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Nušluota bolševikai
ūngarijoje

Bdft Kun iitcniioUs Vkumjc
um"m«aaamm
tą ta gauta patvirtinančią
žinią ir U Paryžiaus.

Taikos konferencijos taryba, 
šakotu, prielankiai atsinešusi 
į naują ungarą valdžią. Jai at
suktai, kad jei nauja valdžia 
išpildysianti sąlygas, paduotas 
pirmiau bolševikam*, tnomet 
busią geros ir pasekmės.

Iną'taosta^r^Lin^rkV
I pakilo riaušės. Vyriausybė pa
siuntė kariuomenę su kulka- 

gatves ir akmenimis ir plyto
mis mėtė j kareivius. Dauge 
lis riaušininką užmušta, sužei
sta ir susreštoota.

Kareiviai apsaugoja visas 
bankas ir dirbtuves. į

Vienur ir kitur riaušės paki
lo iš streiką.

Zuricbe darbininkai austrei-

ta**-
Bet Baste darbininkus strei- 

kan sukurstė bolševikai.

Altfiilli fAIMA EI HMM P*™1*“ *P**,,do Kamą ir vi- 
są rytinu Lietuvą. Pažvmima.

ESTONUį.
Priima, rLp- 1

berieta MMata pra

oficijaliai pranešta Vie- 
iš B ūda pert o.

rugpj. X— A- 
rių Taryba nuo 
Paryžiuje garo 

turos ministerių 
J mm s£E* • vPįsi n I Ui II* 
aiąjai talkininką 
žiuje pasiuntę* 
ną:

Levis

nijoa lietuvių pusėje kariuo
menė esanti sudaryta lygiai 
kaip ii lietuvią, taip iš vokie- 
eių. Tai tikro melagystė, ką 
gali prirodyli ir talkininkų mi- 
literinė misija Kaaue. Taip

griiarijoj apie rtnografikalj 
stovį trūksta teisybė*.”

Iš Paryžiaus kaiA-graInoje 
pažymima, kaipo neatnuriuo- 
mas faktas, jog vokiečiai jau

jog pirm apleidmm Kauno vo
kiečiai sudegino savo knxar- 
nie* ir varu pagrobė ir Vo
kietijon pasiuntė 20 jp-ležinkc- 
Irą vagonų maistą, prekių ir 
galviją, intau* keturis vago
nus sn amerikoniškais miltais 
ir du vagonu su kondensuotu

Praeitomis keliomis savaitė
mis Amerikos Išetuvią Ta
ryba iš I-ietuvn* ir Paryžiau* 
gavo repešų, kuriuose aiškiai 
Imvo pažymima, jog k-tikai ve
da sistemai inę kampaniją nt 
pavergimą ir prijungimą I<ie- 
luvos prie I/enkijos, priešingai 
talkininką norams.

Kadangi Lietuvos gyvento
jai išreiškė troškimą gauti tau
tai ir šaliai nepriklausomybę, 
ir kadangi Lietuvos vyriausy
bė kreipėsi į talkininkus apsau
goti Lietuvą nuo lenku įsiver
žimo, talkininką taryba tarpe 
laetaroa ir L taki jus pravedė 
demarkacijos liniją ir isakė 

kol galutinai nebus mutatyti 
Lietuvai rabatai.

Bet. sulig apturėtą taųmšu. 
lenkai iš demarkacijos linijos 
meta nedarė, tą liniją daugel 
vietose perėjo, užėmė dauge
lį Isriv-M miestą ir mieste
li* tata ašutinę Vilnią ir 
tamdie atvirai sakosi, jog 

ten susi rėmimus su Iraką ka
riuomene. Dcpešoee iš liepos 
27 dienos buvo pažymėta, kad 
lietuvių su lenkai* mūšiai tę
siasi 45 mylių ilgio frontu.

Pramotoms dangian kraujo 
praliejimo, jei talkininkų tary
ba neprivers lenku* klausyti 
jos parėdymą.

Iiverpefyj riiues; 
karės stovis

ANGLŲ ARMIJA KOVOJA 
PRIE1 RLAŪŽININ 

KO.

I nu4imi. rugp. 4. — Anglija 
palietė visokios nelaimė*. Aną 
dieną via ir kituose miestuose 
(inskelbla policmoaų strri- 
kas. Sulig oficijalių praneši- 
mą. matai policmoaų i išėjo 
strrikaa. <ial ir yra tame kirk 
tiesos. Bet <H simpatijos po- 
lietnonom* sustreikavo kai-ku- 
rioH itarbininkų unijos.

Autai Loailnaa piHvakari
niu geležinkelių sistemoje strri

Buvusioji Karė Skaidinėse

kan išėjo garvežių inžinieriai 
ir prikurtai. Sustojo vatinė- 
ję visi traukiniai. -—

Liverpoolyj karės stata.
Svarbiam Anglijos mieste 

ir uoste Ijvrrpeei suuttata* 
vo amalą uniją darbiniakni. 
Po to visam mieste ps skelbta 
genvndi* streikas. «

Prasidėjo pasiliaiia-tiaM 
kruvino* riaušės. Kiaušiai*-, 
kai pradėjo plėšti kraatuaaa.

Pasiųsta kanaonMuė, tari 
tik sn kulkosvaidžiais a*id> 

žino riaušininku* ir ntanta 
paskelbė karės stovį.

Kai-kuriose mtato tatai 
riaušininkai stipriai pasiąMS 
prieš kariuomenę. Tnd ptt^p 
roji panaudojo šarvuotas aa- 
tomobibu*.

Waahin*U>n, nigpj. — Ka 
rėš metu vyriausyliė žalias ar
mijai pagamino daug visokio 
maisto. Nes nebuvo žinoma, 
kuomet karė baigsis.

Veikia, pasibaigus karei pa- 
si rodė didelis to maisto per
viršis. Netarta jį parduoti. Ka
rės departamentas Imvo ma- 
nv* parduoti tom* pačios kom- 
(Minijos, iš kurią buvo* pirmiau 
nupirkta, arba firmoms.

Bet kongresas pareikalavo, 
šituo brangenybių metu tas 
maisto perviršis butų parduo
ta* maisto perviršis liutj per
lui nutarta panaudoti "jmrrvl 
post”.

Vyriausybė tud nt*|Niuxdino 
milijonu* ln|*-lių. kuriuose jm- 
dėta uinisto rąšis ir kaina. 
Tuos lajieliu* išsiuntinėjo j vi
sa* šalies peštas, laiški; išne
šiotojai dalmr tuo* InĮs'liu* 
dalina žmonėm*.

Kn* nori sulig tą la|sdit) 
pirkti nmi*to, tegu vieto* (lą
stose (išduoda užsakymu*. Su
lig tų užsakymą už*i*nku*iem* 
maišia* bu* pristatytai 
mu* 
•lirll

Waahiagt4Ni. rugp. 4. — Or- 
ganir.uoto darbo vardu kongre
so atstovas 8im*. demokratą*, 
indavė kongresui bilią, kad ša 
lie* vyriausybė nupirktą vi
sus šalies geležinkeliu*.

Prie biliau* pridėta paaiš 
kinimas, kad kuomet vyriau- 
syls- valdytą geležinkelius, 
tuomet butų nesunku atpiginti 
ir žmonėm* pragyvenimą. Nes 
vyriausybe iš geležinkelių o- 
peravimo neturėtų ieškoti pel
no. visokį maistą ir preke* į 
nurodoma* vieta* pristatytų pi 
gini. Tad kaip nurista*, taip 
visokie kiti pragyvenimui rei
kalingi įtaikiai žymiai atpig- 
tų.

Tasai liiliu* ir visi su tuo 
biliu surišti pienai kongresą* 
bu* pradėti svarstyti ateinan
tį ket virta dienį.

NUO BOMBOS 2UV0 
ŽMONES

5

Tarauto. Italija, rugp. 4. - 
Arti Chicatona rkspliodavo 
pnn»-*tn honiha. Penki žino n’-* 
žuvo.

VaaMngtOB, rugp. X — Ka
rė Suvienytoms Aiaurinė* A- 
tnrriko* Valstijoms atsiejo n- 
pie 22 milijardu dolierių.

Tiek pinigą butų buvę ga
na vesti šio* šalies valdžią 
pradėjus 1791 metai* ir įtaigu* 
praeitos karta prailžia.

1* kiekvieno šimto ameriko
nišką kareivių ir jurininkų, 
katrie buvo karėje su Vokieti
ja, du yra žuvę mūšių laukuo
se, arba mirę nuo ligų.
Karės tarnybon buvo jiašauk- 

ta 4,80(1.(100 vyrų. Iš tų 4,000,- 
000 buvo apginkluota.

Bitie faktai paimnmi iš *ta- 
tistikinio rajiorto "Karė su 
Vokietija", (tagaminto pulki
ninko Ayer* priežiūroje. Ayer* 

lyra generalio štal«o slatistiki- 
Inio skyriau* viršininką*. 
| žu> kai kurios titraukot

Stale Puldic t'tilitie* komi
sija šiandie pratinta veikti 
reikale ilidi-sm-* mokėsi ie» už 
važinėjimą gatvvkariai*. Prasi 
dnta komp. ir miesto atrtovą 
išktausinėjimaiKampsurijo* p*i 
didino ttarbininkam* užmokė* 
lį. tat! tuo* pinigus nori su
rinkti dalmr nuo publiko*.

A bei na i *|s-jaiua. kml už va- 
žinojimą gatvekariais Ims nus
kirta 7 centai, gi viršutiniai* 
geležinkeliais — Re.

Miesto atstovai gina publi 
~is ttaromn tik tlel 

•sužeistų ir (Mtsiųstų j ligoniucs j formališkumo.
penki |m*veikdavo ir buvo Totui* dienomis tek* ne tik
grąžinami frvntnn. Isužinoti, kiek atsieis vužim'-ji-

Bailiai aianM plautių liga >M'* prisieis ir mokėti.

Plaučių liga pasmaugė dau-

rrivio žuvusio buvo 7 kareiviai 
sužeisti.

Iš <i amerikoniškų kareivių l ką. liet tai

jo 1 milijoną dol.- Kas valan
da per du niežu.

Per pirmuosius tris karė* 
mėnesius kn-dien išleista |io 
12,000,000. Paskui per sekau- __
ėius ištisus metus kasdien liu- ginu kareivių, kaip užmušta 
ro išleidžiama po tBjOOOUOOO.lJ:___ ‘
Per paskutinius dešimt* mėn<- ’nų plėvė 
šių kasdieninė* išlaidos sekanti bjauri liga.
MAOOOjOOO.

Visoms knrianjanėioni* ša-

vo išleidžiama po 922.000JMM1.inušiuose. Meningitis (smege 
Per paskutinius dešimts mėw nų plėvės uždegimas) buvo

Anglija pirmai*ini* karta me-

ANGLIJA PASIDIRBDINO 
MILŽINIAKA KARES 

LAIVA.

Waxhington. rugp. 4. 
rėš laivyno <bpartuiiii-ntn- ga-

lautrėėjfK. Buvo pakibus tiktu 
kan'-, kuri prrsikeitė anar* 
vliija.

Doku* a|maugoti pristatyta 
kan-* laivai.

apiplėšta ir apgriauta.
IliauM-* kur-ka* labjaaa 

pakilusios, kuomet 
kai laivo užfmolę vieną svaL

galy samlrlį. Gerta, kiek tik 
nori-ta. Suprantama, girtąją 
įlariia* pasidarė dar baiaesmia 
ir bjauresni*.

Dnugeli* riaušių vadų su
imta.

Ilinušininkai laikinai nuri
mo tik ėtnu* tratėti kulkasvai- 
džiaut*.

VOKIEČIŲ BOLŠEVIKAI BU 
KELIA DARBININKŲ 

STREIKUS.

•Ino karta jta reikia aagte-
kasyklų apsknčiuoae.

įima k.rta .1 ,1mm-| v<> iimy* jog Angliju Inillipil
linu kari BUiejo jao k«ip Ruv. Vnh-

lijo* (linnniriai* metai*. lb-t 
Anglijai užėmė trvju* metu* 
|>ri*tntyti ten 2 milijonu ka
reivių. Kad tuo lnrf»i Suv. 
Valstijos 2 milijonu kareivių 
pasiuntė į pusantrų metų.

I* fixi*ko amerikoniškų ka
reivių atžvilgio pasirodė, knd 

!;>rovineijų vyrai stipresni už 
Įmiestų vyrus, kad bailieji iš- 
|lnik»me*ni už juoduosiu*, kml 

metu žuvo čia gimusieji •veikesni už. »ve- 
giau žmonių, kaip

per

00(1. Iš tos -urnos talkininkai 
lir Nuv. Valstijos išleido dvi 
.trecia* dali*, gi viena trečioji 
dalis tenka priešininkam*.

Imant atskirtomis šalimi*, 
dauginusia išlaidų turėjo Vo
kietija. I*a*kui seka Anglija Ir 
liagnliau* Prnncusija. Po to 
«eka Suv. Valstijos ir Austrė i 

! ja-Vngarijn.

Žuvo labai daug žmonių.
Buvusio* karės i

I kur-ka.* da
l visos** buvu*>o*e kar 
I praeitu* siuitą metų.

Ilusija žuvusiai*
i tai* neteko 34

laiku tarnylmn padėsianti mil 
žiniškn kari-* laivą ll<«*l. 40.- 
<M«» toną.

Aui*ku. kml Anglija nieko 
nedaro i* apriliaviioo ginklą 
vilutei. liet veikia savo.

GAL S VALSTIJOMS TEKS' 
VAKARŲ INDIJOS

lnikomc*ni už. juoduosiu* 
’i sveikesni u.

tur gimusiu*.

Kaip nuvežta kareiviai.

K pašiurtu Prati

Londonas, rugp. 5. Kiltim 
nnl New» |Kidii<*ln. jog Angii 
joje |mkvltn> sumanymu* Suv. 
Valstijom* už skola* atiduoti 
Vakarti Indija*.

Berlynaa, rugp. 2. — Bolše
vikiški atstojai nacijuuaiiaai 
susirinkime. \Veimare, (indarė 
rraoliuciją. kad valdžia iš kalė
jimų paliuosuotų visus teismą 
imlia lįst u* liolšii'ikus, kairia 
kalėjimuose pradėjo Imdauti.

Teėiaus seimas atmetė tą jų 
rvrolineiją ir valdžin nepalei
džia lindaujaia'ių kalinių.

Tnd liolšcvikiški agitatoriai 
llliine angleknsyklų apskrityj 
kursto darbininku* prie strei
kų. Daugel vietose jiem* pa
vyko sukurstyti darbininkna ir 
tie siistreikaio.

J streikų apimta* vieta* val
džia siunčia kariuomenę.
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Ar lalmCslme'

bitnyiu brunį/iu. Yra Ui laugvt, grali)*

Džiaugsmas

Ii rimčiau apša tai kalbėti. Kol 
fi žymi klaida ncišdil* iš musų 
imrtijiiiių veikai ui, tol tamsy-

valsti>'!ėms.
Autra, lietuvi<) partijų* ture

-DRAUGAS’
UTHI ANIAM DJULT YK1MJID

Dėlto *0 ar TO tukstaaSių 
lietuvių Chicagoje turėjo 400 
salinau ir pragerdavo ka* ma
tai netoli [iu*trcčio milijono 
dolierių. Jei tie pinigai butų 
buvę pavesti apšvietos reika
lams lai būtume beturį kelias- 
dešimtis mokyklų: augitų. di
delių ir granų; galėtume duoti 
visiem* vaikams netik mokslų, 
bet ir knyga* dovanai, dar ir 
gerą užkandį apie vidudienį.
Priverstinai blaivybei užėjus 

mokyklos truputį geriau jau
sis Lietuviam* likę kitaaiaeee 
pustrečio milijono dolierių ka* 
metai. Tai pirma didelė nauda.

Nuloouą vesti yra daug leng
viau negu turėti navų rūbų ar
ba valgomų daigtų sankrovų. 
Lietuviai Amerikoje ieškoji 
lengvų užsiėmimų. Einant 
Cliicngoa ar Brooklyno gatv
inis dažnai matai lietuvišką 
(mvanlžių ant iškabų, bet jos 
beveik visos ties saloonais. be
gali džiaugtis tuomi lictuv.v 
kų |>av*rdžių gausumu.

Dabar užėjus priveratinai 
blaivybei 4tM) Chicago* salote 
ninku ims ieškoti* kitokio už
siėmimo. Iš reikalo ir pcievas- 
tos jie atras savyje ir jiegų ir 
sumaningunio tiek, kad valės 
vesti sankrovas ar dirbtuvėles 
garbinga* sau ir naudinga* ri

to, kad nedėkingam sutvėri
mėliui gyvybę išgelbėjo ir lai* 
vę suteikė, kiek delta, kad sa
vo pyktį suvaldė.

Ir spręsk, jei geras, ka* tai 
yra džiaugsiu**. Bet vienas 
aišku, kad džiaugsmas žmo
guje opai reiškia. Tai yra sie
los stovis. Esama džiaugsmo 
gero ir blogo |>obudžių. Pažin
ai gerą ii blogų žmogų i* to, 
U ko ji* džiaugia*, bent džiau
simą apreiškia.

fžžiaugsnias i* žmogau* pa
eina. Žinau, kad tik toks džinu 
gsma* yra sveikas ir jmstovus, 
kuris gryną sąžinę palieka. 
Keršto, intužimo, piktumo 
džiaugsmas, kuomet jis atsie
kiamas, sargdina ir sielų iš
kreipi#.

Noriu tyro, sveiko džiaugs
mo. Žinau, ko jam reikia. Su
gadintoj sieloj negeras ir ne 
■veikas džiaugsmas. Daugeli* 
-kiimlžin-i, kad jo gyvenimas 
kryželiais a|>*unkinta». liūdi-

Lietuviams nauda iš 
priverstino* blai

vybė*.

Malonu ir gera džiaugsmą 
(Matirti. Dėlto jo visi ilgias. Be
sitęsiantį džiaugsmo stovį 
gyvenimo laime vadiname. 
Ijiiim'-s siekti visas savo pas
tangas aukojame. Keista, kad 
aiškaus džiaugsmo prmiany- 
tuo neturime, o vienok žinome 
ir mokame kaip jo siekti. Ži
nau, kad džiaugsmo esama, 
liet kaip jį apsklembsi. kaip 
žodžiais jj apipieši?

tini būt dėlto taip muku 
džiaugsmą j žodžių paveikslą 
nupiešti, kud jo taip įvairaus 
<-sa ii ui. iš tiek daug šaltinių 
j<> paeinama. Ne visi vienodai 
džiaugia* iš tų pačių dalykų, 
nes sičio* ir jausmų su daly
kais giminingumą* nėra vie
noda*. Kaip džiaugsmą išstu
dijuosi, kaip )i aprašysi?

Atsiuii-ua senovė* protingų 
jų pateinijtuui*. visokį žmonių

ti tikra* »porta*, sykiu ir 
džiaugsmas.

Arliu imkime lmlšuviką, a- 
gilalorių, liguistai degančio
mis akimi* kurstytojų. Ji* tiek 
prieš “ buržuju*'’ ir dvasiš
kiu* neapykantos/keršto dva
sios pripiltas, kad kuomet pa
sitaiko progos nužiūrėtus as
menis kankinti, jis tai su [m- 
mėgimu daro ir džiaugia*. A- 
pie tokiu bolševikiško džiaug
smo apsireiškimus vaizdžiai 
(aisakoja aprašomieji nuoti- 
kiai Kus.joje ir Lietuvoje*.

Pažystu ne vieną u-im-nj. 
kuri* rankomis trina ir daug 
džiaugsmo rodo, kuomet jam 
ytin imsiseka įskaudinti, per 
laikraštį nišai “pipirų už
duoti" jo nepauiėgtiem* asme
nim*.

lis mažina Neabejotina, kad lietuvių 
šir*i> bu- katalikų veikiama daug. Jų

• girtybė*, statomojo darbo nuovi-ikalai 
uri metai, apie tai kalba. Bažnyčių, mo- 
ašeji prie kyklų. labdarybė* arytyje pir- 
inr jų gan- mutiniai. Lietuvos gelbėjimo 
itis *usti|e daria* jie neužginčijamai pir- 
| metų pri- moję vietoje stoti. Tauto* po
rėta* žino- litikoje jiem* garbingiausia 
■vos pirty- vieta ir didžiausia našta teko, 
ūvvbė taps Pa* katalikų visuomenę tiek 
r džiaugtis randasi noro veikti, statomąjį 
•. knd vė- darbą atlikti, kad katalikų jie- 
te laisvaja. gų Įiasigavimų yra gyvi tau- 
ybei esant tininktii ir jų fondai. Jų fon- 
niinynų vi -j Jai butų apytušti, jeigu nem
ina* svai-: rastų jiem* aukojančių katali- 
lalmr de,Li' |.ų. ji;* nebut įstengę sušaukti 
i priversti seimo t hieugojc, jeigu nebut 
šaute |m- radę katalikiškų draugijų ir 
buvo “np. žmonių, kurie tautininkų im
as \ aisti- klausė.
ulelės. Dar Katalikai daug |mdarė ir 
ti visame dar daugiau padaryti gali, 
■r didesnis., Jeigu šiandien atsiranda žino- 
■ priduoda nių ir partijų, kurios tauto* 
žmonės ti- reikaluose |wirodo palinkimo 

retina bitą- nesiskaityti su katalikų valia, 
lotose* šaly- tni tik todėl, kad [Mis katuli* 

i u> neluti o angėtutis siisior* 
ganizuvine* ir >it*iklnusymo. 
kuii* duotų -upradi ir nuolat 
|>.iš:ili<i'-iiim« demonstruotų ka
talikų [uij*-gą. Pritverėme or
ganizacijų veik visoms veiki
mo arvlims, l«-t tu-išauginome 
tuip -tiprau renino. kuris ka
talikų di-cipliną sucementuo
tų ir kurio galybę priešingo- 
-io» partijų* nuolato- jaustų. 
Tuip dalikliui* stovint tauti- 
lunkai tr kitų nuomonių žuio-

nuklota*.



Kapitalas $2,000,000,00 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE,

M4 W. BBOADWAT. 30. BOSTOM, MA8S.

Mat Ryte Tarp tente f Lietini
Numj gvueralis atstovas Jonas E. Karoso- jau Lietuvoje. 

Jisai ten atstovauja viea tik lietuvių Pratyla* Bemirovę ir 
jos šėruiinku*. Aėriaiakai turi teisę per Boadruvėe ofisų duo
ti įsakmiu* Karosui sušelpti jų gimines Laotevujc. Su juouii 
iue» fusiuešatiK* kablegramaie. Nuo jo guvume žinių, kad 
yra puiki progų Beislrovvi išvaryti gerų ir |s-lniiigų biznį su 
Lietuva. Tų lues ir padarysime.

Lietuvių Prekybos Bendrovės ofisas jau yra įsteigtas 
Kaune Bankinius ryšius eisme jau nuo Mtarsio laiko padarę 
su Privatlmnirin ( Kjobrahavu, Kopenhag^pje. Psr tų ban
kų mea gulime prisiųsti pinigų tavo atstovui lietavoje. Už 
kelių savaičių musų ofisas bus atidarytas I»-|x>jujc.

■mada Aaun P»»^«
Geriausia gal patiko dainos. 

Nora buvo trukumų, bet bend
ras įspūdis geras. Ateitininkų 
choras, p. Benderiais velia
mas pradėjęs a'.-’;ų himnu. 
Padainavo penkias dainas ir 
lutigė tautos himnu "Lietu
va Tėvynė uiusų'*_ šio va
karo programas baigėsi. Tuoj 
prasidėjo šokiai kito salėj 
žaidimai. Viskas ėjo gražioj

jau kelintas mėnuo, kaip nuo 
jų miestas iii miuulus. Teėiau, 
norą trumpai čia raadouar- 
mkdiatM Uty viešėti, bet jis 
savo tytytyt žymių gyvento
jams kraHUI tuliko. Šiauliai 
apmirė. Ypač draugijinis gy
venimas juosi- sunyko. Tiesa, 
atgijo ar aikštėn vėl iškilo 
prieštikvbiaš draugija ‘'Var
pa,.'’. liet ir
dos tik vokai-' rengimu kol 
kas teužsiima. Kitų, tikybi
nių, draugijų at gimdant seno
vės veikimų is-girdėti. Tyli 
jaunimo draugija “Vytis”, 

I nieko negirdėt, apie iv. Juoza- 
ir pavyadinguj tvarkoj. Pra |,M, darlūaiakų draugijų. Tas 
aidėjęs vakaran aštuntoj, teu-.pau ir- aa tyteaus negnaiaa- 
gėst 13 valandų uNrtj. 'rijomis. Katant kuMurų ir

--------------------------- ! plikių mintu susipratimų 

Kauliai. Kelis mėnesiu- tikslina* musų pii iiitnktinų-in- 
mieste ir apylinkėse viešpate- jleligenlų dar in-ijudiutaa. Ko
vu bolševikų tvarka. Ir ddbarlctea jaa aoaaš reikėjo bolševt-

jau vakarų, gegužinių, pramo
gų—tai ypač nestinga, {sten
giama net ir du vakaru viena 
ir tų paštų dienų surengti. 
Gegužio um-il, 11d., abiejų gi- 
mnasijų salėse buvo mokslei
vių surengti vakarai. Man te
ku nuvykti į ''Žiburio'' gim
nazijos salę surengtų al kų 
vakarų. Apie jį trūnijai ir 
parašysiu. Nejierdidek’ gitn- 
uaaijos salė buvo kupina žmo
nių, daugiausia jaunimo. Ar
tistai — mėgėjai vaidino dvi 
veiksmų komedijų “Vyro ieš
kojimas”. Kuvaidinla gana 
|MMiu-ka neisi. Svarbiausio* 
rolės, kaip Valentu Didžiuli., 
Aniek'-* senelės, R Valaičio ir 
kitos 
tos.
likai 

Po
1 paveikslai.

broliams ir sesutėms Is-lleivijų išėjima. kariuunien.-ii
' : 2) 
moti- 
j ka- 
• s ••

teli atei-

Taute. Fondas ir kitimas lab
daringiems tikslams.

Bet štai viename darbe, 
kuris mums ir-gi yra didžiai 
svarbus, umm
lity, L y. sutvėrime Boad. 
Kryžius šelpėjų skyrio, kokio 
jau gyvuoja kitose lietuvių ku- 
lomjuM-. Me», ruuelandieėiai, 
turi-tume daugiau durnos at
kreipti į L ii. it, bos jis yra 
kaip ir motina suvargusių ir 
dadsnjanėių žmonių. Turėtu
me sukrusti ir pradėti rūpintis 
rinkimu aukų, drabužių, ava
lini'* ir Lt. Nes tokių pugeibo 
savo broliams ir sesutėlių mes 
galim teikti tik par L. llaud. 
Kryžių.

Taigi broliai ir sesutės, pra
dėkime darbų, darbą gvlbėji 
Bio lietuvių, nepaini rškin.c 
kad musų pagelbn ir aukos y- 
ra mnsų tėvynėje gyvenan
tiem- 
Imi reikalinga. Aukokime ka-tjų "paskutinis posėdis 
kų galimo: kas drabužį, kas a-lataisveikinima- *unau* 

ims. stojant
rn
ir

buvo vi m i puikiai atlik* 
Tat vrilmUm darė pub* 
gerų įspūdį.
vaidinimo buvo gyvieji 

Rodyta: 1) mukt

kų galime; kas drabužį, kas s-Į 
valines, kas valgomu* daigiu-| 

a, aukas. Nelauki-' 
rildeję. Organiztni ' 
R. K. šelpėjus, ne, |

tavanor
biri 

Jtic pagal 
Paveik 
ruo. 11 
nvumkrit

Vincas V. Vaškas, organizatorius L>nosyix-a Sargų ir 
buvęs aeržentų S. V. kariuomenėje, tarnavęs suvirs šešis mė
nesius Fraueijoje važiuoja kartu su maistu į Lietuvą, kud pri
žiūrėti, kad tas maistas butų pristatytas į lūs rauku,, kur jis 
bus siunčiamas.

Nes ucmauuue tuouū veikimu užsiguli, .imti, bet kas kar
tų vis pradedam.- naujus darbus ir užiuunne platesnę dirvą 
veikim ui. Tš to viso eina |s.|nas, nes ne-s pradedauM- tik 
tokį įlarlių. iš kurio matome Bendrovei Įeiną. Tani risimi 
darbui reikia dnlesniu kapitalo. Tų kapitalų turės sudėti šė- 
1 įmuksi. Daliai um-s jau su S. V, valdžia varom*- derjlais 
dėl pirkimo laivo. Laivas būtinai reikalingus ir jis bus pel
ninga*. Visų (įeinu, kurį Bendrovė uždirbs, eis vien lik šėri- 
ninkams pagal skaitliaus jų šėrų.

81 Lietuvių Prekybos Bendrovė via dui liiuinkii Ih-ndro 
vė, nes *ue> priimame šėrininty su penkiais doleriais kapi
talo ta|i |ait kaip tų, kuris inešn įs uki* tuk-tauriu* dob-nų. 
Mes išduodaim- atskaitas kus tris mėuesiu-. kad šėiminkai 
žinotų kaip Bendrovės biznis sekasi. M* - juu ižnądcėjons* 8 
nuo*, šcriiiinkuni* nuo put pirmos dieno* suorganizavimo 
Bendrovės ir tikins-*. knd su laiku gab'-sim. I ns tris mėnesiu* 
kiekvienam šertmnkui pasiųsti vi* didesnį nuošimtį, kaipo dū
lį uždarbio.

Mes iiatartutm* pirkti Šerų už šltat.iMI nr 'įauginu, m - ta* 
imleiigviiui durim prie vedinio knigų. Jei 
tą, du šimtu, |ienki» šimtus ar tuksiantį, t, 
jaus, nes ši proga net.u* visados.

Bendrovė yra \eilanui žmonių, kuru- v 
Į nę ir prityrę ir kuriems rupi įlar Į^nlnrit 
įga negu šeriu inkams, ih-s tu vedėju visa 

Kiali i 
m in<<i

l Invi

r.<

kų “kerMų” užmiršti, ji. jau] 
nuo Šiaulių uiutuuili. Bet dut 
vis ėiantyvtų ar tat bijoma, ar 
gal nenorima atgaivinti beno
rite įvairių astmų draugijų 
veikimų. l*agaliau čia buvo 
susiurganisavęs ir Liet, iiril- 
šėioaių Demožralų partijos 
sžyiius.. Ar ir jis viešumon' 
iH-ln-drįsta i ūkeli i savo veiki-! 
mą! Juk svaibu, juk ruikalin-1 
gu!

Tik į gul kiek įlatigau pro
gos buvo mokslo dalykais už
siimti, kati ir bolševikų laikais. 
Užtat šiandien matome tclc- 
grefieLi, bnWb‘Hjq kursus, 
kurie netrukus išleis gerokų 
burj reikalingų valstybei dar- 
bimnkų. Taippat girdime ir 
apie įsteigimą bitininkystės— 
daržininkystės — f rodo* I so
dininkystes (ar gyvuliuiukys- 
tes> kursų.

Virazs gyvenimo srytys pa
siliko, kitos iMŠengė pirmyn. 

“Uetuva,” Kaunas.

fMNS fAN0SI

i>r.M.T.Strikoha 
LIETUVIS

GYDrrtNAl IK CIIMUMUH 
173? W. 47ih SU Oarono. DL 
Oftoo Telafuaaa IU>ulwar4 i SS

Or. *. K. RUTKAUSKAS
TUcIabm MrKlnley 4744 

GYDO V1M»4U.\3 LK4AB

Kruopas W. 14-tua gatves

Dr. 11 MAKAKAS

Ofloo valaodoa- nuo t M ryto Iki
vakaro* NrdilšOžOia S Iki 11

K. Avn. Iramy 41 ML
TeUfonaa Yarda 441T

Tcl«<«iaaa Koalovard 4447

KAZ. DAUNORA, 
tv. Antaną Draugijai

BnT, Ouatar.Mlch.

Gyvenu
Takamta

SHMHtSAH)
ADVOKATAS

NUO REDAKCIJOS.
I’er neapsižiūrėjimų pirmu

tinėje laidoje 182 numerio til- 
įsi »trai]i*nis “ Persitikrink ty
lią’ tikras dubus,*’ kurimiM- 
Is-reikalo užgaunami Lifouaui- 
niaa Sales Corporatio*, už kų 
“Darbininke” Įiatalpino savo 
npgar*iiiinią |Hi*igir<lnnui mili
joniniu užsakymu.

Mus dienraščiui visos lietu
vių Is-ndrovės užsiimančios 
l>rekj Imi ar praiuots- yra gero*.

Atsiprašydami Gerbiamų 
lietuvių l'n-kybus Bendrovę 
už įvykusių klanlų nuo savęs 
talpiname jo* aĮigaraimiuų to
je vielop, kur liuvo įžrdžian- 
tis atraipmus ir atkreipiame 
skaitytojų domų į tų lietuvių i 
l’rekvls* Brislrovę.

Amu. P. karys.

Kurt. ..II bW«H K.IMS lt*, 
j narar»- Imatar*.?. yra B»ra nrmea 
Hrititektl airtnmmtiettB VaXAB« tl. taš*> • ' 
tl. teet nbrlnmi všm antminBnlšm Imat- | 
fteram <vsira*« ) riia/mi*. |m Urna yn> M» - H 
raa. •rfa* Lik.ii mviLta. prie kitu, ’ 
(■Mknr.1 lul. Mt.-llp. turi kšrk n*«Ta ( 
.iBfcliidlMi auašknlImtL •A

AtaU .takii rita UiMiB.

AMT rUtMAVlMO.
S Bauji (Mamai, vtcnaa 3 pašomi- J 

uty murini* Mitų tundeaiii kMiumu; 
Ksts*a ir elrktrr laibai gora * Irt a | 
IriiStfl htkna tnodinia I pagyvoMlmi* 
namaa. lietutis apg>*val««J vuu*j. 
l-araiduon |*i vilty ar abudu, kartų 
AtatBaukito:

Inuty SM.

th timsr r»i:

Dr. C. Z. Vezelie
UKTt VIN DKVTtKr.m 

VaU»4*te: «ri»o > ryto Iki • vak
Iiuul. pspl euter.ute 

uis ko. awi> AVkjrt k
m«1 Sl-km

A ai parvttk luto <iu ut«*4iaiMi namai 
ir luiaa larpa W«»v4 ir Makarą Gat
vių. A talka u kita

IBIS W. 47 Mr.

Dr.M.Stupnicki!
3109 So. Morgan Street

n »tw*w<i I

DL l£0 AW01W

VaUkdoa: -- t iki 11 11 rjrto; 
l po pkVj iki k «ak Nc4dtee- 
■Ma 1 Iki I vai. vakare. L Vaiandca; 

vakare

Dr. G. IL GLASER
I*raktik»oja TI matai

CMRaa 31M Ko. Morena M.
33-n. M.. < >d«a«i». IU.
MPWIJKMHTAK 

MtriarOktj. VytUky. taip<i cLro* 
aUbkti hrv

OF1M» VAtJOflMMI: Naa • ryto 
IM lt. nwo II Iki 1 po plot, aaa T 

Iki B valandai vakaro.
Nod> Itomlo nuo » 1h r i

Telefoną* Tarda ta?

e——-m—

Dr. S. Naikelit
GYDYTtU.lri m t MIK! IKaAM 

4311 M*- AUiiaml Am 
FImh- bnrttv Žadi

Cicero iKftro 
444? W 14 Ik lt 
P huno Cicoeo >> 

RrvKfcnHja 3334 W. M ik M. 
I'boria Proaport 4444

’M l1 ~
-----------------—-------------------------------------------------- i

ittlIMtitettilIUtmiUUUIIUIIIIIUIIIUIIIUIIIIHIIIIIiHilIlIlIL

Malioriai ir Dekoratoriai

ToUfonaa Kūlimas 44
DR. W. A. MAJOR 

UVPIKM U IK
4 IIIKI ICCikB

<Ml^< tllil Mtetilgaa Aar.
A lig Boa a.M iki > iriryto — i iki

P* p Uų — 4.44 iki 4.44 vaknm. 
NodUtomia BIMI 14 iki 11 Mrytn

Ir fc4rrfalBlw
tnohUN* 
trumpu

Muu Mstettio r ihat'ftfcM 
«n J-arwdytU4 J«M tiauųry I

Ilgų metų patyrimas savo amate leidžia mums at
likti pirmos rųiies darba pigiausiomis kainomis.

Atsmaukite pas

P. Cibulskis ir J. A. Poška
laifci 

lt ir

Telefonas C*uud 2446

Dr F. F. W18N1EW8KI
!•»/ I M tsl V» Ml»Tl.ltlaXt MM IH « 441111 lU.MtM.
IŽ.SC M <j U. |»«Mitym <š«rve*t n-r všrata lene kr

T u M.U>nn l»»Mi^4M(i
J >. IkAmantsa. I’. nitam*



4633-37 So. Ashland avė.
našlaičių fr tautos lako.

Ugnies apdraudimas

NEPAPRASTOS ATVIRUTES

(liicapn. Pilnųjų Blaivinin
kų Apskričio pr iešseimini <
■driekioms jvyfca itaniri^ 

mgpjnčio 5 <L Itlt, 7 JO vaL 
vakare. Av. Jnrgio parapijos 
,velninėje. Bridge)wrtr.
I Viaen Ckieegna ir Mirfin 
|kėe Blaivininkų knopoa teik 
ritėsi prisiųsli naro delegatu*. 
Kviečiamos taipgi ir kuopų 
valdybos dalyvauti tame susi
rinkime. Yra daug reikalų ap
tarti.

B CNKMK lEM)
KOUMUP

s-e. inM <
d. rugpjučie, 1 m, 7 JO vaL 
vakare. VU aviai ir narės y- 
ra nuoširdžiai kviečiami atri- 
lankyti, ne* yra daug svarbių 
dalykų aptarti. Taip-gi yra 
kviečiami ir tie, katrie dar ne-

SUARF.STUOTAS VA 
GILIUS

PAVOGTA 18.C00 SVARŲ 
CUKRAUS

*’ ir kitur panagiu*, aklei- j 
džinnčius melu*.

Gerk. viet. klelamiis. kun. 
H. J. Vaičiūnas. vardu parėpi-' 
jo* išreiškė nuoširdų ačiū už 
uolų visų pa»idnrimvinių pra-1 
ėjusiame |>arapijor piknike ir 
už. gražų jame pasisekimų.

J ui. Šliogeris

diskusijų surysi* virahalsiai 
nutarė parašyt dar aykį laiš
ku. dr-joms, norinčiom* rvaig- 
naei joa, m nurodymo, kad re- 
zignantai nuodugniai išrastų 
ar kaltė randasi sųryšvje, ar at 
stovai yra |«irn<-ię ii aų ryšio 
j dr-jn* melagingus raportus, 
norėdami supjudyti visuomenę 
ir sugriauti sųryšį.

Knd U Improvement Kliu- 
l>ui ir Liet. Kareivių I)r-j.i< 
lengviau* Imtų suprasti sųryšio 
nekaltumų, išrinkta ii sųryšio 
atstovai. kurie praneš apie sų- 
ryšio tikrai liepartvvj veikimų.

Skaitymas laikraščio "Tė
vynė”, jos redaktoriaus p. 
Račkausko bjaurus šmeižte:, 
ant katalikų veikėjų pp. Mas- 
tau.ko, Česnulio ir kilų. Pers
kaityta ir su didžių |>aril>jau- 
rojiniu vienludsiai išreikšta 
pasmerkimas "Tdv.” red. 

i Račkausko ir per ‘'Tėvynę” 
1 platinimų nedorų melų, ar
dančių tarp Lietuvių vieny, 
b*- Patarta tolinu nekreipti 
nei malinusios dotuos i "Tėvv-
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