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IŠSKLEIS JUODA 
VĖLIAVĄ.

Waihington. liepos 19.—Ge- 
turnli* |si*tnin*teri* paskelbė, 
jog galimu Vokietijon siųsti 
siuntiniu* |»'r pnrcel post. 
Siuntiniai neturi Imt sunkesni 
11 svarų.

Bmbm Alma, Argentina. lir 
po* IA—Andų ' kalnuose ir 
apylinkėj ir tolesnini siaučia 
įtaisu* blizanta*. Nuolat snin
ga. Ąetnėiiiis užgriauta du tu
neliu trans Antlinc geležinke
lio.

KUN D0BU2I8 PARY 
2IUJE

šiandie ryte sustreikavo prie 
gaisro pamjnj inžinieriai. 
Jiems streikuojant gaisrinin
kai. prisiėjus šitiem* gesinti 
gaisrų, negali gauti vandens iš 
liydrantų su stipriu spaudimu.

Inžinieriai nubalsavo strei
kuoti <H ne|tatenkinan<'ios už- 
mokretie*. Jie reikalauja |«-r 
mefus |in 92.18K (ii jiem- lai
vo mokama tl.7*l. Miesto ta
ryba |taškui padidino jiems už
mokestį ligi AilKH per turiu*. 
Dėt inžinieriai tuo nepasitra 
kino.

Inžinierių* stiprini |>areniin 
gaisrininkai, katrie dirita prie 
punųtuojanėių mašinų. Sako, 
jie nekuomrt neužimsiu strei
kininkų vietos.

Inžinieriams sustreikavus 
miestui grūmoja pavojus. 
Gaisrams gesinti vanduo netu
ri reikiamojo spaudimo. Gali 
vandenį spausti tik ligi antro-

kelia menesius. Vingi paakui Maatgvraory. AK. liepos 19. ______ _________
jam buvo leista iškeliauti Va- —Ktio* valstijea legialaturo* DARBININKAI BALSUOJĄ 
garijon. senatas pasiprieiino ratifikuo- ut Ąt-Ų

-------------------------- ti amendmentų, kuriuolni mo-: _______
PIRKITE KABAS TAUPY- terima duodama lygios tauto Ąpplaton, Wia., liepos 19.—
MO RKNKLKLIUB (WBA). politikoje. čia yra IVisconsino valstijos

■ 1 ■ ' —^m   Darlio Frdcrarijo* suvažiavi
mu a a— *a 1.1 * ■> •---- ,,u”' Nuvažiavimas nubalsavo

Rosi; bettevini darbai Rygoje -'
— nėms vartoti alų su 2*į nuo*.

BOLAEVIKAI NURUDt stesnniuosiu* žmones, kuriuo* alkoliojio.
100 AMONIŲ. laikė atskirtam kalėjime. Pragyvenimo pabrangimo

Tukitančtai'ta^io išgelbėta ApU ’• fin “rformBr'il I'"- r.-ik«le nutarta kreiptis* Suv.
______ j|an„ Fru^pckel. kur* l>u- į \ alstijų kongresam

(••Draugui’* telegramai.
W-uhington. i .i-.. I* |>- 
iži* pagaliau* atvyko l’nry- 
n n. BielakU.
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“DRAUGAS

lietavių 
draugiu 
▼aMyta 

draugi jot 
fondo

Lietuvos Mokdttvjjos 
Amerikos'VIbom

Gal sunkiausia dalia šios pa
saulinės karės meta tako pa
kelti lietuvo* moksleivijai. 
Jau pirma svetimtauti* rija
mu ir stumdoma kentė ji dva
sinį skurdų. Užėjus karei dau
guma josio* beveik varu tapo 
išdanginta Rusijon. Ten paš
irdžiu, paskutine* jėgas dėda
mi moksleiviai tęsė mokslų, 
rengėsi į ateities darbininkus.

Iškilu* didtiųjai Rusijon re- 
voliuctjai ir paačiasna, varžtu-

kus uuiiuislwĮm VIa dan
ginu ir daugis* gauname Mi
kų, prašymų, kariuose gyvai 
prašoma padėti—duoti progos 
pasiekti augitgj* mokyki*. 
Kruvinu skundu skundžiama
si. Bet čia kįia nelemtas lėšų

> dingu* pirki vinis arba pramo
nė* įstaiga*. Kiti, kurie iki 
žibi uoliausiai platinti girtybę, 
dabar tvers nezaležninkų "pa- 

■■ ■-----*-
risi attiktų tušti.

Dal įsa priežasties Chieago- 
ja reikia tikėtis mtaležninki- 
jos sustiprėjimo. P-nia žemai
tė jau pavedė savo jėgas tam ‘ 
tikslui. Ji *u kitais lietuviško 
ateistiiko fanatizmo šulais pa-' 
sidarbuo*. kad buvusieji sa-l 
liūnai neliktų tušti. Ar jiem* 
pasisek*, tai kitn* klausima*.

Nesaletaiinkijo* pasisekimas 
priklauso nuo dviejų (irirža*- 
čių. Pirmoji yrn dideli* drųsių 
agitatorių skaitliu*. Antroji 
priežastis yra didelė tumsyls* 
tų, kurie duodasi noKuležnia- 
kijos agitatoriams apdumti.

Agitatorių netruksiu. Savo 
biznį supruntuntieji nesųžialn- 
gi saliuninkni du<*- ir lėšų 
tiem* ngitntorinm*. Tui gi pir
moji nczali-žninkiju* *u-tipr-'-- 
jinio priežastis yra neabejoti
na. Abejonė* yra tik nph- an
trųjų. Nežinia nr daug bu- 
tamsiuiliu. norinčių (atlėkti į 
tinklų.

Girtuokliui, Miliūnų rem. 
jai ■epasižyrm-dnvo (e-rdid*b- 
šviesybe. Jie l'llieagoje ūži.i 
kė 4<«) Kaltūnų, -.'nlštų užim 
kyli nors 201) uetudežnnikų kir 
Lūžių. Yra mliumnkų suprati-

tume padėti aeboUevikiikai 
Rusijai įveikti bolševikus, jei 
ir Rusija mum* duotų kų nor* 

' už t* pasidarbavimų. Neturime 
Kolčakui žadėti kovų su bolše
vikais, kol Kolčaka* nepažadč- 
jo neprigulmybėa Lietuvai.

Galima Kolčakų imti per 
vien su rusų tauta ir galima 
sukyli priešingai. kad Kolčn- 

I ka* kas kita, o ru*ų tauta ka* 
kilo. Jei Kolčaka* pripažį*1 
mums ncprigulmybę. mes |>ri- 
pažjsiuie jį ru»ų_ tautos vadu. 
Mų* balso vertę Kolčaka* gal 
pajų*, ku.lu Kolčiako pripažini

mo klausimas bu* U’aahingto- 
ue, 1>. C. Jei Kolčaka* tnųs ne- 
prigulinylh-s nepripažįsta, tai 
ji* turi mus pripažinti Rusijos 
piliečiui*. O jei mes Rusijos 
piliečiai, tui turime teisę ištar

yti žodį, kn* gal <l<-UH>krntiškai 
Rusijų valdyti. Ir mes ištarsi
me. kad Kolčaka* negali de
mokratiškai mus valdyti, ne» 
ti* u.'pt i|mz)*tn mų- :ip-i*prvn 

j .limo.

Kuomet Kolčaka* mų- np- 
sisprendiinų ir ncprigulmybę 
pripužįs, tuomet mes jum pri- 
pir. -mi.- demokratiškumų. I'ž 
lu prigulmybė* prijiažininuj 
padėsime jam kovoti *u bolše
vikui*. Reikia tikėti*, kad Kol-

tariAiv UATAUMV mganuns k ir

UDR A U G A S” rusai lavinasi Lietuvų. Tat 
h* v* **»*«* u-a>rm ae<K«<u<*>ta>. reiškia jie akieji yra mų* no- 
___rnaMiMDviTo* prigulmybės priešai. Maeliin-
■m Mi«įiI."imi""\'"ZtaMivelli'o taisyklių prisilaikant 
^■-ses's ■>*.■»<. L.- lnunui reik,.lų diįaugtis, kad

Amitklėrių teismą* lengvai

iį laukiamoji užmokesni* tuo 
įaus gali neateiti. Bet ji ateis 
umtrrioim i * ir kr

i)

raUOTB KABAS TAOTY- 
MO naiUHDI (WAX).

svarbu. Svarbu, kad aave nu- 
ginkloo*. titanui savyj* nedo
ru karkto jauam*. Rkriaad* 
darantį artis* augėdya, padą 
ry* abejojančiu. Jeigu ir to
liau jam ger* darys, neatai- 
laikys ji*. Su laiku iš jo bu* 
drauga*, kuria tik gavo tava. 
iy«-

Buk draugu, kad drangų 
turėti nori. Nelauk, kol kiti 
ger* tnu prade* daryti ir tuo- 
mi naro prietelystę rodyti. Da
ryk visiems gerų. <> draugu ieš
koti ir laukti nereikta. Pasi
taikys neteisingų, kurie blogu 
ui gerų gali atmokėti, skriau
dų darę*. Jų bu* maža. O ir 
tie, jei nebus »verta»i keršto, 

| virt draugai*. Pikta* ui piki*, 
litai ka* pasaulio nelaime* ga
mina. Kad ka* geru ui piktų 
moka. pasaulio negerybių ne
daugina. Ji* ja* mažina.

Kerėta* yra ne|>rotinga«. 
'Krikščionybė kerėto neideali- 
1 ruoja. gi krikščionybė ger* at- 
•tovnuin Ji tino kn «akn Vnn-
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Apleidęs New Torkų, aš 
tiesiai keliavau j. Paryžių. Teu 

' ^uyykųu rugpjūčio 30 d. ir iš- 
r taranu per 11 dienų. Parytiu- 

je daugiausia laiko praleidau 
iki padariau susinešimu* su X- 

» aaarika per Paryžių. Tai bu- 
vo rrtkalinga daryti dėlto, kad

tai padaryti pa
sisekė, padedant Amerikos Co- 
gmttfca <m Pakito Iafonnati-

SERGAIUTE SAVU AKIS.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

ttr Temsta Piliule? Kodėl ne pas mes?

Paui Kvorka 
1551-1553 Chicago Avė. 
Arti AshlaaO Ava., Cblcara

vt-irt *» « grtTM prta•kimi akiai*! 
. • j I.c :t ■ ■’’U <!•! Juoti aki*

KtmMt <u Mat! atue »kau-
44 ta'no, kuom* rali/* Itejami | km- 
•%. Ikrtomod oMitai ar nturl ar ra- 
tau. tai toakU*.
rrib'a *Ma*v« •• || tnodų
(tatyr-t>>ao ir 14 u no Jutti
Klara*, v. tat o ui prirt’^atnų 
cod UI? takotai M< ll *• M.

Jūun SaiLžANA 
Akių Specijalista*

1301 S AzhUad Av Ohicaco

-ra kojinių.4 purtai avižų.
38 aršinai

Saidokų 
v»aa*:3 
dai miežių,
1 pora piržtiaių.

Vilkaviškio ■Irsta*: 15 pū
dų ragių, 80 paaagn, 3 svarai 
uknorių, 1 skrynutė grifų, 4 
retežiai, 2 bažHtaii. 3 j>oros 
jiirštiiiių, 3 poro- gatkų, 12 
porų kojinių. 3 ta*oi;;i audeklu, 
4 rankšluoščiai, 12 puodukų, 1 
skrynutė paišelių.

Lietuvių Krikščionių Do. 
mokratų Partijų-. Smilgių 
skyrius: 15 raaktauoM-ig, 4 po
ra* pirštinių. 3 paras kojiahi, 
26 aršinai aodrtta. 6 paklodės,
2 pagalvės, 9 jmd <> rugiu. 30 
svarų iiiesos, 25 avinai žirnių, 
2 poro* gatfcų, 4 maišai, ir 1.1 
ir t t

Taigi, matoma, kaip Lietu
vo* piliečiai, musu suvergu
sieji broliai, autoj i i>agal iš
galės musų kareiviams. Kaip 
jie stengiasi viaOBlis jėgomis 
atgimdyti Lietuvoj-- laisvę. Gi 
mes Amerikoje, liuosybė* ša
lyje gyvendami jų broliai, ai 
sudėję ranka* ilgai salėsime! 
Tiesa, daug lietoviu kolonijų 
dirbo, prakaituojn vasara* 
metu, kad surinkus drabužių, 
valgomųjų daiktų ir |>asiuntn< 
juos Lietuvon. Bei tokių dar
bininkų yra tiktai mažu dale
lė. Kurgi kiti dar. kurie iki 
Kol nei piršto arpridėjo pa- 
grtbėjhnai Urtųjmje 
tiusčiųf

Pabaigoje rogpjučio 
rengiamasi siųrti į lietuvę 
•urinktoa L. R. Kry žiau* rė
mėjų drabužiu*. Pirm to yra 
rengiama pašiurti noru 10 
Lietuvaičių nuirtų tėvynėn, 
kurios, kiek pri.
gelbėt.

•aatabl “Utan" pagn-
• d. praarta takai indo-
* žinias, kaip suvargę 

I Lietuvo* žmoneltai šelpia ka
reiviu* ir neša bei veža jiem* 
pošelpų. Alai ištrauka iš to 
laikraščio:

Aukos, surinkto* Vilkavtfkio

Duobėn, kaimo: 1 virvė. 1 
apinasris, 8>zį aršinų audeklo, 

1 2 pori pirštinių, 3 p. miežių.
► <Wta* 1 F kviečių, U

Mažučių kaimo: 2 skrandos, 
2 rnnkšlnoščiai, 2 marškiniai,
4 poro* pirštinių, 1 retežis, 20 
•varų astaoa, 9 padai rugių, 
1 p. kviečių.

Gūželių ir Vilė, kaimų: 9 
pūdai miežių, 12 p. ragių, 2 
avy*, verši akas.

Garšvinių kaimo: mėsos 13 
■varų, 35 aršinai audeklo, 3 
rankšluosčiai, 6 poros piršti
nių, 1 pora kojinių, 1 maišas,
5 kailiai, 1 batai, 35 svarai 
kruopų, 1 virvė, 2 reti-žiu, 2 
padai ir 33 svarai miežių, 1 
paitar ir 30 svarų rugių, 30 
svarų sėlinu.

Jakiškių kaimo: 4 apinas- 
rin, 1 svaras sviesto, 1 virvė, 

I 2 plėšk., 5 rankšluosčiai. 3 ar- 
žinai *WArl*. 1 paklodė, 1 kri
nta, Sparoa pirktinių, 4 poro* 
kojinių, 2H pod. ragių. « pa- 

: drt 30 svarų miibų, 3 padai

Marių kata**: 2 aaržkiata, 
13 rankšluosčių, 2 katilai, 2 a- 

j pin*sri*l, 1 virvė, 1 kaili*. 3 
•varai «vi*te, 10 artinų audek
lą, 1 podai mtaaa, 1 padas 13 
varų kvtofių, * p.

tarp- 
politikos srityje, kad 

jie geriau galėtų pranešti Tai
ko* Konferencijai apie kiek
vieno* tauto* troškimus. Vė
liaus aš visus tuos vyru* su
sitikau Paryžiuje.

čia ai labai gerai susipaži
nau su p Dullcs, I<ansingo •- 
nnkn ir attarbe Amerikos Am
basadoje Berne, p. Dolbear, 
attache Berne, su p. Savery ir 
rijoj1tr aa *mtamdnriu Pa

tarta iš Prancūzų Ambasados. 
Ji* dabar yra geuerali* sekre-

Jart nereikia nei sakyti, kad 
jie visi gavo progos pilnai su
sipažinti su lietuvių klausimu.

•
Gabry* prieidavo ir buvo 

priimama* visose Aveicarijo* 
legnrijooe.

Cta bcbaaoat, rt sasipažiaau 
su naujųjų šalių atstovais, 
kaip tai Pkrainos, Latvijos. 
Estonijos, Georgijų.-, (Gražini - 
jos), ir Albanijos. Tų atstovų 
vardų čta masinta, m* aaam- 
■aa, kad tai tartų svarba, ta- 
Ana ai dalyvavus aaririažd- 

vtoų tų taatų, karte tik 
Berne. Tno*e aaririn-

• dalyvaudavo, tarp ki
tų ir kaaigaiUtis Albertas Ra-

tahai nepatenkintas, 
trūkstant žmonių ir 

man vėliau buvo 
artam IfsAm 
L B* ta, ir

«

•gų- (Nar
tai

nrarklo, 
drobės, S poro* pirktinių, 1 
pora kojinių.

Mockabudžio kaimo: 2 pū
dai 12 svarų kruopų, 17 pū
dų W a*mų miežių, M padai 
rogių, 3 maišei, 2 padai mė
sos, 3 podai kviečių, 1 virvė.

antraio.) čia tai ir reikia jau 
pradėti darbų. Reikia rinkti 
netik drabužiai ir valgomi 
daiktai, la-t kuodnugiauein au
ka*, pniiratant i.rip L* Band 
Kryžiau* rtanėj-j ir užsimo
kant tlAL KO1«taųi»u L. 
R. Kr. turi-* narių, tuo dau- 
riau* TJetuvos piliečiai, musų 
«uvargę nuo karo broliai, gnu? 
jMišeljios ir nžuojn-UO*. L. R. 
Kr. jau pasiuntė £1,500 vertės 
medikamentų, kuriuo* gavę 
Lietuvos daktarai bus jum* 
visiem* dėkingi už jų prisiūti- 
timų.

Taigi nenulciskim* rankų. 
Dirlkime. knij> kas galimo. 
Aukokime, kų iš diino. I.ni 
musų derliu vaisiai rainiu*, 
šluosto ašara* suvargusių mu
sų brulių Lietuvoje,

Pereitų savaitę gauta dra
bužiai iš šių vietų: Manebes- 
ter, N. H.—4 skrynia*. Curtis 
l’ny, M-I.—2 skrynios, Hume 
stead, P*.—3 skrynios. Iš 
daugelio vietų pa-ižadėjo pri
siųsti.

Kurie turėtų surinkę drnbu- 
jžiUM. lai juo* siitiv'-ia tuojau* 
šiuo adresu: ,1. '1'umr.snnis. 
l.'iti Grnnd Si., Bn-.iclyn. N. V. 
Jeigp kas kur kitur pasiųstų, 
lai mes už t«4ciu- siuntiniu* 
nieko neatsakome. Hiančiant 
freight’u. visuomet reikia laiš
ku prisiusi ir guotų nuo ge- 

llžkelio komjianijo- kvitų.
J. Tnmaaonis. 

LRK sekr.

Jis važinėjo 
portą. Ta* 

ponas sakydavo, kad jis nori 
matyti Lietuvų neprigulmin- 
gų, norą jis pirmiau tikėjos, 
kad narį* matyti Lietuvų vie
nų ii kaafederatyvių valstijų 
Vokietijos Imperijos. Tuo lai
ku jis sakydavo, jog jis yrn 
įsitikinus, kad jei Vokietija 
laimės karę, Lietuva Ludendor 
fo pienais neteks savo individu 
alybėa, ne* Ludendorfo suma 
nymas buvo Lietuvų pada
ryti Prūsijos dalimi. Antino- 
ję» pilnai nuo Gabrio ir kitų, 
kad Bopp’ųa buvo vokiečių a- 
grotas, ai jam lahai mažai 
kų tepasakodavau, ir visuomet 
stengiau* išgauti kų jis mano

JUvMttikižBM tarp Gabrio ir 
itetavių valdlAoa.

Ai lahai mažai tegaliu pa
sakyti apie nesusitikimus tarp 
Gabrio ir lietuvių raidžios, 
nes jie prasidėjo dar prieš mu
sų atvažiavimų, laike musų 
buvimo aš niekuomet nema 
ėiau, knd Gabrys butų darys, 
sakęs, ar rašęs kų nors kas 
butų galima judai kyli priekin 
gn Lietuvos neprigulmybė* ar 

| l>a Tarybos tikslui, tai yra. jos 
jiri|mžinimui. Aš tikiu, kad 
* isi raštai, kuriuos ji* tuomet 
leido, ir visi straipsniai, ku- 

3t- r . * ♦ .. .ilSti* 34 1
tų mano |>asakymų j>a renis. Iri 
taippat innn malonu priminti.

30 d. j
tart tatvau sekantį rytų, čia 
■I aositikau kun. Dobužį ir p. i 
Pnkitų. kurie buvo kų tik at- 

vianų valandų pirmiau 
a . Pirmtaom* muaų 
buvo rasti, kur me* 

galime apsistoti. Atvažiavę 
me* sužinojome, kad Smetona 

'ir Yčą* jau taukia musų nuo 
birt taiko. Valdemaras ir 
Kairys laukė musų per kele
tu dienų, bet nesulaukę išva- 

Tečiau Valdemaras no
kę* vėl sugrįžo ir pra- 
Bum* apie susidarymų 
kabineto, kurio ji* bu

vo priemieru. Kun. Ališaus
kas taippat nuo kiek laiko jau 

„buvo atvažiavęs ; Vilnių ir 
valdžia nekantriai 

žinių.
Me* radome Gabrį, kunigu* 

Bartuskų. Steponaitį ir Dau- 
▼ mantų veikiant iš vieno. Su 

tai* turėjome tankins konfe 
rencija-. Tų konferencijų ja 
•ekme* jau yra amerikiečiams 
pranešę* p. Pakštas, kuris bu- 
'■(^Amerikos delegacijos sek- 

tav®’riiinii. taigi aš rašysiu tik 
ajiie mano vieno veikimų, nj 
skirtum nuo kitų delegatų.

Mano vieno veikimas 
tveicarijoje.

INtartsrvnųta«*• vvsmnr* l*»«l*o '

pmh'iitB. kad wwit1 j pažintį 
*tl faiM>iM*t!Ū*. kurie nf aiškini

Amerika* Osarttta aa Pak
ito Infonaatton.

Aveicarijoje at anėjau j ar
timus sentikius su p. Htovall 
Amerikos ministeriu Aveica
rijoje, taippat su p-ia \Vbi- 
teliouse, Direktore Committee 
on Kublie Informatiou. Ru jų 
pagelba. aš galėjau įsteigti pa
skutinę stotj, prr kurių žinios 
it Lietuvos galėjo būti siun
čiamo* j Amerikų be prancū
zų cenzūros. Taip mes gavo
me progos vartoti kubelius ir 
diplomatų maišelį. Visos tos. 
nors ir menkos žinios, kurio* 
atėjo iš Lietuvos ir imsiekė 
Lietuvių Tarybų Wr«bington-. 
atėjo tik tais keliais, kuriuos 
aš per tuos žmones suradau. 
Amerikiečių vardu aš jiems 
dėkojau, kuomet apleidau Avei 
(■arijų. Su jais visais turėjo 
me laitai draugiškus sentikiu*.

Sudarymas Augičiausios
Tarybos.

Sudarymas Augšeiausio* 
Tarybos buvo pradėtas pala 
rus kai-kuricm* musų drnu 
galus. | jų i nėjo narini i; n 
liiejų šalių, Amerikos ir Avei 
(■arijos, teeinu armisticijni tuo
jau prasidėjus, nei vieno ofiri-

x«

P-la E. G. MAKAR
PIANO MOKHNA

4X15 So. Wood St.
n^Jssl .uUeH|.

I

Zinoiua* per SS sartu* ir Valdžių* prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

ir gvarantuoja 
Norinčiu* gauti preke* pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreipti* Įias: 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y.

i
Karmėlava, (Ki. no np-kr).

» Vok

I

r
i

Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namų. Pa* mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t: 
Rakandų, Pečių. Divonų, Siu 
ramu Mažinu Pianu Orsfonn 
Ių. Viakas pa* mus gaunama 
Kuomet jum prireikė* ko prie 

namo kreipkitės prie



Ned., Liepos* July 20,1919 m.

136.08

Ii jierritų

•1,174.14

|1,U7J3

Nieko.

•14.83

•7.885.56

Atkins & Freund

5-j i Lietuviu diena 
Rugpiučio 15-ta diena

90.00
852.94

4805-13 S. Ashland Avė.

liko.. 1,313.43

PRANEŠAME CHICAOOS 
IH APIELINKtS LIE 

TUVIAMS

Septynioliktoji kuopa, 
Kenoaha.VrU.

Nieko.

* F. ŽEMETUL8KI8 IR 
I T JANKAUSKAS. 
11735 W 47 8t. Chtcaj
i _ ___ - ....

jmskssrių trečdali*
....................... 25.00

28 Gegužio Per A. Valančių 
p-lė Pr. Veličkaiti 
aukojo...........25.00

28 Gegužio Per A. Valančių 
Jurgio Ogento gar b. 
nar................ 25.00

30 Birželio Kapinių rinkliava
30 Gegužio.. 174.83

30 Birželio Av. Antano dien. 
rinkliava .... 77.00

30 Birželio Gatvių rinkliava
16 Birželio .. 501.11

30 Birželio Garbė* narių jutu
keliai .... 100.00

Tavoras nupirktas čionai* buA 1 
išsiųstas tiesiai jūsų giminėms 
ir draugams.

wu
21 Kovo mėnesinių įmokeačių 

trečdali* ...........4.83
30 Birželio mėnesinių | mokes

čių trečdalis ..8.70
30 Birželio bažnyčioje surink

ta .......................130

[28 Gegužio per J. AmukJtų 
garbė* narių 8200 

28 Gegužio per J. Šmukštų Vy
čių kuopos garl«’-« 
narys...............25.00

2S Gegužio dviejų draugijų va
karo pelną* . .48.52 

28 Gegužio Ražancavos dr-jos 
auka..............18.00

25 Birželio per K. .Indelį už lo
to m-i i jas........ 3.00

25 Birželio per J. Ainukitųgar-

Vtnu kuopa, tv. Kryžiaus per. 
P*r)

30 Sausio Praneižkos Žebraus
kienė* auka .. $1.00

7 Baland. .). Putloka-, už loto 
serijas...........28.00

25 Gegužio per K. Varanavi
čienę už luto serija*
....................... 1200

9 Birželio Kapinių rinkliava 
buvusi .'10 gegužio 
...........................6L80

M Birželio Garbės narių jaa- 
kea&ai .... 197.00

14 Birželio (mokesčių trečdalis 
UŽ 6 uieueaiua 8.00

18 Birželio Gatvių rinkliavų 16 
Birželio .. 436.23

20 Birželio Av. Antano dienos 
rinkliavų .. 25211

25 Birželio Per p. J. Purinki) 
už Io1o serijas 7.00!

30 Birželio Garliės narių įmu- 
kesčių .... 220.00

Norint sužinoti daugiau, kreipkitės pas p. 
Kazimierų Hugarevičių, kuris uiruls-žiniais 

siuntiniai* užsiima. Jis jum* viekų paaiškins.

* ' . [■'■■■■ 
Liet. Labdaringosios Są-gos’"*" 

pusmetine apyskaita * ***
sulig kuopų.

3 Va«ario Imliau* ir koncerto 
ĮM'lna* ...........398.07

3 Vasario VI. Karaliausko au
ka .......................5.00

3 Vasario B. Kasparavičiūtė* 
auka ...............5.00

3 Vasario O. Kavaliauskienės 
auka ...............10.00

5 Kovo Av. Kazimieru dr-ja 
metinė auka . .16.00

7 Balandžiu |a-r A. Nausėdų už 
loto serijas . .50.00 

Balnu.Ižui |a-r A. Nausėdų 
....................... 100.00 

į 28 Gegužio per A. Nausėdų už 
loto serijas .. 20.00

2 Birželio Av. Cecilijos dr-jos 
. metinė auka . .60.00 

28 Biiž>-li<> Gatvių rinkliava 16 
birželio ......... 280.00

28 Birželio Kapinių rinkliava 
2D gegužio ...10217 

J* Birželio Av. Antanu dienos 
rinkliava ....58.13

3. Penktoji kuopa, 8v.

♦66.

Kuopo, sulig daugumo 
mažų j Centrų

DMtenŠv.

4

, i
rengiam** J



Jtja koaccfiiDą tr aufAtai

Dr. G. M. GLASER
6631 ir 32 80UTH UNIOM AVEMUE

BERNARD VELLENGA

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefut*** McKmlry U<4 

GYDO VlArfMLlA* LMAA* 
*437 ■ pb* WmMi Bw4ri»f4

Natioml dprk*, RiVvroide,

JOSEPH C. W0L0N j
Lietuvis Advokatas I

•o. *...................................  4 ,

Dr.M.Stapmdd
3109 So. Hmm StrMl

tmanėm* enairinktt* apie 
800 linu, p. J. O. Milių*, 
vakaru-vedėja*, lygiai 8 vai. 
pradėjo kalbėti ir vaizdingai 
apipasakojo apie nūdienę pa
saulio |>olitiką ir Lietuvą; bai
giant interesingą savo kallią. 
kalbėdama* apie A. U Tarybą, 
primuš klausytojam* to* Ta
ryba* pirmininką B. F. Mas
tą natą ir trukfaningai persta- 
tė jj ūžinteresuotai publikai.

A. L. T. pina. B. F. Mas
inusiu*, reikšmini ir įspūdin
gai nupasakojo susirink usietns 
apie jo pasiuntinystė* tikslą, 
darini* ir kokiu bud u ji* dar- 
imit»i »U tHikiuiliky puliukm** 
ir tėvym* vaMiiot įgalioti- 
Bi«^ kad prigelbėti Ideluvni

Ant Pardavimo Properte
Indeli* luirgetui-. Ilaiuiari n« numeriu

Vieta* katalikiškosios drau
gijos sumanė jai gyti lietuviš
ką tautišką vėliavą, bet aiškini 
nežinome, kokio* spalvos dn- 
Imr yra vėliava užgirio ir var
tojama Ijetuvoje. Spaudoje 
tenka patėmyti. kad vėliava 
vartojama trispalvė, sudėta 

| liurizontaliau viršuje žalia, 
| viduryje geltona. aparioje rau- 
tdona. taip-gi ir kitaip: viršu- 
I jr geltona, viduryje žalia, n Į m 
Išloję raudona. su vyėiu vidų- 
Irvir.



S .DI

RENGIAMAS

SKAITYK DARBUS ^1IŠ CHICAGOS UETUVIĮĮ
CHICAGOJE.

PRANEŠIMA 3. i

Lietuvos Amer. Pramones B-v I

»•

I

i

PRA NERIMAS

SULYG JO NORO

laiško. ksdangii 
rų teisylty apicl

....................... .....................................................................IIIMM...........I ■ PIKNIKAI t '

Vienai iė musų kortumerių
Kun>|>o>>. dar- rašė mum- birželio 10 <1., 191»

Dr. M. J. Kt.ikolis. 1747 W. 
47tb gat. '-'ažiaro keliama 
dienoms ii Ubieafoa j Spring 
Vaiky. III. Mano sugrįžti apie 
panedėlj, liejio* 21 <1.

Chicagos Labdarybės Sąjungos

Striginmasta susiriakimas 
Cbicago* Katalikiškųjų ("borų 
-usivienijitno yra ntilnrę*. kad 

'(■borai turėtų šįmet a bei 04 iė-

L. R. Kryžiaus šelpėjų skv- 
-ius taikė eztrų susirinkimo 
ykiu su Tautos Fondo fi" skjr-

Ritimui pranešti visiem* 
įToun ui laike lietuviams, jog 
j laitai. Sąjungos Centro pikui-

d..

d.

i

KATALIKIŠKOS ŠVENTES ĮSTEIGTA MOKYKLA KO
VOTĮ PRIEŠ INFLURNE4-

Mokyklon kviečiamai 
moterys.

CltH-agit susilaukė mokyk
los, kurioje bu- <bi<*taiiH>s |m- 
mukti* moterim*, kaip kovoti 
|trb-š illf1u<-IIZ<js epidemiją, ku 

'ri ateinantį rudenį gali *ngrvž-. 
t i (’hieagun.

Toji mokykla įsteigta mie
sto administracijos |m*tangi>- 
mi*. Yra tai.vota universiteto 

Inmlikalėj mokykloj. Pamoko* 
Įtra-bb'-.- nigĮijuėio 4 d. Btls' 

(Tiit-ago lutu and tlnb-r or- mokoma dienomis ir vakarai* 
ganirarijos viršininkai tiesiog Tito liksiu nuijonu jaiskelb. 

nrokb-maciia. 1‘arnrrin* moti

0HI0A008 "SAUSIEJI
TIESIOG DANGŲ

IŠJUDINA.

Jusu atsilankymas ant šio Pikniko atneš dvigubą naudą^ vie
na, kad Jus gražiai ir dorai laiką praleisite, o antra, kad tuo pa
čiu kartu paremsite našlaičius, kurie Jusu Laukia. Apart pik
niko bus žymus kalbėtojas, kuris Jums labai plačiai patekins 
apie organizacija. Nuoširdžiai kviečia visus Našlaičiai.

pure-, pirštines; galima auko
ti ir uudvkta u m taus ir tt. 
Vi«k; reikia ‘nešti augėliau 
imminėton vieton.

Aukokime broliai ir *c<ery*. 
no los musų aukos yra labai 
reikalingo* Ūat.ivoje.

U 11. Kryi. Brlpėjų skyriau*1 
valdyba visu* kviečia prisidėti 
prie mietaširdingo darbo ir, 
vardan Lietuvos, iškaino taria 
nčin tiems, kurie aukos kų 
nors per U Raud. Kryžių sn- 
šelpimui mukų brolių, sesučių 
tėvynėje, 1 Gatavoje.

L. R. K. Mp ik. Valdyba.

UMbanhioj. paticiju* virsima- jtraktamarijų. Paragiaa »»ot^|ka. jirfc. rrloj. L v. liepos 30 važiavimų-gegnžiną. Vieta ir 
ka aTisų, sakydami. jog saliu- ris lankyti mokyklų ir pranta- Katamai' durie.’ Mivgnide, taika- palikta nuskirti valdy
■naae svaigalai |ioM-nwvi par
davinėjami. kad tm> tnq>u |»o- 
lirija iš to nieko nedaranti.

Viena* ta* organizacijos vir
šininkas. Artbur Iturragv Ear- 
w*4L tvirtina, kad 23 nuošim
čiai šaitanų daro senotanį biz
nį su svaigalais. Kaliuniniakai 
tari daug sava pažįstamų ir 
tirta* pardavinėja svaigalus.

Tų patį tvirtina ir Anti-Aa- 
aųjongmt viršininkai.

Suprantama, jie visi už tą 
kaltina |a>licijų. Kuko, tas taip 
dedasi <b-l |sdi<-ijo* m-vrikimo 
ir n|a>ib-idimo savo Įtrinb-rmė- 
ae.

visti sergančių staugnjimr.
Miesto nm.ipra- pažymi, jog 

|Hrm trisdešimtie* metų Cbica- 
go buvo |miicsta influiTOo* 
cpideaiij*. Vasaros metu ji 
pranykdavo, (ii rudenį ir žie
ma išnaujo pakiltam, Taip 
aekė per kelia torius.

cpidwnija ir vėl gali pakilti. 
Tad iškaišo reikia apsisaugoti.

Cbicagoje gyvuoja moterių I 
organizacija vardu •• Anti-I*ro- 
fiteenag Lcogne.” To# orgaai- 
racijos atstovės anų dienų tr-

•
Nusirinkime nutarta pakvie 
: strcluan prie"

* 1) MOJI BKNDROVt 8TORGANTEAVO KAPITALO | porų mtamių irt tart kitm Bm- 
druvrs j metus laiko ir manu, kapitalų padidinti, pradėjo* reikalui, iki 15,000,000.

2) JAU APftMR KONTRAKTUS ui Mis šimtus tūkstančių dolierių irMarbaa varoma* rimt 
■aarkumu jų išpildymai.

3) PADARYTI PLENAI IR ATLIKTI ŽYGIAI konstrukcijai ir Bdiibyatci Lietuvoj. Vyk- 
dinimui šio dalyko darbuojasi nuskirta komirija aamdėdama iš iperijsJiatų šamnių.

4) ĮSTEIGTA GENERALIS SUSINĖSIMO BIURAS SU LIETUVA, kuris tarptainkaaja 
Laetvv** ir AaMritos* Betariama atjMteajioM gbaiašų. daliau tarta, Imate; taip gi padam lagaM- 
ku* raštu* pitkima ir pardavimo, įgaliojimų afldaritų koaaalio paliudijimų, rte.

5) PADARYTA 8UTARTIS IR SULYGTA KAINOS persiuntimui maiato, pirkių. maSnų 
ir visi; kilų rvikmenų į Lietuvą. Laivai jau .vra ruošiami išplaukimui.

C) {STEIGTA GENERALt AGENTŪRA laivakarAų ir pinigų muntamt kuri mtriki tdab- 
H II įtariam, patanmrimų. šfcjnU ašaiųtand rianaaa dMma

7) SUVIENYTA LIETUVIŲ STATYMO BENDROVE
I kartea aute ryti kun idtji Mm. aigj m d 
na boa ųaliaM parinki Matavau dabar apipirtti 
thieota Akram. Ohio, kurių vertė riaka H *306,000 ii Im

te

Skaitykite ir Platinkite “DraugąSkaitykite ir Platinkite “Draugą”.
4

Imi.
Ai 00 nutarimu re milam ie* 

pranešame gerte, eboraam, kad 
musų išvažiavimo* įvyk* lie
pos JO d„ 191S tm, Jactmm 
parke ant " batu viską* salo*" 
2 vai. jw> pietų..

Ko užkamUmi- gali daryti 
kaip ka* nari| daųgaaga, tnr- 
but, neaivut nBtandžių. kada*-

PMVKSMUML Mn TM ootai 
dalyvautų šlama milžiniškame 
dainos mylėtojų išvaž.avime.

Pasarga. Kurtų nežinotų kur 
Kuopos n*a« I randasi “Itatuviika sala.” ma- 
______ ,kmės susirinkti prie "Kepub- 

tt RRIGHTON PAUO. **” ttovy bm. ta ta
________ 1 dyta minėta vieda.

1.1

III. I*radžia 9 vai. ryte.
Toanoftakieriai! Visi Imtai. 

Sąj. Centru piknikaa! Ten ant 
tyro orą jmk virpa* imu ir pra
dėtų darbų pastumsime pir
myn.

1-auksitnc jurų skaitlingo 
alcilankytno.

Visi tie, kurie esate apiišm; 
imk. Kųj. Centro piknike pa- 
ridartamti ir vu^kiti. kurie 
norėtumėte karto važiuoti, 
teiksitės susirinkti rytoj nevė
liau !• vai. ryte, prie Av. Kry
žiau* |iarnpijiiH« svetainės.

Lithuanian American Trading Co.
112 N. Greene St Baltimore, Md

“Raasieji” tad tai* reikalais 
kreipiasi į fcderalį distrikto 
prokurorų. Nako, gal ta* kaip rėja susirinkimų, 
nors suvablv-iųs saliunininkn-. Į j- • • - •

“Rausieji” ypač susikrimtę ,______
tuo. kad kongresą* neuždraudė mniM„ Lnmtuvni.dšus pntfite- '" I"*’ ,5 ‘U l<«mpijihėje
SA-aigHlų laikyti lą-ivatiniuoM- rininkuH Į -
namuose. kur šiandie -ukrauta ,*■ '
milijonai dolierių Vertės <legti-Į

Be*’ • Lygini kaip ir kongresas.
______’r kongresas susirūpino
MOTI. A KŪDIKI NUNEŠt |>n,nruma j;H nB)|n;

DI8PEN8ARIN. sumanė pti«kirti komisijų ištir
ti maisto brangumo prėžastj. 
Pažymėjo. kad ta komisija pn 
gamintų ra|torią a-einančio 

I gruodžio mėnesį.
; Negi čia gali įeit juokai tai- 
Mitui, kuomet dėl maisto brau 
gunio šalis nerimauja.

8tisekta kudtkis negyvas.

Mrs. Moniuiir, 3215 l’rincc- 
ton nve., nitą dienų ktidikiu no
kina nuėjo Nnrtb IVestern t ni-
versity Nuuilt Ni-b- dis|*-n«.-t 
ria.

Kūdiki* turėjo nesveiku 
piauiii'*. I’irm kukio taiko tam , 
pačtaui disja-nsitryj jam bttvol 
atliktu operacija. Ih-t kūdikis 
sirgiilinvu. Tad i-.ofitui nitm-š- 
•r vėl ji |m- gydytoją.

Dis|* lisaryj gydytoja- i-vy 
niojo kudikį ir nlrndo n--gyv ■
Nešant ji- mirė.

JUODUKAS NUŽUDĖ 
JUODUKĄ

du!

B.i

■ m. jt 
ir au!

Italai**. 
1 -u-igin

> v< lainėj.
A|airi kitų svarstymų, tapo 

išrinkta komisija surengimui 
nejaaprattų prakalbų siiIhiIoj. 
l>e|Mis Ift d. imrapijinėje sve- 
ininėje. Knita'-s A. K T. pir
mininkas, p. II. Mnstauskas ir 
p. K. Cisnttlis. kurie yni nesu, 
imi sugrįžę ii 
bavęsi Lietuvos laisvės n-ika tn.: •’Smokvrun, Penn.—Aš ra
tais. Jiedu imjMisakos daug dau Triner> American Elizir 
tudomių žinių ii Taiko* Kon- of Bitter Wine labai gera pa- 
ferrncijos ir musų tėvynės, griba dėl manę*. Nei joki* ki- 
Lietuvo*. tas vaistas man nepagelbėjo.

Tat brigbtonparkieėini. ne- Meldžiu ši įsilaipinti taikraš- 
pnih iskite šių prakalbų. čitiose. Andro Luksic, Rox21.” 

A|»irt lo. I_ Ii. Kryžiaus šei Tai-gi rulyg jo noro mes ir (ta- 
p’-jų skyrius nutarė imties už talpiname jo I 
durtai rinkime drabužių, vai-!ji* |ui*ako tikrų teisybę apie, 

v ii-nn moteriškė putrai:- .gontųjų daiktų ir piniginių au- ^Triner** Elizir. Tas faktus vra 
5 :: ,._ ...............................  . jJ|U r(1T)B; žjnoma» daugeliui ir

kiekvienas kuria yrn kentėjęs 
nuo vidurių ligos, blogo apeti
to. galvos skaudėjimo, nerviš
kumo ir tt. gavo pagilbų nuo 
jo. Gegužio 3 d, 1919 m. U. S. 
Internal Rcvvune Department 
užgynė ir pri<mė Triner** A-Į 
meriran Elivir of Bitter Wine' 
kai|>o vaistų, taip knd blaivy-1 
ta'-* įstatai, kurie yra jau inėję 
i galę j» n>-|udiečia. Jį galima 
gauti kiekvienoj vai-linyčioj 
Jeigu kenti nuo neuralgijos ar 
bu lumbago n rita nuo išstauki 
mų ar

ALDERMANAS KUNZ 
IŠTEISINTAS.

Iti-o* nardo* nldennnną 
Kum v" 
kė teisman už išviliojimų nuo kų Liet. Itaitd. Kryžiui. Tap<> 
,ė pinigų kelių dešimčių do 
l-erių. Itak. nlderiuniui- kų t- i 
žadėję- adikli už lu<»- pinigu*, 
l*-t nieki. ne|indnn->.

I.J ta tęsėsi kelia* 
I rimitmlinm teisine.

I'ri-ieku-ieji teisėjai alder- 
tuntui iltei-hio.

di< na*

IŠTRAUKTA IS ESERO
VAIKO LAVONAS

4

I
1 lutu
Ji* ir%

nuskirta virta -un<-šimui dm 
bnžių ir priėmimui siuntinių. 
Tn vieta raminsi į*> utini. 44X1 
Ko. Euirfit-M avc.. kuri bu* nt 
• tam kasdien iki tolesnio pra- 
nešimo.

Tat atsišauktame į visu* 
brightonparkiečinn, prašydami: 
•’ilyg išgalė- aukoti L. linini. 
Kryžiui, ta* k.ų gali. Iš inlgo 
mų.tų daiktų galima aukoti' 
lalgomuo-iu- daiktu* blekinė

Ii; taipilr

ir tt. 
nft h 11 k t 
vintų.rUbr n

nų muskulų, tai 
no Mivo

T.nitnwnt«» .Ta* 
impany. l.Ttl 4^ 
ve„ lYiirago. UI 

fAnr ,
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