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BIRŽELIO 18. 1919 M

Carruza pratęstoji d uae- 
rikenų jsiverhų Jurėno

Winnipeg, Knnndn. biri. IX 
—Knnmkis vyriausybė n|isuk- 
riai n|»*idirl*i čia su streiko

“Tag” dienoje, biri. 16, 
Chicagoje be pirmiau paskelb
tu lietuviu kolioniju lietuviu 
nailaičiami auką surinkt*:

Wett Pullmane 897.75. 
Town of Lake $436.23. 
Brighton Parke 8324 05.

Nesutinka panaikinti svaigalų 
uždraudimą.

Kutton ir Nurry stovyklom- 
sustreikavo apie 4.IMN) darbi.

Užvakar naktį juo* visas, 
daugiau ilcšimtics, užklii|s> tui- 
miMiM*. paėmė sttMidino j au
tomobiliu* ir nežinia kur išve- 
žr.

Ik- |«i, |M>licija užpuolė <lar- 
liininką namu* ir ten paėmė 
•Inug Isdševikišką raitą.

KAINA O CENTAI

Paryžius. I

kak
Bolševikai nejiajėgia t» 

tie*. Sakoma, jau kelia kar
tu, jie ten buvo iš*klei<lę bal
tąją vėliavą.

Prieš bolševikus ten veikia

Ant rytojau* sukilimas buvo 
apmalšintas. liet pavakarėje 
išnaujo kareivini sukilo ir iš
naujo atnaujinta gnisraL

Daugelis kareivių sukeista

Vakar talkininką taryta 
konfereneijon priėmė. Turki
jos atstovus. Išklaust- ją pra
arsimo apie Turkijos stovį.

Turkai atstovai gynė naro 
sultoną. sakydami. jog tas ne- 
atsakąs už Turkijos stojimą 
karėn. Prašė, kad talkininkai 
Turkijos neskaidytą j dalis ir 
turkams paliktą Konstantino
poli.
Talkininką atsinešima* j tur

ką reikalus ir ligšiol vis <lnr 
nežinomas. Niekas nežino, kas 
bus padaryta su Turkija.

įįa, ■ ‘.Ši ■įJa.a.sisą-g i 

DRAUGAS"

Tnipint daugel virtom* pa
čiam Krooštadte bolševikai 
buvo išskleidę talta* vėliavas.

K ra*nnjagnrkn forto liollie- 
vikiškn įgula jmkilo prieš sa
vo viršininkus. Pasidavė tai- į 
k įninkant* ir šiandie veikia su > 
jais Is-ndrni prieš jmėius tai- 1 
ševikll*.

Pastarąją dieną karapait- 1 
jo* metu šiaurinė* Rusijon ar- I 
mija. kuri su talkininką pagri- ’ 
Iki traškina bolševikus, paėmė 
uelaisvėu 22JMKI IsUševikišką < 
kareivių. Ik- to, dar pašom JI 
anuotas.

Bet vyriausybė neperilaitg 
tiki ni|>inasi ir mažai darnos 
atkreipia. Nako, <kn>obilitaci- 
jo* UM*tu visose šalyse karei
viai nerimauja. Jiem* nori«i 

, ktioveikinus |mns-*ti kareivio. 
.vilną ir gyventi civiliu gyve
nimu.

PASIDUODA 7 BOLŠEVIKŲ 
LAIVAI

Londonas, biri, IX —- niau
ri is'-* Rusijai* gvuerali* štalsi* 
vela visas ląs-nu-ija* |rri<-š 
K mašinalia ir IMrograalą.

Ta* štabas skellrin. kml 
Kmnštndlo tvirtovė jau botu-1 
I meduojama. Ir |*-r Knmštadto 
užlają ikimiun kelias pasiekti 
patį Petro gėralą.

įšale Kmnštmlto septvni 
Imiševiką kart-* laivai išsklei
dė taltns vėliavas praeitą sek-l 
madienį.

S]s-jaina, kad tie laivai lig
šiol jan Iras pasidavę anglą 
laivams, vcikianlirats Suomi-, 
jos UŽlnjnje.

Bet didžiuma sako, kml taip. 
Vokiečiai pn tvirtins sutarti. 
Nes ką gi jie gali pradėti. Mi- 
litariniai priešini ies vokiečiai 
negali. Per ilgus metus jie ne
galė*. Nu utilitarine jėga jie 
persiskyrę. Bus priversti pat-l 
virtinti sutartį.

Vokiečiai pageidauja normalio

Waahington, birk. IX — Ju 
ridini, kongreso komitetas at
metė reikalavimą, kml karė* 
metu svaigalą probibicija bu
tą atšaukta ir butą leidžiamai 
gaminti ir pardavinėti lengvą 
alą ir vyną.

Komitetą* pažymėjo, jog to 
įstatymo atšaukimas priguli 
nuo imties prezidento.

LITHUANIAN DAILY JIUEND

Vokiečių nuomone, finansi
nė* modifikacijos visai men
kos, gi pažadėjime* Vokietiją 
priimti tautą sąjungon pilnai I 
Rėps trak imantis.

Vokiečių valdžios rateliuose 
taikos sutarties žvilgsniu ne
sama susiklausimo.

Anot Reuterio dejs-šo* iš, 
Berlyno, 7 vokiečių kabineto 
nariai stovi už sutarties |mt- i 
virti n imą. kiti stovi prieš.
Kaikurie kabineto nariai ma

to, jog talkininką atsakymas 
yra daugiau niekas, kaip tik 
ultimatumas.

Kiti, be to, tvirtinn, kad vo
kiečių valdžia visvien prnlni 
mėsianti daug patvirtindama 
ir nepatvirtindama taikos su
tarti.

Patvirtinu* sutartį pakils 
nerimavimai ir mg linini prieš 
vyriausvls*. Nes šalis bu* tio-

BAICIASI STREIKAS PA 
RY2IUJE.

n:ikare
PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W88)
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Klauskite STANOI*AX Neimkite nieko kita.

STANDARD OIL COMPANY

BHYBOYOAN, WIS

Kolčako Pripažinimas

piguti grąže

Lietuvoj Liuoiybei 
Sargiu

J u* galite nusipirkti miu namų ku. tais pinigui* ku
riuo* išmokate ant ramios, ypačiai kuomet dabar 
raudo* brangesnis. Ju* sumažinsite gyvenimo lėšas 
—turite progų užsidirbti.

Nėra Pa««priefinima Vokams Kw 
TURITE SAVO NAMA

••loji narna*

STANOLAX 
de/ Prietema

Musų broliai, mirdami karė* 
laukuose, šaukia paskutiniai* 
žodžiai*: “Uruliai, mirštami 
už Lietuvon l.iuo*ybę, už liuo- 
sybę žmonijos; jus, broliai, ku
rie {atliekate <lur gyvi, atrniu- 
kite, kad uiu*ų nekaltai išlie
ta* kraujas neliktų be vertės, 
kad uiu*ų Tėvynė, už kurio* 
principu* me* įnirštame, ne
liktų lie Lium-ybės, ir iuu*ų 
tėveliai, broliai ir seselė* ne
liktų vergui* uteityje.

Tuomi me* likusieji turime 
rupinties, turime dėti visa* 
l>u*tuliga*, kud sudaryti, su
rinkti savo brolių statistikų ir 
kad parodyti pasauliui, kiek 
niu*ų brolių žuvo karė, lau
kuose ir kiek buvo pašaukti 

' ten dėl iiguvimo žuioliijai 
liuosyla-s.

Prašome ju-ų malones, kud 
kuoveikiau-iui -avo koliunijoje 
surinktumėte visu* Lietuvius 
kareivius, tarnavusiu* ir tar- 
tiaujnnvius Suv. Valstijų kn 

t riuiiiih'Ui je. pravarde*, vurdu*. 
adresus, taipgi ir kuomi jie 

'užsiima: |*ipra>tu* kareivis, 
nfieiera*. nr k >k» profesijutus
ias ir tt.

t ierbiainieii klelioiuii. orira 1iirnuumirii
m aro. L i jii voi<i

11’., kuoi

<i Iuuk 1



M yra vdkiųa. Jie vimpi 
gėdins darbus dirba, lutus 

pienuoju. Daibuukitė* nejiuil-

lr

FARMOS!FA

0

tai rašo, tau N cwarko dažnai 
pušvemiia “p*1*™

(XX

Lietuviai A—rilrąja,
e

U V. 23-ta k* 
daift* išvažiavimų, 
■ AJkrouo nauja vyčių 

Dvažiavimaa rengiamas birže
lio 29 <L, 1919 m. prie 19-to 
•tapo Bedford, Ohiu, t. y. ži- 
SODoj iš praeitų metų vieloj.

Bravo vyčiai, Linkamiaki 
arta ir gerėkime* vasaros lai
ku. O rudens sulaukę, į darbų. 
J«g turėsime griebties už mii- 
žiaižko veikalo—operos "Gi-

nų buvo
programų ir vakarienę (Ka
dai—Red.). Sulošė veikalėlį 
"Katra neišmanė.” Lošime 
dalyvavo - Ag. Dvilieuė* rolėj

eta O. Misiūnienė. Po Mi
mui vyčių choras gražiai pa
dainavo. Ona Parjuiuškė ps-

Ud

Bei*.
*adl 
vo» ir

Biržulio 10 d. Nevarto Ka
taliku Centrą* tarėjo

ir protestas prie* 
lenkus, kurie rengia žydų po
gromus Lietuvos sostiiiėj. Re- 
loliucija pasiųsta Tarybų l‘il- 
domųjam Komitetui. Taipgi 
to* rezoliucijų* ir susirinkimo 
tikslas plačiai (įprašytus augių 
spaudoje antrų dienų.

Atsilankęs p. V. Vaškas pra- 
mH, kad vietos žydų eaųs pa
geidavimas surengti Ncanrkc 
didelį insis-uiilingų lietuvių ir 
žydų, kurinme butų jiorcika- 
lauta prijiužininui Lietuvai 
nepriguiuij be* ir piotmtai 
prieš lenkus. Pageidavimą bei 
prašymų [ter p. V. V. suteikė 
vietiniu žydų organizacijos 
vadai, kuri Neaarkc reprezen
tuoja 130 dr-jų. Išrinkta at
stovai iš pp. J. Brazo ir A. 
Kazio |Misiteiniuti plaėiuu* 
apie tai.

Vasarinė* mokyklos rengi
mas pasekmingai eiua pirmyn.

Kevarko anglų laikraščiai 
šiuo sykiu laimi plačiai ir tan
kiai rašo apie lietuviu*. 
Straipsniai būna *u nemažai* 
lietuvių ūgi rimai*.

Tam anglų laikraščių taip 
prielankiam rašymui apie lie
tuviu* (msidarbuoja p. V. Va*- 
kasiu ri* m nuilstanėmi tume

Biu-

dienraAtj

Jūsų Iculouijoje nuo Balan
džiu 20 dieno* 1V19 m. “Dran
gų” atstovauja p. J. MARGE
LIS, 5M Myrtle atr.

Pas jį galite “Draugų" už
sirašinėti, nusipirkti, paduoti 
i jį pajieškojumia ir pagarsi- 
n imu* Galite (auti ir knygų, 

fiiuomi atkaukiame įgalioji
mu* kokiam nors kitam Gran
dį Rapidn, Mieli. "Draugo" 
agentui.

MCMMES* K.UIUO;
An.vtilusa hnu«< a g»<*ra B*rl|'rali 

pr^alal tfcsinauduti pruffu taip vadi- 
U**nMM ••»»< r VUMJ i.uaiauh" aauoun 
•uu-mvr auu«a*v. kollauoa

N* ra tam tigro* j.f Mrtjaadlan Ir jt 
D«uAiM«a pirmą rialą unt am*rilu*«lA« 
b<» otal«* lualj*. kad avioutaa ir rukrua. 
M<« nraame prii*rutv ji vartoti d«l 
luaOu kaip kad ktt«u» n**a*a

Tai yra »lvnu |A didžiau.iy klaulu 
k t* daugi bitų auinitiir a-*ua*K» randa* 
• t riauktu rubly. Yra tai inairtiAKa ir 
lalsai C’kisCiužiilblca

Kuropn* feMlyae y (sakiai taa yra la- 
iaii dauc vartojam.* ir v tau r. iMrBi- 
niukal tmonca ją Vartoja Ir BMTMo- 
asa hiiaaua ir ti*l|*|*Mt turtiaų;! Aaav- 
tr<a Ji tikrai s*ridu<*da kKkVMBain 
apviltą rrrtau valiryti.

I |>ry Matia.lf.- Metrika lai.M *<» juk»<» 
virimo JI m- jau prltaMvta <bUi*m 

Yra labai |MUIlk 
prt

|i
Mr

LAIŠKAI tt LIETUVOS
Kazimiera* Ivaiiauskaa gavo laiškų nuo savo moteries iš Lietuvos, Kauno 

gub., čekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 11*19 m. Laiške nusiskundžiama ant 
dalelio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad NETURIM KA l’AVALGYTl, 
neturim nei už kų nusipirkti, lingių pūras 100 rublių. Duonos negaunam. JEI
GU GALI, TAI GELBEK MANE savo |iri*iegų ir dukreles ir I’RISH’SK l’A- 
GELBĄ, kad galėtume išsimaityti norą iki rugiapjūtei. Toliau rašo, kad SKUR
DAS VISOJE LIETUVOJE. Nėra nei maisto nei a)xlangnlo. ŽMONES BA
DAUJA IK PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras (Migeliui, tai mirtis 
neišvengiama.

Jumi motėrvs, vaikai, brolis, stmio nr seni tėveliai pnrašvtn TAKOTAI toki imt Iniflkn. 
jei tik jie galėtų. JIE BADAUJA, JIEMS BŪTINAI PAt.ĖLBA REIKALINGA. TOKIA 
PAGKLB4 JAU GAU BUTEIKTL

Jau Gafi siųsti maisto i lietuvi.
IJctuvių Prckvboa Bendrovė jnu padarė |Mnntttimu* žingsnius, kad tų atsiekti. Ji ren

giasi pamušti DU IŠIMTU TŪKSTANČIU SVARU MAISTU LIETUVOS ŽMONĖMS. Tų 
maistų norima pamušti pradžioje Lie|xi* mėnesio. Bendrovė savu d*rito dalį atliks. Reikia 
kad kiekvienas lietuvy* iš savo pusė* pasidarbuotų.

Mes pirksime maistų, sudėsim* į skrynias, |msamdy*imc lai vų-, ]>asiųsime savo žn*> 
-maus su tomis skryniomis į Lietuvą ir tie musų žmonės tas skrynia* maisto pristatys stačiai 
į rankas jūsų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo ]xise« mokėsi Bendrovei už tų skrynių mais
to, kari tena pasiųsta, *1300, Baugias Tamstai nieko nereikė, mokėti. Mes už viskų ateake- 
me. Jei negalėtume Tamstos nurodytų giminių surasti, mes grąžiname Tamstai I&jUO atgal. 
Dėlto didesnės atsargus, mes iš savo kapitalo atidvjotur- $3,000.00, kaipo garantijų, kad me* 
padarysime tą ką mes prižadame.

Nesivėluoktc, neatiilvliokite! Tuojau* privalote prisiųsti pripildę žemiau jmduotą blan
kų kartu sa $2100 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio adreso:

Išvarai
Išvara* muilo ir
1 drūtas įranki* blakinėm* atidaryti. 

Tie visi daiktai supakuoti sveria apie
Parapijos ............................
Kaimo ..................................
Vania* ..................................
Kvitas ir kitas infnr—rijs 

siųsti šiuo adresu:
^mzšdžiam.

Vardas Pavardė ................
Adresas
Miestas..................................

........................-

Valstija ................................

F. F. BRADCHULIS 
UauvU Advokatas 

Attonay rt tar
IN W Muaro r. Ow. CAart M. 
Mum jart, M. CMMral

'"SnT’tlil da. Mtatad MM
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Ant pardavimu • kambariu Barti a a 
ir IU •*«*•« orii tudvhu fel<i* 
. H • • • , >. r. t *• |
Kart pirk t ta. «* Cabnita laikyti

1 tartu durtą ir «tirt*ti labrtkc- 
|tuukil* ir ratyki;

»ati« takaiUa
ir U'sHid **tvių Harv.

uaittun ? ar I kamtuarbil 
>W r« Hutu catsUBa ant Tn 
t*. tU vaiky, abu dirba A 
i Urtku ar Per taU-fuBą |>rw 
ladkaia A. f K. 4T1S 
d AV*.. Cbuaau. III

Ii

I.

kar*«, 
Alai-

III

Dr.M.T.StrikoTu
!•»»<*• w v ««■ 

ilVIiniMAh IM IHll.UkUAA

55c

Dr.M.Stapnidd
"asbjosp-*

J.iau manai pirkti ūkę. tai 
aprttnialyk ar tavo |»a*ti p Įnirai 
lau ifela aut naudu*. Tikini lie
tuviu Urp« ta tanai *vrą. pui
kų ir linksma ryvralm* Kaip 
gir* t UI ūkininkai yra lai- 
■ii—t Baa Ka aatari bo»u. jų 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da auel tada dirba. M»chl«nno 
ibctutkaJ ūkininkai Labai graliai 
apsiffyvrav. Jau luti apba kalia 
Įimtu, ašva tarpa, tart parapija, 
kelta, drsurysiąs ir visokius pa- 
•i tinkam mitnua CSouaie rr»* 
pantie j i anytai Mato mums saro 
formas ant |<*rd»»imo, taifft IK 
kurio norite pirkti fermas musų 
•v. Antano Ura arija turi n tanky- 
rlus apac-laJial narius kurto Jaaaa

Tu kurto pirkaite farmas par 
h Antano Iraugih husito ut- 
r&»-dinti. r.«u rauslio peru ir 
Imstnrs pa ta rusvima tą jokios 
■kruuduo. fester yra tiktai II 
myliu nuu lAidinyton. o 1 my« 
lk«e nu* feuttvills Norint dau- 
ffiau informaciją. krotpkitus sa
kančiu adresu:

KAZ. DAUNORA,
•v. Antano Draugijos 

Administratorius,

Box 7, Custer, Mich.

A MASALSKIS
lietuvis graborius

X*

PIlkSDOS

55c

ERNEST WE1NER
DKY OOODS

1800 W. <7th kmp. Wood SU
Mss dwod.t.a dtiyt-ro rtampas 

Kaitrrvais tr KMlNMl
Ikiiaimmo pas.rinkim. paimami. 

Vlaukm iu»t«r>Ai, v p. karna 4n»> 
Šiai. AloBs* |p jaklkn

fluksnos

Dr. A. R. Blumenthal D.D.

PLUNKSNOS
imuiiuiniiuiiiiiunamniuiHiMiiiuuu'

« Dr. G. M. GLASER
....... tllHIII I III II.H illll! Illlil llllllllllllllt.
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įvalriniaml ¥ pasrstiaimni 
ypatingų bažnytinių ir tautos 
švenčių. mokinant visus cho- 
rus tas paoaa giesmes ir per

NUŽUDYTA POLICMONAS 
BURKE

įlinkimų |«i 
nežinomo' 

:tn keli tuk*

Policija imivško piklndntio 
vardu Ihinn. kur* nnn diena 
su trimi. kitais savo sėbrais 
■užtuk- pnlienmną tiurke na- 
liūne po num. 3239 So. Ilnl*- 
led gnt.

ŽMicija šiandie tvirtina, kud 
tasai Ihinn per deMantį metų 
policijai laivo aimanas kaipo 
pavojingas dcsprndns

Teeinu* ta pati Įšilki jn to 
desprr.ito Ilgšiui nebuvo sm- 
mu* ir nrpmšnlinn* i* žmonių 
tar|m. Ieškomu* l»* piktndnri 
tik tuomet, kuomet nužudė 
polirmoną.

la-ngva išaiškinti toksai |«> 
lirijo* pnsiriginms Jri |sdi- 
rijn tino <k-*fn-ratiiK ir b-idžin 
jiems piktadnriauti. tni jnu 
yra visai kns bloga purioj imi 
bri jo j.

k M Im revolvrriu jį nnt vio- 
tos nukovė. Paskui nužudytu 
lavonų išaudė gatvaitėn.

t*iktadnrini pabėgo.
Tn pačią <liitią trys iš jų 

nuimta. Bet nvnrliiausias Ihinn 
pasi*lė|««. Policija jo Irako.

Tas saliuna*. kariam įvyko 
Imngl.uilystė. Bridgvportr ap
niaukusi skylė. Tiiuii įlang 
piktadarysčių atlikta.

Ib-t Miesto administracija 
tos akylės nc|mnaikinn. Jų ap- 
saugoja nuo Įianaikiniimi tie 
gaivalai, katrie turi artimus 
^sius «u miesto Įsditikieriai*. 
katrie visur turi intaką. Ui |s>- 
lieija |>ati urrvkonicnduoja už- 
daryti los skylės.

MOKYKLŲ NURSES
MAISTO SVARUMAS

Kolio* dnrlsi depnrtnmenln* 
iki.kelis'', knd Uliieagoje nuo 
IPIS nwtų nuilsins |*ilimng<> 
Ilki nuoš. Ir nnolnt riitn vis 

I brangyn.
Su maistu |uibmngo ir viso- 

! kie reikalingi pragyvenimui 
' dniklai.

Kiužiu, kų j Iii |si*aky* iiiiv- 
Ito tnrvlm.
I "_____________

PAVOJINGAI SUŽEISTAS 
GATVEKARIO.

p SUSTREIKAVO 100 DAR 
NINKU SUAREŠTUOTA ORAFIE 

NE MARKIEWICZ

Dubliną*. birt. 11

kilniam tikaM, pritark.
Pankui skaityta įstatų pro. 

jektaa ir nu matais pataisy
ti u> i« tapo priimtas. įstatai 
ta:: pardribti bliaus.

Toliau sekė rinkimas rubly, 
hon: pirminiakas ir jo i>agrl- 
iMtiiukas rinkta slaptu balaavi- 
mu ii trijų kandidatų. įtrink- 
tns pirm.—J. Balsis, vice- 
pirm.—B. Miknlnuskas. Kiti 
valdybos nariai rinkta virtai: 
nutarimų rait—p-lė K. Ka-

Kp. Valdyba

l'KAVEAIMAS.

Vert Suirs Lietuvių Virio kny
gyno ik-lnnfii susirinkimas įvyks 
nedėlioję birželio 22 d.. 1.00 vai. 
|wi pietų M. M< Idaiio didžioje sve
tainėje. 2242 W. 23rd pi.

/,. I’. Knygyno Valdyba.

•
p įr: i>MRM
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Apsvarstyk pats sau—
Išdirbejiai didelių “pakelių” cigaretų mėgina vi

sur daryti dideli “triukšme” kad jie buk vartoja Tur
kiška tabake savo išdirbiniuose.

Ar jus nemanote kad Helmar tikrai turėtų sukel
ti didesni triukšmą apie savo 100% grynai Turkiško 
tabako?

Jus turite atsakyma-teip kaip Gubernatorius sako 
— Turkiški yra lengviausias ir geriausias tabakas dėl 
cigaretų.
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