*fr«s ITYOf

W*0!$LI

*WY

ML

.

3
35-

"DRAUGAS

y*

4

FIRST E D I T I O N

M T I i r A N I A N DAILY P R I E N D
Publishcd Daily Ehccept Sundaya by
One Y e a r
$5.00
Six Montlis
$3.00
T h u r s d a y ' s Edition
$2.00
DRAUGAS P L B L I S H I N G CO., Inc.,
1800 W . 46th St., Cbicago, Illinois.
P h o n e McKJnley 6114. Establ. 1008

LITHUANIAN DAILY FRIEND

m

• • *.

*

Publisbed and dlstrlbuted a n d e r

lt

/ !

s-

( V o . 468), authorfzed by t h e Act of October C, 1817, on flle a t t h e Post Olflce of Chlcago, DUnols. By t b e order of t h e Presldent, A. B. Barte son. Poetmftcter General

OHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, LIEPOS (JULY) 3 D., 1919 M.

KAINA O C E N T A I
PRICE ™ CENTS

PIRMOJI LAIDA

E N T E R E D A S SECOND-CLASS M A T T E R MARCH 8 1 / 1818, AT CU1CAGO, k . ^ I N O I S UNDER T H E ACT O P MARCH 8, 1879.

S. VALSTIJOS PERSPĖJA
MASKVOS BOLŠEVIKUS.
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PRANEŠIMAS.

BRANGENYBĖ VILNIUJE.

METAI-VOL. IV.

No. 156

Ryga vokiečių valdžioje

iVILNIUS, liepos, 1. —Mies
Tegu jie nemėgina keršyti
Liepos 4 diena yra šalies tas apgriautas nuo bolševikų
šiai šaliai.
nacijonalė šventė. Tą dieną bombardavimo.
Washington, liepos 3. — Suv. dienraštis "Draugas" neišeis.
Mieste siaučia neapsakoma
Valstijų vyriausybė nuo Mas Sekantis *' Draugo'' numeris
maisto brangenybė. Svarui
kvos bolševikų valdžios gavo bus išleistas liepos 5 d.
(lIllllllIllllllllKlllllIlllllllllllilIlSIIIIlllllll duonos mokama mažiausia 30
protestą, kam buvęs areštuo
rublių.
tas New Yorke jos atstovas
AMERIKONAI ATSTATYS
Martens, kurs "šioj šalyj bol
Tuzinui kiaušinių 25 dol. aNANCY APSKRITĮ.
ševikams agentauja.
GOLTZ PASISKELBĖ GEmerikoniškais pinigais. Cu , PAGALIAUS SUSIPRATO
Maskvos bolševikų valdžia
New York, liepos 3. — Ka
NERALIU GUBERNA
VALSTIJOS PROKU
grūmoja už \ tą suareštuoti rės metu sunaikintą Prancū kraus svarui 6 dol. 25 centai.
TORIŲ.
RORAS.
Suv. Valstijų piliečius, gyve zijos miestą Nancy ir visą tuo Mėsos svarui 7 dol. 50c. Svies
nančius Rusijoje, ir tuo keliu" vardu apskritį gaminasi at to svarui 37 dol.
LATVIJOS PREMJERAS UŽ
ANTIBOLŠEVIKAI EINA atkeršyti šiai šaliai.
Uždrausta pardavinėti alus ir Turbūt, nemano apleisti Lat
statyti vietos kompanija VulVisam mieste atidaryta tik
ĖMĖ SAVO VIETĄ.
ANT MASKVOS.
vijos.
kiti svaigalai.
Valstybės
departamentas can Steel Product Co.
viena valgykla.
Visas darbas atsieisiąs apie
Premjeras uzurpatorius sua Bolševikai neteko Charkovo ir Maskvos bolševikams pasiuntė
Copenhagenas, liepos 3. —
Vakar, liepos 1 dieną, Chiatsakymą per amerikonišką pusė milijardo dolierių.
Gydytojus
už
patarnavimus
reštuotas.
Jekaterinoslavo.
pasiuntinystę Stockholme. At
Bus atstatydinti namai, vie žmonės apmoka ne pinigais, cagoje didžiuma saliunų buvo Vakar buvo gauta žinių, jog
aplei
Paryžius, liepos 2. — šįmet
atidaryta ir posenovei alus vokiečių kariuomenė
Londonas, liepos 2. — Prieš- sakyme pažymėjo, jog Mar šieji bustai, dirbtuvės, keliai bet kiaušiniais ir kitokiais
balandžio 16 dieną Liepojoje
buvo pardavinėjamas. Kad džiant! Rygą, nes ant to miebolševi k i š k o s s p ė k o s m a r š u o j a tens nebuvo areštuotas, jog jis ir tiltai.
valgomaisiais
produktais.
pakilo vokiečiai prieš latvių
tuo tarpu valstijos prokuroro sto eina latvių kariuomenė,
ant Kursko, už 250 mylių pie čia nepripažįstamas atstovu
valdžią ir tos valdžios premj*i
Dabar iš Liepojos latvių
Mieste ir provincijoj apy ofise visaip' buvo aiškinamas
SUGRYŽO DR. PESSOA.
tuose nuo Maskvos, ir ant Vo kažkokios valdžios, kokia nė
ras Ullman buvo priverstas
praneša,
ra pripažinta, ir kad Martens
vartoje yra kelių rųšių pini- karės meto svaigalų prohibi- valdžia oficijaliai
ronežo.
pasprųsti į viena laivą Liepo
kad vokiečiai neevakuoja RyN€W Y o r k , l i e p o s 3. — A p  gai: buvusio rusų caro rub cijos klausimas.
nėra joks Rusijos pilietis, bet
Tais
keliais
mėginama
kaip
jos uoste.
Pagaliaus generalis valsti-|gos, ir kad pirmiau paskelbta
lankęs
kaikuriuos
Kanados
buvęs kaizerio pavaldinis.
nors
prieiti
prie
Maskvos.
liai;
Kerenskio
valdžios
rub
Tenai anglų globoje jis iš
jos prokuroras Brundage pa žinia yra neteisinga.
Pagal i aus
departamentas miestus čia sugryžo Brazilijos
Apie
tai
praneša
patys
bol
liai; vokiečių
atspausdinti skelbė galutiną nusprendimą,
buvo ligi praeito birželio 27
Vokiečių generolas Goltz
prezidentas-elektas
Dr.
Pessoa.
perspėja
Maskvos
bolševikus,
ševikai
savo
laikraščiuose,
adienos.
rubliai ir pagaliaus bolševikų jog Illinois valstija ligi demo su savo kariuomenė, išvijęs vo
idant jie nemėgintų įvykinti J i s iš čia iškeliauja namo.
not
bevielės
telegramos.
Tuo visu laiku premjero
paskleisti rubliai.
bilizacijos proklemacijos pas kiečius iš Rygos, tuojaustell
savo grūmojimų. Nes tuomet
Pažymima,
jog
bolševikai
vietą buvo uzurpavęs vokiečių
paskelbė karės stovį.
kelbimui turi but " s a u s a " .
jiems patiems išeitų labjaus valdžios pavaldiniais, katrie
Labjausia
branginami
buvu
labai nukentėję mūšiuose Uk
šalininkas, kažkoks Needra.
Paskui pasiskelbė jis genečia kursto darbininkus ir'pla-^
Galima pardavinėti tik to
aršiau.
sio
caro
valdžios
pinigai
Gi
Galų-gale premjeras Ullman rainoje ir netekę miestų Char ^>uv. Valstijų
kius "svaigalus", kuriuose raliu gubernatorių, gi nuėsto
vyriausybė tina bolševikišką propagandą.
bolševikų pinigai neturi jokios yra nedaugiau, kaip pusė vie gubernatorių paskyrė majorą
iš laivo pasiliuosavo ir birže kovo ir Jekaterinoslavo.
ligšiol nieko galutino dar ne- J u k neužtenką tokius tik de
lio 27 d. sugryžo miestan, kur
Arnim.
nusprendžius, kas pradėti su portuoti. Priešį juos reikia pa vertės, žmonės atsisako juos no nuošimčio alkoholio.
išnaujo užėmė premjero ofisą. KONGRESAS PAŠILIUOS A visais čia Maskvos bolševikų vartoti kitokius vaistus.
Atrodo, kad vokiečiai neno
Kol-kas tokių " s v a i g a l ų "
priimti.
Pzurpatorhis Needra tuo tar
VO SAVAITEI.
labai mažai yra. rės apleisti Ęygos,ir atiduoti
.
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pu suareštuotas ir vienam vieto miesto latviams.
Prietaringi turkai nedrįso panaikins nuo jos visokias ne Tad su vakar diena pagaliaus
šbutyj laikomas po sargyba'.
Laukia parkeliaujant prezi
Vokiečių nebus galima nusi
sustabdyta pardavinėjimas aužmušinėti šunų. Tad saloje laimes.
Apie tą žinių gavo čia iš
laus ir saliunai bus uždaryti. kratyti be kraujo praliejimo.
dento.
jie badu buvo gaišinami.
Sultanas
tad
kas
penktadie
Liepojos talkininkų pašelpinės
Saliunuose yra leidžiama par
nis
rytmečiais
aplanko
turkų
Prasidėjus tai kovai prieš
komisijos pirmininkas Hoover.j Washington, liepos 3. — A
davinėti tik minkštuosius gė
dvasiškių pamaldas
Yildez ralus.
šunis,
daugelis
turkų
ėmė
skel
Sugryžus miestan premjerui budu kongreso butu apsidirbo
bti, jog už tai Mahometas nu- maldnamyj. Tenai jis su kitais
Ullmanui buvo surengta ne- su būtinais biliais, palytinValstija veikia atskiriai.
MAHOMETAS BAUDŽIĄS bausiąs Turkiją ir turkų tau turkais garbina pranašą, mal
United Textiles Workers of
paprastos iškilmybės, kuriose čiai s ypač finansinius reika
dauja susimylėjimo tais susi
TURKUS UŽ IŠNAIKI
tą. "
Sulig generalio šalies pro America unija pareikalavo,
dalyvavo prancūzų ir anglų lus, ir pasiliuosavo savaitės
NIMĄ SUNŲ.
kuroro Palmerio pranešimo, vi kad šilko audiminėse mieste
Šiandie tie patys turkai tad krimtimų laikais.
karės laivyno oficierai. Visur atostogoms.
Pamaldų metu maldnamin soj šalyj laikinai leidžiama Paterson, N. J., darbininkams
ir tvirtina, jog Turkiją nelai
grojo orkestros. Įvyko paroLigi to laiko parvažiuos predavimai, kuriuose dalyvavo zidentas Wilsonas. Prasidės Sultanas vienas pasitiki prana mė palietė už naikinimą šunų. šiandie įleidžiami ir pašaliniai pardavinėti svaigalus su 2 ir butų padidintos užmokestys
šu.
3-4 nuoš. alkoholio, kol tą 15 nuoš.
Girdi, Mahometas už tą tur krikščionys žmonės.
daugelis vaikų.
nauji darbai, nauji veikimai.
kams keršijąs.
Nereikia nusiauti avalr^ų. klausimą išrys federaliai teis
Padėkota Amerikai.
Belgijoje maineriai ligi at
Konstantinopolis, liepos 2.
mai.
KUOMET PASIBAIGS DE
Nepatinka kerštas.
Visus čia turkų maidnagruodžio
mėnesio
— Turkų maldingumas į savo
skaitlingam liepojiečių su
Bet tasai ? dimas šiandie einančio
MOBILIZACIJA?
Didžiumai turkų tas pranašo mius krikščionvs kareiviai, neturi nieko bendra su Illinois dirbs 8 valandas ir putę die
pranašą Mahometą palengva
sirinkime premjeras Ullman
ima mažėti ir nykti. Mečetos Mahometo kerštas nepatinka. ypač oficierai,* gali liuosai valstija. Šita valstija turi noje. Gi paskui tik 8 valandas.
pasakė kalbą. Dėkojo talkinin
Washington, liepos 2. — Čia
(turkų maldnamiai) skaitlin Tad nustoja jie lanke meče- lankvti.
kams už rėmimą Latvijos rei
nuosavus įstatymus ir sulig jų
pasakojama, jog kariuomenės
Sheetmetal
darbininkams
gai jau neaplankomos, kaip tas, nesimeldžia prie to savo
Jiems nedaromi jokie suvar elgiasi, visai nepaliezdama akalų. Padėkojo ypač Suv. Val
demobilizacija
pasibaigsianti
Knoxville, Tenn., padidinta
pranašo. Ir kaltina jį už karės žymai. Seniau nei vienan mal- belnų šalies įstatymų.
kituomet buvo daroma.
stijoms už maisto pasiuntimą,
nėanksčiau rugpjūčio 1 dienos.
dnamin nei vienas turkas, nei
nes tuo išgelbėta nuo bado
Turkai įširdo prieš savo prološimą.
Reiškia, Chicago šiandie ^ir užmokestis $2 dienoje.
tūkstančiai latvių.
pranašą Mahometą. Šitą kal
Turkai sako, jog tasai Ma koks pašalinis žmogus negalė ateityj turi but " s a u s a s " . Po
Amerikos Darbo Federaci
tina, kad Turkija didžiai ne hometo kerštas už šunis kadir davo ineiti nenusiavęs savo a- licija gavo instrukcijas areš
KANADOS VYRIAUSYBĖ
tuoti kiekvieną žmogų, kurs ja namų statymo šakoje turi
laimingai išėjo iš buvusios ka teisingas, visgi perdaug aštrus valinių.
PAIMA VISUS KVIE
rės.
Šiandie tas suvaržymas pa neštųsi su savimi alaus bute suvirs milijoną narių darbi-'
ir nepakenčiamas.
ninku.
liuose arba kaip kitaip.
ČIUS.
Šiandie turkai čia nulenkę naikintas. Maldnamius lanko
Mahometas keršijąs turkams.
Illinois valstijoj veikia nese
oficierai ir Raudonojo Kry
Londonas, liepos 2. — Vakar
galvas vaikščioja ir nežino kas
Karės metu Prancūzijoje
Kituomet šita turkų sostinė
Kviečiai bus pasiųsti Graiki iš Škotijos Amerikon, skersai
žiaus moterys! Su avalinėmis nai pravestas legislaturos įs
jai.
Atlantiko vandenvno, išskrido buvo garsinga šunimis. Čia veikti toliaus.
žengia brangiausiais kaurais. tatymas "search and seizure darbas pabrango daugiau kaip
dvejopai, gi visokia medžiaga
act."
milžiniškas Anglijos styfinis kituomet šunų buvo pilnos
Garsi mečeta apleista.
Toks
tai
kerštingas
turkų
Toronto, liepos 2. — Kana
net trejopai.
orlaivis R-34. J u o keliauja 23 gatvės, pilni kiemai. Turkai
pranašas
Mahometas;
Vietos turkų istorinė Ahdos vyriausybės įsakymu val
IR VĖL STREIKAS BERparinktiniausi orlaivininkai. šunų nepersekiojo, nemažino
Toks tai turkų tikėjimas.
medo
I
mečeta
visai
apleista.
džios nuožiuron paimamas vi
1917 metais Suv. Valstijo
•
LYNE.
Tai pirmas tos rųšies mė jų skaitliaus. Dideliame skaitTurkai jos nelanko. Nes nešva
sas šalyje kviečių išteklius,
se buvo padaryta 9,060,960 ci
ginimas — styriniu orlaiviu liuje šunų maldingi ir fanati
ri vieta. •
visuose svirnuose atsirandąs.
GAISRAI MICHIGANO MIŠ
Berlynas, liepos 3. — Čia garų. Gi 1918 metais padirb
perskristi iš Europos Ameri kai turkai matė tokį savo pra
Kanada 15,000,000 bušelių
Kituomet tas maldnamis bu
KUOSE.
našo Mahometo norą.
sustreikavo visi geležinkelių dinta 40,000,000,000 cigaretų.
kon.
kviečių turi pasiųsti Graikijai.
darbininkai. Susinėsimai su
Konstantinopolis per ištisus vo garsus savo puošnumais.
Sakoma, tą nepaprastą savo
Su ateinančio sausio 1 diena
kelionę orlaivininkai atliksią šimtmečius buvo kaipir šunų Tenai ant aslų buvo ištaisyti Daugeliui miestelių grūmoja priemiesčiais negalimi. Į pro
ANGLAI LAKŪNAI SKRIPorto Rico saloje bus uždary
vinciją išeina traukiniai.
miestas. Todėl buvo ir baisiai parinktini ir brangus kaurai.
,vienan šonan į 48 valandas.
pavojus.
SIĄ AUSTRALIJON.
Tuos kaurus ir kitas maldSuareštuota visa eilė bolše tos visos tabokos išdirbystės.
Orlaivis iiusileisiąs šalę New nešvarus. Del nešvarumo daž
vikų su jų vadu Emonts. Šis 15,000 darbininkų neteks užsi
Niles City, Mont, liepo s 2. Yorko. .Atsilsėjus orlaivinin nai pakildavo visokios epide namio brangenybes pasisavino
Salt S-te Marie, Mich., lie
vokiečiai. Viską iškraustė Vo
yra bankų klerkų bolševikų ėmimo.
—Su rugpjūčio 15 diena ke kai pašileisią atgal oru Eu mijos.
pos 3. — Vakaruose nuo čia
vadas.
Anais metais į naujosios kietijon.
liais lakstytuvais anglai lakū ropon.
miškuose siaučia dideli gais
Dublino, Airijoj, dirbtuvėse
Reiškia, kaip rytoj tie ne gentkartės turkus papūtė Eu
Karės metu tas maldnamis,
nai pasileis skristi iš Califorrai. Gaisrai grūmoja kelioli
moterims darbininkėms už
BAVARIJA YRA DALIS
nijos į Australiją per Ramųjį paprasti svečiai bus jau Ame ropos civilizacijos oras. Tur anot turkų, subjauriotas. Nes kai aplinkinių miestelių.
darbą per savaitę mokama nuo
VOKIETIJOS.
rikoje, jei jų orlaivio nepa kai nusprendė apšyarinti savo aname keli šimtai žmonių mi
vandenyną.
Gauta čia žinia, kad gyven
$4.50 ligi $10.00.
Taip čia tvirtina australų lies kokia nepramatoma nelai sostinę. Tam tikslui reikėjo iš rė nuo choleros.
tojai šaukiasi pagelbos.
Suvienytose Valstijose yra
Berne, liepos 3. — Bavari
naikinti nesuskaitomas galy
lakūnas kapitonas Mc Donald. mė.
Sultanas pamaldus.
Milijonus gražių
medžių jos seimo konstitucijinis ko suvirs 275,000 įvairių dirbtu
Jei ta kelionė bus pasekmin bes šunų.
Rengiamajame skridime ir
Dabartinis turkų sultanas gaisrai sunaikino. Naikina ir mitetas vienbalsiai nuspren vių.
Pravesta įstatymai naikinti
jis pats valdysiąs vieną lak- ga, neužilgo bus galima oru
dė, kad Bavarija yra dalis Vo
stytuvą. Pakeliuje į Australiją keliauti Amerikon ir atgal. šunis. Dideliais buriai s šunes Memet V I yra pamaldus. Jis žmonių mantą.
Račo miesteliui gaisra s grū kietijos, bet savaimi yra sa PIRKITE KARĖS TAUPY
lakūnai sustosią Honolulu sa Tik pradžioje ta kelionė bus buvo sugaudomi ir išvežami tiki, kad pranašas Mahometas
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
vita ir laisva.
vienon saion Marmoro jūrėse. su laiku susimylės Turkijai ir moja iš visų šonų.
brangi.
lose.

sugryzo

Illinois valstija paskelbta
"sausa"

Dviem keliais maršuojama
ant Maskvos
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ANGLU ORLAIVIS SKRINDA Į AMERIKA,

Už KARĖS PRALOŠIMA
TURKAI KALTINA SA
VO PRANAŠĄ.

DARBININKAI IR DARBAS.
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Mokiniai, baigusieji Šv. Kryžiaus Mokyklą, Chkmgc*. BU, 1919 m.

veik tiek, kiek keturisyk už
juos didesnis nekatalikų skai
čius.
Katalikiški lįgonbučiai neatsiiada savo tautybės. Kol
kas dar nėra Amerikoje nei
vieno lietuviško ligonbučio.
Reikalas vis-gi yra. Esame jau
na tauta ne viską galime susyk
įsigyti.
Katalikiški ligonbučiai visa
me pasaulyje turi tą garbę,
kad etika juose yra augščiausia. Ligoniams juose yra pilna
laisvė pildyti savo tikėjimą
arba nepildyti K a s nori dva
sios patarnavimo, tas lengvai
jo prisišaukia katalikiškame
ligonbutyje. Kas nenori, tam
to patarnavimo niekas neprimetinėja ir nerodo nemalonu
mo už nenorėjimą aprūpinti
savo dusios.

Visatinis Streikas.

Streikas yra darbininkų ko
vos del savo gerbūvio įrankis.
Praktiškosios iš jo naudos nė
Grupės viduryje sėdi klebonas, kun. A. Skrypko, stovi kun.
ra. J i s padaro skriaudą ša N. Pakalnis. Po dešinei iš krašto sėdi sesuo Tharsilla, mokyk
liai, nes ištekliaus gaminimą los principalka. Po kairei iš krašto sėdi sesuo Sebastina, 8-to
sustabdo. Jis atneša tiesiogi
skyriaus mokytoja.
nės blėdies industrijai ir pa
Pirmoje eilėje: 1) P. Ukockas> 2) S. Zalumskas, 3) A. Mettiems darbininkams, kuomet
pirmoji netenka darbininkų, o rikis.
pastarieji uždarbio.
Antroje:—1) S. Auškalnaitė, 2) S. Petrokaitė, 3) P. Kelp
Nežiūrint savo blėdies strei šaitė, 4) A. Auškalnaitė, 5) J. Skinderaitė, 6) S. Paulauskaitė,
kas dainai neiš vengtinas. Kuo 7) K. Jeroskaitė.
met darbininkai
nusijaučia,
Trečioje:—1) Z. Antušaitė, 2) J . Kuizinaitė, 3) O. Jesulaikad jiems iš darbo ineigos
Kas skaito vien angliškus I permažos žmoniškam pragy ve- tė, 4) E. Kareiva, 5) E. Beinoraitė, 6) K. Vaitekaitė, 7) Z. Jędienraščius, tas nei nepaste nimui ar jiems kitokiu būdu saitė, 8) O. Jesulaitė, 9) J . Dervinskaitė.
bėjo, jog pereitos savaitės se- daroma skriauda, o darbda
Ketvirtoje:—!) O Navickaitė, 2) M. Juškaitė* 3> J. Marredoje, ketverge ir pėtnyeioje viai algos nepagerina ir skriau tinkus, 4) B. Kanapeckas, 5) E. Kušleika, 6)- P. Katauskis, 7)
Chieagoje, 41)28 Cottage Grovė dag prašalinti atsisako, tuomet P. Dorsa, 8) K. Baltikauskis. 9) S. Kučinskaitė, 10) M. Baltušavenue buvo ketvirtas meti- darbininkams belieka viena konaitė.
nis suvažiavimas Amerikos ir Į priemonė saviems
reikalaviPenktoje:—!) K. Brazauskas, 2) B. Zabiela, 3) Y. SlesoKanados katalikiškų ligonbu- mams atsiekti — streikas.
raitis, 4) K. Viskanta 5-) L Rokaitis, 6) M. Petroševičia, 7) S.
Kiekvienas streikas privalo Kazlauskas, 8) A. Zarumba, 9) J. Mažrimas, 10) V. Petrokas.
cių.
priežastis,
Suvažiavime dalyvavo at turėti ganėtinas
stovai iš poros šiintų. kuopų. kad būti pateisinamu. DarbiAtstovais buvo gydytojai,. se-J»įakai privalo būti persitikri
šerys!» ir kiti. Apsvarstymai nę savo reikalavimų teisingu
Kaip
visuose
dideliuose ant savęs uždavinį surankioti
buvo padalinti į tam tikrus mu. Pirm streikuosiant jie tuii
kitokias
ramias miestuose, taip ir Chieagoje iš gailestingų žmonių jų smul
skyrius, apimančius "tam tik išbandyti
rus reikalus. Vienoki yra ru- priemones saviems reikalavi- šalę daugelio nelaimingų var kias dovanas.
peseiai vyriausio gydytojo Ii- m a m s atsiekti. Kaip visokie gšų yra gan žymus skaitlius
Visi senai pripažino, kad
gonbutyje, kitoki namų vedė-1 reikalavimai, išparodiuėjimąi asmenų, atskiriančių šiokią-totas šelpimo būdas yra blogas,
jos, užrašų tvarkytojo arba j negelbsti, tuomet belieka strei- kią uždarbio dalį, pavargė
nes ant vargdienio užkrauja
tvarkytojos, valgio gamintojų j k a * - B e t tie, ką darbininkus liams šelpti.
didelį darbą — eiti per gera
ir tarnų, operacijų kambarių streikan išveda, ir tie, ką
darius ir rinkti jų aukas. YDraugijų Reikalas.
ir juose dirbančių žmonių, la- streikuoja, turi būti tikri lai
r a tokių pavargėlių, ypač li
Vienas žmogus dažniausiai gonių, kurie jokiu būdu ne
baratorijos ir vaistinės, taip mėjimo. Neišmintinga strei
gi ir tų, kurie prižiūri, kad po kuoti, kuomet mato, kad jo negali tiek daug atidėti pi gali eiti per žmones. — Nors
nigo labdarybei, kad užtektų šitų dviejų priežasčių nebūtų,
operacijai žaizda neužsikrėsti!. reikalavimai neišpildytini.
Taip išmintingai kovojant vieno vargdienio
reikalams
Prie ligonbučių taip-gi yra
tai vis-gi ėjimas per žmones
darbininkai
gali
būti
tikri
sa
aprūpinti. Bet kada šelpėjai
mokyklų gailestingosioms se
su tikslu rinkti aukas butų
serims auklėti. Visi tie ir kai- vo laimėjimu, nes tuomet tei susitelkia į draugiją, tada ir negeras, nes beduoneliaudami
kurie kiti ligonbučių gyveni sybė bus jų pusėje J i o tuomet mažos jų aukos, sulasė j usios pavargėliai ištvirksta. Prie
turės visuomenės paramą ir į krūvą, tampa užtektinai dir
mo clalykai buvo apsvarstyti
užuojautą, o be to streiką lai dėlės, kad aprūpintų vieną jų prisideda tikrieji apgavi
minėtame suvažiavime.
kai ir tada visas šelpimas ne
mėti yra sunku.
v^-gingą šeimyną arba dau
Iš viso Amerikoje yra 652
tenka savo tikslo.
Ne visi tų išmint'u gi,; prie giau.
katalikiški ligonbučiai. Prie
Tai-gi vakarų Europa senai
streiko dėsnių laikosi. So^ijaDidžturčiai galėtų duoti, ir suprato reikalą šelpti pavar
susivienijimo priklauso 225 li
listai streikan
darbininkus
dažnai duoda, tiek aukų lab gėlius per organizacijas, arba
gonbučiai ir suviršum 500 pa
šaukia netik kuomet yra ganė
vienių asmenų, dirbančių li- tino pamato, bet u«;l visai men darybei, kad užtenka kelioms draugijas. Pirma tokia drau
gonbučiuose, daugiausiai gy kų priežasčių ar visai be prie šeimynoms. Bet tie didžturčiai gija, jei ne klystame, atsiir įpročiais ir pažiūromis taip rado Hamburge- keturiolikta
dytojų.
žasties. Jiems bile tik strei
Kai-kurie peikia šitą susi kas, bile sumišimai, susierzini smarkiai skiriasi nuo vargšų, me šimtmetyje.
vienijimą. Sako, neturi būti mai ir kiršatis, kurie neišveng- reikalaujančių pašelpos, kad
Chicagos Labdarybė.
nei katalikiškų, nei liuteriškų, tinai su streiku eina. Jiems negali atskirti tikro vargšo,
nei metodistiškų ligonbučių, o rupi ne darbininkų gerovė, nuo tinginio apgaviko. Užtat
Mūsų mieste išpradžių buvo
duosnieji
didžturčiai
labiau
tik hgonbučiai sergantiems.
daug įvairių labdaringų drau
bet kad streikais taip darbi
siai mėgsta teikti savo aukas gijų ir draugijėlių. Pirm kiek
Žinoma, kad pirmutinis ir ninkus suvarginus, kad alka
labdarių draugijoms, kad tos laiko dalis jų sudarė Labda
vienatinis ligonbučio uždavi niems į vadovus pataikavi
imtųsi
priedermę sužinoti, rybės Susivienijimą. Prie jo
nys yra tarnauti ligoniams. mai? įsipiršus ir savųjų tiks
kam reikia pašelpos, kam ne. priklausė netik ne katalikiškos
Bet bendrų darbą dirbti ge- lų atsiekus. Darbininkams su
Kur nėra labdaringųjų drau draugijos, bet dar katalikys
geriaus sekasi tada, kada prie socijalistų piršamais streikais
gijų, ten viešpatauja ubagija, tei priešingos. Jos, tiesa, duo
jo stovi ir susitaria vienokių reik atsargiai elgtis.
arba elgetavimas.
Vienam davo pašelpos ir katalikams,
minčių žmonės. Katalikystės
Dabartiniu laiku socijalisžmogui negalint aprūpinti var bet prie medžiaginės pagelbos
labai daug prisideda prie to, tai agituoja už visatinį strei
gšo reikalus, nesant draugijos, pridėdavo sąlygų, įžeidžiančių
kad ją pripažįstančių žmonių ką, nors jam nėra gerų prie
kurioje pavienių aukos susi šelpiamojo asmens
dvasios
mintys ir jausmai tampa vie žasčių. Tūli socijalistų lyderiai
bėgtų į krūvą, kaip lietaus la reikalus. Taip nekartą pasi
noki. Dėlto katalikams ir li prasikalto prieš šalies įstaty
šai ežere, pats pavargėlis ima taikė, jog katalikė našlė, gau
gonbučių darbas sekasi.
mus ir buvo nubausti. Jiems
dama iš ten psšelpą, turėdavo
Amerikoje tarp gyventojų norėtųsi darbininkus streikan
kad darbininkams atimti vaikus iŠ katalikiškos
katalikų nėra nei penktos da išvesti ne darbininkų būviui žiūrint,
mokyklos.
lies. Tečiaus katalikai šioje ša pagerinti, bet politiškan strei vargo ir skurdo užtraukia.
lyje turi 652 didelius ligonbu- kan, kad jį saviems tikslams
Pastebėję šitą* nekatalikų
Darbininkams pravartu ap
čius, o lovų skaičius tuose li- sunaudoti galėtų, kad strei sižiūrėti ir būti kritiškais. Jei palinkima; su pinigo pagelba
gonbučiuose yra mažu kuo kų pagelba šalies įstatymus gu prisieina streikuoti, tai griauti vargšų tikėjimą, kamenkesnis už lovų skaičių vi ir teismų nuosprendžius su žiurėti, kad streikas butų jų talikai taip-gi suprato reikasuose kituose ligonbučiuose. laužius. Vienu žodžįu, socija- pačių būviui pagerinti, o ne lą organizuotis.
Dabartinis
Tat reiškia, jog katalikai li listai norėtų darbininkus sa politikaujančių socijalistų ly Chicagos Katalikų Arkivysku
gonbučių srytyje nudirba be- viems tikslams panaudoti, ne- derių naudai,
pas yra ir protingas rr darb
•

Katalikiška Ligonbučių Suvienijimas.
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Šv. Kryžiaus parapijinė mokykla yra viena iš didžiausių
Amerikoje lietuviškų mokyklų. Jąją dabar lanko virš septy
nių šimtų mokinių. Šįmet Šv. Kryžiaus mokyklą užbaigė 40
mokinių, kurių fotografiją čia talpinama. Šios mokyklos lan
kytojų skaičius taip sparčiai kasmet didinasi, kad jau sunku
visus sutalpinti ir užtat ateinančiuose mokslo metuose dar ke
turi nauji dideli kambariai bus pavesta mokyklos reikalams.
Taip-gi labai yra svarbu pažymėti, kad Town of Lake'o para
pijinė mokykla turi pilnai lygias valdiškas teises su Public
School'ėmis. Vadinas, šią mokyklą'užbaigus, tiesiog galima
stoti be jokių egzaminų į augštesnes valdiškas mokyklas (High
Schools). Beveik visi mokiniai, kurie pernai užbaigė šią mo
kyklą, įstojo į kolegijas ir High Schools ir labai pasekmingai
mokinasi. Taip-gi beveik visi keturiasdešimtis šįmet užbaigę
mokyklą yra pasiryžę toliaus mokinties. Už tokį puikų šios
lietuviškos mokyklos pasisekimą labiausiai reikia būti dėkin
gais mokytojoms Seserims Nasarietėms. Jų gabumai daugiau
siai prisidėjo prie valdiškų teisių išgavimo mokyklai, jos netik
atsakančiai išlavina savus mokinius mokslo ir tikėjimo daly
kuose, bet drauge sugeba įkvėpt į mūsų vaikų širdis karštą
norą toliau mokinties.
Daugiau mums reikėtų turėti tokių naudingų kultūros
įstaigų!
štus. Jis pamato tikrus reika
lus ir netingi juos aprūpinti;
Jis užsidėjo tikslą suvienyti
katalikiškąsias Chicagos. lab
daringas draugijas, kad iš jų
pasidarytų stipri sąjunga, ku
rią turės gerbti ir priešai.
J a u du metai praslinko,
kaip Arkivyskupas į tos su
vienytų katalikiškų labdary
bės draugijų- valdybą kvietė ir
lietuvius, būtent p. advokatą
Šliakį. Per tuos du metus ka
talikai daug gera padarė lab
darybės srytyje. Šičia butų
perilga tą visa išpasakoti. Yra tam tikra stora, kelių šimtų
puslapių knyga pilna smulkytės spaudos. Ta knyga vadi
nasi Associated R. Catholic
Charities of Chicago, t. y. Ka
talikiškų Labdarybių Susivie
nijimas Chieagoje. Tuomi pat
vardu vadinasi ir visa didžiulė
Arkivyskupo sudaryta labda
rybės draugijų organizacija.

tą draugiją buvo apstoję ir
suvaržę visai. J i buvo grynai
lenkiška.
Tokią pat draugiją lietuviai
susidarė Rygoje,
pavadino
" A u š r a , " bet lenkai užplau
kė, nustelbė lietuvius ir už
draudė lietuviškai šnekėti, o
vardo bet-gi nepermainė iš
" A u š r o s " į " Z o r z a " . Vardas
tebebuvo lietuviškas dar ir
karės pradžioje.

1892 m. Petrogrado lietuviai
susidarė mažą Lietuvių ir
žemaičių Labdanšką Drau
gystę. Jie labai ją džiaugėsi,
nes tai buvo vienatinė oficijaliai pripažinta mųs tautos
organizacija. J i rūpinosi dau
giau lietuvių tautiniu
susi
pratimu, negu tiesiogine lab
darybe. Negalėdama aprūpinti
nei dešimtos dalies lietuvių
vargdienių viename Petrogra
de, t a draugija labiausiai rū
pinosi šelpti, studentus.
Lietuviai ir labdarybė.
Nežinia delko lietuviai sociPažiūrėję į kitus turime dirs jalistai ėmė kelti karę prieš tą
telėti ir į save. Lietuvoje pas draugiją. Jie, turbūt, bijojo,
kutiniame šimtmetyje labda- kad draugija nedaugiau šelp
riškų draugijų kaip ir nebu tų nelinkusius prie socijalizvo. Rusija žinojo, kad tautos mo studentus, kaip linkusius.
stiprybė yra draugijose, dėlto, Kai-kurie sako, kad sociali
neleisdavo lietuviams daryti stai visas vakarų ineigas no
nei kokių draugijų, nei lab rėdavo sužerti į savo iždą, o
daringų organizacijų. Už tat paskui su pagelba to iždo pla
Lietuvoje viešpatavo ubagįja* tinti sooijalizmą tarp studen
Žmonės niekindavo ubagus ir tų. Pirmas susikirtimas įvyko
pajuokdavo juos. Atsirado net už 100 rublių, kuriuos paau
dainų, pašiepiančių elgetas, kojo a. a. Linevičia, ineicįamas.
pvzd. "Ubagų balius." Artis į vakarą, surengtą Labdary
tai pamėgzdžiodavo
ubagų bės vardu su studentų pagel
giesmes ir vienas iš pirmuti ba*. Labdarybė apsiėmė tą šim
nių lietuviukų gramofono re tinę pavesti studentams, bet
kordų buvo tokis ubagų pašie reikalavo, kad ji pereitų per
pimas. Tečiaus vargdienių rei Labdarybės knygas. Studentai
kalai pajuokomis neaprupi- nesutiko ir nuo tol nebuvo ge
nami.
ro.
Vilniaus ponai geriau už Labdarybė ir neprigulmybė.
Lietuvos sodiečius mokėjo at
Po 1905 metų šiek tiek lais
sispirti prieš valdininkus, dėl
to Vilniuje buvo "Towarzys- vės teko ir pačiai Lietuvai.
tuvo- Dobroczynno8ci, ,, t. y. Susyk daugelyje vietų susidaLabdarybės Draugija. Šnipai *rė labdaringų draugijų įvai-

riais vardais ir tikilais. Vie
nos įkūrė namus pavargė
liams, kitos prieglaudas našlaičiams. Savyvaldos dvasiai
pakilus valsčiuose ir parapijo
se buvo girdėti balsų panai
kinti elgetavimą, o pavargė
lius aprūpinti sutvarkytomis
visuomenės lėšomis.
Bet apie 1908 laisvė ėmė
mažėti. Valdininkų spaudžiančioji letena darėsi kas kart
sunkesnė. Iškilusioji karė be
veik šluote nušlavė visą gra
žiai pradėjusį želti labdarybės
pasėlį.
Tečiaus iš karės išdygo Centralis Komitetas Nukentėju
siems del karės šelpti. Vieti
nės labdarių draugijos beveik
visur tapo to komiteto sky
riais. Kur vietinių labdarybių
nebuvo, ten atsirado Komite
to skyrių. Vokiečiams Lietuvą
užimant tas komitetas pasida
lino pusiau. Neapsakomai di
delę naudą jis padarė Lietu
vai, nes praskynė takus, ku
riais galėjo išeiti iš tamsumos
Lietuvos neprigulmybė. Ko
miteto pirmininkas šiandie yra
Lietuvos prezidentas.

I

AMERIKOS LIETUVIŲ
TAUTOJ TARYBŲ VY
KINAMĄJĮ KOMI
TETĄ

Gerbiamieji:
Kaip busite iš Lietuvos
laikraščių sužinoję, pusėj va
sario, kovoj su bolševikais
prie Alytaus, krito vedęs te
nai pulką Antanas Juozapavi
čius. Tai labai didelis smūgis
mūsų kareivijai. Pagal nar
sumą ir gabumą jam, be abe
jo, prigulėjo pirmoji vieta.
Daug turime žymių patrijotų,
bet retą surastume, kaip buvo
a. a. Antanas Juozapavičius.
Jei jam perdėtinis pasakytų
šokti ugnin butų be minutės
abejojimo tai padaręs. Žuvo
jis begindamas mūsų tėvynę.
Jo artimesni draugai parašys
daugiau apie jo gyvenimą ir
darbus. Aš norėčiau padaryti
jo atminimui vieną daiktą. Jis
buvo mano adjutantas, išlydė
jo mane iki Kopenhagai, iš
ten pagrįžo Lietuvon, išėjo
tuoj kovos laukan ir ten padė
jo savo galvį. Iš pasikalbėji
mų kelionėj sužinojau, kad jis
turėjo dvi maži sesyti, kuriom
jis buvo vienintele parama.
Jis jas labai mylėjo ir nega
lėjo atsigerėti. Prašė, jei jam
kas atsitiktų, neapleisti našlai
čių.
Taigi visos Lietuvos prie
dermė neapleisti artimųjų tų,
kurie savo galvas už Lietuvą
paguldė. Lietuvos valstybė
dar organizuojasi ir jai dar
sunku atlikti visas jos parei
gas. Tikiuosi, kad mūsų tau
tiečiai Amerikos neatsisakys
sumesti tam tikros sumos, iš
kurios galima butų išauklėti
Lietuvos karžygio sesyte naš
laitį. Todėl kreipiuosi į J u s ,
kaipo Amerikos Lietuvių At
stovus, prašydamas paimti į
savo rankas šį reikalą.
Su tikra pagarba,
pasirašo:.
Prof. A. Valdemaras,
Užsienių Mnisteris ir
Taikos Delegacijos
Pirmininką*.
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Mandagumo Rankvedelis.
Parašė
KUN. ANTANAS STANIUKYNAS.
Teologijos Daktaras.

DRAUGAS
—

=

New York, N. Jersey ir Connecticut
Valstijų Seimo Protokolas.
Sesija I.

Brooklyn, N. Y.: kun. N. Pet*

Birželio 23 d., 1919 m., 10:30 kus, kl. J. Pauliukas, Pr. Korvai. ryte, Vanderbilt Teatre, betas, A. Andrašiunienė ir M.
Kas yra mandagumas?
New Yorko mieste, buvo su Šertvitienė.
L. A. Pramonės Bendrovė,
Mandagumas yra tai tinkamas virš ujis išreiškimas nuže šauktas New Yorko, New Jer-«
mintos, pasiaukojančios i i prielankios dvasios, kurią vienas sey ir Connecticut valstijų lie Brooklyn, N. Y.; P: Šivickis,
žmogus turi kitam.
T. Šeimis ir M. Daumantas.
tuvių seimas.
Tatai žmogus, kuris turi nužemintus, pasiaukojančius ir
Mot. Są-gos 24 kp., Brook
Seimą atidarė gerb. K. Kruprielankius jausmus savo artimui ir juos viršujai apreiškia,
lyn, N. Y.: K. Dumblienė, A.
šinskas
ir
paprašė
gerb.
L.
Ši
yra mandagus. Kas šitas ypatybes turi, tad jis kitaip ir ne
mutį paaiškinti seimo šaukimo Brusokienė, A. Milašauskienė,
gali: jis jąs savaime parodo viršujai.
E. Molienė.
Ištikrųjų, tik prisižiūrėkite nusižeminusiam, pasiaukoju tikslą. Po jo kalbai gerb. K.
Šv. Petro dr-ja, Blissville,
siam ir prielankiam žmogui, kaip jis pasielgia su kitais. ^ Jis Krušinskas paprašė atstovų iš L. L, N. Y.: S. Balevičius ir K.
juos susitinka mandagiai ir prieteliškai, vertina ir gerbia juos sirinkti sau seimo vedėją ir jo
Kandidatais Galčius.
žodžiu ir darbu, neįžeidžia ir neužgauna jų, bet daro visą, kad pagelbininkus.
•T. Fondo 24 sk., Rochester,
juos pradžiuginti}, tankiai užmiršta save ir savo nuopelnus, perstatyta ir paskui išrinkta
kad kitiems juos .pripažinti] ir augštyn iškeltų; nekartą atsiža^ gerb. A. Staknys—pirmininku N". Y.: kun. J. Kasakaitis.
Šv. Petro ir P. dr-ja, Roches
da savo parankumų, kad kitiems smagumą padarytų, atsižada ir A. Masandukas—vice-pirter, N. Y.: V. Butrimas.
savo nuomonės, kad kito priimtų, palieka savo troškimus, kad rriininku.
Šv. uJrgio dr-ja, Rochester,
kitų troškimus patenkintų, jis taip pasielgia su žmonėmis, jog
Raštininkais išrinkta balsa
jie atsitraukia nuo jo padoresni ir patenkinti;—jis yra mam vimu šie: Kun. J. Kasakaitis N. Y . : , F . Mocejfrnas.
dagus.
Šv. Jurgio dr-ja, Rochester,
gavo balsų 136, J. Tumasonis
Mandagumas yra tat parodymas, išreiškimas vidujo nusi
122, B. Vaškiutė 50, O. Stalio- N. Y.: S. Janavičius.
žeminimo ir meilės, vidujo padorumo ir širdies gerumo. Jis
S. L. R.-K. A. . 134, kp.,
naitė 31. Raštininkais paliko
eina iš vidaus ir visai nėra kokia ten eilė atmintinai įgytų pa
Brooklyn, N. Y.: V. Abromai
kun.
J
.
Kasakaitis
ir
J.
Tu
sijudinimų, veido išreiškimų, linkėjimų, visokių meilių ir sal
tis, V. Petkevičius,-A. Andraidžių žodžių, šliaužiojimo, tupeiojimo, kuriais kas norėtų sau masonis.
Gerb. A. Staknys, užėmęs tis, P. Kivyta, M. Tumasonieįgyti žmonių malonę. -Šitokie pasielgimai kartais galėtų bū
nė.
ti pavadinti mandagumu, bet tai butų tik pamėgdžiojimas pirmininko vietą, paprašo iš
Mot. Są-gos 29 kp., Brook
rinkti maršalkas. Išrinkta 4,
mandagumo ir jo iškraipymas.
būtent: J. Diržius, J. Nevulis, lyn, N. Y.: O. Paulionienė, K.
14
Iš tokio mandagumo supratimo išeina, kad:
Širvydienė, A. Karvelienė, A.
1. Mandagumas yra tai ištikrųjų kuklumas ir nusižemi P. Montvila ir J. Žerulis.
nimas, susivaldymas ir pasiaukojimas ir pilnoje žodžio reikš
P. K. Česnulis pakelia klau Abraitė.
L. Blaiv. dr-ja, Brooklyn,
mėje, yra tai artimo meilė. J i s yra krikščioniškųjų dorybių simą apie svečių nuo atstovų
vaisius. Šventas Tomas jį vadina padorumo papuošimu, decor atskyrimą. Pirmininkas pa N. Y.: A. Simutienė, U. Overhonestatis. Kiti krikščioniškieji rašytojai jį vadina nusižemi prašo ir svečiai užima paskir zotienė, M. Galeckienė, A.
nimo ir artimo meilės kvepėjimu, le partum d l'humilitfi et de tą jiems vietą.
Broklienė.
la charite, kuklumo dukterimi, la fille de la modestie, žmoni
L. Vyčių 49 kp., Brooklyn.
Renkama rezoliucijų komisi
jos žiedu, la fleurs de rinimanite, ir tt.
ja. Pavesta nominuoti pirmi N. Y.: B. Blažys ir J . Zajan2. Giliai tikintieji ir doriškai nesugadintieji žmonės yra
kauskas.
paprastai mandagus, nes tankių tankiausiai juose galima rasti ninkui. Išrinkta šie: L. Šimu
L. D. S. 12 kp., Brooklyn, N.
tik-ką paminėtąsias dorybes. Kas nepažįsta vienos ar kitos tis, Pr. Šivickis, K. Česnulis,
Y.: K. Dumblys ir J . Juškevi
neturtingos, bet tikrai krikščioniškai gyvenančios šeimynos, kun. J . Ambotas, O. Stalionaičius.
#
kurių nariai niekad negirdėjo apie mandagumo įstatymus, o tė ir B. Vaškiutė.
S. L. R.-K. A. 135 kp.,
Rezoliucijų komisija turės
bet-gi moka taip tinkamai pasielgti, tartum butų gyvenę ilgus
metus prakilniausioje draugijoje? Vienas kunigas sako, kad atlikti rezoliucijų ir įnešimų Brooklyn, N. Y.: M. Milukas
ir J . K. Miliauskai.
būdamas kaime turėjo progą tankiai tai patirti. Nemaža dorų tvarkymą.
».,
ir dievotų žmonių, kurie niekad nežengė toliau savo kaimo
G a r s o " Redakcija, BrookPresos komisija yra pageiribų ir neįgijo kitokio apšvietimo kaip tik savo tikėjimo mok daujama iš trijų. Juos palikta Į ĮVT1! Nį Y.: L. Šimutis, P. Moslą ir kaimo mokyklos išlavinimą, tečiaus draugystėse pasielg
pirmininkui Išrinkta šie: T. lis ir J. Tumasonis.
davo taip smagiai ir be susivaržymo, prie to taip padoriai ir
Liet. Raud. Kryžiaus Cen
gerbtinai, jogei pas visus sukeldavo nusistebėjimą. Tr nors Šeimis. V. Vaškas ir kun. J .
tras, Brooklyn, N. Y.: J. Ado
jie nebuvo turtingi, tai bet-gi visų be skyriaus ir turtingųjų ir Petraitis.
neturtingųjų buvo gerbiami ir statomi vaikams kaipo pa Mandatų komisija užgirta ta maitis ir J. Steponaitis • 1
Šv. Antano dr-ja, Watervvyzdžiai. Panašiai rašo ir mokytojas vyskupas Dupanloup pati, ką darbavosi surengimu
savo garsiame veikale " A p i e auklėjimą;" kaimuose ir Alpų seimo, būtent: K. Krušiuskas, liet, N. Y.: J. Balnaitienė.
Am. Raž. dr-ja, New York:
augštumose susitikdavau žmones, kurie parodydavo daugiau V. Vaškas, M. Kuliavas, V.
prakilnumo ir meilaus mandagumo, nei kaip daugelis miestie Abromaitis ir S. Pranis.
P. Ruškaitė.
čių. Geri kaimiečiai pasielgdavo vienkart su nieko neįžei
Aprejšk. P. Šv. par. choras,
Duota įnešimas, kad užsire
džiančiu liuosumu ir širdį patraukiančiu susivaldymu: jie bu gistruotų liet. laikraščių repor Brooklyn, N. Y.: J. Viršulis ir
vo prasti, geri, prakilnus ir pasiaukojantieji. Dievotas ir do teriai. Registruojasi: Vasiliau J. Banys.
ras vaikas vargiai galės būti nemandagus. J e i jis viešai ko skas nuo "Tėvynės.*•
L. Vyčių 41 kp., Brooklyn,
kioje aplinkybėje ir nepasielgs sulig priimto mandagumo bu
Pirmininkas paprašo seimo N. Y.: O. Okiutė, A. Sniečkus.
do, tai savo būdu pasielgdamas jis parodys tiek malonumo ir
L. Liuosybės Sargų, Brook
paduoti
nekaltybės jogei nesunku bus užmiršti aną jo paklydimą. Tei rengimo komisijos
singas dievotumas ir tikras padorumas visada eina sykiu su dienotvarkę. Gauta nuo komi lyn, N. Y.: J. Žerulis.
S. L. R.-K. A. 42 kp% Brook
mandagumu. Taip paprastai atsitinka ir su tais, kurie pir sijos šiokia:
1) L. Neprigulmybės reika lyn, N. Y.: M. Kuimvas ir J.
miau šiurkštumu ir išauklėjimo stoka pasižymėjo:—kaip tik
Lukaševičius.
jie pameta savo senąjį gyvenimą, tai jų pasielgimas taip atsi lavimas.
maino, jog negali pažinti: jie jau kitaip šneka, kitaip vaik
L. R. Kryžiaus, Brooklyn:
2) Protestas prieš lenkus.
ščioja, kitaip apsieina; .geresnė pasidarė širdis ir apsireiškė
3) Liet. Kariuomenės reika P, Brigienė, Mažeikienė.
geresniais žodžiais ir darbais.
las.
L.. R. Kryžiaus, Brooklyn:
3. Todėl kaip reikia visada pildyti krikščioniškąsias dory
4) L. R. Kryžiaus organiza A. Dailidžiutė, O. Bendoraitiebes, iš kurių mandagumas išeina ir kurias jis išreiškia, tai vimas.
nė, M. Galeckienė.
taippat reikia laikytis mandagumo taisyklių visada ir visose
5) Lietuvos prezidento Sme
Kar. Oniolų par. choras,
aplinkybėse. Tat turime:
tonos pasveikinimas.
.Brooklyn: J . Vaškevičius.
a) būti mandagus net ir su tais, kurie mus nemandagiai
6) Paryžiaus lietuvių dele Šv. Kryžiaus dr-ja, New Yorsusitinka. Prieteliškas žodis sugraudina tankiai ir šiurkštų gacijos pasveikinimas.
ke: S. Dragūnaitis ir P. Va
žmogų, o nekartą ir visai atmaino jo nuomonę;
7) Mažosios Lietuvos klau laitis.
b) prie ginčų,^diskusijų, perspėjimų, sudraudimų ir baus
S. L. R:-K. A. 106 kp., New
simas.
mių niekad nepamesti mandagumo. Juo mandagiau bus su
8) Aukų rinkimo klausimas. York: A. Petronis.
teikiami rimti ir rūstus perspėjimai, juo giliau jie ineis į širdį;
Šv. Jono dr-ja, Bronx: A.
9) Ekonominis Lietuvos pa
c) nors mums reikia sergėtis mandagume perdėjimo ir
Savickas, A. Sveikata.
perdidelio minkštumo, tai bet-gi nelengva mums butų tapti dėjimas.
Pirmininkas praneša, kad
Piln. Blaivininkų 14 kp.,
perdaug mandagiais. Tikra dorybė moka visame išlaikyti tei
jeigu kas turėtų kokių suma New York: M. Šeštokiutė.
singą saiką. I r antgalo,
d) jogei ir turtingi, mokyti ir viršininkai nieko nepraran nymų, lai paduoda raštu rezo
Aušro3 Vartų dr-ja, New
da jei su neturtingais ir pavaldiniais apsieina meiliais. Geru- liucijų komisijai.
York: M. Zimkaitė.
_ m a s pritinka augštesniems ir padaro tiltą ar ryšį tarp turtingų
Dienotvarkė priimta.
Tauto s Fondo 18 sk., Brook
ir neturtuolių, tarp klausančiųjų ir įsakymus duodančiųjų.
Mandatų komi^ja praneša, lyn: J. Jasiunas.
Kar. Aniolų parap., Brook
kad jau jie sutvarkė. Paduoda
II. Kas mus palenkia prie mandagumo?
atstovų lakštus, iš kurių j a u  lyn: Kun. S. Remeika, M. TeMandagumas turi daug gerų pusių. " Ž m o g u s , " sako La kiami atstovai i c dalinami kutaitė; O. Brusokienė, A.
Venzlauskas.
Bruyere, " t u r turėti nepaprastas ypatybes, kad būdamas ank jiems seimo ženkleliai.
štoje vietoje ir neturėdamas mandagumo galėtų ilgai joje iš
Šv. Ražančiaus dr-ja, New
Dalyvavusių
Seime
delegatų
laikyti. Mandagumas yra visa tai, kas daro draugišku su
York: M. Pranskunienė.
surašąs.
žmonėmis, maloniu artimui ir jam naudingu. Jis yra reika
T. Fondo 13 sk., Brooklyn:
lingas ir savitarpiniuose santikiuose su žmonėmis ir kasdie
New Yorko valstijos:
P. Starkiutė, A. Dymta, K.
niniuose gyvenimo reikaluose. Jei jo pritruktų, tai beveik
L. Vyčių 44 kp., Brooklyn. Vilkas.
negalima butų su žmonėmis turėti santikių, arba jie išvirstų į
Šv. Izidoriaus dr-ja, Bronx:
smarkius "susikirtimus. Mandagumas atsieina mažai, o pade N. Y.: Marė Teiberiutė. da daug. Jis sušvelnina papročius, apmalšina rūstybę, apra
Šv. Kazimiero dr-ja, Brook J. Jurevičia.
Šv. Mykolo dr-ja, Maspeth:
mina^ sujudusią dvasia, pergali neapykantą, sulaiko nuo bar lyn, N. Y.: K. Krušinskas.
V. Zabelskis, J . Bernatavičius.
nių ir pagrąžina gyvenimą. Jis pelnija viršininkų meilę ir
Didž. N. Y. Veikiančiojo
D. L% K. Buivydo dr-ja,
pavaldinių pagarbą. Jis užstoja širdies gerumą, jei jos, ant Komiteto: P. Montvila ir V.
Brooklyn: P. Gudas.
nelaimės, žmogui trūksta. Pas viršininkus, iš atžvilgio į paval Sirvydas.
dinius, jis yra tikras viršenybės ženklas ir pasekminga prie
Gimnast. Klubas, Brooklyn:
Šv. Juozapo dr-ja, Schnectamonė ir juos pamokyti gražaus apsiėjimo.
A. Simonaitis, K. Genis.
dy, N. Y.: J . G. Max.
(Daugiau bus).
Apreiškimo P. Šv. parap.,
(Tąsa ant 4 pusi.).
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100% Grynai
Turkiško
Tabako

Matai mano šešėli? Taip.
Atrodo kaip aš, bet tai ne aš.
Ar rūkei kuomet nors "pakelį" cigaretų?
Jie gali atrodyti kaip Helmar, - bet įsitėmyk tą! jų
skonis nėra toks kaip Halmar.
Jie negali -- užtat, kad jie turi tiktai "krislelį" Tur
kiško juose; -- o Helmar yra 100% grynai Turkiškas Lengviausias ir geriausias tabakas del cigaretų.
Mes kalbame atvirai, »- tas yra teisybė.
Išdirbėjai Augščiausios Rūšies Turkiškų ir
Egyptiškų Cigaretų visam pasaulyj.

Ketvirtadienis, liepos S, 1919

DRAUGAS
NEW YORKO, NEW JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTI
JŲ SEIMO PROTOKOLAS.

\

Amerikos

Nemėgink Spėti
T E L E F O N O numeris vieno di
delio biznio n a m o buvo 7000.
Vienas p r e n u m e r a t o r i u s kurio
telefono n u m e r i s buvo 6000 bu
vo priverstas prasyti mūsų, kad
mes atmainytume jo numeri.
Labai galima užmiršti numeri,
bet geriausia y r a tai, persitik
rinti, nes bereikalingas šauki
mas tiktai žmones labai suerzi
na. Operatorka užtai g a u n a bar
ti, o visa kaltė yra juaų pačių,
kadangi jus ne t a numeri šau
kiate.
Visa priežastis buvo tame, kad
dauguma žmonių spėdavo netei
singai ir duodami operatorkai
800© vietoje 7000.
Visuomet persitikrinkite kuo
met šaukiate n u m e r i pažiūrint
prmiausia į telefono knygą. Taip
d a r a n t jus d a u g pagernsite p a 
tarnavimą.

(Tąsa nuo 3 pusi.).
New Jersey valstija:

L. D. S. 73 kp., Linden: J.
J. Liudvinaitis.
S. L. R.-K. A. 165 kp., Harrison: J. Baurušaitis.
Šv. Jurgio dr-ja, Camden:
Don* Guesm
kun. J . Halaburda.
L. Vyčių 61 kp., Paterson: I.
Kulikaitis, J. Jusis ir P. Venckaitė.
L. Raud. Kryžiaus, Paterson:
M. Petraitė, B. Gielgaudaitė ir
CH1CAGO T»LEPHONE
P. Stanulienė.
COMPANY
T. Fondo 83 sk., Paterson:
lo&k i n tS»e
Alena Mikolas.
$. L. R.-K. A. 65 kp., Pater
/*
son: B. Nekrašas.
L. Atst. B-vė, Newark: A. S.
Trečiokas, A. A. Pempė, M.
'/i
Akialis, P. Lukšys, F. Filtinaitis, S. Gudas, A. Višniauskas, S. Brazis, J. Šergelis, O.
Beldžiutė.
Bažnytinis Birutės choras,
Directory
firtt
Harrison: T. Bumcika ir M.
Velyviutė.
^llllfttl!llillfllfflUlllllttllflllUHIIlllllllllIUIIIMtltHiniillifllff«NillllinUWMilllllllllllltt
L. D. S. 15 kp., Harrison:
V. Sereika, J. Ardavičius.
T. F . 105 sk., Harrison: A.
Daunoras, J. Stasiulionis, V.
šiuorni pranešame, kad Lietuvių Statymo Bendrovė perkėlė savo
Žilinskienė, A. Jonaičiutė.
E ofisą ir raštinę j naują vietą. Turėdami reikalus meldžiame kreip
L. Vyčių 90 kp., Harrison: si tis žemiaus paduotu adresu.
Kokį darbu Lietuviai turi duoti dirbti IJetuvių Statymo Bendrovei.
M. Bubeniutė.
1. Kas norite budavoti sau namą medin} a r murini, priduokite
Vardo Jėzaus dr-ja, Harri S mums užsakymą, o mes padarysime už pigiausią kainą.
2. Kas norite statyti "garage'ius," porčius, a r b a pataisyti savo
son: J. Valokas.
S
namą ir kitus plumberiškus darbus priduokite Bendrovei.
Bendrovė užpirko 45 lotus Akron, Ohio apielinkėj netoli nuo lleL. R. Kryžiaus, Harrison: A.
£
tuviškos bažnyčios ir stato namus. Lietuviai turėtų kiekvienas nusiGerulis, J. Valkauskas ir V. S pirkti 2 šorus už $50.00 tuojaus, o uždarbis nemažas šėrininkama.
šandie šėrininkai gauna 4%, o toliaus gaus daugiaus. Nelaukite il
Šemeliunas.
giau bet tuojaus Šiandie imkite plunksną j ranką ir rašykite čekj arŠv. Juozapo dr-ja, Newark: 5 ba money orderius sekančiu adresu:
LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ,
A. Staknys, P . Pranokus, V.
(The Lithuautan Buikling Co.),
Jurkaitis.
7602 Aberdeen A ve., N. E.,
Cleveland, Ohio.
Šv. Uršulės M. dr-ja, N?w- =
^.IHIIMtlIllIlIlililIlinilIlIHIHIiiilIlHlllllltUlllllllimilllMIttUlUmiHIIIHINItttlIlIlIli
ark: O. Daukšienė, O. Lukošiunaitė, I. Aimonienė, ValukoL. Liuosybės Sargai, PateiŠv. Kazimiero dr-ja, New
nienė, O. Rapalavičienė.
son: J. Kulikaitis.
Haven: V. Norkūnas, J. J. MaŠv. Cecilijos bažn. choras,
Šv. Ražančiaus dr-ja, Ncw- eiulaitis.
Newark: A. Radzevičius ir M. ark: A. Pranienė, O. AreliuŠv. Pranciškaus dr-ja, New
Bradunienė.
nienė, I. Matulienė, A. Janu- Haven: J. Kazlauskas ir J.
Šv. Jurgio dr-ja, Ne^vark: S. Henė, K. Paškauskienė, P. Ra
Pauliukai tis.
Pocevičius, J. Narbutas, St. dzevičienė, O. Kuisienė, O.
L. D. S. 28 kp., New Haven:
Adomaitis, A. Burkauskas, J. Lizdienė, A. Laukžemienė, A.
&likas, J . Nevulis, St. Prauis, Matijošaitienė, B. Abramavi- A. Diržius.
Šv. Onos dr-ja, New Haven:
M. Skeberdis, A. Kaminskas, eienė.
M* Laurinaitienė ir M. KelnoJ . Lapenas, J. Jucius.
Mot. Dievo Sop. dr-ja, Har rienė.
Mot. Są-gos 11 kp., Ne\vaxk:
M. Sopienė, B. Vaškevičiui ė, rison: M. Goberiutė ir R. SvetŠv. Ražančiaus dr-ja, New
liėnė.
*
M. Buzunienė.
Haven: O. Jasinskienė.
Sv.
Petro
ir
Paul.
dr-ja,
T. Fondo 1 sk., Newark: M.
Šv. Kazimiero par. choras,*
Harrison:
J.
Kavolis.
Virpša, A. Šilinskas, V, AutuNew Haven: O. Grigiutė.
Šv.
Kazimiero
dr-ja,
Pater
lis, J. Agentas. M. ArbušausL. R. Kryžiaus sk., New Ha
son:
J.
Karalius.
kienė, A. Vilimaitis, V. Aiduven: K. Dzikas.
Liet.
Politiško
Kliubo,
Trenkas, J. Lukošiūtė, Z. StaniliuT. Fondo 58 sk., New Ha
ton:
J.
Pošk^
nas, J. Malakauskas, ^ . Lapieven: J. Dambrauskas ir M.
Šv.
Mykolo
parap.,
Bayonne:
niutė, P. Vilkickas, S. Beržas.
Stanevičius.
B.
Kvietkauskas,
M.
Milkevi
J . Pranckevičius, J. Laucius.
L. Liuosybės Sargai, Hart
1^. Sadauskas, V. Vaškas, A. čius, J . Kavolienė, J. Paulaus ford: V. Branga.
kienė, O. Bliuviutė ir O. BliuKazlas ir K. Krumenas.
L. D. S. 36 kp., Ne\* Britain:
S. L. R.-K. A. 36 kp., Neb vienė.
Šv. Petro ir Pauliaus dr-ja, A. Gurskis.
ark: J. Žemaitis, O. LukosiuS. L. R.-K. A. 109 kp., New
Bayonne: F. J. Milvidas, J. D.
nienė, D. Šopis, K. Pavalkis.
Britain: J. Šimaliunas.
L. D. S. 14 kp., Newark: A. Kavolius, J . Bamba.
Šv. Juozapo dr-ja, BridgeS. L. R.-K. A. 60 kp., Ba
Masandukas, J. Brazauskas, J.
Pelutis, K. Vaškas, A. Radze yonne: P. Šedvydis, J . Šedvy- port: J. Valinčius ir A. Ma
ciulevičius.
dienė.
vičius, P. Juncis.
Šv. Juozapo parap., WaterCentras Newarko Katalikiš
Connecticut valstija:
bury: O. Černiauskaitė, O. Stakų dr-jų, Newark: J. Butėnas
ir A. Buzienė.
S. L. R.-K. A. 89 kp., Hart lionaitė ir S. Cibulskis.
S. P. Blaiv. 3 kp., Newark: ford: V. Maeiulaitė ir T. SpeŠv. Trejybės par., Hartford:
lis.
J. Gvazdaitis, S. Tarosas.
kun. J. Ambotas.
L. Vyčių 91 kp., Bloomfield:
T. Fondo 33 sk., Hartford:
A. L. Taryba, Washington,
J. V. ^Abromavičius.
J . Maučunskas.
v
D. C.: Dr. J. J. Bielskis.
L. R. Kryžiaus, Bayonne: M.
Mot. Są-gos. 14 kp., Hart
Atstovų dalyvavo seime 264.
Mickeviče, Z. Mačiulatis, O. ford: T. Blužienė.
Mandate gi buvo 280. (KaikuKrušinskienė, J . Paulauskienė.
L. Vyčių 6 kp., Hartford: A. rie atstovai buvo įgalioti nuo
Šv. Petro dr-ja, Bloomfield: Kučas.
kelių draugijų, kaiknrie taip
J. Stasevičius.
L. D. S. 6 kp., Hartford: A. gi neatsilankė, nors jų manda
Šv. Jurgio dr-ja, Trentot.: J. Griuštas.
tai buvo prisiųsti).
Vėlyvis.
Šv. Elzbietos dr-ja, Hart
Skaitomi telegramai nuo
Šv. Trejybės par., Nev/ark: ford: V. Petrukevičienė.
^ , ' '
, Su v. Valstijų senatorių ir kitų.
& ' T*
J . Černis, A. Višniauskas, S.
Sv. Jono E. dr-ja, Hartford: *
Goodis, K. Pavalkis.
(Pabaiga bus).
J. JBarolis.
L. Vyčių 29 kp., Newark: R.
Šv. Juozapo dr-ja, Hartford:
Sarapas, M. Stankiutė, J. Tam J. Laučka.
OHANDLER AUTOMOBILIŲ
šis, K. Tamašauskas. M. M.
Šv. Kazimiero par., New Ha- turi 1 parduot savo 1917 m. 7 sėdynių
Stapanavičiutė ir M. Kutkus. ven: kun. V. P. Karkauskap, touring, geras kaip naujas. Parduosiu
pigiai už cash a r b a a n t išmokesčių.
L. Vyčių 29 kp. Benas. New- K. Česnulis, A. Aboja.
A t s i š a u k i u : 4453 So. Wood S t , Tele
ark: K. Sruogis.
S. L. R.-K. A. 116 kp., New fonas Yards 8885.
Šv. Kaz. parap., Paterson: Haven: M. Dsikas, P. Tara
K. Spranaitis, A. Alubickas, P. gauskas.
ANT PARDAVIMO
Nekrašas, O. Stambrienė, kun.
Mot. Są-gos 33 kp,, New Ha n a m a s ir lotas. Atsišaukite: 411? So.
J . Petraitis.
ven: M. Jokub&ičiutė.
MAPism-oc* avs., OUpMO, IU.
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PRANEŠIMAS.

Reikšme
Laisvę Mylinti

Laisvė del visų zmonkį*

Žmonės

Sumvienyjo.
Paskutinėj Neprigulmybės
Dienoj, reprezentantai nuo 24
rasių Amerikoj išreiškė savo
žmonių ištikimybe Preziden
tui ir Amerikos žmonėms.

A b r a h a m Linooln'as pasa
kė:—
"Mes t u r i m e — a p a r t vyrų,
kurie yra iš kraujo mūsų p r a 
bočių—tarpe mu3ų yra gal
mušu tokių kurie negalime
pasisavinti Revoliucijos ga
dynės laikus.

Prezidentas Wilsonas atsa
kė prašydamas, kad mes a p 
vaikščiotume šventę 4 d. Lie
pos parodant naują ir dides r
ne dvasią demokratijos "per
kurios jtekme mes turim vil
tį ir pasitikime, kad tie ku
rie pasirašė po šia dekleracija, kad ji tiks visiems."

Bet kuomet mes peržiūri
me Šią Dekleracija Neprigul
mybės čionais mes, rasime
žmonc3 kurie pasirašė a n t
šios Dekleracijos y r a karšti
tėvynainiai.

Šiandie d a u g u m a iš mažes
niųjų

tautų

pasiskelbė

Europoj ar jau
sau

Ši Deklaracija suvienys t a s

Dekleracija

patrijotiškas širdis taip ilgai

Neprigulmybės ar rengiasi tą

kaip ilgai laisvė rasis minty

padaryti.

se žmonių visam pasaulyj."

Jeigu tu važiuosi namo
į Europą.

Jeigu įu pasiliksi

Jeigu tu važiuosi namo j
Europą, pasakyk visą teisybę
apie Ameriką.
E u r o p a yra jūsų gimfinė
šalis ir nori sužinoti tikrą
teisybe apie Ameriką. Jie interesuosis sužinoti visą teisy
bę.
Kiekvienas žmogus
furl
gražesnį dalyką pasakyti apie
Ameriką? negu prastesnį.
Nemėgink perdėti nei s e 
rą nei blogą—nes tokia pa
saka niekam negelbės.
Nueik į skaityklą
savo
mieste ir paprašyk užveizdėtojo skaityklos, kad duotų
tau knygas pasiskaityti.
Paskaityk apie turtingus
vietas šioj šalyj apie užteki
me darbo dar ateinančiai
gentkartei ir geriausius m a r 
i u t u s pasaulyj.
Pasiskaityk apie progą del
savo ir savo vaikų kokią g a 
lima gauti, uitat, kad mo
kyklos čionais y r a dykai ir
dauguma iš immigrantų tapo
pasekmingais ir gerais Ame
rikonais.
Paskaityk apie didelį išsiplėtojimą šios šalies, jų ūkių
pasekmingumą, jų didelius
kalnus ir upes ir šimtus nau
jų miesterių kurie statomi
kiekvieną metą kur yra pro
ga kiekvienam.
Jeigu tu važiuosi n a m o į
Europą pasakyk jiems tenais
gyvenantiems apie laisvę ku
rią čionais Amerike gyvenda
m a s turėjai, o tuomi padėsi
jiems daug kame.

nai

"Atkeliavo į

Laiką/'

čio-

Amerikoje.

Joig-u tu pasiliksi čionais A-

Immigrantas vienoj iš didesniųjų Europos miestų gir
dėjo daugybę visokių dalykų pasakojant apie Ameriką
prieš jo atkeliavimą—
Jis sapnavo apie laisve, turtus, atsakančia proga prasilavinimui, pasilinksminimus ir kitus dalykus kuriais įmo
nės naudojasi.
Kuomet žmonės atkeliauja čionais čia pamato angštus
gyvenimus, daugybę vargo prityrę kol gali pasiekti tą pa
sekmingumą ir pasirodo jog čia daugiau vargo negu tėvy
nėj, jis labai tampa apviltas.
Ir dauguma iš šitų ateivių labai nusimina.
Jis vienok, nenusiminė iš to, ir kuomet jis buvo pa
klaustas apie jo apsivylimą, jis pasakė:
"Išpradžių aš labai apsivyliau—bet šiandie
aš džiaugiuosi, kad atvykai į laiką, kad padėti
subudavoti Ameriką. Aš tą ilgai mąsčiau ir pri- .
ėjaus prie to galo, kad dabar džiaugiuosi, kad
atvykau į laiką."
Amerika yra tai vieta—daug dar čionais reikia page
rinti ir dar daug darbo pridėti.
Norint, kad šita Neprigulmybės Deklaracija butų tei
singa ir sulig jūsų svajonių, duodant visiems laisvę, link
smybe visi amerikonai .šiandie turi paimti savo dalį atsa
komybės,
i
•
Kiekvienas žmogus turi mokėti kalbą šios šalies, kad
jis geriauks galėtų susikalbėti su piliečiais šios šalies.
Kiekvienas vyras turi pastoti piliečiu šios šalies ku
rioj jis užsidirba duoną sau irs avo šeimynai.
Kiekvienas vyra s turi balsuoti.
Nestovėk ant vietos laukdamas, kad Amerika tau pa
gelbėtų. Daryk tą ką pats gali padaryti. Immigrantai
penkiasdešimtis metų atgal neturėjo tokios progos kokią
tu dabar turi.
Kadangi yra daug dar darbo norint padaryti Ameri
ką tobula, bet jeigu tu čionais nepasiliksi i r nedirbsi ir
nepadėsi mums atlikti tą darbą.
143 metai atgal pirmieji Amerikonai, suskambino se
nąjį Laisvės Varpą apvaikščiojant naujai įgijusia laisve.
Šiandie mes galime skambinti del didesnės laisvės ir
džiaugtis kadangi ir mažesnės tautos įgija laisvę pasaulyj.

merikc mąstyk daugiau apie
Ameriką

negu

savo

tėvynę

kurią tenais palikai.
Nei vienas Amerikonas ne
nori tavęs priversti, kąd tu
išmoktum jo kalbą, bet dėlto,
kad tu pats save prisiverstum
kad butų judviem galima susikalbėti.
Pastok balsuotoju ir padėk
geriems Amerikonams užlai
kyti tvarką., gerą. valdžią, ir
svarią, politiką ir teisingumą
visiem f..
Laikyk savo vaikus mokyk
loj Kaip ilgai galima. Duok
jiems progą kurios tu pats
troškai turėti savo jaunose
dienose.
Padėk savo pačiai išmokti
Anglų kalbą, taip kad ji galėtų suprasti vaikų ir jų drau
gų - kalbas.
Jeigu pasiliksi Amerike n e 
pyk ir nekeik kuomet k o k i a
nelaimė atsitinka.
Jeigu tu manai pasilikti
čionais Amarike, p a t a r k sa
vo d r a u g a m s ir tautiečiams
kurie ketina apleisti Ameri
ką. Pasakyk jiems, kad pasi
liktų čionais yra daug gerų
priežasčių. Tas padės Ameri
kai ir tavo gimtinei dabar
kuomet tu pasiliksi Amerike.

"Hera abejonės, kad jus apsivylėte nekuriuose iš mus. Nekurie iš mus ir tokie esame. Nėra abejonės, kad tu
neradai teisybės Suvienytose Valstijose, kuri randasi ir kitose dalyse pasaulio. Nėra abejonės, kad neradai čio
nais tokio dalyko kuris tave butų užžavėjęs ir pilnas gražumas idealo apie kurį pirmiau supratai. Bet atsimink
šita: kad jeigu mes truputį užmiršome apie idealą, tai tu mums apie tai priminei, nes jį atsivežei iš tenais. Jeigu
nekurie iš mūsų užmiršome ką Amerika tikisi iš tavęs, bet jus savo širdyse tą atnaujinkite. Del tos priežasties,
Aš, kaipo vienas iš jų, širdingai jus kviečiu ir sveikinu." —PREZIDENTAS Y7ILS0NAS.
THE INTEE-RATIAL OOUNCIL.

REIKALINGOS.
25 merginos del fabriko darbo
$14 į savaitę, mokinančioms
$17 iki $20 į savaitę dirban
čioms nuo štukų (piece work).
Atsišaukite
Amer Insolated Wire
& Cable Co.,
954 W. 21st S t ,
Telefonas Oanal 1854.

K ^ Y G U APDARYTUVA. ,
. Mes turime pastovius darbus ga
bioms merginoms nuo 16 metų am
žiaus ir augščiaus; puiki proga išmok
ti švarų, lengva ir žlngeidų darbą, mū
sų knygų apdarytuvėj.
Moderniški
įrankiai.
$13.00 iš pradžios.
Patirusios operatorkos gali puikius
pinigus uždirbti, dirbdamos ant šmo
tukų (piece w o r k ) .
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. Subatoj
iki pietų.
v*
Sears Roebuck and Co.
Homan Ave. Sk Arthington St.

AJTT PARDAVIMO
$125 vargonai, parstduos už $50.00.
DIDELIS BARGENAS
Turi būti parduoti iki panedėliui. At
sišaukite: .5230 So. Honore St„ Chi- 5 akrų farma arti Chicagos, arti di
cago, ift.
delių fabrikų ir geros transportacijos.
Geras juodžemis; galite pasitikėti a n t
PROGA 0&L JAUNAVEDŽIŲ.
šios žemės. Norint informacijų rašy
Esu priverstas paaukoti savo beveik
naujus 4 kambariu, r a k a n d u s iš prie- kite, telefonuokite a r b a reikalaukite
iasties apleidimo 'Chicasos. Atiduosiu
P a u l P . Baubly,
pigiai, nes turiu parduoti į vieną sa
Room 40—106 N. La Salle St.
vaitę. Kreipkitės vakarais: 8044 So.
Telefonas Main 2048.
Union ave., 1 Iubes ii priešakio.

REIKALINGI
MAINERIAI IR KRO tflKAI
Geras namas, su vandeniu ir elek
tros šviesa. Žemos randos, didelis
daržas. Galite laikyti karves, viš
tas ir kiaules. Geri namai del pa
vienių.
Mūsų mainose dirbama kiekvie
ną dieną. Mes turime Drift ir Shaf t
mainas—su 314 iki 5 pėdų anglių.
. Mee už kelią nemokame. Mes tu
rime viską kas galėtų būti reika
linga geram žmogui.
Norint daugiau informacijų ra
šykite ar atsišaukite.
NBW RIVER COMPANY,
McDonald, W. Va.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar y r * patvirtinto* Ir v a i t e
Jamos daugumos Uetuvių, k a r t * p > jija koncertiną Ir a u g i t a l - n k o m i a duojejoa kaipo geriausia koncertina
padaryta Suvienytose' Valstijose Amerlke. . V e s galime j a s parūpinti
augšto a r b a l e m e tano.
Reikalaukite katalogo, kur} išsiun
čiame d y k a i

GE0R6I & VITAK MUSICGO..
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

1540 W. «7tfc St.,

Chlcago, m

DRAUGAS

Ketvirtadienis, liepos 3, i £ l $
n

Lietuviai Amerikoje._
KOSELAND, ILL.

Mokyklos užbaigimo vakaras.

i

Birželio 29 <L (praeita nedėldienį) parapijos svetainėje
buvo Visų Šventų mokyklos
mokinių vakaras užbaigimui
mokslo metų. Programą su
rengė Šv. Kazimiero seserysmokytojos. Viską atliko mo
kiniai, seserų išmokyti. Dri
bai, deklemaejjos ir dainavi
mas puikiausia išėjo. Programo išpildymas partfdė, ka
mokytojos ir mokiniai gali.
Publika negalėjo
atsigerėti
mokinių gabumais, mokytojų,
išlavintais. Žmonių atsilankė
pilnutėlė svetainė.
Dipliomus ir dovanas išdr
lijo mokyklos galva, kun. P.
Lapelis, Visų Šventų pa ra p.
klebonas, prigelbstint kun. X
Pakalniui, svečiui, kuris j
publiką, gražiai prabilo.
Mokyklą baigė ir diplomagavo šie mokiniai: M. Bunevreiutė, J . Frajeras, K. Bičių
nas, J . Jerukaičiutė, J . Lev
gaudaitė, J. Jueikiutė, O. Buncvičiuftė, M. Paznokiutė, K.
Drazdauskas, A. Malkevičius.
Reporteris.
AURORA, ILL.
-t.,

Auroros ir Batavia lietuvių
žiniai.
Šv. Kazimiero
parapijos
pusmetinis susirinkimas Įvyks
liepos (July) 13 cl, 2:30 vai.
po pietų Aniolų Sargų para
pijos svetainėje prie Loki St.
(tarpe Galins ir Dannar gai
vių).
Visus širdingai kviečiame
atsilankyti.
• Su pagarba,
Komitetas.

SYDNEY MINĖS, CANADA.
Aukos L. Raud. Kryžiui.
Sydney'o Minos lietuviai L.
Raud. Kryžiui gegužio 4 d.,
1919 m. suaukojo 42 dol. Au
kojo: A. Glinskis 5 dol, Kaz.
Nausėda 2 dol., J. Uckus 1.26.
Po 1 dol.: J. Mačiulaitis, J.
Kalinauskas, P. Puida, A. Gizas, J . Necelis, A. Janusą, A.
Nausėda, J . Muraška, J. Drau
gelis, V. Katilius, M. Maciu•ait'»Anė, M. Gii"skkr.ė, O. GaDrienė.
Po 50c.: J. Necelis, K. Pa
liškis, L. Gabrys, K. Dereška,
J . Daugėla, J . Zableckis, J.
Sabaliauskas, Pr. Budris, M.
Gižas, P. Bradauckas, K. Sa
kalauskas, A. Ereksonas, Pr.
Bliujus, K. Nepres, J . Paciesa, A. Janušienė, A. Gižienė,
O. Nausėdienė, U. Bradauskienė, K. Paeiesienė, A. Jencaitis, J Avišius 25c.
Balio pelnas $9.20.
Viso labo 42 dol.
Komitetas:
J. Mačiulaitis,
K. Nausėda.
CICERO, ILL.
Lietuvių organizacijų Sąry
šis laikė susirinkimų birželio
24 d., Sv. Antano parap. sve
tainėje. Delegatų atsilankė ne
mažai. Susirinkimas buvo rim
tas ir gyvas.
Cicero kolonijos
Sąryšis
susideda iš 30 lietuviškų d įau
gi jų bei organizacijų kuopų.
Susirinkimus laiko kartą j
mėnesį, paskutinį utarninką.
Sąryšio tikslai ir veikimai y r a :
daryti tvarka tarp organizaoi-

jų rengiamų piknikų, balių ir
šiaip vakarų. Sąryšis stengias
pakelti lietuvių tautos vardą,
pasirodant ištikimais šiai šaiiai ir pasirodyti tarp svetimų
tautų,'jog lietuvių tauta orga
nizuoto. Sąryšis rengia tarp
tautinius ar patrijotiškus paįodavimus, kad lietuviai nebū
tų užpakalyj kitų tautų. Plie
eiai svarsto tautos ir visuo
menes reikalus. Sąryšis rūpi
nami suteikimu pašelpos užlai
kymui dieninės globos vaiku
čių, kurių nemažai randasi
šioj kolonijoj.
Sąryšis nutarė prisidėti prie
susitverusio Cicero VVelfare
Ceuter, iš kurio neturtingi
gaus pa^elpą; sergantieji ir
sužeistieji bus priimti ir prižiurėH daktarų ir nursių be
užmokesčio. Tai-gi pageidau
jama; kad visos draugijos imių dalyviuną. ir paragintų sa
vo delegatus lankyties į susi
rinkimus, nes juo daugiau
delegahi, tuo daugiau minčių,
< ui^iau spėkų, daugiau gero
uaiiiaa nuveikti.

P. L., rast.

miniai dantys yra iškritinėję.
Nes jei maistas nėra tinkamai
sukramtytas,
tai
žmogaus
sveikata turi nukentėti.

Kapitalas $2,000,000,00
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE,
244 W. BROADVVAY,

Išgedę dantys dažnai yra
priežastimi reumatizmo ir na
rių skaudėjimų, kaip praneša
Suvienytų Valstijų Svedkatin-'
gumo Biuras, kuris pataria,
kad dantų šaknys turi būti iš
tirtos su X-spinduliais, kad
sužinoti ar nėra išgędusios.
Nėra jokios paslapties kaip
išsisaugoti nuo ligos, sako Su
vienytų Valstijų Sveikatingu
mo Biuras. Švarus namai, šva
rios rankos, švarus maistas,
švarus pienas, tyras vanduo v
šviežias oras, sanitariškos iš
ėjimų vietos, kova su musėmis
ir uodais mažai telėšuoja, bet
daro stebuklus link apsaugoji
mo nuo ligos.

Dr. O. VAITUSH

-

SO, BOOTON, MASS.

Padare Ryšius Tarp Amerikos ir Lietuvos

Lietuvis a k i ų
specialistas.
Kodėl eiti pas
svetimtaučius
ir niokoti d a u 
giau, čia yra
Lietuvis Dak
taras,
kuri*
Egzaminuoja
ir gerai prirėš
ka akinus. Jei
gu esi nervuotas,
skauda
galva, ir turi
vargo su aki-Vmis ateik pas mane. P a t a r i m a s dykai
visiems.. V a l a n d o s nuo 10 ryto l y g ^
vakare.

Mlusii generalis atstovas Jonas H Karosas jau Lietuvoje.
Jisai ten atstovauja vien tik Lietuvių Prekybos Bendrovę il
jos šėrininkus. Šėrininkai turi teisę per Bendrovės ofisą duo
ti įsakymus Karosui sušelpti jų gimines Lietuvoje. Su juomi
mes susinešame kablegramais. Nuo jo gavome žinių, kad 1553 W. 47 ir Ashland Ave.
P h o n e Drover 9660
yra puiki proga Bendrovei išvaryti gerą ir pelningą biznį su
Lietuva. Tą mes ir padalysime.
• Lietuvių Prekybos Bendroyės ofisas jau yra įsteigtas
Kaune Bankinius ryšius esame jau nito mėnesio laiko padarę
su Privatbanken [ Kjobenhayn, Kopenhągenoje. Per tą ban
G3JX<m&J3nZK£V*2*ką mes galime prisiųsti pinigų tavo atstovui Lietuvoje. Už
P o valgiui neužmiršk, kad geriau
s i a s vaistą* t a v o skilviui yra EATOkelių savaičių mūsų ofisas bus atidarytas Liepojuje.
NIC.
Prašalina vtaus n e s m a g u m u s
• l»
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I A. MASALSKIS I
LIETUVIS GRABORIUS
»**^> ir I ^ I i • • — i i

Atlieka
visokias
laidotuve*
kuopigiausiai. Turiu savo karabonus ir automobilius.
Taipgi didesnę dalį grabų pa'ja dirbame.

3307 AUBURN AVE.
P h o n e Drover 4139

!!~Į*.""

ATONIC
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ADVOKATAS
Veda Bilas Visuose Teismuose
Ofisas D i d m i e s t y j :
09 W. WASHLNGTON S T R E E T
K a m baris 609Tel. Central 6478

llliltmiiltflIHHUIIlIUIIlfMKIHIimiHIIII

ERNEST WEiN£R

Gycenimas, 812 W. 33*d tjt.
Tel. Yards 4681

DRY 00005
1800 W. 47th kamp. Wood Sis
MM
d u o d a m e dviguba* st«mi«u
Ketvergais ir Subatornls.
Dideliame
pasirinkime
gaunami
Visokie roaterijol&i, vaikam* d r / o u
fciai, glebės Ir JakutM "

Pluksimi

Piuksnas

55c

55c

......33

V. W. RUTKAUSKAS

suvirškinimo, o t a s reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną.
Parduodama
pa^ visus aptickorius.

Pienas, kurį geria kūdikiai,
turi būti ar eertifikuotas ar
pasterizuotas. Kiekvienas kū
dikis turi gauti kas dieną po
tris stiklus pien(>, sako Suvie
nytų Valstijų Sveikatingumo
Biuras.

. . . . . .

Dr. M. St u p nieki
3109 So. Morgan Street
CHICAGO, II.LLVOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
5 po pietų iki 8 vak. N e d ė l i o mis nuo 5 iki 3 vai. vakare.
•.v

L. R. K. LABDARINGOS SA
GOS CENTRO VALDYBA:

Dva. vad. kun. I. Albavieius,
717 W. 18th St., Chicago, 111.
Lietuvos Vyčių 79 kuopa
Pirm. A. Nausėda, 1658 Waba»
laikys mėnesinį susirinkimą sia Ave.. Chicaįro, 111.
liepos 3 d. 7:30 vai. vakari
Viee-pirm. F. Veryga, 4539 So.
papenėtoje svetainėje. Kvie Marshfield Ave., Chicago, IU.
NTut. rast. Jonas Purtokas, 44S.
čiame visus narius atsilanky
ti, net> sykiu bus ir pusmetinis So. Fairfield Ave., Chicago, 111.
Fin. rast. Alex Dargis, 726 W.
susirinkimas. Šiame susirinki
ISth St., Chicago, III.
me bus ir svečių.Ižu. prof. kun. Pr. Bucys, 2.634
Sv.
W. Mi»»-<juette Rd., Chicago, UI.
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DETROIT, MICH.
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Dr. S. NaikeMs

Dr.M.T\Strikol'is
JONAS E. KAROSAS,
Lietuvių Prekybos Bendrovės generalis atstovas Lietuvoje.
Liepos mėnesio pradžioje siunčiame kelis tūkstančius
svaru maisto į Lietuva. Siuntimas maisto tuomi neužsibaigs.
Mes manome pasiusti po laivę kiekviena mėnesį.
Vincas V. Vaškas, organizatorius Liuosybės Sargų, ir
buvęs serlentu S. V. kariuomenėje, tarnavęs suvirs šešis mė
nesius Franeijoje važiuoja k£rtu su maistu į Lietuva, kad pri
žiūrėti, kad Uu uaistas butu pristatytas į tas rankas, kur jis
bus siunčiamas.
Mes nemanome tuomi veikimu užsiganėdinti, bet kas kai
ta vis pradedame naujus darbus ir užimame4 platesnę dirva
veikimui. Iš to viso eina neinąs, nes mes pradedame tik
toki darbą, iš kurio matome Bendrovei pelnę. Tam visam
darbui reikia didesnio kapitalo. Ta kapitale turės sudėti šė
rininkai. Dabar mes jau su S. V. valdžia varome derybas
del pirkimo laivo. Laivas būtinai reikalingas ir jis bus pel
ningas.. Visų pelną, kurį Bendrovė uždirbs, eis vien tik šėrininkams pagal skaitliaus jų šėru.
Ši Lietuvių Prekybos Bendrovė yra darbininkų Bendro
vė, nes mes priimame šėrininkų su penkiais doleriais kapi
talo tap pat kaip ta, kuris ineša penkis tūkstančius dolerių.
Mes išduodame atskaitas kas tris mėnesius, kad šėrininkai
žinotų kaip Bendrovės biznis sekasi. Mes jau išmokėjome 8
nuoš. šėrininkams nuo pat pirmos dienos suorganizavimo
Bendrovės ir tikimės, kad su laiku galėsime kas tris mėnesius
kiekvienam šėrininkui pasiųsti vis didesnį nuošimtį, kaipo da
lį uždarbio.
Mes patartume pirkti šėru už $100.00 ar daugiau, nes tas
palengvina darbą prie vedimo knygų. Jeigu gali inešti šim
tą, du šimtu, peukis šimtus ar tūkstantį, tai tų padaryk tuojuus, nes ši proga nebus visados.
Bendrovė yra vedama žmonių, kurie yra biznyje išsilavi
nę ir prityrę ir kuriems rupi dar padaryti Bendrovę pelnin
ga negu šėrininkams, nes tų vedėjų visa ateitis remiasi ant
Bendrovės pasisekimo. Jie nieko negalės laimėti pakol jie
neuždirbs ir neišmokės šėrininkams didelius dividendus.
Pripildyk paduotų užsakymo blanką ir kartu* su savo če
kiu a* Money Orderiu prisiųsk tuojaus. Juo didesnis bus
kapitalas, 1 tuo platesnį darbą galėsime pradėti ir tuo didesnius
pelnus uždirbti ir dividendus šėrininkams išmokėti.

Iždo Globėjai:
DETROIT, MICH.
Kun. I. Albavieius, 717W. J8tb
Liepos 3 d. įvyks susirinki fet,, Chicago, IU.
Juoz. Rupšiu 4430. So. Maple
mas Detroito Lietuvių Staty
wood Ave., Chicago, iii.
mo kooperatyviškos bendro
Direktoriai;
vės. Visi šėrininkai yra kvie
Prof. kun. Pr. Buc*ys,v2634 W
čiami susirinkti. Bus praneš
ta daug svarbių žinių. Komi Marąuctte Rd., Chicago, 111.
Kun. Ign. Albavieius, 717 W
tetas praneš, kiek surinko se
18th St, Chicago, 111.
rų ir pažiūrėsim katra pusė
Kun. F. Kudirka, 1644 Waban
riaukiau išpirko: ar \\Test Si- sia Ave., Chicago, III.
de ar East Side. Sulig to in
Alęx Dargia, 726 W. 18th St.
duliui bus išgirsti ir sužinoti, Chicago, 111.
katroj pusėj bus statoma sve
\nt. Nausėda, 1658 Wabansia
Ave., Chicago, 111.
tainė.
Juoz. Itupšis, 4430 So. Maple
Susirinkime taip-gi bus par
wood Ave., Chicago, Iii.
davinėjami šėrai.
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn
C.
Ave., Chicago, 111.
Fr. Veryga, 4o3U So. Marshfield
IŠ SUV. VAL. SVEIKATIN Ave., Chicago, Ilk
, Jonas Petraitis, 4358 So. Wash
GUMO BIURO.
tena.v Ave., Chicago, IU.
Jnoz. J. Kttas, 4G00 Sot Wood
M-edikalis kariuomenėn ima
mųjų vyrų tyrinėjimas paro S t., Chicago, IU.
Boleslovas Sekleckis, 3427 Atidė, kad apie trečdalis vyrų tu
rėjo kokią nors kūno eibę, del burn Ave., Chicago, Iii.
Anastazas Valančius, 1442 So
kurios jie negalėjo eiti militarių pareigų.
Didelė dalis 49th Ave., Cicero, IU.
nesveikumų buvo tokių, kurių
lengva išsisaugoti, jei butų ap
šiuomi užsirašau
akcijų Lie
sižiūrėta jaunystėje, o daug
tuvių Prekybos Bendrovės, kuri yra inkorporuota ant dviejų
kiru dar ir dabar butų galima
Jeigu m a n a i pirkti ukę, tai
milijonų dolerių kapitalo, ir prižadu išmokėti po penkis do
pagydyti jei butų vartojamos
apsimislyk a r tavo įnešti pinigai
lerius ($5.00) už kiekvieną akciją. Su šia aplikacija įmoku
tau išeis ant naudos. Tiktai lie
tinkamos priemonės.
tuvių tarpe tu turėsi gerą, pui
^
dolerių. Likusius išmokėsiu
kų ir l i n k s m a gyvenimą.
Kaip
pagal reikalavimą.
girdėt tai ūkininkai y r a lai
Gerai pritaikinti čeverykai,
mingi n e s jie neturi bosų, jų
Bendrovė pasilieka sau teisę bile'kokį užsakymą atmesti.
g y v e n i m a s yra užtikrintas ir k a 
tinkamos formos, tiesiąmis vi
Užsirašęs toliaus sutinku, kad Bendrovės organizatyviai išda nori tada dirba. Michigano
lietuviai
ūkininkai
labai
gražiai
daus šalimis geriausia prie
kaščiai butų padengti iš pirmiausiai įplaukusių mokesnių. Ant
apsigyvenę, jau turi apie kelis
monė apsisaugoti nuo kojų
ko ir dedu savo parašą ir ženklą.
š i m t u s savo tarpe, turi parapiją.
kclia3
draugystes
ir
visokius
p
a

silpnumo, nuospaudų, "kor
Diena
Mėnesio
r.
1919
silinksminimus,
č i o n a i s gyvo**
nantieji anglai aiulo m u m s savo
iui," skaudamų narių, nutriniUžsiėmimas
f a r m a s ant pardavimo, 'taigi tie
Parašas
mų, kaip praneša Suvienytų
kurie norite pirkti farmas mūsų
Sv. A n t a n o Draugija turi nuskyAdresas
Valstijų Sveikatingumo Biu
rlus specialiai narius kurie juras
ras. Tokie čeverykai tik nieko
kuogeriausia patarnaus.
Tie kurie pirksite f a r m a s por
'
gero nepriduos, kuomet kojos
šv. Antano Draugiją busite už
yra suparaližuotos arba sužei
ganėdinti, n e s gausit* gerą ir
teisingą patarnavimą be jokios
stos kaip nors kitaip. Bet dauskriaudos. Custer yra tiktai 11
P e r k a n t i e m s senus n a m u s ir s t a t a n t i e m s naujusį m e s s k o l i n a m e
mylių z>uo Ludington, o 3 m y 
cirusiai kojų ligų patina nuo
pinigus
ant labai lengvų išlygų. B e jokių iškaščių.
lios nuo Scottvilie. Norint d a u 
Pilnas
informacijas g a l i m a gauti k a s P i r m a d i e n į n u o 7:30 vai.
negerai pritaikintų čeverykų.
giau informaoijų, kreipkitės se

FARMOS! FARMOS!
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GYDYTOJAS DR C H I R U R G E
4712 So. Ashland Ave.
P h o n e Drover 7042
„
Cicero Office
4847 W. 14-tb S t
P h o n e Cicero 39
Rezidencija 3336 W. 6 6 - t h St.
P h o n e Prospect 85S5

LIETUVIS
G Y D V I O / A f l I K GHTJRL'K<..i*
1T57 W. 47th St., Chicago, 111.
Ofiso Telefonas Boulevard 160
•»"•

l

11

DR. LEO AVVOTIN

•

M

Gydytoja**. Cliirurgas,
Akušeris.
1920 So. Halstcd St., Cliicago.
K a l b a lietuviškai, latviškai ir
rusiškai.
Valandos: 10 — 12 ryta; 6 — 9
i vakare
Tel. Canal 4367

8
Tel. Drover 7042 |

Dr. C Z Vezelis
L I E T L VIS DENTISTiVS
I
vak.
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.!
,
NedOliomis pagal sutarimą
4712 so.
ASULAN;> AVJ:XUE
arti 47-tos

Gatvės

-n

K*

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Telefonas McKinley 5764
GYDO VISOKIAS LIGAS
3457 South W e s t e r n Boulevard
K a m p a s W. 35-tos gatvės

J0SEPH C. VV0L0N
Lietuvis Advokatas
29 SO. LA S A L L E S T I i E E T
Gyvenimo Tel. H u m b o l d t 97
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
Tel, R o c k w e l l 6999
CHICAGO, ILL.

K—Telefonas P u l l m a n 60

Dr. A. R. Blumenthal D.D.
AKIiJ S P E C U A L I S T A S
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nud 9 iš ryto
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki
4649 S. A s h l a n d Ave. k a m p . 47
» Telefonas Yards 4317
Telefonas Boulevard 6487

»
iki
ll
St.

DR. W. A. MAJ0R
GYDYTOJAS Lll
CHIRURGAS
Ofisas 11719 Michigan Ave.
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki|
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 1
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto

**y ^ *

Dr. D. J. BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir
Chirurgas
Ofisas 10906 So. Michigan Avt.
Rezidencija 10731 So. Michigan ėm
Roseland, 111.
Telefonas rezidencijos Ir ofiso
P u l l m a n 842.
Vai.: 8 ryto iki 11 d.; 2 po pietų
iki 4; 6 iki 9 vakarą.
Ned.
9 iki 12.

S-----

I
I
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DR, M. F, BOZINCH
LIETUVIS

j perkėlė savo ofisą, iš 845 MilwauIkee ave., kur išbuvo per 24 metus.
Dabar ofiso adresas yra šitoks:
700 N O R T H A S H L A N D A V E N U E
K a m p a s H u r o n Gatvės
ant aptiekos P o l o n i a Pharmacy.
[ P r i ė m i m o valandos vakarais nuo 6
[iki 9 vai. Telefonas H a y m a r k e t 62S2

Mokykis Kirpimo ir D e s i g n i n g
Vyriškij ir Moteriškų Aprėdai UI
Mūsų sisteino ir ypatiSKas m o k i n i m a s parodytus j u s žinovų į trumpą,
laiką.
Mes turime didžiausius ir g e r i a u 
sius
kirpimo designing
ir
siuvimo'
skyrius, kur m e s s u t e i k s i m e praktiš
ką patyrimą, k u o m e t j ų s m o k y s i t ė s
Elektros v a r o m o s m a š i n o s mūsų s m vimob skyriuose.
Jųs esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti mūsų m o k y k l ą bile laiku —
dieną ir vakarais ir gauti spccijaliskai pigią kainą.
Petrenos daromos pagal Jūsų mierą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le madų knygos.
MASTER D E S I G N I N G SCHOOL
J. F . Kasnicka, Perdėtinis
Persikraustė iš 118 N. L a S a l l a St.
į 190 N. State gatvę, k a m p a s L a k e
gatvės. 4 l u b o a

'•••.' —
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NEPAPRASTA PROGA

vak. iki 9 vai. vak., ŠV. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place
ir Auburn ayenue, arba pas B e n d r o v ė s valdybą.

kančiu adresu:

Dirbtiniai dantys r.nt galo
pradeda gauti
pripažinimą,
nes Suvienytų Valstijų Svei
katingumo
Biuras
pataria
juos vaitoti, jei tikrieji kru-

KAZ. DAUNORA,
Sv. Antano Draugijos
Administratorius,
Box 7,

Lietuvos Vyčiy Building and
Loan Association
Jurgis Žakas, Pirm.,
P. Baltutis, R a l t . ,
B. Sekleckts, Iždin.,
3327 Uulon A v e n u e .
3801 So. H a l s t c d St.
3425 Auburn A v e u u e .

Custer, Mich.

į I Di. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai
Ofisas 3149 So. Morgan St.
K e r t ė 32-ro St,,
Csicago, 111.
SPECIJALISTAS
UotertSkų, Vyriškų, taipgi chro
niškų li&ų. '
OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuotį*
niki 8 valandai vakare.
N e d ė l i o m i s nuo 9 iki 2 po piet
Telefonas Yards 687
i
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Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
Telefosas H a y m a r k e t 3544

DR. A. A. ROTH,
Rusas gydytojas ir c h i r u r g a s
Specijalistas Moteriškų. Vyriškų
Valkų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: ,38 54 So. Halsted St., Chicago
Telefosas Drover 9693
VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po
pietų 7—8 vak. N e d ė l i o m i s 10—IX d.

imiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiliiiuiuiiiiiiiuiii

Ketvirtadienis, liepos 3, 1919

DRAUGAS

CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ
_»

,
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I METINIS
I DIDELIS
IŠVA

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. ĮNESTREIKUOS GAISRININ VYČIŲ APSKRIČIO
ŽIAVIMAS.
KAI IR POLICMONAI.
Ketvirtadienis, liepos 3 d.,
Iranijus. Anatolius. Trifonas. . Sutiko laikinai su $1,800 me
Rytoj, t. y. liepos 4 d. y r a

I

Penktadienis,

liepos

4 d.,

PIKNIKAS
RENGIA

I Liet. Kat. jįy, Kazimiero Broliu ir Seserų Dr jos j

Žmogue kasosi galvą,
kad palengvint niežėjimą.
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis
žino, kad >am niežti, ir
visi kiti tą žino.
Vyrai ir moterįs kenčia
niežėjimą n u o pleiskanų,
o kenčia bereikalingai,
nes tą niežėjimą galima
lengvai prašalinti. Nebus
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,
įvykstančių nou pleiskanų.
R U F F I < E J «S
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.
R U F F L E S yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. J u s negalite apsieiti be
R U F F L E S , jei turite pleiskanų.
Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:
—<•—«>* T. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broa^way. New York

rengiamas tradici.iinis L. Vy
Berta. Agiejus.
•į
čių Chicagos Apskričio išva
I
Chicagos gaisrininkai ir po- žiavimas YVillow Springs miš
IŠKILMINGAI BUS PAMI licmonai pagaliais nusprendė kuose. Apart Chicagos ir apie- s
B
NĖTA LIEPOS 4 DIENA. nekelti streiku del $200. Vieni linkės vyčių, išvažiavime daly
ir kiti reikalavo po $2,000 per vaus ir visi bažnytiniai chorai
Įvairios tautos turės apvaikš- metus. Miesto taryba pripaži su jų vadais-vargonininkais. |
J E F F E R S O N , ILL.
|
Bus išpildytas programas, su
čiojimus.
no tik $1,800.
1
Muzika A. B. LOZZ BAND
į
I
Po ilgų apsvarstymų vieni sidedantis iš prakalbų, dainų.
Dr. F . F . WISNIEWSKI.
Įžanga 25c Ypatai. 1
Šįmet Nepriklausomybės die ir kiti sutiko su ta alga. Bet Bus pagerbta Lietuvos ka | Pradžia 9-tą vai. iš ryto,
SPECIALISTAS MOTERIŠKU U G V I R CH1RURGI JOS
Of'išas: 1541 — 43 W. Dlvision
na (liepos 4) Cliicagoje bus pažymėjo, jog ateinančiais me riuomenė ir visi tie jaunuoliai,
Gyveninio vieta 1909 Armitage
st.,
virsiu
Ohopino
Teatro.
4k
ave., arti Lincoln st.,
sausa". Tad žmonės daugiau tais jie savo reikalavimus at kurie, kuomet bus galima, va
Maloniai užkvieėiame visus lietuvius ir lietuvaites, j
Valandos n u o 10 iki 12 ryto
Valandos: išryto iki 10 v a i .
nuo
2
iki
4
po
pietų
nuo
7
iki
vakare
n u o 5 iki 7 vai.
damos atkreips į tos p a t r i o t i  naujinsią ir miestas turėsiąs žiuos Lietuvon ir stos pagelsenus ir jaunus atsilankyti ant mūsų pikniko kur, galeTelefonas: Armitage 6529
9 vakare. Tcl. Monroe 2842
nės dienos reikšmę ir svarbą. jiems pridėti po $200. ,
bon Lietuvos kariuomenei gin s site linksmai praleisti laikę, prie gražios muzikos pasi1
Nepriklausomybės dieną C h i
City Hali klerkai sugrvžo ti tėvynės rubežius. Apart to - šokti, nepamirškite dienos.
j
cagoje paminės įvairios tau darban.
bus žaislės, įvairios lenktynės,
;
Kviečia visus KOMITETAS.
tos, įvairios organizacijos.
Šiandie stroikai miestą, pa virvės
traukimas,
šokimai, I
Taip vadinamas, amerikoni- lietė kaip kokia epidemija. Vi sunkios vogos metimas su do
zavimo komitetas visiems ap- si stebisi tais darbo žmonių vanomis.
vaikš<v'io,jimams pagamino pro pakilimais.
Norinčius linksmini pralei augštesnė mokykla del mer
PaJėka priguli ir seserinis
gramą. Programon padėta ša
Kas ii* kaltas? Nepaprastas sti laika, kviečiame tau iš va gaičių yi|t Šv. Kazimiero aka i.azarietėms, j p a č principalei
lies vėliavos pagerbimas ir | .ragyveninio pabrangimas.
ži avi man.
demija, o del bernaičių St. sesorei, 'Ravimi -clai, už jųjų
išreiškimas patrijotiniu įausPastaba. Jeigu tų dieną lytų Ignatius High School.
didelį pasišventimą.
mii kalbomis ir dainomis.
DIDELIS SUVAŽIAVIMAS ir negalima butų važiuoti, vi
Ant galo vaikų choras su
Paskui sekė šokis ir dainos,
Apvaikšėiojimuose be kitko
TOLEDOJ.
sos vyčių kuopos kviečiamos ką atliko mažiausieji vaikiu dainavo sietuvos himną ir su
Ims skaitomi prezidento, gu
suvažiuoti Šv. Jurgio parapi kai ir mergaitės. Po to sulošė tuo progtamas pasibaigė.
bernatoriaus ir miesto majoro Liepos 4 d. bus kumštininkų
jos svetainėn, Bridgcporte.
Valio, 8v. Jurgio mokykla!
vieno veiksmo veikaliuką " P o 
pranešimai, surišti su ta naimtynės.
Rengimo Komisija.
nia Bajorė ir josios tarnai
Alumnietė.
cijonale Suv. Valstijų švente.
tės." Bajorės rolę lošė J . MiIŠ TOWN OF LAKE.
T oledo. Ohio, liepos 4 dienai
šinskaitė, tarnaičių: M. Maži-,
POLICIJA PASIRENGUS
laukiamas didelis žmonių suliauskaitė ir A. Grigalaitė.
PRIEŠ RAUDONUO
plaukimas. Žinomas kumšti
Kursistų domai.
Turime už garbe pranešti savo tau
Puikiai išėjo.
SIUS.
tiečiams,
jogei musij kolonijoj ran
ninkas ėampi jonas
"VVillard
Japanese Drill išpildė vi dasi kelios uk6s a n t pardavimo. Sugyvuliais, mušinoniis ir užsėtais lau
kumščiuosi s su kitu kumšti
Visi, kurie lankote kursus
dutinių skyrių mergaitės.
Nepramatomi jokie nesmagu
kais gerais budinikais. Žemės y r a
ninku.
ir tie, kurie manote lankyti
mai.
" T h e Loving S o n , " pasakė dirbamos.
40—60—80—200 akrų n u o $4.500
Tai plačiai žinoma ameriko juos, teiksitės susirinkti paneir
migSčiau. P a s mus randasi 30 lie
niška žaismė. Tūkstančiai do- dėlyje, liepos 7 d., 7:30 vai. V. Letinauskas.
tuviškų šemynų; n u o Chicagos 120
Chicagos policija rytdienai
P a s mus atvažiavęs n u o pir
"(Ihost in the. Boarding mylių.
lierių praleidžiama, kad pama vakare, Šv. Kryžiaus parap.
mos
dienos
pastoja ūkininku.
pasirengusi sutremti visokius tyti, kaip kiti kitiems del pi
School,"
atliko
aštunto
sky
Mes duodame a n t išmokėjimo ant
svetainėn. Iš priežasties ame
raudonųjų gaivalų nerimavi nigų daužo poakius,
10
a r 20 metų ant 1% nuošimčio. Ga^
riaus mergaitės.
rikoniškos
šventės
rytoj
pa
Įima pradėti su mažai pinigų.
mus, jei tie mėgintų ką nors
Toledos policija prašė tad mokų nebus, todėl ir tapo ši
Ant pijano skambino 11. Norint platesnių žinių kreipkit a
veikti..
prie pirmininko
lietuvių Ūkininkų
ta dieną pagelbos Chicagos pėtnyėia apleista.
Overlingiutė,
J
.
Leščauskaitė.
Draugijos
Amerike.
V.
* Policijos virSininkas pas policijos. Reikės skaitlingų pu
S. Žilvičiutė.
kelbė, jog jokie nesmagumai blika apsaugoti nuo vagilių.
P. A. MAŽEIKA,
IŠ TOWN OF LAKE.
Šokį ir solo išpildė 7-to sky
nepramatomi. Bet del visako
Campbellgport, Wis.
Chicagos policijos viršinin
policija bus budri ir neleis
riaus mergaitės. Solo dainavo
kai į Toledo pasiunčia du
Vyčių 13 kp. narių domai. M. Miliutė.
bolševikams demonstruoti arsmarkiausiu
detektivu.
ha palošti mieste kokius nors
BARGENAS VYRŲ
Sumažink savo eebatu bilas per pusę nešiojant
" Ž y d a s prieš teisėją" vie II
Visi, kurie manote važiuoti name akte veikaluką sulošė
DRABUŽIŲ.
nesmagumus.
"Ili-press" Cebatus. Nereikia ant jų n puspa
SUŽEISTA 4 ALDERMANAI.
Vyrų Ir Jaunų Vaikinų padirbti
L. Vyčių Apskričio išvažiavi- sekantieji: Teisėjas—P. Micdžiu dėti—šie baltais padais Goodrich f'ebatai ne
a n t orderio siutai ir overkotai. bet
aian
liepos
4
d.
teiksitės
rytoj,
ncatsišaukti;
vėliausių
modelių
nuo
VAIKĖZAI APMUŠĖ PO
šiosis taip kaip plienas.
Jų automobilius susidaužė su p r i e š e valandą susirinkti ties kevičia, Berėk Lanzeris, jau $20.(10 iki $45.00.
LICMONĄ.
Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi
nas žydas, truputį puskvailis
kitu.
Goodrieh/ Cebatai yra padaryti geresniu būdu.
bažnytine svetaine. Iš ėia visi, —A. Katauskas, Teisme tar siutai ir overkotai $15 iki $28.50.
Vyrų Kelinės po $.'$.00 ir augščian.
VIENAME DIDELIAME ŠMOTE—jie negali
>usėdc dvejuose
vežimuose, nas—K. Didžbalis. Publiką la
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau.
Ties Elston
ir California
Miesto tarybos komitetas in eisimės plentu linkui Willow
P i r k savo overkotą dabar prieš
prakiurti, praplyšti arba prisisejnti vandens. Jie
avės. būrys vaikėzų aną va
žioma,
kuomet
kainos
pakjla.
bai
prijuokino.
dustrijos reikalais, susidedąs
tiks jūsų kojai—jie labai smagus nešioti.
Mes taippat turime pilną eilę bi
'nrings.
karą perdaug trukšmavo.
iš keliu aldermanų, vakar va
Gimnastiką atliko aštunto skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo
Komisija.
Policmonas Tansor iš I r $8.50 ir augščiau.
Goodrieh Oebatai turi Raudoną Eilę ast Viršaus—
žiavo automobiliu.
skyriaus vaikai.
Pull Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai jų vaizbaženkiis ir jų reikalaukite.
wing P a r k nuovados liepė
tai ir tt. $10.00 ir augščiau.
Ties Fullerton ir Ashland
"
J
u
r
i
n
i
n
k
a
s
,
"
pagerbimo
IŠ TOWN OF LAKE.
Atdara kiekvieną vakarą iki 0
jiems išsiskirstyti.
ave. automobilius susidaužė su
Parduodami per 40,000 krautuvninht.
vai.
Nedėliomis iki 6 valandai. Sukliasos 1919 m., išpildė žemes
Tas paliepimas nepatiko iš
batomis
visą
dieną
iki
10
valandai.
kitu sunkiuoju automobiliu.
niojo skyriaus mergaitės.
S. GORDON.
Nauja drapanų krautuvė.
dykėliams. J i e apspito polirTHE B. P. GOODRICH RUBBER CO.
1415
S.
Halstcd
St., v Chicago, UI.
Keturi aldermaaai sužeista.
Ant pijano vėl skambino H.
moną. atėmė n u o jo lazdą i r
įsteigto 1002.
• AKRON. OHIO
Vienas iš jų, George Pretzel,
Nelabai senai Jonas šukevi- Overlingaitė. Paskui sekė dai
smarkiai apdaužė.
2G wardos, turbūt, neteksiąs
čius su Jonu Joniku atidarė na "Farvvell Our School
Detektivai dabar turės d a u g
vienos akies.
naują vyriškų i r moteriškų D a y s . " Atsisveikinimo kalbas if~
darbo, kol sugaudys išdykėlius
pasakė K. Barcaitė ir B. Jur
4 M M I ŠRtm\ • M k
AREŠTUOTAS UŽ PADEGI aprėdalų krautuvę po numeriu
1559 So. Ashland Ave. Savi kus.
PABRANGSTA CUKRUS IR
Lietuvis Advokatas
MĄ
NAMŲ.
SALDUMYNAI.
ninkai krautuvės y r a geri ir
Po to buvo dalinimas diplo
Attomey at Law
105 W Monroe, Oor. Clark 8t.
U I -•
sąžiningi žmonės.
mų. Mokyklą užbaigė ir dip Room
Suareštuotas Nicliolas J e -307,
TeL Central 230
^••••.•'t^.
fimus veikti svaigalų proGHICAGO, rLOHOIK
' I
Patartina vietos lietuviams lomus gavo 32 mokiniu, bū
ronda, 48 metų, 2047 Archer
liibieijai, kaip pranešama, ima
Gyv.: 3119 Ko. Hateted Street t
ave. J i s intariamas, kad anparemti biznyje savo tautie tent: K. Barcaitė, K. Pepo
brangti cukrus ir visokios rū
T e l e f o n u Tardą 3X90
ras, V. Letinauskas, F . Mieli
čius.
Kaimynas.
!
r"
.
dai
savo
namus
padegęs,
kad
šies saldumvnai.
nkite, M. Miliutė, A. Švarliugauti apdraudos.
Kavos kaina jau senai pa
IŠ BRIDGEPORTO.
tė, H. Overlingaitė, K. Petkiukilo. Pasakojama, jog veikiai
tė, H. Petravičiūtė, V. J a b VOKIEČIAI GRAŽINA BEL
DIDŽIAUSIĄ Į lETUVlSlU KRAUTUVE CHICAGOJE
pakilsianti dar daugiau.
Birželio
29
d.
Šv.
Jurgio
lonskaitė, F . Šimkevičia, E .
GAMS PINIGUS.
Kavos trustas tikisi gerai
parapijinėje svetainėje įvyko Čebataitė, A. Gestautaitė, B.
pasipelnyti. J i s protauja, kad Nelengva viskas atiduoti, kas
mokslo metų užbaigimo vaka Jurkus, J . Žebrauskas, A.
kuomet žmonės neturės svai
yra paimta.
ras. Pakilus scenos uždanga Trucinskiutė, S. Žilvičiutė, T.
galų, daugiau kavos ims var
toti.
Brusselis, liepos 3. - Vo- lui pasirodė būrys mergaičių Petkus, V. .Andrijauskas, J .
Kava taippat yra nuodai. kiečiai labai palengva grąžina ir bernaičių, kurie užtraukė Juška, J C Jankauskas, K. AnSpangled
Banner," 'tikauskas, I. Pilipavičia, ' J .
Neišmintingai kavą
varto belgams paimtus nuo belgų *'Star
jant ji žmogaus sveikatai j karės metu visokius daiktus, akomponuojant pijanu vieti Masunas, A. Zambacevičia, O.
H »>^ARL QUBBN KONCERTINA £ . X 3
niam
vargonininkui,
p
.
Janu
kenksminga taip, kaip alkoho- mašinas ir iš belgų bankų pi
Jurkaitė, O. Freitikaitė, J .
šauskui. Paskui pasirodė ketu Tamošauskas, J . Januška, J .
ea
lis.
nigus.M
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
rios
mergaitės,
turinčios
ran
Leščinskaitė,
V.
Vaitkiutė,
Nolengva vokiečiams tas pa
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
IŠKRITO PER LANGĄ IŠ daryti. Vokietijoje įvyko per- kose " r a i d e s , " kurioms pašo M. Sutkaitė, Už gerą moktniMašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, filiubiLIGONINĖS.
versmės. Nėra ten senųjų val kus ir sustojus į vietą, iš rai mąsi ir pasielgimą, lankymą
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
dininkų. Nežinia, k u r kokie džių išėjo parašas: "mokslo reguliariškai mokyklos, ir tt.
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirIš West Side ligoninės per daiktai sukrauti ir kiek jų metų užbaigimo v a k a r a s . " Po dešimts mokinių gavo auksi
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
to sekė kalba gerb. kun. klebo nius medalius. K. Barcaitė
langą nuo 5-ojo augšto iškrito paimta.
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
ir ant vietos žuvo ligonis Ru-J Ligšiol belgų bankoms su- no M. Krušo. Baigdamas sa gavo du auksiniu medaliu:
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.
dolph Winter, 968 West 19 grąžinta apie 7 milijonai do- vo kalbą ragino tėvelius, kad vieną už gerą mokinimąsi, o
kiek galėdami leistų savo vai antrą kun. Svirskas suteikė
gat. Ii erių.
Gydytojai tvirtina, kad Ii- Daugelis mašinų taippat su- kelius "į katalikiškas augštes.- už gerą diktandą.
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
gonis buvęs gavęs laikiną pro- grąžinta savininkams. Bei nes mokyklas. Gerb. kun. M.
Po to kun. M. Krušas d a r
Telefonas: DROVER 7309
to pamišimą.
daugelio niekur nesurandama. Krušas nurodė, kad geriausia pakalbėjo.
tine alga.
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