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Kolčako Valdžiai
Nevyksta Siberijoje
*

Čekai ir Austrai bijosi monarchijos Ungarijoje
9

SKAITLINGA BOLŠEVIKŲ
KARIUOMENĖ EINA
PIRMYN SIBERI
JOJE.
Kolčako kariuomenė atsimeta
visu frontu.

METAI-VOL. IV.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARGU SI, 1816, AT CniCAGO, EL^INOIS UNDER THE ACT OF MARCH 8, 1879,

TALKININKAI LEIDŽIA
RUMUNAMS BUT BU
DAPESTE.
čekai bijosi monarchijos Un
garijoje.

TUŠČIOS KALBOS SHANTUNGO REIKALE.
Japonai nieko nedaro iš
S. V. senato.

TELEGRAMA Iš WASHINGTONO.

TAIPGI KEISTAS ŠUTVĖRIMAS.
Baigia bausmę už suktybes;
bus areštuotas už daug
patystę.

WASHINGTON, rugp. 12.—
Tokio, rugp. 12.—Japonijos Lietuvių Egzekutivis Komite
spauda daug rašo apie S. Val tas gavo kablegramą iš Pary
Ashland, Wis., rugp. 12. —
stijų senato veikimą provinci žiaus:
Valstijiniam kalėjime "VVaupun
jos Shantung reikale.
"Už 30 milijonų frankų čia baigia dviejų metų bausmę
Kai-kurie laikraščiai tvirti nupirkta amerikoniškų prekių,
Charles Hugli Wilson iš Barna, kad republikoniški senato būtinai reikalingų Lietuvos ar
nesville, Mo.
riai savo prieštariavimais ne mijai. Tų prekių sukrovimas
Anais metais Wilson čfonai
gali pakenkti Japonijos intere ir pristatymas Lietuvon atsieis
susuko
vienai
kompanijai
sams. Nes taikos sutartis dau apie pusę milijono frankų.
$2,000. Buvo suimtas, teisia
gelio viešpatijų ratifikuota ir
Mes turime vilties tuojaus mas ir pagaliaus nubaustas ka
japonai ga\;o teisių pasilaiky
nuo savęs parūpinti 2 šimtu Įėjimu.
ti Sbantungą.
tūkstančių frankų. Gi kitus 3
Sako, tą gerai žino ir S. V.
Šią savaitę jis baigia savo
šimtus tūkstančių frankų turi
republikonai senatoriai. Bet
kuoveikiaus duoti (kadir pas tą bausmę kalėjime ir bus iš
jie savo pasistatymais nori
kolinti) tarybos (Amerikos leistas. Bet po šito jį laukia
diskredituoti prezidentą Willietuvių). Susivėlinimas su pi kur-kas didesnė bausmė. Jis
soną ir pakelti nesutikimus
nigais reikš panaikinimą pa tuojaus bus suareštuotas, kuo
tarp abiejų viešpatijų.
met išeis iš kalėjimo.
daryto kontrakto.
Spauda pažymi, kad kaip
VVilson kaltinamas už daug
Po
Kablegrama
pasirašo:
veikiai Japonija gaus užtikri
patystę. Jis yra vedęs net aš
Valdemaras,
Yčas,
žilius,
Ba
nimų nuo Kinijos apie pildy
tuonias moteris įvairiose ša
lutis,
Norus,
Dobužis.
mą sutarčių, gyvuojančių tar
lies dalyse. Ilgus metus jis bu
Lietuvių Egzekutivis Komi vo keliaujantis vienos firmos
pe abiejų šalių, taip greitai
Japonija
sugrąžins
Kinijai tetas sutiko tuojaus išpildyti agentas, tad buvo jam progos
Shantungo provinciją.
tą prašymą.
atlikti tas niekšystes įvairiuo
Tsing-Tao, sako, bus pada
Kitoje kablegramoje atsto se miestuose ir paskui iraputylinta į tris dalis: japonams,
vas žilius iš Paryžiaus prane ties.
kinams ir tarptautiniams tik
ša, jog lenkai pradėjo smar
Dar pirm papuolimo kalėjislams.
kias agitacijas prieš Lietuvos man jis buvo nužiūrėtas kaipo
nepaprastas paukštis.
Bet
KINIJA OFICIJALIAI PA nepriklausomybę anglų ir pran
euzų spaudoje. Taippat lenkai mokėjo išsisukti. Tik paskui
BAIGA KARĘ.
paaiškėjo viskas, kuomet jis
tuo pačiu tikslu atnaujino sti
keliems metams buvo sulaiky
Pekinas, rugp. 12. — Kini- prią propagandą ir Ameriko- tas vienoje vietoje, ty. kalėji
jo8 parlamentus vakar autori
me.
zavo savo šalies prezidentą
Vinikas.
paskelbti proklemaciją, kad
AMERIKON ATKELIAVO
karė tolesniai negyvuoja tarpe
RIAUŠIŲ PASEKMĖS
VALUOS PRINCAS.
Kinijos ir Vokietijos.
CHEMNITZE.

Paryžius, rugp. 12. — Vy
Washington, rugp. 12. —čia
gauta žinių, kad Kolčako val riausioji taikos konferencijos
džiai Siberijoje visai nevyks taryba nusprendusi neprotes
ta kariauti prieš bolševikus. tuoti prieš rumunų veikimą
Tenai bolševiku kariuome- Ungarijoje ir pirmiau palaukti
nė yra skaitlingesnė, apruprn- BummĮujos vyriausybės atsata karės medžiaga ir gink- kymo.
Prieš užimsiant Budapeštą
lais, turi parinktinns rusų ir
talkininkai buvo pagrūmoję
vokiečių ofieierus.
Nes kuomet perniai vakarų rumunams neužimti to miesto.
fronte buvo padaryta armi>ti- Paskui po užėmimo miesto
eija, daugelis vokiečių ofieie- talkininkai ir vėl pareikalavo
nuo rumunų pasiaiškinimo.
rn neteko užsiėmimo.
Bet rumunai ir lmšiol neDarbą jiems pasiūlė rusu
bolševikai. Vokiečiai mielai atsakė talkininkams. Tad taisutiko ir nuėjo tarnauti bolše kos konferencijos taryba nus
prendė daugiau nieko ruimu
vikams.
Tuo tarpu Kolčako \aidžios |nams nesakyti, kol jie neatsakariuomenė,
nors
taippat kys į pirmesniąsias taikiniu
skaitlinga, bet tiesiog begink kų notas.
lė. Neturi amunicijos, neturi
Talkininkų
politika
tuo
reikiamos
karės medžiagos. žvilgsniu labai neaiški. Matyt
Neturire ikalingų
drabužių daug pataikavimo rumunams. BERNSTEIN BUSIĄS AM
Berlynas, rugp. 12.—ChemNes šiandie rumunai turi už
ir avalinių.
BASADORIUS S.
nitze riaušės apmalšintos. Be
Talkininkai žadėjo tą val ėmę svarbią vietą Europos po
VALSTIJOSE.
civilių žmonių keliolika karei
džią paremti kadir reikalin litikoje.
vių užmušta ir apie 200 sužei
Gauta žinių, jog rumunų ka
giausių daiktų pristatant. Bet
Londonas, rugp. 12. —Dai
kažkodėl pažadėjimo neišpildė. riuomenė inėjusi ir miestan ly Express praneša, kad Vo sta.
Iš civilių, sakoma, žuvę 10
Tamesvar, pietinėj Ungarijoj. kietijos ambasadorius Suv.
Turi atsimesti atgal.
žmonių.
Tokiam stovy i kariuomenė Čekus ir austrus apima baimė. Valstijose, regis, busiąs EdSuareštuota daugelis bolše
ward Bernstein, buvęs nese
negali kariauti ir atsilaikvti
Tš Viennos pranešama, kad
nai bolševikas.
vikiškų agitatorių.
prieš bolševikus.
čekus ir austrus apima baimė
Pranešama, kad Kolčako girdint apie svarbias perversMylėjo daug skaityti.
kariuomenė šiandie jau atsi- mes 'Ungarijoje.
CARNEGIE MIRA PO TRI
Jaunas Carnegie dirbo 12 va
metusi nuo pirmesniųjų savo
JŲ DIENŲ LIGOS.
Kaip vieni, taip kiti labai
landų dienoje.
linijų per kokias 200 mylių. bijosi monarchijos atgijimo
Tam mieste pulkininkas AnIr pasirengusi apleisti net Ungarijoje.
Plieno "karalius" ėjo 83 me
Omską, kur turėjo laikiną sos
derson turėjo nedidį knygynė
Nes monarchiška viešpatija
tus.
tinę.
lį. Kiekvienos savaitės pabai
visuomet mėgintų užpulti savo
Žinovai tvirtina, kad Kol kaimynus.
Lenox, Mass., rugp. 12. — goje jis knygynėlį atidaryda
vo ir leizdavo vaikams imti
čako valdžiai su savo kariuo
Ypač Austrija
atsidūrusi Vakar čia savo dvare mirė ži
knygų pasiskaitymui. Carne
mene prisieis sugriūti Siberididelėj baimėj. Austrijos soei- nomas plieno " k a r a l i u s " Angie buvo nuolatinis knygynė
jos sniegynuose, jei talkinin
jalistai galvomis eina prieš drew Carnegie.
lio lankytojas. Ir jis daugiau
kai tuojaus neduos reikiamos
talkininkus, kam tie leidę Un
Pirmesnėse telegramose bu sia skaitė knygas kaip kiti
pagelbos.
garijoje sugriauti socijalistų vo pažymima, kad milijonievaikai jo amžiaus.
Čionai pakeliami balsai, kad valdžią.
rius
mirė
po
ilgos
ligos.
Kokius metus išdirbęs prie
prezidentas apie tai praneštų
Tuo tikslu Viennos kareivių
Tas netiesa. Sirgo tik t r i V b o U ~ e T j y / Carnegie gavo darbą
kongresui ir paragintų šį-tą
sovietas (bolševikiškas) pas dienas. • Mirė nuo plaučių už
prie išnešiojimo telegramų.
veikti. Nes kitaip, sakoma, bol
kelbęs proklemaciją į proleta degimo.
Tuomet telegrafai buvo didelė
ševikai dar gali apvaldyti Siriatą.
Andrew Carnegie ėjo 83 me naujiena. Carnegie prasimokiberiją.
Proklemacijoje
pasakyta:
no telegrafo aparatą operuoti
Reikalingas kongreso veiki- Bukite vienybėje. Pamatykite tus.
Jis paėjo iš Škotijos. Ameri ir prisiunčiamas telegramas
*
mas.
didelį pavojų ir bukite pasi
>
kon buvo atkeliavęs su savo atskaityti.
Yra žinoma, kad taikos rengę kovon.
tėvais turėdamas 12 metų am
Pirmutinis investmentas. •
konferencijoje kituomet pre
žiaus.
Carnegie ėjo 16 metus, kuo
zidentas Wilsonas su kitais ANGLEKASLAI GRYŽTA
Su tėvais apsigyveno mies- met mirė jo tėvas. J a m prisiDARBAN.
amerikoniškais atstovais buvo
te Allegheny City, skersai ėjo užlaikyti visus namiškius,
parėmęs Kolčako valdžią.
| Bet jis nieko iš to nedarė. Nes
Springfield, UI., rugp. 13.— upės nuo Pittsburg, Pa.
Tad, spėjama, kad ir dabar
Pirmaisiais metais vaikas kaipo telegrafų operatorius
"Belleville distrikte stovis yprezidentas tą padarys.
Bet šitam atsitikime yra ra normalis; didžiuma darbi Andrew Carnegie gavo darbą jau uždirbdavo p 0 $35 per
reikalingas kongreso parėmi ninkų sugryžo darban", pasa medvilnės dirbtuvėje. Uždirbo mėnesį.
mas. Be to nieko negalima pra kė Harry Fishwick, Illinois $1.20 per savaitę. Bet tai buvo! Neužilgo sutverta Adams
Express kompanija. CarneMine Workers vice-pirminin- 1849 metais.
dėti.
Sekančiais metais, kuomet' gie buvo pakalbintas pirkti šėSuv. Valstijos turi neskait kas.
"Mes neturime žinių, kad Carnegie ėjo 14 metus, darbe rų. J o motina ant savo namų
lingą būrį kariuomenės Vla
divostoke ir apylinkėse. Bet darbai butų sustoję del strei jis gavo paaugštinimą. Gavo j užtraukė $500 morgičiaus ir
Vladivostokas gana toli nuo kų. Springfieldo ir Peoria dis- darbą prie boilerių ir mašinų tuos pinigus davė sūnui. Tas
dirbtuvės rųsyse.
Į už juos nupirko šėrų. Tas įOmsko.
triktuose."

Vyriausybe pakelia kovą prieš
augštas kainas
Kovon stoja ir karės departa zidento AVilsono andai paduo
mentas.
tos įvairios sugestijos apsvarstomos.
Washington, rugp. 13. x—
Kai-kurie senatoriai kriti
Generalis prokuroras Palmer
kovoti prieš maisto brangeny kuoja prezidentą, kam jis ki
bę buvo pakvietęs atskiriu tuomet paskyręs 100 milijonų
valstijų buvusius karės metu dolierių fondą. Sako, šiandie
su to fondo pagelba Europai
maisto administratorius.
Prokuroras nuo visų admi iš čia pristatomas maistas
nistratorių gavo pranešimų, ten atiduodamas pigiau, kaip
kad jie sutinka pagelbėti vy namie žmonių p e r k a m a s . ^ ^ ^
Su tuo f ordų, sako, norėta
riausybei kovoti prieš maisto
sulaikyti bolševikjzmo siauti
brangumą.
Vadinasi, prieš profiterinin- mas Europoje. Bet tuo pačiu
kus bus atkreiptos visos vy žygiu apsunkinta šios šalies
riausybės priemonės, taip kad gyventojai.
jie turės pakliūti teisman, jei
Pirmutiniai žygiai.
nesiliaus plėšę žmonių.
Nežinia, kokių
priemonių
Iš generalio prokuroro ofi
so išsiuntinėta įsakymas vi kongresas imsis, kad papigin
siems distriktų prokurorams, ti pragyvenimą.
Bet karės departamentas jau
kad tie susirištu artimais re
šiais N pavietu "steigiamais]įsprendė
pigiai žmonėms
komitetais, katrie nustatinėsj P a r d u o t i V I S ? a n r a J ° s . m a l s t o
kainas maistui ir kitokiems P e r v i r S l - P a r d u o s n e t l k m a , s
tą, bet ir kitokius pragyveni
daiktams.
Ir jei kas elgsis priešingai mui reikalingus daiktus.
Tai visa bus parduodama
komitetu nustatytoms kainotaip pigiai, kad
krautuvi
ms, prokurorai privalo tokius
ninkai be didesnės prievartos
tuojaus imti nagan. Tam tik
bus priversti papiginti žmo
slui jie nurodymų gaus IO
nėms savo prekes.
komitetų.
! Kaip maistas, taip ir kitokie
Pragyvenimo problemos.
daiktai bus parduodami, per
kongrese.
parcel post arba per miestų
Pragyvenimo problemos gy- komitetus. Tas viskas bus apvai rišamos ir kongrese. Pre-j saugota nuo spekuliantų.

St. John, Newfoundlatid, KARĖS MOKESTIS UŽDĖTI
rugp. 12. — Čia atkeliavo An ANT VISŲ VIEŠPATIJŲ.
glijos sosto įpėdinis — Valijos princas. Iš čia keliauja Ka- To reikalauja vokietis Bernhard Dernburg.
nadon, Anglijos dominijon. Ap
lankys jis ir Suv. Valstijas.
Berlynas, rugp. 11.—Buvęs
Svečiuosis Wasbingtone..
Vokietijos finansų ministeris
PIRKITE KARĖS TAUPY Bernhard Dernburg paskelbė
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). sumanymą, kad augštomis ka
rės mokestimis butų apkrautos
visos pasaulio viešpatijos ir
vestinimas davė dividendų.
tautos.
Paskui Carnegie po kelis
Ypač jis atkreipia domą į
šimtus dolierių indėjo į kitus
Vokietijos kapitalistus, katrie
biznius.
karės metu su savo kapitalai s
Civilės karės metu jis buvo persikėlė į neutrales šalis ir
paskirtas geležinkelių ir tele šiandie tenai nieko nedaro iŠ
grafų federaliu direktorių.
Vokietijos vargų. Savo kapita
Po civilės karės jis savo su lais jie tukina tas viešpatijas.
taupytus pinigus indėjo gele
Tuo reikalu, sako Dernburg,
žies ir plieno biznin. Ir trum turėtų užsiimti tautų sąjunga.
pu laiku susikrovė milijonus. Dernburg atsisakė but finan
Geležinių tiltų statymas jam sų ministeriu, kuomet nacijodavė didelį pelną. Tiems til nalis vokiečių susirinkimas ra
tams jis pristatydavo geležį. tifikavo taikos sutartį.
1901 metais jis išėjo iš plie
no biznio, savo dalį parduoda LENKAI SAKOSI PAŽAN
mas plieno sindikatui už $450,GIUOJU
000,000.
Daug milijonų išleido.
Tie milijonai Carnegiei ne
šė kitus milijonus. Todėl jis
pinigų .nesigailėjo viešiesiems
tikslams. Praleido apie 350
milijonų.
Daugiausia steigė viešuosius
knygynus.
Pasaulinės taikos reikalams"
jis pašventė milijonus. Olan
dijos mieste Hague savo lėšo
mis pastatydino sandaros rū
mus. Amerikoje įsteigė dauge
lį visokių viešųjų įstaigų.
Ir dar mirdamas paliko daug
rūmų, didelius žemės plotus ir
didelius turtus. Paliko nažlėžmona ir viena vedusi duktė.

No. 190

Mušą jie rusų bolševikus.

LENINAS NORĮS PAMESTI
AUTOKRATO SOSTĄ.
Darbininkai nepatenkinti bol
ševikų valdžia.
Copenhagen, rugp. 13. —
Gauta žinių iš Maskvos, kąii
bolševikų gaiva Leninas jau
atsidžiaugęs autokrato bolše
viko sostu ir norįs atsisakyti
nuo valdymo Rusijos plotų.
Bet jis tą norįs padaryti ne
savu noru.
Bolševikiškoj Rusijoj ple
čiasi darbininkų streikai, at
kreipti prieš autokratinę bol
ševikų valdžią.
Daugel vietose sukelia mai
štus bolševikai.
Tie visi apsireiškimai Leni
nui padaro daug baimės.
Jis kituomet rusų darbinin
kams buvo pažadėjęs dangų
ant žemės.
tji šiandie tie patys darbi
ninkai miršta badu, kuomet
bolševikų vadai lėbauja.
Iš Petrogrado pranešama,
jog 150 streikų vadų bolše
vikai sušaudę.

VOKIETIJA KARĖS METU
Londonas, rugp. 12. —Čia
PRARADUSI 4,000,000
gauta oficijalių žinių, kad
TONŲ. LAIVŲ.
lenkų kariuomenė paėmė mies
Berlynas, rugp. 13. —Tages
tą Minską po smarkaus mūšio
Zeitung paduoda taip vokie
su bolševikais.
Bolševikai, sakoma, lenkus čių laivuose nuostolius:
Sausyj, 1913 metais, Vokie
atakuoją su tikslu sulaikyti
juos vakaruose nuo Lydos ir tija turėjo 4,850 visokios rųsies laivų, 4,935,909 tonų inrytuose nuo Vileikos.
tilpimo.
Gi šiandie Vokietija turi
Springfield, 111., rugp. 12.—
Brangus pragyvenimas vietos 3,755 laivus su 724, 944 tono
barzdaskučius privertė pakel mis intilpimo.
Taigi karės metu vokiečiai
ti kainas: už plaukų kirpimą
50c, gi už barzdos skutimą prarado suvirs 4 milijonus to
nų laivų.
25c.

/

Trečiadienis, rugp. 13, 1919

DRAUGAS
liliuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mėjimų, savo jėgą praplėsti ne

įžeidė ir Amerikos Raudonąjį
Kryžių, su kuriuo Centralis
Komitetas palaikė artimus ry
šius per 3 metus. Antrasis,
kaip parodė jo vulgarė kalba
(pvzd., vartojimas žodžių ((tu
kvailys/' "trenksiu tau į snu
kį" ir U.) laike diskusijų dė
lei Liet. Dienos pinigų, rug
pjūčio 4 d. Washingtone, ne
gali būti priimtas į jokį rim
tesnį ir padoresnį susirinkimą.
V. K. R.

nes minėtus pinigus Lietuvon susipažinti su lietuvių reika
ant lenkų kaimynų: Kuomet
pasiųsti, ir suradęs tokius bu lais. Reikia pastebėti, kad po
jie pamatė Kolčaką įsigalint,
dus ir priemones turėjo pra rą mėnesių tam atgal p. Rač
LITBUAMIAN DAILY FR1END
jie palaikė smunkančius bol
nešti minėtų Komisijų aps kauskas tvirtino, buk minėtoje
FttbUatied Daily Exe«*pt Sundaya by
dau
DRAUGAS PIBLLMUNG CO., Inc., ševikus ir iš jų galėjo
rezoliucijoje norėta pasakyti,
varstymui.
1800 W. 46th St.. CbiCBgo, IlLlnold. giau
išsiderėti, ką iš prof.
Ponas Lopatto atsakė, 1 a d kad A. L. Taryba turianti bai
Atsakymas p. J. Bielskiui.
TKRMS OF SI BSCRIFTION
simatymo
su
Raudonuoju
Kry
nors jisai ir nepasielgė sulig są tik prie suradimo būdų, o
! One Year
-. .$5.00 Valdemaro pranešimo matome.
žium.
Tamstos
—
atkartoja
8ix Months
13.00
jam duoto įgaliavimo, bet ji-'ne prie tų pinigų dispozicijos
Bolševikai sutiko lenkams
Keliuose laikraščiuose Tam me — nenorime nei įtikrinti,
Thursday's Edltlon
$1.00
sai padaręs geriausia ką ga Kaip matome, dabar tas pats
ne lenkiškus plotus pavesti, sta patalpinai savo
At NE\f S-STANDS 2o A COPY
"Atvirą nei painformuoti, pranešame
Advertislng rate* o a appUeation
lėjęs, tuomi prisipažino, kad C. K. sekretorius p. Račkaus
nes buvo bėdoj. Antra, iš to Laišką Centraliniam
Komite tiktai visuomenės žiniai, kaip
pasielgė virš jam duoto inga- kas tvirtina, kad jisai New
kio " t u r g a u s " daugiau len tui.'' Laiške Tamsta tyčia buvę su pareikalavimu, kad
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
li avimo.
Yorko Seimo rezoliucijos ne
kams pavojaus, negu laimėji skelbi melagystę, buk Lietuvių atvykti Wasbingtonan, į kon
mo. Lenkai, užgrobdami bolše Dienos pinigai, kurie buvo su ferenciją su Raudonuoju Kry
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ilgiau Rusijoj betvarkė ir sa- sipažino. Atkasta daržinėj la je Pulkininku Olds.
dalyvautų pp. Bielskis ir p. geriaus nušvietė, jog jisai jo tikrųjų jįsai neskaitęs minėto mis, rugpj. 19 d., 1919 m. Apvonas
ir
birželio
mėn.
palai
vytarpio kova, tuo Lenkijai
Užbaigei savo laišką Tams Mostovskis. Pirmasis savo in kios autorizacijos neturėjo su seimo rezoliucijos. P. Račkaus likantai stipendijoms gali at
-augįau ir lengviau pačiai su dotas.
ta tokiu būdu, kad atrodytų, trigomis ir skelbimu melagin tartis daryti minėtų pinigų kas pakartojo, jog jisai jos sišaukti į pirmsėcį ar sekreto
stiprėti. Iš Rusijos betvarkės
Sunkius nedorybių pėdsakus lyg žemians pasirašęsis ir ad- gi} pranešimų ne kartą įžeidė dispozicijai, bet tik buvo įga neskaitęs. Tuomet adv. Mas
rių,
lenkų imperijalistai tikisi lai- karė paliko.
v. J. S. Lopatto vengusiu pa Centralį Komitetą, o dabar liotas juracti badu* ir priemo- tauskas patai ė jam 'geriau*
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"DRAUGAS"

Lietuvių Dienos Aukų
Reikaluose.

LIETUVIŲ DIENOS PINIGU
REIKALE PASPORTAS.

j Lenkai ir
bolsevikai.

Seimų Atbalsiai.

Kares Blogybių
Pėdsakai.

Kun. J. f IftMMIklfcp-
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Trečiadienis, rngp. 13, 1&19
.

Reikalinga
mergina prie namų
gu visuomenė sprendžia apie Pinigai tapo išsiųsti kable- darbo,
gera mokestis, tik dų Šeimy
gyvenimą tokios mažos sauje gramu į Kauną, rugp. 7-tą noj. Kreipkitės adresų:
Mim V. Measage,
lės lietuvių, kaip čia. Tik gar dieną.
S548 S. Halsu d Str.,
Chicago.
bė tokiai saujelei.
Vietinis.
Kaslink jaunimo, taip yra.
PAIEŠKOJIMAI.
Dr. A. R. Blumenthal D.D.
komisiją, kuri darbuojasi nuo.
PITTSBURGH,
PA.
PHILADELPHIA, PA.
Paieškau
Vilimo Dambrausko, ku
Jaunimas yra gana susipratęs
siora: OITY, IOWA.
AKIŲ SPECIJALISTAS
ris gyveno Frankport, 111. Tegu at
pradžios susitvėrimo Šv. Vin
katalikiškoje dvasioje ir žino
Patarimas Dykai
šaukia pats, ar praneškite, kas apie
Našlaičių vakaras.
cento labd. dr-jos ir įtaisė na
Jaučiant,
kad
lietuvių
i
r
j
j
žinote
Šiuo
adresu:
Ofiso valandos: nuo 9 ii ryto iki
Rugpjūčio 3 d. buvo Šv. Ka kuom esąs ir myli spiestis į
Liudvikas
Šimonis,
9 vai; vakare. Nedėliomis 9 iki 11
mą, reikia išmesti arba tos ko zimiero parapijos piknikas ant draugiją. Kartais padaro klai vengrų koncertas bus svarbus 4418 Honore St.
Chicago, III.
4449 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.
Rugpjūčio 2 cL buvo perkėli misijos kitų komisiją išrinkti, parapijos žemės. Piknikas ge das, kad pasikelia" į perdidelę \ "uotikis ir nugąstaujant, kad
Telefonas Y arda 4817
Telefonas Boulevard 6487
mas našlaičių į didelį namą po tą prižiūrėtų. Reiškia, laisva rai nusisekė, nes ir diena bu puikybę, arba nori " b o s a u t i " bauginantis pereitos seredos Parsiduoda automobilius "Jaffery"
atrodo kaip naujas.
Nauji
num. 304 Wharton St., kurį manišką komisiją išrinkti, ku vo labai graži. Publikos buvo ant visų neatsižvelgiant ant oras gali daugelį publikos at 1917;
"tires," geras enginas. Parduosiu la
gerb. klebonas, kun. J . J . K a u : ri pasižabotų katalikišką ko atsilankę daug. Svetimtaučių kitų. Tai kiekvieno jau klaida, baidyti nuo atsilankymo, kon bai pigiai arba mainysiu ant mažo
automobilio. Atsišaukite: 5715 S<-\
lakis, paaukojo, o sekmadienio misiją įr pasiimtų į savo lais taip-gi buvo ant pikniko ir J o nes laikui bėgant atsipeikėja certo organizatoriai manė, kad Halsted St. Telefonas Englewood 8572.
vakare, rugpj. 3 d. buvo su vamaniškas rankas viso veiki Malonybė vyskupas J . Heelan ir susipranta. Yra gerų veikė bus geriau koncertą į rugsėjo
LIETUVIS
rengtos prakalbos našlaičiu mo vadžias. Kaip dideliai rei ir 6 kunigai, kurie visi kartu jų ir atsidavusiųjų minėtiems pradžią atidėti, kuomet p . EarGYDYTOJAS
ER CHIRURGAI
AMERIKOS LIETUVIŲ
1757 W. 4701 St., Chicago, DL
kėjo nusistebėti, kad ir kaiku- su lietuviais linksminos. Laike tikslams tik ką pakenkia kitų hart sugrįš iš vakaeijų. Orga
naudai.
Ofiso Telefonas Boulevard 160
Namų Telefonas Seeley 420
Visi) pirma skaitlingas bū rie katalikai pritarė,laisvama pikniko griežė kadetų benas iš asmenų išsišokimai nevietoje nizatoriais yra p. Earbart,
niams.
Po
kiek
laiko
tečiau
relis vaikučiu sustatvta ant
25 asmenų, kurie neėmė nieko ir nesuprantant savo teisingo Pittsburgbo Mokyklų muzikos Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
scenos. Uždangai pakylus sto viskas aprimo. Laisvamaniai už patarnavimą lietuviams. padėjimo. Visą- teisybę pasa direktorius ir miesto muzikos nografijos,
typewriting, pirklybos tei t"} M • B » » m i » » » • » ^ Į » " f * » » » » • • • • } $
nieko
nepešė.'
komiteto
narys,
i
r
p-lė
Ransių,
Suv.
Valst.
istorijos, abelnos isto
vėjo ant scenos pulkelis našlai
Vietos svetimtaučiai daug pri- kius, kad čia nėra laisvama
rijos, geografijos, politikinės ekono
Dr. I. E. MAKARAS
čių, susiėmę rankutėmis. Pub
Gerb. mušu klebonas, mat v- jaučia lietuviams. Piknikas da nio veikėjo, del to tai gal ir ta kin iš Tarptautinio Instituto. mijos, pllietystės, dailiarašystės.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
Rengime
daug
intereso
ro
Ofisas: 1741 W. 47th Street
likoje užviešpatavo grabinė damas, kad tas namas yra per- vė parapijai pelno arti 500 dol. gailestis buvo išreikšta. Abel4 valandos po pietų; vakarais nuo 6
Valandos:
9:30—12. 3—5 ir 7—9.
tyla, nxk>s, lyg kas butų suža mažas ir neatsakantis del naš Piknikui visi gerai pasidarba nai, jau čia susipranta-lietu doma ir publikai bus pranešta iki 10 vai.
Telefonas: Boulevard 3480.
Rezidencija: 4515 So. Wood S t
vėjęs. Galima buvo jausti, kas laičių, o ižde pinigų neperdau- vo, o labiausia moterys, kurios viai ir nebile kvailas apdums apie koncerto dieną kaip ga 3106 So. Halsted St., Chicago.
Telefonas: Yards 723.
«
•
•
•
»
•
•
» » » - - • • • » • • • •
• • • • • • $ !
R.
dėjosi kožno išrdyje. Stovėda gvausia, kad didesnę prieglau aukojo paarpijai saldainius, akis. Teisybė, y r a čia geras lint greičiau.
—
*
a
mi ramiai vaikučiai reiškė di da K<TVTL o ;o tėviška širdis pyragaičius, keiksus ir duonos, desėtkas apsileidėlių lietuvių,
įį • » » » » • • • » • • • • • • • • • • • • » !
::
dėlę padėką ir rods sakė: negalėjo to pakęsti, paaukojo ir gėrimus darė. Katras kaip bet tie apgailestaujami, kaipo
GRAND RAPIDS, MICH.
J0SEPH C. W0L0N
**Brangus geraširdžiai! Mes savo didelį namą šešių tuksTiek
LIETUVIAMS!
galėjo, taip prisidėjo, kaip su nepagydomi Lozoriai.
Lietuvis Advokatas
neturim tėvo, nei motinėlės. tančių dol. vertės, ant gražios j a k o m i s taip ir su darbu. Už tiesos.
Pagrįžęs iš Francijos Chi
29 SO. LA SALLE STREET
Priglauskite mus, o Dievas tratvės, netoli fov. Kazimiero šį pasidarbavimą moterims
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
E. 6 .
Jūsų kolonijoje nuo Balan cagon laikinai priiminėju Ii
Vakarais
2911 W. 22-nd Street
jums už tai gausiai atlygins.'' bažnyčioj, kur dabar ir liko
džio 20 dienos 1919 m. " Drau gonius savo pagyvenimo vie
Tel. Rockwell 6999
visi labai dėkingi. Cudaby
CHICAGO, ILL.
Vakaro vedėjas, p. K. Mik- nukelti našlaičiai, kurių jau Packing Co. davė mėsos už dy
ROCHESTER, N. Y.
gą* • atstovauja p . J . MARGE toj 3125 W. 38 Str. arti K«las, paaiškinęs kokiam tikslui yra dar ant listo, kurie greitu ką, taip-gi i r vietiniai biznie
daie Ave. Kaip greitai bus
LIS, 544 Myrtle str.
Rochesterio Lietuviai sykiu
tas vakaras surengtas, persta laiku bus priimti. Tikimės gau riai visokių daiktų aukojo pa
Pas jį galite "Draugą*' už gatava, atidarysiu ofisą ant
tė kalbėti Sr. Vincento labda ti seseris Kazimierietes po ku rapijai, už ką visi y r a dėkingi. su Ukrainiečiais turėjo didelį sirašinėti, nusipirkti paduoti pietvakarinio kampo Lea
ringos dr-jos pirmininką, p. ,). rių globa bus auklėjami visi
Daug dirbo klebonas Kolve- parodavimą 5-tą liepos dieną, į jį pajieškojimus ir pagarsi vitt ir 22-ros gatves.
Valandos nuo 4 iki 7 va
Grigaitį, kuris trumpai paaiš našlaičiai.
kas ir komitetas. Dabar prade protestuodami prieš užgrobi- nimus. Galite gauti ir knygų.
ADVOKATAS
Mušu klebonas tikrai eina da rengties prie fėrų ant ru kus- lenkus. Tam reikalui bu
kino kas nuveikta per tą trum
Šiuomi atšaukiame įgalioji kare.
Veda Bilas Visuose Teismuose
pą laiką. Antras kalbėjo naš pėdomis Šv. Vincento. J i s visa dens. Jeigu taip visi'darbuos i s vo išrinktas specijalis komi mus kokiam nors kitam GranDr. S. Biežis,
Ofisas DidmiestyJ:
laičių tėvas, gerb. klebonas, širdžia trokšta gelbėti pavar iš vieno, tai ir nemažai pelno tetas iš 12-kos asmenų. Tas ds Rapids, Mich. "Draugo*'
69 W. WASHINGTON STREET
Telefonas McKinley 4988
pats
komitetas
yra
paliktas
ir
kun. J . J . Kaulą k i s. Kalbėjo gėlius, našlaičius. J o nuopel padarys parapijai.
Kam baris 609
»«
agentui.
ant toliaus darbuotis, kad bū
Tel. Central 5478
apie mcilaširdystę Šv. Vincen nai paliks nepamirštini. Kiek
B
Panedėlyj, rugpjūčio 4 d., S.
Gyeenimas, 812 W. SSrd St.
to, kaip tas šventasis buvo jis yra moksleivių sušelpęs, L. R.-K. A. 169 kp. laikė savo ti prisirengus parodauti tą
Tel. Yards 46X1
BARGENAS VYRŲ 1
priglaudęs, mėnesinį susirinkimą. Apsvar syk, kaip Lietuvai bus laisvė
mielaširdingas de! našlaičiu, kiek pakeleivių
DRABUŽIŲ.
delko tapo sutverta ta dr-ja ii Daug del tautos labo pasidar sčius savo reiklaus, prisiminė paskelbta. Ant vieno susirinki
Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti
koks yra jos tikslas. Karštai bavęs, nei vieno nėra atstū ir apie Lietuvos reikalus. Pa mo to komiteto, vietinis klebc
ant orderio siutai ir overkotai. bet
Visi natriai tuojaus pabrangs, non
liilllllliiilllllilillllllllllllllfsilllllflfllllllfi
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo
materijolas eina vis
ragino
kiekvieną
prigulėti męs, bet kiekvienam paduoda tariant kp. pirmininkui, } \ . nas Kun. Kasakaitis pranešė, pabudavojlmo
$20.00 iki $46.00.
brangyn, o darbininku algos kelemoa
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago
prie tos draugijos. Sakė: " V i  tėvišką ranką. U* tą visa dar Dunduliui, paaukojo iš kuopos kad pasveikinimo Telegramas kas kart augštyn, tokiu būdu mažai
Vyrų ir Jaunų Vaikijnų gatavi
Telefosas Haymarket 3544
kas budavoja, o Chicagos gyvento
siutai ir overkotai $15 iki $28.50.
Gerbiamam
Lic'.uvos
preziden
kai
kurie
drįsta
jį
šmeižti.
sados raginau ir raginsiu.
jų skaitlius kožna
meta padidėja
iždo $25.00 L. Raud. Kryžiui.
Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau.
tui
A.
Smetonai
t!l*
neišsiųs
virš
šimtu
tūkstančiu
šeimynų,
tai
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau.
brangų> lietuviai, katalikai.
Darbir inkas dirba dirbtuvė Už šį gražų sumanymą, ši kuo
toks
skaitlius
namu
trūksta.
Užtai
Pirk savo overkotę, dabar prieš
tas ir padavė.dalyką ant aps dabar fletu randavoti negalima gauti,
prigulėti prie tos draugijos. je ir turi savo valandas. Išdir pa verta pagirimo.
Eioiiia, kuomet kainos pakįla.
Rusas gydytojas ir chirurgas
o
randos
buvo
pavasari
ant
fletu
varstymo.
Besvarstant,
Juozas
Mes
taippat
turime
pilna
eilę
biSpecijalistas
Moteriškų, Vyriškų
Veikite mielaširdingą darbą. ba jas ir liuosas. Daktaras ir
Vietinis. Kiekis įneša, kad šiame mo pakeltos, o dabar rudeni ir vėl visi skutį nešiotų siutų ir overkotų nuo
Vaikų ir visų chroniškų ligų
savininkai namu dar daugiau pakels.
ūęg Išganytojas pat* pasakė gi turi valandas. Ofisą uždaro
$8.50 ir augščiau.
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago
____
(T|
taigi
pasiskubinkite
nusipirkti
na
Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
mente, kada Lietuvos naisioji
'Kas sušelps vieną mažulėlių, sulyg valandų ir yra liuosas.
mus pakol dar galima už prieinama
Telefosas Drover 9693
tai ir tt. $10.00 ir augščiau.
DETROIT, MIOH.
kariuomenė
pasekmingai
ko
kaina
gauti,
o
kas
myslina
kad,
ka
VALANDAS:
10—11 ryto 2—3 po
Atdara
kiekvieną
vakarą
iki
9
mane sušelps.' "
Kunigas-gi neturi valandą. J i s
da
namai
atpigs,
tai
tas
labai
klys
pietų
7—8
vak.
Nedėliomis 10—12 d.
vai.
Nedėliomis
iki
6
valandai.
Suvoja prieš Tėvynės priešus, sy ta, nes Chicagos žinovai pasiremda
Po klebono kalbos, kalbėjo turi būti gatavas ant kožno pa
batomis
visą
dieną
iki
10
valandai.
Rugpjučio 3 d. įvyko šv. kiu su telegrama pasiųst aukg mi faktiSkai ant visu aplinkybių sa
Illlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll
S. GORDON,
Dr. Montvila, gražiai nuplėš reikalavimo ar tai naktį ar Jurgio liet. R. K. parapijos
ko: Nepaisant kad kiek ateiviu ir iš
1415 6. Halsted St., Chicago, III.
sušelpiami
Lietuvos
kariuome
vaduos
j
Europa,
tai
tas
Chicagos
! » » » • • • » ! • • • » » • • • • • » • • » » mfį
Įsteigta 1902.
damas, kaip" yra auklėjami dieną.
extra susirinkimas Prieš susi nes, sakvdamas: "Vvrai, ką milžiniško augimo nesumažins, tai
našlaičiai svetimtaučių prie
kito išėjimo nėra, kad namai pigtu,
Dr. D. J . BAGOČIUS
Tai-gi mes gerb. klebonui, rinkimą vietinis klebonas kun.
tas
telegramas
reikš
be
aukų:
kada
viskas
brangsta.
Lietuvis Gydytojas tr
glaudose, o ypAč nekatalikiš kun, J. J . Kaulakiui esame la F. Kemėšis iš laikraščio per
— M
Chirurgas
Mes
pirmutiniai
sumeskime
po
Mes žemiau paminėją dar turime
kose.
Ofisas
10900
So. Michigan Ava.
I
bai dėkingi ir lenkiame galvas skaitė straipsnį apie iškilmin dešimtinę, padarykime pra keletą
namu, ant kuriu kas pasis
Rezidencija
10731
So. Michigan Ar.
kubins nupirkti, tai dar galės turėti
Paskui kalbėjo advokatas, nž tokią gausią auką. Gyvuok gą Lietuvos kareivių prisiegą
Roseland,
III.
džią, mus, beabejo, kiti pa gera pelną parduodant. Šįmet per
Telefoną*
rezidencijos
Ir ofiso
M. M. Slikas, taip-gi tame pa brangus tėveli, ilgiausius me Kaune. Susirinkimas atidary
Praktikuoja
27
metai
korporacijos ofisą buvo kelio
rems, ir surinkę kokį tūkstantį mušu
Pullman
S
4
2.
Ofisas 8149 So. Morgan St.
lika šimtu namų parduota, nekurie
čiame reikale. Po jo, kalbėjo tus. Tegul tėveliui Dievas gau tas malda.
•ai.: 9 ryto Iki 11 d.; 2 po pietų
dolierių pasiųskime tiesiai į išpirkusiuju jau uždirbo gerus pel
Kertė 32-ro St.,
Csicago, 111.
iki 4; 6 iki 9 vakarą,
Ned.
gerb. kun. Čėsna. J o kalba bu siai atlygina.
nus, o kiti dar uždirbs. Todėl nieko
SPECIJALISTAS
Susirinkimas buvo lėšų rei Kauną, ant mušu gerb. Prezi nelaukdami
•
iki
12.
atvažiuokite ir išsirinki
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
vo taip-gi įspūdinga.
Žemiau seka surašąs asme kale besitveriančios parapijos dento vardo kariuomenės rei te narna pagal savo norą, pakol dar
niškų ligų.
galite pigiau gauti.
OFISO
VALANDOS:
Nuo 9 ryto
Pelno tame vakare našlaičiu nį i, kurie daugiausia darbuoja YVestsidėje. Besiorganizuojan k a l a m s / ' Užmanymą tuojau
iki
10,
nuo
12
iki
2
po
piet, nuo 7
PARSIDUODA 1 pag. namelis ant
ti
Šv.
Kryžiaus
parapija
daug
f
si
labdarybės
srityje:
iki 8 valandai vakare.
parėmė drarugai J . Levickas ir bridgeporto tarp lietuviu už $1,400.00
labui liko apie 100 dol.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
Gerb. klebonas, kun. J . J . prisidėjo prie Šv. Jurgio baž V. Danielius ir kiti, ir į keles PARSIDUODA 2 pag. namas 4 ir
Telefonas Yards 687
J a u septyni metai, kaip yra
6 kambariu ant mūrinio fundamento.
nyčios
pastatymo.
Tai
dabar
Gydytojas, Chirurgas,
i
minutas
j
a
u
šimtinė
buvo
ant
įrengtas našlaičiams namas. Kaulakis, J . Grigaitis, J. YVestsidiškiai iš senosios para stalo. Nutarta buvo parengi Randos neša $24.00 į mėnesi. Preke
Akušeris.
$2,000.00 tik $3O0. jmokėti, o liku
Pranckunas,
K.
Miklas,
A.
1920 So. Halsted St., Chicago.
Pradžia buvo labai sunki.
pijos nori gauti 500 dol.
KsU.a l>t'i~ TVoi Vatviškal ir
prakalbas tuo tikslu, kurion sius randos išmokės.
Pranckunienė,
M.
Alitaitė,
P
.
Kaip visados, pradedant gerą
rusišaai.
PARSIDUODA 3 pag. muro ir me
Medelis. buvo liepos 27-tą dieną. Kal džio
Valandos: 19 — 12. ryta; 6 — 9
Lekšas,
P
.
Nozeika,
O.
Vengunamas
su
puikiais
įtaisymais
ir
darbą reikia daug nukentėti,
Tel. Canal 4S67
vakare
bėjo gerb. kunigas Kasakai- gražio vietoj. Randos neša 14 pro
—
• « • « • » • • •
&
taip ir buvo. Kuomet praei raitė.
centą parsiduos už $3,000.
tis,
ragindamas
visus
aukoti
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
NIAGARA FALLS, N. Y.
Vystanti Šakelė.
PARSIDUODA 4 pag. po 4 kamba
tais metais siautusi influenzos
4712 So. Ashland Ave.
tam reikalui; ypatingai buvo rius mūrinis namas viž $3,600.00.
Phone Drover 7042
epidemija padarė daug nelai
PARSIDUODA 6 pag. mūrinis na
Telefonas Pullman 60
atkreipta
doma
prie
tokių,
ką
Cicero Office
Turbūt
niekur
taip
žmonės
GRAND
RAPIDS,
MICH.
mas
uė
$7,000.
mingų našiaičių, mūsų gerb.
4847 W. 14-th St.
DR. VV. A. MAJ0R
nekenčia nuo kaitros ir sausu priešinasi aukot į Tautos Fon
PARSIDUODA 4 pag. 2 pag. po 4
Phone Cicero 39
GYDYTOJAS IR
klebonas j^adavė sumanymą
kamb. ir 2 pag-. po 5 kamb. namas
Rezidencija
3336
W.
66-th
St.
dą;
čia
jiem
buvo
proga
pa
mos
šią
vasarą,
kaip
čia.
Per
CHIRURGAS
Rugpjūčio 3 d. L. Vyčių 43
visai naujas su puikiais įtaisymais
paimti našlaičiams namą, nes,
Phone Prospect 8 58B
Ofisas
11719
Michigan Ave.
visą vasarėle vos keli lašai sirodyt su aukomis. Bb£ kaip viduti ir su 2 lotais. Randasi Brighkp.
tarėjo
šeimynišką
išvažia
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki
sakė, tai bus geriausias būdas
ton Parke.
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 v a k a r e .
vime į Green laukus. Mažai liotaus išpuolė. Aplinkui far- ir visados, taip ir šiuo laiku P A R S I D U O D A 3 pag:. v i s a i n a u j a s
šelpti ir auklėti lietuviškoj ir
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto ]
namas su augstu ir geru beismentu. a | M » i > —
mos labai nuo to kenčia.
^mmm^»m'»m)m»^ammm
~9
kur
randasi
tokiu
puikiu
vietų,
musų tautiečiai pasirodė s a Randasi ant Lowe Ave. ir 33-čios.
katalikiškoje dvasioje. Suma
Tel. Drover 7042
Darbai
čia
gerai
eina.
Kiek
PARSIDUODA 2 pag. naujas mū
kaip
apie
mūsų
koloniją,
puo
smulkiomis
aukomis.
Likosi
iš
nymas gerb. klebono tapo pri
namas su pirmos klesos įtaisy
vienas atvažiavęs iš kitur rinkta kolektoriai parinkt au rinis
šiama
medžiais
ir
ežerais.
raais.
Randasi ant Union Ave. ir
imtas ir tuoj išrinkta komisija
LIETUVIS DENTISTAS
3
8
č
i
o
s
.
atvyko lengvai darbą gauna, kokį sau kų po stubas. Viso surinkta
įsteigimo namo, po num. 1416 Mums besilinksminant
Valandcs:
suo 9 ryto iki 9 vak.
2 pag. naujas mūri
1
nori, nes dirbtuvių gana dide per prakalbas ir kolektorius nisPARSIDUODA
visų
gerbiamas
mūsų
klebonas,
Nedėliomis
pagal sutarimą..
namas. Viskas įtaisyta pagal nau
Moyamensing ave. Žinoma,
ASHLAND AVENUE
lis skaitlius.
$1,321.85. Aukotojų
vardai jausia mada. Randasi Brighton Parke 4712 SO.
pradėjus tokį darbą reikėjo ir kun. A. Deksnis, kuris daug
arti
47-tos Gatvės
PARSIDUODA 2 pag. tik ka pa
energijos
priduoda
veikimui
•
Lietuviai,
kurių
būrys
nebus
paskelbti
vėliau.
Daugiau
baigtas budavoti mūrinis namas 5
pinigų. Nutarta kreipties į
ir 6 kamb/ su labai puikiais įtaisy
draugijas. Beveik visos drau mus jaunimui. Prieš išvažiuo perdidelis, palyginus su kitom sia aukota po dešimts dol. mais, kad ir milijonierius galėtų gy
Mokykis Kirpimo ir Designinf
gijos atjautė tą darbą ir auko siant namo, prabilo kun. Dek kolonijom, gyvena gana gerai Vienas vaikinas paaukojo už venti. Randasi netoli lietuviško kllo- H — . • » ^ » » « • » • • « » • * » • » » » » » » %
štoriaus.
Vyriški ir Moterišku Aprėdalu
50.00 dol, Liberty Bojidsą.
jo kiek kuri išgalėjo, ir namas snis, ragindamas sumesti ke ir smarkiai veikia.
PA'RSIDUODA Keletą* lotu Brigh
Musų sistemo ir ypatiikas mokini
Keliuose laikraščiuose, neži
liko įkurtas. Supirkta rakan lius -centus Lietuvos reikalams.
Amerikos lietuvių visuome ton Parke labai pigiai.
mas parodytus jus žinovų į trumpa
PARSIDUODA Vl»»a« lotas prie
Aukojo po 1 dol.: Kun. A. nia kokių asmenų, buvo pra nė, išgirsk Tėvynės balsą, taip lietuviuko
dai ir patalpinta našlaičiai.
klioštoriaup-u* $000. kiti
3109 So. Morgan Street laika.
Mes turime didžiausius ir geriau
CHICAGO, ILLINOre
Vifni džiaugėsi, kad tokia Deksnis, p-ui M. VaiČunienė, nešta, kad visai silpnai gyvuo Jsaip m«s BoehssterieČiai išgir pąrdavoj* po $900. yra*.pro**-$$00
sius
kirpimo designing ir siuviian
uždirbti.
Telefonas Yards 60S2
skyrius,
kur mes suteiksime praktUk
J.
Vaičunas,
J.
Noreika,
J.
ja. Ką reikštų, kad jau mirtų dome; šiuom. laiku Lietuvai fARSIDUODA v į i W lotas prįe
įstaiga pradėjo gyvuoti, kitiValandos: — I iki 11 i i ryto;
ka patyrim%, kuomet jųs mokysitės
5 po pietų iki 8 vak. Nediltogi įš keršto ir pavydo iš kailio Rimkus, J . Banis, A. Blaškis, visi. Kitas dalykas, girdi, nė aukos yra reikalingos, nes šv- Jurgio bažnyčios ant bridgepsrto
Elektros varomos masinos mulų siuvertes
$l,o00.. bus. parduota* už
mis
nuo
6
iki
S
vai.
vakar*.
vimob skyriuose.
nėrėsi: nešė skundus į draugi A. Mundeiko.
ra gerų organizatorių jauni jos kareiviai basi, nedavalgę, $900.
Jųs esate užkvlečiami aplankyti ir
~»Sj
iĮ»»» • » ^ . « » » w » » '
Turimedar
daugiau
geru
bargenu,
jas, kad neduotų aukų, kad na
pamatyti musų mokyklą bile laiku —
Po 50c-: J . Adomaitis, A. mui. Ant pirmo užmetimo pa o tu, brolau, turėdamas visko bet del stokos vietos nededama, meld
dieną ir vakarais ir gauti specijaiiime nėra tvarkos, kad ta ko Kcmera, O. Šležaitė, P . Kam- sakysiu tą, kad nesenai vie užtektinai, paaukok Tėvynės žiam kreiptis į bendrovės ofisą, o už
kai pigią kainą.,
&
kad. galėsite išsiclnlUl pa g > » y ^ » • . » » > • m>mmtf
Petrenos daromos pagal Jūsų miemisija negera, negerai darbuo sickas, D. Barštis, J . Barštis, tiniai lietuviai turėjo pikniką reikalams nors poros dienų tikriname,
gal savo norą ir gausit* ant lengvu
rą
— bile s+ailee arba dydžio, ir bi
Dr. A. K. RUTKAUSKAS le madų
jasi ir U. Taip išdrįso daryti A. Jaruševičius.
išmokėjimu pirkti. Taip-gi: išmaiao*
L. R. Kryžiaus naudai ir pa savo uždarbį.
knygos.
me visokias pr*pertes.
Telefonas
McKinley
6764
net ir laisvamaniai, kurie nei
darė $100.00. T a i g i $ipG.0C
Viso $12.25.
MAftTER DESIGNING SCHOOL
GYDO VISOKIAS LIGAS
Kalbėjo tuosyk ir Juozas Ri Liberty I*and & Inveatment
prie parapijos nepriguli, nei
. J. F . Ka*nlcka, Perdetini*
tuo
jaus
pasiuntė
L.
R.
Kry
Pinigai buvp inteikji vietiS4jff Sontb We*taera Boulevard
Persikraustė
iš 118 N. LaSalle St
del tos draugijos nėra nei ska niam Tautos Fondo 41 skyriui, žiaus centran prie Tautos Fon ek įs, ir Stasys Klimaitis, neOo.
Kampas W. t|-tOf gatvei
{ 190 N. State gatvę, kampa* Lak*
gatvė* 4 lubas.
3301 S. B U i t t d . St.
flm n . i i Į T i T ~ i — , ~ i " — " ' - - - - - — ^
tiko davę. Pakelf balsą, kad •ą'OIineta kuopa keletą, savaičių do, o dar $86.00 turi ižd*. I V *»nai grįžęs iŠ kariuomenės.

atgal turėjo pįknika. surengus
parapijos naudai. Davė gryno
pelno $62.00.
Vytis.
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PRANEŠIMAS.
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4. Šeitbtii inešįmas: Seimuo
se nėvykihami nutarimai yra
mirę. Ateityje šeimų nutari
mai turi btiti vykinami be jo
kio pasiteisinimo.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 1 APMUŠTAS NAUJAS POBRIDGEPORTAS.
Federacija turėtų mpintii
LICMONAS.
agitacija ne vien per spaudą,
Kas ant Bridgeporto susi
Trečiadienis, rugp. 13 d.,
bet ir gyvu žodžiu, lapeliais ir
tvėrė
?
Lietuvos
Raudonojo
Šv. Vigbertas.
Jj išgelbėjo jo moteris.
brošiūrėlėmis.
Kryžiaus rėmėjų skyrius prie
Ketvirtadienis, rugp. 14 d.
Įgyvendinti apmokamą sekTautos
Fondo
drapanas,
mai
Euiebijns. VIGILIJA.
Jei Edward Schramm ne
retorijatą, kuris rūpintųsi vien
būtų turėjęs smarkios ir drą stą ir tt. rinkti. Parankamo tik Federacijos ir jos agitaci
dėlei įsteigta stotis Lietuvių
CUKRUI KAINA PASKIR sios moteries, šiandie butu
jos reikalais.
gulėjęs ligoninėj arba ir pa Darbininkų krautuvėj, 901 W.
Agitacija gyvu žodžiu iš
TA 11c.
šarvotas. Bet jis išėjo laimin 33-čia gatvė. Kas norėtų pri
dviejų arba trijų asmenų, ku
gai ačių savo stipriems ner sirašyti prie L. R. Kryžiaus
Kas ima daugiau, priskaito- vams ir aėių savo moters drą rėmėjų arba drapanų turėtų rie varytų sau pavestą darbą
visose Am. lietuvių apgyvento
mas prie profiterininkų.
sai.
paaukoti, ar maistą, tai kreip
se kolonijose.
Schramm nesenai priimtas i kitės i Lietuviu Darbininku
Federacijos uždavinį s to vi
Maisto administracija Chi- poliemonus. Praeitą sekmadie krautuvę prie p. Jakaičio.
eagoje
paskelbė
parėdymą, nį jis buvo linosas nuo savc\ Gausite informacijas ir galite so laikyties, nes del apsilei
dimo, kaip kad iki šioliai, pa
kad krautuvininkai už cukraus pareigi) ir išėjo pasivaikščiotų tenai prisirašyti.
sinaudoja mūsų priešai.
svarą neimtu daugiau kaip 11. su savo moterimi.
Broliai lietuviai, jau žiema
Viršminėtas Federacijos vei
Katrie ims daugiau, tie bus
Neturėjo jis poliemono uni artinas, o mes savo viengen kimo būdas paskatinti! prie gy
pri skaityt i prie profiterinin- formos, bet turėjo prisisegęs
čiams mažai drapanų tesurin- vo veikimo, supratimo gręsiankų eilės.
policijos žvaigždę ir kišeniuje kom, taippat ir maisto. Dabar
čių pavojų ir laikymosi katali
Mažųjų grosernių savinin revolverį.
pradėkim
ofensyvą
drapanas
kų principų.
kams už parėdymo peržengi
Einant jiedviem pro saliu- rinkti ir maisto. Mes beveik
Lapelius, brošiūrėles Raudo
mą gali but atimta licencija ną po mini. 210.1 So. Fairfield
kiekvienas galėtumėm po vieną nam Kryžiui atspauzdinti tu
už lai k vt i groserne.
ave. Scliramm išgirdo saliune nuo šalčio ir bado išgelbėti.
Draugo*' knygyne galima gauti šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po
rėtų Katalikų Vienybės Cen
muštynes.
Tai nebelaukim, kol kas mus tras, arba kas nors kitas. '
3c kiekviena.
MILIJONIERIŲ 'TAUPU
i
Tad jis tarė savo moterei:
paragintu, bet patys pradėkim
5. Seimui įnešimas: Kaslink
Kas imtų mažiausia 10 g a n ' " už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų
MAS."
" T u čia palūkėk, gi aš eisiu tą šventą darbą. Kas turite
nemažiau 50 ir toliau gauna už p u ^ kainos. Kreipkitės adresu:
Raud. Kryžiaus rėmimo jo
ir stistabdvsiu ta trukšma." overkotį, kas siutą, kas čeveDraugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago. 111.
plataus išaiškinimo visuome
Neva tai pavyzdis darbinin
Schramm įšoko
saliunan. rykų—neškime į paskirtas vie
nei, turėtų atlikti Federacija &
+—
n
n
o
i
o%
kams.
Ten kovėsi penki vyrai. Jis tas, patys aukokim ir kitus va
sykiu su Raud. Kryž. Centru.
tuo jaus parodė jiems savo dinkim. O kaip nusiųsime į
Turėtų but pagamintos su
GAL KAS RADOTE?
Kuomet visoj šalyj pakilo žvaigždę ir liepė liauties muš Lietuvą, tai mūsų tėveliai, mo
mažu atlyginimu arba veltui Liepos 13 d. atsibuvo pikninkas
trukšmas prieš pragyvenimo ti es.
čiutės, broliai ir sesutės pasa
National Darže Riverside. 111.. aš tą
dalinamas
Raud.
Krvž.
konstidiena pamečiau savo balta šuniuką.
pabrangimą, per angliška spau
Bet vietoje paklausymo, vi kys, kad dar pas amerikiečius tucijos. Agitacijos turėtų tilp Vieni žmones buvo matomi su ' tuo
da atsiliepė ir milijonieriai.
šuniukų 22-ros gatves kare. Malonė
si penki vyrai puolėsi ant jo. lietuvius vra tėvvnės meilės.
Viską ateme, sugadino Ir sudegino gyvenimus
ti
spaudoje.
Tas
turėtų
but
kite kas radote tą šuniuką sugražin
Jie pažymėjo, kad darbo Scliramm išsitraukė revolveri
Tautos Fondo Narys. įgaliota Tautos Fondui ar R. ti man atgalios už ka busiu labai
Jūsų giminių
dėkinga.
žmonės netaupiai gyvena, kaip ir paleido šūvį į lubas. Vienas
Mrs. Louise Ahrens.
Jusų pačios, vaikai, motynos, tėvai, broliai, seserys ir kiti arti
Kryž. Centrui.
J. Šliogeris.
pinigus, taip visokį maistą ei iš penkių smogė jam per ran
30 Dcsplaines Str.
Rlversire, m .
mi Jūsų širdžiai žmonės liko be apvalkalo, duonos, pastogės, vaik
CICERO, ILL.
ščioja nuomi, basi ir alkani: su ašaromis akyse prašo Jusų pagelbos.
kvoja. Todėl ir kainos pakilu ką, ir iškrito revolveris.
ROSELAND, ILL.
Ali PASIUNTĖT* JUS? JEIGU NE, TAI KO LAUKIATE? Kad
sios už visokius daiktus.
Kat.
Vienybės.
2-ro
skyriaus
pagelbėjus Jums ir Jusų giminėms, CENTRALIS BENDRAS LIETU
Moteris atbėgo pagelbon.
Taupumo pavyzdžiu jie pa
VIAI BANKAS siunčia j visiems gerai žinomą kaipo kovotoją už Lie
susirinkimas.
Tautos Fondo 67-ta kuopa Tie kurie ieškote farmų yra ge
tuvos laisvę, advokatą p. P. .1. BAGOflU j Lietuvą. Latviją. Ukrainą
statė save. Antai milijonierius
Mrs, Schramm, lauke bū
ir Lenkiją del ištirimo komercijinių reikalų, tuo pačiu laiku jis ga
riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lės nuvežti inteiktas dovanas, pinigus ir laiškus. Jeigu Jus nežinote
Armour ir kiti laikraščiu re- dama, nugirdo, kad mušeikos Susi rink imas mėnesinis. Įvy išrinko komisiją organizuoti L. lonijoj
VVis. Kurioj daugybė lietuvių
kur Jusų giminės, tai prisiųskit mums senąjj antrašą ir vieną ( 1 )
Raudonojo
Kryžiaus
rėmėjų
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten
porteriams pasisakė, jog jie užpuolė jos vyrą. Tad jinai ko rugpj. 7 d., 8 vai. vakare,
dolierį padengimui lėšų, o mes pasistengsime suieškoti Jusų gimi
skyrių. Dabar minėtoji komisi yra žemė labai derlinga ant kurios
nes.
Laikas mus nelaukia, siųskit pinigus, laiškus šiuo antrašu:
visu karės metu nepirkę nei sprūdo saliunan, suspėjo pa
viskas gerai auga. Randasi prie ge
Šv. Antano parap. salėje.
ja rengia vakarėlį su progra rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų
vienos naujos poros avalinių. griebti nuo aslos revolverį ir
Iš Centro mėnesinio ir ne mų: dainomis, deklemacijomis, tr prie lietuviško miestelio, \VOODPer ketveris metus kai-kurie pagrūmojo mušeikoms.
BORO, kuriam dauguma lietuvių
paprasto
susirinkimo
raportą
gyvena ir turi savo biznius užsidė
prakalbelėmis.
Taip-gi
bus
iš jų vaikščioję senuose ėeveBet vienas iš mušeikų atė išdavė Centro raštininkas, P.
ję.. Dar yra proga lietuviams dau
perstatyta veikaliukas, kaip giau bizniu užsidėti.
rykuosc. Tik pasibaigus kanu mė nuo jos revolverį. Tuomet
Zdankus. Raportas buvo labai Raudonasis Kryžius gelbėjo Ten dabar žemė parsiduoda labai
nusipirk*; naujus.
pigiai, po $15.00 ir augšėiau už akoScliramm išnaujo susikibo su
32-34 Cross Street
Boston, Mass.
platus.
Raporto
ištraukos:
sužeistuosius
karės
lauke.
rj. Galite pradėti pirkti farma FU
Tai visas jų " t a u p u m a s " . priešininkais. Pradėjo kultiem,
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
Sulyg Centro nutarimo, pa Įžanga vi šiems veltui. Vaka rėsite savo išmokėta farma.
Tuomi jie nori nurodyti darbo kad net galiūno sienos braškė
siųsta laiškai į Chicagos pačtos ras įvyks rugpjūčio 13 d., š. m., Daugumas mūsų žmonių yra išžmonėms, kad ir tie saugotų ir jo. .
važinėją po daug valstijų, ir tin
valdininką, su klausimu, delko Strumilų Brolių svetainėj, 107- kamesnės vietos del farmeriaviino
MAGDE. "Ak, kaip man niežti gal
ilgai nešiotu savo senas ava
vą
! Išbandžiau visoMus mazgeiimu*,
Tuo tarpu kaimynai pašau
kaip \Visconsine lietuviu
trinkimus, muilavimus — ir riti a* las
į Lietuvą ir Latviją siunčiami ta gatvė, kampas Indiana ave. nesurado,
lines.
kolonijoj.
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kė policiją. Atpyškėjo leite
kanų... Man gedu net darosi."
Broliai ir sesutės, kuriems ru Klauskite platesnių paaiškinimu
laiškai
yra
grąžinami?
P
r
Bet bepig milijonieriams gir- nantas su buriu poliemonų.
MAtlE. "Xa, tai kaęi tau kent be
tiesiog j Lietuvių Bendrovę, pas sa
reikalingai! Žiūrėk, ftokie mano plau
pi
Lietuvos
likimas
ir
dabarti
Zdankus
rugpj.
5
d.
gavo
nuo
minėtų farmų, o jums bus
ties su savo senomis avalinė
kai yraSm, i r cinus ir įysti.
O tji
Tris mušeikas tuojaus su pastos valdininko prielankų niai vargai mūsų tėvynės, atei vininkus,
toiilj kad aš vartoju
RUFFLES!"
prisiųsta knygelė su platesniais pa
mis.
Kas tai yra R U F F L E S ? Ar
čiupo. Bet du suspėjo pabėgti atsakymą laišku, kuri Pr. kit į minėtą vakarėlį. Kurie aiškinimais, pavpikslais .ir žemlapiais.
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
Paklauskime, kurgi jie tas užpakalinėmis durimis. Vie
piantis* vanduo? N e ! ! RUF
Liberty Land & Investment Co
avalines gali nunešioti, ty. nu nas iš jiĮ išnešė ir poliemono •'slankus perskaito. Laiške pač- norėsite, galėsite prisirašyk 3301 S.. Halsted St. Chicago.
FLES yra tai paprasčiau sis
plaukų
ir odos sustiprintojis,
to • valdininko pažymėta, kad prie L. Raud. Kryžiaus rėmė
plėšti Į Jie pėsti gatvėmis ne revolverį.
kuris urigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kar, gal
i .but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelniuą plaukus? Kas gal but
miiiėtas Katalikų
Vienybės jų skyriaus. Ypač pageidauja
vaikščioja. Gi kas nuolat va
Suimti pasisakė esą: Edsmagesnio už čystą neniežinčią galyos odą?
žinėja automobiliais ir kiek ward ir Ęmil Ryve, 1625 So. laiškas yra tuojaus po jo ga ma moterų, kurios moka megz
R U F F L E S
panaikina
pleiskanas!
Su jomis nereikia kelių mėnesių galvosvimo
pasiųstas
Washingtonan.
ti.
Kviečia
visus
laiko pamindžiūkuoja ofisuo California ave., ir John Sidla.
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
Toks pat laiškas pasiųstas j L.
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
se, išklotuose minkštais kau 2130 So. Fairfield ave.
Rengimo Komisija.
čiais suvilgant galvą bus- užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Kkzekutyviui Komitetui, bet
rais, tas, be abejonės, negali
Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
Pagirtas
poliemonas.
65c,
bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
atsakymo dar negauta.
nuavėti avalinių. Tokiems aTOWN OF LAKE.
pridėti prie kiekvienosJbonkutės. Jei negausite jusų aptiekoje, tai
valinės gali laikyti ne ketve
Tai tokiu būdu Katalikų
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
Naują poliemoną Schramm
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York •
ris, bet keliolika metų.
L. Vyčių 13 kuopos teatrapolicijos leitenantas didžiai iš Vienybės pastangomis liko pa
Bet tegu jie pamėgina pa- gyrė. Jis
pažymėjo,
kad gelbėta atidaryti pačtos susi lio skyriaus praktikos perkel
tripti kasdien darbininko ko Schramm buvo linosas nuo nėsimas tarp Amerikos ir Lie tos į ketvergo vakarus. Tai tejom, tuomet žinos, kaip tai savo priedermių, tečiaus jis tuvos.
įsitėmija tie, ką turi roles
galima but taupiam su avali atliko savo priedermę didvySmetonos gerai pritaikinti akiniai
2-ras skvrius nutarė atsto- "Žmogžudžiai" veikale.
palengvinimu del Jusų aklų
nėmis.
Valdyba. bus
vui,
važiuojančiam
į
Federaci
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
riskai.
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kruPirkite farmas geriausioj apielinkėj kur geriausi javai au-'
jos
seimą,
duoti
sekančius
įne
Va,
kuomet skaitai ar siuvi ar ra
Sakė, jog jis turėjo progos
ga. Atvažiuok, o pamatysi daugybę kornų. nuo 9 iki 16 pėdų
sai, tai tuomet yra ženklas, kad
SKERDYKLOMS TRŪKSTA
SVARBUS PRANEŠIMAS
šimus :
reikia Jums akinių. Mano 16 metų
bile
vienų
mušeiką
nušauti.
augščio.
36 farmos ant pardavimo tarpe lietuvių ūkininkų.
GALVIJŲ.
patyrimas
priduos
Jums
geriausią
Del
padegėlių
prigulinčių
prie
1. Sekantis Federacijos sei
Mūsų banką priims Liberty Bondsus. Iš mus kaimo bus vie
Bet jis to nedarė.
patarnavimą už prieinamą kalną
Amalgamated
Meat
Cutters
net taip žemai net llr 1S.M.
nas ūkininkas Chicagoj kuris galės jums viską apsakyti. Ket
Daugiau tokių poliemonų, mas turėtų but Chioagoje ar
Gyvulių skerdvklų kompa
& Butcher Workers of
vergo vakare, rugpjūčio (August) 14 d. pas E. Wolk, 712 W.
ba vidurinėse Amerikos kolo
JOHN SMETANA
nijų viršininkai praneša, kad pažymėjo leitenantas
North America A. T.
14th pa.; pėtnyeios vakare, rugpj. 15 d. pas J. Mironą, 4904
Tuo
tarpu
Schramm
ant
nijose,
tai
yra
Pittsburghe,
ar
Akių
Specijalistas
of L. Local 257.
tose įstaigose darbas neinąs
W. 14th St., Cicero, 111.; ''Lietuvos" spaustuvėj, 33rd ir Mor
rytojaus
nėjo
policijos
"nuo
ba Clevelande. Priežastis—to Šiuomi pranešame, jog reguleris 1801 S. Ashland Av. Chicaco
gan gatvių subatos po piet nuo 2 iki 6.
visu spartumu. Nepristatoma
Egzaminas suteikiamas dykai.
Ateikite pasikalbėti arba drauge galėsite važiuoti j Michisusirinkimas bus laikytas ketvergo
kasdien reikalingo skaitliaus vadom Visas apdraskytas, ap lumas kelionės į pamarį.
Kampas 18-tos gatvės.
ganą. Galima pigiau važiuot laivais i* Chicagos j Muskegon kas
galvijų. Bet pažymi, kad už muštas turėjo pasilikti lovoje. 2. Seimui įnešimas: Nors dar vakare, rugpjūčio (Aug.) 14 d., 8 8-čios lubos virš Platt'o aptlekda
vakaras 7:30 vai. Geležinkeliu nuo 5th ave. ir Harrison st.
valandą,
4540
So.
Marshfield
Ave.
Kambaris
14,
15,
1«,
17
Ir
18
nežinia, kada nustos Lietuva
kelių dienų viskas pasitaisy
traukinys ateina pas mus tris kartus į dieną arba rašykite į
Tėmykite į mano parašą.
Visos narės ir nariai esate kviečia
APSKUNDĖ
KOMPANIJĄ
reikalauti iš Amerikos lietuvių mi skaitlingai atsilankyti j šį susi Valandos: nuo 9 vai. Išryto iki s
sią.
AMERIKOS UKINIKA BOX 96 HART MICHIGAN.
vai. vakare. Nedėiioj nuo 8 vai.
UŽ
PRARADIMĄ
pagelbos,
bet
vis-gi
2-ro
sky
Galvijų neprisiuntimą jie
rinkimą, nes daug svarbių dalykų rvto iki l t v*i*.nd«M rifena
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi,
riaus nuomonė, kad nematant turime del aptarimo. Taip-gi bus
aiškina štai kaip: Kuomet dar
AKIES.
•
tikro reikalo, Federacijos Sei suteikta pinigiška pašelpa del tų
bininkai anomis dienomis ėmė
pamesti darbus, buvo sulai
Mrs.
Catherine
Franks, mus laikyti kas 2 metu, iš visų, kurie yra jau užsiregistravę
AS, ADOMAS A. KARALiAUBKAS, SEKANČIAI RA&AU.
kaipo padegėliai. Nepamirškite at
AM labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis bu?o. Dispep
kytas ir galvijų siuntimas. Nes 5744 So. Winchester avė., vengimui lėšų, o sutaupytas sinešti mokesčių knygutes. Taip-gi
sija, nevlrinimas pilvelio, nuslabnėjlmas. Kraujo, inkstų. Nervų ir
nežinota darbininkų išėjimo pa-pirm poros metų krautuvėje lėšas sunaudoti Lietuvai.
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad
esate kviečiami ir tie kurie dirbote
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
sėkmių.
Atlantic & Pacific Tea Co.
3. Seimui įnešimas: 2-ras Stock Yardose ir dar neprigulite
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterlo, Kraujo valyto
prie
unijos
esate
širdingai
kviečia
buvo ' nusipirkusi blešinaitę skyrius reikalauja ir klausia,
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
Miesto kontrolieris Harding gailiojo šarmo. Parsinešus na- kada bus pasiųsti Lietuvių mi atsilankyti ir prisirašyti prie
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt.
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo.
Reu
unijos,
nes
matote
patys,
kad
uni
Continental
& Commercial mo blešinaitė
ekspliodavo. Dienos pinigai $130,000 į Lie
matizmas
pranyko,
diegliai
nebebadė
po
krutinę.
Vidurių
rėžimas
ja niekados nario neapleidžia, bet
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
Trust & Savings bankai pa- Nuo to jinai neteko vienos a- tuvą. Išreikšta griežtą reikala- .šelpia visose bėdose. Prie unijos
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties.
Dabar jaučiuos
kies.
siuntė čekį $3,642,000.
vimą, kad turi trati pasiųsta | g a l i m a p r į s i r a š y t i k a s d l e n nuo 2
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: v
Tuos pinigus miestas buvo
Dabar apskundė tos krautu- sušelpimui lietuvių tėvynėje Val. po pietų iki 8 vai. vakare,
SALUTARAS,
Kviečia administracija
paskolinęs pemiai,
kuomet vės kompaniją. Pareikalavo badaujančių. I r kad sulaikymo
CHEMICAL INSTITŪTION J. Baltrenas, Prof.,
neturėta iš ko apmokėti mies $50,000 atlyginimo už praras kaltininkai butų tinkamai nuVladas J. Bagnoras, pirm.,
1707 So. Halsted St*
Telephone Ganai §417,
Chicago, HL
to darlfininkus.
tą akį.
bausti.
fonas P. Parkauskas, rast.

CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ

NEPAPRASTOS ATVIRUTES

KARE IR UGNIS

FARMĮĮ IEŠKANTIEMS.

Centralis Bendras Lietuvių

BANKAS

I

SERGĖKITE SAVO AKIS.
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