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Lenkų legijonierių 
pegNmi Lietuvoje

164 ĮMONES KALTINAMI 
Ut NUŽUDYMĄ CARO.

■tetMatama, liepos 15.—Kol- 
Jako vnhlžin Kiberijoje atliko

••Japonija duoda arnotu painrti 
Petrogradu

IiiidMlcai šveičia pergales 
’ šveatę

Amsterdam. liepos 15.—Sa
loje Vieringvne gyvena buvę* 
vokiečių aoato įpėdinis. Priai- 
mtana jaa apie tų, jog talki
ninkai pareikalaus Olandijos jį 
išduoti, jis atsako, kad talki
ninkai. turbut, pajiaikę skelb
dami tokius keistu^ savo ra-

minios. Mirtinai (ištirinėjimu* rūkai* nužudy
mu rara) rara aa ja šeimyna. 
Valdžia tari dokumentų, ralig 
kurių net 164 žmonės yra kal
tinami toje nc)mprnsloje žmog
žudystėje.

Admirolo Knlčako valdžioa 
teimlarystė* ministeris seniau 
išleido slaptų įsakymų Kiberi
jo* armija* komėmInntui, pv- 

' nerolui Ibonontovič.
Dalia r tas įrakvma.* paskelb

ta. viešai. Išdaiie* jame aak»-

te lira 63 gat ir 
kuomet gntveka- 
k darban atrūk- 
HanšiUs rango jo 
rgai. Praeitų iš- 
rireiklaužiai iš 

>. Praeitų šešta- 
I nulydi ti į na 
ar išnaujo buvo

Rusų baltoji gvardija žada ap
sidirbti psr vasarų.

Tolias išvardinami visi 1CI

katrie yra

|ionija turi artimn* ryšiu* su 
generolu Ytub-nieli. gyvenan
čiu Ktockbolme ir atitovaujau
čiu ru*u* )iriešlM>)ševikus. Vu- 
tb-niclt prieėholševikiška* ru*ų 
armija*. veikiančiai prieš 
Petrogradu. aprūpina ane-niei- 
ju ir ginklais. Tai visa rusam* 
pristato .la|Minija.

Pastaraisiais laikais ties Vi- 
yle bolševikai nuo rusų atėmė 
II naujų ja|K>niškų anuotų.

Virio* rusai a|»e neikiančių 
pH-lininiu Suomi jo, užln jo* šo
ne rusų unuijų išsin-škia la
trai jM-aMniriiškai. Sako, jog ta. 
armija netenka reikiamos ini- 
cijatyvoa ir dar gali prarasti 
Pskovu. Tuo labjaus, kad jų 
smarkiai stumia atgal skaitlia- 
gesnieji liolševikai. kurie tam 
šerne spveijaliai rakooeratrao- 
ti.

Bei podraug turima gana ir 
viHiea. Kanaanu pagriba* pali 
ateiti Pkhaitijaa tanių i___

lh- tu, reikalingi .-anuoti

Nvžinrint tų virai trukumų 
ii sunkenybių, čia ra pasiti- 
kėjimu tvirtinama, jog per ra/’l 
*arų visvien IMrogradaa bgv t 
imimtns nuo Isdševikų.

SuĮiraalama. ra Pilliigrate' | 
' lUMvnimu yra surišti dideli ■ 
■ nuostoliai ir <li<lelis kraujo | 
|>ralivjinias.

Bri rusai to visa ssrigaM 
Bi tik bu* išgelbėtas IMrugm-' J 
das ir aname pravesta demo
kratinė tvarka.

Bolševikai Inte

—---fL-- - - ž-ri-- 1— ’timaro Kamn^ ir onoen^.
UI deaertaviu* H mĄN| 

jų armijos prieš boiševikM,| 
Nako dj B* i1rriy iMSiiSkiBl ■ 
U jų giminės.

Už pnbėgmtes iš raratem| 
armijos penki* kareiviu* In

Lsateaaa, liepos 15.—B A- 
meriko* praeitų šeštadienį An- 
gtijoa parskrido anglų oriai- 

' vis B-34. Orlaivio komendan
tas Bcott štai kų pasakoja apie 
tų aavo kelionę:

Esu kaip tik tikras spėji kas. 
Tų naktj. kuoraet mea apleido- 
■e New Yorko padanges, bu
vau parakęs, kad mum* kelio
nė atgal j Angliju užima apie 
7O-8U valandų. Kelionę me* at
likome į 75 valandas. Tuo tar
pu kelionei j Amerikų buvo 
reikalinga 1(H valandų.

Pastarųjmn musų skridimui 
išpradžių patarnavo prielan
kus vėjas, nežiūrint vieno, ma- 
šinerijo* sugulimo.

Pirmųsia* Si«i mylių nu-* 
skridome gana greitai. Darė- 
mr 72 mazgu in lando j., - 
tai* ir dauginu.

Ws»pra ra*«ę*A

nsĮrtiuiiršiu alsi- 
ra Nes Vorku 
; orlaivis palmg- 

Tmir, bok

cUdaiKiv.

Nektiomvt 
sveikinimo 
kuomet mus 
va apnuko aplink

■mi* mirgėjo tik vienas žiburių 
laukas. Ne visur tenka pama
tyti tokiu* stebėtinu* reginiu*.

Musų mašinos perdaug tra
tėjo, tad neleido mum* nugir
sti žmonių krikštavimus New 
Yorko gatvėse, kas, be abejo
nės, turėjo įvykti.

Užpakalyj savy* me* turėjo
me stiprų vėjų, kuomet buvo
me už 150 mylių pietuose nuo 
Nea-foundlando. Bet toliau* 
vėjas atsisuko priešais mus ir 
sulaikė musų greitumų.

M valandas migioM.
Dar toliau* ir paskui

kelionė, galo putė lengvas vė
jas įvairiais šonais. Viliuje 

| vandenyno me* jritridome j 
pirštas miglas, kurias bridome 
i per 24 valandas.

Didžiumų keliom-* atlikome 
žeminu debesų juosto*. Bet vi
rai kelionėn metu neteko |iaiiia- 
tyti jūrių paviršiaus.

Prieš p:it A iri jų m*. buvome 
' Įuikilę 5,000 pėdų augštuinon. 
į Toje nugštumoje išbuvome G 
'valanda*. laimi nušalome

ligi

Viena mašinerija sugedo

Kelionėj** mum* sugeilo vi 
na mažinrriia iš penkto IL*i 
kia, mes buvom netekę vie* 

ir su kitomis keturiomis maši
nerijomis.

Ahelnai imant, retai kada 
pavnrtojamos antkart visos 
penkiog mašinerijos.

Kelionė* metu dažniausia 
veikia tiktai keturios mašine
rijos.

Dėkingi guradariuL
Kuv. Valstijose gyvuoja svai

galų proliibicija. Nelengvu 
mum* buvo gauti kelionei rei 
kalingų svaigalų (rūmo).

Visgi atsirado toks gerada
ri, kur* mums indavė svaiga
lų. Jam už tai esame daug dė
kingi.

Tos geradari* tik mum* yni 
žinomas. "Nes jis niu* pašildė, 
kuomet mes nugštumoje bu
vom sustingę.

Tai pirmasis mėginimas.

R 34 kelionė į Amerikų ir at
gal tai pirmn*i* išmėginimą*. 
Ir tai |ui*ekmingni atlikta*.

Manau, trumpoj ateityj 
|tran*portacijoje per Atlnntikų 

p!?**♦•. f Ir 
j latviai l>u* padidinti ir jiv |m 
*ektningni be jokio pnvojnti* 
atlik* kelione, taip, 

Mje atliek
Bet

I I

Pryčrai* ra ravo pagalbinin
kais tara tikslui Banketo buvo 
pagaminę* nngj vieliniam nar

Mana, teajans Bėjo priešakiu 
audrinkime ir patvirtino pry- 
čerio žodžius pažymėdama*, 
jog jo tikėjimas jj gali »1>- 
drausti nuo bjauriausių nuodų.

Ir taa žioplam famgriini lai
vo psuūųlyU itetiis įgelti an
giai. Taa mielai nutiko.

Akiveisdoje viso susirinki
mo Harrison atsidarė narvų ir 
nutvėrė braškančių angį už nu-, 
garo*. Angis penki* kartus 
įgėlė jam rankon.

Po to sektantai dar smar
kiau ėmė melstiea, kad Harri- 
šonų sustiprinti jo tikėjime.

Bet čia tikėjtanas nieko ne- 
gelbėjo. Už porus dienų llarri- 
son mirė.

Ar-gi tai ne žioplu* tų sek
tantų dariu* 7

Paryžtns, liepos 15.—Kairįjį 
Ritine upė* šonų paimu «a\o 
kontrulėn talkininkų nuskirto
ji komisija. Berlyno valdžia 
buvo nuskyruai savo atstovų 
su įgaliojimu paimti kontrulėn 
tų Pareiti). IV-1 talkininkui tie 
pė jam keliauti atgal Berlynan

DIDELE KAMPANIJA 
PRIEŠ TAUTŲ 

SĄJUNGA.

IfiMiMUIkMU, 4IV|AJ* i rn

įdedama didele kampanija priei 
i tautų sųjungn. Taip vadinami 
|“l*eague for the Prrservalioi 
of Amerivan Indcpendcncv

Berlyną*, liejies 14.—l’ionni 
jnsklydusios kaiboa, jog žino
mas nanlančių laivių Itcgaib**- 
t ingo jo veikimo sumanytoja* 
admirolas Tirjsita ir vokiečių 
armijų buvę* viršininkas c -il 
Liulemlorfl imtys eisiu ir pasi
duosiu talkininkų teismui, knd 
atsakyti už savo jtnt«iži-ngi- 
mu« karė* metu.

Nežinių kur pražuvo dauge
liu buvusių vokiečių nardančių 
lai vi ų komcndnnt ų.

BUSIĄ PIGIAU IŠMOKĖ
JUS BOND8U8

Taip tvirtina kongrermanas
Osborne.

K<>tiWa*liington, Ih-įmi* I4. 
gresnmnn, t>*l*<rm- iš l'alifor 
iiijo*. n-publikona*. tvirtim, 
jog pragyvenimas tuojau* at 
pigsiųs, kuomri žmonės |«i- 
įmigsiu mokėti iiž imimlu* |»-r- 
gulė.* Ismdsii*.

O-Imoih- suko, jog šiandie 
pinigai •**« Ietim* vertė*. P.-i* 
L ui jin |>nkil*ių.

DĖL UBŲ PAKELTA 
STREIKAS

|rW bolševiku*. Manoma M 
tomis armijomis susijungti ir 
lantlrami* jėgomis pradėti 
veikimų.

Rusam* šiandie be kitko la
bai reikalinga turėti kiaalau- 
gmaria kulkosvaidžių, kokių 
t-kimasi gauti nuo bolševikų.

raisstaaWi 
rikų.
v-« ra^ j 

Dėdė Šamas perspėja Meksiki j
. I

S. VALSTIJOS ĮMANI Ut informavo Meksikos valdfių, 
MEKSIKOS. Ikad tolesniai tenai svetimša-

------------- liai butų prideramai ap*augo-
Reikalauja apsaugoti avetimža jauti. Nes kitaip Dėdė Kautas 

lių gyvybę ir mantų. , jau netek* kantrybės ir rara 
kaimynę im* tvarkyti, jei ji 
jmti nenorės nrlta m-galė* su- 

Isitvarkyti.
Bri jei kartai* vienos Kur. 

Vulstijos kokiuo nors budu ne- 
jįstengs Meksikos patvarkyti, 
tuomet joms pagelhų dups 
Anglija *u Pram-tirija. Gi 
tvarka toj anarchijos šalyj tu-

Washinglon. liejios 15.— Suv. 
Valstijos. |>altaigu*ios reikalus 
ra Vokietija, imasi ftagaliaus 
pravesti tvarkų ir Meksikoje. 
Tų daro spiriamos talkininkų. 
Nes jau kelinti metai Meksiko
je svetimšaliai bjaurini per**- 
klojami ir žudomi.

Suv. Valstijų vyrinusjls' |«a-,ri Imt įvesta.

20,000 ARMĖNŲ KELIAUS t 
NAMO.

IKonstantinopolis. liejio, 15. 
Vaitelių laikrašti* Jagadm 

mari praneša, kad 3M**I at 
m-mi tuojau, nplvi-ių Ik-ura 
bijų ir i*keliau«ių Armėnijon.

NUBAUSTA KALEJIM

\ akut' l'llieagoje krimina
le tiulmu-tii kalėjimu 
•rių metų ligi gyvu* 

Mr*. Vera Trejiagnivr 
udviiui Pauliau* Vol

Berlynas, liepo* 15. Vol
* aidžia )iaprnMuoju ir

Amerikoniški maisto mate
liai Suomijoje vis daugiau at
kraunami maistu. Ta* maistas 
skiriamas Petrogrado 
jaa**, krirari taa t 
laimins nuo įpdšerikų.

i I

I

TAIKOS lOimOCUA 
NIEKO NEVEIKS AKI 

JOS KLAUSIME.

Paryžius, liepos 14.—Tnil 
.konferencijoje galutinai nnt 
tn nesvarstyti Airijos liki 
klausimo. Ne- taip nori An, 

įja.

NAUJAS AMBASADORH. 
ITALIJOJE

Paryžius, liepos 14. Si 
Valstijų iiiiib.-i-.-idorin* Dali, 
je Pagr rezignavo. Ja viri

LIEPOS 15. M19 M



UCTVVIV KATAl-lM V bl>ncKA>T» 

“DRAUGAS”

s

Vilniaus. Tai ju paskutinė ka-
Byra Vilnių užgrobti.

Abejotina, beg balanai, žy
dai, baltgudiiai taa dalymR

aa. Ižkalno žinia, kad visa tai 
lenkų fabrikacija. Kaip apie 
kitas, taip ir apie šių lenkų ne
teisybę pasauli* atsitinoa. Ne 
lenkams Vilnių ir kitus Lietu
vos plotus apspręsti. Tai Lie
tuvos gyventojų reikalas.

| mma*—H«r m nu ~M«s«r Oe*»r~ 
•••• | r*<ttanao<ų

“ tena*.
"DRAUGAS” PUBLISHING CO.
MOD W. 46th SU CtMOOš, UL*

Stato Paskutinę 
Kazyrą.

' Kare išblaškė lietuvius po 
Euro|ių ir Azijų. Jų visų min- 

J tie yra grįžti Lietuvon, padėti 
Lietuvos valstybės kuriamų- 
jam darbai.

Žymiausios lietuvių dalys 
randasi Vokietijoj ir buvusios 
Au*lru-V<«grijos viešpatijos 
plotuose. Tni karve imtiniai 
arba deportuoti U IJetuvee. D 
Lietuvos laikraščių atritinome, 
kad tieji dabar gražinami Lie
tuvon, Lietuvos valdžiai rūpi
nantis.

Atsirado lietuvių būrys ir 
Prancūzijoje, alijantam* Vo- 

' kietijo* plotų užėmus. Jų tė
vynėn grųžinimu rūpinasi Lie
tuvos atstovybė Paryžiuje. Tik 
ir ten, kaip visur, pinigų sto
ka. o patys tremtiniai netari 
Ištekliau* savomis lėšomis 
grįžti.

Archangelske susirašė keli 
įimtai lietuvių, tėvynėn grįžti 
norinčiųjų. Bot jiems nėr kaip. 
Transportų ir ižtctiiaug stoka. 

----*-----1 et-a--- ?_ ae--- a-----wn»1 IkBUBSiC,

Ukrainoj, bet jiems grįžti dar 
sunkiau. Ant kelio bolševikai 
stovi. 0 kas pus boiievikus 
ri'dtariil

fhmki.u ii bene bu, 8ii 
lietuvių padėtu. P-a* N. Gro
bia, pirmininkas komiteto, grį
žime reikalais raptuMfiasipjOb

CbieagM Labdarybę, kad jtaas 
padėtų. Norinčiųjų grįžti, anot 
jo pranešimo, susirašė j 10,000 
lietuvių. J porų tūkstančių ga
lėtų kelionę patys apmokėti. 
Ūkusieji ilidžiuma neturi iš
tekliaus. Kur transportų reika-

Ir staiga Vilnių su apie- 
b ukapnvu. Jie Vilnių 

« IsMvvikų “iMinoaavo” ir 
jį užvaldė. Kas drįs ik jų Vii 
■šų atimti, kitaip apie Vilniaus 
likimų spręsti, negu jie, lenkai, 
ateit

, Bot ir tai nevyko. U-nkų 
•sderi pasielgimai IJetuvoje 
pradėjo talkininkų akį kreipti. 
Styrinėjus, talkininkai atrado 
lenkų elgimosi IJrtuvvje i*1 
gvistinn, ir įsakė lenkam* ap
simalšinti.

< Apie lokį talkininkų Ietį 
kam* nemulonų nuosprendį iš- 
kalno gerai nujautė Paryžiuje 
jų sėdintieji atstotai. Jie uui 
lė, kad lenkinus Lietuvoje |«i- 
matas iš |>O kojų slysta. Ut- 
■kanbino pavojų lenkų seime.

Vicuus lenkas koropondi-n 
Im iš Paryžiaus, p. A. l'zar- 
neeki, savam laikraščiui “(Iii- 
eagu Dmly Xcw»” praneša, 

' kad Lenkijos Seimas nutaręs 
tuo-tuojaus jaivesti Vilniau* ir 
Naugarduko npskriėiams “ap- 
■bpręsti.” žinomu lenkam* 
prižiūrint ir rėdant. E,, t:;
apskričių gyventojai spręs, ar | 
jie dėsis prie Lenkijos nr pri" j 
koSoa kitos valslvls'-s nr n-

(‘lausouių nuo kilų kūnų su ' 
kas 'ti.
•••■'"nkų llll-.i. : .-i o ,’X. b 

kitokiu iMunalo Vilnių it 
••••■ s Lietuvos <ii.lt p:isi«avia- 
’ie nujaučiu, kud Ii..- plo

;ai vi<-»|Hitau*. i

giemnėt transportų nėra. Knip 
atsiras transportų, visupirma 
iš Sibiro bu* gabenami čeko- 
slavokai. serbai, lenkai. Kol 
lietuvių eilė ateis, juaei* ir me
tai ir kiti. O tuo tarpu var
gas, Indas ir įvairio* nelaimė*.

Kų amerikiečiai šiame rei
kli le galėtu lindėti, sunku pa- 

l sakyti. Basi, knip išlmjos Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
Ib’-mėjų sekcija prie Tauto* 

i Pundo, pnlės prie to prisidėti. 
Il-t tai ims laiko, o tuo tarpu 

j tėvynėn grįžti pasiryžusiųjų 
norai nėra jiulcnkinami.

Sunku ir apskaitliuoti, kaip 
' įvairiai lietuvius kari* nelai- 
' liiės palietė. Ims daug motų, 
kol Lietum iš karės žaizdų 
išsigydy*.

GRAMD RAPIDB, MICH 
LIETUVIAMS!

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džiu 20 dienos 1‘Jl'J ui. “Drau
gi;" atstovauja p. J. M A lt GĖ
JAS, .’sM Myrtle str.

Pa* j| galite “Draugų” už 
sirttšiuėti, nusipirkti paduoti 
I ii psjicškujituus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų.

Aiuomi atšaukiame įgalioji
mus lokiam nors kilniu Grari- 
<L Kap.d.-, Mieli. "Diaugo”

SAVINOS STAMPS 
l»> UlUJTr. TH* 

VN1TTD' STATUS 
COVERNMENT

latviai ir lietuviai. 7) fi

psieliologija. Soma reiškia ku

nijbs smarkiai atsikišusios į 
priešakį, nosis didelė ir siaura, 
šita šeimyna apima tik pen-

žinms, kurios kuopų įgaliotini: 
atstovauja.

nau*.
šių metų Ainerkos katuli

politikos įstaiga — Amerikos 
UrtNfcų TųoH-

* i 1»Tr 
ŽMONIŲ VElgL

1U
lkH j*-i nugniluni. Ui 
rirUu* butų, gB'l lirok

K<mIp1 jj (is i Broleliu vadi Alium, kaip iūu>4t<-, kuo 
M viena nedddietii būry* vy

iw <1 klaus** ju tnų>.
— Parbo- aUakvmc, kaiptikri

ii inm kėlimo, i 1 inu ir tvi 
tu itfima Mi

I*1
t»n

t

VKHAm

Mes ii 1

l



VERTA $9000 UŽ $7300.

(f.itlinnninn Ameriean 
Tradiug Co.),

T. F. pirm. 
9.00-12:30 Tarta Fondas, 

Y Moterų Sų junga ir Spaudo*

4) Darbdaviai priima vuus 
darbininku, ant tų pačių dar
bų. kuriuo* pinu atrciko diriio.

j) Kad nebūtų peraekiojanii 
tie darbininkai, kurie buvo au- 
orgaaizavę streikų.

Butų daug daugiau iiloAę, 
jei butų viri laikęsi vienybė*, 
nes kiti purų, trejetų dienų imi 
streikavę, pradėjo grįžti pri< 

įdubo.

l>-nkija atsiuntė delegncijų 
mi SUinišuuskiu ir pulkininku 
Mackevičių prudokyje. LMe- 
gacija nori tęsti Betuvių-li-nkų 
pasitarimus, kurie buvo pra
dėti, bet pertraukti Varšuvo
je. Dervltos tegali būti pasek
mingai vedančia tik tuouui, 
jei lenkai pripažins Lietuvos 
neprkilauroniybę su sostine 
Vilniuje, kaip jaa lietuviai bu
vo iš lenkų jiaaeikalavę m*. 
niaus.

Anrrikni Pramonės Boadrovt, 
karias ofisas yra 112 N. G rami 
RL, Baltiuion, Md., įsteigė 
IBDI RBYKTP.K ir KON- 
KTRIKCIJOS KOMISUI, 
kuri organizuoju ir grupuoja 
iUirbystė* žinovus. Komisija, 
suradus užtektinai turu tikros 
ildirbystėji- .rities žinovų, su
daro pienų draug su žinovai* 
tosios iUirbysti-s darbo vary
mui. žinovas einu už vedėjų. L 
A. Pramonė* Bendrovė sutei
kia jiinigus dirbtuvė, įsteigi

trood Avė, IU

Direktoriai:
(MICA(K) Hi nfnis

I

I

M-

1

I

I

ERNEST WE1NER
DRY GOOD5

1800 W. 47tb katnp. Wood BU
Mm 4ue4ar»a drtruta* IMtM 

Katvergaio ir buietot »•
um t*M*trtuktm« ftulMUbl. I 

YImA* tuaUMUolaL »bjMa i*a .raiša 
UaL MaD*a u jabutr/

—-■ST*

JOSEPH C. W0L0M
Lietuvis Advokatas

l*A NAI1X nriirrT
O>vatatB>e T-l MumbeMl »T

a4
avi, žsvaAtaeU Akli

CHlt’JUJo. 1LU

I

I

I

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 
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didele Av. Antano parapija, 
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NEPAPRASTOS ATVIRUTES

12 ŽMONIŲ SUŽEISTA

REIKALAUJA S10.000 Už 
PAVILIOJIMĄ MOTERS

Nepaprasto*

PRYCERI8 PASIDARt 
GALĄ

Prailgo" knygyne galima gauti Ai ų atviručių jau pagaminta kaina tiktai po

Airijos praiidenta* de Vale- 
.'m Chiragoje tikrai karališkai 

Imvo |mgerl>t:i*. Ji* via buvo 
'oficijaliai priimta*. puvaišin- 
ta* ir iškilmingai išlydėtas. 
Vakar vakare de Valeru iAke- 
liavo į San Enmeiscn,

IMdžiau«i<>- nirių mnnifvstn- 
rijos užvakar įvyko Uubs* par
ke. Ih-šimtys tuk-tare-iy žiuo- 
■ii) dangūs posvalaadlio 
krikštavo, sveikino Airijos 
pn-sėb-atų. kiemH-t ta. pasiro
dė tmt -|H-vijnli:ii pagamintų 
pagrindų.

Kalbėjo jis apie Airija* ne
priklausomybė* klausima. Nn- 
Įuisakoju Anglijos Is-leisį ir 
žiauri) apsiėjimu mi airių tan
ia. Išreiškė didį džiaugsmų, 
knd ėin >nrandn lukstnnėiua 
Airijos pririeti*.

Kalln'-jo ir buvęs gula-rnalo- 
■ iu* Ibmne. ir žymus šalie* po
litikas \Valsli, ir miesto majo
ras Tltompeon ir kiti.

Maas-mitinge padaryta reao- 
liorija Airijos ne,iriklauao«ny- 
l»č* reikalais, kml Suv. Valsti
jos pri|uižintų A i rijų, kaipo 
savistovių. n|isi*prvnilusių ia-

IjdKlaringosioa Sųjungos 4 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimų liepos 7 d.. 1919 m., Ap- 
v violų* Dievo jiarapijos rret. 
Siudriiikinum atslankė skait
linga* Imrelis narių. Negana, 
kad nš1uoniolikii*viai šiaip į- 
vairiai* budais darbuojasi dėl 
našlaičių lalai. la-t atsiranda 
ir tokių, kurie Įiaaukoja ir di- 
di-snę aukų impTiniiiiui naš
laičių būvio.

Praeitame susirinkime p. p. 
-1uoMi|ias ir Barbora Pankaus- 
l.ni paaukojo lotų. Už to kių 
aukų I-nbdnringosios Sujungus 

|4 kuopa taria širdingų ačiū. 
Tame susirinkime dar įplaukė 
i kasų sekanti pinigų suma:

\|« Oatbr"
I f m riu 25.00 Vilo XdK>

ritau
Susirinkimas bus dideliai 

• variais. Visos kuopos pri
supkite atstovus.

Valdyba.

Ne visi gal dar žino, kad 
Lab. gųj. Centru piknikas Na
ilonai darže, Riverside. Dl. 
įvyks nedėlioj. liepos 20 d. Tat 
gerb. lab. Sųj. kuopų valdy
bos. pasidarbuokite. Nueikite 
pas savo gerb. kun. klebonus 
ir paprašykite, kad tų dienų ii 
sakyklų praneštų ir paragintų 
savo jtarapijonua skaitlingai 
atsilankyti.

Padarykime Lab. Sųj. pik
nikų vienų iš pasekmingiausių 
Džiaugsmas bns našlniėinm* ir 
nea|»akoma parama Sujungsi

Aįmri Lab. Sųj. reikė* dang 
išmokėti pinigų už indėtns Aa 

llignt vin. apie SaiurnoHi žvou- I 
iTat paremkime Sųjungų 

Centro Valdyba

Lithuanian American Trading Co.
112 N. GreeneSL, Baltimore, Md.

SKATIKAI, lįĮt,

į.

4 kt
PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WSS) E Mišinį, nut. ralt

DIZNIZRIAl GARSINK i i eS 
••DRAUGE” Skaitykite ir Platinkite “Draugą”.
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