai
kos Delegacija laukia Jusų 
aktyvaus politikos darbo Lie
tuvos vardu per ją, ne šalę 
jos (kas galėtų pakenkt ben
driems reikalams) ir prašo 
kodidžiausios atliekamojo po
litikos darbo propagandos 
tiek lietuvių, tie£ kitų Ameri
kiečių tarpe. 

Toliau, mes sveikiname Ju
sų pasirįžimą padėti Lietu
vos kariuomenei savo nenu-
vargintouiis, stipriomis ir drą
siomis karžygių pajėgomis ir 
paakiname kogreičiausiai tam 
reikalui iš Amerikos valdžios 
gauti lietuvių laisvanorių iš
leidimą savo tėvynės laisvės 
ginti ir saugoti tiek nuo bol
ševikų, tiek nuo lenkų, tiek 
nuo vokiečių antplūdžio. Žino
kite, jog be Jusų karininkų 
pagelbos, Jusų, kurie turite 
mnsų sveikiausios ir narsiau
sios jaunuomenės žiedus, per 
tiek metų kamuotoji Lietuva 
sunkiai tęsės atlaikyti savo 
nep r ik l ausomybę i r l a i svę nuo 
tiekas plūstančių neprietelių. 

Stojant Lietuvai į savo nau
jo valstybinio ir ekonominio 
gyvenimo vėžes, ypač svarbu 
bus jai turėti gerų prityrusių 
darbininkų įvariose srityse, ir 
čia vėl Jus galite didžiausią 
suteikti savo „ kraštui paramą 
ne tik savo organizuotais ka
pitalais, bet ir savo gyva ku-

umbia 
LIETUVIŠKI REKORDAI 

Ar Jųš mylite juoktis ir šokt? Tad pasirūpinkit šiuos Rekordus. 
10-inch 86c. 
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Atliko J. Plieniunas ir P. Lušnakojis. 
Mansinus kolįonė. Monologas. 

Atliko P. Lušnakojis. 

• 

£-4238 
f 

C Rūtų darželis. Mazurka. 
Columbijos Benas. 

Jaunimo Polka. 
Columbijos Benas. 

Ateileiskit savo diržą pirmu negu išgirsit 
tuos abiem pusėm juokingus dialogus. Ki
taip gali p e r t r u k į ^ u s ų drabužiai ir šonai, 
dėlto kad turėsit per daug juoktis. Važiuot 
į Ameriką arba grįžt atgal į Lietuvą, daugy
bė nelaimių tiedviem ūkininkams. 

Jus norėsit šokt, kada išgirsit mazurką ir 
polką smagiai grajinant ant tų dubeltavų re

kordų. ' ' Orchardo Kvietkos' ' šokis gražiau
sios meliodijos r nepaprastai įspūdingos in-
strumentacijos. Parsinešk tuos rekordus na
mon šiandie, ir Jus pasišoksit užbaigdami sa
vaitę. • , v 

taiką, savo pažiūrų skirtumus, no ir dvasios pajėga. Lietuva 
kaip ir mes savo valstybę iš 
pražuties keldami, suėjote į 
vieną būrį bendram tėvynės 
darbui. Nes iš Jusų vienybės 
Lietuvos visuomenė visuomet 
lauko didžiausios moralinės ir 
materijalinės paramos. Lietu
vos valdžia ir visuomenė aug-
štai vertina Amerikos lietuvių 
politikos akciją, krašte, kurio 
Prezidento principais šian
dien turi būti kuriama pasau
lio taika. I r Lietuvos Taikos 
Delegacija skaito savo parei-

Visa nelaimė tame, kad atsi
randa asmenų, kurie neauko-
ja, o nori kontrolės ant tų 
aukų, kurias kiti žmonės su
dėjo. Nemalonu pastebėti, kad 
kontrolės ant Tautos Fondo 
aukiį begalo pageidauja tau
tininkai, kurie jin neaukoja. 
Katalikai didesni džentelmo-
nai ir nesikiša į grynai tau
tininkų aukas, Neprigulmybės 
Fondą. 

Tautos Fondas, būdama vi
suomenės organizacija, turi iš
dirbtas taisykles save tvar
kant. Aukotojai sudaro T. F. 
skyrius, skyriai renka atstovus 
į metinius seimus, kur jie ap
kalba savos organizacijos 
reikalus. To neturi kiti fon
dai -ir todėl bruzdėjimui, už 
metknėjimams atsiradus, tau
tininkai ir stengiasi nuo savų 
fondų akį nukreipti į T. F., 
su kuriuo jie sanryšio neturi. 
Taip ne džentelmoniška. 

rėti, kad ju aukos eitų tiems 
tikslams, kokiems jie duoda. » a P s ^ m u s i f J™* ** 

bu, išreikšti viso krašto vardu 
^avo gilų pritarimą ir padė
kos žodį. 

Bet darbui dar ne galas! 
Dar Lietuva vis lieka nepri
pažinta valstybių ir laisvų 
tautų tarpe. Dar ji po šonu 
turi bent tris piktus priešinin
kus, kurie vieni tykoja, kiti 
jau veržiasi mums laisvę at
imti ar mus supančioti. Dar 
daug reikia išdėti pastangų, pa
jėgų ir daug reikės turėti pa
tvarumo lig pasieksime savo 
tikslą. Politikos darbą mū
sų valstybės atžvilgiu da
bar koncentruoja Taikos De
legacija Paryžiuje ir ji yra 
Lietuvos valdžios bei vi
suomenės įgaliota tą dar
bą privesti ligi laimingo ga
lo. Kaip tas darbas yra 
varomas, Jųs patirsite iš raš
tų, kurių kopijas mes Jums 
siunčiame. Kad tarpe Jusų ir 
Lietuvos* lietuvių butų visiš-

turi būti gerai sutvarkyta, 
tvirta ir kultūringa šalis, ir be 
jusų prisidėjimD jai bus ne
veiku tat pasiekti. Todėl jau 
metas apie tai praktiškai ir 
realingai pagalvoti, sumany
muose susisiekiant su Lietu
vos valdžia arba Taikos De
legacija. Jusų uždavinys bus 
taippat suvesti Lietuvą į ar
timus, tvirtus ryšius su Ame
rikos vlastybe, kuriai demo-
kratingoji laisvosios Lietuvos 
visuomenė visuomet turėjo ir 
turi giliausias savo simpati
jas. Mes manome, jog savo 
valstybėje turėsime įkurti ir 
tam tikrus mokyklų tipus su 
daugiau mokamąja anglų kal
ba, idant palengvintume mūsų 
bendravimą su Amerika. Mes 
čia paminėjome tik . keliais 
bendrais ruožais svarbiausius 
uždavinius, kuriuos sukonkre-
tizuoti jųs patys savo organi
zacijose mokėsite ir tinkamai, 
atsižvelgdami į Lietuvos rei
kalus, išplėsite. Didžiausia yra 
mums garantija, kad mes ei
name vienais keliais ir viena 
vaduojamės idėja. Mums tik 
reikia rimtos organizuotos 
santaros. Lietuvoj dabar mes 
turime valdžios 'priešakyje 
garbingiausius mūsų visuome
nės veikėjus, kurie, turi pla
čiausios visuomenės pasiti
kėjimą ir paspirtį. Visos par
tijos, ir krikščionys-demokra-
tai bei katalikų partija su sa
vo lyderiu Stulginskiu, ir So-
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Čia pirma proga išgirsti naujausius instrumentalius Rekordas. 
Kalvis. Polka. 

Columbijos Benas. 
Linksmas .luozulis. Jezarimbos 

Orkestrą. 
E 4234 

Vakarų Rože. Yalcas. 
čigonų orkestrą. 

Sidabras tarp Aukso. 
Čigonų orkestrą. 

E4232 Bubnujinku parodos Maršas. Columbijos Benas. 
Maluninko duktė. Polka. Columbijos Benas. 

PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO TARPTAUTINĖS INSTRUMENTAMS MUZIKOS. 
Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint 
Jums bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums ka-
talioga Columbia Lietuviškų Rekordų* Paprašyk pas jį. 

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes. 

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius. 

Žiūrėk kad toks Vaizbaženklis butų ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY 

Jei skauda — patrin
k iu su 

Pain-Eipeller 
Jis i 

uastvi 
ir įriti 

Jis suminkštins tuos 
astyrusius raumenis ir 

ausites vel miklus 
ras. 

Žiūrėkite, kad hutu 
•a INKARO ženklu! 

Galima gaut visose 
aptiekose ui 35c ir 65c 
arba iisisiuzdint nuo 

P . A D . R I C H T E R A C O . , 
326-33» Bro*dw«y. Ncw York 

ORAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jusų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. *'Drau-
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
į jį pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Jšiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran-
gų" atstovauja p. J. MARGE
LIS, 544 Myrtle str. 

Pas jį galite "Draugų" už-
ds Rapids, Miqh. "Draugo" 
agentui. 
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Nuolatiniu 
Pirkėju 

LIEPOS 4 D. WASHING 
TONE. 

Suvienytų Valstijų valdžia 
užkvietė visų nepriklausomų 
valstijų atstovybes dalyvauti 
apvaikščiojime liepos 4 d., 
\Vashingtone. 

Apvaikščiojimai liepos 4 d. 
būdavo tikslu paminėti pa
skelbimų Suvienytų Valstijų 
nepriklausomybės, šįmet tasai 
apvaikščiojimas bus karės lai

mėjimo paminėjimui. Tarp ki
tų tautų, pakvietė ir lietuvius 
dalyvauti. 

Lietuvių Atstovybė Wash-
ingtone rengiasi prie tos svar
bios iškilmės. Bus puikiai pa
puoštas vežimas, kuriuo bus 
vaizdinama Lietuvos \*«pubH-
ka. Taip-gi bus keletas raite-
lių,Lietuvių tautiškos žaislės ir 
dainos. Lietuvių programų iš
pildys Baltimorės lietuvių cho

ras vadovaujant p. J. Čižaus-
kui. 
. Lietuvių programas prasidės 

penktoj valandoj po pietų, o 
visuotina paroda prasidės sep
tintoj valandoj. Tikimasi pa
daryti tai, kas dar iki šiol nėra 
buvę. 

Artimesnių kolonijų lietuviai 
yra kviečiami atsilankyti to 
nepaprasto ap vaikščiojimo pa
matyti. 

Egz. Kom. Inf. Biuras. 

cial-demokratai, su visos Lie
tuvos gerbiamu jų vadu Ste
ponu Kairiu, ir vidurinės par
tijos bei ęrovės, yra šiandien 
padavusios vieną kitai ranką 
ir dirba išvieno mūsų valsty
bės Įkūrimui ant tvirtų pama
tų. Mes tad turime būti pilni 
tikėjimo savo laimėjimu, nes 
mes visi esame susibūrę del 
mūsų teisingu, reikalavimų ir 
siekimų! Ir mes neturime nu
leisti rankų del kokių atskirų 
šmeižtų, melų ar nelaimingų 
nuotikių, kurie dar gali mus 
patikti mūsų erškėčių kelyje. 
Pasirašo: Prof. A. Voldemaras. 

Taikos Delegacijos Pirm. 
Pasirašo: P. Klimas. 

Sekretorius. 

Apvaikščiodami antrus metus atidarymo 
pirmo narių Skiepo pasiryžome surasti savo 
skiepams 10,000 naujų Nuolatinių Pirkėjų. 

Nuo pirmos dienos atidarymo skiepų męs 
dėjome visas pastangas, idant užganėdinus 
kiekvienų pirkėją visais atžvilgiais. Duodame 
geros rūšies tavorą nužemintomis kainomis 1 
ir mūsų patarnavimas kiekvienam, be skirtu
mo, yra kuomandagiausias. Ačių tam visam, 
šiandien męs esame gana stipria komercijine 
organizacija, kurios narių skaitlius siekia 7500, 
Du dideliu departamentiniu skiepu ir 
p r a d e d a m e budavo t i nau j ą skiepą I n d i a n a 
Harbor. 

Idant pertikrinus visus, jog skiepuose 
parsiduoda viskas pigiau negu kur kitur, męs E 
rengsime didelius išpardavimus per visą Lie"- Ę 
pos mėnesį nužemintomis kainomis. Prašo
me visų atkreiptį atydą į mūsų apgarsinimus, 
telpančius laikraščiuose. 

. ™E?PMATINE*EE 
| 1112-1114 MILVVAUKEE AVE. 
I 1701-1703 WEST 74-TA. 
S 
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Trečiadienis, liepos % 1^19 DRAUGAS 

WORCESTER, MASS. 

Birželio 8 d. Aušrelės drau 
gija buvo surengus koncertą. 
Statė scenoje operetę "Biru
t ė . " Nors pats kompozitorius 
p. M. Petrauskas vadovavo, te-
čiau operetė išėjo netaip, kaip 
buvo manyta ir nepadarė di
delio įspūdžio atsilankiusiai 
publikai. Pirmame akte artis-
tai-dainininkai vieni savo ro
les atliko gerai, kiti silpnai tai 
dainavime, tai judėjimuose, tai 
nesutardami su orkestrą. Ge
riausia savo rolę atliko p. R. 
Mizara iš Bostono. Jeigu visi 
butų taip lošę ir dainavę, kai]) 
p. Mizara, malonu butų buvę 
žiūrėti ir klausyti. 

Antras akta s išėjo geriau, 
nes seno vaidylos rolę lošė p. 
Mizara. 

Ant galo sudainuota dar 
" K u r namas įims."" Išėjo ge
rai. "Mergužėlė-liepunėlė" 
silpniau. P-as P. Steponkis ir 
P. Skrickis sudainavo duetą 
"Va i kad aš išjojau.' ' Išėjo 
silpnai. Antras "Mano pieve
l ė " geriau. 

Žmonių buvo apie 400. Tur
būt aušriečiai nieko nepelnė 
nors iš anksto dikeiai garsino 
visai s galimais budais. Šios 
kolonijos lietuviai katalikai 
nelanko vakarų, parengti) 
draugijų, nepritariančių jiems. 
Jei ir buvo keli, tai tik del 
žingeidumo. 

Dainų Mylėtoįas. 

kalba žmonėms patiko ir visi 
su atyda ją išklausė. 

Nors vakaras buvo papras
toje dienoje, žmonįų atsilankė 
daug. 

Reikia žinoti, kad Šv. Kazi
miero parapijinė mokykla jau 
du metu gyvuoja. Per tą laiką 
mokina svietiškos mokytojos 
ir pats klebonas. Kaip girdė
jau, šį rudenį Šv. Kazimiero 
seserys mokins šioje mokyklo
je. Tikimasi, kad nei vieno 
šiandieninio lietuvio kataliko 
tėvo. bei motinos nebus, kurie 
neleistų savo vaikų į lietuviš
ką katalikišką mokyklą. 

Visos eionaitinės katalikiš
kos draugijos rengiasi prie 
busiančio parapijos baząro. 
Kaip girdėjau, tas bazaras bus 
pabaigoje liepos ir pradžioje 
rugpjūčio mėn. Daug visokių 
Įvairumų žada būti. Pupa. 

tautiškų draugijų atstovai ren
giasi prie tos parodos. 

Visi lietuviai liepos 4 d. yra 
kviečiami susieiti prie Šv. Pe
tro parapijos svetainės 7 vai. 
ryte. Reikia atsiminti, kad 
praeitais metais lietuviai pa
rodoje gavo pirmą dovaną, 
skirtą nuo miesto valdžios. Aš 
manau, kad šįmet lietuviai 
stengsis dar gražir.u pasirody
ti. 

Visų draugijų vėliavų nešė
jai būtinai kviečiami susirink
ti į svetainę ir visi kareiviai, 
katrie tarnavo Dėdės Sąmo 
kariuomenėj kviečiami unifor
mose dalyvauti sykiu su lietu
viais. Visi Kenoshos lietuviai 
privalo dalyvauti parodoje. 

S. Šipelis. 

WESTVILLE, ILL. 

Viešas ačiū. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

" D r a u g o " 128 num., už ge-
gužio 30 d., 1919 m., tilpo klai 
dingą korespondencija, kurioje 
buvo pasakyta: "parapijo»>v 
Šv. Petro ir Povy4o, lietuviu 
parapijos, apgailestauja darb
štaus kun. J . Kelmelio, kuri 
dvasiškoji valdžia paliuosavu 
nuo užimtos vikaro vietos 
Grand Rapidse ir paskyrė kle
bonu ant fanr"" " 

Tat yra klaidinga. Dvasiš 
koji valdžia nepaliuosavo kun. 
J . Kelmelio nuo užimamos vie
tos ir nepaskyrė klebonu ant 
farmų, bet kun. J . Kelmelis po 
s'unkių darbų ir tt. pats išsi
prašė nuo Jo Malonybės vy
skupo vakacijas. Dabar lanko
si po rytines valstijas pas sa
vo gimines ir pažįstamus. Ne
užilgo sugrįž į savo vyskupiją. 

Parapijonas. 

Šiuorai tariame širdingą ačiū 
visiems, kurie prisidėjo prie 
pagražinimo mūsų vestuvių iš
kilmės, birželio 11 d. Ypatin
gai ačiū kun. L. Brigmanui, 
kuris atliko tolimą kelią ir vel
tui suteikė mums iškilmingą 
Šliuba. Ačiū Rockdalio klebo
nui, kun. Statkui, kuris veltui 
davė visos bažnyčios patarna
vimą. Ačiū visiems Chicagoe 
vargonininkams, kurie taip iš
kilmingai giedojo "Veni crea-
tor ' ir šv. mišias. Ačiū p-niai 
Pocienei, kuri daug prisidėjo 
prie pagražinimo tos iškilmės, 
pagiedodama porą solų. 

Juozas ir Ant. Brazaičiai. 
St. Peters & Pauls Church 

Westville, III. 

w ineles. 
Woroester, Mass. Birželio 

15 d. buvo katalikiškų suvie
nytų dr-jų piknikas. Kadangi 
dįma buvo labai .rraži, todėl 
i c žmonių prisirinku nemaž** 

Čia katalikai buvo iki šio-
liai pasidalinę: bažnytinės dr-
jos laikydavo vienoj vietcį 
pikniku' J pastipinės ka ta l 
ikiškos kitoj. Dabar bažnyti
nėms atsakyta vieta, todėl ža-
da dėjties prie pašelpimų. 

Harrison-Kearney, N. J . L. D. 
S. 15 kuopa laike susirinkimą 
birželio 18 d. Prisirašė keli 
veiklus nariai, nuo kurių kuo
pa tikisi gero pasidarbavimo. 
CHa visi gerėjasi laikr. "Dar
bininku" ir noriai skaito. Tas 
gerai, bet, gerbiamieji, nepa
mirškite ir " D r a u g o , " kursai 
kasdieną naujų žinių atneša iš 
viso pasaulio. 

BECKEMEYER, ILL. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Birželio 23 d., š. m., atsibu
vo Šv. Kazimiero parapijinės 
mokyklos užbaigimo mokslo 
metų vakarėlis. Programas bu
vo netrumpas ir įvairus. Dai
nuota, deklemuota, skambinta 
pijanu ir sulošta trumpas vei
kalėlis "Aniolas laimės." Vi
si vaikai, dalyvavusieji prog-
rame, savo užduotis atliko kuo-
puikiausiai. Garbė mokytojoms 
už jų gražų išlavinimą. 

Pasibaigus programui kalbė
jo kun. prof. Pr. Bučys. Gertu 
kalbėtojas aiškiai nurodė, kad 
tėvų yra šventa priedermė 
leisti savo vaikus į katalikišką 
mokyklą, nes katalikiškose 
mokyklose vaikai netik išmok
sta skaityti, rašyti bei skait
liuoti, bet taip-gi ir Dievą pa
žinti ir kaip išganyti savo du
žią. Be to lietuviams yra rei
kalinga pažinti sava kalba. 
Kokie tie tėvai, kurie nesirū
pina savo vaikus leisti į lie
tuviškas mokyklas. Negu bent 
jie nori, kad jų vaikai užaugtų 
žydeliais, arba visai ištautėju-
siais lietuviais. 

G#rb. kun- prof. Pr. Bučio 

Birželio 27 d. čionai kasyk
lose ištiko gazo ekspliozija. 
Nesurandama kasyklų egzami
nai orio, lietuvio, Jono Laba-
no, kuris buvo nuėjęs egzami 
nuoti kasvklas. Manoma, kad 
jis uždegė gazą ir ekspliozijoj 
žuvo. Gaila, nes buvo geras 
žmogus. Antanas. 

Waukegan, 111. Birželio 15 
d. buvo L. Atstatymo B-vės 
prakalbos. Kalbėjo Purvis, 
kursai daugiau* išniekino ka
talikų tikėjimą negu aiškino 
apie Bendrovės reikalus. Ne
žinoma, delko Bendrovė siun
čia tokius kalbėtojus, kuriems 
labiaus rupi savo partijos rei
kalai, negu Bendrovės ir ku
rie neapkenčia tikėjimo. 

E. VANDERGRIFT, PA. 

L. Vyčių 46-ta kuopa laikė 
susirinkimą birželio 22 d. &v. 
Gertrūdos bažnytinėje svetai
nėje. Tarp kitko nutarta pa
siųsti delegatą į Pittsburgho 
Vyčių Apskričio susirinkimą. 
Toliau svarstyta " Vyčio" nuo
savos spaustuvės reikalai. Nu
tarta surengti balių rugpjūčio 
2 d. ir pelną paskirti spaustu
vės įsteigimo reikalams. Taip
gi nutarta liepos 4 d. surengti 
seim)nišką išvažiavimą su pro
gramų. Vyčiai! Vasaros laiku 
linksminkimės tyrame ore; gi 
sulaukę rudens griebkimės už 
darbo: rengkime vakarus. Im
kime pavyzdį iš kitų kolonijų 
vyčių." Stengkimės darbuoties 
iš visų pajėgų, kad netik pa
vytume, bet ir pralenktume 
kitas kolonijas, kad išaugintu
me vyčių kuopą milžino didu
mo. Mes neturime lietuvio ku
nigo, kuris mus paragintų, pa
skatintų prie darbo, tat mes 
patys turime raginti viens ki
tą darbuoties bažnyčios bei 
tėvynės labui, nes tai mūsų 
privalumas. Vytis. 

. 

KENOSHA, WIS. 

Liepos 4 d. miesto valdžia 
rengia didelę ir iškilmingą pa
rodą. Parodon yra užkviesti ir 
lietuviai. Tai-gi katalikiškų ir 

Rochester, N. Y. Birželio 
18 d. L. R. K. skyrius turėjo 
valdybos susirinkimą. Peržiu
rėjus knygas, pasirodė, kad 
kasoj yra suvirs $400.00 ir tiek 
pat turi narių., Todėl tuo 
žvilgsniu rochesteriečiai pra
lenkė visas kitas kolonijas. 
Prie to susitvėrė mezgėjų bū
relis iš 30 merginų. Kas pane-
dėlį ir ketvergą susirenka mez
gėjos į bažnytinę svetainę ir 
tenai mezga, siuva ir tt., kad 
pridengus Lietuvą naujais rū
bais. Garbė joms. 

REIKALINGI 
MAINERIAI IR KR07IKAI 
Geras namas, su vandeniu ir elek
tros šviesa. Žemos randos, didelis 
daržas. Galite laikyti karves, vis
tas ir kiaules. Geri uajtnai del pa
vienių. 

Mūsų mainose dirbama kiekvie
ną dien#. Mes turime Drif t ir Shaf t 
mainas—su Sy2 iki 5Npėdų anglių. 

Mes už kelią nemokame. Mes tu
rime viską kas galėtų būti reika
linga geram žmogui. 

Norint daugiau informacijų ra
šykite ar atsišaukite. 

NEW RIVER COMPANY, 
McDonald, W. Va. 

KNYGŲ APDARYTTJVĖ. 
Mes turime pastovius darbus ga

bioms merginoms nuo 16 metų a m 
žiaus ir augščiaus; puiki proga išmok
ti švarų, lengva ir žingeidų darbą, m ū 
sų knygų apdaryiuvėj . Moderniški 
įrankiai. 

$13.00 iš pradžios. 
Patirusios operatorkos gali puikius 

pinigus uždirbti, dirbdamos ant Šmo
tukų (piece work) . 

Valandos nuo 8:00 iki 4:45. Subatoj 
iki pietų. 

Sears Roebuck and Co. 
H o m a n Are . & Arthington St. 

PIKNIKAS 
^iiiittiHHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiHiiUHiNiiiiiii^ 

I METINIS 
I DIDELIS 
I REJTGIA 

f Liet, Kat k Kazimiero Brolio irSeserg Df-jos Į 

PETs LIEPOS-JULY 4,1919 
| Polonia Grcve, Higgins ir 61 gat. 
I JEFFERSON, ILL. 
1 Muzika A. B. LOZZBAND , 
s 

Pradžia 9-tą vai. iš ryto Įžanga 25c Ypatai. s i ^ Maloniai užkvicčiame visus lietuvius ir lietuvaites, 
I senus ir jaunus atsilankyti ant mūsų pikniko kur, galė

site linksniai praleisti laikę, prie gražios muzikos pasi-
= šokti, nepamirškite dienos. 

Kviečia visus KOMITEfSS! 
i 
E 

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii; 

KAPITALAS 
$200,000.00 

PERVIRŠIUS 
$25,000.00 

r | , • • • 
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PERKELK SAVO PINIGUS 
Į L I E T U V I Ų V A L S T I J I N Į B A N K Ą 

UNIVERSAL STATE BANK 
Banko Turtas Jau Siekia Virš 

*1,500, I • I .oo 
ant pinigu padėtų Bankon iki 15 d. Liepos nuo
šimtis bus ruckainas nuo Liepos 1-mos. Tokiu 
būdu tur i te 2 savait i laiko perke l t i savo pinigus į 
šį parankų, s t i p r u ir saugų banką ir ^ a u t i pilną 
nuošimtį UBO Liepos 1-mos. 

Joseph J . El ias , prezidentas 
W m . M. Antoliisen, Viee-prtz. 

JJjim 1. Bagdžiumis, Viee-nrez. ir Kpsierius. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST., Kamp. 33iiios CHICAGO 

EANKINĖS VALANDOS: Panedėliais , Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyciomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų. Utarninkais ir 
Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai. vakavo. 

Dr. F. F. WISNIEWSKI. 
. SPECIALISTAS MOTERIŠKŲ LIGŲ I R C H I R U R G I J O S 

Ofisas: 1641L — 48 W. Division Gyvenimo vieta 1808 Armitage 
ave., arti Lincoln st., 
Valandos: išryto iki 10 vai. 
vakare nuo 6 iki 7 vai . 

Telefonas: Armitage 6529 

st., virsiu Chopino Teatro. 
Valandos nuo 10 iki 12 ryto 
nuo 2 iki 4 po pietų nuo 7 iki 
9 vakare. Tel. Monroe 2842 

CHANDLER ANTOMOBILIŲ 
turi parduot savo 1917 m. 7 sėdynių 
touring, geras kaip naujas. Parduosiu 
pigiai už cash arba ant išmokeečių. 
Atsišaukite: 4459 So. Wood St., Tele
fonas Yards 3885. 

DIDELIS BARGENAS 
5 akrų farma arti Chicagos, arti di
delių fabrikų Ir geros transportacijos. 
Geras juodžemis; gaUte pasitikėti ant 
šios žemės. Norint informacijų rašy
kite, telefonuokite arba reikalaukite 

Paul P . Baubly, 
R o o m 40—106 N. La Salle St. 

Telefonas Main 2043. 

GROSERNfc I R BUČERNfi ANT 
PARDAVIMO. 

Savininkas turi apleisti dėlei asme
niškų reikalų. 

2343 N. Austin ave. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų if Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėl iausių modelių nuo 
$20.06 iki $45.60. 

Vyrų ir Jaunų l a i k i n ų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kel ines po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkota dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eilę bi-

skųtį pešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tujcedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekviena vakarą iki 9 
vai. Nedėl iomis iki 6 valandai. Su
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

g. GORJKMV, 
1415 S. Halsted St., Cliicago, Dl. 

{steigta 1602. 
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EXTRAM! EXTRA!!! 
PRANEŠIMAS 

ĮSIGYKITE VISI OFICIALE 
LIETUVOS VALSTY

BINĘ V4LIAVĄ. 

Kiekviena Lietuvių Šeimyna 
ir kiekvienas pavienis lietuvis 
būtinai privalo įsigyti tikrą 
ir oficialę Lietuvos Respubli
kos VĖLIAVĄ, ir pasirodyti 
save esančiais tikrais lietuviais 
tėvynainiais dabar ateinančio
je Amerikos šventėje (Pourth 
of July) 4-tą dieną liepos. 

JŲS JAS GALITE GAUTI 

LIETUVOS ViLIAVŲ DIRB 
TUVĖJE, 2214 We*t 23-rd 
PI., Chieago, IU. 

Jų kaina: 8x14 colius 15c, 
šilkinės 35c.; 12x18—25c; 
24x36—75c; vilnonės $1,75. 
Taipgi galite gauti ir didelių 
pagal reikalavimus yra išpil
domi užsakymai. 

miiiiriiiiiiiiiiiiiiiiifiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiivin 

VYRAI, KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI, PADARYKI
TE SAVO LIUOSĄ LAIKĄ 

BRANGIU. 

Mes turime suorganizavę lie
tuvių skyrių ir reikalaujame 
keletą energingų ištikimų vy
rų dirbti su mumis keletą va
landų kasdieną, arba keletą 
dien pas žemaitį. Per visus 
šiuos metus jųs galite atlikti 
šį darbą be atsitraukimo nuo 
Jūsų dabartinio užsiėmimo. 
Geras pelnas, puikus pakyli-
mas gyvenime. 

Atsišaukite nuo 9 vai. ryto 
iki- 1 vai. po pietų bile kokią 
dieną, aba ketvergo vakare 
nuo 6 iki 8 vai., arba telefo
nuokite man: Randolph 744)0 
del informacijų. 

ADAM MARKŪNAS, 
Lithuanian Department, 

Room 847, 
First National Bank Bldg.. 

68 W. Monroe St., Chieago, UI. 
i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i f f l i in 

AMERIKOS LIL MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviš

kos '• lbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, bienografijos, type\rriting, pick-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. _ 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto Iki 
6 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
8106 So. Halsted 84.. Chieago, Dl. 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVI* 

GYDYTOJAS I R OHORURGAB 
1757 W. 47tll St., Chieago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

% 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRAB0RIUS 

." , s a g 
Atlieka visokias laidotuves 

kuopiglausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobilius. 

Taipgi didesne dalj grabų pa
tįs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4131 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyj: 

<H» W. WASHTNGTON S T R E E T 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 
Ciyeenimas, 812 W. SSrd St. 

Tel. Yards 4681 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 i i ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

a * - - • • • • - • • • • • • • • • • • % 

* H . LEQ AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris . 
1820 So. Halsted St., Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — f 

vakare Tel. Canal 4267 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
P h o n e Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 3338 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8585 

i i = 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
K a m p a s W. 35-tos gatvės 

II 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelis 
LD3TUVIS DENTISTAS 

Valandos: su o 9 ryto iki 9 v a k 
Nedėl iomis pagal .sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENTJE . 
arti 47-tos Gatvės 

l 1 = r r -

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

j i Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 6999 

CHICAGO, ILL. 
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Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
4640 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas- Boulevard 6487 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS I R 

CBTRURGAS 
Ofisas 11718 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 
-a 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas „ 
Ofisas 18900 So. Michigan Ava. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Ar. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pu l lman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pieta 
iki 4; 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 19. 

DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą, iš 845 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra š i toks: 

700 N O R T H ASHLAND AVEITUE 
Kampas Huron Gatvės 

ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Pr iėmimo valandos vakarais nuo 6 
Iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

1 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro S t , Csieago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet. nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

8 1 — • • • • . . . . . S 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypatisKas mokint* 
maa parodytus jus žinovų į trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing Ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų sni-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų m i e -
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalie St. 
\ 190 N. State gatvę, kampas Lake 
gatvės. 4 lubos. 

iiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chieago 

i Telefosas Haymarket 8844 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir v isų chroniškų Ilgų 

Ofisas: 3354 So. Halsted S t , Chieago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 1©—11 ryto 2—3 pa 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—11 d. 
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiuimiiuiiiiiiuiiiiiii 
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DRAUGAS Trečiadienis, liepos 2,1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. I BALTIEJI NUŽUDĖ NIGERĮ 

Trečiadienis, liepos 2 d., šv. K i t a s n i g e r i s l a i k o m a s k a l ė j i . 
Panos Marijos Aplankymas. 

Ketvirtadienis, liepos 3 d., 
Irenijus. Anatolius. Trifonas. 

AR ŠIANDIE LEIDŽIAMA. 
PARDAVINĖTI SVAI

GALUS? 

me. 

Nelengva atsakyti į tą klausi
mą. 

i 

Vakar daugelis saliunų bu
vo uždaryta. Bet kiti buvo ati
daryti ir pardavinėjamas alu*. 

Trumpai tariant, niekas ne
gali pasakyti, ar šiandie pro-
hibicija veikia, ar kas kita y-
ra. Karės meto prohibieijos 
įstatymą visi visaip aiškina. 

Šalies teisdarystės depar
tamentas skelbia, jog alus su 
.2 ir 3-4 nuoš. alkoholio lei
džiamas pardavinėti. 

Bet valstijos autoritetai ki
taip aiškina. 

Štai Illinois valstijų gene-
ralįs prokuroras paskelbė, jog 
nesenai legislaturos pravestas 
įstatymas, angliškai vadina
mas "Seareh and seizuiv 
a c t " neturįs jokios reikšmės 
ligi pradėsiant veikti federa-
liam prohibieijos amendmen-
tui, ty. ligi sausio 19, 1920 m. 

Ties 13 gatve iš Robey gat-
vekario išlipo du broliu nige-
riu, Charles ir Jame s Jackson. 
Jiedu pa rvažiavo namo iš 
darbo. 

Gatvėje juodu užkabino bū
rys baltųjų. Po kelių žodžių 
vienas nigeris buvo parblokš
tas. Kitas nigeris tuo tarpu nu
bėgo namo, pasiėmė revolverį 
ir išėjęs laukan ėmė šaudyti 

susibėgančią baltųjų minią. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJĮI 

IŠ WEST SIDE. 

Subatos vakare, birželio 28 
-d. įvyko užbaigimas mokslo ir 
išdalinimas diplomų Aušros 
Vartų parapijos mokyklos mo
kiniams. Šis vakaras buvo vie
nas iš puikiausių vakarų, ko
kie iki Šioliai buvo surengti. 
Seserys. Kazimierietės, kurios 
taip daug pasišvenčia del jau-

j e geltoną, viduryj žalią ir 
apačioj raudoną. 

Jeigu tą dieną lytų, tai visi 
malonės suvažiuoti į Sv. Jur
gio svetainę. 

Rengimo Komisįja. 

IŠ NORTH SIDE. 

Lietuvos Vyčių 5-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
liepos 2 d., 7:30 vai. vak., Šv. 
Mykolo Ark. parapijos svetai
nėje, 1644 Wabansia ave. 

Stengkitės atsilankyti visi 
nariai į viršminėtą susirinki-

nimo labo, ir čionai parodė mą, nes turime labai daug 

Į 
Pažeidė, kelis žmones. 

Tuomet minia puolėsi prieš 
šovėjų. Nigeris "mėgino pas-
prųsti. Bėgo jis iškeltu gele
žinkeliu ties 15-ta ir Wood gat. 
Ten nuo geležinkelio šoko gat
vėn ir nusisuko sprandą. Tuo-
jaus mirė. Jo brolis suimtas 
ir laikomas kalėjime. 

Baltieji senai prieštaravo, 
kad į tą apylinkę kraustosi 
nigeriai. Pasekmėje pakelia
mos rasinės riaušės. 

GAISRININKAI IR POLIC 
MONAI GRŪMOJA 

STREIKU. 

Bet visokie "sausųjų' or-
' • ganizacijų ' ' superintendentai 

kitaip aiškina. 
Kiti kitiems priešginiauja. 

Pasidariusi tikra Babilionija. 
Nelengva tad parinkti at

sakymą, ar šiandie Suv. Val
stijose gyvuoja pilna ar tik 
dalinė svaigalų prohibieija. 

City Hali klerkai patenkinti. 

ORGIJOS PRIEŠ LIEPOS 
D. 

Kas ilgai nebuvo ragavęs svai
galų, ir tas gėrė. 

Naktį prieš liepos 1 dieną 
Chicagoje buvo tikros orgijos 
atsisveikinant su svaigalais. Ir 
a n t r y t o j a u s d a r m a t ė s i g i r t ą 
žmonių, nors daug saliu
nų nebuvo atlapi, kaip pap
rastai būdavo. 

Su vienu vakaru Chicagos 
žmonės svaigalams išleido mi
lijonus dolierių. Gėrė ir tie, 
katrie labai retai svaigalų ra
gaudavo. 

Tokie atsitikimai yra gali
mi ten, kur daugelis žmonių 
nebrangina savo turto ir do
ros. 

Gal šiandie ne vienas ap-
raudoja tuos neišmintingus sa
vo darbus — pinigų praleidi
mą ir sveikatai pakenkimą. 
Bet tas daroma po laiko. 

Cliieagos gaisrininkai ir po-
licmonai grūmoja streiku, jei 
miesto taryba nepadidins 
jiems užmokesčio. 

Vieni ir kiti reikalauja ]><T 
metus mažiausia $2,000. 

Finansinis miesto tarybos 
komitetas rekomendavo už
mokestį padidinti ligi 1,750 
dol. vieniems ir kitiems. 

Bet taryba padidino ligi 
1,800 dol. per metus. 

Kaip vieni, taip kiti tuo pa
didinimu nepatenkinti. Tr su 
liepos 5 diena žada streikuoti. 

Cit v T Kali visi klerkai buvo 
sustreikavę. Bet streiką per
traukė, kuomet taryba padi
dino jiems užmokesnį per me
tus lii^i $MU500. 

MINIA APDAUŽĖ POLIC 
MONĄ. 

Ir paliuosavo 4 nigerius. 

SUGRĄŽINTA 2c. PASTOS 
ŽENKLELIAI. 

Su liepos 1 diena visoj šalyj 
sugrąžinta 2 centų pastos žen
kleliai paprastiems ' uždary
tiems laiškams vietoje 3 cen
tų. Atvirutėms gi tik lc. 

Žinovai tvirtina, jog Chi
cagos gyventojai per metus 
nuo to sutaupys apie pusę mi
lijono dolierių. 

UŽ MUILO DARYMĄ GAVO 
MEDALĮ. 

Ant kampo VVabasli ir 49 
gat. sekmadienio vakare <po-
licmonas, Barry areštavo 4 ni
gerius, katrie perdaug trukš-
raavę vten nigerių surengtuose 
i'ėruose. 

Nigerių minia tad apdaužė 
poliemoną ir paliuosavo sua-
areštuotuosius. 

Atvykusi policija išgelbėjo 
poliemoną. Prasidėjo tardymai 
ir nauji areštavimai. 

daug pasišventimo. Žmonės ži
nodami ir suprazdami reika
lingumą pagelbėti jaunimui, 
skaitlingai susirinko. 

Programas buvo gražus ir 
vislia užganėdinantis. Visiems 
labai patiko "Aušre lė ," nes 
priminė visiems mūsų bran
gios tėvynės padėjimą. Gaila, 
kad ne visi žmonės galėjo pil
nai domą atkreipti, nes maže
sni užpakalyje negalėjo visko 
matyti kas dėjosi scenoje. 
Tikimės, kad šis veikalas bus 
pakartotai vėliau. Jaunos bei 
mažos mergaitės publiką nu
stebino savo įspūdingais nuda-
vimais. Jos, matyti, jau nuo 
senai rengėsi, kad atėjus lai
kui parodytų savo jaunus ga
bumus. Dar didesnį įspūdį pa
darė septinto ir aštunto sky
riaus mergaitės su savo vaini
kais. Jos gal nekartą nuilso 
kol išmoko taip įspūdingus nu-
davimus. 

Paskui sekė gerb. klebono, 
kun. F. Kudirkos, prakalba. 
Jisai, gerai suprasdamas mok
slo svarbumą bei naudingumą 
žmogui ateityje, ragino, kad 
visi mokslą pamylėtų. 

Jo prakalbai pasibaigus se
kė dalinimas diplomų ir dova
nų. Devyni skaistus veidai nu
švito ant scenos. Bet jų buvo 
džiaugsmas ne dėlto, kad jau 
nebereiks daugiau vargti tuo
se kambariuose, bet dėlto, kad 
ėionai jie apturėjo' atsakantį 
mokslą ir galės kitą metą pra
dėti toliau mokinties. Jų dė
kingumas gerb. klebonui bus 
nuolatinis. Taippat nebegalės 
u ž m i r š t i i r s e s e r ų , k u r i o s 
jiems pasišventė. Diplomus ga
vo šie mokiniai: A. Virginas, 
\ Jereckiutė, J . Budreckiutė, 

S. Krisas, P. Daugirda, J . 
V i t k u s , K. Gasilioniutė, A. 
Do\ iataitė ir J . Žilvitis. 

J. M. 

svarbių reikalų. Kurie esate 
neužsimokėję mėnesinių mo
kesčių, kviečiame atsilankyti 
ir užsimokėti, kad nebūtų su
laikytas siuntinėjimas organo. 

Pastaba. Mėnesinius susirin
kimus visados laikysime para
pijos svetainėj. 

A. Mureika, 
-Kuopos pirm. 

IŠ NORTH SIDE. 

MILŽINIŠKAS IŠVA
ŽIAVIMAS. 

KOVA PRIEŠ PATENTUO
TUS VAISTUS. 

i 

Priešsalinninės sąjungos Il
linois valstijoj advokatas Eb-
bert tvirtina, kad su šiandie 
sąjunga pradėsianti aštriąT ko
vą prieš visokius patentuotus 
vaistus, kuriuose yra labai žy
mus nuošimtis alkoholio. 

Šiandie tie " vais tai" atvi
rai pardavinėjami vaistinėse. 
Tų "vais tų ' ' kompanijos at
eityje darys puikų biznį. 

Tad bus dedamos pastan-
Mrs. Leonie Torfs iš Evan- gos tuos. vaistus priskaityti 

stono, belgė, karės metu savo,prie svaigalų ir uždrausti par-
namuose dirbdino muilą ir davinėti be gydytojų receptų, 
siuntė Belgijon ir Prancuzi- T î pati sąjunga pasidar-
jon. buos uždrausti žmonėms na-

Jos padarytas muilas b u v o m i e gaminties visokias giras, 
vartojamas ten karės ligoni- kuriose po kaikurio laiko išsi
nešė, dirba alkoholis. 

Už tai paminėtą moterį)- _ „_ 
belgų karalius apdovanojo me-Į PIRKITE KARĖS TAUPY-
daliu. JMO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Lietuvos Vyčių Chicagos Ap
skritys liepos (July) 4 d. ren
gia milžinišką L. Vyčiųlllino-
jaus valstijos išvažiavimą. Vie
ta, kaip ir visuomet, "\Villow 
Springs giriose. Išvažiavimo 
pradžia 10 vai. ryte. 

Tikslas šio išvažiavimo yra 
pagerbti dabartinę Lietuvos 
kariuomenę, kovojančią po Lie
tuvos* vėliava, taip-gi pagerb
ti pasižadančius vyčius, kurie 
žada važiuoti, kaip bus galima, 
į Lietuvą ir ginti nuo priešų 
jos rubežius. 

Sužinojom, kad visos kuopos 
smarkiai rengiasi prie šio iš
važiavimo. Dauguma kuopų 
turi nusisamdę didelius trokus, 
kiti automobilius. Visur dide
lis sujudimas. 

Apart kuopų, chorų ir pa 
vienių žada atvažiuoti daug 
svečių iš tolimesnių lietuvių 
kolonijų, k. t. iš Cleveland, O. 
p. K. Bucis, muzikas ir< vedė
jas didelio Clev. Liet. Tauti
nio beno ir kitų. 

P. S. L. Vyčių Chicagos 
Apskritys pastarame laikyta
me susirinkime nutarė, kad vi
sos kuopos pasigamintų vieno
das lietuviškas vėliavas, t. y. 
^gulsčiai sudėtas spalvas viržu-

Birželio 24 d., 1919 m., užsi
baigė šv. Mykolo parap. mo
kykla. Paminėti tą dieną moki
niai sulošė komediją "Be vy
rų." Prie to buvo įvairių pa-
marginimų. Visų pirma moki
nių choras padainavo Ameri
kos himną, "Tegyvuoja Lietu
v a / ' "Pavasario da ina" ir 
' * Šviesi naktis, mėnesiena.' ' 
Paskui D. Jasinskiutė paskam
bino ant pijano keletą dalykė
lių iš muzikos. Dailiai pasakė 
eilutes " K a s kam d i rb t i " aš
tuonių metų mergaitė, O. 
Šluogsnaiciutė. Dar skambino 
ant pijano J. Malonis ir M. 
Pociūtė. Mažųjų vaikų choras 
padainavo "Graži paukštis pe
lėda," o J . Paliulis gražiai nu-
davę pelėdą, pasirengęs jos rū
bu. 

Komedija "Be vyrų" gerai 
nusisekė. VisQ$ mergaitės žino
jo gerai savo rples ir dainas. 
Tos komedijos prasmė yra ši. 
Kelios miesto merginos susi
tarė mokyties įvairių amatų, 
kuriuos paprastai kaimuose 
vyrai atlieka, kaip: sėti, pjauti, 
grėbti, kulti, tašyti ir t t Pa
skirtame vakare susirinko vi
sos su amatų įrankiais, savo 
pamokinimus ir nuomones iš
reiškė dainuodamos tai solo, 
tai visos kartu. 

Toliaus išėjo mergelės su 
vainikais ir gana gražiai atli
ko drilių. Bet ypatingai publi
kai patiko Lietuvos kareiviai, 
kurie, išėję su kardais, atliko 
įvairius mankštymus ir vaik
ščiojimus, dainuodami kariš
kas dainas. Dar mokinių cho
ras padainavo "Sprag i l a i " ir 
Lietuvos himną. 

Šiais metai pabaigė mokyklą 
su pagyrimais trys mokiniai: 
E. Mikužiutė, L Malonis ir P. 
Beržinskas. Gavo diplomus ir 
dovanas. Kiti mokiniai, kurie 
neapleido mokyklos, šv. mišių 
ir už kitus atsižymėjimus -ly
giai gavo dovanas. Į vakarą 
žmonių prisirinko nemažai. 
Visų ūpas buvo linksmas^, ypa
tingai džiaugėsi tėvai, maty
dami, kaip jų vaikeliai gražiai 
dainuoja, eiles sako, komediją 
lošia ir tt. 

Į vakarą atsilankė ir gerb. 
kunigai F . Kudirka, V. Kuli
kauskas ir Pr. Serafinas. 

Kun. P. Meškauskas. 

NELAUKITE KOL 
PRADĖSITE SIRGTI 

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Prietvaras. Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo-
met nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 
ne tai prietvaras yra rezultatu. 

Prigelbėkite gamtai vartojant 

STANOLAX 
del Prietvaro 

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa- . 
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanola* 
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
yra labai svarus. J is savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris 
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus 
išvaro. 

Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito. 

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Jeigu jusu vaistininkas neturi tai parašykite 
mums o mes tuojaus jam dastatysime. 

Parduodamas 16 uncą buteliuose 

STANDARD OIL COMPANY 
(INDIANA) 

910 SO. MICHIGAN AVE. CHICAGO 

IŠ BRIDGEPORTO. 

$iandie, 7:30 vai. vakare 
įvyks L. Vyčių 16-tos kuopos 
labai svarbus susirinkimas. 
Visi tie, kurie norite dalyvau
ti L Vyčių Ch. Apskr. išva
žiavime, liepos 4 d., š. ni,, ga
lite šį vakarą užsiregistruoti, 
nes vėliaus nebus galima. 
Kaip visuomet, taip ir šįmet 
važiuojame trokais. Tai-gi no
rintieji važiuoti augščiau pa-
minėtan išvažiaviman malo
nėkite atsilankyti. 

16-tos kp. valdyba. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII!: 

[AR NORITE KAD JUSŲI 
I 
I Pinigą i Butu Saugus? 

P E R K E L K I T arba pradėkit DfiTI šiandien savo j 
1 pinigus T ŠIĄ VISIŠKAI SAUGIĄ BANKĄ. I I 
I Kapitalas $550,000,00 | 
| Turtas virš $5,000,000,00 | 

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. Vyčių 13 kp. narių domai. 

Šiandie, liepos 2 d., 8 vai. 
vakare, Davis Sąuare parko 
salėje įvyks susirinkimas. Visi 
nariai teiksitės laiku susirin-
kti. Kurie norite/ dalyvauti 
Apskričio išvažiavime, liepos 
4- d., teiksitės užsiregistruoti 
šiandie, kad komisija žinotu, 
kiek pasamdyti vežimų. 

Korespondentas. 

Smetonos serai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net IĮ **.••. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
l-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambarls 14, 16, 16, 17 ir 18 
T ė myki te j mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. Išryto iki s 
vai. vakare. Nedėiioj nuo 8 vai. 
rvtn iki i * '-•landai dtana « 

VV. N. Jarnagin 
Prezidentas 

H. E. Poronto 
Viee-Prezi-

dentas 

J. W. Gorby 
Viee-Prezi-

dentas 

s. h. 
FABIJONAS 
Užrubežlnio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas. 

F. Ii. Webb • 
Kasininkas 

J. R. RoUey 
Pag. kasininko jj 

i 
F. C. Hoebel = 

Pag. kasininko E 

A. Petraitis Ir • 
J. A. Malooly, S 
vedėjai Real « 
Estate, Insu- '• 
ranee ir Mot- ! 
gage Departm. s 

s 

| Central Manufacturing f > Ą j U I f District 
i 1112 W. 35 St. (3 blokai nuo Halsted) St. Chicago, III. I 

S UŽ PINIGUS PADĖTUS PIRM 15 D. LIEPOS (JULY) 1 
| GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 D. LIEPOS (JULY). | 
| NORĖDAMI P E R K E L T I pinigus iŠ kitų bankų, at- 1 
5 neškite, jūsų bankinę knygutę, o mes iškolektuosiin Jūsų j : 
g pinigus už DYKA ir išduosim knygelę SIO BANKO. 
E BANKO VALANDOS: kasdien nuo 9 ryto iki 3 po piety. 
- Subatomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų. \ 
r VAKARAIS: seredomis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai. 
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A6, ADOMAS A. KARAUAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet nieftur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras yaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams krelpties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAU INSTTTUTION J. Baltrams, Ptof., 

1701 So. Halsted St., Telephone Oanal §417, CbJcago, m. 
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