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Senatas veikia prieš 
prezidentą WiIsoną 

Gal Vokietjja bus priimta 
Tautų Sąjungon 

NORI ĮSTOTI SĄJUNGON, 
TURI IŠPILDYTI 

SĄLYGAS. 

Kuomet vokiečiai gaus talki
ninkų atsakymą. 

PAKYLA NESUTIKIMAI 
TAIKOS SUTARTIES 

REIKALE. 

Senatas nusprendė paskelbti 
sutarties tekstą. 

Washington, birž. 10.—Su
lig senatoriaus Jolinsono išTa-
lifornios rezoliucijos andai se
natas nusprendė pareikalauti, 
kad prezidentas AVilsonas pri
siųstų senatui pilną sutarties 
tekstą. 

Reikalavimas buvo induotas 
valstybės departamentui. Pa
starasis tą pasiuntė preziden
tui Wilsonui Europoje. 

Tas senato reikalavimas 
stipresnis pasidarė po to, kuo
met patirta, kad kai kurie Ne\v 
Yorko finansistai turi sutar
ties tekstus, gi nuo senato vis
kas slepiama. 

Prezidentas atsisako duoti 
tekstą. 

Vakar prezidentas YYilsonas 
iš Paryžiaus senatoriui lliteh-
cock prisiuntė tuo tikslu kable-
granią. 

Kablegramoje pažymi, jog 
jam labai nesmagu išgirsti se
nato reikalavimus. J is mielai 
sutiktų taikos sutarties tekstą 
pasiusti senatui ir leisti ta 
tekstą paskelbti, bet šiandie 
negali to padaryti. 

Tą padaryti bendras visų 
talkininkų nusprendimas. Nes 
nutarta pilnojo teksto pirmiau 
viešai neskelbti, kaip tik po 
vokiečių pasirašymo. 

Prezidentas pagal iaus ap
gailestauja, kad sutarties tek
stas patekęs į privatines ran
kas. J is parėdo tame reikale 
pravesti tardymus ir ištirti, 
kur ir kaip privatiniai asme
nys yra gavę tekstą. 

Nutarta eiti prieš prezidento 
norą. 

Iš Europos parkeliavęs vie
no didelio angliško laikraščio 
korespondentas paskelbė, jog 
jis parsivežęs taikos sutarties 
tekstą. 

Tuojaiis tas tekstas papuolė 
į senatoriaus Borah iš Ida h o 
rankas. 

Vakar senatorius tą sutar
ties tekstą parodė ir paskaitė 
senatui. Pakilo nepasitenkini
mai. Kaip tai, sakė republiko
nai senatoriai, tekstas privati-
niems žmonėms jau žinomas, 
jis laikraščiuose skelbiamas, 
gi senatas apie tai neturėtų 
nieko žinoti. 

Imta tarties sutarties tekstą 
intraukti į senato dienotvar
kės rekordus ir leisti oficija-
liai viešai paskelbti. 

Žymi dalis senatorių pasi
priešino. Bet republ ikonai ėmė 
viršų. 

Pagaliaus balsų didžiuma 

PASKELBTA ULTIMATU
MAS UNGARIJOS BOL

ŠEVIKAMS. 

Jie turi liauties kovoti prieš 
čekus-slovakus. 

Paryžius, birž. 10.—Taikos 
konferencijos pirmininkas Cle-
menceau mušė telegramą Un
garijos bolševikams, kad jie 
pertrauktų visokį veikimą 
prieš čekus-slovakus. 

Nes jei to nepadarysią, sa
koma telegramoje, tuomet tal
kininkai prieš juos imsiąsis aš
trių priemonių. 

AMERIKOS DARBO FEDE
RACIJOS METINIS SU

VAŽIAVIMAS. 

Atlantic City, N. J., birž. 10. 
— Vakar čia prasidėjo meti
nis Amerikos Darbo Federa
cijos suvažiavimas. 

Šiam laike tasai suvažiavi
mas vra labai svarbus. Nes 
Federacijos prezidentas Gont-
pers praneš apie savo nuveik
tus darbus darbo reikale tai
kos konferencijoje. 

Suvažiavimas, kiek žinoma, 
aštriai protestuos prieš pastos 
sistemą, sulig kurios laikraš
čių siuntinėjimui ši šalis pa
dalinta Į juostas. 

REIKALAUJA DALIES VO 
KIEČIŲ LAIVŲ. 

Londonas, birž. 11. — Naci-
jonalistų demokratų ir darbo 
partija metiniam suvažiame 
čia padarė protestą, kad Su v. 
Valstijos savinasi visus kon
fiskuotus savo uostuose vokie
čių laivus. 

Anglai reikalauja, kad tie 
laivai butų padalinti talkinin
kams proporcijonaliai pasi
remiant apturėtais nuostoliais 
jūrėse. 

M i tarta taikos sutarties tekstą 
intraukii j rekordus ir pa
skelbti viešai. 

Pabaigoje prie republikonu 
senatorių prisidėjo ir 9 demo
kratai senatoriai. 

Nesutikimams pradžia. 
Taigi dabar padaryta pra

džia nesutikimams republiko-
niško senato su prezidentu. 

Prezidentas įsakė neskelbti 
sutarties teksto. Gi senatas pa
sielgia priešingai. 

Reiškia, kad tarpe senato ir 
šalies administracijos pakils 
kova, nesusiklausymai svar
biuose šalies reikal&ose. 

Juk šiandie negali but šaliai 
svarbesnio daikto, kaip- taikos 
sutartis. Tečiau ir tuo svar
biuoju reikalu nesutinkama. 

Paryžius, birž. 10.—Premje
ras Clemenceau, pulkininkas 
House ir lordas Robert Cecil 
perkratė taikos sutartyje sąly
gas, sulig kurių tautų sąjun-
gon galėtų įstoti kitos visos 
tautos, išėmus jau įstojusias, 
katros skaitosi sąjungos įkūrė
jos. 

Savo perkratymo raportą 
padavė talkininkų tarybai. Pa
aiškėjo, jog greitu laiku ir 
Vokietija gali įstoti tautų są-
jungon, jei ji išpildys sekan
čius tris reikalavimus: 

1. Kuomet įsteigs pastovią 
valdžią. 

2. Kuomet patvirtins taikos 
sutartį. 

3. Kuomet sąžiningai pildys 
sutarties sąlygas. 

Su tomis sąlygomis talkinin
kų taryba sutiko. Tad Vokie
tija turi progos sąjungon įsto
ti ateinantį rudenį, kuomet 
YVasliingtonan bus sušauktas 
sąjungos susirinkimas. 

Bet nesutikimai pakilę ki
tuose klausimuose. 

Premjeras Lloyd George, 
prezidentas Wilsonas ir kiti 
sutinka su tuo, kad kuomet 
Vokietija bus įsileista sąjun
gon, tuomet turi but panaikin
ta visokia talkininkų armijų 
okupacija Vokietijoje. 

Tečiau su tuo nesutinka 
premjeras Clemenceau. I r tas 
klausimas ligšiol neišrištas. 

Kuomet vokiečiai gaus 
atsakymą. 

Pranešta, jog talkininkai pa-

TELEGRAMA Iš WASH-
INGTONO. 

Washington, birž. 10. — Lie
tuvių Pildomasis Komitetas 
vakar gavo lietuvių armijos 
fotografijų iŠ Lietuvos. Taip-
pat nuo p. Noraus, iš Liepojos, 
sekančią kablegramą: 

Lietuvos ministerių kabine
tas po mano pranešimo apie 
politikinį Amerikos lietuvių 
veikimą pripažino didelę jam 
svarbą ir pakvietė Amerikos 
lietuvius ir tolesniai darbuo-
ties mūsų tautos laisvei ir ge
rovei. 

Būtinas yra daiktas Ameri
kos lietuviams turėti savo at
stovus taikos konferencijoje. 

Sekančią savaitę aš iškeliau
ju Paryžiun. 

PASALINGA KARĖ 
AIRIJOJE. 

Apie tai pranešta prez. Wilso-
nui. 

APIPLĖŠTA LIETUVIS 
VAISTININKAS. 

Vakar dienos metu du plėši
ku su revolveriais inėjo F. A. 
Poškos vaistinėn po num. 3101 
So. Morgan gat. 

Nuo Poškos ir Juozo Bart
kaus paėmė $347. 

gabaus sutikę ir nusprendę, 
kad vokiečiams į jų kontr-pa-
siulymus atsakymas turi but 
paduotas šią savaitę, gal bir
želio 13 Ir l4 dieną. Bet ne-
anksčiau 13 dienos. 

Taip nutarta, kad kuomet 
vokiečiai gaus atsakymą, tad į 
sekančias penkias dienas jie 
turės sutartį patvirtinti arba 
atmesti. 

Talkininkų taryba kasdien 
turi susirinkimus ir išklauso 
įvairių komisijų raportų. 

Paryžius, birž. 11. — Ame
rikos airių atstovu Dunne ir 
Walsh pranešė prezidentui 
Wilsonui, jog Airijoje praside
da pasalinga karė. Vadinasi, 
airiai susiorganizavo į nes
kaitlingus būrius, apsiginkla
vo ir visur pasalingai užpul
dinėja anglų kariuomenę. 

Atstovu tvirtina, jog tas 
yra tik pradžia. Jei taikos 
konferencija arba pati Angli
ja nepripažins Airijai laisvės 
ir nepriklausomybės, tad pa
salinga karė padidės. 

Tokia karė yra labai pavo 
jinga viešpatijai. To pavojaus 
gali susilaukti Anglija. Nes, 
sako, airiams jau nebelieka 
kitokio išėjimo. 

KONGRESAS PALIEČIA 
PREZIDENTO IŠVA

ŽIAVIMUS. 

Tuo tikslu paduota kongresui 
rezoliucija. 

Washington, birž. 11. — Aną 
dieną kongresmanas Walsh iš 
Mass. valstijos padavė kon
gresui rezoliuciją, atkreiptą 
prieš Suv. Valstijų prezidento 
išvažiavimus iš savo šalies. 

Rezoliucijoje sakoma, kad 
jei šalies prezidentas šalį ap
leidžia ilgiau kaip 24 valan
doms, tuomet savo ofisą ir vi
sas pareigas turi palikti vice
prezidentui. 

Nežinia, ką kongresas pada
rys su tąja rezoliucija. 

UNGARIJOS KARDINOLAS 
NETURI NAMU, 

BOLŠEVIKAI NUO JO AT
ĖMĖ NAMUS IR VISĄ 

MANTĄ. 

Šiandie senelis turi prieglaudą 
pas vieną kleboną. 

Esztergom, Ungarija, birž. 10. 
—Šitam puošniam ir dailiam 
mieste, kurį vokiečiai vadina 
1 ' G ran, ' ' gi ungarai—'' Esz
tergom, " turėjo savo reziden
ciją Ungarijos katalikų pri
matas, kardinolas Jonas Czer-
noch. Šitą miestą šiandie turi 
užvaldę ungarų nedorėliai bol
ševikai. Senelis kardinolas iš
varytas iš savo rezidencijos, 
užgrobta jo visa manta. 

Kardinolas Czernoch eina 70 
metus. Yra plačiai žinomas, 
kaipo didžiausias pavargėlių 
žmonių geradėjas. Savo įplau
komis kardinolas visuomet da
lindavosi su pavargėliais. Nei 
vienas žmogus neišeidavo tuš
čiomis, katras tik kreipdavosi 
kardinolo rezidencijon ir nusi-
skųzdavo ant savo padėjimo. 

Kaipo Katalikų Bažnyčios 
hierarchijos galva šioj šalyj 
jis visų žmonių labai mylimas 
ir gerbiamas. I r šiandie jis pa
niekintas tų, katrie mėgina 
pravesti šalyje anarchiją, pa
laikyti visur terorizmą, katrie 
sakosi esą darbininkų gerada
riai. 

Bolševikai buvo pareikala

vę, kad senelis kardinolas pri
pažintų nedorą bolševikų val
džią. J is to nepadarė. Tad už 
tą jis išvarytas iš savo namų. 

Per ilgus metus kardinolo 
rezidenciją šalę Dunojaus ap
lankydavo katalikų dvasiški ja, 
įvairių šalių diplomatai. Kar
dinolo ofisas buvo surištas su 
daugeliu reikalų, kaip dideli 
yra katalikiškos Ungarijos rei
kalai. 

Šiandie kardinolo rezidenci
jon įsikraustė bolševikai. 

Bolševikai pagrobė viską. 
Kuomet bolševikai užgrobė 

kontrolę teritorijos, kurioj yra 
šis miestas, ir kuomet jie pa
skelbė nedoriausią savo raštą, 
kad katalikų kunigai nuo 
augščiausio ligi žemiausio vie
toje Kristaus mokslo bažnyčio
se skelbtų soči jai izmo mokslą, 
pirmiausia liepta rezidenci
ją apleisti kardinolui. Negi ga
lėjo senelis pasipriešinti nedo
rėliams. Tie atėjo, kardinolą 
išlydėjo laukan ir pagrobė vi
są, rezidencijoje atsirandančią, 
kardinolo privatinę savastį ir 
bažnytines nuosavybes. Už
drausta jam buvo pasiimti ir 
užlaikyti net porą arklių su 
karieta. Leista pasiimti tik 
kiek reikalingų rūbų. 

Prie rezidencijos bolševikai 
išpradžių pastatė sargybą, gi 
paskui leido ten apsigyventi 
nuskurusiems savo šalinin
kams. 

Tuo tarpu kardinolas rado 
laikiną; prieglaudą pas savo 
vieną; kleboną provincijoje. 

Kardinolas kaipo kalinys. 

Andai kardinolas pėsčias bu
vo nuėjęs į vieną netolimą baž
nyčią provincijoj. Iš visų apy
linkių jo pasitiktų ir pasvei
kintų suplaukė 20 tūkstančių 
žmonių. 

Dideliausi buvo krikštavi-
mai. Tos žmonių minios paskui 
senelį kardinolą nulydėjo atgal 
į klebono namus, kuriuose ap
sigyvenęs. Buvo parūpinta 
puošnus vežimas. Bet senelis 
atsisakė važiuoti. 

Bolševikų valdžia atidaro 
visus kardinolui atsiunčiamus 
laiškus. Uždrausta kardinolui 
susieiti ir kalbėti su pašali
niais žmonėmis, išėmus bolše
vikų agentus. Taigi, kardino
las yra laikomas kaipo papra
stas kalinys. 

Ką padarysią su rezidencija. 

Bolševikai yra įsitikinę, jo-
gei jie jau nesugrąžinsią kar
dinolui jo rezidencijos. Sakosi, 
jie toje rezidencijoje įsisteigsią 
kokią tai socijalistų "kultū
r o s " įstaigą. 

Kardinolo rezidencijoje il
giausius metus yra tarnavę ke
li tarnai. Šitie taippat išvary
ta iš po pastogės ir uždrausta 
jiems susinešti su savo gerada
riu. 

Bet kardinolas turi Dievuje 
vilties, kad šitokia pagedusių 
žmonių piktybė visgi neilgai 
tęsis. Bolševikai bus sutraš
kinti. Išauš nauja gadynė Un-

1 garijos katalikams. > Tuomet 
j pasibaigs ir dideli vargai. 

Dar negreit bus praves 
ta taika Europoje 

Žydų tautos atstovai stato 
reikalavimus Taikos 

NEGREIT BUS PADARYTA 
TAIKA. 

Vokiečiai tikisi gauti paleng
vinimų. 

Paryžius, birž. 11. — Nerei
kia laukti, kad veik turės į-
vykti galutina taika. Tam tik
slui yra faktai. 

Amerikos atstovai taikos 
konferencijoje yra apsigyvenę 
Crillon viešbutyj. Prailginta 
viešbučio nusamdymas net li
gi rudens. 

Tas reiškia, kad ligi galuti
nos taikos yra dar gražus keli 
mėnesiai. 

Šiais laikais vokiečiams bus 
duota patvirtinti tik taikog 
sąlygos. Oi paskui taikos 
klausimai bus rišami toliaus 
savo keliu. 
Vokiečiai tikisi gauti paleng

vinimų taikos sąlygose. Bet 
prancūzų spauda tvirtina, kad 
jokių palengvinimų nebusią ir 
vokiečiai nepatvirtinsią su
tarties. 

Bet kas turi progos dažniau 
susieiti su taikos konferenci
jos atstovais ir su šitais kalbė
ti es, tas nuomoniauja, kad vo
kiečiai gausią palengvinimus. 
Nežinia kaip dideli tie paleng
vinimai busią, bet jų busią. 

Juk neveltui talkininkai 
antroji savaitė aptaria atsaky
mą Į vokiečių kontr-pasiuly-
mus. Yra pamato manyti, kad 
kai kurios sąlygos modifikuoja
mos. 

ŽYDŲ ATSTOVAI REIKA
LAUJA GVARANTI-
JOS.SAVO TAUTAI. 

Reikalauja žydams lygybės 
visose šalyse. 

Paryžius, birž. 11. — Žydų 
atstovai iš Amerikos, Angli
jos, Italijos ir iš kitų viešpa
tijų taikos konferencijai čia 
indavė reikalavimą (diplomą 
tiškai tariant, pasiūlymus), 
kad visose šalyse tautų žmo
nių mažumai butų gvarantuo-
ta lygybės teisės. 

Žydai ypač tokią lygybės 
gvarantiją nori gauti Bulgari
joj, Lenkijoj, Rumunijoj, Ru
sijoj ir kitose jrytmėse ir cen-
tralinėse viešpatijose. 

Toji teisių lygybė turi būti 
civiliam gyvenime, religijoje, 
mokyklose, kalboje ir rasėje 

Be to žydai reikalauja, kad 
nuo pogromų žydų likusioms 
našlėms ir našlaičiams vieš
patijos privalo mokėti pensi
jas. Ta viešpatija privalo at
sakyti, kurioje leidžiama ne
žmoniškai persekioti ir žudyti 
žydus. 

PERSPĖJA VOKIETIS 
VOKIEČIUS. 

Sako, gana niekus kalbėti. 

HOOVER SAKO, BUS UŽ
TEKTINAI MAISTO. 

EUROPAI YRA REIKALIN
GI AMERIKOS UŽDE-

RĖJIMAI. 

Iš visako Labai trūksta galvijų 

Paryžius, birž. 10. — Žino
mas talkininkų maistu aprū
pinimo komisijos pirmininkas 
Hoover čia paskelbė, jog vi
sam pasaulyj maisto užteksią 
pilnai po ateinančios pjūties, 
jei neištiksianti kokia nors 
netikėta katastrofa, kenkianti 
javų valymui. 

Duonos sąmata yra lygsva-j 
roję. Bet Amerikos javu. ir 
išteklius bus reikalingas Eu
ropai. Gerai yra tas, kad kvie
čių ir rugių prekyba Ameri
koje dar pasilikusi vyriausy
bės rankose. Tas perprikliams 
neleis spekuliuoti ir į sande
lius krauti. 

Rytinėj Europoj cukraus | 
užderėjimai šįmet menki. Dar-« 

Berne, birž. 11. — Berlyno 
laikraštyj Vossisclie Zeitung 
George Bernhard perspėja vo
kiečius, kad jie perdaug nešu-
kautų už nepatvirtinimą tal
kos sutarties. 

Jis sako, jog vokiečiai turi 
liauties tikėję, kad jie gaus 
bent kokius palengvinimus 
taikos sąlygose, kuomet pri
vers savo valdžią nepatvirtinti 
taikos sutarties. 

žovių visur busią kuone nor
maliai. 

Per sekančius metus Euro
pai prasimaitinti reikėsią apie 
2,250,000,000 bušelių kviečių ir 
rugių. Iš to apie 800,000,000 
bušelių reiksią importuoti. 

Bet mažai busią mėsos, nes 
tam tikslui labai trūksta gal
vijų ir kiaulių. 

Fo taikos padarymo Hoover 
ir Amerikos vyriausybė nie
ko bendra neturėsią su Euro
pos žmonių maitinimu. Tad 
patariama išrasti priemones 
kitokias, kad butų galima 
tinkamai maistu aprūpinti Eu
ropos gyventojus. 

Po taikos kiekviena atski
ra viešpatija turės rupinties 
pati prasimaitinti ir gauti rei
kalingo maisto. 

\ 
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Iš Tautininkų Seimo. 

Nauji Ą. L. T. val
dininkai. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
praneša, kad B. F . Mastaus-
kas iš Detroit, pirmas leite
nantas Suvienytų Valstijų A-
yijacijos Tarnyboje karės me
tu, tapo išrinktas tos Tarybos 
Prezidentu jos metiniame su
važiavime \Yashingtone, D. C 
P-nas Mastauskas, pabaigęs 
sąryšį su Armija, buvo nu
siųstas Paryžiun su konfiden
cial iu uždaviniu, kurį jam 
pavedė viešosios Informacijos 
Komitetas. Paskui jis darbą-
vosi kaipo patarėjas prie Lie
tuvių Delegacijos Taikos 
Konferencijoje. Tuo pačiu žy
giu tapo išrinkti į valdybų: 
p-nas J. K. Milius iš Pittsbur-
go, buvęs Amerikos Lietuvių 
Tarybos Prezidentas dabar y-
ra pirmu vice-prezidentu, p-
nas A. Staknis iš Nevvark'o 
N. J . antras vice-prezklentas 
ir p. Carl Z. Chesnun (Česnu-
lis), sekretorius. 

Farbmanas apie 
Lietuvą. 

Trečiame straipsnyje \). Farb-
man rašo apie Rusijų ir jos 
bolševikus, kiek galėjo gauti 
žinių iš nelaisvių bolševikų, 
p a t e k u s i u į r a n k a s l ie tuvių 
ka r iuomene i . 

Tarp kitko p. F. sako, kad 
lietuvių armija, sugavus bol
ševikų, kariaujanti prieš Lie
tuva, neima jo nelaisvėn tik 
sušaudo ant vietos, kaipo tė
vynės pardavėjų. 

Farbmana s kalbėjo su vienu 
raudonarmiečiu, kuris pats 
pasidavė lietuviams į nelais
vę. Tas sakėsi buvęs monar-
chistu, o prie bolševikų pri
stojęs tik dėlto, kad neturėjęs 
ką valgyti ir tikėjosi maisto 
pasiplėšti Lietuvoje. Lenkų 
jis baisiai nekentė. Jam rodė
si, kad Lietuvių neprigulmybė 
yra daugiau nieko tik vokiečių 
intryga. 

Tame pačiame straipsnyje 
Farbmanas aprašo, kaip Lie
tuvoje buvo vargas be drus
kos, kaip tas vargas pasibai
gė, kad gauta druskos iš Vo
kietijos. Bet ne visi gavo kiek 
kas norėjo. Valdžia paskirstė 
po penkis ar dešimtį svarų 
šeimynai. 

Dar Farbmanas neminėjo 
vienos žmonių rūšies, būtent, 
tų lietuvių, kurie niekam ne
žinant tarnavo slapeioje rusų 

Pinnoji sesija. 
Delegatų pirmojbn sesijon 

pribuvo į 300. Didžiumoj pažį
stami tautininkų veidai. Ne
mažai prisimaišiusių vadina
mųjų neaiškių katalikų, kurie 
nevisuomet ir nevisur tauti
ninkų klauso, bet aplamai jų 
politinę mintį seka. Matosi ir 
tikrai, susipratusių katalikų. 
Kaikur ir bolševikiškas veidas 
sarkastiškai šypsosi. 

Vienuoliktų valandų Dr. A. 
Zimontas, paprašė susirinku
siųjų atydos ir "tėrnyti, kas 
dėsis ." Dėjosi štai kas: ati
traukta varpas. P-lė Rakau
skaitė nuo balkono giedojo 
"Star-Spangled Banner ," gi 
iš koridoriaus tuo tarpu kari
ninkas atnešė S. V. vėliavų. 
Giedota Lietuvos himnas ir įn
ešta lietuvių tautinė vėliava, 
naujoji—geltona, žalia, raudo
na. Himnus pradedant ir bai
giant skanibinta varpas, kuris 
nelengvai davėsi įsiūbuoti. 
Himnų giedojimas nebuvo 

tojai gal jau pastebėjo, kad 
seimaą prasidėjo be maldos. 
Jei prieš seimų buvo kalbos 
apie maldų, tai tik "kamufla
žas.' ' Jos seime nei " d ū k o " 
nesimatė ir rengėjai jai vietos 
neišsiteko. 

Galerijoj žiūrėtojų nedaug. 
Šių sesija jų visgi daugiau— 
pirmojoj sesijoj vos keli tesi
matė. 

Visa tai teko pastebėti, kol 
buvo skaityta keli pasveikini
mai, tarp kurių pažymėtinas 
iš p. M. Yčo, Pažangos parti
jos pirmininko, iš Paryžiaus. 

Perstatytasai p. B. Butkus 
užreiškia, kad jis nežiūrint 
" turbaci jų" darbavosi sušauk
ti šį seimų ir dėkojo susirinku
siems, kad jo darbų parėmė. 

Kalba p. B. K. Balutis, anot 
jo paties užsirekomendavimo, 
"gaidys nuo to paties mėšly
n o . " J is tik pasveikino susi
rinkusius. 

"Geriaus pašmieruoti" ve
dėjas pakvietė p. J . W. Liut-

jspudingas gal iš tos priežas- j kauska. Šis kalbėtojas stengė-
ties, kad p-lei Rakauskaitei at- si apibrėžti seimo tikslus. 
si rado konkurentų. 

Po tų ceremonijų seimų ren
giančios komisijos pirmininkas 
J . Bagdžiunas už stalo pasiva
dino, jiems pakomplimentuo- J a s i r klausimus svarstyti. Da 

Turbūt perdėjo, sakydamas, 
kad šis seimas "nuties pama
tus busimai Lietuvos valsty-
bei." Ragino rimtai rozoliuci-

damas, pp. B. Butkų, J . Mar-
tinkų, M. Vinikų ir adv. J . S. 
Lopatto. Pakviestiems susėdus 
perstatyta prof. Anderson iš 
Xorth-Western University. 

• Pastarasis ilgokai kalbėjo 
(anglų kalboje) apie tautų as
piracijas, pabrėždamas mintį, 
kad tautybė ir savita valstybė 
vra amžinas ir nuolatinis tau-
• 

tu troškimas. Savo kalba dik-
čiai iliustravo istorijos nuoti-
kiais. J i s mygo ant punkto, 
kad tautoms butų suteikiama 
proga funkcijonuoti apsispren
dimo teisė. 

Perstatvtasai adv. J . S. Lo-
pa t to savo kalbų pradėjo pra
nešimu, kad p. J . Gabrys, ap-

vė eilę komplimentų chieagie-
čiams, šį seimų rengusiems. 
Tuo ir užbaigė savo kalbų. 

Atskirta kelios minutos ve
dėjų su advokatais Kučinsku 
ir Bradčuliu pasikalbėti. 

Pranešimų daro gen. sekre
torius, Dr. K. Draugelis. J i s 
praneša, kad užsiregistravu
siųjų delegatų, sykiu su atsių
stais mandatais, bet nepribu
vusiais delegatais, yra 470. 

Vedėjas p. J . Bagdžiunas 
užreiškia, kad metas pradėti 
darbų ir rinkti seimo vedėjus. 

Atidarius nominacijų tauti
ninkai pasistengia savus kan
didatus pastatyti. Renka iš tri
jų kandidatų. Kandidatai—p. 

siskelbęs Lietuvos prezidentu, S t Gegužis ir p. J . Bagdžiu-
mėgino vardan visos tautos [nas. Vargas su trečiuoju kan-
claryti sutartis. Pranešė, kad .didatu—norinčiųjų daugiau 
p. Gabrys pabėgo, kaip atvyko kandidatais būti nesiranda. 
tikroji delegacija, kuri yra iš
tikima Lietuvos valdžiai ir A-
merikos lietuviams. Dėstė tos 
delegacijos darbus ir kovas su 
lenkų intrigomis. Skaitė iš 
Paryžiaus delegacijos laiškų, 
raginantį Amerikos lietuvius 
prie vienybės, jau tilpusį ke
liuose laikraščiuose. Daryda
mas pranešimų apie Lietuvių 
Dienos pinigus, užreiškė, kad 
pini irai s u v a r t o t i u ž p e r k a n t 
re ika l ingų da ik tų L ie tuva i . 
Perskaitė ir padarytų sutartį 
su Raudonuoju Kryžium. Tei
sino savo pozicijų ir kaltino 
tuo P, kg. su j u o nesu t iko . 

S k a i t y t a sve ik inan t i s kable-
gramas iš Valdemaro. Sesija 
uždaryta 12:30 iki 2 vai. 

Antroji sesija. 

Prasideda 2:25 vai. Skaity-

Neapsiimant nei prašomam 
adv. Lopattai, nei kitiems, ap
sistojamą prie dviejų. Balsuo
jama viešai. Iškįla ginčų, bal
sų skaitytojams nesutinkant. 
Slapto balsavimo šalininkai 
užsispiria ir varosi atšaukti 
viešo balsavimo nutarimų. 
Ginčuosna įsivelia p. St. Šim
kaus mandatas (jis seimo 
ženklų kišeniuje laikė). Agita
cijai ir ginčams tęsiantis, at
šaukiama viešas balsavimas. 
Atšaukimams prasidėjus, at
šaukiama ir nominacija ir pir
mesni balsavimai. Ginčai apie 
ba l s av imus i r k a i p ba lsuot i 
užs i tęs ia iki 4 v a l a n d a i . 

Nominuojama išuaujo slap
tam balsavimui kandidatai į 
pirmininkus. 8iuo kartu į pi r 
mininkus kandidatu būti apsi
ima p. J . S. Lopatto, bet atsi-

policijoje caro laikais. Vokie
čiams užeinant tie šnipukai 
pabėgo į Rusijų. Netekę caro 
paramos jie metėsi prie bol
ševikų. Jie buvo tikėję į caro 
galybę, paskui į vokiečių jie-
gas, pagaliaus į bolševikus. 
Tik vienos tėvynės Lietuvos 
stiprybės jie negalėjo matyti 
ir dėlto tarnavo jos priešams. 
Lietuvai kylant iš grabo ir tie 
niekšai ėmė statytis lietuviais. 

Ketvirtame savo straipsnyje 
(Daily News Chicago June 6) 
p. Farbman kalba beveik vien 
apie Rusijų, pasinaudodamas 
žiniomis, gautomis iš lietuvių. 
Iš to trečiojo straipsnio mes 
gauname tik tiek patirti, kad 
lietuviai pripažįsta bolševikų 

_ _ 

armijos galingumų, ir kad ne
labai bijosi bolševikų ekono
minio programo. Užtat lietu
vius gąsdina mintis, jog Ru
sijoje gali kilti juodašimtiškos 
jiegos ir gali prasidėti žudy
mas visų nerusų. Tai-gi lietu
viai bėga namon iš Rusijos ne 
del bolševikų, o del galinčių 
pakilti prieš bolševikus juoda-
y . v« 

simcių. 
Trumpai sakant, p. Farb

man į lietuvius žiuri šaltai. Jis 
nepilnai mųs tautiečius su
pranta, labiausiai rūpinasi Ru
sijos dalykais, kuriuos jis ti
kisi greičiau sužinoti iš Lie
tuvos, kol nepasiseka patekti į 
pačią Rusiją. 

sako p. St, Gegužis. Eina eilė 
pamokslų apie tvarką. P-as B. 
Butkus net užreiškia, kad jei 
taip eisis, tai niekas negalės 
susirinkusiųjų sutvarkyti: ki-
tas-gi užreiškia, kad jau suvirs 
valanda, kaip seimas varo gin
čus ir negali išsirinkti pirmi
ninko, tai jei but susirinkta į 
7,000 atstovij, tai pirmininko 
neišsirinktų į tris mėnesius. 

Kandidatuoti atsisako ir p. 
J . Bagdžiunas. Kįla eilė pa
mokslininkų kandidatams ir 
priverčia pp. Gegiržį ir Bag-
džiunų apsiimti. 

St. Gegužis 137 ir 136, J . S. 
Lopatto 100 ir 98, J . Bagdžiu
nas 103. 

Vedėju lieka p. St. Gegužis, 
pagelbininkais p. J S. Lopato 
ir vieton atsisakiusio p. J . 
Bagdžiuno akliamacijos būdu 
aprenkamas adv. Bradčulis. 

Į raštininkus nominuojama 
P. Norkus, V. K. Račkauskas, 
J . Ewaldas ir V. Jankauskas 
(Jankus), nors nubalsuota, 
kad butų trys kandidatai. At
sisakius P. Norkui, lieka kiek 
reikia. I r rankų pakėlimu ir 
atsistojimu, per du syk, išbal-
suojama, kad rinkti slapta. 

Balsų gauna: J . E\valdas 
136, V. K. Račkauskas 112, V. 
Jankus 80. Pirmuoju raštinin
ku lieka J . Ewaldas, o antruo
ju—V. Račkauskas. 

Rezoliucijoms komisija siū
loma rinkti iš 9 ir 12 narių; 
pareina iš 9. 

Užginama jau seniau dar
bavosi # rezoliucijas ruošiant 
Bradčulis, Kodis, Balutis, 
HertmanowJcz, Kučinskas, 
Jankus, Ji nikis. Prirenkama 
Liutkauskas ir Vinikas. 

Presos komisijon apsiima 
d r. Draugelis, Kodis, V. Jan
kus. 

Finansų komisija—J. Elijo 
sius, M. Dūdas, Pivarunas, J. 
Bagdžiunas, J . Biežis—senoji 
chieagiškė. 

Seimui tvarkyti renkami ke
turi maršalkai—Jucius, Bijan-
skas, Dyinša, Bulkevičius. 

Išrinktojo prezidijumo įvez-
dinimas. Ceremonijas atlieka 
buvusis vedėjas p. J . Bagdžiu
nas pranešimu, kad varpas, ku
ris priešais jį stovėjo, skamba 
tonu G. (gelbėkit), taippat 
praneša, kaip jis ir kiti chica-
giečiai ruošė seimų. Pasisvei
kino su nauja valdyba, pa
skambino varpų. 

P-as S. Gegužis dėkojo už iš
rinkimą ir kvietė visus Lietu
vai gelbėti jos sunkioje valan
doje. Atsistojimu pagerbta 
atmintis lietuvių karininkų, 
karėje kritusitjjtj. 

Skaitomi sveikinimai seimui. 
Jų vienas. Kitus, kurių prane
šama kad turį, bus skaitomi 
rytoj. 

S u n k a u s seimo d a r b o d iena 
baigiama 6:05 vai. vakare. Ry
toj ant 9 vai. ryto. 

J. Kaupas. 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistų Lie

tuvos žemlapių (mapų). 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. 

Turime taippat knygelių " In-
dependence for the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St., Chicago, I1L 

Sekančiuose numeriuose 
tilps pranešimas p. Lopettos 
"Lietuvių Dienos pinigai jau 
sušelpė Lietuvą" Red. 

Trukdoma Lietuvos badau 
jančiųjtĮ šelpimo darbas. 

(Pabaiga.) 
Iki šiam laikui p. Račkaus

kas nematė reikalingu nei 
spaudai nei Tarybai pranešti 
apie šį laiškų, #mat priežodis: 
" K a s apjuodint pirmutinis— 
tas pateisint paskutinis" yra 
pilnai pritaikomas šiame atsi
tikime, o ypač, kad kiekvienas 
žodis, kiekvienas išsireiškimas 
čionai paduotas buvo prieina-
miausioje p. Račkausko žinio
je ir patalpinimas jo straip
snio, kaip matot, buvo galimas 
tiktai šaltai meluojant. 

Ilgas tai pranešimas ir ne
malonus, bet jis nors biskį nu
šviečia kelius, kuriais eina ne-
kurie mūsų veikėjai. 

Dabar kasi ink įtarimo Ek-
zekutyvio Komiteto, kad jis 
"Užsiima pirkimu maisto". 

Šis neva nekaltas išsireiški
mas ir intrigos, kurios slepia
si po juomi, pasekmingai su-
paraližavo tūlų laikų netiktai 
Ekzekutyvio Komiteto darbų, 
bet sutrukdė ir sudemoraliza-
vo net Tarybos susirinkimus. 
Užmanyto ja i šios intrigos ga
li ištiesu save pasveikint, kad 
jiems taip gerai pasisekė už
kenkti ir sutrukdyti mūsų 
darbą. 

Šios intrigos prasidėjo GU 
gavimu sekančio kablegramo: 

Mareli 16, 1919. 
Berne 

Lithuanian Council 
VYashington, D. C. 

44 Lithuanian Government 
wants to buy in America 
15,000 tons \vheat; 2,000 
tons meat conserves and 
condensed milk; 500 tons 
i'at. Via Memel or Libau. 
If authorized, \vhen is trans-
port possible? 
Payment either by Ameri
can Lithuanians, or Lithua-
nians by Foreign Deposit on 
arrival of goods. 

Dobužis. 

Gavus šį kablegramų tuo-
jaus užklausėm, ar kun. Dobu
žis gavo valdžios autorizavi-
mą tokį užsakymą duoti. Ga
vom šiuos atsakymus: 

April 4, 1919. 
Berne 

Lithuanian National 
Council VVashingt'on. 

"Dobužis Cablegrams con-
cerning foodstuffs \vere 
confirmed by government". 

Chadokauskaitė-Dobužis. 

March 26, 1919. 
Berne 

Lithuanian National 
Council Washington. 

"Viee minster Rackmileviez 
asks can Perlman of New 
York send Lithuanian Go
vernment 15,000 tons good 
dry wheat; 500 tons lard or 
vegetable fat. Give price in 
German eurrency. Trans-
port paid to Libau. Can un-
load immediately. Reąuest 
reply of Perlman and your 
opinion." 

Dobužis. 

Reiškia, gavom kuoaiškiausį 
įsakymų nuo mūsų valdžios 
ką ir kaip daryti reikale su
žinojimo prekes, ištyrimo są
lygų ir gavimo pilnos informa
cijos apie siuntimą maisto į 
Lietuvą. 

Kada gavom šiuos kablegra-
mus, susinėsimas ir prekyba 
su Lietuva buvo visiškai už
drausta taip Suv. Valstijų, 
kaip ir Alijantų. 

Visųpirmiausia tad mūsų, 
amerikiečių, užduotis buvo 
visomis mūsų jėgomis - įtikint 
Amerikos valdžią, kad jį nu
imtų savo blokadą nuo Lietu

vos. Apie nuėmimą Alijantų 
blokados, kuri yra visai skir
tinga nuo Amerikos blokados, 
galėjo rūpintis tiktai Euro
pos lietuviai. Iki tol iki leidi
mo įvežti maistą į Lietuvą ne
turėjom, nors nuo Amerikos 
valdžios, iki tol jokio maisto 
niekas jokių būdų negalėjo nei 
parduoti, nei nugabenti į Lie
tuvą. Tas aišku. Dalykai bu
vo pilniausiai išaiškinti žo
džiu Tarybos susirinkimuose, 
kovo 18 ir bal. 1 d. Negana to, 
balandžio 5 padariau raštišką 
pranešimą T. Tarybai ir stam
besniems veikėjams, kurio iš
traukos seka: 

" K a s link maisto reikalų 
tai gavom labai prielankią 
atydą ir State Departmente 
ir War Trades Boarde. Ga
lutinų atsakymą gausim apie 
seredą ar ketvergų. Tuo 
tarpu ant mūsų prašymo, 
kad reikalavimas maisto bu
tų taipgi patvirtintas mūsų 
valdžios, Dobužis atsakė se
kančiai: "Dobužis' cable
grams concerning foodstuffs 
\vere confirmed by govern
ment. Chadokauskaite, Do 
buzis, Berne, April 4, 1919." 
Buvau pas Perlman New 
Yorke, įspūdis labai neprie
lankus, žydelis be pinigų be 
jokių svarbių konnekcijų, 
bet su pilnu maišu pasigiri-
mų. Išrodo, kad patys lie
tuviai turės pasitikėti ir 
pasikakinti išimtinai savo 
jėgomis ir turtu, supranta
ma, su pilna kooperacija 
Suv. Valstijų." 

Su tikra pagarba, 
M. J. Vinikas. 

Negana to, balandžio 11 d. 
nuėjau į Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės ofisų ir pasakiau, 
kad atėjau su svarbiu reikalu 
ir noriu pasikalbėt oficijaliai 
su L. A. Bendrove. P. J . Stri
maitis priėmė mane ir pasa
kė, kad jis gali su manim ofi
cijaliai tartis. Taip būnant 
pasakiau jam, kad atėjau pa
klausti, ar L. A. Bendrovė 
norės ir galės prisidėti prie 
užpirkimo maisto Lietuvai ir 
jeigu sutiktų, tai ant kokių 
išlygų ir ant kiek. Tuogi tar
pu pažadėjau, kad mes, Ekz. 
Kom., rūpinsimės gauti visus 
reikalingus legalius leidimus. 
Vietoj gauti atsakymą ant 
klausimų, gavau ilgą pamok
slų, kad mes neturim teisės 
tuomi klausimu užsiimti, kad 
mes nekompetentiški," kad ne
turim užsitikėjimo ir t. t. 
Išėjęs jaučiausi gerai išbartu 
ir iškoliotu. Kreiptis prie kitų 
mūsų bendrovių , d a r nepi lna i 
sus io rgan izavus ių , j>° tokio 
patyrimo tuo tarpu nematėm 
geistinu. Savo užduotį pasirį-
žom atlikti patys ir neužilgo 
galėjom pasiųsti kablegramais 
sekančią informacijų į Šveica
riją ir į Londoną. 

April 15, 1919. 
Dobužis 

Berne 
u W e obtained permission 

to send foodstuffs into Lith-
uania. War Trade Board 
authorized to all Ameri 
cans to trade and communi-
cate freely with persons 
residing in Latvia and Lith-
uania. To ship foodstuffs 
provisionai government 
mušt obtain from Allied 
Blockade Committee in 
London certificate stating 
their approval of proposed 
consignment. We cabled 
Lithuanian Mission in Lon
don to get thi s .certificate. 
Communicate with London 

£s your assistance may be 
reąuired. Financially we 
can operatę this transaction 
on about twenty per cent 
margin remainder to be 
paid on delivery of goods. 
Rate of financing will be 
one eight of one percent. 
Prices are: wheat, two dol-
lars sixty; lard, thirty cents 
per pound; condensed milk, 
seven sixty per case. Ship-
ping twenty five shillings 
per ton. Can you arrange to 
make foreign deposit cove-
ring the margin immediate
ly and later on to cover 
price of whole transaction! 
Cable your answer imme
diately." 

Vinikas, Žilius, Bielskis. 

April 16, 1919. 
Slupas, Čepinskis, Bizauskas 

27 Torrington Sąuare, 
London 

" Lithuanian Government 
asks foodstuffs from Ameri
ca. AVe obtained permission 
to ship but Lithuanian 
Government mušt guarantee 
to Allied Blockade Committ
ee in London to distribute 
this food among Lithua
nians only and mušt obtain 
from them certificate sta
ting their approval of pro
posed consignment. Please 
take immediate steps to of-
fer proper guarantees, get 
reąuired certificate and 
cable us numbąr, of this cer
tificate so we can get ex-
port license. Also communi
cate \vith Lietuva Switzer-
land as some assistance may 
be nėcessary. Cable answer 
immediately." 

Vinikas, Žilius, Bielskis. 

Atsakymo ant šių kablegra
mų iš Londono negavom. Kiek 
vėliau, pagal L. A. Bendrovės 
pranešimo, p. Čepinskis jiems 
kablegramavo tarp ko kito, 
kad "Lietuvos valdžia gva-
rantuoja, kad tavorai nebus 
išsiųsti iš Lietuvos. Raštiškas 
įgaliojimas ir garantija yra 
pasiųsta mums ir bus perduo
t a . " Taipgi iš Paryžiaus ga
vom nuo p. Noraus, balandžio 
21, kablegramų, kad mes ne-
darytumėm jokių tolimesnių 
pastangų be instrukcijų nuo 
Taikos Delegacijos. Jokių to
limesnių instrukcijų iki šiol 
dar negavom. 

Tas gal but tuomi butų ir 
pasibaigęs, bet T. Tarybos 
posėdyje užreiškiau, kad Ekz. 
Kom. mano kreiptis prie Ame
rican Relief Administracijos, 
prašydamas Lietuvai pašalpos 
ir pilnai pasitiki, kad ją gaus, 
kaip jau gavo nuo Am. Rau
donojo Kryžiaus. Bet štai, ba
landžio 22 d. T. Tarybos su-
sirinkiman staiga perstato 
raštišką protestą. Po juo pa
sirašo p. Račkauskas, p . / J . 
Strimaitis, p. Bush ir dar vie
nas ar du kitų pasekėjų. Pro
testas yra prieš M. J . Viniką 
ir jo veikimą, buk jis pagelbs
ti kitai sriovei diskredituoti 
mūsų organizacijas, kad sus
totų iš Washingtono siųsti 
provokatoriškus pranešimus, 
kuriuose tiktai save giria, kad 
jis, kuris niekad nesidarbavo 
savo sriovei, tyčia sustabdė 
badaujančiai Lietuvai maistą, 
(tėmykit, tas viskas dėjos 
prieš nuėjimą į Raudonąjį Kry 
žių, geg. 3 d.) ir kad jie ne
pasiuntė mus į Washingtonų 
valkiotes po žydų kontoras. 
Reikalaudami, kad Taryba 
instruktuotų savo atstovą pa-
liautį jo darbą, o vėliau jau 
reikalavo nat atšaukimo iš 
vVashingtorij. 

- Reiškia, pildymas valdžios 
įsakymų ir rūpinimasis Lietu
vos pašelpa, pagal šių žiupąių 
supratimą, yra taip baisus pra- • 

(Tąsa ant 3 pusi.). 
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CICERO, ILL. t ristai, matydami, kad jų ardy-
. mo darbas nenusisekė ir vy-

Šv. Antano parapija ir A. čiai eina šokti, išėjo iš lygsva-
L. R. K. Labdaringos Sąjun- ros ir pradėjo tiesiog kolioties. 
gos 3 kuopa atsišaukia į visus | Jų pirmininkas pradėjo rėkti, 
lietuvius ir lietuvaitės ir-sau-! kad, girdi, tokiems lietuvių 
kia nepaprastą susirinkimą se-1 vardo šmeižikams vietos čia 
redoje, birželio 11 d., 8 vai. nebūtų (suprask Lietuvių sve-
vakare j Sv. Antano parap. j tainėj), lai jie eina kur kitur, 
svetainę reikale Labd. Są-gosjnes visiems lietuviams gėdą 
Tag Day, kuri įvyks panedė-; daro. Kaip jautėsi tada* vyčiai, 
lyje, birželio 16 visoje Chica- kiekvienas gali suprasti. Vie-
goje. 

Širdingai kviečiami visi lie
tuviai, ypatingai mergaitės ir 
moterys, be skirtumo, ar Labd. 
Sagos narės, ar ne. 

Ciceriečiai! Laikas trumpas; 
sudėkime visas savo pastan
gas, kad tą dieną tinkamai iš
naudojus, nes gal daugiaus 
panašių dienų mes, lietuviai, 
nebegausim. 

Stokime ir pašvęskime savo 
triūsą 16 d. birželio, kad cice
riečiai pralenktumėm vigas ko
lonijas rinkime aukų Našlai
čių namo reikalams. 

Reikia tikėties, kad kaip vi
suomet, taip ir 16 d. birželio 
cicerietės moterys ir mergaitės 
tinkamai prijaus labdarybei. 

nok. vyčiams kitokio išėjimo 
nebuvo, nors koliojami turėjo 
eiti, nes jie žinojo, kad priža
dėti o neišpildyti savo priža
dėjimo, reiškia, pažeminti lie-
tuvių vardą ir netekti užstaty
tos kaucijos. 

Nueiti truputį pavėluota, to
dėl vyčiai turėjo stovėti to-
liaus, nes publika programo 
pildymo vietą buvo apstojus. 

Vyčiai dasigavo į šokiams pa
gamintą platformą tik tada, 
kada programo vedėjas per
statė lietuvius šokikus ir po
li emonai praskyrė kelią per 
žmonių minią. Šokiuose vy
čiams grajino jų pačių skait
lingas benas. Susirinkusi pub
lika labai gėrėjosi lietuviškais 

Keikia pripažinti, kad šokių 
konteste laimėti dovaną daug 
prigelbėjo sudaryta mažoji 
pora, t. y. p-lė E. Bradiuniu-
tė ir p-lė S. Stanilioniutė. P-lė 
E. Braduniutė, kaipo artistė, 
atkreipė visų domą. 

Visas lietuvių prisirengimas, 
pasirodymas šokių vietoje, be
nas visų tautų tarpe buvo 

gražiausias. 
SMČ. 

Susirinkiman 11 d. birželio! šokiais, šokikų buvo keturios 
širdingai kviečia vietinis kle
bonas, kun. H. J. Vaičiūnas, J. 
Ogintas, J. Šliogeris. 

CICERO, ILL. 

Labdariai surinko $189.13. 

Labdaringos Sąjungos 3-čia 
kuopa per "Decoration Day/ 
gegužio 30 d., ant Šv. Kazi
miero kapinių surinko $189.13. 
Tai ačiū pasidarbavusioms 
rinkėjoms ir rinkėjams. Kas-
žin ar kuri iš milžiniškų Chi-
eagos kolonijų kuopų "subyti-
n o " Cicero? 

Z—s. 

SIOUX CITY, IOWA. 

Birželio 1 d. Sv. Kazimiero 
draugija buvo surengus vaka
rą, kuriamo buvo išleistas laik
rodėlis. Likusio pelno pusė 
skirta parapijos naudai. Žmo
nių neperdaug atsilankė, tur
būt lietus pakenkė, nes lijo 
per visą dieną ir vakare. Bet 
kurie atsilankė, tie gražiai 
laiką praleido. 

Birželio 2 d., t y. panedėlio 
vakare 8. L. R.-K. A. lG9-ta 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą. Apsvarsčius kuopos rei
kalus, nutarė birželio 29 d. su
rengti pikniką ant parapijos 
žemės ir puse pelno skirti del 
parapijos. 

Su birželio 1 d. atsisakė 
nuo vargonininkystės p. J . 
Prakaitis, kaipo geras fotogra-
fistas, kuris turi didele foto-
grafiską įstaigą. Reikia pažy
mėti, kad p. J . Prakaitis per 
du metu ypatingai darbavosi 
del parapijos. Jo triūsu įsigy
ta svetainėj pijanas ir bažny
čioj nauji triubiniai vargonai. 
Nemažai pasidarbavo ir tėvy
nės Lietuvos labui. 

Dabar, kaip girdėjau, var
gonininko vietą Šv. Kazimie
ro parapijoj užims p. St. 
Daunoras. 

Laukiame naujo veikėjo. 
Vietinis. 

poros, t. y. p J . Gvaizdaitis, 
p-lė O. Belžiutė, p. Burneika 
ir p-lė M. Paulakiutė, p. Ber-
žinskas ir p-lė O. Gvaizdaičiu-
iė ir maža pora p-lė E. Bra
duniutė su p-le B. Stanilioniu
tė. Pastaroji vyriškai buvo ap
sirengus. Lietuviai buvo iš
šaukti atkartoti. 

Pabaigus šokti, prasidėjo 
dovanų skirstymas. Viena bu
vo skirta už gražiausį paro
da vimą, antra už gražiausiai 
pašoktus tautinius šokius. 
Brangiausia dovana buvo skir
ta už šokius. Parodavimo do
vaną laimėjo lenkai, o šokių 
lietuviai. Parodavimo dovana 
buvo neperdidelės reikšmės ir 
neatkreipė publika tiek domos. 
Bet neapsakomai didelis entu
ziazmas pakilo publikoj, kada 
t oi .<<*• jas išnešė didelį dviusį 
sidabrini indą ir rodvdamas 
publikai pasakė, kad tą dova
ną gauna lietuviai už gražiau
siai pašoktus tautinius šokius. 
Rankų plojimas ir šukavimas 
buvo neapsakomas. Lenkai tuo 
labai uepatenkinti buvo. 

Vyčiai, laimėje pirmą dova
ną, vėl tvarkiai maršavo į lie
tuvių svetaine. I r žiūrėkit kas 
įvyko. Prieš pusvalandį išlydė
dami choristai juos vadino lie
tuvių vardo šmeižikais, grįž
tančius iš kontesto visi sveiki
no ir girė. Suėjus vyčiams 
svetainėn susirinko daugybė 
žmonių pažiūrėti, pasveikinti 
vyčius. I r kas tik ten nedary
ta. I r amerikoniški ir lietuviš
ki himnai giedota, ir prakalbos 
sakyta ir tt. 

P-as S. Pranis, kuris visa
da vyčiams prielankus, po pra
kalbai pakvietė, taip sakant, 

Trumpos Žineles. 
Worcester, Mass. Šios kolo

nijos lietuviai visais žvilg
sniais pralenkė kitas koloni
jas, ar tai gausiai aukodami 
bažnyčiai, kad be skolų tokią 
gražią pastatė, ar tai tautos 
reikalams, sudedami tiek pini
gų, kiek nei dešimts parapijų 
Chicagoje negalėjo sudėti. Vie-
na dalyką jiems galima prime
sti, tai tą, kad iki šioliai netu
ri savo parapijinės mokyklos; 
per tat daug lietuvių vaikų iš-
tautėja. « 

Dabar nekantriai laukia de
legatų, sugrįžusių iš Pary
žiaus. 

Hartford, Conn. L. D. S. 
6-toji kuopa mėnesiniame susi
rinkime gegužio 11 d. išnešė 
protestą prieš S. L. A. organą 
"Tėvynę ," kad num. 19, š. m., 
patalpino karikatūrą pajuo
kiančią dvasiškiją. Matomai 
"Tėvynės" redaktoriai esą po 
įtekme šakininkų. 

Gardner, Mass. Čia yra lais
vamanių dr-ja, kuri surengė 
prakalbas. Į kalbėtojus pakvie
tė Bagočių ir Mockų. Didelė 
sarmata tiems katalikams, ku
rie priguli prie minėtos laisva 
manių dr-jos. Bent dabar reik
tų visiems susiprasti ir tą be
dievių lizdą apleisti. 

Binghamton, N. Y. Čia nesu
sipratimas tarp katalikų auga 
del tos priežasties, kad katali
kiškos draugijos nenorėjo da
lyvauti Chicagos laisvamaniu 
seime, o vietinis klebonas, kun. 
Ambrozaitis, ragino dalyvauti. 
Reikia iš to stebėties. 

Nuo praeitų metų surinkti 
Tautos Fondui $4,000 guli dar 
nepasiųsti. 

Rochester, N. Y. Čia susitvė
rė Lietuvių Rand. Kryžiaus 
šelpėjų skyrius, kurio valdy-
bon inėjo vienos merginos. 

Gegužio 25 d. vyčių kuopa 
surengė vakarėlį L. R. Kry
žiaus naudai. 

TRUKDOMA LIETUVOS BA
DAUJANČIŲJŲ ŠELPI

MO DARBAS. 

(Tąsa nuo 2 pusi.-. 

pamylėti" vyėius. Tam rei-
sudėta pinigų, 

NEVVARK, K. J. 

Kaip Vyčius išlydėjo į šokius. 

(Pabaiga iš " D r - g o " 133). 

Išlydėjimas buvo labai pras
tas. Vyčių šokėjai iŠ Lietuvių 
svetainės su benu maršavo į 
E. Side parką. Žmonių pažiū
rėti susirinko nemažai. Čho-

kalui tuojaus 
daugiau negu reikėjo. Susė
dus prie stalų prasidėjo linkė
jimai vyčiams šokikams. Tie 
patys prieš pusvalandį smer
kiami vyčiai iškelti, išaugštin-
ti. 
. Ant rytojaus vietos anglų 

laikraščiai plačiai aprašė tuos 
šokius, pagirdami lietuvius. 
Lietuviai buvo pažadėję daly
vauti ir parodavime, bet ki-
virčiams įvykus nesutarta. 

"Ne\vark Evening News" 
aprašydamas paroda vimą pa-
briežė, kad lietuviai parodavi
me negalėjo dalyvauti dėlto, 
jog lenkai parodavime dalyva
vo, kurie esą jų priešai. 

Collinsville, Hl. Gegužio 14 
d. vietos socijalistai surengė 
prakalbas. Kalbėjo koksai tai 
bolševikas Jukelis, kuris išgirt 
Rusijos bolševikus, kad jie te
nai " r o j ų " įvykdė, bankas iš
plėšdami, kunigus žudydami 
ir tt. 

Čia yra ir lietuvių-liuteronų, 
kurie skaito laisvamanių šlam
štus ir jų klauso. 

Kuomet jiems pasakai, kad 
jie eina prieš tikėjimą, tai at
sako, kad, girdi, jie eina prieš 
katalikus, o ne prieš į. Taip 
dar tamsus yra. 

Lawrence, Mass. Gegužio 25 
d. S. L. R.-K. A. Bostono Ap
skričio susivažiavimas įvyko, 
kuriame' dalyvavo apie 50 de
legatų. Padaryta daug naudin
gi] nutarimų netiktai del Susi
vienijimo, bet ir del Lietuvos. 
Visi pasižadėjo remti Tautos 
Fondą ir Raudonąjį Kryžių. 

New Britain, Conn. čia ge
gužio 18 d. įvyko Tautos Fon
do 5-to sk. extra susirinkimas, 
kuriame nutarta surengti pra
kalbas birželio 8 d. Kalbėto
jus išrinko gerb. kun. J . Jo
naitį ir kitus žymesnius. 

sikaltimas, kad net bausmės 
reikalaujama. Tai bent tikras 
pagelbėjimas l ie t n vos badau
jančių šelpimo darbui. 

Neužteko to. Kada gavom 
leidimą siųsti mūsų žmonėms 
pinigus j Lietuvą, tai akcija 
iki to net daėjo, kad Tarybos 
susirinkimuose, pasidėko-
jant išdalies Msvečiams", ku
rie iki šiol nesilankydavo to
kiuose susirinkimuose, beveik 
negalima buvo svarbių svars
tymų ir nutarimų daryti del 
"stokos la iko" iki Tarybos 
nariai pradėjo grasinti, kad 
"svečių" daugiau neįsileis. O 
kada gavom tą linksmą žinią, 
kad gavom milijoną dolierių 
šelpti Lietuvą, p. Račkauskas 
nei puse žodžio apie tai savo 
skaitytojams nepranešė, gal tai 
buvo perdaug linksma žinia. 
Stebėjausi tankiai, kiek kartų 
•ir kokiomis raidėmis p. Rač
kauskas talpintų tą žinutę, 
jeigu jį butų pasirodžius klai
dinga ir joje butų skandalas, 
o ypač kenksmingas skanda
las! 

Nuolatiniai ermyderiai, už
sipuolimai, diskreditavimai, 
erzinimai ir paskui tam rei
kalingi atsakymai taip užtruk-
dė darbą ir ant tiek sumažino 
mūsų užsitikėjimą ir išnašu-
mą, kad iki šiai dienai nei 
vieno cento dar negalėjom pa
siųsti nei pasitarnauti del sa
vo žmonių. Ir gal negreitai ga
lėsim. Yra kuomi pasigėrėt! 

Kaip matot, tad yra pil
niausia teisybė, kad Lietuvos 
Badaujančių-u šelpimo Darbas 
Yra Trukdomu., bet tiktai ne 
Kkzekutyvio Komiteto. 

Yra tas darbas trukdomas ir 
dabar ir gal bus šiek tiek 
trukdomas ateityje. Yra žmo
nių, kurie tiktai užreiškė, kad 
jie Ekz. Kom. griaus, o kiti 
jau tą vykdo. 

Kaip jiems tas pasiseks, 
parodys ateitis. Mūsų žmonės 
šiandie daug daugiau supran
ta ir mato negu mūsų nekurie 
a v a n t u r i s t a i ž i n o . J i e m o k ė s 
apsidirbti su visais demago
gais ir fabrikantais sensaciji-
nių skandalų. Mūsų organiza
cijos gyvuos kaip gyvavo ir 
stiprės, ir jas pakreipti naudai 
kokiems nors privatėms tiks
lams niekas nesugebės. 

Ekzekutyvis Komitetas pil
dė ir pildys tiktai tą, ką jam 
Įsako mūsų valdžia ir mūsų 
Amerikos visuomenė per tar-
pininkyste Tarybų ir Pildomo
jo Komiteto. 

Gale, jeigu p. Račkauskui ir 
jo pritarėjams yra taip baisiai 
nemalonu ir negeistina, kad 
Ekz. Kom. ir mūsų Tarybos 
užsiima. išgavimu susinėsimų 
ir pagelba del Lietuvos, tai 
lai išeina su tuo atvirai. Tai 
bus honoravas žingsnis, tin
kamas lietuviui. Suorganizuo-
sim kitas įstaigas, jeigu ma
tysim reikalą, kurios tuomi už
siims. Ne šmeižimas Ekz. Kom. 
ir kenkimas jo veikimui mums 
dabar yra-reikalingas, bet dar
bas ir tiktai darbas, darbas 
tveriantis, o ne griaunantis 
yra dabar vienatiniu neabejo
tinu išganymu Lietuvos. Pasi-
koliosim, kada nieko geresnio 
neturėsim veikti, o dabar, kas 
tik širdyje tikras lietuvis, į 
darbą, į talką! • 

Tame mūsų ateitis! 
M. J. Vinikas. 

-— 
G E R A PROGA. 

K a m yra pirkti lotas, tai pasinau
dokite šita proga, nes savininką pa
tiko ne la imė ir yra priverstas parduo
ti gražų kampini lotą arti šv. Kazi
miero vienuolyno už pusę jo vertės 
ir pirkdami pasinaudosite š iomis pro
gomis: 1. Gausite pulki} kampiniį lo
to. 2. Sutaupysite komisini}, kurį at
s i ima agentai . 3. Įdėtus pinigus pa
dvigubinsite į frdmpą laiką. 4. Gau
site tikriausius deed'us savasties. 

Atsišaukite k a m reikalinga pas 
GEO. črž lNAtfSKAB, 

915 W. 19th Place , Gtiicago, UI. 

ATIDA BIZNIERIAMS. 
Mieste Akron, Ohio palei 

lietuvišką bažnyčią yra gera 
vieta užsidėti lietuvišką vais-
tinyeią-drugstore, duonkepyk-
lą arba grocerį su bučernę. 
Dabar daug lietuvių Statosi 
namus apie lietuvišką bažny
čią taipo-gi yra daug ir sve
timtaučių. Kas pirma užsidės 
biznį, tam bus proga gauti iš 
valdžios pavelijimą užsidėti 
post-office krasa. Skubėkit 
greitai, kad svetimtautis ne
pasinaudotu iš lietuvių koloni
jos. Kas nori gali gauti pirkti 
biznnerų lotų, o Lietuvių Sta
tymo Bendrovė ant gerų sąly
gų pastaty s namus. O kas ne
nori pirkti gali gauti paren-
davoti. Atsiliepkite apie išly
gas kas kaip nori ir kiek tur
to gali į ta pramoniją įdėti. 
Laukdami greito pranešimo. 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Taipgi didesnę dalį grabų pa-
*Įs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 41S 9 

! » » » » » » » » » • » » * . * 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyj: 
69 W. WASHINGTON S T R E E T 

Kambaris 609 
Tel. Central 5478 

Oyoeiitmas, 812 W. SSrfl St. 
Tel. Yards 4681 

K ' - • 

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖ. 

130 Wooster ave., 
Akron, Ohio. 

Jonas Jurkaitis 
Lietuvis Siuvėjas 

naujų vyriškų drabužių. Taip

gi valo ir prosavoja įvairius 

drabužius. Nauja vieta. 

4620 Marshfield Ave. 

Chicago, III. . 

I • llllll • ! • • ••IIIIIM 

DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą, iš 845 Milwau- | 
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra šitoks 
700 N O R T H ASHLAND A V E N U E 

Kampas Huron Gatvės 
ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
•Priėmimo valandos vakarais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

į 

: : 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Western IJoulevard 
Kampas W. 35-tos gatvės 

- ™ 3 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csieago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OPIBO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki i*j, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

Dr. A. R. Blumenttial D.D. 
AKTŲ SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
4619 S. Ashland Ave. kainp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulcvard C4S7 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

t 

DR, LEO AVVOTIN i 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

1920 So. Halstcd St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą.; 6 — 9 

j vakare Tel. Canal 4367 

PAINTERIAI - MALIORIAI 
atl ieku atsakančiai ir gražiai ir po vi
sas dalis Chicagos miesto. 

J. S. Ramačionis, 
2611 W. 44th S t , Chicago, m. 

Telefonas McKinley 276. 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Avt. 

Reeidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir of l io 
Pullraan 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 Iki 19. i 

& » » • • » » » » » » 

GERKITE IR 
GYVENKITE! 

Burdos Arbata išvalymui pa
prastai veikia ant organizmo 
virškinimo ir valo kraują. Tai 
yra pasekmingas švelnus ir 
malonus valymo būdas? Grei
tai prašalina visus užkietėji
mo atsitikimus, apsunkinimus 
kepenų, dispensiją, rūgštis vi
duriuose, triukšmą ir galvos 
sukimąsi ir pletmus nuo veido. 

Burdos Arbata yra labai 
brangintinu vaistu, gydymui 
peršalimo, kosulio, karščio ar
ba vidurių kataro. 

Kaina 25c už vieną pakelį. 
Galima gauti visose aptiekose 
arba tiesiai per krasą iš 

BURDA DRUG CO., 
1363 North Ashland Avenue, 

Chicago, 111. 

AMERIKOS UE. MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typev/rlting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
k inės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
C po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
8 1 0 * So. I lalsted St.. Chicago, III. 

Dr.M.T.Strikolis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1757 W. 47th St., Chicago, m . 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Dr. S. Naikeli* 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 \V. 14-th St. 
Phone Cicere 39 

Rezidencija 3336 W. OO-th St. 
Phone Prospect 8585 

Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
M E T I VIS DKNTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

SO. ASHLAND A V E N U E 4712 
arti 47-tos Gatvės 

. - * . 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 

• » 

Telefonas Pul lman 60 

DR. VV. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

i Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dr. F. F. WISNIEWSKI. 
SPECIALISTAS MOTERIŠKU LIGŲ IR CHIRURGI JOS 

Ofisas: 1541 — 43 W. Division 
st., virsiu Chopino Teatro. 
Valandos nuo 10 iki 12 ryto 
nuo 2 iki 4 po pietų nuo 7 iki 
9 vakare. Tel. Monroe 2842 

Gyvenimo vieta 1909 Arinitage 
ave., arti Lincoln st., 
Valandos: išryto iki 10 vai. 
vakare nuo 5 iki 7 vai. 

Telefonas: Armitage 6529 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $1.99. 

JOHN SMETANA \ 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dysai . 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-čioa lubos virs Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 16, 1«, 17 ir 11 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki B 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai diena. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. Į 

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkota dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakįla. 
Mes taippat turime pilną eilę bi-

skutį nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Pull Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 
vai. Nedėl iomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valandai 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Įsteigta 1982 
3$ • • • » • • » » » » » » » » » » » » » • » » » » ? « 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypatlSKas mokini
mas parodytus jus žinovų j trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing Ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų s iu-
vimob skyriuose. 

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St. 
j 190 N. State gatvę, kampas Lake 
gatvės. 4 lubos. 

lllllllllllllllltffttffffffttfftfffltHllllllllllllllllllIi 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 3544 

DJU.A.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
Illlllllillllllllllllllllliuillllllllllllllllllllll 



DRAUGAS Trečiadienis, birželis 11, 1919 

CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. | ŽMOGŽUDIS DEAR TURI 
BUT PAKARTAS. 

Trečiadienis, birželis, 11 d. 
Šv. Kvartalinė diena (pasni) 

Ketvirtadienis, birž. 12 d., 
Šv. Jonas Fakundietis. 

TRAUKINIO UŽMUŠTA 6 
ŽMONĖS. 

Taip nusprendė vyriausias ša
lies teismas. 

Tarpe aukų yra motina su 
trimis vaikais. 

Burlington pasažierinis trau
kinis, važiuodamas iš Auroros 
Chieagon, Benvyn priemiesty j 
sutraškino skersai geležinkelio 
pravažiuojantį automobilių su 
6 žmonėmis. Visi važiavusieji 
užmušta. Tas įvyko Hiawatha 
gatvėje, skersai kurios eina ne-
apsaugojamas geležinkelis. 

Žuvo Mrs. William Vigand, 
iš Benvyno, su trimis savo 
vaikais: \Villard, Raymond ir 
Cora. Taippat William Stein-
berg iš (Jary, Ind., Vigand'ie-
nės svainis; ir AVilliam C. 
Eick iš Hadley, Mieli. Pasta
rasis valdė automobilių. 

Jie visi važiavo į Mount 
Auburn kapines. 

Nelaimę matė darbininkai, 
dirbantieji prie to geležinke
lio. Toje vietoje geležinkelis 
užsisuka. Tad automobiliu vai-

• 

dąs vyras nepastebėjo atbė
gančio traukinio. 

Darbininkai nugirdo atbė
gančio traukinio švilpimą, tad 
laiku pasitraukė nuo kelio. I r 
tuojaus ties llia\vatha ave. pa
matė važiuojantį automobiliu. 
Kaip tik sis užėjo ant bėgių 
ir trupučiuką staptelėjo, trau
kinio garvežis smogė i maši
na. 

Automobiliaus dalys su va
žiuojančiais nutrenkta per ke
lias dešimtis pėdu. 

Po nelaimės traukinis sus
tabdyta : omentui, kad patir
ti nelaimę. C i tuojaus ir vėl 
leistasi toliaus j Chicago. 
Nelaimę pamatė laikraščiuose. 

Pavakarėje pat s Vigand iš
ėjo iš savo ofiso vidumiestyj 
ir nusipirko laikraštį. 

Dirstelėjo ji^ į antgalvį ir 
kuom pastiro, kuomet pamatė, 
kad Benvyne traukinio už
mušta 6 žmonės. 

Laikraštyj nebuvo dar pa
vardžių. Bet iš pranešimo su
prato, kad turėjo žūti jo visa 
šeimyna — moteris su 3 vai
kais. Nuvažiavo namo ir įsiti
kino, jog tas tiesa. 

Didelis yra prasižengimas 
geležinkelių kompanijų, kad 
jos neapsaugoja skersgatvių, 
ypač apgyventose žmonių vie
tose ir prie užsisukimų. 

Bet nemažesnė yra kaltė ir 
tų žmonių, katrie be jokios 
atadairos, be apsižiurėjimo va
žiuoja skersai geležinkelių. 

Jei šiandie stengiamasi 
pravesti parėdymą, kad auto
mobiliai butų sustabdomi prie 
gatvekarių bėgių, skersai ku
riuos reikia važiuoti, tai kodėl 
žmonės neturėtų automobilių 
sustabdyti privažiavus gele
žinkelius. 

Visur ir visuomet pirmoje 
vietoje turi stovėti atsargu
mas. 

Augšėiausias šalies teismas 
atmetė prašymą, kad žinomo 
žmogžudžio Earl Dear byla 
butų atnaujinta. 

Tokiuo būdu augšeiausias 
teismas patvirtino žemesniojo 
teismo nusprendimą, kad Dear 
turi but pakartas. 

Perniai sausyj Dear su kitu 
savo sėbru nužudė Dr. Doane 
šoferį Wolfe. Dear norėjo at
imti nuo šoferio automobilių. 
Šoferis pasipriešino. Tad jam 
už tai paleista kakton kulip-
ka. 

Jo sėbras savam laike nu
baustas keturiolikai metų ka
lėjimu, gi jis miriop. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJĮĮ. 

ATSIŠAUKIMAS Į LABDA
RINGOSIOS SĄJUNGOS 

KUOPAS. 

NAKTIMIS OFENSYVA 
PRIEŠ KRIMINALIS

TUS. 

Šimtai suimama, bet jų ir yra. 

Policija daugiausia naktimis 
dabar varo ofensyvą mieste 
prieš visokios rūšies krimina
listus. Suimama šimtai inta-
riamų. Tarpe anų susekama 
pavojingų piktadarių. 

Savo keliu, nors užpuldinė
jimai ir plėšimai kiek sumažė
ję, bet piktadariai savo vei
kia. Kasdien pranešama apie 
naujus užpuolimus. 

Mieste piktadarių — tikros 
galybės. 

IMS TVARKYTI SKALBYK 
LAS. 

PADIDINTA UŽMOKESTIS 
UŽ TELEFONŲ VAR

TOJIMĄ. 

Miesto tarybai paduota su
manymas, kad panaikinti visas 
kinų ir kitas skalbyklas rezi
dencijų vietose ten, kur toms 
skalbykloms yra priešingi ap
linkiniai gyventojai. 

Taippat sumanyme pažymi
ma, kad baltinių skalbyklos 
visur butų sanitariškai užlai
komos, kad jų nebūtų kur tam 
šiuose basėmentuose. 

Brangus broliai ir sesutės! 
Skaitėte laikraštyj džiaug
smingą pranešimą, kad Chica-
gos miesto majoras skyrė Lab. 
Sąj. dieną, padaryti viešą au
kų rinkliavą po visą Cbicagą. 
Ta diena yra birželio 16 d. 
Kad mūsų našlaičiams prie
glauda yra reikalinga, nėra nei 
kalbos. Taigi, jei valdžia at
jaučia mūsų našlaičių vargin
gą padėjimą ir paskyrė dieną 
viešai rinkliavai, tai kokios-gi 
turėtų būti mūsų, lietuvių, šir
dys, jeigu mes neatjaustumėm 
ir ramiai praleistumėm tą die
ną? Vardan našlaičių ir jų 
vargingo padėjimo, atsišaukiu, 
kad mūsų kuopos šią savaitę 
dirbtu nenuilstančiai. Šaukit 
susirinkimus, paprašykit idant 
visi mūsų lietuviai teiktųsi at
silankyti ir pasidarbuotų del 
mūsų nelaimingi! našlaičių. 
Ypač moterys ir merginos. At
minki m, jeigu mes šitą progą 
praleisim, mūsų našlaičiai il
gai dar prieglaudos turės 
laukt. Tai butų didelis apsilei
dimas ir paliktumėm kaltais. 

Kuopos agitacijos dėlei pra
neškite man, aš visados pri
busiu, kad tik vaisiai tos Tag 
day butų kuopuikiausi. 

S. Jucevičius, 
Lab. Sąj. Centro 

agitatorius, 
1733 So. String St., 

Chicago, UI. 

ir man teko papietauti. Šeimi
ninkės, gaminusios skanius 
pietus, vertos ypatingo pagy
rimo. 

Rep. 

L. VYČIŲ CHICAGOS AP
SKRIČIO SUSIRINKIMAS." 

Nedėlioj, birželio 15 d., 2 
vai. po pietų Šv. Kryžiaus pa
rapijinėje svetainėje, ant Town 
of Lake įvyks Lietuvos Vyčių 
CHicagos Apskričio susirinki
mas. 

Visos kuopos šią savaitę iš
rinkite atstovus. 

Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. Vyčių 13 kp. šeiminiškas 
vakarėlis. 

I š BRIDGEPORTO. 

Pranešimas. 

VAROMA PIRMYN LABDA 
RYBĖS KAMPANIJA. 

Katalikų Labdarių Draugijų 
Sąjunga Cbieagoje savo kam
paniją pasekmingai varo pir-
mvn. 

Ligi praeito antradienio su
rinkta apie $120,000. 

Nuspręsta surinkti $750,000. 

SUIMTA DAUGIAU RAU 
DONŲ JŲ. 

Aną dieną federaliai detek-
tiviai apsilankė keliuose radi
kalių gaivalų susirinkimuose 
ir suareštavo kelis intariamus 
anarcbistus. 

Teisdarystės departamento 
biuro Chicagoje viršininkas 
Barry nusprendė čia išnaikin
ti raudonuosius. 

ANGLIJA BUVUS PASI 
RENGUS KARĖN. 

Cbieagos telefomi kompani
jos prezidentas andai paskel
bė didesnę mokestį už telefo
nų vartojimą. 

Miestas nusprendė pakelti 
kovą prieš kompaniją. Kol-kas 
to nepadarė, (iai bu s taip, kaip 
su viskuom. 

Londonas, birž. 10. — Visas 
laikas buvo tvirtinama, kad 
1914 metais anglija nebuvus 
pasirengus karėn, ksvd Vokie
tija ją užklupusi visai nepasi
rengusią. 
Dabar lordas Haldane, buvęs 

tuo metu karės ministeris 
Anglijoje, paskelbė, kad Ang
lija pilnai buvo pasirengusi 
karėn. Tam tikslui viskas bu
vo kuopnikiausiai pagaminta. 
Del karės ilgus metus buvo 
darbuotasi. Viskas buvo buvę 

[savo vietoje. 

Kaip jau žinoma, kad Chica-
gos Labdaringoji Sąjunga ga
vo leidimą snrensrti aukų rink-
liavą po visą Chicago birželio 
16 d., t. y. ateinančiam pirma 
dienyj. 

Kad pasekmingai išnaudoti 
tą progą, kad pakelti mūsų ko
lonijos vardą, reikia kad visos 
T>ridgeporto moterys ir mergi
nos stotų į darbą. 

Komisija atsišaukia į mote
ris ir mergaites lygiai ir vy
rus, prašydama pasišvęsti to
je dienoje aukų rinkimui. Kas 
nori patarnauti našlaičiams, 
kviečiamas išanksto užsiregi
struoti L. D. Sąjungos krautu
vėje, po num. 901 W. 33rd St. 

Komisija. 

Birželio 4 d. Davis Square 
parko svetainėje L. Vyčių 13 
kp. buvo parengus gražų šei-
minišką vakarėlį paminėjimui 
vardadienio kuopos dvasiško 
vadovo, kun. Norberto Pakal
nio. 

Visųpirma gražiai paskam
bino ant pijano duetą p-lės: 
Ežerskaitė su Brazauskaite. 
Solo padainavo p-1: A. Kušlei-
kaitė, akomponuojant pijanu 
p-lei J . Milaševičaitei. 

Po to p-lė Z. Jurgaičiutė 
padeklemavo eiles. Galiaus še
šios mergaitės, būtent: Z. Me-
stauskaitė, Z. Pnkelaitė, Z. 
Jurgaičiutė, Z. Navickaitė, Z. 
Bajorinaitė ir R. Norbutaitė 
ant estrados pašoko gražų šo-
ki. 
Lake užkandžių pasakyta ke

lios prakalbėlės. P-lė Z. Na
vickaitė, padeklamavus tam 
pritaikintas eiles, kun. Pakal
niui įteikė gražią pintinę gyvų 
gėlių. Ant galo gražią prakal-
bėle pasakė kun. Pakalnis. 

V. 

• 

NELAUKITE KOL • 

o 

v 

PRADĖSITE SIRGTI 
* 

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Prietvaras. Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo-
met nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 
ne tai prietvaras yra rezultatu. 

Prigelbėkite gamtai vartojant 

STANOLAX 
del Prietvaro 

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax 
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
yra labai švarus. J is savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mecbaniškas lubrikantas kuris 

f greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus 
išvaro. 

Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito. 

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Jeigu jusu vaistininkas neturi tai parašykite 
mums o mes tuojaus jam dastatysime. 

Parduodamas 16 uncų buteliuose 

STANDARD O I L COMPANY 
(INDIANA) 

910 SO. MICHIGAN AVE. CHICAGO 

LABDARIŲ RINKLIAVA. 

Labdaringoji Sąjunga turės 
rinkliavą po visą Chicagos 
miestą panedėlyje, birželio 16 
d. Visi lietuvai netiktai turėtų 
užjausti tam darbui, bet pa
gelbėti kas kaip gali. Kinkė-
joms (kad tiktai jų butų už
tektinai) reikėtų aplankyti 
visus miesto kampus, visas 
įstaigas, idant su surinktais 
pinigais nebūtų gėda skelbties. 
Taigi visi darban, kas auka, 
kas darbu. 

Z—s. 

VYČIŲ APSKRIČIO PIK3TI 
KAS. 

Praeitą nedėlią Chicagos 
Vyčių Apskričio atsibuvo pik
nikas National G rovė, Eiver-
side, 111. Diena buvo graži 
šilta, todėl ir publikos priva
žiavo pilnas daržas. Pats pik- Į 
niko smagumas prasidėjo nuo 
1 vai. ir tęsėsi iki 8 vai. vaka
re. Tvarka visame buvo pa
vyzdinga. Tarp kitko ypač pa
žymėtina, kad vyčiai turėjo 
puikią restauraciją, kurioje 

RAČIŪNO NAUJI 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iliustruotos Dainelės "Ex-

t r a " visi Nauji Paveikslai at
sibus Ketvergo vakare Birž. 12 
d. Frank James Salėje Melro-
se Park, UI. 

Subatos vakare birželio 14 
d. Lietuvių Koop. Bendrovės 
Salėje kampas 8 tos ir Mark et 
gatvių, De Kalb, 111. 

Seredos vakare birž. 18 d. 
Šv. Jurgio draugystės Salėje, 
Grand Rapids. Midi. 

Subatos ir nedėlios vakarais 
birž. 21—22 d. šv. Jurgio baž
nytine Salėje, Detroit, Mieli. 

Seredos ir ketvergo vaka
rais birž. 25—26 d. Lietuvių 
bažnytinėje Salėje, Rochester, 
N. Y. 

« 

Petnyčios vakare birželio 
27 d. Lietuvių Baž. Salėje 425 
Lafayette Str., Utica, N. Y. 

A. T. Račiūnas. 

Parsiduoda pigiai medinis namas 
ir lotas, lietuvių apgryventoj vietoj. 
Namas neša randos $24 j mėnesj. 
Lotas šalo namo vertės $800. Kaina 
už narna ir lota tiktai $3,100.00 

Atsišaukite pas savininką: 
P. Vaikutis 

4241 So. Campbell Ave. 
Chicago, UI. 

» — -

A£, ADOMAS A. RARALAl SKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ' 
AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nęsigailėjae visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas ptanyko, diegliai nebebadė po krut inę. 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 tokį skirtumą kaip ta rp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTION J . Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halstcd St., Telephone Ganai 6417, Chicago, Iii 

Pieškau duonkepio, pirma ranko 
prie pečiaus. Darbas an t visados. At
sišaukite tuojaus: 
10764 Perry Ave. Chicago, 111. 

Parsiduoda gera farma 26 akrų ant 
kurios gerai užauga, arti mokyklos ir 
tabako uki*, užveizdėtojas nesveikas, 
užtat turi parduoti. Atsišaukite: 

Alex Barnes, 
Woodland Ave., Box 6, 

Bloomfield, Conn. 

WBm —-/~~ 
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Tūrių parduoti savo beveik nauja 
Paibe Touringr karą, kainuojanti 
$2,000.00, parduosią už $975.- cash 
arba ant išmokeščio arba apmainant 
ant mažo automobiliaus su damoke-
jimų. Atsišaukite 

1543 W. 46 Str. Chicago. 
Telefonas Yards 7125 

Šilto Vandens 
Patarnavimas 

Del Visų 
Visi šitie Vandens šilditojai 

kurie parsiduoda Gas Kompa
nijoj yra visi išmėginti mūsų 
laboratorijose. Jie gerai ir tin
kamai įdėti ir už juos gva-
rantuojame. 

Mes Turime Vandens Šil-
dytoju Tinkamu Del— 

Modernišku Narna Hotelių 
Rosidenciju S k u tyki u 
Didelių namu Mesininčiu 
Apartmentu Garažiu 
Res tauranu Fabr iku ir t.t. 

Mes su mielu noriu prisiusi
me savo representanta kuris 
apžiūrės jusu namo stovi ir ko
kio šildytojo jums reikia. 

Viskas nuo Instantaneuos 
Automatic iki žemos kainos 
Tank šildytoju. Viskas ant 
lengvo išmokesčio. Pasiklausi
nėti mūsų krautuvėse, kurios 
randasi. 

Su Lietuviškais Parašais 
i 

i 
PAVEIKSLAI i 

Pirmosios Komunijos Atmintis 

Priėmė Pirmąją Komuniją 19 m. 
Bažnyčioje Mieste 

Klebonas Kun 
Spalvuoti paveikslai 14x9 colių. Kaina 15c. 

Gražus nespalvuoti (Sepia) 15x10 colių. Kaina 15c 
Taipat galima gauti ir Dirmavonės Atminties Paveikslų. 

"DRAUGO" KNYGYNAS, 1800 W. 46tii St., Chicago, III. 

•North SidV 
MnUKebAT*. 3«43 ImM f«r* thi. 
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South Side 

131 W«t 63rd SI. 2142 W«rt ,_ 
3478 Arch.r Ar.. 17*1 We*l2tk St. 
lt)-S Eaat IStti St. IMI Milw«akM Ar*. 
Hfl C M M U Al*. 3734 Werf 2ftfc St. 
11125 MkUiuAn. 4U3WMt NuŠMiSt. 

or 
Water Heater Section 

The Peoples Gas 
Light & Coke Co. 

Michigan Arenu* »t\ 

Dabar Yra Laikas 
Pertaisyti Savo Namą 

Yra užtektinai materijolo ir vyru kurie atlik? dar.ja. 
Kainos yra nustatytos. Per ilgus laikus nebuvo 
tokios geros situacijos kaip dabar. 
Jusu uždarbis yra daug didesnis dabar negu 
prieš kare. Statyk dabar — pradėk bizni — 
pasisekimas užtikrintas. 

Pasikalbėk su savo Vietinių Krautuvninkų, — gauk jo 
patarimą. J is su mielu noru tau padės. 

The Retail Lumber Yards of Chicago and Cook County 
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