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Ungarijoje ir Serbijoje
Ungarijos bolševikas Kun
prašalintas
\

BELĄ KUN PRAŠALINTAS.
Bet sovietas dar gyvuojąs.

•Budapešte siaučia bolševikiš
ka anarchija.
Vienna, liepos 18.—Visoj Ser
bijoj paskelbta karės stovis.
Kaip Belgrade, taip kituose
miestuose siaučia revoliucija.
Gatvėse seka kruvini susirėmi
mai.
Perilgai Serbija išbuvo ra
mi, būdama nuošaliai nuo bol
ševiku. Šiandie ir ten pakyla
tie nelabieji gaivalai.
Iš Budapešto pranešama,
ka<h grafas Miehael Karolyi,
kuris mėgina sugriauti ten bol
ševikų sovietą ir pasiskelbti
premjeru, išreiškia norą I n 
ga rijoje atstatydinti karališką
sostą. Jis nori i karalius pa
kviesti Serbijos princą Alek
sandrą.
Taippat pranešama, kad ir
Ungarijoje pakilusi revoliuci
ja. Šalyj jau ir be to visas lai
kas buvo siautusi civilė karė.
Bolševikams priešingi ūki
ninkai savo javus degina, kad
tie netektu bolševikams.
Oficierai žudosi.
Iš Budapešto pareina žinių,
jog majoras Bert ha, angaru
militarės mokyklos viršinin
kas, andai nusišovė, kuomet
nugirdo, kad bolševikai 11 jo
mokiniu pasmerkė -\liiop, gi
f

kitus 25 nubaudė kalėjimu.

Paryžius, liepos 18.—Unga
rijos bolševikų valdžios Buda
pešte galva, Belą Kun, praša
lintas iš savo vietos. Jis lošė
užsienių reikalų ministerio ro
lę. Kadangi buvo apsukriau
sias žydukas, tad ir skaitėsi
bolševikų galva.
Apie ta žinių gauta čia tai
kos konferencijoje.
Bolševikų raudonoji gvardi
ja iš Čeko-Slovakijos pasienio
dalimis sugryžusi Budapestan,
kur pakėlusi baisią anarchiją.
šiandie ir Budapešte, tam
puošniausiam Ungarijos mie
ste, seka išnaikinimai ir sker
dynės.
I Bolševikiškos valdžios vao!ąįs_ Budapešte laikinai palikę
Boehm ir Lander.
Belą Kun pastaromis dieno
mis taip buvęs pamišęs, kad su
visais socijalistais ir artimiau
siais savo sėbrais buvo per
traukęs visokius ryšius.
Kuomet talkininkai bolševi
kams statė kaikuriuos reikala
vimus, jo sėbrai išdalies sutik
davo pakai usyti talkininkų.
Bet Belą Kun už tai tiesiog
d ūkdavo.
Nes tai baisiausias krauge
rys. Jis buvo nuolatiniam susi
nėsime su Maskvos Leninu ir
Trockui. Jam liepiant Buda
pešte nesenai buvo sušaudyta
40 kadetų ir pakarta keli ofi
cierai.
Jei apie to kraugerio prašalinimą žinia butų tikra, reik
štų, kad Ungarijos bolševikizmas prilipa liepto galą.
Kitaip ir but negali.

Bolševikų teisėjas Kisks, bu
vęs pirmiau paprastas kalvis,
savo " t e i s m e " bylos metu no
rėjęs išklausinėti ir majorą
Bertha. Bet majoras kalviui
atšovęs:
" A š atsisakau pripažinti legalybę šitam teismui ir tau paRAUDONIEJI ŠAUKIA
ėiam, sėdinčiam teisėjo kresėDARBININKUS REjP."
VOLIUCIJON.
Paskui majoras nusižudęs.
Xe> visvie n bolševikai ji butų
šaukia protestuoti prieš imnugalabinę.
perijalistinę taiką.
KARIUOMENĖ NUMALŠI
NO STREIKĄ UKĖSE.
Copenhagen, liepos 18.—Por
meranijos distrikte Franzburge vokiečių kariuomenė sutruškino streiką .ukėse, anot
žinių iš Berlyno.
Kareivių būriai apvaldė di
desnes ukes ir privertė darbi
ninkus imties darbų.
Darbininkų unijos pildomo
jo komiteto penkiolika narių
suareštuota.
GEN. PERSHINGAS LAN
KĖSI PAS KARALIŲ.

*j

Londonas, liepos 18.—Su v.
Valstijų į^en. Pershing vakar
viešėjo pas Anglijos karalių
Buckingham rūmuose.

DIDELI MIŠKUOSE
GAISRAI.
Liepsnos grūmoja porai
miestelių.
Spokane,-Wash., liepos 19.—
Vakarinėj daly j Montana val
stijos ir šiaurinėj dalyj Idaho
siaučia baisus gaisrai miškuo
se.
Tūkstančiai žmonių kovoja
prieš liepsnas, kad jas sulaiky
ti nuo tolesnio veržimosi. Bet
ne visur pavyksta atsiekti tas
tikslas.
Kai-kuriose vietose žmofiės
turi gelbėties nuo ošiančių pa
veju j liepsnų vilnių.
Montana valstijos mieste
liam Alberton ir St. Regis grū
moja pavojus. Šaukiamasi pagelbos. Bet kas čia gali duoti
pagelbą.
Geležinkeliai, gyventojų ne
atsargumas pakepa gaisrus.
Šitie gi padaro milžiniškus
nuostolius. Be mantos, prarįja
daugel) žmonių gyvasčių.
Ir taip metai į metus.
DIDĖJA STREIKAS
UOSTUOSE.
Policija saugoja laivus ir
prekes. '
New York, liepos 18.—Vie
tos uoste streikuoja garlaivių
pečkurlai, atiejuotojai mašinų
ir visi pirklybos laivų jurinin
kai.
Sustabdyta siuntimas prekių
Europon.
Prekių siuntimo bordas aną
dieną kai-kurių laivų streiki
ninkams pasiūlė didesnę užmokesnį. Bet tie nesutiko.
Jie nori, kad visi streikinin
kai butų vienu žygiu paten
kinti padidinimu užmokesnio
ir geresnėmis darbo sąlygo
mis.
Policija aštriai saugoja uo
ste laivus ir sukrautas prekes.

BUVĘS SO.STO ĮPĖDINIS
PAIEŠKO SAVO BRAN
GIŲ DAIKTŲ.
Revoliucijos metu "proleta
rai" tą viską iškrau
stė iš rūmų.

KANAD0N ATKELIAUJA
VALUOS PRINCAS.
Jis aplankysiąs ir prezidentą
Wilsoną.
Londonas, liepos 19.—Atei
nančio mėnesio pradžioje Kanadon. iškeliauja Vali jos prin
cas, Anglijos sosto įpėdinis.
Tai pirnm kartu jis aplan
kysiąs Anglijos dominiją.
Iš Kanados princas keliau
siąs Washingtonan, kur aplan
kysiąs prezidentą Wilsoną.

Berlynas, liepos 19.—Buvęs
vokiečių sosto įpėdinis šiandie
gyveno Olancjijoje. Revoliuci
jos metu Volfietijoje į jo rumus įsikraustė bolševikai ir
pagrobė visup ten paliktus
brangius daiktus.
Šiandie tad buvęs sosto įpė NUSIKIRPO PLAUKUS IR
dinis per kai-kuriuos vietos
NUSISKUTO BARZDĄ.
laikraščius paskelbia paieš
kojimą tų daiktų. Už jų sura
Tai padarė pralošus karę
dimą ir sugrąžinimą siūlo augVokietijai.
štas dovanas.
Paskelbimuose išvardinami
Montreal, Kanada, liepos 18.
įvairi iš rumiį pražuvę bran —Čia gyvena prancūzas J . A.
gus daiktai. Tarpe Anų yra Chollet, praheuzų-prusų karės
laikrodėlių, bransoiietų ir ki 1871 metais veteranas.
tokių daiktų. •
Po tos karės Chollet buvo
Yra ir 26 cigaretams laikyti nusprendęs nekirpti savo plau
auksinės ir sidabrinės dėžutės. kų ir neskusti barzdos, kol
Tai esą vis dovanos nuo žy-1 Prancūzijai nebus sugrąžinta
mesniųjų asmenų, nuo namiš-|!871 metais prarastos provinc i jos Alsace ir Lorraine.
kių.
Senis savo pasiketinimo lai
Visa tai teko bolševikams.
Princas pageidauja, kad tie kėsi. Buvo apžėlęs kaip bai
jam brangintini daiktai butų siausias sutvėrimas.
Bet štai pasibaigė karė.
sugrąžinti. Už, tą siūloma do
Prancūzija atgavo paminėta?
vanos.
provincijas.
i .
Chollet aną .dieną nuėjo
KAS PAKALĖ NESUTIKIbarzdaskutyklon ir ten išėjo
MTOllUME?
be barzdos ir su irumputffiais
ant galvos plaukais.
Tai prezidento Wilsono
Visgi tai keistas žmogus.
portretas.

Vienna, liepos 19. — F i u m e
kaip pirmiau, taip ir dabar
siaučia nesutikimai tarp itahi
ir prancūzų, tarpe vienų ir ki
tų kareivių.
Tarpe pastarųjų buvo net
kruvinų susirėmimų gatvėse.^
Talkininkai paskyrė komisi
ją ištirti tų nesutikimų prieža
stį.
Nesutikimai prasidėjo pirm
kokio mėnesio, kuomet prezi
dentas Wilsonas viešai buvo
MILIJONAI KOVOTI PRIEŠ pasipriešinęs pavesti Italijai
EPIDEMIJAS.
uostą Fiume.

Vieną dieną vienas prancūzų
oficieris pamatęs, kaip vienas
italas draskęs prezidento Wilsono portretą, kurs buvo per
Paryžius, liepos 18.—Žino statytas su vokiškuoju šalmu.
mas prancūzas specijalistas,
Prancūzų oficieras apmitšęs
Dr. Leredde, prezidentas gydy
italą.
tojų sindikato Seine departa
Tas davė pradžią liesuti ki
mente, paskelbia, jog iš mirš
tančių kas metai Prancūzijoje niams.
700,000 žmonių 40,000 nužudo
bjaurioji liga (sifilis) ir 85,000
Berlynas, liepos 18.—Vietos džiova.
Dr. Leredde tvirtina, jog
neprigulmingųjų
socijalistų
srovės vadai, artimi bolševi piktosios ligos epidemija šaly
kams sėbrai, paskelbė į vokie je žymiai butų sumažinta, jei
čių ir į viso pasaulio darbi prie to rimtai prisidėtų vy
ninkus atsiliepimą, kad jie riausybė.
Berlynas, liepos 19.—Bolše
liepos 21 dieną sukiltų ir už
Šiandie kovai prieš tą ligą vikiškuose archivuose Maskvo
protestuotų prieš "imperija- išleidžiama milijonai frankų. je susekta slapti bolševikų do
1 ištinę" taiką, talkininkų pa Bet jų neužtenka. Reikia vy kumentai (raštai) apie nužu
darytą Versaillese.
riausybės inicijatyvos ir pasi dymą buvusio Rusijos caro ir
Girdi, proletarijatas turįs darbavimo. Gi to visa nesima carienės.
pakelti balsą ir parodyti vi to.
Iš tų raštų patiriama, jog
siems, jog jis nesutinkąs su ta
carienė buvus peršauta kelis,
taika. Girdi, taika turi būti be
BELGIJA NORI S. V.
kartus. Caras gi buvęs per
jokių užgrobimų ir atlygini
GLOBOS.
šautas septynis kartus, kol su
mų.
Brusselis, liepos 18.—Belgi dribęs negyvas.
Bereikalo jie drasko savo
Caro lavonas paprastam me
koseres, pasivadindami prole jos parlamente išreiškiama
t a r i a t o geradariais. Tuos ge stiprus noras, kad Suv. Valsti diniam karste iš Jekaterinbur
radarius darbininkai jau paži jos apsiimtų globoti ir Belgi go buvo atvežtas Maskvon. Ir
no iš rusų socijalistų bolševi ją, kaip yra pažadėjusi daryti ten Kremliaus vienam pečiuj
su Prancūzija.
sudegintas.
kų darbų.
Prancūzus žudo piktoji liga
ir džiova.

CARO LAVONAS SUDE
GINTAS MASKVOS
KREMLIUJE.
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Rusų bolševikų darbai Rygoje
BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ
'
100 ŽMONIŲ.
Tūkstančiai žmonių išgelbėta.
Stockholmas, birželio 20 (ko
respondencija \.—Rusų
bolše •
vikai Rygoje gyventojus t iro
nizavo ligi gegužės 19 dienos.
Tą dieną latviai visai netikė
tai užpuolė Rygą ir išvijo iš
te n bolševikus.
Netikėtas ir staigus latvių
užpuolimas išgelbėjo tūkstan
čiams žmonių gyvastis. Ne?
tūkstančius žmonių (soči jai istiškai tariant, buržujų) bolše
vikai buvo sukimšę j . kalėji
mus ir laikė kaipo užstovus.
Bolševikai, turėdami laiko,
nebūtų palikę tų žmonių gyvų.
Vargas tad jiems buvo, kad
jie turėjo veikiai dumti be iš
pildymo savo grūmojimų.
Nugalabino 100 žmonių.
Viską, ką bolševikai galėjo
suspėti atlikti, tai nugalabinti
100 žmonių prieš pat pabėgi
mą iš miesto. Nužudė jie vi
sus žymesniuosius ir apšvie-

stesnniuosius žmones, kuriuos
laikė atskiriam kalėjime.
Apie tą čia informacijų pri
statė Hans Fraenckel, kurs bu
vo iškeliavęs Rygon su tikslu
išgelbėti savo draugus nuo
bolševikų indukimo.
Jis buvo nukeliavęs motori
niu laiveliu. Jam pavyko iš
gelbėti ir čia atsigabenti 13
savo senovės draugų ir pažį
stamų.
Baisus stovis Rygoje. *
Fraenckel pasakoja, jog sto
vis Rygoje" taip baisus, kad
visko negalima nei įsivaizdin
ti, nei nupasakoti.
Siaučia
visatinas
badas.
Žmonės slankioja
gatvėmis
kaipo šešėliai. Bolševikai vis
ką nuo jų atėmė.
Gi bolševikų teroras buvo
baisesnis už pragarą. Nužudy
tų ir nuo bado ir ligų mirusių
žmonių lavonai guli gatvėse.
Ryga kituomet buvo turtin
gas, žydintis savo pramone ir
pirklyba miestas.

DAUG LAIŠKŲ SIUNČIAMA ATRASTAS MIŠKE PAKLYVOKIETIJON.
DFS VAIKAS.
Paštas užverčiamas laiškais.

Miške išbuvo 11 dienų.

Kuomet vyriausybė panaiki
no uždraudimą siųsti laiškus
Vokietijon, šiandie Chicagos
paštą tiesiog užverčiama laiš
kais.
,

Žmonės uogautojai iš Chica
gos miške netoli Grass Lake,
111., vakar atrado kuone pus
gyvį išalkusį 6 metų bernaitį
SNIEGAS IR BLIZARDAS
Henry Nutter, kurs pirm 11
ANDŲ KALNUOSE.
Vokietijon siunčia laiškus dienų tenai buvo pražuvęs.
vyrai ir moterys, katrie pirm
Vaikas atrastas prisiglaudęs
Buenos Aires, Argentina, lie karės gal nekuomet nerašyda
po vienu palinkusiu medžiu.
pos 18.—Andų kalnuose ir vo laiškų toh šalin.
Balsas buvo užkimęs, visas
apylinkėse ir tolesniai siaučia
Pastos viršininkas tvirtina, sugeltas uodų, baisiai išalkęs,
baisus blizardas. Nuolat snin
ga. Žemėmis užgriauta du tu kad per kelias dienas tik iš kaipir pusprotis.
Atrastas vaikas tuo jaus bu
neliu trans-Andine geležinke vienos Chicagos Vokietijon
bus
išsiųsta
koks
šimtas
tūk
vo paimtas į Spring Grove ir
lio.
stančių laiškų.
tenai jam pakviestas gydyto T
Nereikia stebėties. Kuone jas. Ilgas laikas jis buvo be
DARBININKAI BALSUOJA
per pustrečių metų niekas ne supratimo. Paskui atgaivintas
UŽ ALŲ.
galėjo susirašinėti su saviš vaistais ir pienu.
Appleton, Wis., liepos 19.— kiais, gyvenančiais Vokietijo
Vaikas miške paklydo if
Čia yra Wisconsino valstijos je. Kiti to negalėjo padaryti pražuvo liepos 3 d. Per tą vi r
.Darbo Federacijos suvažiavi visu karės metu, kuomet Vo są laiką tėvai ir aplinkiniai
mas. Suvažiavimas nubalsavo kietija buvo blokuojama.
gyventojai ištrempė mišką ir
palengvinti karės meto svaiga
Tuo tarpu laiškai Lietuvon vaiko nesurado. Buvo tam tik
lų prohibiciją ir leisti žmo trukdomi. Oficijaliai imant, slui pavartoti treziruoti suneš
nėms vartoti alų^ su 2% nuoš. Lietuva priskaitoma prie Ru Bet ir tas nieko negelbėjo.
alkoholio.
sijos dalies, kur siaučia bolšeAnt galo pertraukta ieštoijk
, Pragyvenimo
pabrangimo vikizmas. Gi bolševikiška Ru
mas. Abelnai buvo manoma,
reikale nutarta kreipties Suv. sija yra blokuojama. Tad ir
jog jis bus pražuvęs.
Valstijų kongresam
laiškai ten kol-kas neleidžiami.
Neapsakomas
džiaugsmas
Talkininkai taikos konferen
tėvams.
SAN PRAN0ISCO SVEIKI
cijoje vis dar nedrįsta pripa
NA DE VALERĄ.
žinti Lietuvai nepriklausomy
KARPENTERIAI GAVO
bės.
San Francisco, liepos 19.—
ULTIMATUMĄ.
Čia atkeliavo Airijos preziden
ALABAMA EINA PRIEŠ
tas de Valerą. Minios žmonių
Building Construction ErnMOTERIS.
jį iškilmingai sutiko ir pasvei
ployers' Ass'n vakar 16-kai
kino. Veitos airių organizaci
tūkstančių streikuojančių karMontgomery, Ala., liepos 19. penterių indavė ultimatumą.
jos parengė labai plačią pro
gramą susirinkimams ir pra —Šitios valstijos legislaturos
Pasakė, kad kaip šiandie ry*
senatas pasipriešino ratifikuo
kalboms.
ti amendmentą, kuriuoini mo te visi karpenteriai turi su
terims duodama lygios teises grįžti darban. Gi jei to nepa
IŠSKLEIS JUODĄ
darys, su rytdiena jiems ir ki
politikoje.
VĖLIAVĄ.
tiems prie namų statymo dar

Cork, Airija, liepos 19t—Vie
tos gyventojai nusprenuė^lfaip
šiandie čia išskleisti juodą vė
liavą. Tai busiąs protestas
prieš Angliją, kuri šiandie
Londone iškilminigai pamini
taikos įvykimą ir pergalės
šventę.
Airija taikos neturi.

bininkams bus paskelbtas lok
autas.
Bet karpenterių unijos va
dai praneša, kad Jie ignoruo
Washington, liepos 19.^-Gesią ultimatumą.
neralis postmasteris paskelbė,
jog galima Vokietijon siųsti j Reiškia, daugiau 100 tuksiuntinius per parcel post. j stančių darbininkų Chicagpje
Siuntiniai neturi but sunkesni, neteks darbo neapribuotam
11 svarų.
i laikui.
LEISTA SIŲSTI SIUNTINIUS VOKIETIJON.
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rūtai Keistutienei, kad kada
nors jos tautietė darbuosis pa
tt
našiems tikslams ka*> 2in ar
l.rTHrABHAN DAILY F R I K i m
Kelmė (Skaudvilėj apskr.).
butų Biruta tikėjus? Rūpintis
Piih|1*h»»d Oail> Exi>ept S?in«layn hy
Čia vietiniame komitete užsi
DKAI'GAS P r B I J S H l N f l CX).. Inc., ištuštėjusių karčiamų pripil
f
IftOO W. 161 h St., C'hioaeo, niinots. dymu ir vadintis žemaite, ro
Gal sunkiausia dalis šios pa- kus universitetus. Vis dau- registravo neturtingų žydų ar
yra tai darodymas, kad daktaras yra reikalingas ir
T E R M S O F SI BSCRIPTION
ti
2000;
beveik
visi.
dos,
negalimas
daiktas.
Cnicagiau
ir
daugiau
gauname
laiš
saulinės
karės
metu
teko
pa
One Y**Lr
$5.00
kad kokia nors kūno dalis reikalauja atgaivinimo ir
Balandžio m. komitetas rašė
lh«Mth»
. *».«oKgoje bet-gi galimas!
kelti Lietuvos moksleivijai. kų, prašymų, kuriuose gyvai
kad kraujas yra nečystas ir nervai turi būti sustip
T h u r a l a y ' s Edition
$2.00
vyrus nuo 19 lig 21 metų am
prašoma
padėti—duoti
progos
J
a
u
pirma
svetimtaučių
vijaAt MEWS-STANI)S Iv % OOPY
rinti.
•
Advertistug r a t o au applicatfou
mokyklą, žiaus. Tuose sąrašuose nėra
ma ir stumdoma kentė ji dva pasiekti ąugštąją
sinį skurdą. Užėjus karei dau Kruvinu skundu skundžiama nei vieno žydo; tarsi Kelmė
____________
PARTOGLORY priduoda geležies kuri yra reika
je
jų
visai
nebūtų.
LIETI*VIV KATALIKV DIENRAŠTIS
Ir bolševikai ir nebolševikai guma josios beveik varu tapo si. Bet čia kįla nelemtas lėšų
linga jusų kraujui. Phosphate ir kiti elementai yra
!
Žydų
atstovai
komitete
pa
klausimas.
Stačiai
skaudu,
ne
rusai savinasi Lietuvą. Tat išdanginta Rusijon. Ten pus
geri del nervų.
aiškino,
kad
neranda
knygų
pakenčiamai
graudu
pasidaro,
s
E i n a kasdiena Išskyrus nedėldicnius. reiškia jie abieji yra mųs 'ne- badžiu, paskutines jėgas dėda
metrikų, dėlto ir negalį duo
P R E N U M E R A T O S KAINA:
Vienas butelis kainuoja $1.25. Penki buteliai
prigulmybės priešai. Maebia- mi moksleiviai tęsė mokslą, kad tai moksleivijai, kuri iš
Metanu
$5.00
ti
reikalaujamų
žinių,
$5.00. Pristatoma dykai ant jusų adreso.
prisilaikant rengėsi į ateities darbininkus. samanotos bakūžės tiek erškė
Pusei Metų
$3.00 velli 'o taisyklių
v
Per
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ir
kaikurių
čiuoto
kelio
išvargo
kol
priėjo
Iškilus didžiajai Rusijos re
P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai mums reikėtų džiaugtis, kad
kas skaitosi nuo ufcirasymo dienos no jie pjaujasi tarp savęs.
FIRST CLASS APTEKA PARTOSA
Bet voliucijai ir pančiams, varžiu iki augštosios mokyklos durų, kaimiečių nesusipratimą, Kel
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
rašo
160—2nd Ave., Dept L. 4., New York.
siems visuomeninį gyvenimą, kuri tiek jėgų padėjo mūsų mės žydai puikiausiai
adres-4 visada reikia prisiųsti ir senas Macliiavelli'o ir vardas mums
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- nepakenčiamas. Netikime, kad nukritus—mūsų lietuvių visuo tautos atgaivinimui, kuri savo "smukųjį."
> :
(G-6i).
k a n t krasoje a r exprese "Money Order"
draugų, žuvusių kovos lauke,
meniniame
gyvenime
atsirado
Šmuklėrių teismas lengvai
a r b a įdedant pinigus J registruotą mums galėtų būti naudos iš
krauju
patvirtino
savo
begali
baudžia.
laišką..
svetimos nedorybės, dėlto vi tiek spragų, tiek reikalų pasi
nę
gimtojo
krašto
meilę,
kad
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. sai nesidžiaugiame Rusijos ne rodė, kad nedidelio būrio se
nesniųjų, inteligentų neišteko. tai moksleivijai negali padėti
ŽmOnės labai susirūpinę del markių. Kaikurios kuopos na
Klikoliai. Čia gyvenimas ap
•
1800 W. 46th St., Chicago, III. laime.
riai pinigų dar neįmokėjo. Kr.
Pagelbon turėjo eiti mokslei pasiekti paskutiniojo tikslo, miręs, nei komiteto, nei mili duonos ištekliaus.
Telefonas McKJnley 6114
TečiausRusija yra taip arti
vija. Didi ir maži stojo į dar paskutinės viršūnės, baigti aug cijos nėra, nes žmonės nesuJ. Laucevičius. D. p. Centro Komitetui nuo
Lietuvos, kad mųs šonai susi
bą. Tremtinių organizavimas į štąjį mokslą. Nejaugi tiems prazdami jų vertės, nenori
šimtis yra jau įmokėtas. Beto
siekia su jų šonais. Esame lyg
draugijas, į kuopas, į profesi- pilniesiems žiedams, tai švie steigti, o nėra kam jų para
Punskas, Marijampolės aps. V. skyrius išleidto pinigų laik
du ūkininku tame pačiame
siajai
tautos
ir
Bažnyčios
vil
'nes sąjungas, pagelba ir trem
ginti. Žydų veik nėra, tad ir
Balandžio 27 dieną š. m. raščių išrašymui. Savo kny
kaime. Vieno trioboms užside
čiai
lemta
nuvysti
vien
dėlto,
tinių organizacija jiems grįž
spekuliacijos nematyti. Žmo mokyklos salėje įvyko Krikšč. gyno nėra, bet naudojamosi
gus gali užsidegti ir kitas.
kad
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ubagai,
kad
mes
ne
tant, jų globojimas ir vadova
nės griežtai nusistatę prieš Bemok, partijos Punsko sky " Ž i b u r i o " knygynu, kur kiek
Dieve neduok jei Lietuva taip
turime
milijonierių,
kurie
ka
vimas jiems, agitacija, paskai
bolševikus, ir nenori nei many riaus visuotinas susirinkimas. vienas gali gauti pasiskaity
pasidalintų pusiau, kaip da
pitalų
nuošimčiais
išlaiko
de
tomis, susirinkimais, apsaugoji
ti apie kaž kokį bolševikų " r o  Narių prisirinko gan daug (a- mui knygų. Beto yra išra
bar Rusija.
šimtys
moksleivių.
Ne-ne,
šim
mas mūsų tremtinių minios nuo
jo t>
pie 600 žm.). Salė buvo pilnu šyta laikraščių 40 ekzemplioNesidžiaugkim savo skirtu bolševizmo—vis tai toji dirva, tą kartų ne!
tėlė, net visi negalėjo sutilpt. rių P., skyriaus pinigais.
mais nuo rusų. Mųs inteligen kurioj teko dėti paskutines jė
Kruvinai vargdienio sukas
Laižuva (LSB). Čionykštis Susirinkimą atidengė valdybos
Antrą ir tretį klausimą re
tija mokinosi vienose mokyk gas mūsų išvargusiai mokslei tais, prakaitu laistytais skati
Komitetas labai pavyzdingai pirminnkas Senda. Susirinki feravo Zablackų Kazimieras
lose su rusų inteligentija. Mųs vijai. Visą to darbo rimtumą, kais mitusi moksleivija, atėju
darbuojasi. Ačiū tam vald mo pirmininku buvo iš rinktas P. J i s plačiai išdėstė Kr. Dem.
liaudyje taip-gi yra bemokslių, svarbą ir platumą tik ateitis si jau didesnę pusę kelio iki
Gavome žinių, kad p. MeldaPartijos programą, kiekvieną
kaip ir rusų liaudyje. Tai-gi įstengs tinkamai nušviesti bei savo augštąjam tikslui, nežus, žios autoritetas augštai paki tas pats Senda.
žio svetainėje žmonės tarėsi
lęs. Milicija beveik vokiečių
Buvo patekta šiokia dieno punktą atskirai. Paskiau pri
Lietuva gali užsidegti bolševi- įvertinti.
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su
ja
kar
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Vietų tokioms įstaigoms da
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degant, kada Kapsukas paėmė
pų
jau,
gana
turėjome
džiovi
bar nestoka. Keturi šimtai lie
a) Kr. D. P. Punsko sky rėti į sunkiausias aplinkybes,
Vilnių. Dabar Kapsuko nėra, baigė gimnazijas—lietuvių vi ninkų, gana gražiausių žiedų buvo mitingas. Žmonių prisi
tuviškų saliuninkų Chicagoje
kokios dabar pasitaiko, bet
pirmutinis ligos karštis perėjo. suomenė džiaugėsi sulaukusi be laiko po velėna pakišome! rinko gana daug ir indomiai riaus veikimas;
labai maloniai užleistų savo
turi dirbti darbo žmonių bū
Liko reikalas būti atsargiems, jaunų studentų, kurie nepoil- Mums reikia sveikų, kūnu ir klausė pasakojimų' apie mūsų
(c) del knygyno.
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kad neatkristume. Liga atkri
dvasia rimtų inteligentų, kurie reikalus. Bolševikų akcija vi
2) Ką turi žinoti kiekvie vio pagerinimui vardan Lietu
siimančiam užmokėti už vietą.
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sai nupuolusi, nieks jiems nevos laisvės. Nors turime daug
tusiam visuomet būva sunkėsprikeltų Lietuvą mūsų.
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3) Krikšč. Demokratų par priešų, bet savo ištverme,
Deja, kusijos gyvenimui iši
donų sahumnki} dar liksis | k a r t S R r i r f t I 1 ? i a m
Reikia pažymėti, kad čia
kantrybe ir darbais atsieksirus—pakriko ir augštosios mo liai amerikiečiai, padėti, nes kaipo netolimoj nuo rubežiaus tija ir Lietuvos valdžia.
apie pora šimtelių tokių, k u
4) Klausimai ir sumanymai. ime to, prie ko siekiame, tai
Protinga Lietuvos politika kyklos. Tada grįžo moksleiviai tai yra pamatinis ir svarbiaur i e są-žin? s e n i a i p a s k a n d i n o .
šias šių dienų reikalas. Pražu- vietoj spekuliacija žymiai iš
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Padorieji saliuninkai parda
mos Lietuvos Valstybės, tei
^ . ^ ^ ^ ^
_ ^ nuoja 150 k. Žydai viską su V. pirmininkas Senda.
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Punsko
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Bet sutartys turi būti pro Deja, ar čia lemta buvo apsimėnesį,
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nės įstaigas. Kiti, kurie iki
jaunimas, tėvynės viltis. Inte tai lietuvių moksleivijai. Iš
kuriuos referentas teisingai
šiol uoliausiai platino girtybę, tingos. Mes esame permaži, kad vilti. Atėjo dar sunkesni lai- ligentų taip maža, jų trūksta kitur, patys žinote, jokios pa- linkybės neleido kaip reikiant
veikti. Nuo rudens 1918 me paaiškino.
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dabar tvers nezaležninkų " p a dalintume dovanas Rusijai. *±?T%
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svietiškių
rapijas," kad saliunų kamba- R u s i J a yra perdidelė, kad rei užliejo bolševizmo vilnys, krau
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vienas-du.
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darysime,
ką
kalautų iš mųs dovanų. Gale ju ją paplukdė. Gręsiančio P a " dirbsime?
riai neliktų tušti.
tiek reikalų, kad iš ten skati riau gyvuoti, nes vokiečių val Kr. Dem. partijos Punsko gy
^
^ ^
^ ko neatimsi. *
Visi pripratę prie
džia nesikišo į draugijų reika venimas.
Del tos priežasties Chicago- tume padėti nebolševikiškai voįaus šauksmas vienu šiurpu-j M e g
je reikia tikėtis nezaležninki- Rusijai įveikti bolševikus, jei liu perėjo visą Lietuvą. Susto J u s iš tolimojo užjūrio gau
Tad padėkite, broliai! Jumy lus. Paskutiniu laiku įsira susįrinkimų. Rimtai ir gra
jos sustiprėjimo, P-nia Žemai-, ir Rusija mums duotų ką nors jo vyr,s į vyrą Lietuvos sunųs siausia paremsite mus. Mes ti- se paskutinė ir vienatinė vil šiusių į Kr. D. p. Punsko sky žiai juose užsilaiko ir atsidė
tė jau pavedė savo jogas *m\į
? P « « d a r b a v , m 8 . Neturime gimtosios šalies gintų. Mokslei _ _ _ " _ £ _ . v a r g d i e n i s , darbi- tis!...
rių yra a p i e 1800-2000 na ję klauso kas ten svarstoma.
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Lietuvai.
sudareparUząntų biUr.uST,pir- m a t n i n k a S ( _, m i e s t o p r a m o n i .
sidarbuos, kad buvusieji sa
" L a i s v ė , " Kaune.
'
" L i t u a n i a " Valdyba mui Kr. D. p. Punsko skyrius tuGalima Koleaką imti per mi perėjo skersai-išilgai Lietu ninkas ir kunigas ir inteligen
liūnai neliktų tušti. Ar jiems
ir tos pat draugijos pasidalino į kuopas (jų yra
vą
šaukdami
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žygį.
pasiseks, tai kitas klausimas. vien su rusų tauta ir galima *
susišelpimo
Fondo apie 20). Visos kuopos dar immiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii
tas supras tą gyvą tautos reinepristatė sąrašų, kadangi su- PIRKITE KARĖS TAUPY
Pirmuose mūšiuose nevienas kalą ir dės savo skatiką, kad
Komisija.
Nezaležninkijos pasisekimas sakyti priešingai, kad Kolčakas
kas
kita,
o
rusų
tauta
kas
si rinkimas įvyko skubotai.
jų paguldė savo galvas' ir nuteikus progos eiti augštąjį Fryburgas,
priklauso nuo dviejų priežas
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
kita.
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Kolčakas
pripažįs
krauju patvirtino tą, ką mylė- j mokslą vargo ir skurdo nukan- Gegužio 19 d., 1919 m.
čių. Pirmoji yra didelis drąsių
Kasoje pinigų yra apie 500 IflIlIlIlIlIlIlIftlIIlIlIlIlIlIlIlliiiiiiiiiiniiHfj
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neprigulmybę,
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priagitatorių skaitlius. Antroji
jo. J ų agitacijos pasišventimo
priežastis yra didelė tamsybė pažįsime jį rusų tautos vadu. dėka atsistojo stipri, dvasia
Patinka man vienas Sokra svarbu. Svarbu, kad* save nu
tik keršinamasis tuo pačiu at
tų, kurie duodasi nezaležnin Mųs balso vertę Kolčakas gal galinga mūsų kariuomenė. Iš
mokėti neužsispirtų. Jis malo to išsireiškimas. Išminčių vie ginkluos, užmuš savyje nedo
pajus, kada Kolčako pripažini tisus laisvanorių būrius atvež
kijos agitatoriams apdumti.
nas asmuo baisiai išdergė, iš rą keršto jausmą. Skriaudą
nus tik savo siekime.
mo klausimas bus Washingto- davo moksleiviai iš savo gimį d e alizatorių.
Agitatorių netrūksta. Savo
E s a m a ker§to
kočiojo. Sokratas nieko jam darantį artimą sugėdys, pada
ne, D. C. Jei Kolčakas mųs ne tųjų kampų. Aukso raidėmis
Pažinojau piktą ūkininką.
biznį suprantantieji nesąžinin
I § r u s u k e r g t ą į p a d a n g e s kėlė
nesakė. Draugai pradėjo ra rys abejojančiu. Jeigu ir to
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Lermontogi saliuninkai duos ir lėšų
poetai
ginti. Nejau-gi tu tam pašle liau jam gerą darys, neatsi
jis turi mus pripažinti Rusijos
vardą į mūsų atgimimo už ko vas. J ų poemos iš Kaukazo gy davos. Ne tiek iš baimės, kiek mėkui užsileisi, nieko jam už laikys jis. Su laiku iš j bus
tiems agitatoriams. Tai-gi pir
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piliečiais. O jei mes Rusijos vos, už nepriklausomybę isto
iš
pasibjaurėjimo.
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Bet nedrįskime reikalauti iŠ Kaukazo gyventojai kerštingi
jaugi aš turėčiau keršyti ne
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lupą.
Buk draugu, kad draugų
trąją. Nežinia ar daug bus
jos daugiau negu ji gali, dau- ir tuodu poetu tą jų ypatybę
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Kolčakas
negali
de
turėti nori. Nelauk, kol kiti
tamsuolių, norinčių patekti į
giau negu privalo—nedrįskime gražiai apdainavo.
Kerštas Iki kraujų, t Abejoju, beg jis įspirtų?"
,
mokratiškai
mus
valdyti,
nes
f
buvo patenkintas. Supranta
tinklą.
gerą tau pradės daryti ir tuoleisti jai pražūti.
gražus, kiltas.
Kerštas
neprotingas.
Pro
jis nepripažįsta inųs apsisprenma, arkliui skaudėjo. Bet kas
mi savo prietelystę rodyti. Da
Girtuokliai, saliunų rėmė
Dabar, gyvenimui susitvar
Idealizavo kerštą ir pran
taujančiam
už
jo
stvėrimasis
ryk visiems gerą, o draugų ieš
jai nepasižymėdavo perdidelė 1 uno'
kius, susitvėrus kariuomenei, cūzų rašytojas A. Durnas. Jo iš to t
gėdą daro. Gera inžeidžianKuomet Kolčakas mųs ap kuri drąsiai ir ištvermingai veikalas "Monte Cristo Grašviesybe. J i e Chicago j e užlai
Keršto tikslu yra pagaminti čiam, skriaudą ir neteisybę da koti ir laukti nereikės. Pasi
kė 400 saliunų, galėtų užlai sisprendimą ir neprigulmybę kovoja su bolševikais—mokslei f a s " geriausia apie tai kalba, skausmo, ar tai kūno, ar tai rančiam asmeniui nieko neda taikys neteisingų, kurie blogu
kyti nors 200 nezaležninkų kir- pripažįs, tuomet mes jam pri- vijai reikia tęsti mokslą—rei- Pas jį kerštas saldus, atkerši- dvasios. Pasiseka. Sako, kerš ryti. Bet dar gražiau geru at už gerą gali atmokėti, skriau
dą darys. J ų bus maža. O ir
kužių. Yra saliuninkų supran pažįsime demokratiškumą. Už kia baigti mokslą, kad kuo- jimo aktas tenkinantis, malo- tas saldus. Bet koki saldybė, mokėti. .
tie, jei nebus svertasi keršto,
tančių tą. Visa sunkenybė tik neprigulmybės
pripažinimą greičiausia vėl stojus į darbą, nus.
jei kitas, kad ir nekenčiamas,
Už kiekvieną gerą darbą
tai, kaip juos pritraukti, kad padėsime jam kovoti su bolše jau išaugusiais, rimtais darbi-1 Bet ar-gi taip? Ar-gi kerštas kankinasi! Kerštas yra bepro daugelis tuojaus laukia kredi virs draugais. Piktas už piktą,
jie taip uoliai neštų savo cen vikais. Reikia tiSėtis, kad Kol nmkai*: T u labiau, kad pa- yra malonus, ar jis suteikia tystė. Beprotystė niekad pa to, padėkos. Kaip to nesusi štai kas pasaulio nelaimes ga
0
mina. Kad kas geru už piktą
tus į priprastąsias vietas už čako patarėjai tą supras ir likutinių jų
metų
sūkuryje, pasitenkinimo f Gal but ir yra tenkinimo nesuteikė. Atsipei laukia, nusimena ir daugiau^
nezaležninkišką .
pliurpalą, neprigulmybę mums pripažįs. daugelis/ net kitiems metams, asmenų, kuriems patinka savo kėjo žmogus ir jam šlykšta da nebedaro. Tarias neapsimoka. moka, pasaulio negerybių ne
daugina. Jis jas mažina.
kaip uoliai nešė juos už gerą
aplinkybių verčiami, nutraukė auką kankinti. Bet veltui sa- rosi. J i s savo pasielgimo gėdy Bet gera daryti apsimoka. Už
alų ir stiprią degtinę.
ųiokslą. Lietuvoje nepramato-' vo sieloje ieškojau jausmo, ku si, nors lupos ir liežuvis sa jį laukiamoji užmokesnis tuo
Kerštas yra neprotingas.
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neateMi.
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Teisina,
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nesigiria.
rna įsisteigiant artimu laiku rį galima butų kerštu patenKrikščionybė keršto neideali
to sunkaus klausimo išrišti ne
augštosios mokyklos, jeigu ir kinti. Man .rodos, kad jo nėra Neprotingas bjivo asmuo, ku šimteriopais ir nematomaig ke zuoja, gi krikščionybe gerą at
galėjo.
Bet ponia Žemaitė
butų, tai išpradžių ji maža bu-j nei pas kitus žmones. Keršto, ris pasakė, kad kerštas saldus. liais. Tepamėgina vieton ker stovauja. J i žino, ką sako, kuo
jiems maloniai patarnavo viso
tų ir visų norinčiųjų negalėtų i kaip ir kitų tikslų, siekimas O vienok jo kvailybė daugelio što gerą daryti, patarnauti, met priešui geru atmokėti ska
•«Wt SAVINOS STIOIPS
mis savo protelio ir liežuvio
patenkinti. Vienatinis išėjimas [yra padilginantis. Keršinimo sanprotaviman įsiskverbė ir Gal pirmuoju savo tokiuo pa tina. Tik ne krikščioniškos
MSUBDVrTHft
jėgomis.
—duoti progos studentijai iš aktas yra sloginantis, nemalo pasielgimus darko, negeron sielgimu tariamąjį " p r i e š ą " dvasios žmonės kerštą idealiUNITED STATE*
nenuginkluos.
Tas ne taip
Jei kas nors butų sakęs BiGOVERNMENT
važiuoti Europon (į katalikiš- nus. Jis ir baimės sukelia: kad vagon kreipia.
zuojįa.
i
Purinas.

Lietuvos Moksleivijos Balsas Į ŽINIOS Iš LIETUVOS.
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Prakaitavimas Naktį

Šeštadienis, liepos 19. 1919

D RAU G A S

4 pūdai*avižų, 1 pora kojinių,
38 aršinai audeklo, 3 rankš
luosčiai.
Sardokų kaimo Š nuo Blaže
%
Kauniškė *'Lietuva'' gegu vičiaus : 3 pūdai kviečių, 3 pū
(Nuo rugp. 16 d*., 1918 m., iki visų svieto dalių ir stengės žio -6 d. praneša labai indo- dai miežių, 59 svarai mėsos,
gauti aiškaus supratimo tarp- mias žinias, kaip suvargę 1 pora pirštinių.
gegužio 15 d., 1919 m.).
tautiškos politikos srityje, kad Lietuvos žmoneliai šelpia ka
Vilkaviškio miestas: 15 pū
jie geriau galėtų pranešti Tai reivius ir neša bei veža jiems dų rugių, 80 pasagų, 5 svarai
Nuvažiavimas j Paryžių.
kos Konferencijai apie kiek pašelpą. Štai ištrauka iš to uknorių, 1 skrynutė grifų, 4
Apleidęs New Yorką, aš vienos tautos troškimus. Vė laikraščio:
retežiai, 2 bašlikai, 3 poros
tiesiai keliavau į Paryžių. Ten liaus aš visus tuos vyrus su
pirštinių, 3 poros gatkų, 12
Aukos,
surinktos
Vilkaviškio
nuvykau rugpjūčio 30 d. ir iš sitikau Paryžiuje..
porų kojinių, 3 šmotai audeklo,
apskrityj, Lietuvos
buvau per 11 dienų. Paryžiu
4 rankšluosčiai, 12 puodukų, 1
Čia aš labai gerai susipaži
kariuomenei.
je daugiausia laiko praleidau nau su p. Dulles, Lansingo askrynutė paišelių.
Duobėnų
kaimo:
1
virvė,
1
iki padariau susinėsimus su^A- nuku h* attache Amerikos Am
Lietuvių Krikščionių De
apinasris,
8y
aršinų
audeklo,
2
merika per Paryžių. Tai bu basadoje Berne, p. Dolbear,
mokratų
Partijos, Smilgių
2
pori
pirštinių,
3
p.
miežių,
vo reikalinga daryti detto, kad attacbe Berne, su p. Savery ir
skyrius: 15 rankšluosčių, 4 po
41^
p.
rugių,
1
p.
kviečių,
55
nereikėtu susirašant siųsti sa- Lordu Acktoit iš Britų Legaras pirštinių, 3 poros kojinių,
svarai
mėsos.
vo raštus per Prancūzų cen cijos, ir su ambasadorių Du26 aršinai audeklo, 6 paklodės,
Mažučių
kaimo:
2
skrandos,
zorius. Man tai padaryti pa tasta iš Prancūzų Ambasados.
2 pagalvės, 9 pūdai rugių, 30
2
rankšluosčiai,
2
marškiniai,
sisekė, padedant Amerikos Co- Jis dabar yra generalis sekre
svarų mėsos, 25 svarai žirnių,
4
poros
pirštinių,
1
retežis,
20
mmittee on Public Informati
2 poros gatkų, 4 maišai, ir t. t.
torius Taikos Konferencijos.
svarų
mėsos,
9
pūdai
rugių,
on ir Amerikos ambasadoriui
ir t. t.
Jau
nereikia
nei
sakyti,
kad
1
p.
kviečių.
Paryžiuje. Ir taip jiems pa
Taigi, matome, kaip Lietu
jie
visi
gavo
progos
pilnai
su
Gūželių
ir
Višč.
kaimų:
9
dedant mes gavome teisę var
vos piliečiai, mūsų suvargutoti diplomatišką maišelį, siun sipažinti su lietuvių klausimu. pūdai miežių, 12 p. rugių, 2 sieji broliai, aukoja pagal iš
čiant laiškus. Aš taippat ten
avys, veršiukas.
galės mūsų kareiviams. Kaip
Gabrys.
bebūdamas ištvriau, kas \ ra
Garšvinių kaimo: mėsos 15 jie stengiasi visomis jėgomis
Gabrys prieidavo ir buvo svarų, 35 aršinai audeklo, 5
daroma Paryžiuje del Lietuvos
atgimdyti Lietuvoje laisvę. Gi
neprigulmybės.
Betyrinėda priimamas visose Šveicarijos rankšluosčiai, 6 poros piršti
mes Amerikoje, liuosybės ša
mas atradau, kad visas darbas legacijose.
nių, 1 pora kojinių, 1 maišas, lyje gyvendami jų broliai, ar
•buvo varomas iš Šveicarijos, ir
5 kailiai, 1 batai, 35 svarai sudėję rankas ilgai sėdėsime?
Susipažinimas su Mažųjų
kad visos žinios, kokios tikTai
kruopų, 1 virvė, 2 retežiu, 2 Tiesa, daug lietuvių kolonijų
buvo išleistos apie Lietuvą
Tautų atstovais.
pūdai ir 35 svarai miežių, 1 dirba, prakaituoja
vasaros
Prancūzijoje, parėjo iš LatisaČia bebūnant, aš susipažinau pūdas ir 20 svarų rugių, * 20 metu, kad surinkus drabužių,
nno. Toks dalykų stovis buvo su naujųjų
šalių atstovais, svarų sėlinu.
valgomųjų daiktų ir pasiuntus
labai nepatenkintas,
teeian kaip tai Ukrainos, Latvijos,
Jakiškių kaimo: 4 apinas- juos Lietuvon. Bet tokių dar
trūkstant žmonių ir pinigų, Estonijos, Georgijos, (Gruzini- riu, 1 svaras sviesto, 1 virvė,
bininkų yra tiktai maža dale
kaip man vėliau buvo aiškin jos), ir Albanijos. Tų atstovų 2 plėšk., 5 rankšluosčiai, 3 ar
lė. Kurgi kiti dar, kurie iki
ta, geriau ir nebuvo galima vardų čia neminiu, nes nema šinai audeklo, 1 paklodė, 1 kel
šiol nei piršto nepridėjo pa
daryti. Be to, ir prancūzų vy nau, kad tai butų svarbu, te- nės, 3poros pirštinių, 4 poros
gelbėjimui Lietuvoje vargs
riausybė nepermaloniausia ] čiau aš dalyvavau susirinki kojinių, 2y2 pud. rugių, 8 pū
tančių?
Lietuvių aspiracijas žiurėjo. muose visų tų tautų, kurie tik dai 20 svarų miežių, 3 pūdai
Pabaigoje rugpjūčio
yra
mėsos.
būdavo Berne. Tuose susirin
rengiamasi siųsti f Lietuvą
Kun. Dobužio ir p. Pakšto
Šelmių kaimo: 2 marškiniu, surinktus L. .ft. Krvžiaus rėkimuose dalyvaudavo, tarp ki
rekomendacijos.
tų ir kunigaikštis Albertas Ra 15 rankšluosčių, 2 katilai, 2 a- mėjų drabužius. Pirm to yra
Tolimesnis mano darbas bu dvila, atstovas Baltgudijos, su pinasriai, 1 virvė, 1 kailis, 3 rengiama pasiųsti nors 10
vo išgauti reikalingas reko juo būdavo p. Skirmont, ir ku svarai svisto, 10 aršinų audek Lietuvaičių nursių tėvynėn,
mendacijas k u n . Dobužiui ir nigaikštis Sumbatov, kuris at lo, 1 pūdas mėsos, 1 pūdas 15 kurios, kiek galėdamos, prip. Pakštui, kad jie nebūtų su stovavo Georgiją. Sykiu su vari) kviečių, 5 p. miežių, 3 gelbėtų vargstantiems žmonelaikyti, važiuojant per Prancū tais vyrais, mes parašėme labai maišai.
liams nuo visokių ligų. (Nurgyvą
atsišaukimą
į
Suv.
Vals
Ant slankių kaimo: 2 apinas- cės, mokančios savo darbą, lai
ziją. Rekomendacijas suteikė
Amerikos vyriausybė ir aš tijas, reikalaudami, kad jos riu, 2 viržiai, 3 maišai, 5 rank atsišaukia ant žemiaus padėto
pats, ir pasiuntėme jąs į Bor- duotų pagelbą atsispirti prieš šluosčiai, 4 aršinai audeklo, antrašo.) Čia tai ir Veikia jau
bolševikų judėjimą, kuris pla drobės, 3 poros pirštinių, 1
deaux.
pradėti darbą. Keikia rinkti
tinos tose šalvse.
pora kojinių.
netik drabužiai ir valgomi
Atvažiavimas į Lausanne.
Mockabudžio kaimo: 2 pū daiktai, bet kuodaugiausia au
Baronas Ropp'as.
Darbas su kun. Dobužiu
dai 12 svarų kruopų, 17 pū kos, prisirašant prie L. Raud.
ir p. Pakštu.
Baronas Ropp'as taippat dų 10 svarų miežių, 24 pūdai Kryžiaus rėmėjų ir užsimo
Iš Parvžiaus išvažiavau Bu- ten dalyvaudavo. Jis važinėjo rugių, 3 maišai, 2 pūdai mė kant $1.00. Kuodaugiaus L.
gpjučio 30 d. į Lausanne ir su lietuvišku pasportu. Tas sos, 3 pūdai kviečių, 1 virvė, R. Kr. turės narių, tuo dauten buvau sekantį rytą. Čia ponas sakydavo, kad jis nori
giaus Lietuvos- piliečiai, mūsų
aš susitikau kun. Dobužį ir p. matyti Lietuvą neprigulmin- Amerikos Committee on Pub suvargę nuo karo broliai, gaus
Pakštą, kurie buvo ką tik at ga, nors jis pirmiau tikėjos,
pašeipos ir užuojautos. L. R.
lic Information.
važiavę vieną valandą pirmiau kad norįs matyti Lietuvą, vie
Šveicarijoje aš suėjau j ar Kr. jau pasiuntė $1,500 vertės
už jnane.
Pirmiausis mūsų ną iš konfederatyvių valstijų timus santikius su p. Stovall, medikamentų, kuriuos gavę
darbas buvo rasti, kur mes Vokietijos Imperijos. Tuo lai Amerikos ministenu Šveica Lietuvos daktarai bus jums
galime apsistoti.
Atvažiavę ku jis sakydavo, jog jis yra rijoje taippat su p-ia Whi- visiems dėkingi už jų prisiunmes sužinojome, kad Smetona įsitikinęs, kad jei Vokietija tehouse, Direktore Committee timą.
ir Yčas jau laukia mūsų nuo laimės karę, Lietuva Ludendor on Public Information. Su jų
Taigi nenuleiskime ranku.
kiek laiko.
Valdemaras ir fo pienais neteks savo individu pagelba, aš galėjau įsteigti pa Dirbkime, kaip kas galime.
Kairys laukė mūsų per kele alybės, nes Ludendorfo suma skutinę stotį, per kurią žinios Aukokime, ką išgalime. Lai
tą dienų, bet nesulaukę išva nymas buvo Lietuvą pada iš Lietuvos galėjo būti siun mūsų darbo vaisiai ramina,
žiavo. Teėiaū Valdemaras ne- ryti Prūsijos dalimi. Sužino čiamos į Ameriką be prancū šluosto ašaras suvargusiij mū
ilg trukęs vėl sugrįžo ir pra jęs pilnai nuo Gabrio ir kitų, zų cenzūros. Taip mes gavo sų brolių Lietuvoje. •
nešė mums apie susidarymą kad Ropp'as buvo vokiečių a- me progos/ vartoti kabelius ir
Pereitą savaitę gauta dra
naujo kabineto, kurio jis bu gentas, aš jam labai mažai diplomatų maišelį. Visos tos, bužiai iš šių vietų: Manchesvo priemieru. Kun. Ališaus ką tepasakodavau, ir visuomet nors ir menkos žinios, kurios ter, N. H.—4 skrynios, Curtis
kas taippat nuo kiek laiko jau stengiaus išgauti ką jis mano. atėjo iš Lietuvos ir pasiekė Bay, Md.—2 skrynios, Homebuvo atvažiavęs į Viinių ir
Iš
Nesusitikimas tarp Gabrio ir Lietuvių Tarybą Washingtone, stead, Pa.—3 skrynios.
Lietuvos valdžia nekantriai
atėjo tik tais keliais, kuriuos daugelio vietų pasižadėjo pri
lietuvių
valdžios.
laukė žinių.
aš į)er tuos žmones suradau. siųsti.
Aš labai- mažai tegaliu pa Amerikiečių vardu aš jiems
Mes radome Gabrį, kunigus
Kurie turėtų surinkę drabu
sakyti
apie
nesusitįkimus
tarp
Bartušką, Steponaitį ir Dau
dėkojau, kuomet apleidau Švei žius, lai juos siunčia tuojaus
mantą veikiant iš vieno. Su Gabrio ir Lietuvių valdžios, cariją. Su jais visais turėjo šiuo adresu: J. Tumasonis,
jais turėjome tankias konfe nes jie prasidėjo dar prieš mū me labai draugiškus santikius. 456 Grand St., Brooklyn, N. Y.
rencijas. Tų konferencijų pa sų atvažiavimą. Laike mūsų
Jeigu kas kur kitur pasiųstų,
Sudarymas
Augščiausios
sėkmes jau yra amerikiečiams buvimo aš niekuomet nema
tai mes už tokius siuntinius
Tarybos.
pranešęs p. Pakštas, kuris bu čiau, kad Gabrys butų daręs,
nieko neatsakome. Siunčiant
'
Sudarymas
Augščiausios
sakęs,
ar
rašęs
ką
nors
kas
vo Amerikos delegacijos sek
freight'u, visuomet reikia laiš
Tarybos
buvo
pradėtas
pata
butų
galima
palaikyti
priešin
retoriumi, taigi aš rašysiu tik
ku prisiųsti ir gautą nuo gerus
kai-kuriems
mūsų
drau
apie mano vieno veikimą, at ga Lietuvos neprigulmybės ar
lžkelio kompanijos kvitą.
gams.
Į
ją
inėjo
nariai
iš
aba Tarybos tikslui, tai yra, jos
skiri um nuo kiti} delegatų.
J. Tumasonis,
pripažinimui. Aš tikiu, kad biejų šalių, Amerikos ir Švei
L. R. K. sekr.
Mano vieno veikimas
carijos,
tečiau
armisticijai
tuo
visi rastai, kuriuos jis tuomet
Šveicarijoje.
leido, ir visi straipsniai, ku jau prasidėjus, nei vieno oficiKarmėlava, (Kauno apskr).
Daugiausia mano laiko buvo riuos jis parašė ir atspausdino, jalio darbo ji nenuveikė. Ir Gegužio 7 d. atvyko vokiečių
praleista, kad sueiti į pažinti tą mano pasakymą parems. Ir i št ikrų jų, kiek aš žinau, ji ne kareiviai. Pastatę kulkasvaidį
«u žmonėmis, kurie aš aiškiai taippat man malonu priminti, turėjo nei vieno susirinkimo. pradėjo taikyti į Rudmiavos
mačiaus atstovaus savo val kad aš galiu sakyti, jog aš Jos tikslas buvo nenuversti kaimo galvijus; bet vietoje ]
džias Taikos Konferencijoje. neradau nei vieno lietuvio .Eu Tarybą, bet surišti ir suvieny karves, pataikė į du Urbona
v Be to, didelė dalis "mano ropoje, kuris tyčiomis ir žino ti, kad geriau butų veikti, vi vičiaus vaiku, vieną 11 m., o
laiko buvo praleista su laik damas butų veikęs prieš lietu sus Šveicarijos veikėjus.
antrą 10 m., kuriuodu tapo '
raštininkais, kurie buvo čia iš vių reikalus.
sudraskyti į šmotelius.
(Daugiau bus.)

A. L. T. Atstovo Europoje, KAIP LIETUVOJE ŠELPIA
B. F. Mastausko Raportas. MA L. R. KRYŽIUS.

Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereikėtų

Bedavoti

Nedelioj, Liepos 20 yra paskutine diena

Ar Tamsta Norėtumėt Vieną Šitų Įsigyt?
Dėk savo pinigus, savo atliekamus skatikus į geriausią Ban
ką švieti į savo namus. Išsigelbėsi nuo skurdo ir gausi truso pa
stangas nuomone ir medžiaga. Geriausių exportų žinovų subdivizijų budavonių. Šita kombinacija padaro šios prapertįs geriau
sioms ant South West side ir suteikia Chicagai geriausius namus
supraskite kad mūsų interesai šiose prapertose yra tokie pat, kaip
ir pirkėjų: kad mes ant šių praperčių dedame savo reputaciją ir
kad augantis šios organizaiijos pasisekymas priklauso nuo pilnai
uzganėdinių mūsų kostumerių. Paklauskit tų kurie iš mūsų prapartes pirko tai jie patvirtis viską, ką mes sakom. Čia jus rasite
nauja lietuviška bažnyčia, mokykla parapijine ir viešąją public
school ir Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad Western Elec
tric Co. ir kitos. Per šitas prapertes eina Douglas Park elevatorius ir yra trįs stotjs 48th Ave. (Cicero Ave). ir 52nd Ave.
(Laramie Ave.) karai eina per prapartes. Namai budavojami kaip
matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę ir savininkui
neša pelną. Dėlto šios prapertįs nesvietiškai auga.

Nuo Liepos-July 20, '19 įeina į faktą
po $100 properčių kainą, pakįla auk.
Čia įsigyti savus namus yra labai lengva, jus galite pradėti mo
kėdami kad ir $10 į mėuesį ir be jokių jums čia nereikia advoka
tų mūsų kontraktai yra padaromi ant vietos ir gvarantuojami vi
soje Amerikoje žinomos Chicago Title and Trust Company.
Norint matyt šitas prapartes, meldžiam pasimatyt su manim.

Adam Markūnas
Lithuanian Dept.
847 First National-Bank Building
.Randolph 7400
Kas diena ant properčių nuo 10 vai. ryto iki 9
vakare.
įsigyk šitokia Rezidenciją Parkholme
51 Ave. & W. 19th St. Parkholme-Cicero.
Labai paranku patiems atvažiuoti arba telefonuokite Cicero 225.
Automobilius tamsta atvež už dykų. ir tada tik suprasit jų vertę.

i •» m m m

I N e E. G, MAKAR
PIANO MOKYTOJA
4515 So. Wood S t .

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma
taip ir dabar

Duoda lekcijas skambinimo pla
nu pagal sutartį.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
^

SERGĖKITE SAVO AKIS.

ir gvarantuoja
Norinčias gauti prekes pinigų ir kitų žinių
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 W a s h i n g t o n Street,

N e w York, N , Y .
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S m e t o n o s gerai pritaikinti

akiniai

~ Kur Tamsta Perkate? Kodėl oe pas mus? i

bus palengvinimu del Jūsų akiu.
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia Jums akinių. Mano 15 metų
patyrimas priduos Jums geriausią
patarnavimą už prieinamą kaina
net taip žemai net ii >I.tt.

Tegul Kvarką padabina Jūsų
namą. Pas mus galima gauti
visokių naminių rakandų k. t :
Rakando, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Graf onolų. Viskas pas mus gaunama.
Kuomet jum prireikės ko prie
namo kreipkitės prie

JOHN SMfcTANA
Akių Specialistas
1801 S. Ashland A v. Chicaco
Egzaminas suteikiamas dykai.
Kampas 18-tos gatvės.
3-čios lubos virš Platt'o aptiekoa.
Kambaris 14, 16, 18, 17 Ir 18
Tėmykite j mano parašą.
Valandos: nuo 9 vai. Išryto Iki t
vai. vakare. Nedelioj nuo 8 vai.
ryto iki 18 valandai diena

Paul Kvorka
SlMPUJt IMVERSAL

1551-1553 Chicago Ave.
Arti Ashland Ave., Chicago
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Liet. Labdaringosios Są-gos
pusmetine apyskaita
sulig kuopų.

Šeštadienis, liepos 19, 1919

DRAUSAS
wmmmmKmmmaBmsaaBmamssBs
fr BHfeKo ii na&hri&hj skarbonKryiiaus par. . . 1,823.20
KOS . . . \ . . . . . . rrz.oo 3. Penktoji kuopa, Šv.
£ KrieUo pelnas *uo vakaro
Jurgio par. . . . . . 1,174.14 Aš pirkau iš banko už mortgečių
labai pigiai 8 farmas ir tuojaus turiu
23 kovo
15.00 i. Šeštoji kuopa, Šv.
parduoti, nes gyvuliai esant ant farmų reikalauja priežiūros. Tas farmas
9 Birželio už loto serijas 33.00
Mykolo par. . . . . 1,006.57 parduodu
arba mainau ant namų,
9 Birželio is kuopos iždo į cen 5. Trečioji kuopa, Šv.
kiekviename mieste Amerikos. Galiu
prfimti dali pinigų, ir namą, jei turi;
trą
50.00
Antano par. Cicero,
Farmos randasi tarp dviejų didelių
18 Birželio Gatvių rinkliava 16
JH<
1,006.43 miestų: Clevelando ir Akrono ant
gerų ke.lių. Vra šulinys, bėgantis van
Birželio
386.82 f. Aštuntoji kuopa, Ne
duo, geri budinkai; eik ir gyvenk.
Ramiai nuo miesto dulkių ir fabriky
kalto Prasid. Pau.,
uįimo. Čia negaliu viską surašyti,
$590.64
Brighton Park . . 667.09 kas yra, nes reikėtų, visą laikrašti
apie tai aprašyti. Tai tamista rašyk
7.
Septintoji
kuopa,
Auš
kokj tjųrl namą? Kiek turi pinigų?
Aštunta kuopa Brighton Park.
Jei nori mainyti ar pirkti; cash išmo
ros Vartų par. . . 590.64 kėtas
a r yra skolos? Viską aprašyk
24 Sausio B. Nenartonis garb. !& Antroji kuopa, Visų
laiške, o aš apsakysiu, kokia farma
yra, kas ant jos yra ir kiek kaštuoja.
narys
100.00
Šventų par. — . 377.35 Skubėk parašyti pakol yra nepar
24 Sausio J. Steponkaitė garb.
duota. Arba gali tiesiai atvažiuoti.
9. Dešimtoji kuopa, W.
Bus aprodyta be jokių tamistai-kaštų,
narė
50.00
Pultman, 111
136.08 o jei pirksi kelionės lėšas apmokėsiu.
24 Sausio kuopa už 100 konsti
Noriu, kad mūsų žmonės pasinau
10. Vienuoliktoji kuopa,
dotų ta gera proga. Ant farmos yra
tucijų
10.00
gyvuliai,
karvės, vištos, avjs,
Waukegan, IU. . . 98.77 kiaulės irarkliai,
užsėti javai, sodnai ir visos
24 Sausio įe4g\| trečdalis už
mašinos dirbimui farmų.
Vežimai,
1918 na.
30.00 XI. Devintoji kuopa, Mel
bogė. Žemė gera, vskas auga. Viena
rose Park, 111. . . .
40.00 farma 120 akerių, antra 101 akeris
2$ Vasario Saldi. Širdies drIr trečia 72 akerių. Dabar galima ma
jos auka 10.00 12. Šešioliktoji kuopa,
tyti, kaip auga ir kokia žemė yra.
Sheboygan, Wis. . 14.83 Atsišaukit laišku arba atvažiuokit
7 Balandžio per p. Petraitį už 13. Dvyliktoji kuopa,
ant šio antrašo:
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AUKSAS ĮMONĖMS.

Metinis Didelis Piknikas!
rengiamas

Dr-stes Šv. Juozapo Apžek. |

Pirma kuopa, šv. Kryžiaus par 28 Gegužio per J. Šmukštų
garbės narių 82.00
28 Gegužio per J. Šmukštą Vy
30 Sausio Pranciškos Žebraus
čių kuopos garbės
kienės auka . . $1.00
narys
25.00
7 Baland. J. Purtokas už loto
i 680, M. CHERNAliCKIO Daržą i i LYONSILL.
28 Gegužio dviejų draugijų va
s
serijas
28.00
s
Įžanga 25c Ypatai. I
karo pelnas . .48.52
I Pradžia 9 vai. išryto.
25 Gegužio per K. Varanavi
čienę už loto serijas 28 Gegužio Ražancavos dr-jos
auka
18.00
Maloniai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites,
12.00
E senus ir jaunus atsilankyti į mūsų pikniką, kur galėsi9 Birželio Kapinių rinkliava 25 Birželio per K. Jodelį už lo
to serijas
3.00
ĮĮi te linksmai praleisti laiką prie gražios muzikos pasibuvusi 30 gegužio
s šokti, nepamirškite dienos.
t
• • * « • • • • • • • • •
O-L* cy\y 25 Birželio per J. Šniukštą gar
bės narių
190.00
14 Birželio Garbės narių įmo§
Kviesta visus KOMITETAS
kesčiai
197.00 25 Birželio kapinių rinkliava
TilIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIIilIlUIIIIIIIIIIIIHIilMIlttUlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUII^
gegužio 30 d. 27.72
14 Birželio Įmokesčių trečdalis
už 6 mėnesius 8.00 2 5 Birželio per J. štaaukštą gar18 Birželio Gatvių rinkliava 16
bės narių . 8.00
loto serijas . .20.00
Birželio . . 436.23 ,25 Birželio per J. Dimša už lo
Racine, Wis,
6.35
7
8
a
!
M.
Wojl*
garbės
narys
20 Birželio Šv. Antano dienos
to serijas
1.00
|4. Tryliktoji kuopa,
130 "VVooster Ave., Akron, O.
25.00
rinkliava . . 252.11 30 Birželio gatvių rinkliava 16
„ South Ckieago, 111. Nieko.
10.00 15. Keturioliktoji kuopa,
25 Birželio Per p. J. Purtoka |
birželio
560.52 K. Zaramskio auka
CICEEd UETŲVIŲ DOMAI!
už loto serijas 7.001 30 Birželio mokyklos vaikų. 7 Balandžio per p. Petraitį už
Spring Valley, IU.. . Nieko.
30 Birželio Garbės narių įmo
loto serijas .. 20.00
auka
.15.00
Kas tiktai iš Cicero norite
16. Penkioliktoji kuopa,
kesčių . . . . 220.00
17 Birželio Kapinių rinkliava
VVestville, UI
Nieko. gauti "Draugą" arba paduoti
5-j t Lietuviu diena
30
gegužio
.
.
.
78.00
$1,271.26
į
31
apgarsinuną,,
ar
kokį
dar
K
17. Septynioliktoji kuo
$1,223.20
17 Birželio Gatvių rinkliava 16
Rugpiučio 15-ta diena
pa, Kenosha, Wis... Nieko. bą (jobą) kreipkitės, prie p.
Penkta kuopa, šv. Jurgio par.
birželio
334.09
A. Valančiaus.
Antra kuopa, Roseland.
LAKE SIDE (E. Mahanoy Junctiou, Penn.)
28 Sausio garbės nario Liber
1442 So. 49-th Ave.
7 Baland. J. Janušauską gar
Scliuylkill'o apskričio lietuvių ir tolimesni
$677.09 Viso labo iš kuopų. .$7,622.71
ty bondsą
50.00
Pas
jį
galima
gauti
malda
Be kuopų . . .
66.25
neapleiskite juo labjau šįmet nepaprastai pui
bės narys . . 100.00 8 Vasario nuošimčio už ji. ..74 Devinta kuopa, Melrose Park.
knygių
ir
kitokių
knygų.
Iš pereitų metų liko.. 1,313.43
kiai surengtos Lietuviu: Dienos "Lake Sidėje."
7 Baland. Per p. Šukienę už 16 Kovo per B. Tarvidienę už
12 Gegužio už 50 konstitucijų
Pasinaudokite.
loto serijas . . . .6.00
Koncertas, prakalbos,-žaisląi, šokiai ir tt., tai
loto serijas .. 10.00
Visų
pinigų
yra
$9,002.69
30 Birželio Kapinių rinkliava 23 Kovo fėrų pelnas . . . 104.94
tik programo dalis, kurios visų smulkmenų čio12
Gegužio
J.
Gabšauskas
gar
KAIP
RAŠYTI
LAIŠKUS
30geguž. . . . . 12.08 23 Kovo S. Mišeika antrą kar
nais neminėsime.
Išlaidos.
bės
narys
35.00
Į LIETUVĄ.
30 Birželio Prie bažnyčios 15
tą
50.00
Pelnas Lietuvos naudai—įsi t ėmykitę, kad tik
1 Vasario F. J. Ringley už dė
Birželio
7.27 7 Balandžio per B. Sekleckį už
iš Lake Side pelnas, Lietuvos naudai.
$40.00
žutes . . . . . . . . 1 5 . 0 0 Į "Draugą" vis dar ateina daug
30 Birželio Gatvių rinkliava
loto serijas 8.00
t$ Vasario miestui už vandens paklausimų, kaip siųsti laiškai Lie
ĮŽANGA VISAI DIENAI 10c.
16 Birželio . . 252.00 25 Gegužio garbės narių mo Dešimta kuopa, West Pullman,
triubas žemėje 521.70 tuvon. Atkartojame tat vėl, ką se
m.
Kviečia visus,
kestis
20.00
10 Kovo miestui mokesčių už niau rašėme, kad laiškai, adresuo
Lietuvių Dienos Komitetas.
$377.35 25 Gegužio garbės narių liber- 24'Birželio per p. VVainauską
žemę
353.06 ti tiesiog j Lietuvą neina ir yra
ty bond . .
50.00
•J» " ' i i '
=
—
*»^
Trečia kuopa, Cicero, IU.
• . . . . * . . • • • • 136.08 17 Kovo už 500 laiškų, 250 kon- grąžinami siuntėjams atgal su pa
s
25 Gegužio K Brusbas garbės
vertų ir 250 ženkle žymėjimu '' service suspended,''
Vienuolikta
kuopa,
VVaukegan.
16 Kovo Per A. Valančių už
narys
25.00
lių,
11.00 taip bent daroma Chicagoje.
m.
loto serijas . . 11.00 25 Gegužio Kaz. Juškevičius
31 Gegužio medžiaga kapinių Reikia tat ieškoti kitokio kelio ir
T '7 Baland. Per Al. Kreneių už
garbės narys.. 80.00 31 Sausio prisiuntė
siųsti
laiškus
per
Lietuvos
atstovą
37.12
rinkliavos ženkle
loto serijas . . 3.00 1 Birželio p-lė Mišinskaitė au 12 Gegužio mėnesinių ineigų
liams
15.00 Danijoje p. Jurgį Savickį, o jisai
7 Baland. S. Pivoriunaitę už
kojo
4.65
trečdalis
4.36 31* Gegužio dėžutės kapinių nuo savęs persiunčia juos Lietu
von.
loto serijas . . 8.00 2 Birželio nuošimčiai už liber- 12 Gegužio iš bažnytinės naš
rinkliavai 11.50
28 Gegužio Per A. Valančių
ty bondsus . . . . 4.14
laičių dėžės... .7.58 J8 Birželio "-Draugo" B-vei už Tai daroma tokiu bųdu: parašę
laišką įdėkite į konvertą, užlipdypelnas nuo pikninko 13 Birželio Kapinių Rinkliava 11 Birželio labdarybės vakaro
spausdinius kuopų
kite ir užadresuokite lietuviškai,
31.49
30 gegužio, .. 56.14
pelnas
34.57
ir centro . i . . 27.00
rengiamas
pažymėdami vardą, pavardę, kam
28 Gegužio Per A. Valančių 29 Birželio Šv. Onos dr-ja gar
11 Birželio mėnesinių ineigų 30 Birželio Dennison Co. užsiunčiate, į kurį kaimą, valsčių,
VISŲ ŠVENTŲ PARAP. SUSIV. LIET. DEJŲ .KNYGYNO
garbės narys 25.00
bės narys • - • 100.00
trečdalis
.. 5.14
40,000 ženklelių.... pavietą ir guberniją. Žemutiniame
28 Gegužio Per A. Valančių 29 Birželio per B. StarodmusNEDĖLIOJ, LIEPOS-JULY 20 D., 1919 M.
11 Birželio N. N. auka .. 10.00
,. 104.45 konverto kampe parašykite LIįmokesčių trečdalis
kienę už loto šeriP. Kareckio Darže, 123-čia ir Union ave., West Pullman, 111.
30 Birželio H. Schultze ir Co. TUANIE.
25.00
jas
4.00
$98.77
už 700 dėžių.. 42.00 Dabar šitą konvertą reikia įdėti Įžangų porai 30c.
-:Pavieniam 25c.
28 Gegužio Per A. Valančių 30 Birželio Gatvių rinkliava
30 Birželio A. Dargiui už 15,000 į antrąjį konvertą truputį didesnį
Pasarga: Važiuojant iš Chicagos imkite karus iki 6 3-čios ir State gatvių,
p-lė Pr. Veliekaitė
bUo.oo Dvylikta kuopa, Racine, Wis.
paskui
119-th-State karus kurie davež Jus lig r n i o n ave.; paėję du blo
ženklelių zt spauda sykiu su tarptautišku krasos ženk kus į pietus
rasite mus belaukančius
Kviečia
Komitetas.
aukojo
25.00
25 Vasario prisiuntė
6.35
(International Stamp arba
. . . . . . . . . . . . . .
J.U»^r*< leliu
28 Gegužio Per A. Valančių
$1,174.14
Coupon) už 6c. Šitos stampos ne
Trylikta kuopa, South ChicaJurgio Ogento garb.
•
$1,117.13 reikia lipdyti, bet įdėti liuosą.
nar
25.00 šešta kuopa, šv. Mykolo par.
1
Antrąjį didesnį konvertą užad30 Birželio Kapinių rinkliava 3 Vasario Baliaus ir koncerto Nieko.
Iždo stovis.
Tesuokite šitaip i
30 Gegužio.. 174.83
pelnas . . . . . . 398.07
Pirmame pusmetyje in
Mr. GEORGE SAVICKIS,
Keturiolikta
kuopa,
Spring
30 Birželio Šv. Antano dien. 3 Vasario VI. Karaliausko au
eigų buvo
. . . .$9,002.69
BOX 214,
Valley, JH
rinkliava
77.00
ka
5.00
Išlaidų padaryta
1,117.13
COPENHAGEN, DENMARK;
30 Birželio Gatvių rinkliava 3 Vasario B. Kasparavičiūtės Nieko.
auka
5.00 Penkiolikta kuopą, VVestville, Likosi ižde
16 Birželio . . 501.11
$7,885.56 Viršuje padėkite savąjį adresą,
ir prilipdykite krasos ženklelį u2
30 Birželio Garbės narių įmo- 3 Vasario O. Kavaliauskienės
HL
Tas pasilikimas dalinasi ši 5 centus.
keseiai
100.00
auka
10.00 Nieko.
taip:
»
P-as J. Savickis gavęs tokį laiš
Tavoras nupirktas čionais bus
5 Kovo Šv. Kazimiero dr-ja šešiolikta kuopa, Sheboygan, a) Laisvės paskolos. .$ 350.00 ką, išima tarptautinį kuponą, iš
$1,006.43
metinė auka .. 10.00
b) Išduota and mortmaino jį ant daniškos stampos ir
Wis.
išsiųstas tiesiai jūsų
giminėms
Ketvirta kp., Dievo Apv. par. 7 Balandžio per A. Nausėdą už 21 Kovo mėnesinių įmokesčių gage
4,000.00 siunčia laišką į Lietuvą.
loto serijas .. 50.00
Tarptautiškas štampas arba ku
trečdalis
4.83 c) Banke čekiams pa
29 Sausio Jono Žiedo dovana
ir draugams.
dėta
.
,
2,581.62
28
Balandžio
per
A.
Nausėdą
ponus
parduoda
pačtos
ofise,
ap30
Birželio
mėnesinių
įmokes
$ 10.00
tiekose ir kitur kur yra pačtos
ĮUU.UU
čių trečdalis .. 8.70 d) po 30 birželio išmo
25 Vasario garbės narių įmo90.00 skyrius. Kaina 6 centai.
Mes dabar jau galime garantuoti siuntiniuskeseiai
1,27.50 28 Gegužio per A. Nausėdą už 30 Birželio bažnyčioje surink kėta
4
'Draugo"
ofise
ir-gi
galima
loto
serijas
..
20.00
e)
neišmainytas
čekis
852.94
ta
...U0
25 Vasario per M. Gotuzį už
susidedančius iš Drabužių, Materijolo, Čeverygauti tarptautiškujų kuponų, o
f J" pas iždininką ant
! • , U-'JĘ'V
loto serijas . . 10.00 2 Birželio Šv. Cecilijos dr-jos
metinė auka . .60.00
11.00 taippat ir konvertų atspauzdįntų
$14.83 rankų
kų ir Maisto į Lietuvą, deko-Slovakij%, Lenki
16 Kovo per M. Vainavičienę
su
p-o
J.
Savickio
adresu.
už loto serijas. .3.00 28 Birželio, Gatvių rinkliava 16
ją ir Vokietiją tiesioginiu keliu.
Septynioliktoji kuopa,
Kas norėtų visą tai gauti, tepribirželio
280.00
$7,885.56
7 Balandžio per A. Ruiskį už
siunčia 10c (galima stampomis).
Kenosha, Wis.
28
Birželio
Kapinių
rinkliava
=
loto serijas .. 10.00
Nieko.
=
o
T
J
gegužio
..
•
10.37
Norint sužinoti daugiau, kreipkitės pas p.
7 Balandžio per M. Freitikie- «
28
Birželio
Šv.
Antano
dienos
Be
kuopų.
nę už loto serijas
Kazimierą Bugarevičių, kuris užrubežiniais
rinkliava
58.13
PRANEŠAME CHICAGOS
19 00
17 Vasario S. Rodavičius iš
siuntiniais užsiima. Jis jums viską paaiškins.
IR APJEUNKUS LIE
7 Balandžio per J. Maciauskį
$1,006,57
Akron, Ohio .. 10.00 Po) val*lul
val*iu neužmiršk, kad gerlauM tavo skilviui yra EATOvaistas
TUVIAMS.
už loto serijas 6.00
25 Kovo Iz. Kaizys iš Cam- NIC. PušaUna visus nasmagumus
Septinta kuopa, Aušros Vartų
Suvirtklalmo, g tas r ^ k j * . * • * rei
7 Balandžio per Ig. Čepanonį
bridge,
M«#s.
.4.00
kia pamėginti viaaa.
Parduodama
Kad mufojame ir šiaip exparapijoj.
pa~
visus
aptiekoriua.
už loto serijas" 2.00
30 Kovo Centro vakaras per
m
m
preso visokius darbus atlė^
35=
7 Balandžio per L. Gotowtt už 2 Sausio pelnas nuo vakaro
p, Gurinską ..5255 m TT^^H^!r ^^^^ ^^^^
kame gerai ir greitai. Kreip
27.10
loto serijas .. 10.00
3.25
!M6.55
7 Balandžio per St. Šimulį už 1 Birželio serijos
kitės pas mus:
Mokinama: anaUskos ir HatuviSloto serijas 2.00 9 Birželio Kapinių rinkliava
kos kalbų, arttmatikos, knygvedys* * **W^»WjJ M M * 4 M | * * * * * * f l *AA**W
F. ŠEMETULSKIS IR
tės, stenografijos, typewritliig, pirk30 gegužio . . . 7Č.64
C" „Balandžio per M. Benevičiu8uv.
ValatUų
istorijos,
įnašų į Centrą.
T. JANKAUSKAS,
ijo*, geografijos, poiitt4S05-I3 S. Ashland
Ave.
tę už loto serijas 9 Birželio paveikslų knygutės
, onįjmjof Vietystes, dailia- 1735 W. 47 St,
Ohicago.
rasystes.
10.00
1. Ketvirtoji'kuepa, Die
Telefonas Boulevard 3886
vo Apv. parep. . .$X,27;.2G
4 Gegužio per J. Šniukštą naš 9 Birželio P-nios Petrušįenės
l
d
laitės reikalams
90.00
*10f So. 9 a b t e 4 St.. CtUcago, IU.
IIHHHIHHMHHHHi
auka
l-Otf %. Pirmoji kuopa, i v .
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PROTOKOLAS.
Liet. Labd. Sa-gos Centro.
I mą šelpti ir gelbėti Lietuvą.
Parėjus kolektoriams, pasi
rodė, kad aukojo sekantieji
L. D. S. susirinkimas.
asmenys: A. Musneckis—$5.00,
Liet. Darbininkų Sąjungos V. Jangus—$2.00.
49-tos kuopos mėnesinis susi I .
Po 1 dol.: J. Petrauskas, K.
rinkimas atsibus pirmadienyj,
liepos 21 d., vakare, Šv. Anta ; Gricienė. A. Aleliunas, P. Kano par. svetainėje. Nariai bei ruža. K.'Aleliunas, V. Karolenarės ir norintieji prie sąjun vičius, J . Dailyda, B. Lapeika,
gos pristoti malonės atsilan V. Aleliunas, B. Bernotonis, I.
kyti.
Valdyba. i Balčius, S. Stetckis, F . Žukau
skas, J. Zalagėnas, J. Jonulis,
A. Aliukas, P. Zinkienė, P.
PROVIDENCE, R. I.
Blažaitienė, S. Aliukonis, J.
Lietuvių ir ukrainiečių prote lAleksonis, A. Tomkevičlus, A.
Jončys, E. Baliulaitė, A. Barsto prieš lenkus maršavidzilauskas, M. Merkevičius, V.
mas ir mitingas.
Merkevičius, V. Sadauskas, P.
Marcinkonis.
Liepos 13 d. čia įvyko ma
Po 50c: J . Raulinaitis, A.
sinis protestas prieš lenku>, Overlingas, V. Tumasonis, A.
lietuvių ir ukrainiečių bendrai
Aleliunas, J. Sabonaitis, A. Jasuruoštas. Amerikos, Lietuvos
j rušaitis, J. Lozuraitis.
ir Ukrainos vėliavas nešini,
Su smulkiais surinkta $45.05
3,000 lietuvių ir ukrainiečiu
ir perduota T. F . 2-jo skyriaus
maršavo gatvėmis, išreikšdami
ižd. K. Stravinskui.
protestą prieš lenkų imperia
Rodosi, mažai suaukota; bet,
lizmą, protestuodami prieš len
kų armijos karę, vedamą prieš j kaip pasirodė, tai kolektoriai
Lietuvos ir Ukrainos žmones. kalti, nes tepradėjo tuomet kolektuoti, kuomet žmonės jau
Parodavusi gatvėmis, dideėjo laukan. Kitu sykiu reikėtų
liausia minia susirinko į Elks
tvarkiau prisirengti. Bet-gi
Auditorium. Čia prakalbas sa
imant šios apielinkės kitas ko
kė leitenantas F. J . Bagočius,
lonijas, pasirodo, kad ir žmo
kuris nurodė, kad tuo laiku,
nių dauginus butą ir daugiaus
kaip Lietuva susiorganizavo
surinkta aukų, ne^u kitose.
respublika ir kovoja su įsiver
Manding, kad ir mažai, bet
žusiais bolševikais, lenkų ka vis-gi kitos apielinkės koloni
riuomenė, vedama dvarininko jos dar " n e b y t i n a " mūsų I
Pilsudskio, įsiveržė Lietuvon
Reikia čia dar priminti, kad
ir okupavo sostinę Vilnių. Jis
tvirtino, kad lenkų įsiveržimo susirinkusieji pagirtinai elgė^
tikslas yra pagelbėti Lietuvos si ir atydžiai klausėsi. Prie to
sulenkėjusiems
dvarponiais gi visai nebuvo užmetinėjimų
ir nei vieno priešingo užklau
įsigalėti.
simo. Matyti, visi buvo užga
Nuo
ukrainiečių
kalbėjo
nėdinti ir patenkinti, o gal.
pp. M. Sichinsky ir H. Kovalkad užlaikė mandagumą. Už
^sky. Jie pabriežė lenkų daro
tatai bravo pittsburghiečiams!
mas skriaudas ukrainiečiams.
A. T.
Anot Kovalskio, lenkai Ukrai
noj sunaikino į 200 bažnyčių,
HART, MICH.
500 uždarė ir nugalabijo su
virs 300 kunigų ir patrijotu.
Liepos 6 d. ant ūkininko S.
Po prakalbų buvo priimtos
Bojvydo ūkės, gražiame miš
protesto rezoliucijos prieš len
ke lietuviai ūkininkai buvo
kus. Jos bus pasiųstos Washsurengę pikniką. Apart ūki
ingtonan ir Paryžiun.
ninkų, piknikan pribuvo sveVietos laikraščiai protesto eių ir iš tolimesnių vietų, ku
maršavimą ir prakalbas pla rie, sykiu su lietuviais ūkinin
čiai aprašė. Taip-gi patalpino kais, linksminosi ir smagiai
paveikslus, nuimtus laike pa dieną praleido. Buvo virvės
rodos.
Reporteris. traukimas, lenktynės jaunų
CICERO, ILL.

vyrų, merginų, lenktynės ma
žų vaikų ir tt. Lenktynės lai
mėję gavo dovanas. Apart to,
Interesingos prakalbos.
buvo ir'žaislių, k. a. Aguonė
lė; šokiai: Suktinis, Klumpa6v, Kazimiero lietuvių par. kojas ir kiti.
svetainėje liepos 11 d. atsi
Toje apielinkėj šįmet lietu
buvo 'interesingos prakalbos,
vių ūkininkų žieminiai ir va
kuriose kalbėjo pirmiausia p.
sariniai javai gražiai išrodo.
J . G. Milius, buvęs A. L. T.
Soduose pilna vaisių.
pirm. ir p. B. F. Mastauskas,
Lietuvių
ūkininkų
šioje
dabartinis A. L. T. pirminin
apielinkėje kasmet daugėja.
kas.
Ten Buvęs Roselandietis.
Žmonėms susirinkus apie
200 asmenų, p. J. G. Milius,
RACINE, WIS.
vakaro vedėjas, lygiai 8 vai.
pradėjo kalbėti ir vaizdingai
Vietos katalikiškosios drau
apipasakojo apie nūdienę pa
gijos sumanė įsigyti lietuviš
saulio politiką ir Lietuvą; bai
ką tautišką vėliavą, bet aiškiai
giant interesingą savo kalbą,
nežinome, kokios spalvos da
kalbėdamas apie A. L. Tarybą,
bar yra vėliava užgirta ir var
priminė klausytojams tos Ta tojama Lietuvoje. Spaudoje
rybos pirmininką B. F. Mas- tenka patėmyti, kad vėliava
tauską ir trukšmingai persta vartojama trispalvė, sudėta
tė jį užinteresuotai publikai.
horizontaliai: viršuje žalia,
A. L. T. pirm., B. F. Mas viduryje geltona, apačioje rau
tauskas, reikšmiai ir įspūdin dona, taip-gi ir kitaip: viršu
gai nupasakojo susirinkusiems je geltona, viduryje žalia, apa
apie jo pasiuntinystės tikslą, čioje raudona, su vyčiu vidu
darbus ir kokiu būdu jis dar ryje.
bavosi su talkininkų politikais
Kas apie tai iš gerbiamųjų
ir tėvynės valdžios įgalioti
niais, kad prigelbėti Lietuvai veikėjų, gerai žinote ir būda
išgauti bei iškovoti neprigul- mi netolimoje praeityje Euro
poje, Lietuvoje matėte Lietu
mybę.
P 0 p. B. F. Mastausko kal vos vėliavą, ypač pp. B. Mas
bai, p. J. G. Milius dar kalbė tauskas ir K. Česnulis, meldžiu
Meldžiu
per
laikraščius
jo apie Lietuvos reikalus ir
priminė apie aukų reįkaliiign- per laikraščius " D r a n g a / ' ar
PITTSBURGH, PA.

•>

Lietuvių R. K. Amer. Lab.
Sąjungos Centro pusmetinis
susirinkimas buvo laikytas ne
dėlioję, birželio 29 d., 1919 m.
2 vai po pietų, Apveizdos
Dievo parapijos svetainėje,
prie 18-tos gatvės ir Union
a ve., Chicagoje.
Susirinkimą atidarė pirm.,
A. Nausėda, maldą atkalbėjo
prof. Kun. Pr. Bucys.
1) Protokolas iš pereito susi
rinkimo buvo priimtas.
2) Visųpirma išduota kuopų
atstovų 'raportai iš įvyku
sių rinkliavų birželio mė
nesyje, š, m.
Pirmiausiai sekė rapor
tas iš atsibuvusios rinklia
vos Šv. Antano dienoje.
1-ma kuopa surinko aukų
252.11
• ••
7.27
2-ra
„
„
»
77.90
ĮH
3-čia
„ „
58.13
»
Viso $395.41
•

1

•

vC*

».

•

•,

*

9) Sekantis raportas, nuo rin
kliavos, kuri įvyko Šv. Ka
zimiero kapinių dienoje,
gegužio 30 d., š. m.
Surinkta sekančiai:
1-ma kuopa surinko aukų
. . . . . . . . . . ,•••••...

2-ra

SpOA.OO

12.08
3-čia
n 189.13
»
n
27.72
4-ta
»
»
60.79
5-ta
n
»»
6-ta
t%
n . >» 10.37
78.00
7-ta
»
»
!>
78.00
8-ta
y>
n
»»
Viso sykiu 517.95
4) Toliaus sekė raportas iš
visos rinkliavos mieste Chica
^°3 e » įvykusios panedėlyj, birž. 16 d., š. m.
Surinko:
1-ma kuopa surinko aukų
• ••
. . . . . . . . . . . . . . $4oo.oo
2-ra
„ 252.00
»
»
3-Čia
„ 507.21
>»
»
4-ta
„ 560.52
M
»»
5-ta
„ 606.53
v
»
6-ta
„ 280.00
n
7-ta
„ 336.82
?>
»
8 -ta
„ 324.09
>>
»
Viso 3,303.50.
5) Komitetas, A. Dargis, praąeša, kad
prisirengimas
prie viešos rinkliavos cen
trui išlaidų padarė $162.00,
kurios tapo išmokėtos, t. y.
už padarymą dėžučių ir
tags.
6) Įnešta, kad A. Dargiui,
kuris gana daug prisidėjo
prie surengimo visos rink
liavos mieste Chicagoje,
butų atlyginta už sugaištą
laiką.
A. Dargis paaiškino, kad
jis visų dienų lėšas, kuriose
buvo rengtasi prie viešos
rinkliavos paaukoja Labdaringąjai Sąjungai ir at
sisako priimti jam skiria
mą atlyginimą. Už toki
veltui pasidarbavimą p-nui
A. Dargiui išreikšta širdin
ga padėka.
•»

Taipgi Centro susirinki
mas visoms ypatoms, kurios
prisidėjo kokiu nors būdu
prie viešos rinkliavos, 16
d., birž., taria širdingą ačių.
7) Narys 5-tos kuopos, B. Sekleckis, paaukojo išlaidas
$3.40, kurios buvo padary
tos aukij rinkimo dienoje.
Taipogi ištarta širdingas
ačių.
8) Raportas nuo pikniko, ku
ris atsibus liepos 20 d..

» n » ' q Į T » — J » f "S* •' •
National darže, Riverside, TESTAMENTAS PO SENtJOI
JU ĄŽUOLU.
Dr. I. E. MAKARAS
111.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Būrelis j a u n ų vaikinų ir merginų
Komitetas, Antanas v a* kurie sėdėjo ant v e r a n d o s linksmai
Ofisas: 1741 W. 47th S t r e e t
i
Valandos:
8:30—13. S—-5 ir 7—9.
juokavo.
B
u
v
o
tai
labai
gražus
būre
lancius, pranešė, kad vis lis, kadangi šiandie jie apvaikščiojo
Telefonas: Boulevard 8480.
LIETUVIS GRABORIUS
Residgncije: 4615 So. W o o d St.
• — — » ^ — « — P — — ^
kas esama tvarkoje, tildai g i m i m o dieną Liudvikos. Viduje buvo
Telefonas: Tardą 723.
m a t y t i s jaunieji Šoko Ir lnksminosl.
».»• • • • - -8|
lieka išrinkti darbininkus, Trumpu laiku visi suėjp J vidų ir čio 8
Atlieka
visokias
laidotuves
•
t
kuopigriausiai. Turiu savo karakurie darbuotųsi piknike. nai prasidėjo kalboa. V i e n a s iš svečių
Itai ka pasakė: "Vieną kartą Vienas
bonus ir automobilius.
Gauti muzikantus paves t ė v a s m i r d a m a s p a š a u k ė savo s u n ū s
Taipgi didesnę dal} grabų pak ė : "Po senuoju ąžuolu rasite
ta Pr*. Verygai, 4539 So. irm apnaos atestamentą,
tau kaipo vyriau
*js dirbame.
siam eunui atiduodu viršų, tau vidurį
Marshfield ave.
o tau kaipo jauniausiam apačią."
3307 AUBURN AVE.
K
Pikniko restauracija ta u o m e t tėvas numirė, sunal nuėjo po
senuoju ąžuolu ieškoti t e s t a m e n t o ir
P h o n e Drover 4139
po pavesta ketvirtos kuo bekasdami atrado puodą, k u r i a m e
L
ant viršaus buvo akmonai, viduryj
pos nuožiūrai, prie Apveiz kaulai,
apačioj l ė m ė . V i s a s tas ženk
lino, kad vyriausiam sūnui atidavė
dos Dievo parap.
n a m u s , viduriniam gyvulius o j a u Kuopų atstovai pasižadė nausiam žemę." Užbaigus kalbą . vis'
jdomauti ką tokio gavo Liud
jo atnešti aukų į restaura vpradėjo
LIETUViS
i k a ant savo m e t i n ė s ir pradedant
ciją, kurių žadėjo parinkti vinioti visas dovanas štai kas pasi
GYDYTOJAS I R C l t t l t L R G A S
rodė, ant viršaus buvo gražus ant
1757 W. 47th St., Chieago, UI.
tarpe vietinių gyventojų.
kaklo LaValier nuo tėvo, gražią j e Ofiso Telefonas Boulevard 160
nuo motinos, o apačioj K o l u m 
N a m ų Telefonas Seeley 420
Prie kasos išrinktas Ant. kute
D a b a r yra p a t v i r t i n t a i ir v a r t o 
bijos rekordai, ką tik Išėję lietuvių
kalboj, liepos m ė n e s y j :
j a m o s d a u g u m o s lietuvių, kurie graBislis ir B. Sekleckis.
Jija koncertlną ir augštal r e k o m e n 
Prie tikietų pardavinėji Juoz. P l i c n h i n a s ir P l j . Lušnakojis d u o j a m a kaipo geriausia koncertine
f J o n a s š m i k i s keliauna napadaryta Suvienytose Valstijose Amo Kazimiera Varanavi
mon
AOV7 i
' ^onoIo^a8morilre.
Mes g a l i m e jas parūpinti
E
- 4 Z O / S Maušiaus kelionė. M a n e 
čienė.
a u g š t o arba ž e m o tono.
ly
logas.
3109 So. Morgan Street
ir
Reikalaukite katalogo, kur} išaiun
Kuopų atstovai pažadė
Columbijos B e n a s
č i a m e dykai.
CHICAGO, ILLINOIS
jo piknikui duoti sekantį V AOQQ I R u t u Darželis. Mazurka.
Telefonas Yards 5002
JCi-4ZOO ] J a u n i m o polka.
— 8 lkl 11 Iš ryto;
skaičių darbininkų:
GEORGI & VITAK MUSIC CO. Valandos:
Paskui Liudvika uždėjo keletą re
5 po pietų Iki 8 vak. N e d ė l i o 
Chieago, 111.
1-ma kuopa 10, 3-čia kuo kordų, prie kurių j a u n i m a s sustojęs J 1540 W. 47th St.,
m l s nuo 5 iki 3 vai. vakare.
poras tuojau pradėjo šokti.
(Apg.
pa 4 prie saldainių, 2 prie
•a
tikietų atėmimo, 5-ta kp.
a l i n g a moteris ar mergaitė prie
6 prie žaislų; 6-ta kp. 2 n aRmeųi k darbo;
du š e i m y n o j e ; g e r a s už
Dr. O. VAITUSH, O. D.
mokestis.
N
a
m
a
s
randasi
gražioj
vie
prie cigarų grajimo, 8-ta
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
toj. Atsišaukite antrašu:
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S
Kodėl
eiti pas
kp. 6 už baro.
s
v
e
t
i
m
t
a
u
č
i
u
s
4712 So. A s h l a n d Ave.
Dr. C. Z. . Vezelis.
ir
moKeti
d
a
u

9) fžanga piknikan nutarta' 4712 S. A s h l a n d Ave
P h o n e Drover 7042
Chieago, 111.
giau ir dar paCicero Office
Telefonas Drover 7042.
25c ypatai.
jelbos negauti,
4847
W. 14-th St.
egzaminuoju a
P
h
o
n
e
Cicero 39
10) Labdaringos
Sąjungos
kis ir teisingai
Rezidencija 3336 \V. 66-tli St.
aki
n a m a s prirenku
Centro rengiamuose pikni 6 Ppaargsyi dv eunoidma ų antir Brldgeporto
P h o n e Prospect 8585
1 p a g y v e n i m o na nius. Jeigu esi
ska
kuose, nutarta, kad ateity m a s užpakalyj; abudu mūriniai fiu nervuotas,
basementais. R a n d o s neša uda g a l v a arba
galva s u k a s ka
je restauracija butų pave augštais
*90 į mėnesį. K a i n a $8,000. Atsišau da važiuoji gat m
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll)
P^
dama kuopoms, pradedant kite pas savininką vakarais arba n e - vekariais, krei- ^ į
dėldieniais iki piet, ant 8-čių lubų iš v o s akis. raidės bėga krūvon skaitant Resid. 933 So. Ashland Blv. Chieago
nuo pirmos kuopos.
arba kiti keblumai Ateikite ir p a m a 
užpakalio.
Telefosas H a y m a r k e t 8644

A. MASALSKIS

, i , ••—'•"

— • • »ii»

PEARL QUEEN
KONGERTINOS

Dr.M.T.Strikol'is

Dr. M. Stupnicki

Dr. S. Naikelis

Chieago, 111. tykite mane. Patarimai dykai del m o 
terų, vyrų ic, vaikų. Valandos nuo 10
Iki 8 vak. N e d ė l i o m l s nuo 10 ryto Iki
P a r s i d u o d a j trumpą laiką bučernė 1 po piet.
Ir gro8ernė už pigią kainą, visokių 1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
tautų a p g y v e n t o j v i e t o j ; randa labai
P h o n e Drover 9660
pigi su šviesiais ir labai gerais k a m 
bariais. Priežastis pardavimo, turime
išvažiuoti i kitą mestą
•ŠS
6953 So. State St.,
Chieago, 111.
Tel. E n g l e w o o d 3081.
8533 VVallace St.,

11) Nutarta padaryti 200 »e>rijų tikietų augščiaus minėtom aukom, kurias paau
kojo p-nia Žilvitienė ir B.
Sekleckis, kaipo
priedą
prie balio, kuris įvyks atei-i
nantį rudenį Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje.
Serijas padaryti apsiėmė
B. Sekleckis, 3427 So. Auburn ave.
ir.

12) Iškeltas
, pageidavimas,
kad Liet. Labd. Sąjunga
prisidėtų
prie
Katalikų
Labdarybės Susivienijimo
Chicagoje. Klausimas ati
dėtas direktorių susirinki
mui aptarti.
13) Kasi ink šaligatvių (side
walk) paaiškėjo, kad nieko
dar nenuveikta, tiktai svar
ba tame, kad per Labdary
bės Sąjungos žeme ^pereina viena gatvė (Fairfield
ave.), tat butų labai nepa
ranku, jeigu Labdarybės
žemė butų perskirta per
pusę.
Tame reikale komisija
žadėjo pasidarbuoti.
14) Būva iškilęs klausimas,
kad Labdarybės fondas lig
laiko butų pervestas ant
nuošimčių arba morgečių.
• Klausimas pavestas ižd.
prof. kun. Pr. Bučiui.
Susirinkimą uždarė pirm.,
Ant. Nausėda, su malda. •
Jonas Purtokas,
L. S. Centro rast.
4437 So. Fairfield ave.
Chieago, 1111.
Pastaba. Čia paduotos kaikurios rinkliavų skaitlinės yra
augštesnės už tas, kurios tapo
pristatytos Centro Iždininkui,
nes kuopos pasilaikė savo iš
laidas.

Kun. Pr. Budys.

' Y. W. RUTKAUSKAS

P a r s i d u o d a farma ant 72-ros arti
Archer ave., n a m a s dviejų pagyveni
mų naujai numalevotas, 3 barnės, 1
akeris žemės, užtektinai v i e t o s aplin
kui, parsiduoda už $2,500.00, jmokėt
reikia $250.00, kitus ant mėnesinių
išmokesčių.
D. S. Hot,
1245 So. 49th Ave.,
Cicero, 111.
Telefonas Cicero 3118.

Ant pardavimo du namai 6SJ*—6g5
W. 18th ot. Gera vieta bile k o k i a m
bizniui. A b u d u n a m a i g e r a m e padėji
me.
Atsišaukite:

Ofisas Didmteatyj:
w
69 \V. W A S U I N G T O N S T R E E T
K a m baris C0 9
Tel. Central 5478
Gycenlmas, 813 W. 3Srd St.
Tel. Yards 4681

Dr. A. R. Blumenthal D.D.
A B I Ų SPECIJALISTAS
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
9 vai. vakare. N e d ė l i o m l s S iki 11
4649 S. A s h l a n d Ave. k a m p . 47 St.
Telefonas Yards 4317
T e l e f o n a s Boulevard 6487

Qr. C. Z Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
N e d ė l i o m i s pagal sutarimą.
4712 SO. A S H L A N D
AVENUE
arti 47-tos Gatvė*

l

Lietuvis Gydytojas Iv
Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.
Rezidencija 10781 So. Michigan Av.
Roseland, UI.
Telefonas rezidencijos Ir ofiso
P u l l m a n 849.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 p o pietų
iki 4: 6 iki 9 vakare.
Ned.
9 iki 18.

»

DR.LE0 AVVOTIN
J0SEPH C. VV0L0N
Lietuvis Advokatas
..i.l
,.i.+.,
29 SO.
G y v e n i m o Tel. H u m b o l d t 97
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
Tel. Rockvrell 6999
CHICAGO, ILL.

P A R S I D U O D A L A B A I P I G I A I pui
kus mūrinis n a m a s dviejų pagyveni
mų po 6 k a m o a r i u s . N a m a s randasi
ant Bridgeporto. P r e k ė tiktai $3,400.
$700.00 įmokėti, o likusius kaip ran
da. K r e i p k i t ė s p a s

Gydytojas, Chirurgas,
Akušeris.
1920 So. Hnlsted St., Chieago.
Iv-ii:.* !.ciu.-. r k ii, iatvifikai Ir
rusiškai.
Valandos: 10 — 12 ryta; « — 9
vakare
Tel. Canal 4367
—-K

Telefonas P u l l m a n 60

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
T e l e f o n a s McKlnley 5764
GYDO VISOKIAS LIGAS
3457 S o u t h W e s t e r n Boulevard
K a m p a s W. 35-tos g a t v ė s

W m . Kazlauskas,
3333So. Halsted S t ,
Chieago, UI.

DR. W. A. MAJ0R
GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS
Ofisas 11719 Michigan Ave,
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakarti.
N e d ė l i o m l s nuo 10 iki 11 išryto

•

F. P. BRADCHUL1S

DR. M. F. BOZINCH

Lietuvi* Advokatas
Attorney at Law .
105 W Monroe, Oor. Clark St.
R o o m 1207,
Tel. Central 290
CHICAGO, ILLIlf OIS
Gyv.: 9 1 1 2 So. H a l s t e d Street
Telefonas Yards 9890
g | • o • m.m » » » w » »—

» p Į Į » '

LIETUVIS
perkėlė savo ofisą, iš 845 Milwaukee 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 Polonia P h a r m a c y .
P r i ė m i m o v a l a n d o s vakarais nuo €
Iki 9 vai. Telefonas H a y m a r k e t 5282

a-

Ant Pardavimo

Properte

Randasi no numenu

6631 ir 32 SOUTH UNION AVENUE

lotas yra 50x200 pėdų,.Vienas
tt
Darbininką" apie tai praneš mų kitas nanlas-medinis'ant
Randos neša $110.00 į mėnesį.
ti.
Ats i šaukite
Su augšta pagarba,
BERNARO
Juozapas Lazdauskas,
11212 S. Michigan Ave.
815 Park Ave.,
Racine, "VVia.

-s
Tel. Drover 7042

i

3856 S. S a c r a m e n t o Ave Chieago, 111.

=SB

Didelis bargenas.

Telefosas Drover 9698
V A L A N D A S : 10—11 ryto 2—3 p o
pietų 7—8 vak. K e d ė l i o m i s 10—12 d.

Dr. D. J. BAGOČIUS

P a r s i d u o d a bučernė ir grocernė lie
tuvių apgy ventoj vietoj. Atsišaukite:

• •

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chieago

V e d a Bilas Visuose Teismuose

J. P. Rashinski,
3200 So. Halsted St.,
Chieago, 111.

y » » » » » » » » » » « i » » » • . • • • » •

Rusas gydytojas ir chirurgas
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų

iiiiiiiiiiimimiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

ADVOKATAS

P a r s i d u o d a krautuvė cigarų, clgaretų, tabako, saldainių, Ice Cream ir
visokių minkštų gorimų. Gera proga
del vedusių ž m o n i ų ; priežastis parda
v i m o vienas negali apsidirbti. Biznis
yra išdirbtas per dešimts metų. At
sišaukite: 615 VV. 18th St., Chieago.
T u r i m e vieną kambarį kurį norė
t u m e išduoti, jaunai ar senai š e i m y 
nai kuri apžiūrėtų m u m s n a m u s k u o 
m e t m e s išeiname dieną. Atsišaukite:
Ę. Smailis,
1334 S. OaTdey' Ave.,
Chieago, 111.

DR. A. A. ROTH,

mūrinis namas ant 4 pagyveni
dviejų pagyvenimų užpakalyj.
Paršiduos greitai už $8,5tX).00.
VELLENGA,
Telefonas Pullman 439

Dr. a M. GLASER
P r a k t i k u o j a 27 metai
Ofisas 8148 So. Morgan St.
K e r t ė 32-ro St.,
Csicego, 111.
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi c h r o 
niškų ligų.
OFISO V A L A N D O S : N u o * ryto
iki I I , nuo 18 iki 2 po piet, nuo 7
iki 8 valandai vakare.
N e d ė l i o m i s n u o 9 iki 2 po piet
T e l e f o n a s Y a r d s 117
•H*

Mokykis K i r p i m o ir D e s i g n i n g
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai ų
Mūsų, siBtemo ir ypatlSkas m o k i n i 
mas parodytus jus žinovų į t r u m p ą
laikaMes turime didžiausius ir g e r i a u 
sius kirpimo designing
ir
siuvimo
skyrius, k u r m e s s u t e i k s i m e praktiš
ka patyrimą, k u o m e t jųs' mokysitės
Elektros v a r o m o s m a š i n o s m ū s ų « u vlraob skyriuose.
Jųs esate užkviečiami aplankyti Ir
pamatyti m ū s ų m o k y k l ą bile l a i k u —diena ir vakarais ir gauti s p e c i j a l i i kai pigią k a i n ą
P e t r e n o s d a r o m o s pagal J ū s ų mis-'
rą — bile stailės arba "dydžio. Ir b i 
le m e d ų knygos.
M A S T E R D E H G K I N G SCHOOL '
J. F . Kasntaka, E e r d ė t i n i s
Persikraustė i i 118 N. LaSalle St.
) 190 N, State gatvę, k a m p a s L a k s
gatvės. 4 lubos.

Šeštadienis, liepos 19, 1919

DRAUGAS
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Nedėlioja Liepos-July 20 d. 1919 m.
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MILŽINIŠKAS
S

National Darže, Riverside, 111.
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INŽANGA NEBRANGI.

~

" ~

[

Jusu atsilankymas ant sio Pikniko atneš dvigubą naudą, vie—
na, kad Jųs gražiai ir dorai laiką praleisite, o antra, kad tuo paB j • f^l^Z^^n,^*
T < n K s l ^ t n v ^ n n CJniiiv%AiAn • ciu kartu pareinsite našlaičius, kurie Jusu Laukia. Apart pikm m
5 :-LillCagOS ljaPQaryOeS oajlingOS-.
niko bus žymus kalbėtojas, kuris Jums labai plačiai patekins
£• M E S M E I I I I M M M I I—
"MHKMSKM«M™^
apie organizacija.
Nuoširdžiai kviečia visus Našlaičiai.
RENGIAMAS

CHICAGOJE:
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. ĮSTEIGTA MOKYKLA KO
j VOTĮ PRIEŠ INFLUENZĄ.
Šeštadienis, liepos 19 d., Į
—
Mokyklon kviečiamos
Vincentas Paulietis. Makrina.
moterys.
Sekmadienis, liepos 20 d.,
Margarieta, pana kank.
Pirmadienis, liepos 21 d., Chieago susilaukė mokyk
los, kurioje bus duodamos pa
Prakėda, p. Danielius.

iš CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ
s
PRANEŠIMAS.

Šv. JCasimiero Akademijos
rėmėjų susirinkimas įvyks ne
dėlioję, liepos 20 d., 2 vai. po
pietų, šv. Karimiero vienuoly
ne. Visos Akademijos rėmėjų
kuopos malonėkite prisiųsti
savo atstovus į šį susirinkimą,
nes yra svarbių reikalų aptar
ti ir draugijos konstitucijos
bus išdalinamos.
Kviečia VALDYBA

pures, pirštines; galima auko ^iiiiiisitfitiBiiiiiiififiiiiiiiiiaiiiiiiiiiifiriiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfiiiiuififiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiffiiiiii^
ti ir a u d e k l ą ' i r siūlus i r tt.
Viską reikia nešti augščiau
paminėton vieton,
J l u k o k i m e broliai ir seserys,
nes tos mūsų aukos y r a labai
reikalingos Lietuvoje.
L. R. Kryž.išelpėjų skyriaus
valdyba visus kviečią prisidėti
prie mielaširdingo darbo i r ,
v a r d a n Lietuvos, iškalno taria
1) ŠIOJI BENDROVĖ SUORGANIZAVO KAPITALO į porą mėnesių tiek kiek kitos Ben
ačiū tiems, kurie aukos ką
drovės į metus laiko ir mano, kapitalą padidinti, prisiėjus reikalui, iki $5,000,000.
nors per L. Raud. Kryžių sušelpimui mūsų brolių, sesučių
2) JAU APĖMĖ KONTRAKTUS už kelis šimtus tūkstančių dolierių ir darbas varomas visu
tėvynėje, Lietuvoje.
smarkumu jų išpildymui.
L. R. K. šelp. sk. Valdyba.
3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir išdirbystei Lietuvoj. Vyk- 5
dinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komisija susidedamą iš specijalistų žmonių.
PRANEŠIMAS CHICAGOS
4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris tarpininkauja
CHORAMS.
Lietuvos ir Amerikos lietuviams atjieškojime giminių, dalies, turto, žemės; taip-gi padaro legališ-

mokos moterims, kaip kovoti
prieš inl'luenzos epidemija, ku
CHICAGOS "SAUSIEJI" ri ateinantį rudenį gali sugryžTIESIOG DANGŲ
ti Chicagon.
IŠJUDINA.
Toji mokykla įsteigta mie
sto administracijos pastango
Jie susekę, kad salianai parda mis. Via Loyola universiteto
IŠ TOWN OF LAKE.
medikalėj mokykloj. Pamokos
vinėja svaigalus.
Steigiamasis
susirinkimas
prasidės rugpjūčio 4 d. Bus
Siuomi
pranešu
visiems Chicagos Katalikiškųjų Chorų
Chieago La\v and Order or mokoma dienomis ir vakarais. To\vn of Lake lietuviams, jog susivienijimo y r a nutaręs, kad
ganizacijos viršininkai tiesiog
Tuo tikslu majoras paskelbė Labd. Sąjungos Centro pikni chorai turėtų šįmet abelną išbomba n Juo ja policijos viršinin proklemaciją. P a r a g i n a mote- kas įvyks rytoj, t. y. liepos 20 važiavimą-gegužinę. Vieta i r
ko ofisą, sakydami, jog saliu—ris lankyti mokykla ir prasi la d. National darže, Riverside, laikas p a l i k t a nuskirti valdy
anose svaigalai posenovei par vinti sergančių slaugojime.
bai.
111. Pradžia 9 vai. ryte.
davinėjami, kad tuo t a r p u po
Miesto majoras pažymi, j o g
Šiuo n u t a r i m u remdamies
Townoflakiečiai! Visi Labd.
pirm trisdešimties metų Chiea
licija iš to nieko nedaranti.
Sąj. Centro piknikan! Ten ant pranešame gerb. chorams, kad
Vienas tos organizacijos vir go buvo paliesta influenzos tyro oro pakviepuosime ir pra mūsų išvažiavimas įvyks lie
šininkas, A r t h u r B u r r a g e F a r - epidemija.
Vasaros metu j i dėtą darbą pastumsime pir pos 20 d., 1919 m., J a c k s o n
well, tvirtina, kad 25 nuošim pranykdavo. Gi rudenį ir žie myn,
parke ant "lietuviškos s a l o s ' '
v
čiai sali imu daro senobinį biz mą išnaujo pakildavo.
Taip
Lauksime jūsų
skaitlingo 2 vai. po pietų.
nį su svaigalais. Saliunininkai sekė per kelis metus.
Su užkandžiais gali daryti
atsilankvmo.
turi daug savo pažįstamų ir
Ateinantį rudenį influenzos
Visi tie, kurie esate apsiėmę kaip kas n o r i ; dauguma, tur
tiems pardavinėja svaigalus.
epidemija ir vėl gali pakilti. Lab. Sąj. Centro piknike pa būt, nesivež užkandžių, kadan
Tą patį tvirtina ir Anti-Sa- Tad iškalno reikia apsisaugoti. sidarbuoti i r visi kiti, kurie gi išvažiuojame # o pietų. Butų
loo n sąjungos viršininkai.
norėtumėte
kartu
važiuoti, pageidautina, kad visi chorai
S u p r a n t a m a , jie visi už tą ŽADA STREIKUOTI ŠEIMI teiksitės susirinkti rytoj nevė dalyvautų šiame milžiniškame
kaltina policiją. Sako, tas taip
NINKĖS.
liau 9 vai. ryte, prie Šv. Kry dainos mylėtojų išvažiavime.
dedasi del policijos neveikimo
Pasarga. Kurie nežinotų k u r
žiaus parapijinės svetainės.
ir apsileidimo savo priedermė
Chicagoje gyvuoja moterių
Kuopos Rast. randasi " l i e t u v i š k a s a l a , " ma
se.
lonės susirinkti prie " R e p u b organizacija vardu " A n t i - P r o l i c " stovylos. Iš ten bus nuro
" S a u s i e j i " tad tais reikalais fiteering L e a g u e . " Tos organi
IŠ BRIGHTON PARKO.
d y t a minėta vieta.
kreipiasi į federalį distrikto zacijos atstovės aną dieną tu
J. Balsis, pirm.
prokurorą. Sako, gal tas kaip rėjo susirinkimą. s
L. R. Kryžiaus šelpėjų sky
nors suvaldysiąs saliunininkus.
Susirinkime n u t a r t a pakvie dus laikė extrą susirinkimą
PRANEŠIMAS.
" S a u s i e j i " ypač susikrimtę sti šeimininkes s t r e i k a s prieš ; ykiu su Tautos F o n d o 60 sky
tuo, kad kongresas neuždraudė
maisto k r a u t u v n i n k u s profite- rium liepos 15 d., parapijinėje
Dr. at: J. Strikolis, 1747 W.
svaigalų laikyti privatiniuose
s
vi
tainėj.
rininkus, jei maistas neatpig
47th gat. išvažiavo kelioms
namuose, k u r šiandie sukrauta
A
p
a
r
t
kitų
svarstymų,
tapo
siąs.
dienoms iš Chicagos j Spring
milijonai dolierių vertės degti
išrinkta
komisija
surengimui
Valley, 111. Mano sugrįžti apie
Tai ir viskas.
nės.
nepaprastų prakalbų subatoj, panedėlį, liepos 21 d.
Lygiai kaip ir kongresas.
liepos 19 d. parapijinėje sve
Ir
kongresas
susirūpinęs
MOTINA KŪDIKĮ NUNEŠŽ
tainėje. Kalbės A. L. T. pir
maisto brangumu. J i s andai
SULYG JO NORO.
mininkas,
p
.
B.
Mastauskas
ir
DISPENSARIN.
sumanė paskirti komisiją ištir
Vienas iš mūsų kostumerių
p. K. Česnulis, kurie y r a nese
ti
maisto
brangumo
priežastį.
Susekta kūdikis negyvas.
nai sugrįžę iš Europos, dar rašė m u m s birželio 10 d., 191 y
Pažymėjo, kad ta komisija pa
bą vesi Lietuvos laisvės reika- m.: " S m o k ę r u n , Penn.—Aš ra
Mrs. Mormair, 3215 Prince- gamintų
raportą
apeinančio
inis. J i e d u papasakos
dauO
g į d a u~ T r i n e r ' s American
Elkir
ton ave., aną dieną kūdikiu ne gruodžio mėnesį.
X
JT
M
šina nuėjo Xorth-Western UniNegi čia gali but juokai tai indomių žinių iš Taikos Kon- of Bitter Wine labai gera pa
versity South Side dispensa- somi, kuomet del maisto bran ferencijos ir mūsų tėvynės, gelba del manęs. Nei jokis ki
tas vaistas man nepagelbėjo.
Lietuvos.
rin.
gumo šaJis nerimauja.
T a t brightonparkieciai, ne Meldžiu šį patalpinti laikraš
Kūdikis turėjo
nesveikus
čiuose. Andro Luksic, Box 2 1 . "
praleiskite šių prakalbų.
ALDERMANAS KUNZ
plaučius. Pirm kokio laiko tam
Apart to, L. R. Kryžiaus šel Tai-gi sulyg jo noro mes ir pa
IŠTEISINTAS.
pačiam dispensaryj jam buvo
pėjų skyrius n u t a r ė imties už talpiname jo laišką, k a d a n g i
atlikta operacija. Bet kūdikis
16-os wardos
aldermaną ' d a r b o rinkime drabužių, val- jis pasako tikrą teisybę apie
sirguliavo. Tad motina nunešė Kunz viena moteriškė patrau gomųjų daiktų ir piniginių au T r i n e r ' s Elixir. Tas faktas yra
ir vėl jį pas gydytoja.
kė teisman už išviliojimą nuo kų Liet. Raud. Kryžiui. Tapo jau senai žinomas daugeliui ir
Dispensaryj gydytojas išvy jos pinigų—kelių dešimčių do n u s k i r t a vieta sunešimui dra kiekvienas kuris yra kentėjęs
niojo kūdikį ir atrado negyvą. lierių. Buk, aldermanas ką tai bužių i r priėmimui siuntinių. nuo vidurių ligos, blogo apeti
Nešant jis mirė.
žadėjęs atlikti už-tuos pinigus, T a vieta randasi po num. 4434 to, galvos skaudėjimo, nerviš
bet nieko nepadaręs.
So. Fairfield ave., kuri bus at kumo ir tt. gavo pagelbą nuo
JUODUKAS NUŽUDĖ
Byla tęsėsi kelias dienas d a r a kasdien iki tolesnio pra jo. Gegužio 3 d., 1919 m. U. S.
Internal Revenue Department
JUODUKĄ.
kriminaliam teisme.
nešimo.
užgynė ir priėmė T r i n e r ' s APrisiekusieji teisėjai alder
T a t atsišaukiame į visus
merican Elixif of B i t t e r Wine
Melvini Shannon, 23 m. juo maną išteisino.
brightonparkiečius, p r a š y d a m i
kaipo vaistą, taip k a d blaivy
d u k a s , šoferis, užvakar auto
sulyg išgalės aukoti L. Raud.
mobiliu iš vidumiesčio vežė
IŠTRAUKTA IŠ EŽERO
Kryžiui, kas ką gali. Iš valgo bės įstatai, kurie y r a j a u inėję
kitą juoduką, Sidney Dubosą.
VAIKO LAVONAS.
mųjų daiktų g a l i m a aukoti į galę jo nepaliečia. J į galima
gauti kiekvienoj vaistinyčioj.
Bevažiuojant abudu susiginvalgomuosius
daiktus
blekinėv •
Ties I\illerton ave. iš ežero se, k a t r a s negali sugesti; taip J e i g u kentį nuo neuralgijos ar
C1JO.
Staiga ties num. 3004 So. ištrauktas vaiko Tony Šiman- gi miltus, cukrą, kruopas, ry ba lumbago a r b a nuo išsisuki
mų a r skaudamų muskulų, tai
S t a t e gat. automobilius susto kievie lavonas.* J i s gyveno su žius, pupas, žirnius ir tt.
jo. Dubosą išlipo iš automobi- tėvais po num. 1055 N. MarsliIš drabužių galima a u k o t i ; pareikalauk nuo savą, vaisti
liaus, išsitraukė revolverį i r field ave.
siutus vyriškus ir moteriškus, ninko T r i n e r ' s Linimento. J o ant vietos nužudė šoferį.
P i r m kelių dienų policija kad i r sunešiotus, tik gerais seph T r i n e r Company, 1333-43
Nužudęs mėgino pabėgti. Lincoln parko p a k r a š t y j buvo išplautus ir gražiai sulopytus, So. Ashland Ave., Chieago, 111.
Bet veikiai buvo suimtas.
radusi to vaiko drabužius.
taip-gi avalinę, paneekas, ke~(Apg.

Į

SKAITYK DARBUS

Į

1 Lietuvos Amer. Pramones B-ves I

kus rastus pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afidavitų konsulio paliudijimų, etc.
5) PADARYTA SUTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui maisto, prekių, mašinų
ir visų kitų reikmenų j Lietuvą. Laivai jau yra ruošiami išplaukimui.
G) ĮSTEIGTA GENERALĖ AGENTŪRA laivakorčių ir pinigų siuntimo kuri suteiks teisin
gą lietuviams patarnavimą. Skyriai steigiami visuose didesniuose Amerikos miestuose.
7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVĖ su inc. kapitalu $100,000 prie šios
Bendrovės iš kurios sudaryta konstrukcijos šaka, statymuo dirbtuvių, namų, etfc. Pakol to sky
riaus veikimas bus galima perkelti Lietuvon dabar apipirkta plotas žemės ir budavojama gyveni
mui namai mieste Akrone, Ohio, kurią vertė sieks iki $300,000 iš ko Bendrovė turės nemažai
pelno.
Visas pelnas Bendrovės gaunamas iš visų skyrių veikimo teks šėrininkams, o kadangi šėrininkai daugumoje yra darbininkai tai-gi darbininkai daugiausiai pelnys. Nors biznis jau pradė
tas gana plačiai ir pelnas daromas gana didelis, bet šėrų kaina nepakelta. Kurie pasiskubins nusi
pirkti gaus sena kaina po $10 šėrą, ir turės progą naudotis pirmutinio uždarbio dividentais ku
rie mokėsis netrukus.

I

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

Lithuanian American Trading Co.
Baltimore, Md. |

I 112 N. GreeneSt,
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A6, ADOMAS A. KARA1.AU8KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
/

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo.
Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. KraAjo, inkstų.
Nervų ir
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs viltios, kad
begyvensiu.
Visur ieškojau suu pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, ta! po suvartojimui
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt,
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo.
Reu
matizmas pranyko, diegliaf nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos
smagiai ir esu linksmas 'ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras:
SALUTARAS,
CHEMICAL nrSTTTUTIOlf J. Baltrenas, Prof.,
1707 So. Halsted St.,
Telephone CanaJ «411,
Chieago, DX

i

niBŽIAUSU ĮlETUVlSm KRAUTUVE CHiCAGOJE

PI* * PI. OUBEN VON( EtrTIN*

NtMOKĖSl PINIGUS BEREIKAL0
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Ūžlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausią, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. .

ipiimiMi^

Steponas P. Kazlawski

S p U R B ^ o ^ So. ASHLAND AVE.,

CHICAGO, ILL

Telefonas: DROVER 7309
•*

Skaitykite ir Platinkite "Draugą"

i

•

