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taikos sitartis ■ew Torte, lieja** 11.—Va
kar vakare čia Madi*ouSquar«- 
Gnrdm įvyko milžiniška. ai
rių *r j’J prietelių susirinki

Suvienytoje karalystėje gili 
įvykti almainoc

KAINA O CENTAI 
HttCfl “ C8NTI

BOLŠEVIKAI DIRBA PINI 
GUS ŠVEICARIJOJE

pripažins tų ratifikavimų su
tarties. Talkininkai tarė* pa
laukti pilno Vokietijon res
publikom susi tvarkymo, kuo
met ten ims veikti pastovi

Oopenhagen. liepos 12. —Iš 
Vokietijo* pranešama, kad 
kuomet Suv. Valstijos atnau
jins diplomatinius ryšiu* su 
Vokietija, turbut. pirmuoju 
Suv. Valstijose vokiečių am
basadorium bus paskirtas 
Mazimilian llarden.

darbininkai yra vaikinami 
svaigalais.,

Penkiasdešimts federalių 
detcktivų vakar užpuolė visus 
sali ubus.

Sakoma, dviejuose saliunuo- 
se susekta pardavinėjant deg- 
tinr.

Susirinkime buvo l.’i.tMM) žmo
nių. Kita tiek žmonių negalėjo 
ineiti vidun, tad užplūdo ap
linkines gatves.

Susirinkimas buvo sureng
tas su tikslu viriai pasveikinti 
Airijos prvaidentų <lc Valeru 
ir |*aklausyti raportų nuo ai
rių atstovų, aplankiusių Kano
pų Airijos laisvės reikalais.

Paryžių*, liepos 11.—A natri ■ 
I1 jo* atstovai taiko* konferenci
joje, lygtai kaipir kituomet 
vokieėiai atstovai, talkininkų 
pareikalavo, kad Austrija bu
tų priimta tautų sųjungun.

Talkininkai austrams atsto
vams atsakė, knd Austrija bus 
sųjungon priimta tik tuomet, 
‘kuomet jgy* |>astovių valdžių 
ir išreikš gerus norus bendrai 
■larlniotirs taikos |mlaikynio 
reikalai*'.

Rymai, liepos 12. Daug 
darbininkų streikuoja. daug.-- 
lis krautuvių ir dirbtuvių už 
daryta.

Teėiaus mieste gyvuoja 
tvarka. Nes miesto gatvėmis 
patroliiiojn kariuomene.

Vietomis darbininkai su- 
gryžta darban.

Vienas, liepo, 12. — t'kral- 
nų spaudo* biuras via gavo ži
nių. jog rytinėj Galicijoj jau 
kelinta diena seka dideli mū
šiai lenkų >u Ukrainai*. Tenai 
uk rainų armijai vadovauja 
gen. Grekov.

ls-nkų spėkos tenai nedide
les. žymių savo kariuomenė* 
dalį lenkai pirmiau buvo iš to 
fronto ištraukę ir |>asiuntę 
Lietuvos frontan, neva prieš 
ru>ų liolševikus.

T<sl<-I dnlmr lenkai rytinėj 
Galicijoj laimi daug nukentėję. 
Is-nkni išmušti iš Brody, Tar- 
nopol. Stanislau.

Prisimint* armijos «ie;«oH- 
I i žarija, kas ypač “šlapi* 
siems” laitai svarbus daiktas.

Preziilentas imžynn-jo. jog 
įlemobilizacija vargiai pa«i- 
įmigsianti šįmet* i.

Nes Vokietija sulig taikos 
sutarties per kelis sekančiu* 
iis-nrsius turi išpildyti utilita
rinius talkininkų n-ikalavi- 
mus.

Kol vokiečiai tu nrpadary*. 
Suv. Valstijų armija* dali* tu
rės pasilikti tie* upe Bitine.

Ir kol ta armijos dali* tenai 
bus. demobilizaiija pinu to 
negale* )msi1taig1i.

Tuigi. svaigalų mylėtojams 
tu-|tnliko jokios viltie* sulauk, 
ti. kati pirm ateinančių Naujų 
Metų butų Įianuikintu karė- 
meto svaigalų proliiltie*ja.

Gi sekančių metų pradžioj.- 
im* veikli visatino* svaigalų 
prttliiltieijo* aiitendtitmlas.

"Klupiesiem*“ nėra jokios 
iš niekur |mgt*lhos. Vienatim- 
g.-lls-jiuio-i Imta tni tik leis 
mai.

TaUdninkai už
draudė Len-

KHi tvirtina, kad dabarti
nė taikos sutartis sa Vokieti
ja militariniu žvilgsniu yra te* 

<taikos, Itet karė* sutartis.
Vokietijai apribuota kariuo- 

j menės skaitlius. Bet jai neuž
guita steigti atletiškos jauni- 

jmo organizacijos, kuriose jan- 
1 ni vyrai galės Imt lavinami 
• mililarizme.

BarlynM, liepos 12. — Sep
tyni prancūzų kareiviai, tar
naujantieji čia prie talkininkų 
misijos, vo* tik nekrito vokie
čių ininio* aukomis.

Už tų atsitikimų kaltinami 
jmty* kareiviai. Jie užkabinė
jo praeinančius vokiečiu*.

Kuomet gi kaikurie iš pra-' 
eivių |*asipri«-šino, viena* j 
prancūzų kareivis atsiliepė j' 

I vokiečiu*:
“Mes esame pergalėtojai, 

jus esate kiaulė*."
I Tuomet suplūdo vokiečių į 
minia ir apsiautė nublanko [

lai*. IJoyd George—Anglijo*. 
■ gi preznlenta* Wilsonas negy
nė savo principų.

Dunne tvirtina, j<< tai Iriam- 
kų taiko, konfenarija “f* 
limmavo“ tik ta* mašųriaa 

> tauta*, kurio* pirmiau pri
klausė cvntralėm* Viešpati- 
jum*.

liet ir tas tautas, sako Ižua- 
;nc. talkininkai pastatė aara 
prignlmyhėje. Kitom* tautom* 
m-pri)«žinta nei laisvė, nei ne
priklausomybė.

SUAREžTUOTA TRYS KO 
MUNISTŲ LYDERIAI

itinino'* m*ii***
Šakotuta. ka>

r.in ImiIlstanti
VH*pntijoi

(•* k tiriKai kurie nepatenkinu

I>auir«di« rrpnblikon 
□ demokratų cmnator

ų ir pa- tavo visų eilę bolševikų, kurie MU 
Įdirbo S. Valstijų. Anglijo* ir n’" 
kita šalin tunigus l

* iš baimės kareivius. Mi 
jt* pangirdo gniniojimy.

i nor* gerui lino, kud mivu mi 
| lyj mi mai M u yni tikra* var

Berlyną*, Ik'Ikip 12. — Vai -t i ja- su autonomijomis nla- lv-re1' vi»u* nekali

nLitifi tinižlilatifn L-o nikų atvyko policija ir ka- 
vin* fUkArm* buvo

l*BJMtkojniižA jog «U1 to ■«- 'Ii. t utini*’t nr«utikimai
ktilvi tgx. 1

PIRKITE KARES TAUPY Taip jm'.. ir išgelbėjo nuo mi PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.8B).(mo* pašėlimo. MO ŽENKLELIUS (W 8 S.) lyderiai.
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1 negini* jo kanuolių dundėalų. 

nepergyveno kares vargų ir Ba
udinių, kaip Lšetarojs kad 
pergyveno. Totai, sora garų 
Borų aprireUkia, bot rimtaBao 
ataka labai jaučiama. Kaa 
daroma, daroma ne rimtai ap- 

**■ «*"*■ _■ ............................•*■•• galvotu pienu, bet vien gerais
*** ***’“.................... ■ norojg vaduojanti*.

at arw*-KT ami» ar * corr l . , ,
AstmiMH* mr. ■* «<i.m I‘rie tų pastabų reikia pri-

----- dėti štai kas. Tiesa, noro pusi- 
UKTtvtt katu.im iHi.Miivii’- tarnauti Lietuvai yra nenia- 
“DRAUGAS” ižu, tik ji* daugiausia persi- 

Ds. asile., m,™. ’ košia per ]*rtijos filtrų. B-
rriicvi mkkatom kum: kils kok* sumanymas, matai,

KSnirtį """"i.’.*.'aai: kad jis tik (Kirtijos dalykas 
mum.r.ia mo*»i ukaina im- bet sumanytojai savus parti- 

rn dumi I.U. n ., „„leisti,
•uo Saujų Mrtų. hioriin |KriuaiBJU 

tam ta rtaku tatai v*u ir mbm 
l^iai I--------
kMll kraaoja ar eartv-a* nm»ry muw , « •» a.__ 1
artai ttaauot Hntcus i rva^truud^ i liauti, kad tas prastas lietuvis, 

kuiib jy MiiiutiQ'ino iKjiatTiiu*. 
wDRAUGAS ’ PUBLISHING CO.Tokiais lai obaluaia buvo aau* 
1M0 W. 4tth SU ChiCBfM, IH.kiama. partyvia Chicago. ori- 

rnv, Mr«BBf MU Į mėlis, taip dalykai erii aa di
džiuma tautininkų užmany
mų. Viską* pas juos, esu, Lie- 

' t uvo* labui, bet tas labas labai 
: dailiai jų partijoj išsitenka.

Bėda ta, kad pa* amerikie
čius mažai atsižiūrima j fak
tini dalykų stovį. Pasitikima 
gražiai* obalaiai* ir ant patri- 
jotinių jausmų žaidžiant ma
noma partijos dalykų antmea- 
ti. Tai Bepasiseka. Dėl aepa- 
sinešciuu, įHirtisautai )>agi<-io» 
ingi ja, ugnim spjaudo ant o- 
|*on<-ntų. Pasekmėj kerštas, 
rietenos, kaltinimai, išmetinėji-

I “ĘRAUGAS”

Oae Vm»...........

jos tikslus uždengia patrijoti-
-įsi, tikslai*. ftaakia, kad &a

n.i,.i ..„.u .a-r- jk ri Lietuvai paritar-
Mj. ar o«|irem "M- ney leJor ... .

už būti, 
ištikiu- asas n 

< kad jk sutarti priimtų, ris di 
kaip ji yra parūkyta. kad ■

—Pr;.~>taul*i yra diakrutas 
Brastas pastaraisiais rinki
mais pateko daugiau rvapub- 
Hbeiių. negu demokratų. Tau- Į 
tų Lyga, autartin ineinanti, 
ikdigo daugiausia Prezidento 
Wilsono pastangomis. Bes-

* ^oMikotiAL, no rėdant i k mm 
psiitinism oponentui neama- 
gumų daryti, daugiausia prie- 
žinosi Tautų Lygai ir norėtų1 
jų ii sutartie* išmesti.

Jeigu respublikonams pasi
austų Tautų Lygos prnjrirtų 
ii sutarties išmesti, sutarti* 
nebebūtų gera ir jų reiktų iš 
naujo rašyti. Reikėtų išnaujo 
derybas užvesti ir taika n<-ži-' 
nia kada beįvyktų. Amerikai 
pavyzdį davus, ir kito* šaly* 
gali užsimanyti tekstų keisti. 
Visų derybų darbų prisieitų 
tinau jo pradėti.

Respublikonų senatorių už- 
■ispyrimas dideli*. Prvziden- 
tui reikės gauti senatorių di
džiumų savai pusei. Reik lauk
ti senate karštų debatų, lies- 
publikonui vienok turi vienų 
didelę nepatogumų: suvu už
sispyrimu jie taikų atitolina. 
Taiko* visi išsiilgo. Jie tni 
jaučia ir žino. Tų spaudimų 
jie vargu ir atlaikys, nor* no
ro Prezidentui nesmagumų dn 
ryti butų daug.

Atrodo, kad Prezidentas lai
mės, knip ir kituose smdrėmi- 
inuo«e su savo oponentais p.i 
sėkmingu būdavo.

Garsusis Andriu* Bulota nu 
tašku dabar Ltstaroja. Matyt, 
jam akaada. kad jta Betapo 
miaiKteriu. Tų skausmų išreiš
kia jo žmona laiške į p-na že
maitę, kaip skelbia “Naujie
nos”. Baso ji;

"Andrius kaip dažnai, vie
nas, o “draugai" pasirodo 
daug ger-sni už Rimkų ir to
liau nuvažiavo.

"Gyvename Marijampolėje. 
Andriu* advokatauja tarp 
žirninių, mokina jaunuomenę 
mu-ų atidengtoje Realėjc 
Gimnazijoje. Aš taip put. Visi 
kiti 'ponai* minirieriauja.“

Andriui, matomu. pavydu, 
kad kiti minisleriauja. Norė
tųsi ir jom. Vilta nelaimė, 
kad niekas to j>ono nepastebi. 
Taigi ir du*auja, ir ant kitų 
* ponų" lusluuja. Žemaitės 
saukiasi.

I

PAGALIAU8 SUSISUPI- 
N U8I ŽMOGŽUDĖ.

Vilniaus Lietuvių Prustas.

Lenkų kariuomenei okupa
vus Vilnių, nuo pat pirmosios 
dienon tarp lietuvių prasidėjo 
kratų ir suėmimų taip butoo-'mų Vilniau* iateiigentų-lietu- 
Su^^^tatažtadr teSTĮji TtaTjL'Kt^iJ’ita^ 

Gana kvailiausio savanorių-Idta. Visa tai netik stabdo vi
suomeninį ir kulturinį Vii- 
aiauc lietuvių darbų, bet ir da

ProteotaodamiB prieš šitokį 
elgimesi su Itatariais, lyg sn 
priešų šalies valdiniai*, LaiH- 

ar besuimant, prapuola piai- asais Vilaiaua Lietuvių Komi- 
rų. laikrodžių, šaukštelių, me- teta* perspėja Gtaeralinį Rytų 
džiago*, net pieštukų, kotelių, žemių Komisarų, jog taip da- 
šepočių hatams ir tt Besu- i lykams ir toliau einant, Vii- 
imant ir betyrinėjant nekartų i niaus lietuviai bu* priversti

<r:pų pranešimo, pnrr. kieno 
our* nurodymo gatvėje, jug 
šis ar kitas int ei įgauta* eaųa 
‘‘lietaris teritastsv** ar "Ha- 
tuvis-litvosnaana,** ir jta tuo
jau yra suimama*. Bekratant

pasityčiojama iš lietuvių poli- ieškoti* apgyBUBo ten, kur
*• L. ___>1____ t X_Xaž _ ___•! a_________ A tt.ttintų pažiūrų ir tautinio įsiti
kinimo. Būro atsitikimų, jog

vedė kalėjimas lankų mokyklų 
mokintai, durtuvus atkišę. 
Kai kurie inteligentai yra iš
krėsti jau po kelis kartus, ki
ti gatvėje esti suimami tris ir 
daugiau kartas. Iškrėsta jaa

na* minėtųjų piliečių nėra ko
munistu! Suimtieji laikomi 
dažnai nepakeliamomis arešto 
eųlygomis—sugrusti, ne tik be 
oro ir valgiu, kartais ir be 
vnnden*. sargų koliojami ir 
stumdomi.

1L
Karo misijos Berys, pulk. 

Davley 8 ir 9 dienų L m. labai 
įdomavusi ir gėrėjosi atkelia
vusiais Knunon inunų batalio
nais. Keliaujant batalionams 
per miestų. ji* kelis sykius

Be slapto kritikų aarinimos pi%leido pr0 wjf
krečiamųjų lietuvių daiktų, at
imama iš lietuvių ir atvirai, 
ka*. girdi, esu “iš rasų ar vo

mas pirmyn ir fotografavo po
rų dešimčių sykių. Pulk. 
J)awley aplankė juos, kur jie

MIMIKA.

Nevertėti realybes 
aplenkti.

Margnrrt Seithnmii-r, kuri 
midui nušovė advokatų Itnrr. 
išpiadžių <'i/iimgė-i atliku*i tų 
įtaisų darbų.

Bet šiandie tasai 
nm. |>avir1i> 
ra.. Peniau 
inmmi* nu1

vidurius be skausme Ir JBM oeildžiovi- 
na jis yra gaivintojas ir valytoja*. Barto-1 

1a yra foleliu-sndeta ir iš geriausiu ir svei- 

'kiaušiu žolelių.

neturi išdžiovinti

vidurius.

APTEKA PARTOSA

Gegužė* 7 d. Ameriko* Ka
ro ir Maisto Komisija buvo 
aavažiavusi iš Kauno į Vilnių. 
Misijas lydėjo Lietuvių kari

nfaj narėj* patirti viatiaų po- 

nę padėtį. D-ra* PigsBii, va- 
žiavę* su Misija, domėjosi žy
dų padėtimi. Komisijos, tarėjo 
daug vargo, kol surado lenkų 
štabų, paskui štabo virtiain 
kų, paskui kambarių p smek- 
voti. 8a maistu buvę dar pras
čiau. Iš Varšuvos maisto gy
ventojai nei kiek dar negavo, 

luž tat dar tebepasninkaaja. Ir
Komisijoms atsėjo valgyti tai, 

:kų buvo paribinę su savimi 
i iš Kauno. Komisijas buvo at- 
'lankiusi Vilniau* miesto gy- 
i 

PERKELK SAVO PINIGUS
I uaniny Tironą bubu

UNIVEKAL STATĖ BANĮ

*1,500,00aoo
ant pinigų pedttų Beata* iki U £ U^ta ■>»- 
šimtui bua mokamaa nuo liepos 1-ooa. Tokiu 
batai rinite 1 aeuM imi* pa&tai savo pšaigae i 
šį parankų, stiprų ir asagų haakų ir gauti pflag 
■asilaitį bu* Ltepea 1-aaoa.

VAU>nUt

_ J-tauLBhrlMua.Vfenjym.irKnim^j 
UfRyENSAL STATĖ IMT 3»2tuutan, taųBta ■*

BAMKiaas vsuurtKM: r**umiu. muilais. rawiaiii 
luu'*"'1**"* •••’»•<■ au H *’•----- - - a 1

Į nSUBARTA VAIKAI.

Praeitų sekmadienį Spring 
įGrove raistuose (arti t'oz La- 
'ke) nuo saviškių atriloliao ir 
i 

.u 
j 

fe

I
, priešam*, juiuk^'-iam*. yra ne- 
imgeidaujaiiui*. Toji jo ypaty
bė visaip yru aiškinama. Vieni 
-ako. knd uioiinrelia* yra nuo 
■liūgu- ir paukščiui jį |uile>u* 
esu itaugiau ii- nialouumo, neg 
naudo*, kiti sako, jog jis turįs 
yjuitingų smarvę, kurio* Įmuk 
šeini nemėgstantis. Mum* tie 
■(įėjimai nor- ir indomų*. te-' 
,'iiiu nesvarioj-. Ne* koki ten 
pih-žji-ti- iK-luitų dalyko* pa
silieka tn* |uil*. būtent, kad 
inoiuirelia* lumkščių nebijo. 
Ji* išh-ngvn. I\g tingė<1aiua*, 
skrenda pro tupintį »r skren- 
■Inntj paukštį Ih- jokio sau 
pavojau*.

Toki VĮuilyl* luonuirhų nuo 
paukščių ir delta nuo mirtie* 
np-aiigujn. B< 1 indoniu v ra

nių. Ypatingai tai metama 
tarp rilporsaiųjų. Lieteviai 
ypač mėgsta labai mimikuoti, 
kartais su nauda, karta* su 
pragaištimi. Bite kurio* fg- 
Me» reiktų paskaityti pavar
džių mainimų. aš nežinau. Ai • 
ėsmi linkę* tikėti, jog prie 
pragaištingų. Kitaip nereiktų 
taip dažnai mainyti prisitai
kant iš kurio* pusė* vėjas pu
čia. Iš lietuviško* versti j sla
viškų, iš slavišku* į germaniš
kų it genimniJko* į indijoniš- 
kų. M n*ų (mvardžių maininin- 
kai jnu dahar rodo* (Kiškuti- 
niuje uu-tamosfazoje, jei nepa- 

i pu* itar kok- kita- vėjas, jei 
| iš (lietų, už tikro jie virs j ho- 
i tento!ii*, o jei iš šiaurių — j 
samojiedu*.

Mimika gamtoje yra plačiai

Tai žalčiai ir gyvatė*, žalty*, 
juk tai vienas naudingųjų u- 
kiuinkui gyvūnų. Netik kad 

Įjb yra naudingas, bet, laia- 

liakai imant, ji* ir gružus gy
vūnas. nepavojingas, nebu
dingas ir užtikro, butų akai- 

' tomas vienu iŠ naminių gy. 
vuolių, kad ji* nebotų |iana- 

. su« į savo giminaitę, gyvatę. 
; Žaltys nenuodingas, gyvatė-gi 
dažnai laimi |wvojingai nuo- 

I dingą. Toji jo* ypatybė apsau- 
! goja gyvatę nuo jos priešų, ir 
netik gyvatę, bet ir žaltį. Ka* 

■ drį- artyn eiti prie žalčio jo 
, gemi nentskinlama* nuo gv- 
|vntė»! ZinoiiMi. niek**, kam 
gyvyliė iMangi. Bet, čia |uit 
jam guli ir itavoja-. žaltį žino 
gn* |BAiuilę» ir gerai jo n*at- 
-kirilnniu* nuo gyvatės, pirmn.

tai Įaiukščiai. matomai, jį to- 
kiuo ir (išlaiko. Ten kur mo
narchų daug yra, dažnai matai 

' ir vieerujų gražiai skremlant 
pro paukštį ir visai į pavojų 
neatsižiurint. Bodo*, kad 

i paukšti* jo nematytų. Tečiau, 
kur monarrhų mažiau tėra, 

• i ten vieeroju* ir vikresni* ir 
uit.-argesni*. ik-* prie pirmo* 
I progos prie* ji* stovi mirties 
| pavoju*.

Taigi štai ka* reiškia |»a- 
viršutinė išvaizda. Čia ji turi 

,' ap*augojnn«-ių galvlię ir "sve
timo* pliink-nos" naudingo*.

Mimiko* juia—ik*lų gamtoje 
rulidarna labui daug. X,-vi*ur 

j jię Jta taip naudingi, kaiji 
tarp ukhuiicIio 
Net ir prie geri 

; Lių, juk tai til 
permaina. Vidu,

*fnr|H- gyvūnų. y|mtingni 
tarpe valnulžių yra viena.-' 
Iimdehėtina* apsireiškimas, 
kuri* nuo M*t>ovė* atkreipia 
gamtininkų nemaža durnos. 
Tas npsireiškiinn*. tai mimi
ka.
Mimika yra, trumpai *uk:inl, 

j lieginkliu ginklą*. IIrim prie- 
imai,. kuria gyvuhn* i*M*au- 
guja nuo mirtie* nekuo kitu, 
knip tik |iaprn*tu apgavimu 
savo priešo. Amerikoje gra
žiausiu tuiniik,, 
in dvi veisti pli 
paprastai viri

i

džiaugs- 
karčias nsa- 
įtikėjo savu 
Kažin, jai 

nd 17 metu 
udėr negali

pavyzdžiu y 
takių, kurio

vicerv 
dų B|>l 
j m virš

1



lenkus,
Namai ir lotai peratdaoda pigiai naujoje lietuviškoje koUonįjąje 

tarpe Westen Avė, 63rd St, 72nd St ir Washtenaw Avė,

Vilnius

VBnioje

Galima pirkti ir Matyti murinins ir mediniu* namu*. 

Paskolas jtndarau greitu laiku ant lengviau*) ų išlygų.

Pirkite dabar, ne* jeigu ilgiau lauksite tai branginu mokėsite.

Proga atdara dėl biznio, turiu kampiniu lotų ir atsakančių namu.

Transportmija viena iš geriausių ini<-*le (liieagu. -Ki miliutų iki Lo<>p (viduruiiofs-io).

Atsakančio* lietuviikos ir angliško* inokslainės šioje kolionijoje.

Marųnett-- 1‘ark lietuvių kolionija yra viena iš smagiausių, nes čia tyras oras, visiškai prie Mnnpivlte Parko. 

A pri pi r k u* namų, galima laikyti karvę ir paukščių. *£, V"*' • •

Reikale pirkimo lotų ar namų, kreipkitės prie manęs, o aš užtikrinu, kad busite užganėdinti.

tų pat, kų ir bolševikam*

gufit Vūaiaa* tietevių kariate 
traaMaj Kaaw P~t-

J PkUtioia padėjimai dabar 
KlaadakM,

IMT tekti mvu MM-

kynMi puMtaia. Tokios aa* 
VU politiko* palaikymui PU- 
sodakia utim tojo

paaijuto užgautai*. Minimoje 
tatevėje ir lygybėje lenkai pa
matė lenkų tauto* tomų idea
lų vengimų. Sojado ir Varia
vo* endekai ir laukte laukia, 
kad Pilsudskį* pažeminę* lenkų 

^astonm lygia* teise*. Ais-tu—

ba, kad *1 tokiu, attiteuki- 
mu (ir. '‘Nepriklausaat. Ue- 
tu va" Nr. 2) Į Vilniau* gy- 
ventoju*, už pnrdnviko poli- 
tteų Ltetevot Uaariam Pitead- 
tkte buaia* pakeista* kitu. 
T*, "kitas", eaų galima spėti, 
busiu Daubaro Musnirkis. Oa- 
molovskis dėl savo simpatijų 
lietuvių klausime ir dėl dida- 
Uo demokratiškumo tuoj buvo 
palauktas j Variuvų ir atsta
tydinta*. Jo vieton busiu* pa
skirta* Zavadskis, vilnietis, 
rodo*, smuikininkas. (Sekasi 
Lenkijoje muzikantams!)

Endekų apetitas kasdienę di
dėja. Vedama baisiausia agita- susirinkime dalyvavo delegatai 
rija legionierių tarpe prieš tiktai ii keturių kuopų, taigi 
lietuvius, prie! Lietuvos poli-1 nieko daug nenuveikta. Fr. 
tįsį -“įsistatymų. prieš Lietu- Zdankus šiame reikale laimi 
vo* "pusintrligentu* ", kalbant * plačiai uilkino srarhų 
endekų žodžiai*. Ku tokiai* 
poteriai* jie lando |«> legionie
rių buriu*, no bažnyčia*, teat
ru*, kliubus, kai kada išdrįsta 
ateiti ir į lietuvių valgyklas.

lietuvaitės tarnaitė, godžia

Amarikua Ltetevių DmW- 
motal 8ųjaagoa Ckteagoa Ap
skričio snsiriakimai ateiburo 
sabalo j, 28 d. birtelte, Sv. An
tena parap. Otetek UL 

par pirmteinka, M. Mateikų, 
tu malda. Protokolas U pra
eito susirinkimo tapo perskai
tyta* ir priimta*. Susirinki
me‘dalyvavo ii tekančių kuo
pų delegatai:
Kuopa 20, A. Baikit, M. Ma

” 25, V. Juodelis
’’ 28, J. Žakas, Bodrae-

kit, J. Petrauskas, 
J. Andriiitmaa, M. 
Gurinę kai t ė

" 38, P. Cibulskis
” O, Pr. Zdankus, J. 

ABogeris, J. Bra- 
zauakas, A. Zakaras 
J. Zalagenas M. Va 
lančienė.

60, J. Mockui.
Toliau* sekė valdybos ra

portai sulyg Veikiančiosios 
Komisijos, ii kurio paaiškėjo, 
kad tuiirinkimai tapo su
šaukta* 21 A birželio, Av. Jur
gio parap. salėje. Minėtame

dirbvatės, bet projektą* pa
liekama kotnirijai. Kalbėt* 
•ana ilgai apie bodų, karino-

IL

JOHN P. EVALDAS
Real Estate, Loans and Insurance

2554 W. 69tti STREET

AR NORITE KAD JŪSŲ

Pinigai Butu Saugus?
PERKELK IT arba pradėkit I)ET1 šinn-lirn savo 

pinigai j AIĄ V1RIAKAI SAUGIĄ BANKĄ.

Kapitalas $550,000,00 
Turtas virt $5,000,000,N

A STATĖ BANK

BANK
1112 W. 35 SI. (3 blokai nuo Halsted) SI. Chicago, lll.

Tel. Proupect 107

Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereikėtų Bedavoti

Ar Tamsta Norėtumėt Vieną Šitų įsigyt?
Dėk —vo pinigu*. —vo atliekamus riutikus į geriausi, Bau- 

anai— aan—»f ir medžiaga. Geriausių raportų finmų aubdi- 
vinjų budavanių. Aitą kmnbiaarija padaro ii— prapertp geriau- 
MOOM ant Kouth Wrot aide ir nuteikia (Airagai geriauriiM uamun 
sapnuddle kad musų intrmai ii—r prapertnr vra tokie pat. kaip 
ir pirkėjų: kad m™ ant in; propenfių dedanu- Mvo rvpatoeijų ir 
kad augantis sius organuaiijoi paaurkymaa priklauso nno pilnai 
Užganėdintų manų kootumerių. Paklauskit tų kurte ii musų pri
perto* pirko tai jie patvirtia vidtų. kų mes sakom. Čia jna turite 
nauja lietuviška bažnyčia, mokykla parapijine ir viciaj, puldk 
■ehool ir Aplinkui vra visokių dirbtuvių, kaip kad We«1ern Elre- 
trie Co. ir kilia. Per aitai pra;>ert*s eina Dourla* Park rievato- 
riua ir yra trja stotį* 4Klli Avė. I'iorro Are), ir Sted Avė. 
(Laramie Are.) karai eina per p rupules. Namai Imdavojami kaip 
matote ant paveiksiu lokio, kurie puolia apielinkę ir — liniukai 
neša |x-ltių. Dėlto šios prn|H-rtį* nes-irtiškai auga.

Nuo Liepot-July 20, T9 {eina į faktą 
po $100 properšų kainą, pakįta auk.

ris pagyli «avu« namtH yra laki l« ng\a. ju« «al»tr pradai m<»- 
kiMlami kad ir $10 j mėnesį ir Ia jokit) jom* čia iM-rrikia advUca* 
tų mu«ij kontraktai yra padarurai ant virina ir gvarantuojatni ti- 
■ojr Amerikoj* iiteteiiMr* lakiaegu Titlr mimJ Tru«4 <*«viipeu>.

Norint matyt kitan prafiartra. nw4«liiam paaimatyt «*i manim

Adam Markūnas
Lithuanian Dept

847 First National Bank Puilding 
Kmulolpli 7-K1I

Ka« diena nnt pro;- rėių nuo vnl. ryto iki 
vakare.

Vei- 
kinnčioaioa Komisijos. Įnešta 
ir patvirtinta, kad valdyba 
ir ant toliau dar sulauktu *n-l 
"trinkimų Veikiančiosios Ko-J 
tn i tu j 

! Sk

UŽ PIJU GUS PADĖTUS PIRM 15 D LIEPOS (JULY) 
GAUSITE PROCENTĄ NUO 1 D LIEPOS (JULY).

NORĖDAMI PERKELTI pinigus iš kitų lankų, nt- 
neškite ju«ų bankinę knygutę, o m-• išk«lektn< «iin .lusų 
pinigu* nž DYKA ir iMuoaim knygelę AID BANKO.

9 —_
|*lnk iitohia Tartih»lm»

51 \v«*. A W. l’Mli St. Purk linini** Cirrrn.
Ijilmi |mrnnkii patiems ntvužiuoti nrlm telefonnokitr Cicero 225. 
Automobiline Intn-ln ttlvt-ž už dykų, ir tndn tik *U|rrmdt jų vertę.

laiM
Skaitykite ir Platinkite “Draugą”.



Mandagumo Rankvedėlfs. TOT1WOTW$73OT.

Teologijos Daktaras.

(Tąsa.)
b) Kaklą. Nešvarus kaklas įpuola lengvai į akis ir pa

daro nemalonų įspūdį. Todi-I reikia ka«dien kiek galint kaklą 
su muilu nupran-li. tuo labinu, kad šaltas mnsgojimas jįjį už
grūdina sustiprina dirk-nir. ir ykiu np.-nugoja nuo tankiai 
jaunuose metuose alritinknnčių ir kartais pavojingų kaklo ir 
gerklės ligų.

c) Ausis, tai yra įvairias ausines tun*.*. nžailankstymus 
kuriuose kartais pri«irenl;n vaško ir kitokių nešvarumų, kurie 
gadina girdėjimo švelnumų.

d) linukas. Da-biuui rankios l.uva vartojamas prie dau
gelio darbų ir n-iknlų, tai jųjų nešvarumas l< ngvui įpuola į 
MŽo. tanoaės priduoda daug svarbos rankų švarumui. H to

' jfe pažįsta geros draugijos žmogų. Tat laikyk jas švariai, 
praask su muilu kas ryta*. o j<-i reikalas ir tankiau per die
ni}. M.-kinini t. au-rnja r-inl.ii- nuo rašalo taškų.

2. Nagui reikalauja ypatingos atidos. Jie neturi Imti 
MŽ perilgi nei prrirum|ii; nedaleisk po jais susirinkti nešva
rumui, todėl kasdien juos valyk ir laikas nuo laiko «pi pjaus
tyk, bet ne mnailiai, tas išrodytų vaikiškai, liet pana apskri
tai, kaip parodo ir prigimta nago ilvniftia. Ifc*t jų neapknuu- 
tinėk. Nagų valymas ir apipjnustynuui teuesidaro kitų aky- 
vaisdoje, draugystėje, prie stalo, mokykloje ir tt. Nes tai 
butų gero tono įžeidimas.

3. Dantis valyk kas rytas, o gal da geriau, kas vakaras 
prieš eisiant gultų. Tinkamiausiai, galima tai atlikti šlapia 
skepetaite arlm šcjicčiukn, kuri- tur Imti minkštas kad nenu
brauktų dantų cinai i jos. Dantų plovimas laiko dantis svei
kais, ajisaugoja nuo gedimo ir snmnžiiui nrlm jainaikina ne
smagų kvapų, kurį kiti atjaučia.

4. Plaukai reikia šukuoti kasdien. liaukai nesutvarkyti, 
pasišiaušėję. suvelti. pilni dulkių daro išvaizdą apsileidusiu, 
laukinio žmogaus. Geras išauklėtas jaunas žmogus niekad 
prie to neprileidžia. l»-t plaukus įniko tinkamoje tvarkoje ir 
budu priimtu pus rimtu - žinoti.-. Iš kito., pusės jis saugojusi

C
^dvlio puoėiniuiu, lunkų sukimu, jų nuolatos glostymu, kai
ta piritų, nevartoja plaukams riebių tepalų, nei kokių 

kvapnių, kas pažemina rimtą žmogų ir padaro nesmagumą I 
kitiems, fiv. Povylas rašo Korintiečiams: “vi r yni d ra* si 
eonam nutriat, ignominia ėst illi,“—jei vyriškis augina plau
kus tai sau daro gėdą.” (Kor. ll. 14). Net ir pas stabmel
džius perdidrii* plauksią la-sirupinimas buvo niekinamas 
▼tanas filosofas taip pasakė jaunikaičiui, kuris periama voš: 
“Aš velyčiau, kad tavo plaukai česnaku atsiduotą’’ O kitas 
Martialis, taip parakė jaunikaičiui Postbumui: “Aš nepaaiti-1 
Ida tais skaniais kvepalais, kuriuos tu platini. Negerai k ve I 
nia tas, kas visada kvepia gerai.“ (Mari. 2 ep. 12). Todėl abi* 
Ji reikia vengti ir perdaug ir p^rraašai, t y. apsUeidisao.

A Koja, reikia maagoti taikau ano laika, žiemą kas ko- 
*Ka* dvi ravaiti, vasarą kas ta vaitą ir tankiau, jai reikia ir 
n® uuppat apopjatssryTi kojai najeu*. racvranoa kojos 
tangvai sušyla, sulaiko kraujo vaikščiojimą ir nesmagumą ki- 
tiem, daro, ypatingai karščiuose, savo kvapu.
, 6. Valant savo nosį apsižiuri-kiv, kad nesukeltam pas ki
tus pasibjaurėjimo. Atlik tai kiek gulint tyliau. Jei reika
las atsitinka prie kilty, tai pasikreipk biokį į šalį, nesižiurint į 
■*"---- --- taip jų tugluuss, kud paskui vėl l- jų

vartoti. Skepetaitė turi būti visada švari. Nc- 
nMstt jos ore, nedėti aat stalo ar kokio kito rakando. Jei 
kam, musų akyvafatdoje, skepetaitė nukristų nnt žemės, 
mandagiai tu asmens atydą atkreipk, liet pat. jos neimk.

7. Nespjauk ant grindų ur per langą, bet į skepetaitą. 
ėmimas iš šitos taisyklės galėtų Imti esaut lauke ir nieko 
farint prie oavąs ir niekam nesant artimybė*jc. Io*t net ir tada 
na kaip tinka. Nekosinėti smnrkuii ir m* nuolat. Jei be to 
atgali apsieiti tai prie kitų esant pasikreipk į šalį ir sulig ap
linkybių, laikyk skejietailę prieš burną. Taippat daryk čiau
dint.

8. l’ersigulėk ir su-iluikyk. kiek galint, nuo kosėjimo, ko- 
sinėjimo, šnipštimu nosies, kuomet esi draugystėje, kurioje 
kas nort garsiai šneka, pavvsdin prie paskaitos, skaitymo. Imž- 
nyčioje [H*r jmniokslų ir tt. arl>.-i tada kada turi Imti didžiau
sia tyla kaip prie Pake|ėjim<> p. r šv ntas Mišių*, ftvenč. Sak
ramentu palaiminimo ir tt. Tokioje arlia inutašiojc aplinkybė
je, koka norint triukšmas, kurio kiek tik jKiristengus butų 
galimu išsisaugoti, juidarylų ip-uudoniinių draugystei, nonuv 
gumą kolliunėiniii. m*|ngari>ą šventai uja-igai ir neatsižiurė- 
jitną į kitus ten <lalyvaujanėiu«.

9. Prie žmogaus švarumo toliau priklauso, kad jis steng- 
tusi tyrus ir ne-itgady lu. laikyti visu* daiktus ir dalykus ku
riuo* ji* vartoja ir ; m 1 .i . p.-i*ilieka. Todėl

a) nebjaurink ir negadink paveiksią, sųsiuviuių. |K>|>eros. 
būtent knygų laužant jų npdarą. ttžlankstnnt lupus, rašant ant 
lapų kraštų, pabraukiant .-.>hIž*u*. piešiant nr darant papuo
šimu-. jndieknnt tašku* mš.-ilo. prakaito ir lt. 
rialui priet< liui U|>švieM<< žmogau- 
jus -augoti:

b) non< šk jokio purvo 
į namus v i, 
tnm t y m i 
džisgvs;

«•) Įnik
tas. knvgvi

tni

Ii.
De

Knygos yru ge- 
ir užripclnijn to, kml

■» :ir I? jn nr gru
■ .birių padėt..

ivė*
<»ra

į namu*. I‘ri<- i nė j imą 
. lipintus;} nuvalyk prie 
m-h-živ* ;.r kitokios me-

v. dnųsinas. knmlciriu*. spin-
- ii n<*did<-i-l:. kad rulmi. kiiv- 

i I • ■ *4.. • dalykai mėtytųsi nnt

bar Įtanafaiit

LIBERTY LAND A
INVESTMENT CO.

3301 B. HALSTED STs

TEisnroAs n jstatt-
M iii jonai žmonių Suvieny

tose Vslst i jum- ir Kanadoje, 
kuriems neat hu t imi reikalin
gos gyduok-*. kurios išvalo vi- 
birius ir pagelbsti rirkštini 
mui. Tnncrio American Ehxir 
of Bitter lVine yra labai tin
kančiomis gyduolėmis šiam 
tikslui, n sudėtinės (karčio* 
žievės, žolės ir šaknį*), kurios 
priguli prie geriausiai žinomų 
medicinai. Tni yrn laimi įžy
mus apsireiškimas, kad Trine- 
rio Americaa Eliair buvo pir-1 
■oo patentas gyduolės, kurias' 
S V. Utenai Hercam* Depart- 
■ąt WatatagteM užgiri, 
Irftipo ĮpĮfigVfin^ifa VUL&il 
žvilgiais >a blaivybės įstatais. 
Šios gyduolės neprivalo būti 
lygiasaoos su kiftnaia, taip va-

ąMn”. Jų tikėtas yru išvalyti 
vidurius, jos nėra jokia gari
nta tetai ktakvi—a, gali jre

ris yra puikus atbodavotojas 
gyvingumo buvo užgiriu Ge
gužės 2, 1919 ir jus šias g)' 
■luolės galite gauti kiekvienoje 
vaistinėje. Joneph Triner Com 
pany, 1333—<3 Su. Ashland 
Aseų (1ueagu.ni (Apgan).

Jeigu nesate užganėdinti kanka, kurioje savo sutaupytus pinigus laikote, arba ta jūsų kanka 

jo vietoje, lai geriausiai padarysite, jeigu ravo pinigus perkelsite į didelę ir pinnutiaą lietuvių Valstybiną 

Tai yrn

METROPOLITAN STATĖ
807-809 W. 35th St., prie kampo Habted Street

nuo pirmos <ltenos šio mėnesio.

Mokami- 3$< nuošimtį ant talpinamų pinigų ir galėsit išsiimti ant kiekvieno pnreikatavimo.

Noritai* ji perkelti iš kitų bankų į musų, atneškit ravo kankiną knyp«4ą, • mra iššralaktaoataN viaun pinigu* ao 
procentais hite iš kokios hankos ir iš bite kokio miesto, ir duosim tuojaus ravo banko* knygrią paiylją joja vien* 
prigulinčia.* jūsų pinigus. Taipgi perkam ir parduodam laisvės jmskotos Bandau* (Liberty Lsnin) ir gema pirma* 
morgečius. Norintieji jų įaigyti, ir visais kitokiais legaliai* reikalai* kreipkite* į ‘'JUCTIŠM’OUTAN NTJUTB 
BANK“. Patarnavimas visiems dykai.

Dr O VAITUSH

DR. K. DRAN6ELIS 
DENTISTAS

32ol S. Hahted St., 
■» IMU,.,,* <IM UK4UO

} haiiibtarlM •nuritate nanta» nnt 
M r. ■ f r S| . .• r t» IMK *-H'j
vatui* tai v <»J4otna S1.4SS

4 kambarių R*niM tti«*4emiM»a«. 
SCMrttva aviena -402 Justitav Uih» 
AJ.ieo

4 ImmImHm nw^ini» na*taa -414 
lliahop tlatvr MM M «nnri<Bly Mldo- 
«ua. Indeli bartu*. 4>.I44

: Imn'rfliPiil n»**4laia a.tmna pn 
I kaiabarlu* uat JuvOBv ir &4«<<*a 
CBlvte 03.4*0

AtžMaukMa

CONROY'S,
MM B Ashland Are.

Atdara Nedeliomii

1112-1114 MILWAUKEE AVĖ

1701-1703 WEST 47-TA.

rtgYMpAI.AHNEiotrot
ANT PAROAYIMO.

4633-37 So. Ashland Avė.
Turtas $5.000.000 00

Atdara Kasdien lai 4:3i> Po piet Ketvergo Vakare 7 Do 9 8ubatom Dn 9 Vakare
!_________ LIETUVAI KLERKAI JUMS PATARNAUS

Neddiams Krautu
vės uždarytos

Nariu Bsndsa- 
krauturės bus uždarytos Nedęfio- 
per visą dieną. Prašome visų kos- 
tumenų pirkti reikalikgus daik
tus šiokrorais dšenomis.

L



ANT PARDAVIMO

klausančias patapti 1-nb. •‘^j- 
uaritiis ir darbuulie* nnšhiičių

a-t imamas Uiasauup fOBaip&t aiem praiwg«. 
NMaip ngalmm peataūti aa- 
paminėjus gardžių pietų, kuo-

rinkti koskaitlingiansiai.

V1AST£iQ 5Y3TEMŽ

Dr.M.'I'.Strikol
LIETUVOS

Antano parapijų* pik 
atsibus aakmadienyje. 
27 d.. Nailonai (irovė, 
dtn III. Vi*i važiuosime.

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

ckscaoo. uasaons

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

n 9u. t.\ mmj: britrjrT
Tai llumbuldt >7

Vikarai* **ll W. SS-M **tr*e<

ji^'idU'aiki

p-.iMV)®! uf r^*4**■’ į MtM 
• v« **>* MI II •> M

JOHN BMifANA
Akių Specijalistrji

1801 S. Ashlard Av. Chicaco
F fUHtUM KtHkuaM 4*«Ml

Sekmadienyje. birželio 29 d., 
Av. Antano bažnyčioj) ajx>i- 
vedė 8. J atkutins su f*, ftiau- 
laite. Linkimi- jiems laimingo 
.ugyveiiiino.

Aušros Vartų Parapija yni )tasiiyn*ė.iiKi ypating..:»e puikių pa
silinksminimų visuomenei p ri rengime. Tatai ir šioje gegužinėje šiame 
piknike bus lenktynės, gi dar neįprastos lenktynės, nes bus tautiškų 
dainų lenktinės, kuriom* dalyvaus įvairaus amžiaus vynu, moterį, bei 
merginos. Vitai visi seni jauni, didi, maži j Aažroa Vartų Piknikų.

A. MASALSKIS
LIETUVIS GKABORIUS

Pirmą kartų šįos kolonijos 
lietuviams-darbini ūkams teko 
girdėti p. A. Raėkau. prakal
bo*, kurios daug naudos atne- 
iė. Prakalbi įlinka* kulls-ju tiri 
dviejų valandų, nurodydama*, 
kur darbininkų išganymas ir 
kaa jų priešas, kurie trukdo 
langinių prie geresnės ateities.

Visai* žvilgsniai. prakali*), 
pavyko. Bolševikai su surija- 
lis tai. vo* nesuspirgėjo laike 
ptaknllių. mat karšta buto 
idaiisyli teisybe. žodžių.

Klausinių Buvo trys, j ku
riuo. kalbėtoja, aiškini tr su-



ai

t

*

DIDŽIAUSIAS IŠVAŽIAVIMAS
GEG U ŽINE-PIKNIK AS 4

šv. Jurgio parapijos
13 D. LIEPOS-JUL Y 1919 BEIGIBH'S BUŽE ■HfdKlDE, m.

Lenktynes ir žaislai.

Ka* ant pikniko bus, tai negalima nei aprašyti, o tiktai reikia pačiam at- - 
važiuot ir pamatyt. Nuoširdžiai kviečiam* visa* atriją akyti į piknikų, kad pa 
laikui neeigailėtumef. Tie, kurie ja* turite nusipirkę tikietus, tie patys ba* ge
ri įeiti j daržų.

Įžanga Į pikniką 25c ypatal
Kviečia visu*

I-LA

Srttadirnu, liepos 12 d.. 
tv Jonas Ovalbrrta,. vien.

Sekmadienis, liepos 13 
•v. Anakletas, pop. kauk.

Pirmadienis, liepos 14 
•v. Bonaventūras, vysk.

Atvažiuoja jia šiandie 
pietų.

turi jie dang pri.-lelių, t’Sn y- 
m airių nugėloji dvasiškija. 
ėia yra jų gnls-n-nlorių, teisė
jų ir kitokių šalie* valdininkų, 

d . Jų didžiuma yra demokratų 
)iartijojr. Toje |**irtijoje jie yra 

d., lyderiai. Nuo jų iriguli ir 
pn-zid' rito išrinkimą*.

~ l’rit- pn-zidrnta* IVilsona* 
I itu drtiaųkrataK. Kukis jam

I šiandie yra nr>ma|tbmai. kno-
I tnel jis neguli pilnai |mn*mti 

pirm -'>Vo partijos žmonių. Nelei-
' ,‘žia jum to daryti tarptauti
nės ]M>litiko* stovis.

l’ž tai airiai prieš preziden-

Iš CHICAGOS UETUYip

Panedėlyj. liepos 14 <L. 7£Ml 
vai. vakare, School Hali sve
tainėje įvyks didelė* prakal- 
Ims. Kalbės pp. Mastauska* ir 
K. Cesaulis, kuriuodu n somai 
sugnfo H Kurapoa dartuvųai 
l.id«iw laisvė* reikalais. Pa
pasakos daug indomių žinių.

jari: aukoja 
daiktus, paakina iš iždų pini
gų nupirkimai, daiktų ir tt 
Kaikurio* dr-ja* jau dabar 
pardavinėja aarijas. Visų dr-
jų obalsis—kiekvienai padary
ti p* 1<M» ūk Vyčiai žada 
įsteigti didžiausių saldainių 
krautuvų, moterių draugijos— 
graiiauaį madalj mezginių ir 
Kaip rankų M* daiktų. Vi- 
*ų upa* labai pakilę*. Galime 
tikėti*, kad iįarlini* parapi
jos laurai dno- gražiausia* 
pasekme*.

19^2 MILŽINIŠKAS

’iknikaS
Draugystes Sv. Antano iš Padvos

Ned. 13d Llepoa-July 1919
Geo. AI. Chemauskio Darže

- ■ ■ ■ - - 

Nuoširdžiai kviečiame visu* lietuviu* ir lietuvaitė* atsilankyti ant šio 
puikaus pikninko ir smagiai laikų praleisti ant tyro oro pri* gražios 
aauaikoa. Kviečia visu*

ftandie pirm pirtį, iš New (J| lai airį,i preziden- 
Yorko (liieagim atvažiuoja tų rust n uja. Sako. Kodėl ji* 
Airijos respublikos prraiden Airijos klausimo neparrtnė ba
tu* .<1* Vak-ra. Kelionėje jam j dm**,. taiko» koiif.-n-neijoje. 
draugauja buvę- Illinois vale- 
tija* gubernatorius Ihinne i: 
Fraak P. Walsiu

Preųidiulų sutikti ir pas
veikinti skaitlingas komitetas 
ižaaksto bus geležinkelio sto- 
4n* U -totas komitete* pre- 
jMealų rndydė* į Coagr***' 
viešbutį. Iškilnybėje dalyvaus 
Ir majoro Tbonipsuoo paskir
tas komitetas su teisėju Scully 
priešakyj,*.

Po įvairių n*ee|irijų ir su
pažindinimų svečias nutoruobi 
liu bu* apvežiotns |mnšniau- 
ruimus Cbiragus gatvėmis.

Aiandie vakare neini. jokių i

i Pn-zidentas aiškinasi, kad ji* 
’ to negalėję* padaryti.

Airijos stovia yra tygna
LietuvaL

Nor* ėia airiai yra galingi, 
bot jie nei kiek daugiaa yra 
Mt pririję Airijos rrikahda. 
kaip lietuviai lieta v**.

Anų dienų prezuboita* IVil- 
--ona* buvo pažymėję*, kad 
Airijos klatisinuis <*>ų* laitai 
opu*. Suv. Valstijoms reikia 

(Imti atsargioms kalimui npie 
1 ■ Atrijo* iH*priklr.ti>omybę.

1 Anot prezidento, Airijo 
ain rasirinkimų. ~Bu* Irirt'r | taik<* konferenrijo-
prvzūl.mtni atsilsėti -* neaptartas todėl, kad Airi- j

ja prikl-uso Anglijai, ka* y- 
Antrytojaus mrjss mitingas pripažinta tarptautiniai* p1 
Rytoj i*, pietų Cfairagn* aj.'rtntyntaia.

riai Ciilu ’ (uirke >un*ngi:i 
masę- mitingų.

Išryto prvzidenln* d<- Vale
ru važiuos luūnyėion išklausy
ti šventų mišių. I’o dvylikto* 
dieiui Be i'aui iiuiver-ilelo 
ptvzulenla*, kun. MeCals*. in 
dno* de Valerui teisių dokto
rato Inipeuį.

Mn>* mitinge bu* ir miesto 
majoro* Thomp-on. Majoru* | 
pinniuu»in mitinge pmknllM'-- 
ir pasveikin* Airijo- re>|>tilili 
l;o» prezidentų. Majoru* kn! 
I* oririi:d:m. tiliedn VUfdn.

i'irina-lieiiio ryto de Valero 
plunki* majorų jo <Jin* ir 
iešč* Citv Hali.
Tų pačių dienų vrd.nn* <1* 
nleni iškeliaus į Nrn Ernu

Bus miliunšKaz susirinkimas

Cel.-' |*i k«- prnmatouui*i 
milžiniškiu žmonių -u*irinki- 
nm» rytoj. Ap-kidt* mn. jog i 
<*nlv«*ttii. l'MIIMMI Mirsit ir

I

'n. priklausomybė* klausima* 
i negali Imt rišama* taiko* 
konferencijoje, n,** Urtuva pri 
klauso Rusijai.

Lietuviai turi j m remti ai- 
riun, gi airiai parems lietu- 
vitu. Abidvi (auti kovoja už 
laisvę. abidvi yra pavoju
je.

9

pIKNIKAg
RENGIAMAS

t’ 11*0*

a

Pastarame “Vyrio” nume- 
ryj p. A. J. Aleksis, I* Vyčių 
Centro pirmininkas pranešė, 
kad šįmctiuis septintasis L 

bra 12. I3^r~7d£*rugpj^i* 

mėn. Lafto nedaug beliko, rai- 
i ia jaa rengt ie».

Tst ku<>|K>*. priguli m'iiHi 
pri Chicago* Apskiriio, ra 
kruskite, šaukite auairinkimua.

Išeina tas. kad ir Lietuvos darykite nutarimu*, gaminki
te nauju* sumanymu* ir ii 
anksto pri*ių*kite Apskričiui. 
Gi Apskritys visu* kuopų nu
tarimu*. naujus sumanymu* 
subendrins ir pasiųs seimui.

Nukrankime tat iš anksto, 
prisi rengkinu* p*rai, kad savo 

. nutarimais, sumanymais pa-1 
.Išrytume šjmetinį Vyčių ari
mų gyvesniu, paaekmiogesniu, 
kad savo organizacijų pakel- 
lumn dar ant augštesnio laip
snio. n visuomenei ir tėvynei, 
Lietuvai atnešt urtle didelę
naudų.

KOMPANIJOS VIRŠININ
KAI KLAIDINA ŽMO 

NES

Corn l*r««tuet* ltefiuiug Co.. 
kuri*,* nusamdyti sargai nu- 
ž.ldė Iri- darl.iiiinl.il>. šiandie 
kb'ijžia visokiu- m teisinga- 
-nui- npie streikų savo jstni-

vir*iflinkai tvir
tu ... k;i t tinrbininkų rimkit* 
• i1 pn«knd dntipvIU ilnrhi- 
n'Uky iik'ryHn ilnrtan.

Tii» »•••*••»*■% \’<w tni už

ATSIŽAUKITE.

I

piknikai.

i
i

■'1

Chicagos Labdarybės 8B-go« 
Nedalioj, Llepoa-Jiriy 20 d. 1919 

iw*ikxmu ustzc, nivcr©KJtų iw*
ĮŽANGA NEBRANGI.f

H

rungti vakarų rudenyj. Išrink
ta komiai j* rūpinti** tuo rei
kalu. Pakeltas klausima* apie 
Mot Nųjungo* 5tų seimų. 1?

Nedalioj, liepoa 13 <L, t aa, 
atsibus puikus piknikaa, su
rengtas bendromis jėgomis 
dr-jų: Raldžiausioa Širdie* V. 
J. No. 1 ir Gvardijos Av. Ka
zimiero Karalnirio iš Brighton 
l’ark, Polooia įlaržc, prie Ar- 
eher ir Rt Louia Avenuea, to
je pačioje Brightoa Park apia- 
linkėję. Minėta apielinkė tan
kiai patraukia aki* viso* CU- 
rago*. Todėl vert* butų ne-

i užmiršti ir šito pikniko, nes, 
(kiekvienas pamatys kų nors, 
indomaus.

|

i

Trndieijiniaine L Vyčių 
('hieagm Apskričio išvažiavi 
»v. 4 d. li<*|M>s. Wi1low Springs 

miškuose ra-ta maža pinigyuė 
(bumašninkėli*) »u pinigai* ir į 

, kilai* dalykėliais.
tėte, nt-išaukite 
pirmininkų, p. I 
Inu-kų 
l'liivag

. P«l So.
ro. III.

Kas pam*-- 
j Apskričio 

lg. K. Suko 
Roelnrrll

Iš NORTH S1DE

kirpo* 7 d ftv. Mvkol 
pij>» svetainėje įvyko

St..

I*

Nuoširdžiai kviečia visus NAŠLAIČIAI.

□

kuopų, nieko nesvarstyta tik 
į>* ragi n ta, kad delegatė* par-

K.

U MOTERŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOS APSKRIČIO.

A. L. R.-K. Moterų Sųjun- 
g»s Chic. Apskričio susi rinki
mas įvyko birželio 3H <L. Die
vo Apveizdos parapijoje.

Neatsilankius pirmininkei 
nei (tagelliininkei, vidų užėmė 
A. Jakaitė.

Iš Mvnrb.
t i iui/1 m«*

įtarimu ver
žanti: Įuidi-

: sekančiame Apsk r. kuki rinkime 
boa šaukiamo* kuopos paeiliui 
ir reikalaujama, k* kuopos 
turi nutarusio* dėl Seimo, 
laiko jau nedaug liko, tai-g 
kp. mvo rasi rinkimuose lai 
nepamiršta svarstyti šį bei tų. 
Orgnaiaarija ant tink boa nau
dinga. tobula, ant kiek mr*

■ padirbėsime. Pačio* tinome, 
i kad yra trukinu}. Taigi rieng- 
kimė* juo* užpildyti.

i P-lė B. Abromaitė mvo riiu- 
jtoj kalboj teisingai jiabrėžė 
kp. apsileidimų, tai yra nesi
lankymų j Ap*kr. susirinki
mu*. Jei norim“ kų rimto ar 
nntidiiigo nuveikti ar tai sau, 
nr draugijai, turime pasišvę
sti. energiškiau imties prie 
veikimo. o tada tik prieisime 
prie užbrėžto tikslo.

Sekantis susirinkimą* ivvks 
liepos 2S d.. Av. Mykolo para
pijos svetainėje, North Sidėj.

Korespondentė

T
PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W8B).

Specialis Pranešimas!
Rita krautuve yra vyriausioji kvatiera dėl 

"Siuntimo Pagdbo* j Anapus” Nupirk Mū
ra čionai* kuri nori siųsti j Europa, čionai* 
ganai ta vora aat kurio galim* pasitikėti ir a* 
kuriuo jura gimine* džiaugsi*. Per paskutiniu* 
tris menesius apie 50 Įmonių pardavėme la
vonu Kodėl f Todėl kad |«s mu» ta vora* gau
nama* ui žemesne kaina negu kur kitur dabar 
galima pirkti.

AM^ažMuta^rarta* 8MA4 ar daaglaa atetaa-

RTTAR PA8IULUTMAS O ERAS IKI 
RUGPJŪČIO 15-taL

Atkins & Freimd
4805-13 S. Ashland Avė.

' ~i»IUt'<lA*~ l*i Iii. <*••

- 1

w (< <>. m

Ant Pardavimo Properte
Didelis bargetuL*. Randasi |s> numerio

6631 ir 32 S UNION A VE
lotas yra 30x201) pėdų. Vienas murini* namas ant 4 pagyveni* 
mų kitas namas medini* ant 2 pagyvenimų užjiekalėj. Rando* 
neša 610.00 j menėaį. Parsklun* greitai už .300.00. Atsi
šaukite

BEKNAKD vkllenga
11212 8. Michigan Are. Telefonas Pullman 439

I

darl.iiiinl.il
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