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Vokiečiai nemano 
patvirtinti taikos 

sutarties 
Carranza protestuoja už ame

rikonų įsiveržimą Juarezan 

CARRANZA PROTESTUOJA! KAREIVIŲ RIAUŠĖS ANG PO TAIKOS BUS SKAIT 
PRIEŠ S. V. PASIEL

GIMĄ. 

Meksikonai akmenimis apmėtė 
amerikoniškus kareivius. 

LIJOJE. 

Tai taikos darymo užtęsimo 
pasekmės. 

LINGESNĖS ARMIJOS. 

Suv. Valstijoms reikalinga 
500,000 kareivių. 

NEGALIMAS DAIKTAS 
PATVIRTINTI — SA 

KO VOKIEČIAI. 

Atmainos sutartyje, sako, nėra 
svarbios. 

Matyt, vokiečiai nepatvirtins. 

Marcei Hutin laikraštyje 
Echo de Paris rašo, jog di
džiuma talkininkų taikos 
konferencijos atstovu nuomo-
niauja, kad vokiečiai atsisa
kys patvirtinti taikos sutartį. 

Hutin pažymi, kad tik vie
nas talkininkų atstovas tvir
tina priešingai. J i s sako. kad 
vokiečiai patvirtins sutarti. 

Tas atstovas savo tvirtinimą 
paremia tuo, jog vokiečiai ge
rai pramato pasekmes iš to 
nepatvirtinimo. 

Andai talkininkų taikos 
konferencijos taryba susirin
kime svarstė apie armijų sto-

7~tv1,^snr13S: š r*Ef fov imW Vo? 
kietijon, jei vokiečiai atsisa
kytų patvirtinti sutarti . 

To briovimosi vokiečiai už-
vislabjaus bijosi. I r todėl jie 
palinksią prie sutarties patvir
tinimo. 

Paryžius, birž. 18. — Iš Vo
kietijos sostinės Berlyno ap
turima indomių žinių. Vokie
čiai ekspertai, katrie išguldo 
vokiečių kalbon talkininkų at
sakymą, ty. pertaisytą taikos 
sutarti , tvirtina, jogei 
negalimas daiktas patvirtinti 
taikos sutar t i . 

Apie tą. nuomonė pranešta 
talkininkų taikos konferenci
jos pirmininkui. 

Berlynan keliauja grafas 
Brockdorff-Rantzau. Tad pra
nešama, kad grafas Rantzau, 
turbūt, jau nogryšiąs į Versai-
lles. Negryžimas busiąs suriš
tas ne tiek su taikos reikalais, 
kaip su įvykusia andai Vcrsail-
lese prancūzų demonstracija 
pr ieš vokiečius atstovus. 

Prancūzų cenzūra neleido 
skelbti apie tą demonstraciją 
ir jos pasekmes. Šiandie pasi
rodo, kad keli vokiečių atsto
vai pažeisti akmenimis. Vie
nam atstovui su sudaužytų 
akinių stiklu pažeista akis. 

Atmainos — nesvarbios. 

Anot pranešimų, vokiečiai 
yra įsitikinę, jog taikos sutar
tyje padarytos atmainos yra 
nesvarbios. Sulyginu? tai visa 
su senąja sutartimi, palengvi
nimai padaryta be didelės 
reikšmės. 

Vokiečm nuomone, finansi
nės modifikacijos visai men
kos, gi pažadėjimą? Vokietiją 
priimti tautų sąjungon pilnai 
nepatenkinantis. 

Vokiečių valdžios ra te l iuose: ; ; ; • ^ ^ . . ^ 
taikos sutarties žvilgsniu ne- ' 
sama susiklausimo. 

Anot Reuterio depešos iš 
Berlyno, 7 vokiečių kabineto 
nariai stovi už sutarties pat
virtinimą, kiti stovi prieš. 
Kaikurie kabineto nariai ma

to, jog talkininkų atsakymas 
yra daugiau niekas, kaip tik 
ultimatumas. 

Kiti , be to, tvirtina, kad vo-

Londonas, birž. 18. — Dau-
!gel stovyklose Anglijos karci-

El Paso, Tex., l>irž. 18. — viai ima išreikšti nepasiten-
Aplink Juarezą ir visu Meksi- ; kiniuuis taikos reikalų pratę-
kos parubežiu ramu. Villa su j sirau. Kareiviai reikalauja de-
savo armija atsimetė kur tai mobilizacijos. T j i i — j i r 
j Pairai . i užtęsia, nes nežino. ka 

Meksikos prezidentas Car-1 vokiečiai atsakys aptarę tai-
ranza per savo atstovą Wash- į kos sutartį. 
ingtone pasiuntė protestą j ,)<>1 t o kareiviai dažnai pa-
prieš Suv. Valstijas. Sako, jog į-
Suv. Valstijų kareiviai visai 
neteisėtai andai isibriovė ,)u-

Washington. birž. 18. Se
nato militariniu reikalu komi-
tetas išklausė generolo Mareli 
ir karės sekretoriaus Paker i 
nuomonių apie armijos skait-
liaus padidinimą po taikos. 

Karės sekretorius atkartojo 
savo reikalavimą, kad šalie-* 
armija neturėtų Imt mažesnė, 
kai]) r><M».0«MI vyru'. 

Rusai su Talkininkais 
bombarduoja tvirt. 

Kronštadtą 
PASIDUODA 7 BOLŠEVIKŲ 

LAIVAI. 

kelia riaušes. Ir tas neina ša
lies sveikatoii. •'••* S!1';'' 

Netoli Londono \Vitley sto-
arezan ir pagamino šaliai nes- vykioje 20,000 kanadų karei-
magumų. Sako, jog Meksikos j vių buvo sukilę praeitą šeš-
valdžia nereikalavusi tos ame- tadienį. Sunaikinta daugelis 
rikoniškos pagelbos Juareze. Įtrobesių, kuriuos kareiviai pa

degė. 
Aut rytojaus sukilimas buvo j - i ° , n s 1 , m ' f i Į***" • " * ! 

apmalšintas. Bet pavakarėje JMn??*5 konstitucija. 
i išnaujo kareiviai sukilo ir iš-

Tu0 tarpu dabar paaiški, j n a u j 0 atnaujinta gaisrai. 
jog pačiam Juareze meksiko-; Daugelis kareivių sužeista 
nai labai prastai sutikę ameri- Į fc0vos metu. 
koniškus kareivius, kaipo ne
prašytus svečius. 

Daugel vietose kareiviai ap
mėtyta akmenimis. 

Kitur meksikonės motervs 

surinkti t i e k ' P o Kronštadto bus užpultas 
Petrogradas. 

Protesto tonas, sakoma, yra i 
švelnus. Bet niekas nežino, i 
kas slepiasi už to švelnumo. 

laisvanorių nebus sunku, kuo
met rekrutavimo reikalai bus! 
pavesti apšviestiems žmonėms. Londonas, birž. 1S. — šiau-

<len. Mareli, štabo viršinin- rinė< Rusijos generalis štabas 
kas. pažymėjo, kad toki a r-.veda visas operacijas prieš 
mijos skaitlių Suv. Valsti-j Kronštadta ir 

. . . . . . . . 
etrograda. 

Tas štabas skelbia. ' k a < l !.į<>s inotu Šiaurinės Rusijo 
Kronštadto tvirtovė jau Į(om_, »>i.ia. km i su ta lkmmkų pagel-

Tnippat daugel vietose pa
čiam Kronštadtą bolševikai 
buvo išskleidę baltas vėliavas. 

Krasnajagorka forto bolše
vikiška įgula pakilo prieš sa
vo viršininkus. Pasidavė tal
kininkams ir šiandie veikia su 
jais bendrai prieš pačius bol
ševiku.-. 

Pastarųjų dienų kampani-
iaurinės Rusijos ar-

Iš gen. Mareli p 

spjaudžiusios į amerikoniškus 
kareivius. 

Suv. Valstijų piliečiai Clii-
hualiua valstijoj šaukiasi savo 
šalies pagelbos. Bijosi kaip 
ugnies Vit/os aKerš!o~r~ 

cii pasakojimų Įbarduojama. P per Kronštadto 
paaiškėjo, jog po taikos visi; užlają daroma k< 
talkininkai užlaikysią >kait- pati Petrogradą. 
lingas annijas. šalę Kronštadto septyni 

Kanadai kareiviai vpač ne-! A ^ a i Anglija nusprendė po; bolševikų karė- laivai iš>klei-
ipatenkinti tuo, kad jie ilgai i h , i k o s ! ' ; r ' ' ' ! i iC,-'-i v> ;; 

nesiunčiami namo. <!i nosimi 
čiami todėl, kad Liverpoolio 

treikuoja darbininkai. 

ba traškina bolševikus, paėmė 
• i.-: nelaisvėn 2l_\(N»0 bolševikišku 
l e K i l 

kareivių. Re to. da r paėmė 87 
anuotas . 

MEDIKALĖ DRAUGIJA 
STOVI UŽ ALŲ. 

Bus paskelbta viešai. 

Oficijaliai čia pranešta, jog 
talkininkai pamainyta* taikos 
sutarties tekstą ryto,i paskelb
sią viešai. Busią paskelbta 
vientik atmainos. 

Priimta turku atstovai. 

Vakar talkininkų taryba 
konferencijon priėmė. Turki
jos atstovus. Išklausė jų pra
nešimo apie Turkijos stovį. 

Turkai atstovai gynė savo 
sultaną. sakydami, jog tas ne
atsakąs už Turkijos stojimą 
karėn. Prašė, kad talkininkai 
Turkijos neskaldytų i dalis ir 
turkams paliktų Konstantino
polį. 
Talkininkų atsinešimas į tur

kų reikalus ir ligšiol vis dar 
nežinomas. Niekas nežino, kas 

KONGRESO KOMITETAS 
STOVI UŽ PROHIBICIJĄ. 

Nesutinka panaikinti svaigalų 
uždraudimą. 

New York, birž. 18. — Al-
lied Medieal Association of 
America savo suvažiavime pa
darė rezoliuciją, kad lengvas 
alus ir vynas nebūtų panaikin
ti. Nes tas reikalinga išdalies 
žmones palaikyti stiprume. 

Tas pat suvažiavimas pasi
priešino kaikuriems minkš
tiems gėrymams, katrie kenkia 
žmonių sveikatai. 

uoste 
Streikas paliečia ir kitus uos
tus. 

Padega trobesius. 

Prieš pat .agolnas .riaušes 
kareiviai užpuolė ir nuginkla
vo sargybą prie sargy 1K>S bu
to ir paleido visus ten laiko
mus suareštuotus kareivius. 

Tuo pačiu laiku kiti karei
vių būriai padegė stovyklos 

ii Ii: 
miją. Taiui keturis kartus di-į mndienį. 
desnę. kaip prieš Inivusią ka- Spėjama, kad tie laivą 
re. šiol jau bus pasidavę anubi 

laivams, veikiantiems Suomi-
ninkų iš darbo korpuso. Juos Į.jos užlajoje. 

VEIKIAI PULSL^S KRONŠ 
TADTAS. 

Bolševikai nori pasiduoti. r 
! norėta pasiųsti 
I Bet darbininkai-

rTaneuzijon. 
careiviai ne

paklausė. Pareikalavo daugiau! 
atlyginimo už darbą Prancu-i 
z i joje. 
Brockton stovykloje kareiviai! 

taippat pakilo. .liems buvo j I 
sakyta rengties kelionėn i ln-

nepaklausė. Sa-

SUIMTA KANADOS DAR 
BININKŲ STREIKO 

VADAI. 

Nežinia kur jie deportuoti. 

Winnipeg. Kanada, birž. 18. 
I—Kanados vyriausybė apsuk
riai apsidirbo čia su streiko 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

!diją. Bet ji< 
teatro trobesį, kelias šapas ir k o - verčiau -ryžti Praneuzi 
kitus bustus. I r neleido gais-jj°"« k:)į!> kHmuli i Indiją. : vadais. 
ro gesinti. Ki tur ir kuone tas pat ivy-j ržvakai- naktį juos risas, 

Tuojaus sušaukta oficierai. į ^°« lc<">>,'<ivi:>i visur nerimau- j daugiau dešimties, užklupo na-
katrie riaušininkus šiek -tiek Į iA- muose, paėmė susodino i ,-m-
apmalšino. Pasakojama, kad j 1>>(,t vyriau-ybė neperdan.u įoinobiliiis ir nežinia kur išve-
riauŠėse dalyvavo apie ^(MKlj^'o ni))inasi ir mažai oh—l. jfe, 
kareivių. |atkrei]>ia. Sako. dnnobilizaci-1 Be to, policija užpuolė dar-

'jos nu'tu visos<> Šalyse karei-;bininkų namus ir ten paėmė 
viai n<"riniauja. Jiems noriai ,].„,.,. b„l.<(.vikiškų raštų. 
kuoveikiaus pamesti kareivia- J 

Sutton ir Surry stovyklose'vimą ir gyveni i civiliu uyve I TAI BENT P R E M J E R I E N Ė ! 
sustreikavo apie 4.(XH) darbi- nimu. ' 

Streikuoja už didesnę užmo
kestį. 

Gelsingforsas, l>irž. 18. — Iš 
K>toniios sostinės Revelio 

; įranta žinių, jog kas valanda 
laukiamas Kronštadto puoli-

Imas. Ta kituomet garsia rusu 
tvirtovę šiandie laiko bolSevi-

, kai. 
Bolševikai nepajėgia gin

ties. Sakoma, jau kelis kar-
tu< jie ten buvo išskleidė bal-

. tąja vėliavą. 
Prieš bolševikus ten veikia 

rusai su talkininkais. 
Rusų baltoji gvardija 

jau paėmė fortą Krasnaja-
irorka. esantį už užlajos prie-

; šais Kronštadtą. 
Kronštadtas yra svarbiau

sia tvirtovė, apsaugojanti Pet-
roura<lą. 

J 
PRAVESTAS K A R Ė S 

VYNO BILIUS. 
LAI 

VOKIEČIAI SUTRAUKIA 
KARIUOMENE PRIEŠ 

RHTNE. 

Bet, matyt, ta i paprastas vo 
kiškas "b lu f a s " . 

- . „ ' , . -asas — • .—i. S25,000 tik vieniems parėdams 
Bet didžiuma sako. kad taip. skriaudą. Nes kaip ilgai nebus 

Vokiečiai patvirtins sutarti, patvirtinta sutartis, taip ilgai j Vienna. birž. 17. — Aną 
Nes ką gi jie gali pradėti. Mi-1 Vokietija Ims atvienėta. N<- «>'eną iš P>u<lapesto <"i;1 atke-
litariniai priešinties vokiečiai be to nėra galima taika. liavo I nirarijos bo 
negali. Per ilgus metus jio ne- Taigi vokiečių didžiuma Premjero Belą Kun moteris. riuomi 
galės. Su militarine jėga jie pageidauja turėti normali «iy-:su kitomis bolševikų ministe- i dolierių 

Apie oro laivyno bihų da r ta
riamasi. 

Washington, birž. 18. — 
vikiško j Kongresas pravedė bilių, kn-

kiriama 000 milijonų 
paprast iems karės 

Washington, birž. 18. — Ju
ridinis kongreso komitetas at
metė reikalavimą, kad karės 

kiečių valdžia visvien pralai-1™**; gaigalų prohibicija bu-
mėsianti daug patvirtindama j t n atšaukta ir butų leidžiama 
ir nepatvir t indama taikos su- gaminti ir pardavinėti lengva 
tartį . alų ir vyną. 

Patvir t inus sutartį pakilsi Komitetas pažymėjo, jog to 
nerimavimai ir rug. jimai prieš | įstatymo atšaukimas priguli 
vyriausybę. Nes šalis bus pa-; nuo paties prezidento, 
vesta vergijon. Slapiesiems nyksta paskuti-

Nepatvirt inus — pakels gal-jnė viltis. 
vą bolševikizmas. 

Tad vokic-iai šiandie dar ir PIRKITE KARĖS TAUPY-
nc/ 'no, kas pnsieis daryti. įMO ŽENKLELIUS (W.S.S.) 

Coblenz, birž. 18. — Už ke
lių dienų vokiečiai pagaliaus 
turės pasiduoti arba visai su
klupti. Tą jie gerai žino. Jei 
kas drystų vokiečius tame rei
kale pažadinti, kad jie susi
prastų, nes jiems artinasi teis
mo diena, tasai didžiai apsi
riktų. Nes vokiečiai daugiau 
už kitus žino savo stovi ir li
kimą. 

Cal vokiečiai paskutiniu 
kartu pamėgins "pablufuot i . " 

vadovu "bl iufas" . 

vienų parėdų už $"._.").<HX). Kitų ' kongresas paskyrė tik 15 mili-
Karės laivyno sek

im vo reikalavęs 4o 

!persiskyrė. Bus priversti pat- veninių. Nes nepaprastas sto- ' " j moterimis laivyno reikalams, 
virtinti sutartį. vi s užtektinai privargino žino-i CSi premjerienė nusipliko. (Ji laivyno padidinimui 

Vokiečiai pageidauja normalio n< s ' 
gyvenimo. Vokiečių 

Pan-germanai priešinasi tai-i Kuomet gyventojai pasiilgę 
kos sutarties sąlygoms. Bet 'taikos, šalies vadovai poseno-
vokiečiai gyventojai jau senai vei panaudoja "blinfą", kad 
pageidauja, kad jiems butų Į tuo keliu išgauti N j a i o —t1: 
sugrąžintas normaiis gyveni-;lengvesnes taikos sąlygas. 
mas. J i e žino. kad su talkinin-; Toksai vokiečių " b l i u f a s " 
kais derėties neapsimoka iri pastaraisiais laikais 
Vokietija turi panešti skau-i kiškos kariuomenės kilnoji-
džią bausmę už prasižengi- mas visam Pareinyj už oknpa-

ministenų moterys taippat 
daug pinigij išleido skrybė-
iėms ir jiarėdams. 

Ko čia dar stebėties. jei bol
ševikai vadai guldo savo gal
vas už "pavargusią liaudį *' ir 
kovoja už šalies valdymą. 

Kaip Rusijon, taip Uagari-

.ionų M 
rotorius 
milijonų. 

Oro laivyno programos rei
kale dar tik tariamasi. Kon
gresas ir šitam reikalaujamą 
sumą nori žymiai apkarpyt i . 

Bet. suprantama, tas "b lu 
f a s " jiems jokiuo būdu nepa-jnins, kokius atliko karės me- jcijos juostos. Taip viską 
w k s . -tu. Vokietija nors išdalies turi j ma. idant atrodytų, kad vo-

Tšilgai up<''s Bbine, kur sto-i pagydyti žaizdas toms šalims.! kiečių armija gaminama kaipir 
vi amerikoniška armija, stovis kurias baisiai nuteriojo. pasipriešinti talkininkams 
kaskartas darosi vis labjaus Tuo tarpu talkininkų armi- kuomet nieko nebus nuveikta 
intemptas. Kas nors tokio no-J<>s visu Pareiniu stovi ir lau- j sutarties reikale, 
paprasto gali kartais įvykti, kia tik įsakymų. Toms armi- Bei tas "b lu fas" talkinin-
Visi nerimauja, pasiilgę veiki- joms priešinties, tai nerties an t ' kams aiškiai žinomas. 
mo. k n k l 0 v5rVC. kad paskui visai Vokiečiams nieko dauiriau 

tai vo-1 jos bolševikai 
puošniausiuose 
ima milžiniška., 

laro-jjų užtariamas 
miršta bailu. 

SURINKTOS AUKOS LIE-

nebelieka, kaip tik patvirtinti 
sutartį ir pradėti naują gy-

" A r vokiečiai patvirtins pasismaugti, 
taikos s u t a r t į ? " Tai nbelnns Vokietijos gyventojai nusi-
tarpe kareivių klausimas', į mano, kad vokiečių atstovų'venimą naujoj viešpatijoj, tu-
kurj niekas negali duot tinka- visoks manebravimas ir išsisu-lrint nauja valdžia ir nauja 
mo atsakymo. įkinėjimas šaliai atneša didelę j tvarką. 

BAIGIASI STREIKAS PA 
RYŽIUJE. 

Paryžius, birž. 18. -
baigiasi darbininkų streikas. 
Visokia mieste transportaeija 
palengva gryžta į normales 
\ėžes. 

Spėjama, kad veikiai at-

vadai gyveaa 

. i ™ . w TUVIU NAŠLAIČIAMS. 
ju-oletarijaias: " 

" T a g " dienoje, birž. 16, 
Chicag-oje be pirmiau paskelb
tų lietuvių kolionijų lietuvių 
našlaičiams aukų sur inkta : 

West Ptdlmane S97.75. 
Town of Lake $436.23. 
Brighton Parke $324.05. 

, 

Cia 

BIRŽELIO 18. 1919 M. 

Obicago ir apylinkės. 
š iandie ir rytoj išdalies a p 

naujins darbus ir darbininkai niaukę; maža atmaina lem 
prie įvairių metalo darbų. I ra t u rojo. 

<>'"»' ifin>iir»i 
j — » • VtlUi i L-- ••-'•'irt'n fru 
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IIETI-Vlt.: KATAULKV MEMtACTIS 

" D R A U G A S " 
Kūta kuxli«'ii.i Li.-A.yru<į mtH-Mit-nius. 

P R E M U K I C V I O S K.UX. \ : 
SKUiiiis S.-..t)ti 
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Labdarybe. 

i 

Labdarybė yra viena krikš
čioniškųjų dorybių. .Ii apsi
reiškia, kuomet ištekliaus tu
rintis savo valia, iš artimo 

- meilės ištekliųjų su nelaimės 
ištiktu, bvturėiu dalinasi. Lab-
darybė žmones skaistina. Pa
laiminta tauta, kuri lalnlary-
bės dvasia persiėmusį. 

Labdaringunią žmonėse ma
žinti yra daug akstinu. ])i-
džiausiuoju yra saumeilė, e-
goizmas. Saumeilė asmenį in-

_—-Ukiaū.ia, kad jam yra saugiau 
ir geriau ]>as save turtą atsar
gai laikyti, kad kitiems davi
mas jo išteklių mažina ir ji 
pati skurdo pavojau išstato. 
Tokių pagundos kuždėjimu pa 
klausęs asmuo tampa šykštuo
liu, savo širdį užkietina. 

Yra šykštuolių, kurie skur-
• do nemato. Bet didžiuma šyk

štuoliu ėia pat baudos susi
laukia. J i s netenka .--avo arti
mųjų simpatijos, su juo nela
bai kas nori užsidėti, nes 
šykštuolis tik savo naudos 
žiūrėdamas artimus išnaudoja. 
J i s lieka nemylimas ir pertai 
gyvenime pasisekimo neturi. 
Dažnai skardau patenka. 

Tie, kuriuose labdarybės 
dvasia gyvuoja, iš jrvvenimo 

Zemlapiai. 
l i e k a s tai]> vaizdžiai apie 

kokia nors šalį nekalba, kaip 
žeinlapi s. Tautos vardas, jos 
ypatybių pažinojimas taip kon 
kreėiai, apėiuopiamai apie 
tautą supratimo neduoda, kaip 
geografinis ;jo> pažinojimas. 

Kas Lietuva, kur ji randa
si, visa.< jos kanas žemlapiu 
palieka aiškų vaizdą. Be žem-
lapio tegalima tik atskiras 
Lietuvos dalis išsivaizdinti, 
kurios atmintyje užsiliko. 
Žemlapis suteikia visatinumą. 
Taigi svarini, kad kiekvienas 
lietuvis Lietuvos žeinlapi sa
vo namuose turėtų. 

Lietuvos žeinlapi namuose 
turėti pravartu ir del kito at
žvilgio. Žinios iš Lietuvos nuo
latos skelbia apie Lietuvos 
armijos žyniavimus. Turint 
žeinlapi. lengva sekti kariuo
menės veikimus. Matai, kiek 
Lietuvos išliuosuota, o kiek 
(mosuoti dar liko. Be žemla-
pio tai negalima. 

Kaipo lietuviams. reikia 
savąją tėvynę visumoj pažin
ti. Žemlapis daugiausia pa
žinties duoda. Susiėjus su ki
tataučiu, visi apie Lietuvą pa
sakojimai nežinia kokį vaiz
dą jo galvoje sutveria. Neaiš
ku, miglotą. Prieik prie žem-
lapio, apvedžiok Lietuvos ru-
bežius, nurodyk Lietuvos 
miestus, upes. nelžkelius — 
daugiau padarysi, nei keliu 
valandų ar dienų pasakojimu. 
Pas svetimąjį gims aiškus 
ir jam suprantamas Lietuvos 
vaizdas. 

Štai kodėl sakome, kad kiek
vieno lietuvio namuose sieną 
puošti turi Tarybų išleistas 
didelis spalvuotas Lietuvos 
žemlapis. Jį įsigyti lietuviams 
statome net už pareigą. 

Kolčako Pripažinimas. 
Talkininkai, Taikos Konfe- j atsidalinimą laimėjus, vienok 

reneija reprezentuojami, ren- Lietuvos politinė situacija ne 
giasi pripažinti Sibiro rusų j ką pagerėjo: pabėgus nuo vii-

>l 
; > ; ' . ! • pasitenkinimo turi. Jų 

nė tyresnė. Žinome daug as
menų, kurie dideles aukas Tau
tos Fondui. Labdarybei ir i-
vairioms organizacijoms da-

I vė. J i e skardo nejauėia. Nuo 
i savęs ati traukti , o kitiems 

duoti jiems yra malonu. Jie 
y ra gerbiami, ne žodžiais, bet 
gilia širdies pagarba. Jie sta
tomi pavyzdžiu. Juo.- žmonės 
myli. Dėlto jie yra pasekminei 
gyvenime ir juo džiaugias. 
Labdarybė apsimoka. 

Egoizmas Šykštuoliams pa
gamina argumentu, kodėl jie 
aukoti neturėtų. Sako. kad 
auka dažnai nevertiems suk
čiams ir tinginiams einanti. 
Kad nuo išnaudojimo labda
rybės pasišventimą apsaugo
ji;.-, yra organizacijos. Jo-
prižiuri. kad labdarybė ver
tiems tektų. Parankiausia ir 
saugiausia labdarybę per or-
ranizaeija- atlikti. 

Gailestingumą, labdarybę 
itsai Viešpats laimino, prie 
erų darbų priskyrė. Tik ge-

Lietuviy Dainos. 
Sakoma, kad lietuvybę iš

laikė lietuviu dainos. Jos ra
mino varguose, priespaudose, 
jos žadino Lietuvos vyrus 
karžygių kovosna už tautos 
laisvę, jojj inkvėpė tautos vei-
kėjus-darbininkus. Daina, ma
tomai, padeda taip-gi Lietu
vos nepriklausomybei simpati
jos ingyti. 

Ruošiamas koks lietuvių su
sirinkimas, seimai, mitingai, 
kad kitatauėių domą į lietu
vius atkreipus, kuo margina
me savąsias iškilmes, jei ne 
lietuviu dainomis.' Pateko į 
rankas magazinas "Musical 
America*" už birželio 7 d. Ten 
patalpintas puslapio straips
nis apie lietuvių dainas, ltašė 
ji p. Cbarles Henry Meitzer. 
Dainų dvasia apibudinęs, pa
sigrožėjęs straipsnį baigia 
Šiuo sakiniu: 

"Negalima skaityti ar gir
dėti dainų (ir ypač stebėtinų 
raudu) žingeidžiančios tautos, 
kuri dabar prašosi i laisvų ir 
civilizuotu tautų draugiją, 
1H' jautimo, kad apart savo 
drąsos. parodytos kovose 
piieŠ raudonąją Lenino pase
kėju tyroniją. ji yra taip pat 
verta simpatijos ir užuojau
tos, kaip čekai ir jugoslavai". 

Kaklo dėlei reik pastebėti, 
kad Šiam straipsniui pasiro
dyti progos davė Lietuvių 
Informacijos Biuras Xow Yor-
ke. Amerikos Lietuvių Tary
bos užlaikomas. 

admirolo Kolčako valdžią. Pr i 
pažindami Kolčako valdžią, 
talkininkai prižada jai para
mos: ginklais, amunicija, mai
stu. Sykiu stato i r tūlas išly
gas. Kadangi tos išlygos pa
liečia Lietuvą, taigi Kolčako 
pripažinimas turi svarbos lie
tuviams. 

Pirmąja pripažinimo sąly
ga Kolčakui pastatyta, kad 
jis, kaip greitai sava kariuo
mene užimsiąs Maskvą, su
šauksiąs Rusijos steigiamąjį 
seimą ir jo valiai pasiduosiąs. 
Kaip tas seimas apie Rusijos 
reikalus ir tvarką tars, taip 
Kolčako valdžia turi sutikti. 

Antrąja sąlyga yra, kad 
Rusija turi pripažinti Fin-
liandijos (Suomijos) ir Len
kijos nepriklausomybe. Ant to 
Kolčakas, nors protestavo, bet 
.-utiko. 

Trečiąja sąlyga yra, kad 
del Kstonijos, Latvijos, Lietu
vos ir Užkaukusio likimo turi 
susitarti su tų šalių įsikūru
siomis valdžiomis ir pripa
žinti visas talkininkų su to
mis valdžiomis padarytas su
tar t is . Kol Rusija su jsikurio-
siomis valdžiomis susitars, ji 
turi pripažinti jų savaranku
mą, autonomiją. 

Yra ir daugiau sąlygų, bet 
šios pilnai nušviečia dabarti
nę Lietuvos tarptautinę situ
aciją. Privalu tad padaryti iš
vadas. 

Lietuvos klausimas išskir
tas iš Lenkijos klausimo ir 
talkininkai jų nesumaišo, ko 
lietuviai taip ligšiol bijojosi. 
Diplomatijoj lietuviai laimėjo 
ir lenkų atsikratė, nors fakti
niai Lenkija, kaip buvo, taip 
tebėra, Lietuvai nemaloniu ir 
gobšiu kaimynu. Nuo lenkų 

ko, pasimatė su pavojais nuo 
meškos. 

Kuomet talkininkui iš Rusi
jos išreikalavo Suomijos ir 
Lenkijos nepriklausomybės 
pripažinimo ir tuo joms bega
lo prigelbėjo; tuo tarpu Lietu
vos klausimo nusikrato, pa
likdami ją rusų malonei. Lie
tuva turės vesti diplomatines, 
o gal ir tiesiogines kovas su 
Rusija, Lenkijai iš užpakalio 
tykojant, kol jos uei)riklauso-
mybė bus užtikrinta. 

Kažkodėl spėlioti norisi, 
kad Baltiko tautas talkinin
kai prieš Rusijos meškiną 
pastatę, Baltiko tautų federa
ciją sudaryti pasuko į natū
ralius procesus. 

Su Kolčako pripažinimu, 
paduotomis sąlygomis, an t 
vienodos papėdės pastatoma 
Lietuva, l>atvija, Estonija ir 
dalynai Suomija, Švedija ir 
Norvegija. Kad toms tautoms 
atsilaikius prieš Rusijos spau
dimą, telieka viena s liogiškas 
išėjimas: vienytis ir bendrą 
frontą pastatyti . Tuo būdu 
natūraliai Įvyktų Baltiko tau
tų susidraugavimas, bendrais 
apsaugos interesais paremtas. 

Nežinia, a r tokie motyvai 
vertė talkininkus Lietuvos ir 
kitų tautų klausimą pastatyti 
prieš Rusijos klausimą. Aišku, 
kad taip pastatytos Baltiko 
tautos bus priverstos augščiau j. 
susiklausyti. 

Beje. Del Lietuvos ir kitų 
buvusios Rusijos tautų klausi
mo paliekama žodis ir Tautų 
Lygai, ką talkininkai savose 
išlygose pažymi. 

Dar daug kovų reiks pa
nešti, kol Lietuvos nepriklau
somybė bus užtikrinta ir mes 
turime būti pasirengę viso
kias galimybes sutikti. 

NELAUKITE KOL 
PRADĖSITE SIRGTI 

Vienas iš didžiausių ligų yra ta i Pr ie tvaras . Pas i 
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir ki t i vaistai gali t ik ta i 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo-
met nebus geri. Tiktai vienas vaistas y ra kuris pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu re i 
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, je igu 
ne tai prietvaras yru rezultatu. 

Prigelbėkite gamtai vartojant 

S T A N O L A X 
del Prietvaro 

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa- • 
vojingas. Nepalieka skausmu po var to j imui Stanolax 
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kur i s 
yra labai švarus. J i s savo darbą atl ieka nekaipo papras 
tas vaistas l>et kaipo mechaniškas lubrikantas kur i s 
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus da lykus 
išvard. 

Klauskite STANOLAX Neimkite nieko ki to . 

STANOLAN yra pardavinėjamas pas visus vaist i
ninkus. Jeigu jusu vaistininkas neturi ta i parašyki te 
mums o mes tuojaus j am dastatysime. 

Parduodamas 16 uncų buteliuose 

STANDARD OIL COMPANY 
( INDIANA) 

910 SO. MICHIGAN A V E . CHICAGO 
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VISIEMS LIETUVIAMS KA 
REIVIAMS IR DRAU

GIJOMS. 

bas dar neatliktas. Mūsų tiks
las dar neatsiektas. Mūsų Tė
vynė dar retežiuose surakinta j 
ir mūsų broliai, seselės ir t ė - ! * 
vėliai dar neturi liuosybės. 
Tuomi mūsų brolių nekaltas 
kraujas šaukiasi atlyginimo. 

ZTy ""•[""> 7 * * T T T' '.* I J ie padėjo savo gyvastį karo lietuvius kareivius, kurie c * d
 v \L«*i- m • 

Gal jau nevienam teko ma
tyti išsiuntinėti laiškai po vi
sas kolonijas, kad surinkus vi 
sus 
tarnavo S. Y. kariuomenėj ar 
dar tarnauja, 

N'ekurie gavę tokius laiškus 
nieko nedaro. Kiti abejoja ir 
klausia kitų, kam reikalingi tie 

j vardai ir taip Įvairių nuomo
nių. Taigi prašyčiau žemiau 
perskaityti ir kas ten prašoma 
kuogreičiausia padaryti kaip 
nurodyta, be jokios abejonės. 
Tas dalykas yra dideliai svar
bus ir tuomi mes daug pagel-
iH'sim išgauti laisvę Lietuvai. 
Priešingai-gi nieko blogo ne
bus ir nereikia nieko blogo 
manyti. 

Žinoma, visą dalyką, visas 
smulkmenas išaiškinti reikėtų 
daug vietos laikraštyj, betjfcaj parodyti pasauliui, kiek 
kaip tik mūsų laikraščiai tos m u s u brolių žuvo karė s lau-
vietos pavydžia, nes vargais i kuose ir kiek buvo pašaukti 
negalais galima trumpas žinu- ten del išgavimo žmonijai 
tes pranešti . I liuosybės. 

Gerbiamieji! Yisi imkimės! Prašome ju.-ų malonės, kad 
už darbo, nes Lietuva šaukiasi kuoveikiausiai savo kolionijoje 
prie mus verkdama pagelbos. I surinktumėte visus Lietuvius 
Kodėl mes taip nenorime jos.! kareivius, tarnavusius ir tar
tos savo tėvynės, gelbėti: ko-j naujanėius Su v. Valstijų ka-

Afi, ADOMAS A. KARČIAUSKAS, 8EKANCKAI ZtA&MJ. 
Aš labai s'rgau per S metas, naslabnėjęs T>i\Tella būro. Dispep

sija, nevirtaimas pilvelio, nuaUbnėjimas. Kraujo. Inkstu. Nervu Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vUties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailčjas visoje Ameri
koj ir už rubežiŲ, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Sahrtaras vaistu, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu-
maUzmas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tok; skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistu ge-
rade;ui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SAIiCTARAS, 
CHEMICAL dSTITCTIOir J. Baltrenas, Prof., 

1 W 8o. Halsted S t , TclcpboDe Canal ©tlT, Cblcago, m . 

laukuose už Demokratiją, Tei 
jsybę ir Liuosybę 

Mūsų broliai, mirdami karės j 
laukuose, šaukia paskutiniais 
žodžiais: '"Broliai, mirštame 
už Lietuvos Liuosybę, už l iuo
sybę žmonijos; jus, broliai, ku-

'r ie paliekate dar gyvi, atmin
kite, kad mūsų nekaltai išlie
tas kraujas neliktų be vertės, 
kad mūsų Tėvynė, už kurios 
principus mes mirštame, ne
liktų be Liuosybės, ir mūsų 
tėveliai, broliai ir seselės ne
liktų vergais ateityje. 

Tuomi mes likusieji turime 
rupinties, turime dėti visas 
pastangas, kad sudaryti, su
rinkti savo broliu statistika i r 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gera! pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo ga lvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
va , kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prie' narna kaina 
n e t taip žema! net ii '3 .M. 

JOHH SMKTANA 
Abaų Specialistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
£gnmina9 suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios luboa virS Platt'o aptiekos. 

Kambaria 14, 16. 16, 17 Ir 13 
< Tėmykite į mano parašą. 
> Valandos: nuo 9 vai. Išryto iki- 8 [ 
( vai. vakare. Ncdtlioj nuo 8 vai. i 
) t ^ i ^ ^ l l J t a l a n d a i d l e n a 

SU 
t :i darbai žmogau.-, vertę nus-
x įto. Tad bukime labdarin

e s h- auklėkime savyje duos-
mo dva.-ia. J i gerų, o no 
54 mums lemia. 

del ta ip mūsų širdys Į ledų 
ir akmeni pavirtę, kad nejau
čiam jos vargo ir mūsų bro
lių ir seserų kančių. Čia vis
kas daroma del jų gerovės ne 
del kitko. 

J. K. Milius. 

Lietuvos Liuosybės 
Sargai. 

Didžiai Gerbiamieji:— 
Didžiausia pasaulinė karė 

jau pasibaigė, bet mūsų dar-

riuomenėje, pravardes, vardus 
adresus, taipgi ir kuomi j ie 
užsiima: paprastas kareivis, 
oficieras, a r koks profes iona
las ir tt. 

Gerbiamieji klebonai, orga
nizacijų valdybos ir visokių 
draugijų, kuopų ir skyrių val
dybos, privalo pasirūpinti sa
vo draugijoje surinkti su pa-
gelba kitų ir kuogreiėiausiai 
prisiųsti po žemiau paduotu 
adresu. Taipgi kas žinotu tdos, 

Nėra Pasipriešinimo Vaikams Kuomet 
TURITE SAVO NAMĄ 

J u s galite nusipirkti sau namų su. ta i s pinigais ku
riuos išmokate an t randos, ypačiai kuomet dabar 
randos brangesnės. J u s sumažinsite gyvenimo lėšas 
—turite progų užsidirbti. 

Chicag«j statytojai pastatys jums namą už 10% arba 15% 
užmokėjus—kitus mokant kaipo randą. Bankos arba Staty
mo ir Paskolos Bendrovės paskolins jums abclnai apie 60% 
ant vertės Jusu namo. 

Statykite su Medžiu—pirkite nuo savo vietinio Medžio Pirk
lio. Nueik pas jj s u savo architektu arba Kontraktorium 
ir paprašyk jo patarimo. Jis turi užtektinai medžio ir tuo
jaus tau pristatys. 

The Retail Lnmber Yanls of Cbacago and Oook Coonty 

kurie j jokias organizacijas 
nepriguli, paimti ir jų vardus 
ir pravardes ir t.L 

Tas viskas daroma del labo 
mūsų Tėvynės Lietuvos ir 
ir mūsų tautos garbės. Lietu
va turi gauti teisingą atlygini
mą už savo sūnų kraują ir gy
vastis paaukautas šioje pasau
linėje karėje. 

Su "pagarba 

V. Vaškas. 
71 \Varwick St,, 

Xewark, X. J . 
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Mokinama: angl iškos ir l ie tuvis- . . . . 
kos kaibu, aritmetikos, knygvedys-1 v , y t o J 1 namas :) kambariai su 
tės. stenografuos. typewriting. ptrk- beismentu, įmokėt $200, o li-
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trečiadienis, birzelis 18,1919 DR*06*« 

CLEVELAND, OHIO. 

* 

L. V. 25-ta kp. rengia šei
mininką išvažiavimą, sujungtą 
su Akrono nauja vyčių kuopa. 
Išvažiavimas rengiamas birže-
Uo 29 <L, 1919 m. prie 19-to 
stapo Bedford, Ohio, t. y. ži
nomoj iš praeitų metų vietoj. 

Bravo vyčiai, Linksminki
mės ir gerėkimės vasaros lai
ku. O rudens sulaukę, j darbą. 
Jug turėsime griebties už mil
žiniško veikalo—operos "(ai
rių Karalius." CIevelando vy
čiai yra veiklus. Jie vienus 
gražius darbus dirba, kitus 
pienuoja. Darbuokitės nepail
stančiai tautai ir bažnyčiai. 

J. P. Kvedaras. 

WESTVILLE, TT.Ti 

Draugija Ražančiaus mote
rių buvo surengus vakarą su 
programų ir vakariene (Ka
da?—Red.). Sulošė veikalėli 
"Katra neišmanė." Lošime 
dalyvavo • Ag. .Ovilienės r->!<" j 
A Šlikienė, Jastremskienės— 
M. Mičudienė, Jastremskaitės 
—M. Rakauskienė ir Sumikie-
nės—O. Misiūnienė. Po loši
mui vyčių cboras gražiai pa
dainavo. Ona Parpauškė pa-
deklemavo eiles. Visas prog
ramas gerai išėjo. 

Draugija Ražančiaus taria 
ačiū gerb. klebonui, kun. Brig-
manui, už leidimų klebonijoj 
surengti vakarienę, taipgi var
gonininkui ir chorui už padai-
navimą ir visiems dalyvavu
siems tame vakare. 

Pelno vakaras davė 91 dol. 
65 c. Iš tų pinigų 50 dol. drau
gija paskirė nupirkimui kapos. 

Bravo Moterių draugijai. 
Karė. 

NEWARK, N. J. 

ikaip yra žinoma, p. V. V. jau 
nuo seniau, dar prieš karę, 
buvo įžymiausio Newarko 
dienraščio reporteris. Sugrįžęs 
iš kariuomenės visą laiką pa
švenčia Lietuvos laisvės atga
vimo darbui. Jo jaunesnis bro
lis, Jurgis, taipgi yra repor
teris kito Newarko dienraščio. 

Tokioms aplinkybėms susi
dėjus ir dėkui Vincui ir Jur
giui Vaškams, prie vietinės 
augių spaudos lietuviai leng
viausia prieina. 

Kada New Yorko lietuvių 
veikimą vietos laikraščiai* ma
žai rašo, tai Kewarko dažnai 
pašvenčia špaltas aprašymui 
2\ew Yorkiečių lietuvių veiki
mo. Prie to gal kiek pašonėu 
duria Newarko laikraščiams ii 
>>'wv Yorko Informacijų Biu
ras. 

Išeinantį dusyk dienrašti 
''Xe\vark Star Eagle" lig šiol 
lietuviai vadino lenkų laikraš
čiu. Nes visada didį prielanku
mą ten turėjo lenkai Dabai 
nežinia kas tam dienraščiui i š 
sidarė, kad staiga ilgiausius 
straipsnius, ir net redakciji-
nius straipsnius, su didele už
uojauta, pradėjo rašyti apie 
lietuvius. 

Šiandie labai ilgas straip
snis yra patalpintas, aprašan
tis p-lę Marijoną Kizis 
(tur but Kižiutę). Labai gra
žiai nupieštas jos gyvenimas, 
pasišventimas dirbti del Lietu
vos ir pasirįžimas važiuoti tai
kos konferencijom P-lė M. K. 
yra lyginama prie prancūzų 
Orleano Mergelės ir buk ji bu
sianti Lietuvos išgelbėtoja. 

Škic. 

Birželio 10 d. Ne\varko Ka
talikų Centras turėjo mėnesi
nį susiriiįkimą. Susirinkime 
daug laiko pašvęsta apkalbėji- . 
mui ir prisirengimui prie bu-! m e ^PP* 1 , ygeiM| m 
siančio liepos 3 d. pikniko. 

GAUMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išteista Lie

tuvos žemlapin (mapu). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietą, pamatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA-$1.00. 

LIETUVA ALKANA 1 V. W. RUTKAUSKAS 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
Kazimieras Ivanauskas gavo laišką nuo savo moteries iš Lietuvos, Kauno 

gub., Čekiškio valsčiaus, rašyta* 13 balandžio 1919 ni. Laiške nusiskundžiama ant 
dicHio vargo Lietuvoje. Tarji kitko rašo, kad NETURIM KĄ PAVALGYTI, 
neturim nei už ką nusipirkti. Rugių pūras 100 rubliu. Duonos negaunam. JEI 
GU GALI, TAI GELBĖK MANE savo prisiegą ir dukreles ir PBISIUSK PA-
GELBA, kad galėtume išsimaityti nors iki :-ugiapjutei. Toliau rašo, kad SKUR
DAS VISOJE LIETUVOJE. Nėra nei maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BA
DAUJA IR PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras pagelba, tai mirtis 

! 

ADVOKATAS 

I 
dependence f or the Lithnanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c 
Užsisakymą siuskite 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St., Chicago, BĮ 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. "Drau
gą" atstovauja p. J. MARGE
LIS, 544 Myrtle str. 

Pas ji galite "Draugą" už
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
! jį. pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran-
ds Rapids, Mich. "Draugo" 
agentui. 

> Išrinkta 2 atstovų i New 
Yorko, N. Y. seimą, kuris at- j 
sibus birželio 22 ir 23 d. Iš- j 
nešta rezoliucija, reikalaujanti Į 
pripažinimo Lietuvai nepri-
guimybės ir protestas prie^ 
lenkus, kurie rengia žydų po
gromus Lietuvos sostinėj. Re
zoliucija pasiųsta Tarybų Pil
domajam Komitetui. Taipgi 
tos rezoliucijos ir susirinkimo 
tikslas plačiai aprašytas anglų 
spaudoje antrą dieną. 

Atsilankęs p. V. Vaškas pra
nešė, kad vietos žydų esąs pa
geidavimas surengti Newarke 
dideli mass-mitingą lietuvių ir 
žydų, kuriame butų pareika
lauta pripažinimo Lietuvai 
neprigulmybės ir protestai 
prieš lenkus. Pageidavimą bei 
prašymą per p. V. V. suteikė 
vietinės žydų organizacijos 
vadai, kuri Newarke reprezen
tuoja 150 dr-jų. Išrinkta at
stovai iš pp. J. Brazo ir A. 
Kazio pasiteirauti plačiau? 
apie tai. 

Vasarinės mokyklos rengi
mas pasekmingai eina pirmyn. 

Newarko anglų laikraščiai 
šiuo sykiu labai plačiai ir tan
kiai rašo apie lietuvius. 
Straipsniai būna su nemažais 
lietuvių išgirimais. 

Tam anglų laikraščių taip 
prielankiam rašymui apie lie
tuvius pasidarbuoja p. V. Vaš-
kas,kuris nenuilstančiai tame . 

' lis. Mušu amerikoniškos kolbasos cio-
r e i k a l e V e i k i a . D i d e l ė p a d ė k a jnais išdirbamos yra labai daug par- j 

T , ., . • "• A- i j duodamos Kuropoj. I>niigybė iš jų Į 
jam. Reikia pripažinti, kad j „^„^ , amuv ^^ 
tas darbas Vaškui gana pasek-1 J««" *"»»' niekuomet m*nc? vie 

Ar perskaitei virš paminėtą laišką? 
Jusu moterys, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašytų TAMSTAI toki pat laišką. 

jei tik jie galėtu. J IE BADAUJA, JIEMS BŪTINAI PAGJELBA REIKALINGA TOKIA 
PAGELBA JAU GALI SUTEIKTI. 

Jau Gali siųsti maisto j Lietuvą. 
Lietuviu Prekvbos Bendrovė j;;u padarė pirmutinius žingsnius, kad tą atsiekti. Ji ren

giasi pasiųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIU SVARU MAISTO LIETUVOS* ŽMONĖMS. Tą 
maistą norima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio. Bendrovė savo darbo dalį atliks. Reikia 
kad kiekvienas lietuvys iš savo pasės pasidarbuotų. 

Mes pirksime maistą, sudėsinie į skrynias, pasamdysime lai vą-, pasiųsime savo žmo-
-nėms su tomis skryniomis i Lietuvą ir tie mūsų žmonės tas skrynias maisto pristatys staeiai 
i rankas jūsų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Bendrovei už tą skrynią mais
to, kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viską atsako
me. Jei negalėtume Tamstos nurodytų giminių surasti, mes grąžiname Tamstai $25.00 atgal. 
Dėlto didesnės atsargos, mes iš savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantiją, kad mes 
padarysime tą ką mes prižadame. 

Nesivėluokte, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau paduotą blan
ką kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio adreso: 

Lithuanian Sales Corporation, 
244 W. BROADWAY, SO BOSTON, MASS. 

Kekviena skrynia bus vienoda. Joje bus i GERBIAMIEJI:— 
sudėti sekanti daiktai:— 

6 svarai jautienos mėsos, 
5 svarai smalčiaus (lard), 
12 svarų geriausios rūšies kilbasu. 
12 svarų jcpndensed pieno, 
12 svarų ryžių, 
3 svarai geriausios kavos, 
3 svarai cukraus, 
1 svaras muilo ir 
1 drūtas įrankis blekinėnis atidaryti. 

Tie visi daiktai supakuoti sveria apie S5 
svarus. Visas maistas yra geriausios rūšies ir 
supakuotas sanitarėse hermetiškai uždarytose į 
blekiuėse, kad apsaugojus nuo gedimo. 

Pirmas laivas išplauks apie Liepos 5-tą die
ną. Ant to laivo užsakymai bus priimami iki 
Birželio 25-tos dienos. Kurie vėliau prisius, tu
rės laukti sekančio laivo. 

Su šiuo laišku prisiunčiu 'lamstams dvide-
Į šimts penkis dolerius kaipo pilną užmokesti už 
i vieną skrynią maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistą, jo supa-

j kavinią, pristatymą, apdraudą ir tt. ir jeigu ne
galėsite pristatyti maistą mano nurodytai ypa-

!tai, kad visi pinigai bus man grąžinami. 
Maistą meldžiu pasiųsti sekančiu adresu: 
Rėdybos 
Apskričio 
Parapijos 
Kaimo 
Vardas 
Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man 

siųsti Šiuo adresu: 
Vardas Pavardė 
Adresas 
Miestas 
Valstija 

Veda Pilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

6t> W. YVASHINGTON STREET 
Kam baris 609 

Tel. Central 5478 
Gyeculmas. 812 W. 33rd St. 

Tel. Tardą 4681 

a* 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Tolėlonas McKinley 3764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
Sl.">7 SuuUi \Ve>teru Uoulcvard 
Kaiiii>us W. 3T>-tos gatvės 
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SVMMER SAVSAGE. 
Amerikos žmonės nėra pripratę pa-

prastai pasinaudoti proga taip vadi
namos "per visu pasaulį" sausos 
summcr sausame, kelbasos. 

Nėra tam tiRros priežasties ir ji 
neužima pirmą vieta ant amerikoniš
ko stalo kaip, kad sviestas ir cukrus. 
Mes nesame pripratę jj vartoti dcl 
lunėių kaip kad kitas mėsas. 

Tai yra v iena iš didžiausių klaidų 
kadangi Siti; summer sausage randa
si visokių rųšių. Yra tai maistinga ir 
labai ekonomiška. 

Europos šalyse ypačiai tas yra la
bai daug vartojama ir visur. Darbi
ninkai žmones ja vartoja ir atigštcs-
nės kliatos ir taippat turtingi žmo
nės. Ji tikrai priduoda kiekvienam 
apetitą geriau valgyti. 

1 >ry Sausagc nereikalauja nei jokio 
virimo. Ji yra jau pritaisyta gatava 
tik padėti ant stalo. Yra labai gerai 
pritaisoma ir išrūkoma. 

Yra labai daug rųšių kaip tai: Go-
t.hocr. Cervelat. ("erman Salami. Go-
teborg kclbasa vartojama Švedijoj, 
visiems žinoma Italijoniška Morta-
della. Milan Salami ir Prancūzų d'Ar-
les yra žinomos po visas Kuropos da-

RE!KAUrXGOS. 
'25 merginos del fabriko darbo. 

$14 j savaite mokinančioms $17 iki 
$20 j savaite dirbančioms nuo štu- • 
kio (piece work). Atsišaukite: 
Amcr. lasotetcd Wire & Cablc Co. • 
654 W. 21 Str. Tel. f a n a i 1S.V1 

Paieškau gero ir darbštaus vargo- , 
ninko mylinčio su jaunimų darbuo
tis. Meldžiu greitu laiku atsišaukti . 
nes senasai varg. J. Prakaitis išėjo į 
bizni fotografas dcl išlygų meldžiu 
kreiptis per laišką 

Kun. M. J. Kolvckas 
4 2 2 So. Linn Av. Siou-v City. Io\va. 

: . l 

Paicškau Motiejaus Paplausko, Su
valkų gub.. Suvalkų pav., Punsko 
parap.. Žagnriškių kaimo. Penki me
tai atgal gyveno Chicagoje. Jei kas 
žinote atsišaukite ant šio adreso: 

Mr. Antanas Dcncevičius, 
532 Crosby St., Grand Rapids. Mich. 

I F. P. BRADCHULIS ' 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 

«I 

105 W Monroe, Oor. Clark St. 
Room J»-, Tel. Central n a I 

CiUCAGO, ILLEKOI8 

Gyv.: S112 Ko. Halsted Street 
rc ie lona* Yacds 2290 

»-
Dr. D. J. BAGOČIUS 

liletavLa Gydytojas ir 
Chirurgą* 

Ofisas 16900 So. Michigan AT*. 

S 

1 

• 

Rezidencija 10731 So. Michican A T . 
Rose^and, 111. , 

Telefonas rezidencijos Ir oflao 
Pullmaa S42. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.: 2 po pietų 
iki 4: < iki 9 Takare. N e i . 
S iki 12. 4 i 

• J 

Parsiduoda pigiai medinis naraas 
ir lotas, lietuviu apgyventoj vietoj. 
N a m a s neša randos $24 į mėnesį. 
Lotas šalę namo vertės $800. Kaina 
už namą ir lotą tiktai $3,100.00 

Atsišaukite pas savininką: 
V. Vaikutis 

4241 So. Campbell Avc. 
Chicago, 111. 

* i 

Ant pardavimo ."> kambarių namas ! 
ir 1 */» akrų žemės arti didelių fabri
kų Harvey. Kaina tiktai $2,750.00. ' 
Nusipirkite, o galėsite laikyti karvę, ' 
turėti daržą ir dirbti fabrike. Atsi- i 
šaukite ir rašykite: 

Felix Yakaitis. 
158th ir Wood gatvių, Harvey. II!. nįj^ ū^bėa ir jak'itta. 

Reikalingi 2 ar 3 kambariai. mcl>-
lioti arba ne. Butų geistina ant Town 
of I^ake. Be vaikų, abu dirba. Atsi
šaukite laišku ar per telefoną Drovcr 
7042. lAiSkais: A. P. K.. 4712 So. 
Ashland Avc.. Chicago. III. 
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ERNESTWEINER 
DRY 00OD5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
M M duodame dviguba* stanynM 

Ketvertais ir Subatomle. 
Dideliame pasirinkime tannani l , 

Visokie maten;o!al, Taikama draoa-

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ūkę, tai 

apsimislyk ar tavo įnešti pinigai 
tau išeis ant naudos . Tiktai l ie
tuvių tarpo tu turėsi gerą, pui
kų ir l inksmą gyvenimą. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes j ie neturi bosų, jų 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Michigano 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kel is 
šimtus savo tarpe, turi parapiją, 
kelias draugystes ir visokius pa
si l inksminimus. Cioiiais pyne-
nantieji anglai s iūlo m u m s savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
Sv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurie pirksite farmas per 
Sv. Antano Draugiją busite už
ganėdinti, nes gaus i te gerą ir 
teisingą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių nuo l ,udington, o 3 my
lios nuo Scottville. Nor int dau
giau informacijų, kreipkitės s e 
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Sv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Bos 7, Custer, Mich. 

! A. MASALSKIS 
j LIETUVIS GRABORIUS 

i Atlieka visokias laidotuves 
kuopigiausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobilius. 

Taipgi didesnę dal; grabų pa
tįs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drovcr 413S 

DR. M. F. BOZINCH į 
LIETUVIS 

, , , , Ina tf. » t ų tai pamAgtak o ttkrai pa-
rmngai klojasi gal dėlto, kad, mėgai. —AP«T. 

Dr.M.T.StrikiJAs 
LIETUVIS 

GTDTTOOA8 O t CHTKUBOA* 
1757 W. 41A St.. CMoaco. IH. 
Ofi*o Telef«na« Bovlerard 140 

PIOkSMS | V ^ ^ nlkSMS I 

S5c ^ S5c I 
Dr. G. M. GLASER 

Į perkėlė- savo ofisą iš S4n Milw.au-
I kee a v c . k«ir išbuvo per 24 metus. 
f Dabar ofiso adresas yra šitoks: 

00 NOKTH ASEDLANO AVENTK 
Kampai Hnron Gatvės 

I ant aptickos Polonia Pharmacy. 
{ Priėmimo valandos vakarais nuo fl 
I iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

i 4. 

I" 

PLUKK8H08. 
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BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

Praktikuoja 27 metai 
Ofisas 3149 ho. Morgan St. 

Kertė S2-ro Su. Cn^cago. III. 
SPKCIJAI.ISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų l igų. 

OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto 
I iki 10, nuo 12 Iki 2 po piet. nuo 7 I 

iki K valandai vakare. • | 
Nedėhomis nuo 9 iki 2 po piet j 

Telefonas Yards €$7 t 

į m mJk 

,- « fY*:.! 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKJV SPEtTJ.U.ISTAS 

PaUriraas Dykai 
Ofiso valandos- nuo 9 Iš ryto Iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis S iki 11 
4«4» S. AshlaiKi A v c kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard «4S7 

|Dr. M.Stupnicki 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Vartls 3032 

3109 So. Morgan Street 

Valandos: — S iki 11 Iš ryto; , 
5 po pietų iki b vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

t 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas. Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. HalsU.il St.. Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą: < — 9 

i'akare Tel. Canal 436 

J 

Dr. S. Naikelif 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. AshUnd A v c 
Pi lone Drovcr 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phonc Cicero 39 

Rezidencija 333« W. M - t h St. 
Phonc Prospcct 858S I . 

Tel. Drover 7042 

Dr.C.ZVecefis 
METT"\TS mrJSTRTAS 

J Valandos: suo 9 ryto Iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

SO. A S H L A M ) AVICNCK 
arti 47-tos t iatvės 

J4712 

:•:-
J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALDE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt S7 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. ltockwfcll 6999 

CHICAGO. ILL. 

} Telefonas I'ullman 60 

! DR. W. A. MAJOR 
• GYDYTOJAS I R 
} CHIRI'KGAS 
I Ofisas 11719 Miebigaa A ve. 
|Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki: 
• C po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
{ Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

Mok>kis Kirpimo ir De>igning 
V> riskit ir Moteriško Aprėdaln 

Mūsų sistemo ir ypattSKas moklm-
m.os parodytus jus žinovų j trumpa 
laiką. 

i l c s turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo dcsigmng Ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Klektros varomos mašinos mūsų s i u 
vimo!) skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
iluna ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

Pctrcnos daromos pagal Jūsų m-.e-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi 
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnicka. Ferdėtinls 

Persikraustė iš 11S N. LaSalle ^*\ 
i 190 N. STatc gatvę, kampas Lai 
gatvės, 4 lubos. 
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llcsid. 933 So. Ashland Blv. Chtcagc 

Telefosas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Spccijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3334 So. Halsted St., Chica> 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 
pietų 7- -8 vak. Nedaliomis 10— I* 
iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtHiimr 

ttatfc.* * *-
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D R A U G A S Trečiadienis, birželis 18, 1919 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. PO AUKŲ RINKIMO LIE 
_ _ , - — — r 1 0 . TUVIŲ NAŠLAIČIAMS. Trečiadienis, birželis 18 d.. 

Morkus. 
Ketvirtadienis, birželis 19 d.,; 

Juliona Falkonietė. Gervazas, i 

Perdaug jau tų tagnotojų. 

Praeita pirmadk-nj Chieago-

IŠ CHICAGŪS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Netikėta nelaimė. 

NUŽUDYTA POLICMONAS 
BURKE. 

Trys piktadariai suimta; 
svarbiausias ieškomas. 

Policijų paieška piktadario 
vardu Duriu, kurs aną dieną 
su trimis kilai- savo sėbrai* 
nužudė polienioną Burke s:i-

Aną diena, apie 8 vai. va
kare, Amano č'esnos 10 motu 

rinkta aukos lieta -i >unui. Teodorui, pareinant nuo 
Ashland Avc ties Marshfteld 

!«• vnsai 
vi u našlaičiams, įlinkimu p;:-
seknk'.s dar visai nežinomos. 
Gal ir bus surinkta keli tūks
tančiai dolieriu. 

<ln loki vaikėzai, reikalaudami 

O m 
Įiakėliino ranku. nes užpuoli -

tokiam mieste buvo]bu BKUM |»ns jį rasti pinigu. 
galima surinkti dešimtis tuks-j kaipo biznieriaus sūnų, kuris 

[taneių. kartais eidavo su pinigais iš-
To Bepadaryta tfių pačiai mainyti n r padėti liaukom BH 

miesto admini-tracijai. X<-s:;!n( nelaimės pas Teodorą te-
;idniini>t raci j;i lietuviams d; 

n u i i i . !) Su. | .-ii 

I 

vė leidimą rinkti aukas tą. die-j Apfcratytasai Teodora^ pav-
na. kurią m-t keliolika įvairiu įrengęs kelis žingsnius nuo jų, 
svetimtaučių organizaeijii taip J ^ g r a s i n o , t ad atmokėsiąs kur 
pat tarėjo leidimus viešai gat- imrs. šį tį ( . paleido iš putamo-
vėse rinkti aakas. : s j„ s vaiku šaudyklės ir patai-

Sakoma. ta dieną "Ta.a |.;,-. Teodorai i aki. kurią pa-
. l a y " turėjusias net apie dvi-jvojingai sužeidė; Vaikas <la-
d.-šin.t< įvairia orgaauzaei ją, har , I I I u n i H . n t n s į * v . Iteraar-
draagija. ir įvairiu sektantu ;,|(l iijr0„|,„ti. kur reikės darr-

inus ir neprasalinus is žinomu |,niiu. 
tarp.,. Ieškomas tas pifctadaris Suor.n.laina 
tik:_ tuomet. ku.,„,.t nužudė j i h . | m V ( | „. ; t |mi ; Į s l l , . ;M k 1 i thxu,_. 

iuku lietuviams našlaieiams. 
U'-K via surinkta, tai beveik 

saviškiu. Svetimtaučiai 
i 

l i t ine JM 
ted trat. 

Policija šiandie tvirtina, kad 
tasai Dumi per dešimti metu 
policijai luvo žinoma-, kaip-. 
pavojingas desperatas, 

Teėiaus ta pati policija to 
desper.tto ligšiol nebuvo suė-

polK'iuoną. 
Lengva išaiškinti toksai po 

lieijos pasielgimas. Jei poli
cija žino desperatus ir leidžia 
ji'-nis piktadariauli. tai jau 
yra visai kas bloga pačioj po
licijoj. 

OI-LT 

Policmonas nužudytas ir iš 
mestas. 

Tuojaiis po ll':<K) naktį pri< 
pirmadieni keturi p iktadar iai j , . 1 , . ' .. f kaip 

\ a s yra 
nuo 
davė aukų savu tautu 
ni'/acijoms. 

\ ' i - vi<lumiestyj kiekvie
nam žingsnyj IMIVO taguoja-
ina. Ir tai vis "įvairinus tik-

įvainnimui i r pagražinimui 
ypatingų bažnytinių ir tautos 
švenčių, mokinant visus cho
rus tas pačias giesmes i r per 
didesnes iškilmes bendrai susi
rinkus giedotu 

Susirinkusieji tam, taip pra
kilniam tikslui, pr i tarė . 

Paskui skaityta įstatų pro
jektas ir su mažais pataisy
mais tapo priimtas. Įstatai 
Ims paskelbti vėliaus. 

Toliau sekė rinkimas valdv-
ir +o-t(.< <ntves, apspito 4 >au i . . . . . . * 
,. , , . , . . _'.,' , ," . bos: pirmininkas ir jo pagel-

bininkas rinkta slaptu balsavi
mu iŠ trijų kandidatu. Išrink
tus pirm.—J. Balsis, viee-
pinn.—Ii. Mikalauskas. Kiti 
valdybos nariai rinkta viešai: 
nutarimu įašt.—p-lė K. Ka
minskaitė, finansų rast.—E. 
Jovaišaitė, kasininkas—J. Ku
dirka, kasos globėjai:—F. 
Daukša ir J . Saimoras, kny-
irius—15. Janušauskas, maršal
kos—J. Sorokas ir Pivoriūnas, 
muzikos direktorius—p. A. Po
cius, korespondentas—p. J. 
Kudirka. 

Ant galo nutarta surengti 
bendra chorų šeiniinišką išva
žiavimą. Tuo reikalu rūpintis 
Įgaliota valdyba. 

Šiuomi susirinkimas uždary-
tas. 

A. Pocius, vedėjas 
D. šulekaitė, rast. 

ra< !o tik k lis tentus 

ti operacija. Daktarai t virt i-
tokioje dienoj" ,,;,, |.-:1(| kitaip neišgys. 

Kaimynas. 

PROTOKOLAS. 

sakosi parvažiavo j> pikniko 
Rado jie atidarytą minėta sa-
liuną. Inėjo jin dar daugiau 
užsilieti svaigalais. Tuo metu 
saliune buvo policmonas liur-
ke civiliai apsitaisęs. Parva
žiavusieji su poliemonu susi-

•han'1. Atėmė nuo jo revolveri 
ir su tuo revolveriu ji ant vie
tos nušovė. Paskui nužudyto 

ams. Lietuvių tagavtmas 
:uone buvo užstelbtas. Tik 

liek, kad tasai tagaviinns, 
ir kiti buvo paskelbtas 

oficijaliai. 
Visgi, nors mažai, bet lai

mėta lietuviu našlaičiams. 

ARTINASI TEISMO DIENA 

Svaigalu sandelių savinin
kams ir krautuvininkams arti
nasi teismo diena. Nebeliko 
jau nei poros savaičių, kuomet 
suliunai bus uždaryti, kuomet Į Janušauskas. 
bus uždrausta pardavinėti šv. Mykolo 

lavoną išmetė gatvaitėn. 
Piktadariai pabėgo. 
Tą paėią dieną trys iš 1U i sV;uir:ilT»s 

suimta. I»et svarbiausias Dumi 
pasislėpęs. Policija jo ieško. 

Apsišaukęs saliunas. j tinto vertės : 'i 'i( 

j dol. Aimanuoja, 
! neperka, kad žmon< 
; sinrasti. 

Svaigalu savininkam 

Cbicagos ir apielinkių lie
tuviu II—K. choru susivieniji
mo atstovų |urmas susirinki
mas įvyko birželio 4 d., 1!H!! 
ui.. Mark Wbite Squarc par
ko svet. 

Susi rinkinio vedėju vienbal
siai išrinktas A. Pocius, nuta
rimu raštininku 1). šulekaitė. 
Pribuvusieji atstovai pridavė 
savo mandatus iš šių chorų: 
Dievo Apveizdos parap., Chi
eago, III.. F. Butneraitė, I). (J. 
šulekaitė, Y. Yolteraitė. A. 
Augustinas, S. šimulis ir cho
ro vedėjas, t. Kudirka. 

šv. Jurgio parap.: Y. Kūlis, 
E. .Jovaišaitė, A, Lu/.inaitė. J. 
Saimoras ir choro vedėjus. Ik 

Apskaitoma, k 
degtinės pirkliai 

'i' 
Tas saliunas, kuriam įvyko 

žmogžudystė, ttridireporte a t 
sišaukusi skylė. Tenai daug 
piktadarysčių atlikta. 

P.ot miesto administracija 
tos skylės nepanaikina. Ją ap
saugoja nuo panaikinimo tie 
uaivalai, katrie turi artimus 
ryšius su miesto politikieriais, 
katrie visur turi intaką. <!i po
licija pati nerekomenduoja už-
darvti tos skvlės. 

i d Chieagoje 
turi to skys-

11 milijonų 
kad ž.uionė 

ima su

po 

liepos 1 dienos ne tik nebtis 
galima svaigalu parduoli . bet 
už jii palaikymą prisieis dar 
ir taksos mokėti. 

MAISTO BRANGUMAS CHI 
CAGOJE. 

i 
MOKYKLŲ NURSĖS — 

MAISTO ŠVARUMAS. 

Šalies darbo departamentas 
'paskelbė, kad Chicagoje nuo 
! 1913 metu maistas pabrango 
' UK) nuoš. Ir nuolat eina vi> 

Kaip tik b U s už.larvtos va- I ' " ' a n - v n ' 
saros metui viešosios mokyk-; s » «*«**• pabrango ir viso-
los, tuojaus apie 150 mokyklųjkie '(>ikalingi 
mirsiu bus pavestas naujas J d*1"**1-
<larbas. .Tos vaikščios ]>o niai- ' Kasžin. ką i tą ]>as; 
sto krautuves ir prižiūrės, to taryba. 
kad visur visoks maistas bu-
tų švariai užlaikomas. 

Tai paties sveikumo kotnisi-
jonieriaus Dr. Robertsono >u-
manvmas. 

PAVOJINGAI SUŽEISTAS 
GATVEKARIO. 

P, V K n Mil o.) m. am-
P( rmažai turi maisto šva- 'žiaiis. 4(ild lla/.el ave., kfcr-

rumą prižiūrėti inspektorių kas, andai pavojingai sužeis-
sveikumo departamentas, Ins- j tas gatvekario ties P»roadwny 
pektorianis tad pagelbon ateis ir Letand ave. 

parap.: K. Ka
minskaitė, A. Rugienius ir 
clioro vedėjas, Ik Lauraitis. 

Aušros Varta, parap. : A. 
Pocius. 

šv. Antano parap.. Cicero, 
"II.: Y. S. .bičiutė. Jurgeliutė, 
• r. Vilkelis, U. Navickas hr ebo-
r vedėjas, P>. Mikalauskas. 

V. Pulman. 111.: L. M.čiu-
tė, E. Jasulaitė, .1. Sorokas, L 
(Jeništis ir choro vedėjas, J. 
Balsis, 

I.. Yyčiu ChieagOS Apskri
čio clioro: P. Yarakulis, K. Jo
vaišaitė ir choro vedėjas* A. 
Pocius. 

Yiso delegatų atsilankė 2S. 
Atstovai ag pribuvo iš se

kančių choru: šv. Kryžiaus 
parap.. Chieago. 111., Visu 
šventu parap.. Roseland. 111.. 
Nekalto Prasidėjimo parap., 
Brigttou Park. So. Chieago ir 
Chieago Ileights, 111. 

\ i supi r ina susirinkimo ve
dėjas paaiškino tikslą susirin
kimo sekančiai: kad suvieny-

iti visus Cbicagos ir apielinkių 
IJ-K. chorus tinkamesniam ir 
geresniam atstovavimui lietu
viu įvairiose svetimtaučių tar
pi1 rengiamose iškilmėse. Pa-

EXTRA SUSIRINKIMAS. 

Blaivininku Chicagos Ap
skritys šaukia er tra susirinki-
m,i birželio 18 d.. Dievo Ap
veizdos svetainėje, prie Union 
avc. ir lS-tos gatvės, 7 vai. 
vakare. 

Chicagos ir apielinkės visos 
Blaivininkų kuopos būtinai 
prisiųskit savo delegatus. 
Kviečiami atsilankyti visi vei
kėjai blaivybės dirvoje. Taip-
pat geistina butu, kad Blaivi
ninkų kuopų vaidybos atsilan
kytų į susirinkimą. Valdyba. 

LAIŠKAS I š LIETUVOS. 

P-as Kazys Zabiela gavo! 
laišką iš savo žmonos š'dulių j 
valsčiaus, Raseinių apskri-, 
čio. Rašyta s balandžio 20 d. 

Laiške sakoma, kad ji esan-; 
ti turtinga: turi arkli . karvę;; 
turi ko ir pavalgyti , nors 
skundžiai. Matyt, kad Lietu-; 
voj daug skurdo, jei turtingu 
save laiko tas, ka viena kar- '•• 
vę ir arklį turi ir skundžiai ; 
duonos išsitenka, 

kaiške praneša, kad i K ve-j 
darną neadresuotų, nes anot i 
rašytojos — "Pelenais • ir 
anglimis grista mūsų Kvedar-! 
na arba Konstantinavas." Ki
taip tariant. Kvėdarna išdegus į 
i r nėra kur laiškų ten padėti, Į 
nei kam priimti. 

. - . i . - I I ! ! ' . ' 

i nrses. Nuvežtas Lakeside 
nėn. 

Iigoni-

P SUSTREIKAVO 100 DAR 
t NINKU. 

I SI. 

t 

SUAREŠTUOTA GRAFIE 
NĖ MARKIEVVICZ. 

John F. Jelko margarino 
lirbtuvėje, 7o!) So. \Yushle-j Dublinas, birž. 1 I. Žinoma 
avv ave.. iš 430 darbininkų i air iu veikėja ir sukilimu va-

dovė grafienė liarkievrici su-
roikalauja areštuota ir nždarvta Cork'o 

rH) išėjo streikam 
Streikininkai 

rumpesnių darbo valandų kalėjimam 
ienoje, didesnių algų ir uni-j J inai kaltinama už maištiš-
s pripažinimo. | kas kalbas. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyru ir J.-umų Vaikini) padirbti 
snt onlorio sintni ir ovprkotai. liot 
ri'.Hsi>.inkti: Tčliaiistg modeliu nuo 
$20.00 iki Sl.%.00. 

Vyrii ir Jannij Vaikimi r a t a \ i 
sii:tni ir ovrrkotai SIS iki S2S.SO 

Vyru Kolirus po SS.O0 ir aucViau 
Vaikų Siutai po $.*>.0© ir aupSOiau. 

t Pirk savo overkotą dabar prioS 
{Klema, kuomet kainos pakįla. 

Mos taippat turime'pilna cilo bi-
skntj nešiotu siutg ir ovorkotu nuo 
liH.So ir amršriau. 

Kulį lirose. Tuxodo. Frork Siu
tai ir tt. $10.00 ir aucSvian. 

Atdara kiokvirn.-> vikarą iki 0 
vai. NoiLliomis iki 6 valandai. Su-
batomis visa dlon.7 iki 10 valandai. 

S. CJOROOV 
II1S S. HaKtctl SU. Cltk-agn, III. 

T"»oi(rta l«02. 
l»m>^m>~~ m m m• m^amam —tfcan^a>—n^| 

PRANEŠIMAI 
Iš T()WX OF LAKE. 

šiandie, birželio 18 d., 8 vnl. 
vnk;iro Davis S^are parko svetai-
lėje. L. Vyčiu ]:] kuopa turės prieš 
pusmetinį susirinkimą. Visi nariai 
malonėsite susirinkiman atsilanky
ti. 

Kp. Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

'VVest Sides Lietnvių Viešo kny
gyno dolefmtiĮ susirinkimas įvyks 
nedėliojo birželio 22 d.. 1 KX) vai. 
po pietų M. Moldažio didžioje sve
tainėje. 2242 W, 23rd pi. 

Jj. Y. Knygyno Valdyba. 

Is. RRIDCTEPORTO. 

L. Vyčin lf>-tos kuopos šiandie 
vakare. 7:30 vai. įvyksta svarbus 
susirinkimas. Nariai, kurio *lar ne 
sujjrnžinote buvusio pikniko tikio-
tus, malonėkite šiandie tai padary
ti. Valdyba. 

Apsvarstyk pats sau--
Išdirbejiai didelių ^pakelių" cigaretų mėgina vi

sur daryti dideli "triukšmą" kad jie buk vartoja Tur
kišką tabaką savo išdirbiniuose. 

Ar jus nemanote kad Helmar tikrai turėtų sukel
ti didesni triukšmą apie savo 100% grynai Turkiško 
tabako? 

Jus turite atsakyma-teip kaip Gubernatorius sako 
— Turkiški yra lengviausias ir geriausias tabakas del 
cigaretų. 

jr, ži'-rf- •- Į - : I į - r r -
rffnaSUfytod Išdirbėjai Augščiavsios Rūšies Turkiškų ir 

Egyptiškų Cigarflų visam pasaulyj. 

i 
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