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a p l e i d ž i a L i e t u v ą Vokiečiai gaminasi 
Dideles demonstracijos 

TAIKOS SUTARTĮ PAKVE IMAMA VEIKTI PRIEŠ 
ŽĖ RAUDONOJO KRYŽIAUS BOLŠEVIKIŠKUS GAIVA 

VIRŠININKAS. L U S . 

Naujos Meksikos respublikos 
armija ties Juarezu 

VOKIEČIŲ KARIUOMENĖ ; AUSTRAI DEMONSTRUOJA 
APLEIS LIETUVĄ. 

Kuomet gi Lietuvą apleis 
lenkai. 

Berlynas, 1>irž. 12.—T marša
lo Foeho pareikalavimą, kacl 
vokiečiu kariuomenė apleistą 
Lietuva ir Lenkija, kaip tai 
yra pažymėta armistieijos su
tartyje, vokiečių valdžia prie
lankiai atsakė. 

Vokiečiu valdžia pažymėjo, 
jog dalis kariuomenės iš Pa
baltijos jau pirmiau atšaukta. 
Dabar bus atšaukta ir pasku
tinė jos dalis. 

Tas atšaukimas pilnai.pasi
baigsiąs, anot vokiečiu vai-
džios, tik praėju s kokioms še
šioms savaitėms. 

Dar pažymima, JOJ; Latvijo
je ir Lietuvoje vokieeiu ka
riuomenei vadovauja gen. von 
der Goeltz. Jam buvo įsakyta 
Besimaišyti į tu šalių polifiki-
nius reikalus. 

Vokiečių kariuomenė atšau
kiama iš Lietuvos. Bet kuomet 
lenkai gaus įsakymą apleisti 
Lietuvą. 

PRIEŠ TALKININKUS. 

VILLOS ARMIJA ARTI 
JUAREZO. 

Carranzos kareiviai negali 
atsilaikyti. 

Juarez, Meksika,.birž. 12.— 
Ant šito miesto pūškuoja trys 
atskirtos naujos Meksikos res
publikos armijos dalys. 

Reikia manyti, kad šis mies^ 
tas šiandie, o gal rytoj, pateks 
Vilios kareivių rankose. 

Vilios armijai vadovauja 
gen. Angeles. Pirm keliu dieni; 
ėia buvo laukiamas užpuoli
mas. Iš ėia amerikonai ir žy-
mesnieji nieksikonai išsikrau
stė Suv. Valstijų, pusėn. Dau
gelis sn savimi pasiėmė ir sa
vo mantas. 

Vakar Vilios kariuomenė bu
vo jau tik už keliu mylių nuo 
miesto. 

Carranzos kariuomenė, pa
siusta sulaikyti priešininko 
briovimąsi, buvo įveikta. 

Vakar miestą apleido 5(K) 
Carranzos raitelių. Nuslinko 
rytų šonan. 

Manoma, jog paėiam mieste 
atsiranda daugelis villistų. 

Kaip šiandie laukiamas abel-
nas prieš miestą užpuolimas. 

Pasmerkia taikos sutarties 
sąlygas. 

Vienna, birž. 12.—Aną dieną 
ėia įvyko milžiniškos demon
stracijos prieš taikos sutarti, 
kokią austrams atstovams in-
davė talkininkai. 

Demonstracija ypaė buvo at
kreipta prieš tą, kam taikiniu 
kai priešinasi, kad Austrija 
prisijungtų prie Vokietijos. 

Priešais miesto namus (city 
hall) sušaukta milžiniškas g> 
ventojų susirinkimas. Visji eito 
kalbėtojų užėmė pagamintas 
sau vietas. Kalbėjo įvairių 
partijų vadai. 

Po to žmonių minios pas i 
leido parodaviman. ParodavJ-
mo eilėse turėjo but mažiau
sia 20,000 žmonių. 

Nueita į Scharzenburger-
platz. Tenai ir vėl įvyko pra
kalbos. 

Žmonių eilėse buv0 repre
zentuojamas kiekvienas austrų 
luomas. 

Parodavimo metu šūkauta 
privš taikos sutartį ir giedota 
vokiškos giesmės. Daugelis 
žmonių turėjo prisisegę vokie
eiu naeijonalius ženklus. 

Po viskam jaunimas pradėjo 
išdykauti. Imta grūmoti tal
kininkų misijai. Bet policija 
veikiai pravedė tvarką. 

Tą patyrė senato nuskirtas i T u 0 t i k s l u kongresui paduota 
komitetas. ^ 

Washington, birž. 12,—Kuo
met andai senatas patyrė, kad 
pilną taikos sutarties tekstą 
turi Now York o finansistai, gi 
senatui sutartis iš Paryžiaus 
neparsiunėiama, senatas pa
skyrė komitetą ištirti, kur fi
nansistai gavo sutartį. 

Komitetas tad pakvietė 
Wasbingtonan kelis New Yor-
ko finansistus. Vakar įvyko 
išklausinėjimai. 

Paaiškėjo, kad taikos sutar
ties tekstą, kas nuo senato bu
vo slepiama, iš Europos parsi-
galieno Raudonojo Kryžiaus 
viršininkas Davison, vienas 
l'inansistų. 

Davison teėiaus nesako, kur 
jis yra gavęs sutartį, kas jam 
yra davęs. 

Senato komitetas yra nuo
monės, kad Davison sutartį 
bus gavęs nuo katro nors Ame
rikos atstovo taikos konferen
cijoje. 

Sutarties tekstas f mansis-
tams yra labai reikalingas. Nes 
taika vra susirišta su dideliu 
bizniu. Tad sutartis ir parų-
pinta. 

Senatas negali niekam už
drausti turėti taikos sutarties 
tekstą. Bet jam Apeina tas, ko
dėl sutartį pirmiau į gija finan-

VOKIEČIAI STOVI UŽ BU 
VUSĮ KAIZERĮ. 

Tik del kaizerio priešinasi pat
virtinti taikos sutartį. 

Washington, birž. 13. — Se
natorius Kin^į senatui padavė 
priešbolševikiiką bilių. Bilius 
atkreipiamas prieš visus rau
donuosius gaigalus, katrie ko-
kiuo nors bud i čia mėgina pa
sikasti po vynausybės pama
tais, kurstyti Įmones prie su
kilimo, bjaurifli šalies valdy
mo formą, konstituciją arba 
vėliavą. 

Tokie žmonės, sulig biliaus, 
turi but baudžiami ligi 10 me
tų katėjimu arba ligi $10,000 
pabauda. Gi svetimšaliai pra 
sižengėliai turi but deportuo
jami. 

i 
PRAMATOMA NAUJA 

RESPUBLIKA. 

Copenhagen, birž. 12.—Ber
lyno laikraščiai praneša, kad 
Sehleswig-Holsteine provinci
jose prasidėjęs veikimas, idant 
iš tų provincijų padaryti nau-1 
ją respuUUkįf* ^at skirią nuo i 
Prūsijos ir Danijos. 

sistai, privatiniai žmonės, už 
vyriausią šalies įstaigą. 

Taippat senatą apeina patir
ti, kas sutartį- parūpino finan-
sistams. 

Berlynas, birž. 13. — "Ne
reikalaukite ir nenorėkite, kad 
pasiduotų imperatorius!" To
kiais žodžiais perspėja talki
ninkus vokiečių nacijonalėb 
liberalų partijos vadas, Gus-
tav Strėsemann, andai kalbė
damas į Associated Press ko
respondentą. 

Streseman sakė, kad tnikos 
sutartis Versaillese yra "kvai
las išvirškinknas' f ir "mes ne
reikalaujame po ta sutartimi 
pasirašyti". 

J is sakė: 
" J e i jųs norite sugriauti vo

kiečių respubliką, tada aps-
kųskite kaizerį. Bet atsimin
kite, tas baisiai atsilieps į Eu
ropos visą ateitį. 

" I š 400 telegramų, kokias 
gavau nuo įvairių žmonių 
prieš taikos sutartį, beveik 
kiekvienoje pažymima kaizerio 
likimo klausimas. Visi užstoja 
uz 2h 

Streseman tvirtina, kad bu 
vusio kaizerio didžiausia am 
bicija yra buvus Europoje pa 
laikyti taiką. 

kares medžiagą 
t 

Rytoj vokiečiai gausią 
talkininkų atsakymą 

VOKIEČIAI PASIRENGIA 
VEIKTI PRIEŠ TAL 

KININKUS. 

TALKININKAI RYTOJ DUO 
SIĄ ATSAKYMĄ. 

Tuo tikslas pagaminama karės 
medžiaga. 

Coblenz, birž. 13. — Anot 
vokiškų laikraščių, vokiečiai 
už okupacijos juostos savo 
sukrautą karės medžiagą ga
bena Vokietijos gilumom 

Tasai gabenimas prasidėjo 
tuojaus po to, kuomet vokie
čiams atstovams Versaillese 
buvo induota taikos sutartis. 

Ir ligšiol ta medžiaga tvar-

Taip bent čia šiandie 
sprendžiama. 

koma ir gabenama. 
iri- '^ Niekas negali pasakyti, kiek 

Detroit, Mich., birž. 12.—Čia 
pasibaigė gatvekarių darbinin
kų streikas. Abi pusi pasek
mingai sutaikė pati miesto ta
ryba. 

SUDEGĖ TURKŲ SULTANO 
RŪMAI. 

Konstantinopolis, birž. 12.— 
Aną dieną čia gaisras sunaiki
no turkų sultano rūmus—Yil-
diz kiosk. 

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

SUSIDAUŽĖ DU 
GARLAIVIŲ. 

New York, birž. 12.—Už 30 
mylių nuo Sandy Hook praeitu 
pusiaunakčiu garlaivis Wal-
dersee susidaužė su garlaiviu 
Redondo. 

YValdersee sugadintas. Kiti 
garlaiviai nuo jo paėmė įgulą 
ir keliauninkus. 

Redondo parplaukia iš Eu
ropos su kareiviais. 

NUSKENDO ANGLIJOS 
NARDANČIOJI LAIVĖ. 

Londonas, birž. 12.—Admi
ralitetas paskelbė, jog Baltijos 
jūrėse birželio 4 d. kažkur pra
žuvo viena anglų nardančioji 
laivė. Spėjama, kad ji bus nu
skendus su visais žmonėmis. 

Iš TAIKOS KONFEREN
CIJOS. 

TAIKOS SUTARTIS ĘUS 
PATVIRTINTA LIE

POS 1 D.? 

Talkininkai atsidūrę pesi-
mizman. 

Paryžius, birž. 12.—Vakar 
keturių viešpatijų taryba tai
kos konferencijoje, kaip ir pa
prastai, turėjo susirinkimą. 
Susirinkime, sakoma, apsireiš
kęs abelnas pesimizmas, nes 
nesutinkama nuomonėmis tai
kos sutarties reikale. Keli 
svarbus klausimai, paliečian-
tieji vokiečių kontr-pasiuly-
mus, neišrišti. Premjeras Cle-
menceau atsisako pasijudinti 
iš užimtos savo pozicijos. 

Silezijos klausimas neaptar
tas. Tenai lenkų-vokiečių ru-
bežiai dar nenustatyti. 

Kada sutartis bus patvirtinta. 

Vietos laikraštis Echo de 
Paris rašo, jog tai įos sutartis 
busianti patvirtinta neanks-
čiau liepos pirmos dienos. 

Tas pat laikraštis tvirtina, 
kad gal kaip rytoj talkininkai 
induosią vokiečiams savo at
sakymą. Bet nežinia, kaip vo
kiečiai atsinešią į tą atsaky
mą. 

Yra visokių kalbų. 

Apie taikos sutartį šiandie 
skleidžiama visokiausios kal
bos. Bet niekas tikrai negali 

pasakyti, kuomet talkininkai 
induos vokiečiams atsakymą, 
kuomet vokiečiai patvirtins 
sutartį ir kuomet pasibaigs tos 

Vokiečių laimėjimas. 
Vokiečiai vieną daiktą—tai 

tikrai laimėjo. 
Galimas daiktas, kad atei-

visą pasaulį varginančios ta- Į n a i l t į r udenį Vokietija bus 
rybos. 

Bet visokių pasakojimų yra 
tirštai. Pav., sakoma, jog svar
biausieji klausimai busią pa
vesti išrišti tautų sąjungai. 

Taippat sakoma, jog vokie
čiams po duoto atsakymo bus 
apribuotas laikas patvirtinti 
taiką. 

Vis tai tik spėjimai. Bet 
faktas yra, kad talkininkai 
darbuojasi, skubinasi, nes pa-

; saulis reikalauja greitesnės 
i ramybės. 

Pramatomos perversmės 
Vokietijoje. 

Perversmės Vokietijos val
džioje tikrai pramatomos. Ži-

priimta tautų sąjungom Kuo
met tas bus padaryta, tuomet 
nuo vokiečių nuslinks žymi 
dalis sunkenybių. 

Talkininkai vokiečiams pa
statė sąlygas, jei jie nori įsto
ti sąjungom -Svarbiausios są
lygos yra tos: turėti pastovia 
vyriauybę, patvirtinti taikos 
sutartį ir pilnai pildyti taikos 
sąlygas. 

Tas sąlygas išpildyti nebus 
sunku vokiečiams. Ir todėl jie 
bus priimti tautų sąjungon. 

Pabaltijos reikalai. 
Taikos Konferencijos ketu

rių viešpatį jų taryba aną die
ną svarstė Estonijos ir kitų 

Taippat kilnojama ir 
čių kariuomenė, kuri stovi už 
okupacijos jostos. 

Pirm kelių dienų karės me
džiaga pradėtu gabenti iš 
Frankforto apylinkių. Didžiu
ma jos gabenama Cassel šonan. 
Tečiau manoma, kad tenai mer 
džiaga neiškraunama iš vago
nų. Nes jei amerikoniškai ar
mijai prisieitų briauties Vo
kietijon, tai pirmiausia ame
rikonų rankosna papultų mies 
tas Cassel. 

Pranešama, kad už okupaci
jos juostos vokiečių mokyklo
se tolesniai atidėti kvotimai. 

Tas reiškia, kad vokiečiai 
gaminasi spirties prieš talki
ninkus, jei nebus patvirtinta 
taikos sutartis. 

Paryžius, birž. 13,—Čionai 
didėja abelnas įsitikinimas, 
paeinąs iš taikos konferencijos 
atstovų versmių, jog talkinin
kai savo galutiną atsakymą į 
vokiečių kontr-pasiulymus tai
kos sutarties reikale vokie
čiams atstovams induosią ry
toj vakare, birželio 14 dieną. 

Be to, tvirtinama, kad vo
kiečiams galutinai apspręsti 
bus duota penkios dienos. 

tame yra tiesos. Bet apie tą 
plačiai rašo prancūzų spauda. 

ANGLIJA MELDŽIASI DEL 
LIETAUS. 

Per 40 dienų nelųo; javai lau
kuose džiųsta. 

j u t* * Pabaltnos salių klausimą, novai tvirtina, įog dabartinėj _ .; . . : , _ , *.. . . . 
i • v. i j v ,., . I.] Paaiškėjo, kad Pabaltijo,] 

vokiečiu valdžia nesutiksianti ! .. . . _ n n n . . v. * 
. . . . . ., . . . . . . veikia apie 3,000 vokiečių ka-

patvirtmti taikos sutartį, įei . f TV ,v . . . . . 
.• . , . , . v riuomenes. Lspradzių talkmm-sutartyie nebus indeti žymų s . . . . t. . . . . . , | kai nieko nebuvo sakę tame palengvinimai sąlygose. ._ ' XT , 

w i v. , • v. . ! reikale. Nes buvo 
Kiek žinoma, vokiečiai pa

lengvinimų negaus, * išėmus 
kai-kurias atmainas techniš
kuoju žvilgsniu. 

Tad aišku, kad valdžia tų 
sąlygų nepriims. 

Kuomet tas įvyks, Vokieti
joje bUs sugriauta dabartinė 
valdžia. Socijalistai neteks va
dovaujančios rolės. Kabinetan 
papuls pažangesnieji gaivalai 
su Erzbergeriu priešakyje. 

Ir ta nauja valdžia be jokio 
atidėliojimo patvirtins sutartį. 

Taip bent pramatoma. 

manoma, 
kad vokiečiai veikia ten prieš 
bolševikus. 

Bet gauta žinių, kad šiandie 
vokiečiai ten jau bemažko ima 
sėbrauties su rusų bolševikais 
ir visoj Pabaltijoj platina sa
vo intaką.' 

Tad nutarta pareikalauti, 
kad vokiečių kariuomenė iš 
Pabaltijos butų atšaukta, 
kaipo ten ne tik nereikalinga, 
bet dar labjaus kenksminga. 

Maršalas Foch vokiečių ar-
misticijos komisijai pasiuntė 
tą reikalavir**!. 

Londonas, birž. 13. — Šian
die Anglijoje siaučia baisi 
sausuma. Nekuomet dar nebu
vo taip ilgai Anglija be lašo 
lietaus. 

Derby dienoje trupučiuką 
palijo. I r šiandie bus jau 40 
dienų, kaip saulė baigia ke
pinti laukus ir kas juose yra. 
Džiųsta laukuose javai, žolė. 
Žemė suplaišėjusi. Padangėse 
nepasirodo nei vienas debesė
lis, apreiškiantis lietų, „ kurs 
reikalingas augalų atgaivini
mui. 

Provincijoje išdžiuvo šuli
niai ir kūdros. Upės sausėja. 
Žmonės aimanuoja. 

Jei sausuma prasitęs il
giau, javai tiesiog sunyks. 

Daugel šalies bažnyčiose del 
lietaus atsiuntimo laikomos 
pamaldos. Žmonės meldžia 
Augščiausiojo atsiųsti lietų. 

SVARSTĖ KOLČAKO 
ATSAKYMĄ. 

Paryžius, birž. 13.—Keturių 
viešpatijų taryba taikos kon
ferencijoje svarstė admirolo 
Kolčako, Siberijos valdžios 
galvos, atsakymą į talkininkų 
pasiūlymus. 

Kolčakas pasižada išpildyti 
pastatytas jam sąlygas. Tad 
gal talkininkai ir pripažins jo 
valdžią visos Rusijos valdžia. 

PERSIJA REIKALAUJA 
ATLYGINIMO. 

Geneva, birž. 13. — Persijos 
pasiuntinys Berne tvirtina, 
kad Persijos valdžia taikos 
konferencijai paduosianti .rei
kalavimą atlyginti jai už nuo
stolius karės metu. 

Karės metu Persijos terito
rijose įvyko daugelis įvairių 
musių t a lk in inkų su t u r k a i s . 
300,000 persų gyventojų žuvo. 

Persija karės metu apturėjo 
viešų ir privatinių nuostolių 
apie 8 milijardus dolierių. 

PABRANGSIĄ DRABUŽIAI. 

Springfield, Iii., birž. 12.— 
Žemesnysis legiąlaturos butas 
padidino Chicagos gyvento
jams taksas ligi $2.15. Padi
dintos taksos gyvuosiančios 
trejus metus. 

Kansas City, Kan., birž. 13. 
— National Clothing Manu-
iacturers Ass *n prezidentas 
Stein čia vienam susirinkime 
pasakė, jog ateinantį pavasarį 
už paprastą siutą žmonėms pri 
sieisią mokėti $75. 

Stein tvirtino, jog tas įvyks 
todėl, kad gelumbės pagami
nimui trūksta darbininkų. 

Pasirodo, kad už siutus pri
sieis mokėti trigubą kainą. 

Kasžin, ar su ateinančiu pa
vasariu ir darbininkai bus tri
gubai apmokami. 

PANAIKINTA FEDERALIAI 
DARBO BIURAI. 

Washington, birž. 13. 
Kongresas didžiuma balsų at
sisakė paskirti $272,000 palai
kyti darbo biurus įvairiuose 
miestuose. 
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Po Seimui. 
Tautininkų pienuotas seimas 

Chicagoje praėjo. Praėjo ir 
keliaus užmarštin, lygiai kaip 
ginčai ir agitacijos už ir prieš. 

Kaip spėjome, taip ir invy-
ko — seimas išnešė rezoliuci
jas, delegatai pasikarščiavo, 
tautininkai papolitikavo, pa
rinkta aukų — ir viskas. Lie
tuvių tautos kovoje už lais
vę jis yra mažu incidentu ir 
nežymus savo darbais. 

Tie, kurie sakė, kad seimas 
dabartiniu laiku yra Lietuvos 
išganymas, po seimui patys 
turės sutikti su taifi, ką safc# 
kad seimas dalykų stovio ne
pakeis netik ką jau pasauli
niuose judėjimuose, bet ir lie
tuvių gyvenime žymės nepa
darys. Seimas praėjo, pasauly
je ir mūsų gyvenime nieko 
naujo neincyko: viskas sena 
vaga eina. 

Iš seimo vienas geras — kad 
jis užsibaigė. Su juo baigsis 
del seimo ginčai, ir Amerikos 
lietuviai rimčiau galės stvertis 
reikalingųjų darbų, vieton kad 
pešusis. 

Katalikai, kurie seime daly
vavo, pamatė, kad neorgani
zuotai &u organizuotais tauti
ninkais nedaug tepolitikausi. 
Tautininkai seimą valdė ir da
rė ką jie norėjo. Dalyvavę 
jame katalikai įsitikino, kad 
norint savas nuomones ir tei
sybės pažiūras prieš tautinin 
kus atstovėti, reikia organiza
cijos. I r juo greičiau jie vėla 
su krikščioniškos pasaulėžval
gos žmonėmis susilies, tuo ge
riau ir tuo didesnius darbus 
Lietuvos gerovei bus galim) 
atlikti. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS, 
Rumšiškė. Kumšiškės vals

čiaus jaunimas kariuomenėn 
rengiasi dideliu noru. Pasidi
džiuodami jie tik ir kalba, 
kaip grumsią bolševikus iš Lie
tuvos. Labiaus džiaugias dėlto, 
kad, jiems būnant sumobili
zuotais, jie visiškai galėsią at
stoti taip drūčiai įkirėjusią 
savo žiauriais pasielgimais ir 
draugaujančią su bolševikai 
svetimą kariuomenę. Svetimos 
rankos esančios tikusios tik 
žarijoms žarstyti. 

Nusižiūrėję į mobilizuojan
čius, einančius į Lietuvos pul
kų eiles taip pakilusiu upu, iš 
mūsų šalies rengiasi dar lais-
vanorių, tarp kurių yra vyrų 

iki 55 metų amžiaus ir po du 
kartu kariavusiųjų. 

Savanoriai kalba, kad jeigu 
jie kariavo del ruso, savo pri
spaudėjo, ir varu verčiami, tai 
šiandie jie eisią del savo tė
vynės, del savo laivsės, del sa
vo šeimynos ir namo ir ka
riausią* ne taip, kaip iki šiol, 
bet daug narsiau. J ie sako, 
kad pradėjome kariauti, tai 
privalome eiti visi, kurie ga
lime 'ginklą nešioti ir tik tada 
mes tikrai ir greit nugalėsime 
priešininką ir tapsime tikrais 
šeimininkais savo namuose. 
Kariavimas visai nesąs tai} 
baisus, kaip jį sau įsivaizdiną 
tie, kurie dar nekariavę. Sa
ko, kad sunkiausias karės da
lykas, tai tolimi perėjimai 
pėkštiems nuo vieno fronto ki
tan, o Lietuvoj to nebusią. 
Del mirties, tai mirti vistiek 
kartą reiksią, tai verčiau esą 
garbingai numirti karės lauke, 
negu džiova, šiltine ar kuri r 
kita ilgai kankinančia liga. 
Taip malonu girdėti Vytauto 
ainių kalbos! O mes ar liksi
mės nuo jų? Ne, niekados L. 
Eisime ir mes tėvynės gintų! 

Ilguviskis. 

Vilkaviškis. Tautos šventės 
atbalsiai. Kiekviena iškilmė 
palieka žmonėse gilų įspūdį. 
Tuo labiau ta iškilmė, kuri yra 
įauginta į žmonių sielą, kuri 
veržiasi iš atrakintų krūtinių 
—tai nepriklausomybės šven
tė. Suprantama, delko žmonių 
į ją plūdo minių minios, delko 
jaunimas, tarsi atsimainęs, 
pabalnojo savo bėrąjį žirgelį 
ir išjojo juo pasišvaistyti. 

Visa šventė darė gilaus įspū
džio^—ir oratorių kalbos, ir 
muzika, ir dainos, ir Lietuvos 
kareivėlių po ilgų šimtmečių 
pirmą kart pasirodymas, ir 
jysip-aošęs tautinėmis vėliavo
mis mūsų jaunimas. Visų vei
duose švietė džiaugsmas ir 
pakilusis ūpas. Buvo matyti 
pasirįžinias, šiokia ar tokia 
kaina ant mūsų tėvynės pa
grindo, ant svetimo viešpata
vimo įrų atstatyti puikią ir 
laimingą Lietuvos valstybę. 

I r tas pasiryžmas vykdnosi: 
Vilkaviškio garnizonas smar
kiai auga—apylinkės jaunimas 
plaukia ne tik į Kauną, bet ir 
į Vilkaviškį ir stoja į Tėvynės 
gynėjų eiles. Valstiečiai kuo 
gali padeda besitveriančiai ka
riuomenei, aukodami maistą, 
audimų, rūbų ir avalinės. Vie
tos subolševikėjusių darbas 
galutinai paliauja ir visi pra
deda suprasti, kad mūsų išga
li ymas tik nepriklausomoje 
Lietuvoje. L. S. B. 

Iš Tautininkų Seimo. 
Trečioji diena, birželio 11 d. 

Bliuviškiai, (šakių apskr). 
Vagių suėmimas. Viešpatau
jant Lietuvoje okupacijos val
džiai Bliuviškių kaime susida
rė vagių kuopa, kuri nesiten
kino lašiniais, ar šiaip kokiais 
mažmožiais, bet nuolat ir ark
lius vogdavo. Tai vagių gau
jai vadovavo garsus visoj 
apylinkėj M. Langas (vokie
tis). 

Vietos gyventojai, turėdami 
arti savęs tokius " meiste
r i u s / ' labai buvo susirūpinę. 
Langas du kartu patekęs buvo 
už vagystę į vokiečių valdžios 
rankas, bet pinigų dėka visa
dos liko teisus. Dabar, esant 
lietuvių valdžiai, Lango pa-
gelbininkai suimti ir sukišti 
belangėn, o jis pate kluojimų 
palėpėse landžioja-slapstosi. 
Tardinant pagautuosius pasi
rodė, kad jie trumpu laiku 
apie 20 arklių pavogę. 

Kaimietis. 
" Lietuva ' ' Kaunas. 

Rytinė sesija. 

Atsidaro 9:15. Protokolų 
skaitymas. Priimama be pa
taisų, t 

Delegatų į 200. Gfalerijoj 
koks tuzinas. Tie patys ką va
kar ir užvakar. 

Pasveikinimai ir aukos. Au
kų suplaukė virš 400 dol. 

Laukia rezoliucijų. Neturint 
ką veikti, ginčijimasi apie vė
liavą. Vėliavos klausimas, ma
tomai, pas seimininkus virto 
"diversion subject. , , 

P^as Bijanskas aukoja 25 
dol. ir sako patr i jotinę prakal
bą. 

Rezoliucijų komisijos vis 
dar nesimato. Tad dr. Zimon-
tas varo agitaciją del varpo. 
Ragina varpui ruošti sutikimą, 
organziuoti rinkliavą varpui, 
platinti žinias apie seimą ir 
varpą po visas kolonijas. Di
džiuma nuobodauja. Žiovauja,, 
skaito laikraščius. 

Vienas atstovų išreiškia ne
pasitenkinimą, kad laikraščiai 
šį seimą vadina tautininkų sei-
mu. 

Rezoliucijų komisija vis dar 
pasislėpusi. Tad dr. Graičunas 
pataria pakviesti ir "kelius 
žodžius pratart i seimui" p-lę 
Mary McDowell. 

Kalba. Apie demokratiją, 
apie žmonių laisvės idealą, 
ypatingai apie Amerikos de
mokratiją, reikalą ją išlaikyti 
ir kaip Amerikos lietuviai prie 
to prisidėti gali. 

Rezoliucijų komisijos vis dar 
nesimato. Pasveikinimų ir au
kų pareiškimai. Aukų šiuo sy
kiu suskaitliuoti pasisekė ne
pilnai 100 dol. 

Rezoliucijų komisijos nėra; 
nėra nei rezoliucijų. Kalbama 
tad apie sulenkėjusius lietu
vius, įvairios nuomonės reiš
kiamos. Skaitomos telegramos 
ir aukos—daugiausiai penkia-
dolierinės. Keletas "telegramų 
gauta nuo kongresmonų ir se
natorių. Vėl varpą daužo... 
D,ro Vinco Kudirkos pagar
bai, kuris įsteigė laikraštį 
"Varpą , ' ' skambina varpą. 

P-as Zailskas kalba apie su
rinktas aukas, pas komitetus 
ir atskirus asmenis besiran-
dančias. P-as V. Račkauskas 
ineša, kad seimas atsišauktų 
visuomenėn surinktas aukas 
Lietuvai šelpti Lietuvon sių

sti. Kalboje giria Centralinį 
Komitetą, stengdamasis seimo 
upą sukelti prieš Tautos Fon
dą. Kalba dar keli delegatai. 

Antru kartu kalba p. V. Rač
kauskas. Šiuo sykiu varo agi
taciją netik prieš Tautos Fon
dą, bet ir abelriai prieš (kata
likų politinę akciją. Sako, kąd 
dabartinę p. Gabrio politiką 
remia Tautos Fondas. Tautos 
Fondui tenka tiek ir tiek. 

Viena moteris prašo aiškių 
nurodymų ir paaiškinimų apie 
Tautos Fondą. 

Aiškina p. J . Elijošius. Duo
da vėjo Tautos Fondui, jį kaL 
tina. Sako, kad reikia pareika
lauti fondų suvienijimo ir čia 
pat išrinkti komisiją fondams 
ir aukoms valdyti. 

Aiškina taipgi p. Dimša. J is 
savo širdies jausmus reiškia ir 
priešingas fondų vienijimui. 
Prešingas vienijimui dar vie
nas delegatas. Kalba visa eilė 
atstovų. "Baži jas i , " kad jie 
esą katalikais, bet prieš kuni
gus varosi ir juos dikčiai ko-
lioja. Po salę skraido " kleri
kalai,' ' kunigai. 

Sukeltu, karštu upu naudo
jantis, p. V. K. Račkauskas 
siūlo savo formuluotą įnešimą, 
kuriuo turės būti renkama ko
misija, kuri prižiūrės fondus, 
Esama priešingų rezoliucijai 
del fondų kontrolės. Pr*<*ši il
gas p. B. K. Balutis, nurody
damas, kad seime dalyvauja 
tautininkai, bet kitos srovės 
nedalyvauja, lyginai kaip žmo
nės, kurie fondus sudaro. Tau
tininkai pasiduos komisijos 
kontrolei, bet kiti gali nepasi
duoti ir nėra galmybės juos 
priversti pasiduoti. 

Dr. Zimontui ir V. Račkaus
kui paagitavus, rezoliucija su 
maža pataisa, Ifct tos minties, 
pareina. 

Sesija uždaroma 12:05 vai. 
iki 1 vai. 

Popietinė sesija. 

Prasideda 1:25 vai. pasvei
kinimų ir aukų skaitliavimu. 
Kitos aukos, tai vakarykščia
me bankiete pasižadėjimų pil
dymai. Aukų suvirs 400 dol. 

Rezoliucijų komisijos vis dar 
nesimato. Vedėjas siunčia pa
siuntinius juos suieškoti. Pa
sirodo vienas-kitas, o vėliau ir 
visi nariai ateina, kol dr. Jo-
nikis skaito ir aiškina New 
York City ligoninės daktarų 
pasveikinimą. 

Po pasveikinimui dr. Jonikis 
karštai ir su pafosu kalba apie 
seimą, pabrėždamas, kad tie, 
ką jau priešinosi, širdyje usnis 
tebeaugina; apie nepriklauso
mybę ir apie seime prisiegą 
kovoti del nepriklausomos Lie 
tuvos. Turėjo įvykti iškilmin
gas momentas, kuomet seimas 
turėjo sudėti prisiegą, atsisto
jimu ir rankos pakėlimu. Pra
dedant prisiegos tekstą skai
tyti, vieni stojosi, kiti nežinojo 
kas daryti. Kįlo priešingų bal
sų, kad pirma perskaitytų tek
stą, o po to jau prisiekti. 
Skaito tekstą ir del pagiežos 
jame kįla pasipriešinimų. Taip 
ir liekasi, nei prisiekiant, nei 
balsuojant. 

Raudonojo Kryžiaus reika
lai.* Priimama Amerikos lietu
vių daktarų draugijos siūlo
mas pienas, kuriuo daktarų 
draugija pasiima ant savo pe
čių organizuoti draugiją, kuri 
atliks darbą panašų Raudona
jam Kryžiui, nors kitu vardu. 
Reiškia, Raudonojo Kryžiaus 
klausimo nusikratė, užmezda-
mi jį daktarų draugijai. Ką 
ji darys, neteko sužinoti. 

Karininkų klausimas. Esa
ma priešingų. Priešingi bolše
vikai. Tas suelektrizuoja sei
mą, kariuomenės šalininkus. 
Eilė karštų prakalbų, visai be
reikalingų. Stengiamasi už
degti delegatus, jau ir be to 
inkaitintus. Rezoliucijoj, tik 
tiek tepasakoma, kad' užgiria-
ma jau susitvėrusios karinin
kų grupės. Pataria rezoliu
cija sudaryti "bepartyvį 
centrą," kuris skyrius globos. 
Tai ir viskas, ką kariuomenės 
klausime padaryta, neminint 
tai, kad rezoliucija atsistoji
mu prieš 6 balsus priimta ir 
varpas dusyk skambinta. 

Rezoliuciją apie kariuome
nės įsteigimą buvo priimta ant 
greitųjų. Vienas delegatas 
grįžta vėl prie to klausimo, 
klausdamas kaip ta kariuome
nė busianti organizuota. Nie
ko tikro nenutarta. 

Dr. K. Draugelis aiškino 
garsingojo varpo istoriją. 
Daugiausiai varpo primosime 
pasidarbavo sekantieji seimo 
rengėjai: Bagdžiunas, Dr. 
Draugelis, Butkus ir Mariin-
kus. Seimo rengimo komisija 
paveda varpą seimo nuožiūrai. 
Varpą papuošia žolynais lie
tuviškomis su amerikoniško
mis vėliavomis ir p. 
Stankūnas nuima jo paveikslą. 

(Tąsa ant 3 pusi.). 

Lietuvių Dienos pinigai jau sušelpė 
Lietuvą. 

(Pabaiga). 
Už kelių dienų po to ga

vau iš Wasliingtono sekantį 
kablegramą: "Amerikos Na-
cionalis Raudonasis Kryžius 
nori pervesti pas jį sudėtus 
Lietuvių pinigus Ekzekuty-
viam Komitetui. Lopatto tuo-
jaus kabliuokite autorizavimą. 

Vinikas. Žilius. Bielskis. , ' 
Aš kablegramu atsakiau Ek-

zekutyviam Komitetui "YVash-
ingtone, nurodydamas, jog aš 
neturiu teisės leisti pervesti 
jiems tuos pinigus ir nuro
džiau, kad jie tame klausime 
kreiptųsi į Amerikos Lietuvių 
Centralį Komitetą New Yor-
ke. Daugiau reikalavimų auto
rizuoti juos perimti Lietuvių 
Dienos pinigus į Ekzekutyvio 
Komiteto rankas nuo jų nebe-
gavau. 

Antrą dieną gegužio vėl ta
riausi su Pulkininku Bick-
nell'iu, ir jis pranešė man, 
kad siuntinys maisto, drabu
žių ir medikamentų jau pa
darytas ir kad daigtai jau y-
ra arba Lietuvoje arba ant 
kelio Lietuvon. Kreipiausi dar 
j Pulkininką Olds ir Pulkinin
ką Bicknell', prašydamas, kad 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
ir toliaus šelptų Lietuvą ir 
siųstų jon daigtų iš savo iždų. 
Jiedu užtikrino mane, jog pO 
to, kaip mūsų pinigais siunčia
moji pašelpa bus išsibaigusi, 
ir bus reikalas toliaus gelbėti, 
jiedu darys visą, kas yra jų
dviejų galėję, kad Lietuva bu
tų šelpiama. 

Sugrįžęs į Suvienytas Val
stijas, buvau painformuotas, 
jog Vinikas ir Bielskis, lanky-
damies Raudoname Kryžiuje, 
protestavo prieš panaudojimą 
Lietuvių Dienos pinigų per 
Raudonąjį Kryžių be sutikimo 
Lietuvių Tarybos, ar Ekzeku-
tyvio Komiteto, ir reikalavo, 
kad tie pinigai butų sudėti į 
jų rankas ir kad jie panau
dos tuos pinigus, kaipo dali
nį įmokėjimą pirkime daig
tų Lietuvos pagelbai ir po 
to siųs tuos daigtus Lietu
von ir ten juos perparduos. 
Pasekmėje viršui minėtųjų 
dviejų ponų protesto ir pastan
gų, Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Washingtone valdinin
kai kablegramą praneš Pulki
ninkui Olds, kad jis sustabdy
tai išdalinimą daigtų, pasiųstų 
per Raudonąjį Kryžių iš Ko

penhagos Lietuvon ir supirktų 
už Lietuvių Dienos pinigus. 

Tųdviejų ponų pasielgimas 
sujudino netik Lietuvius, bet 
ir Raudonojo Kryžiaus valdi
ninkus. 

Kada aš, ir A. L, C. Komi
teto Sekretorius, V. K. Rač
kauskas, buvome pas p. Ross, 
Amerikos Raudoname Kryžiu
je Washingtone, 28 d. gegu
žio, 1919, mane painformavo, 
kad Pulk. Olds nesustabdė 
dalinimo pagalbos Lietuvoje, 
kaip to geidė ir norėjo p. 
Vinikas ir p. Bielskis, bet kad 
jis įsakė toliaus vesti šelpimo 
darbą. Pulkininkas Olds, ga
vęs kablegramą iš Washingto-
no, kad sustabdytų teikimą 
pašelpos, pasiųstos Lietuvon 
įr apmokėtos Lietuvių Dienos 
pinigais, atsiuntė Amerikos 
Raudonam Kryž ;ui Washing-
tone sekančio turinio kablegra
mą: 

"Padėj imas Lietuvoje yra toks, 
kad ncproting-a butų sustabdyti sutar
tis kaslink šelpimo. P i rmas siunti
nys iš Berlyno Lietuvon jau išėjo. 
Tas darbas yra būtinai re ikal ingas ir 
negali priklausyti nuo decizijos ta rpe 
dviejų užinteresuotų Amerikos Lie
tuvių Komitetų. Mūsų atstovai, as
meniškai ištyrinėję padėjimą Lietu
voje, pranešė, kad Lietuvoje yra ašt
rus ir platus reikalavimas pašelpos, 
ypatingai visokių ligoninių ir medi-
kalių reikmenų, taip pat ir visokios 
rųšios drabužių. Mūsų sutar imas su 
p. Lopatto yra toks, kad mes pasių
sime Lietuvon daigtų pašelpai ne ma
žiau, kaip už tokią sumą, kokia yra 
Amerikos Lietuvių Centralio Komi
teto nudėta Amerikos Raudoname 
Kryžiuje. Atsižvelgiant j tą prižadė
jimą, Lopatto sutiko siųsti kablegra
mą tam Komitetui, kad jis pervestų 
Amerikos Raudonam Kryžiui visus 
to Komiteto surinktus pinigus ir 
esančius Amerikos Raudonojo Kry
žiaus globoje. Prie to, didesnė da
lis Lietuvių Dienos pinigų, sudėtų 
Raudoname Kryžiuje, buvo surinkta 
p. Lopattos Komiteto. American 
Civilian Releif Files'e, t a rp spalio, 
1916, ir balandžio, 1917, turi būti 
raštai, parodanti sutartj Amerikos 
Lietuvių Centralio Komiteto ir Lie
tuvių Tarybos. Tikiuosi, kad jųs ga
lėsite prieiti prie susitarimo. 

[• (Pas i rašo) — Old*. 
> -U' 

Iš viršiaus tilpusio kable-
gramo aišku, kaip didelis yra 
Lietuvoje nukentėjusiųjų gy
ventojų reikalavimas pašelpos, 
ypatingai medikalės ir ligon-
bueių. Laiškai, gauti iš Ko
penhagos, nuo Am. Liet. Cen
tralio Komiteto nario p. R. 
Karužos, rašyti 30 d. balan
džio ir 1 d. gegužės, 1919 m., 
parodo, jog Amerikos Raudo
nasis Kryžius išsiuntė iš Ko
penhagos Lietuvon daigtų ver
tės 225,000 dol. ir apmokėjo 
savo lėšomis tarnsportacijos 
kaštus, siekiančius arti 400,-
000 dol. Tas parodo, jog Ame-

(Tąsa ant 3 pusi) 

PRAŠMATNUMAI. 

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

Pasakojama daug apie se
novės lepumus ir prašmatnu
mus. Romos patricijai, turtų 
įsigiję, nebežinodavę nė kaip 
lėbauti. Surengdavę gladija-
torių cirkus, ruošdavę puoš
nias puotas, save ir svečius 
negirdėtais patogumais ir pa
tarnavimais apsupdavę. 
• Kalbos eina, kaip vienas 
Romos didikas, norėdamas 
prašmatnumu svečius nuste
binti, gamino valgius iš lakš
tingalų liežuvių, jų taikstan
čius suvartodamas. * 

Pasakojama apie vieną pat
ricijų, kuris savo prūdo un
gurius maitindavęs žmogiena: 
mušdavęs vergus, o jų mėsa 
ungurius penėdavęs. Ne s jis, 
mat, suradęs, kad ungurių 
mėsa, žmogiena maitinama, 
ingija ypatingą skonį. Tais 
unguriais jis svečius vaišin
davęs. 

Daug ir keistų dalykų pasa
kojama apie senovės Romos 
didikų puotas, kurios savai
tėmis tęsdavosi, apie nepap
rastus lepumus. Pas daugelį 
žmonių išsidirbo nuomonė, kad 

! prašmatnumai tik senovėje te

buvo, kad jiems niekas prilyg
ti negali. 

Reikėtų atsiminti dar nese
nus baudžiavos laikus, kuo
met ponų užsigeidimams ir 
lėbavimui galo nebūdavo. Se
novės Romoje vergai prašmat
numams progos teikdavo, gi 
baudžiavos laikais—baudžiau
ninkai. Puotos ir lėbavimai 
pas ponus nei kiek nemažesni 
buvo, kaip pas senovės patri
cijus. Ponų žaislai ir " š tukos" 
baudžiauninkais nei kiek ne-
blanksta prieš Romos didikų 
užsigeidimus. 

Tikrųjų prašmatnumų vie
nok ne senovėje reikia ieškpti, 
bet šiais laikais. Žiaurios se
novės palaidumai tikrai 
blanksta prie šių dienų praš
matnumų. Visas skirtumas ta
me, kad senovėje patogumus 
ir užsigeidimams išpildyti 
buvo vartojami vergai, paskui 
baudžiauninkai, gi šiais lai
kais žmogus viską ingija ne 
del savo galės, bet už pinigų. 
Geriausi protai gamina žmo
nėms patogumus, visokie iš
radimai patogumu žmogų le

pina. Šiais laikas paprastas" 
darbininkas daugiau lėbavi
mams, patogumams progos tu
ri, negu senovėje turtingiau
sias didikas. Prietaisai ant 
prietaisų, ko senovėje ir iš
tekliaus ir valios turint nein-
gysi, nes jų nebuvo. 

Šių laikų lėbavimai tuo 
nuo senovės skiriasi, kad jie 
sušvelninti, žiaurybės savyje 
neturi. Bet puošnumas nei kiek 

I nemenkesnis. 
Imkim pasiturinčiojo gyve

nimą. Šiais laikais jis kur-kas 
daugiau patogumų turi, negu 
senovės didikai. Tarnų jis 
tiek laikyti gali kiek jam iš
teklius pavelija. Daųgelyj at
vejų nei tarnų nebereikia. KaO 
šviesos kambariuose turėjus, 
senovėje tarnai skiltuvais 
barškindavo, žvakes ir lemria;-: 
degiodavo. Dabar tik paspau
dei elektros guzikutį—kam
bariai nušvinta. Užsimanė kur 
nuvykti — tereikia tik žinią 
duoti: automobiliai, traukinių 
vagonai, laivai ir net orlaiviai 
jo tik laukia. Ir tai kur kas 
patogesni, greitesni negu se
novėj karietos, vežimai ar ki
tokie intaisai. Jam nei aug-
štai laipioti nereikia: eleveito-

na i jį vežioja. 
I r prie ištekliaus senovėje 

puotą suruošti laiko imdavo. 
Prie dabartiniosios turto ir 
patogumų koncentracijos daug 
puošnesnius pokilius suruošti 
galima, kada tik užsigeidė. 
Viešbučiai, restauracijos, tar
nai tik žinios telaukia. Į va
landą laiko viskas priruošta. 
Valgių — kokių tik nori, kad 
ir iš toliausių kraštų. Viskas 
.sandeliuose laukia. 

Namų apšildymas, telefo
nai, įvairus mechaniški prie
taisai šių laikų prašmatnu
mams suteikia kur kas plates
nį lauką, negu senovės men
koka organizacija ir intaisų 
stoka. Vienu žodžiu, šių laikų 
turtuolis lėbauti ir patarnavi
mų turėti gali kur-kas dau
giau, negu senovėje. 

Kad visais patogumais ir 
mokslo išradimais naudotis, 
nereikia būti nei turtuoliu. 
Reikia tik būti gudriu. Nei 
Leninas, nei Trockis, nei visa 
bolševikija pasaulyje turto ir 
ištekliaus negamino. Jie ren
gė revoliuciją. Pasigavę Ru
siją į savas rankas, jie viskuo 
Rusijoj naudotis gali. Leninas, 
Trockis ir visa bolševikiškų 

komisarų daugybė turi savo 
asmeninius ginkluotus sargus, 
čielas armijas, kurios ant jų 
paliepimo puolasi žmones ga
labyti. Jie turi saviems reika
lams specijalius traukinius, 
automobilius, gyvena palociuo-
se, valgo ir geria ko tik užsi
mano,, nors Rusijos žmonės 
badmiriautų. Jiems visi Rusi
jos turtai ir išteklius tarnauja. 

Daugelis žino, kuo buvo 
Kapsukas — Mickevičius. 
Paprastas socijalistaująs 
žmogelis. Kas kita šiandie. 
Jo paliepimų klauso daugelis 
tūkstančių raudonosios rusų 
armijos, Lietuvon įsibriovu-
sios. Jam tarnauja išteklius 
kraštų, kur jo ranka ir gale 
siekia. Gyvenimui gali rekvi
zuoti namus, kokius tik užsi
mano., Pinigus milijonais rub
lių vartoja, valgo ir geria, ko 
tik užsigeidžia. J is savus 
traukinius ir automobilius tu
ri. Kas jam senovės patricijų 
prilygti gali? 

Kaip pamąstai, šių laikų 
prašmatnumai yra didesni, ne
gu senovėje. Tik jie sutelpa 
kiek skirtingosna formosna, 
nors savo dvasia yra tos pa
čios padermės. J . Ė—as. 
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(Tiįsa nuo 2 pusi.). 
Protarpiais paskelbtos au

kos davė virs 200 dol. 
Pertrauka dešimčiai mimitu. 
Sesija išnaujo prasideda 

3:45 vai. Dr. A. L. Graičunas 
praneša, kad daktarų draugija 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
sutverus atskirą komisiją, ku
rios iždininku yra Dr. J . Kū
lis. Dr. S. Biežis praneša, kad 
daktarai aukų L. R. K. tik
slams yra sudėję 187 dol ir 
ragina, kad visi atstovai stotu 
jų tveriamon R. K. draugijon, 
kurion mokesnis yra 2 dol. 

B. K. Balutis skaito rezo
liuciją del varpo ir surišta su 
juo rinkliava. Siūlo seimui 
reikalauti susivienijimo fondu 
ir kad aukos surinktos su var
po kampanija butų perduotos 
susivienijusiems fondams ar 
tokiems fondams, kurie už su
sivienijimą stovi, jeigu fondai 
nesusivienytų ir tam duoti 
laiko 60 dienų. 

Tokiai rezoliucijai priešina
si p. J . Bagdžiunas. J i s yra 
nuomonės, kad toki rezoliucija 
yra politinis triksas arba duo
da progos politiniams žy
giams. Tad jis stovi už princi
pą, kad butų sudaryta atskira 
komisija, kuri surinktas aukas 
stačiai Lietuvai sykiu su var
pu nusiųstų. 

Tautininkai pervaro savo 
rezoliuciją, duodančią progos 
jiems varpo aukas į savus 
fondus susišluoti, didžiumą 
balsų seime turėdami. 

Priėmus " t r i k s a , " p. B. K. 
Balutis iš anglų kalbos verčia 
adresą Prezidentui VYilsonui, 
dėstant] Nemuno internacijo-
nalizavimą ir Prūsų Lietuvos 
klausimą. Baigiama atsikrei-
pimu, kad Nemunas ir Prūsų 
Lietuva butų pripažinti Lie
tuvos Respublikai. Kalba vie-
nąs-kitas Prūsų lietuvis, reikš
dami norą suvienvti Mažąja ir 
Didžiąją Lietuvą. Adresas pri
imamas. 

įnešimas, kad atstovus į 
\Yashingtoną ir kitas atstovy
bes rinktų kolonijos, asmenis 
užgirtų ' ' l iaudis ." Tautinin
kai eina prieš tokį inešimą, gi 
Cbicagos ir kitų kolonijų "pa
prasti žmonės" reikalauja sau 
teisės turėti balso prie atsto
vi] rinkimo ir veikimo kon
trolės. 

Dr . Graičunas už s ika rda 
vęs kritikuoja Ekzek^tyvj Ko-

itetą Washingtone už sau-
valingą veikimą. P-as Vinikas 
bando atsakyti užmetimus. 

Klausimas kįla apie tarybų 
steigimą atskirose kolonijose. 
Vėl nieko tikro nenutarta. 
P-as B. K. Balutis grįžta prie 
seniau pakelto klausimo apie 
visuotiną draugijų balsavimą 
renkant žmones j oficijalį Lie
tuvių atstovavimą. J is antru 
kartu griežtai stoja prieš tokį 
sumanymą. Galutinai pavesta 
šį dalyką sutvarkyti rezoliuci
jų komisijai. 

Toliau skaitoma rezoliuciją 
prašant Lietuvių valdžios at
siųsti iš Lietuvos atstovą ar 
atstovus, kurie oficijaliai tvar-
kvtu čia tėvvnės reikalus. Tne-
šiinas dauguma balsų priimtas. 

. J a u šešta valanda ir seimą 
reikia baigti, o reikalai nebai
gti. Nutariama tad užtęsti va
karinę sesiją ir susirinkti 7 
vai. vakare. 

Trečiadienis. Vakarinė sesija. 

Si sesija, kim žada būti pa
skutinė, prasideda aukų skaity 
mu.-.Aukos sulyginamai mažos 
—dolieriai, penkinės, retkar
čiais ir dešimtinės pasitaiko. 

viso suaukota 113 dolierių. 
Pirmasai seimo sekretorius 

pataria išleisti gražų .seimo al

bumą, iš kurio pelnas busią 
paskirtas Lietuvos labui. Su
manymas gan ilgai diskusuo-
jamas. Galutinai nutarta išlei
sti seimo knygą. Tolimesniai 
svarstoma klausimas, kas 
tą knygą suruoš. Sei
mo rengimo komisijai tapo pa
vesta sutaisyti minėtą albumą. 

Toli aus seka rezoliucijų 
skaitymas. Pirmiausia priim
ta rezoliucija, išreiškianti di
džiausi nepasitenkinimą tais 
asmenims, kurie stengiasi 
griauti dabartinią Lietuvos 
valdžią. Sekanti rezoliucija 
reikalauja, kad tik tie asme-
nvs gali būti siunčiami Euro-
pon, AVashingtonan ar kur ki
tur, kurie priimtini abiems 
mūsų Taryboms Amerikoje. 
Daug kalbama už ir prieš. Po 
kiek laiko ir ši rezoliucija 
praėjo. Trečioje rezoliucijoje 
kalbama apie1 suorganizavimą 
\t Tarybas tos dalies lietuvių 
liaudies, kuri dar nepriguli 
nei prie kokios srovės. Pata
riama tiems organizuotis per 
draugijas, draugijoms į ap-
skričius ir tieji butų kontakte 
su Tarybomis. Rezoliuciją ata
kuoja "papras t i žmonės," in
teligentams daug prikaišioji
mų daro, kad jie dalykus velia; 
velia, o žmonių—liaudies prie 
dalykų neprileidžia, Jyginai, 
kaip ši rezoliucija dalyką ap-
velia. Rezoliucija didžiuma 
balsų pereina. 

Užmetimas p. J . Elijošiui 
del jo pasigirimo, kad jis sei
mą sumanęs, kaip " L i e t u v a " 
pranešė. Teisinasi inveltas p. 
J . Bagdžiunas, o po jo p. J . 
Elijošius, kad jie darbavosi, 
bet nesumanė seimą. 

Sudarymas karininkų ko
misijos. Kariuomenės klausi
mas išrišamas tuo, kad seimas 
išrenka komisiją iš trijų — p. 
J . Purvio, d-rų S. Biežio ir 
Dambrausko. 

Varpo komisija. Nutariama 
rinkti iš 15 narių. J varpo ko
misiją nominuoti teisė sutei
kiama p. Griniui ir dr. Zimon-
tui. Tieji sudaro surašą, ko
kis jiems patinka. P-as Gri
nius beaiškindamas apie Ko
misijos svarbą, užreiškia, kad 
jos užduotis bus "pust i bur
bulą". Suteikta teise naudo
jantis,, tiedu pasiūlo komisiją, 
beveik iš "pa tentuotų" tau
tininkų susidedančią. Komisija 
neužtvirtinama, bet dr. A. Zi-
moritas aiškina apie dvasią, 
kurią vadavosi seim0 šaukė
jai ir sako, kad šis seimas vi
sus užganėdino, kas labai abe
jotina. 

Kalba p. Hertmano\vicz. Duo
da sugestiją, kad varpo ko
misija užsiimtų ir propagan
dos dalykais. 

P-as A. B. Strimaitis rek-
liamuoja Tautinę Tarybą ir jai 
paramos prašo. 

P-as J. Bagdžiunas didžiuo
jasi, seimu ir sako, kad jis 
milžinišką darbą atliko (apie 
darbus skaitytojai žino iš 
pranešimų). Iš seimo jis daug 
tikisi ir kad nuo jo prasideda 
darbas. 

Klausimas apie parašų po 
peticija del nepriklausomos 
Lietuvo s rinkimą. M. Vinikas 
praneša, kad parašų surinkta 
virš milijono. 

Raštininkas praneša, kad 
aukų iki šiam laikui nuo pra
džios seimo suplaukė $6,719.56. 

Dr. St. Biežis praneša, kad 
apart minėtų aukų daktarų 
draugijos organizuojamai pa-
šelpai Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui suaukota 655 dol. Dar 
keli prideda ir pervaro per 
700 dol. 

Pasirodo, kad komisija var
pui globoti ir be rinkimų iš
rinkta. Štai kas varpa globos 

KLAUSIMAI IR ATSA 
KYMAI. 

Dievo gerumas ir gyvulių 
skausmas. 

Klausimas. Katiną Dievas su
tvėrė, kad žiurkę suėstų, o 
žiurkę sutvėrė, kad butų mai
sto katinui. Geras, teisingas 
ir gailestingas yra - Dievas, 
bet tik katinui, nes jam sut
vėrė žiurkę. Bet a r g i Dievas 
yra geras, teisingas ir gailes
tingas žiurkei, ją sutvėręs 
vien tam, kad katinas ją gy
vą ėstų? Katinui džiaugsmas 
ir laimė yra gyvą žiurkę 
kramtyti. Bet žiurkė katino 
naguose kenčia didžiausią 
skausmą. Iš to nematyt, kad 
Dievas butų lygiai geras vi
siems. 

Atsakymas. Tamista trupu
tį perdedi sakydamas, kad 
Dievas žiurkę sutvėręs 
vien tam, kad katinas ją gy
vą estų. Iš tūkstančio žiurkių 
gal viena, o gal dar mažesnis 
skaičius žūva katino naguo
se. Kitos kitokiu būdu užbai
gia savo amžį. Daugelį žiur
kių žmonės nunuodija, kitas 
pelėdos sudrasko, dar kitos 
tarp savęs besipjaudamos pa
trūksta ir gaišta. Yra ir to
kių, ką sulaukia senatvės. 
Tai-gi netiesa yra, buk žiurkių 
tikslas esąs būti maistu kati
nams. Žiurkėms pasitaiko ne
laimių nuo kačių, žmonėms 
nuo didesnių gyvulių. Sunkų 
pasakyti, keno nelaimės yra 
tankesnės. 

Neabejotina yra, kad žiurkė 
mažiau už žmogų turi jautru
mo, dėlto netaip _ smarkiai 
jaučia džiaugsmą ir kentėji
mą. 

Tečiaus šitas atsakymas ne
išaiškina viso Tamistos už
klausimo, nes Tamistai la
biausiai rūpėjo, kodėl gamto
je yra gyvulių mintančių sve
tima mėsa ir dėlto žudančių 
k'itus gyvulius? 

Atsakysiu, kad mes nežino
me, ar ištikrųjų Dievas taip 
sutvėrė gyvulius, kad vieni 
draskytų kitus. Apie tai, koki 
buvo gyvulių santikiaį pasau
lio pradžioje, mes neturime 
tikrų žinių, todėl tenkinamės 
vien spėliojimais. Tie mųs spė
liojimai remiasi Šv. Raštu ir 
gamtos mokslais. 

Šv. Rašto rojaus aprašyme 
yra minėta visokių gyvulių, 
bet neminėta, kad jie butų 
mite, draskydami vieni kitus. 
Da-gi priešingai: rojuje butą 
tokios laimės, kad visai netin
ka prie jos draskomų gyvulių 
riksmas ir kentėjimai. 

Šiandien žmogus valgo kitų 
gyvulių mėsos, bet iki Nojaus 
tvanui jis to nedarydavo. Jei 
žmogus pasaulio pradžioje ne
turėjo teisės naudotis mėsa 
kitų gyvulių, tai dar mažiau 
ta teisė galėjo prigulėti že-

Lopatto, T. Paukštis, dr. K. 
Drangelis, K. Norkus, dr. A. 
Dambrauskas, J . Česna, K. 
Snuolis, V. Jankus, A. Kra-
nauskas, J . Tareila, M. Vini
kas, J . V. Grinius. 

Seimas, tautininkų bosautas, 
tautininkų šmieruotas, eina 
prie baigos. Dalykas prie to 
eina, kad K. Norkus ragina 
visus čia esančius katalikus 
seime nuo šiol vadintis ir būti 
tautininkais. 'Tokios pat min
ties ir džjaugsmo seimu reiškė 
ir kiti kalbėtojai, kurie prie 
baigos einant kalbėjo be jo
kių ceremonijų, balso nesipra-
šydami. 

Prakalbų daug. Laukiama 
himno giedant, nes jau 10:30 
vai. vakaro. Reikia baigti sei-

ir aukas rinks: St. Gegužis, J . mą, baigti ir man rašyti. 
Bagdžiunas, B. Butkus, J. S. J. Kaupas. 

mesmams uz žmogų gyvu
liams. 

Tai-gi iš šv. Rašto galima 
spėti, kad pasaulio pradžioje 
nebuvo žvėrių, draskančių gy
vulių ir mintančių jų mėsa 
arba krauju. 

Gamtos moksluose yra dvi 
pažiūros. Viena, senesnėji, sa
ko, kad pasaulio pradžioje gy
vulių ir žvėrių veislės buvo 
beveik visai tokios kaip da
bar: levai, tigriai ir kiti toki 
mito mėsa kaip dabar kad 
minta. 

Naujesnėji gamtininkų nuo
monė sako, kad gyvulių veis
lės labai mainėsi, ir kad iš da
bartinės žvėrių ar paukščių 
prigimties nieko negalima 
spėti kokia ji buvo pasaulio 
pradžioje. Šita antroji nuomo
nė neabejodama tvirtina, kad 
seniausios gyvulių rųšys tesi-
maitino tik augalais. 

Tai-gi spėjimas, išvestas iš 
antrosios, naujausios, gamti
ninkų nuomonės sutinka su 
spėjimu, išvestu iš Šv. Rašto. 
Priėmus senesnęją gamtininkų 
pažvalgą dar negalima saky
ti, kad iš pat pradžios pasau
lyje buvo žvėrių, draskančių, 
kitus. Jug mėsa* mintantieji 
žvėrys galėjo maitytis nu
gaišusių lavonais. 

Nojus į savo laivą buvo pri
ėmęs plėšrių žvėrių ir paukš
čių, bet nebūtų jam ištekę 
dviejų arba septynių porų iš 
kiekvienos rųšies, jei jfs butų 
jomis maitinęs savo krauge
rius. Tiems maistas, turbūt, 
buvo iš negyvos mėsos, nes 
jai mažiau vietos, reikėjo. 
Tvano aprašyme pasakyta, 
kad vienas paukštis iš Nojaus 
laivo maitinosi lavonais, bet 
niekur nėra pasakyta, kad 
kokis Nojaus žvėris butų mai
tinęsis gyva mėsa. 

Man išrodo, kad antroji, 
naujesnėji, gamtininkų pažiū
ra yra teisingesnė ne vien dėl
to, kad ji geriau išaiškina 
Tamisto s pakeltąjį klausimą, 
bet ir dėlto, kad ji turi gana 
stiprių prirodymų. 

Pradžioje, veikiausia, ir 
žmonėms ir gyvuliams Rojuje 
išteko augalinio maisto. Ko 
patys gyvuliai negalėjo sau 
parūpinti, tą parūpindavo 
jiems žmogus. Bet žmogui 
nuodėmę padarius, savo protą 
susilpnimus, Rojaus netekus, 
reikiant daug vargti savus 
reikalus beaprupinant, nebuvo 
kada rūpintis žvėrių maistu. 
Tos rųšys, kurios maitydavosi 
virtais augmenimis, aprūpin
tojo netekusios, iš bado ėmė 
draskyti nugaišusių gyvulių 
kimus. Ilgainiu, nesant lavo
nų, ėmė pjauti ir gyvus. 

Jei kam išrodytų perdrąsu 
tvirtinti, kad iš neplešriųjų 
gyvulių pasidarė plėšrieji, tai 
aš parodyčiau pavyzdį,, kad iš 
plėšriųjų pasidaro neplešrieji. 
Šunų žarnos ar iltys rodo, kad 
jie turi maitytis mėsa. Tečiaus 
retas šuo ir tai retai gauna 
mėsos. Visas jo džiaugsmas 
tai pliki kaulai. Šiaip šunes 
minta likučiais sriubos, ku
rioje duona ir kitos augalinės 
dalys sudaro daugiausiai 
maisto. 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ūkę, tai 

apsimislyk ar tavo įnešti pinigai 
tau ižeis ant naudos. Tiktai lie
tuvių tarpe tu turėsi gera, pui
kų ir linksma gyvenimą. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosų, Jų 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Michigano 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelis 
Šimtus savo tarpe, turi parapija, 
kelias draugystes ir visokius pa
silinksminimus, čionais gyve
nantieji anglai siūlo mums savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
§v. Antano Draugija turi nusky-
rlus specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurie pirksite farmas per 
Sv. Antano Draugija busite už
ganėdinti, nes gausite gerą Ir 
teisingą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių nuo Ludington, o S my
lios nuo Scottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Box 7, Custer, Mich. 

LIETUVIŲ DIENOS PINI 
GAI JAU SUŠELPĖ 

LIETUVĄ. 

Izaijas aštuntame amžyje 
prieš Kristų pranešavo, kad 
levas kaip jautis maitysis pe
lais. (Iš. 11. 5) Gfal ir ištiesų 
krikščionija atitaisys Adomo 
nuodėmės pasekmes. Levų ir 
kitų draskančių žvėrių liks 
nedaug pavyzdžių zoologijos 
daržuose. Mokslo pirmyneiga 
išras kaip padaryti jiems 
maisto iš šiaudų arba pelų. 

Kun, P. Bučys. 

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

(Tąsa nuo 2 pusi). 

rikos Raudonasis Kryžius prie 
Lietuvių Dienos pinigu pridė
jo savo pinigų apie 495,000 do
lierių. 

Amerikos Lietuvių Centra-
lis Komitetas buvo įteikęs 
man 5,000 dol. iš tų pinigų, 
kuriuos vėliausiuoju laiku 
Komitetas surinko, kad per-
duočiaus nukentėjusiai Lie
tuvai. Lietuvių Taikos Dele
gacijos Paryžiuje patarimu, 
tuos pinigus sudėjau Delegaci
joje, ir ji, savo keliu, per savo 
kurjerą pranešė Lietuvos val
džiai tokią pat sumą tuojaus 
panaudoti Lietuvos žmonių 
šelpimui. 

Tokiu būdu, po trijų me
tų tarybų ir bandymų,' pa-
galiaus, mums pasisekė pri
eiti su pagalba prie nukentė
jusių Lietuvos žmonių, ir gal 
būti kad tas padaryta bene 
svarbiausuoju laiku, kuomet 
tos pagalbos nuo mūsų kųo-
daugiausiai reikalaujama. Čia 
laikau reikalingu pastebėti, 
kad su pagelba pinigų, sukel
tų Lietuvių Dienoje, 1 d. lap
kričio, 1916 m., daug nukentė
jusiųjų ir sužeistųjų karės 
frontuose Lietuvių kareivių, 
ginančių savo tėvynę nuo 
priešų, bus sušelpta, jų žaiz
dos bus apžiūrėtos, ir jie vėl, 
atgal sugrąžinti gyvenimui, 
nauju įkvėpimu, suteiktu jiems 
Amerikos Lietuvių, kovos, kad 
išvijus priešus iš Lietuvos že
mės. 

Visi tie, kas su tikslu, blo
ga valia ir apsvarstymu, 
šmeižė Centralį Komitetą, ir 
mane asmeniškai, pakartotinai 
skelbdami, tai spaudoje tai 
viešose prakalbose, buk Cen-
tralis Komitetas ar aš asmenis-^ 
kai, tyčia laiko pinigus, kad 
apvertus juos savo asmens 
naudai, dabar, jei jie turi sa
vyje nors kiek vyriškumo, są
žinės ir tėvynės meilės, turė
tų viešai, per tą pačią spau
dą ir tas pačias viešas pra
kalbas prisipažinti prie savo 
prasikaltimo ir prašyti Lietu
vos žmonių atleidimo. Aš esu 
tikras, kad geros širdies Lie
tuviai, būdami visados atlai
dus, matydami širdingą atgai
lą, atleis prasikaltėliams, bet 
taip pat pastebės, kad netole
ruos ateityje tokių neteisingų 
ir plėšiančių šlovę užsipuldi
nėjimų ant asmenų arba or
ganizacijų, kurie liuosa valia 
ir su pasišventimu ištikimai 
dirbo labdarybės darbą taip, 
kaip jiems gabumai, jiegos ir 
aplinkybės leido. 

JONAS LOPATTO, 
A. L. C. K-to Pirmininkas. 

K" n 

Ketvirtas Didelis Pikninkas 
Parengtas 

Dr-stes Švento Jono Krik. 
MELROSE P ARK, ILL. 

Nedelioj, BirželioJune 15,1919 
Altenheim Darže, Forest Park, III. 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio gra-
žiaus pikniko kur galėsite pakvėpuoti tyrų orų Ir pasi
džiaugti gražių upelių kuris netoli bėga. Valgiai ir gėri
mai bus geriausi. ' 

PASARGA: Iš Chicagos reikia važiuoti Madison 
Str. karais iki geležinkeliui o paskui St. Paul & St. Ma-
rie R. R. paskui paeiti viena bloką į pietus iki daržiui. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

SALIN SKAUSMAS! 
Būdamas gyeiku, darbe rasi smagumą, 
nepaisant kaip mukus tas darbas butų. 

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo liga. Turint salti ir nebandant 
ji prašalint, gali išsivystyt i pavojinga liga. Menkian*is niksterejimaa 
gali vėliaus butl labai pavojingo, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

PAIN-EXPELLER 
tai užtikrinanti namine gyduole, kori tari rastis kiekvieno na
muose. Isgvdymul šalčio kratinėje, skausmu donose ir nuga
roje, rnmatizma ir neuralgija, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sauariaose Paiu-Eipeller ira geriaases. 
Neapsigauk pirkdamas pigias vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Expeller, persi
tikrink ar yra IKARĄ, vaisbaženklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 85 centai ir 85 centai už bonkutę 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos 

F. AD. RICHTER & CO.t 

-80 Washington St., 
New York. 

Dr. F. F. WISNIEWSKI. 
SPECIALISTAS MOTERIŠKŲ O G Ų I R CHIRURGIJOS 

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

Telefonas: Armitage 6529 

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 

II 
Lietuviai Bridgeportiečiai ir kiti visi, kurie atsilankysite 

ant Bridgeporto neužmirškite užeiti į 

LIETUVIŲ DARBIN1KU SĄJUNGOS 
KRAUTUVĘ 

901 West 33rd St. 
Tenai galėsite dienraštį ' 'D ranga" pasiskaityti, paduoti į 

jį pagarsinimų, paieškojimų. Galėsite įduoti " D r a u g o " spau
stuvei įvairių darbų, kaip: plakatų, tikietų ir kitokius dalykus 
padirbti ir knygų nusipirkti. 

Tenai galėsite įvairius krasos reikalus atlikti. 
Jei busite sušilę, ar ištroškę galėsite atsivėdinti vėsiais, 

skaniais gėrimais ir gardžia šaltakoše. 
Patarnavimas mandagus. 

n 

Apatiniai del Moterių 
Moterims marškiniai ploni 
ir storesnį labai tinkami 
del vasaros. Visokiu ma
dų su rundinomis apikak-
lemis, ilgio gaunami viso
kio, trumpi, vidutiniai ir 
poilgiai. Tiktai geriausio 

ff! ta voro kaip tai Fit-Rite ir 
* Best of Ali. Didžio nuo 38 

iki 44, kainos po 35c. 39, 
, 49,59 ir 67c. ' 

Vaikams vasariniai mar
škiniai. Tokios pat rųšies, 
užsisegami su guzikaig ir 
pervelkami per galva, 
kainos po 15c. 21 ir 23c. 

Nepaprastai gražus moterims Union siutai nuo 69c. iki 
$7.50. | v f 
. Vaikams Union Siutai nuo 59c. iki 95c. 

• : ; 

Korporacija Palatine 
lfl2—1114 Milwaukee Ave. 1701 — 1703 West 47-gatve. 
5,000 šėrininkų 2,000 mokinių 

Prekybos Kursai visai Amerikai 
KALBAME LIETUVIŠKAI 

K 
• * : 

Biznieriai garsinkites "Drauge". 
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PAVARGUS SENUTĖ. 
Prašvi tus pavasar iu i ir su

žvilgėjus skaisči4jai saulutei, 
e r a s ėmė kvepėti i r paliko ma
loniau negu žiema. Vėjai is 
džiugino alsuojančia žmoniją; 
pla tus , t amsus debesys ant 
dangaus, kurie išrodė lyg ko
kie senovės pilių griuvėsiai. 
J i e slinko vienas paskui kitą, 
ta rs i , keno stumiami. Mažit*ji-
gi debesėliai, lyg kūdikiai, bė
ginėjo, žaidė kokį tai nepa
pras ta , inums nesuprantamą 
žaislo, neatkreipdami doruos į 
mus. Bežiūrint tie smulkus de
besėliai tapo panašus į juodą
sias varnas , lėkiojanėias ties 
gražiu pušynu i r nutupiančias 
ta i ant vienos, tai ant kitos 
vainikuotos viršūnės. 

Ant augštoko kalnelio prie 
Mūšos upės kran te sėdėjo jau
nikaitis ir stebėjosi iš debesii 
nuolatinės permainos. J o gal
voje pynėsi mintys apie gam
tos slėpinius, jo širdyje mai 
nėši jausmai , lyg tie debesys 
ant dangaus ; dideli bet nepa 
stovus, baugus ir gražus. 

Staiga j is pašoko. Ištolo, po 
tiesiai, prie kalno art inosi su
linkusi senelė. Sunkiai j i ėjo 
krypuodama ir stoviniuodama. 
Jaunikait is , prisidėjo ranką 
prie savo juosvųjų antakiu, 
kad geriau matytų, kas ji yra 
per viena. 

Pamažėliu, bet nuolatai , ji 

Sena esmi dėlto, kad jau daug | liktas, užtikro prisieiną nema 
amžių pragyvenau v a r g e ! {Sū
nau, žiūrėk, anta i pušynas ir 
žaliasis eglynas. Tenai nakti
mis einu krankščiančiuosius 
juodvarnius su lazda išvaiky
ti, nes po tais medžiais yra 
kapai mano vaikų, kovojusių 
už mano laisve. Tegul saldžiai 
miega mano mieli tėvynainiai 
lietuviai ir tenevargina jų tie 
juodieji priešai. Tegul pušys 
tykiai šniokščia ir liūliuoja 
juos. Tie drąsus karžygiai, tai 
tavo broliai. Delko tu dar ne
drįst i imti jų darbą ir dirbti 
toliau V' 

Ja imikai t is a ts iduso: '*Se
nutėle tu mano motule! Imk ir 
vesk mane prie jų, paskirk 
man vietą, ant kalnelio, t a r p 
žali ii j u pušelių. Paguldyk ma
ne savyj, tavo šventoj lovelėj, 
kad galėčiau i r aš užmigti sa 
vo motulės g lobo j . " 

4 'Brangus is sūnau! Tik no
rėk, tau y r a vietelė t a r p jų. 
Eik su manim ant kalnelio prie 
vainikuotų puse l ių / ' 

Senoji* Lietuva nusivedė tą 
jaunikaiti prie kalno apkaišy
to žaliomis pušelėmis. C i t j is 
rado didį buri brolių, lietuvių. 
O senelė, viduryje stovėdama, 
t a r ė : *4Bukite narsus ir at
sargus mano vaikeliai, mylėki
te tiesą i* viens kitą, užlaiky
kite tvarką, kovokite už lai
svę. 

Vienas iš pulko prisegė jau
nikaičiui Lietuvos kareivių 

ėjo ar tyn . Su lazdele rankoj, j ženklą; vadas davė ginklą, ki-
krepšeliu nešina senutė žengė t i pasveikino naują karžygį. 
prieš vėją. J i t a rpa i s atsisės
davo pasilsėti, bet tuojau vėl 
pakildavo nuo drėgnos žemės 
ir vėl s tatydavo visas jėgas. 
J i ėjo pirmyn, kad ir svyruo
dama. 

Jaunikai t i s pažvelgė nuo 
kalno į vakarus , kur saulutė 
baigė leisties. Kalnų ir me
džių šešėliai tiesėsi ant žemės 
i r daugino tamsą. 

Kur-gi ta senutė tamsoj pa
sidės, kuomet saulutė pasislėps 
už kalnų ?—parupo jaunikai
čiui. J i s vėl pažvelgė į rytus, 
kur senelė sunkiai ėjo. J i bu
vo už lietuviškos varsnos tolu
mo nuo jo ir aiškiai matyties. 
Jaunikai t is akių nebenuleido 
nuo josios. Įva i r ia i spalvuota 
skara arba prieglobste plevė
savo ja i ant pečių vėjui pu
čiant. Senelė, ištvermingai ko
vodama su vėju, ka r ta i s apsi
stodama, braukė prakaitą 
sau nuo kaktos ir šluostė aša 
ras nuo veido bei akių. 

Jaunikai t i s leidosi bėgti nuo 
kalno žemyn su ištiestomis 
rankomis, lyg norėdamas ją 
apkabinti kaip savo motiną. 
Bet staiga už kelių žingsniu 
nuo jos jis sustojo ir žiuri. 
Mato ją susilenkusią, dreban
čią. Senelė ištiesė savo nuvar
gusias rankas ir maloniu, su
graudinančiu balsu t a r ė : "Sū
neli! Aš tavo m o t i n a ! " 

" M a n o motina V* — suriko 
jaunikaitis. " A š senai jos ne
beturiu. J i mirė. J i žuvo da
bartinėje karėje, j i , ilsisi po 
kvietkuota velėna. Vargas , ne
žinau kur ji palaidota... j i mi
rė iŠ bado; /•auras priešai ne
davė jai mais to! Mirė, nebe
matysiu aš jos, nelaimingas aš. 
J i mane augino; iš vyčių nu
pintajame lopšely j ji mane už
liūliavo! Mano ausyse tebe
skamba jos brangiausi žode
liai ! " 

J i s stojo į savo vietą. Eilių 
eilės ėjo st ipriai , linksmai ir 
drąsiai i ry tos kovoti už tė-
vvnės laisve. 

Jaunikai t i s jautėsi atgimęs. 
Iš svajotojo filozofo jis tapo 
darbščiu tėvynės veikėju, pa-
sirįžo jisai už savo senutėlę 
paskutinį savo lašą kraujo iš
varvinti už jos laisvę ir liuo-
sybę, o paskui atgult i kalnely
je ir sapnuota. 

Senutė Lietuva vėl pasiėmė 
krepšelį ir vėl ėjo per kalnus 
ir ar imus ieškoti pakrikusių 
savo vaikų. J o s plevėsuojanti 
prieglobste pr iminė jos su-
nams neišpasakytą meilę, kad 
jie, pažiūrėję, jautėsi pilni ne
papras to narsumo ir jų širdy
se degė meilė Lietuvos. 

Petras P. Gurėnas. 

ža nemalonumų nukentėt i nuo 
vabzdžių. Taigi buk visuomet 
pasirįžęs ir veik I š anksto. 

Pirmiausiai pasirodantis 
priešas tai mažos daržų blu
sos. J a s galima sulaikyti api
bars tant pelenais jaunus ridi
kų, ropių a r kopūstų diegus, 
ant kurių jos mėgsta mait intis . 
Bars tyk iš ryto, kuomet rasa 
tebėra ant lapų ir nereciau kai 
du kar tu savaitėje. 

Turėk užtektinai tabokos 
dulkių, kad prašal int i kopūs
tų kirminus, agurkų, vabalus. 
Gerai žinomas vakaruose dar
žininkas ir sėklininkas tabokos 
dulkes labai giria, ypat ingai , 
kad apsisaugoti nuo arbūzų 
kirminų. 

Didžiuosius arbūzų kirmi
nus reikia naikint i ki taip. 
Anksti rytą, kuomet vabalai 
yra nušalę ir sustingę, eik į 
daržą ir išgaudyk juos ranko
mis. Nelabai malonus tai (tar
tos, bet būtinai reikalingas, 
nes liiifc^ip gali palikt i "be m-
buzuJ 

T\ips d ide l ius ba l s ius , Žulius 
tomaitį kirminus vaikai be-
gaišindami išgaudys, jei tik 
j iems pasiūlysi šiokį tokį atly
ginimą. 

Mes praėjusiais metais su
radome naują būdą nusikraty
ti nuo daržovių priešų. Kuo
met naktimis pateliškės ir 
vabzdžiai skraido po daržu 
fomatų dėžę prikemšame 
<kan>i;ilais ir apipilame ke-o 
>inu. Tai vis-t, indedame į 
medini puodą, arba į bile kokį. 
ant kurio viršaus u'/pilamk 

puskvort * kiro.* ".no. T>» visa 
pastatomo viduryje dar daržo 
ir uždegame skardynėje su
mirkytus kerosimi skudurus. 

Skaist i šviesa pa t rauk ia 
tūkstančius įvairią vabzdžių. 
Puola ant ugnies ir apdegę 
sparnus puola į kerosiną apa
čioje. Pastebėtinai daug įvai
rių gyvūnų sukrinta. I r nu s 
po to neturime nei pusės tiek 
kopūstų ir kitokių kir i 11 ji 
kaip kad turėdavome pi r-

» RAMYBE JUMS" I 
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos 

Naujanepaprasta Maldaknyge 
Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis 

Maldaknygė turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidelė dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros. 

^ '•" ffii 

Kainos: 
Audeklo apdarais kaina $2.00 
Avies kailio apdar. kaina $2.50 
iViorocco minkšti kaina $3.50 

Užsakymus siųskite šitų adresu: 
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st 

Pažymėkite uš kokių' kainą norite gattii knygą 

• . fr- " fl J D ffi 
šieji viršum dviejų tūkstančių. 
J e i vedusio moteris eia Ame
rikoje ir negyventų, bet jei 
t ik j i s gali pr i rodyt i , jog jis 
vedęs, tai to ir užtenka. Lietu
viai, kurie buvo Vokietijos 
piliečiais to išėmimo neturi. 
Visi lietuviai, kurie nepasira
šė ant dirbtuvėse dalijamųjų 
kortelių tur i mokėti už praė
jusius metus 12 nuošimtį, o už 
šiuos 8 nuošimtį, bet jei jie at
ėjo Amerikon iš IMdžiosios 
Lietuvos turi viršui pažymėtą
jį išėmime. Panašų išėmimą 
tur i ir finai ir lenkai, abelnai 
visi tie, kurie atkeliavę iš 
senosios Rusijos ribų. Tie įsta
tymai yra išsiuntinėti visiems 
darbdaviams ir kolektoriams. 

Daugelis lietuvių amerikie
čių savo taksus jau užsimokė
jo. Teciau jiems visiems bus 
tai sugražinta, jei jie to rei
kalaus. Už šiais metais užmo
kėtus taksus, sugražins darb
daviai, n e s j ie dar neišsiuntė 
į Pinigyno Departmentjj. su
rinktųjų pinigų, o su kitais pir
miau mokėtais taksais reikės 
kreipties į patį departamentą 
(Treasury Department , U. S. 
Internal Revenue). 

K a d nemokėti tų taksų 
(viršum $1,000 a r $2,000, pa
gal reikalo) reikia nueiti pa s 
darbdavį, kuris išrenka tak
sus, ir pripildyti poperą for
mos 1115, o už praėjusius me-

miau. Išsimoka tą būdą p a - Į t u s formos 46. (Revised 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai : 

Pirm. Jonas Stauekas, 1414 
New York. 

Viee-pinn. Juozas Bubtiis, 142G 
So. lOth St. 
Fin. seki-. Jonas Kuni^onis, 1117 
Alabama Avc. 

P rot. seki*. Kazimieras Smai-
džiunus, 1017 Swifts Ave. 

Ižd. Antanas Cižauckas, 1318 
N c w Y o r k A v c . 

Kasos glob. Kazimieras Luksis 
ir Jonas Jocis. 

Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antra 

nedėldienį mėnesio. 

bandyti . Teėiau, kad goriau 
pasisektu, tur i būti daroma 
mažiausiai du kar tu savaitėje 
ir ui<nis paliekama po kelias 
valandas. 

DARŽŲ NAIKINTOJAI. 

Ponia V. K. Turner iš Kan-
sas duoda sekančių patarimu, 
kaip daržoves apsaugoti nuo 
kirminu. 

Je i nebūtų įvairių vabalų, 
vabzdžių ir sluglų, su kuriais 
reikia kovoti, daržininkui dar
žininkystė butų daug lengves
nė. 

Išrodo, jog kiekvienam ža
li uojanėiam augalui y ra ir jo 
priešas, kuris naudojas jo sul
timis ir geria jo kraują. 

Kad*apgalėti tuos priešus ir 
apsaugoti augalų auginuj, pri
sieina daržininkui visuomet 
budėti. 

Kai-kurios apielinkės išrodo 
labiau naikinamos už kitas, 
dėlto, kad sąlygos augalų prie
šu augimui yra geresnės. I r vi
si mes žinome iš pri tyrimo, 
kad vienais metais y r a dau
giau tų priešų, neg kitais. 

Žinoti kaip su tais priešais 
kovoti ir neleisti jiems platin
tiem tokiais dideliais pulkais 

Senelė vėi prabi lo: " A š es- , yra dalelis žingsnis prie paši
nu tavo motina, tavo senoji 
tėvynė Lietuva; aš ir pulkus 
kitų išauginau. Vaikštinėju 
dienomis ir naktimis su duo 
nos krepšeliu. Ieškau savo tik
rųjų vaikų. Juos pagimdžiau ir 
išauklėjau. Eikš dabar prie 

sekimo. 
Pi rmįausias kolias prie pasi

sekimo — tai pradėti darbą iš 
anksto. Sudeginti visas palai
kąs, s tumbrus, šiukšles, pik-
tažole.s ir puvauėias ant ežios 
pult litas daržoves. Sudeginus 

manęs, štai tau duonos, valgyk vi^ką daržą iŠ rudens apart i , 
ją ir gink mane nuo priešų. Je i tas darbas nėra laiku at-

DIDTJMA LIETUVIŲ NEMO 
KŽS TAKSŲ. 

Paga l vėliausius Pinigyno 
Departamento pranešimus, 
(Regulations 45)- visi Rusijos 
buvusieji piliečiai, nors jie ir 
nebūtų eia apsigyvenę (non-
resideut) , nemoka taksų, jei 
neuždirba pavieniai daugiau 
kai tūkstantį dolierių, o vedu-

March, 1DIS). 
Tie dalykai ypat ingai yra 

svarbu žinoti tiems lietuviams, 
kurie žada neužilgo grįžti j 
tėvynę, ir kurie nepasirašė 
dirbtuvėse. Tie, kurie dirbtu
vėse pasirašė ant tam t ikrų 
kortelių (Forma 1078) tur i 
tas pačias teises t aksu s mo
kant, kaip ir Amerikos pilie
čiai, t. y. jie moka tik 6% 
už pernykščius metus ir 4 % 
už šiuos metus, o kurie ne
pasirašė moka du syk tiek, t. 
y. 12% ir 8%. 

Prūsų Lietuviai, kurie ne
pasirašė ir nėra apsigyvenu-

SVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wis. 
Pirm. A. Grebas, 1117 Kentu-

cky, Ave. 
Vioc-pirm. J . Stauskas, 1414 

Ncw York Ave. 
Iiašt. A. Brusaka, 824 Higli 

Avc. 
2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supe-

rior Ave. , 
Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437 

So. 11-th St. 
Org. Ras. Ig. Ermala, 1717 

Erie Ave. 
Maršalka M. Daunora. 
Daiiurėtojai iždo: J.. Rėklaitis, 

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje iiuo 'Balan
džio 20 dienos 1(J19 m. " Drau
g ų " ats tovauja p . J . MAKGE-
L I S , 544 Myrtle str . 

Pa s jį galite " D r a u g ą " už
sirašinėti, nus ip i rk t i paduoti 
į jį pajieškojimus ir pagars i 
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors ki tam Gran-
ds Rapids, Mieh. " D r a u g o " 
agentui. 

šiais Amerikoje, pakol kas po 
tais įs tatymais neineina ir tu
ri mokėti už visas savo inei-
gas, be jokių išėmimų. 

GERA KNYGA 
Lietuviu Katalikų Tiesos Draugija iSleido sa ro lėšomis anglų kal 

boje prie žinomos Amerikoje Scribner I^ena sr&rtM? reikalą "THI1 
HISTORY 00 TUK I/ITHBABMAN NATION ANJ> 1TS P R E S E N T 
NATIONAL ASPIKATtONS". Kelis tūkstančius tos knygos eg*. 
Draugija išsiuntiavjo Suv. Valatijų augčte«aiems urėdniakaaMt ir dip
lomatams, taipgi ažrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
vijuomenė p{ dV-tų knygą iSplutinti tarp Jtekmingų reikėjų čia hr iiž-
rubežyje. Knyya kainuoja $1.25, audeklo apaaxuos«; $3.00 skuros 
apdaruose. 

l ' rakalba knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius Eajcan. Prezidentas VVHson, kuriam išvažiuojant j Prancūziją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atraSė Draugi
jos s^.cretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS K O N F E R E N C I J O J E 
knyga busianti tikrai naudinga. 

" D K A U O A S " , 1SOO W E S T 4 6 - t h M T O K K n r . e H I C A O O , ttl,. 

Su Lietuviškais Parašais 

PAVEIKSLAI 
Pirmosios Komunijos Atmint is 

• • # m • • • • • • • • • • • • • • * • • ' • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Priėmė Pirmąja Komuniją 19 m. 
Bažnyčioje Mieste 

Klebonas Kun 
Spalvuoti paveikslai 14x9 coliu. Ka ina 15c. 

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

"DRAUGO" 

• • — 

KNY8YNAS, 1800 W. 46th St., 

i f 

Chicago, m. 

— » 

GALIMA GAUTI PIRKTI 
Labai graži, ir nesunki sulošti 

Trijų veiksmų d rama 
K A I N A 20c. 

"DESENZANO MERGELE" 
Kas myli gražius, krikščioniškus veikalus s ta ty t i 

ant scenos, tebando imti "Desenzano M e r g e l ę / ' K a s ma
tys tą veikalą suloštą, norės ir an t rą kar tą matyt i . Nau
dokitės, nes gali greitai pr i t rukt i . 

Užsisakydami kreipkitės šiuo adresu: 

" D R A U G A S " PUB, CO. ( ' 
1800 W E S T 46th STREET, CHISAGO, ILLINOIS 

(Z 

Nusipirkite labai gražią knygelę vardu: / 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Grtnoklo l ipaž n t s 
Sita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend

rovės laida. Turi 59 puslapius. 
Kaina t ik 2 0 c 

4'Pražudya&a Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Daa 
delį jų imuntiems nuleidžiamas žymus nuošimtis. 

"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų. 
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti, 
nepames neperskaitęs Ilgi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietnviiį 
palinkusių prie grtavimo, gi paskui afispirendEusių pataiayti 
savo klaidingą gyvenimą. 

šita knygelė ypač rekomenduojama niu&u gerb> kle
bonams. Nes tai puiM lktuviams dovana prie kalėdo-
jimov 

Ksikalaukite tuojau*. Nes abribuofta* skaitime atspaui-
dinta. . f 

Adresuokite: . . 
ti DRAUGAS' • PITBLISaiNG 0 0 

1800 W E S T 46-th SJTREKT 
CHICAGO, ILL. 

H :v 
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Penktadienis , birželis 13, 1919 D R A U G A S 

lietuviai Amerikoje. 
HOMESTEAD, PA. 

Gegužio 11 d, 1919 m. A. L. 
R.-K. Moterių Sąjungos 34 kp. 
laikė mėnesinį susirinki ni:j. 
P r i s i rašė 9 naujos narės. 
Apar t kuopos reikalų, buvo 
kalbėta apie sutvėrimą L. K. 
Kryžiaus šelpėjų skyriaus. 
Moterių Sąjungos 34 kp. na
rės sumokėjo per susirinkime 
į L. R. Kryž iaus šelpėjų sky 
rių $27.00. 

N u t a r t a surengti vakarą ii 
sulošti du veikaiuku: " I r a i 
nepaisau*' i r " M a m o s neda-
s u p t a . " Vakaras įvyks rugsė
jo mėn. pradžioje. Nors mūsų 
kuopa y ra nedidelė, bet kuo
met visos narės veikia, tai i] 
darbais galime pasigirt i . 

Gegužio 23 d. pasidarbavi
mu gerb. klebono, kun. S. J . 

kienė, M. Juozait ienė, K. Ga-
tavickienė, A. Muzikauskiutė, 
J . Naujokaieiutė. 

Rast. 

RACINE, W I S . 

Nedėlioję, birž. 15 d., to
jaus po pamaldų įvyks T. Fon
do susirinkimas. 

Gerbiamieji lietuviai i r lie
tuvai tes! Kas mylite tėvynę, 
Lietuvą ats i lankykite šin su-
sirinkiman, kur is bus dideliai 
svarbus. 

Taip ki tko šiame susirinki
me turėsim sutvert i Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus šelpėjų 
kuopą. Kadangi j au tūlas lai
kas, kaip susirinkimo nelai-
kėm, todėl randasi i r šiaip 
.daug svarbių dalykų. Pe r tą 
laiką buvom apstoję dirbti . 
Dabar vėl sukruskime ir šlo-O p a n o n i o , tapo sutver tas L. i , 

n Tr v. v , . . u .i kime i darbą del tėvynes la-
R. Krvziaus šelpėjų skvrius . ! 
Valdyba išrinkta iš sekančių 
ypa tų : pirm. A. Tumasonis 
viee-pirm. kun. S. J . Čepano-
nis, rast . P . Medonienė, ra.št. 
pagelb. V. Kašelioniutė, ižd. A 
Kati l ius. Pr is i rašė nariai ir 

bo. Atminkim, gerbiamieji, 
kad jeigu mes kiekvienas i 
T. F . po 25e. a r daugiau į mė
nesį mokėsim, nei vienas m>-
Dubiednėsim. Mes, tik išpildy-
sim mažą dalį savo priedermių. 

mokyklos tapo išrinktas vieti
nis klebonas. 

Norwood, Mass. Gegužio 30 
d, eia buvo surengtas Vyčių 
piknikas, kuriame dalyvavo 
t rys chorai, būtent iš Lovel-
lio, Montello ir vietinis. At
vyko ir gerb. Šo. Bostono kle
bonas, kun. Urbanavičia. J au 
nimas gražiai dainavo, žaidė 
ir linksminosi Tokio jaunimo 
susirinkimo ir pikniko dar 

Norvvoodąs nėra matęs. 

Worcester, Mass. Vyčiai ir 
bažnytinis choras surengė kon
certą gegužio 30 d., kuriame 
dalyvavo ir Westfieldo choras. 
Balsų skambėjimas, dainų me-
liodija i r gražumas buvo ne
apsakomas, todėl buvo visi 
užganėdinti, kurie atėjo pasi
klausyti. Tą dieną buvo i r Vy
čių piknikas, kuris gerai nusi
sekė. 

Philadalphia, Pa. Gerb. kun. 
kleb. J . J . Kaulakis pranešė, 
kad birželio 15 d. bus primi-
cija dviejų naujai įšventintų 
kunigų: kun. S. Mozūras lai
kys pirmas šv. Mišias 8 vai. 
iš ryto* o kun. Ig . Valanciu-
nas sumą. 

Ivun. Ig. Valanciunas uolus 
veikėjas lietuvių tarpe, prigu-

MUZYKOS MYLĖTOJAMS 
PRANEŠIMAS. 

Panelė Elzbieta Makaraitė, pia
no mokytoja nuo Town of Lakė, 
rengia savo pirmąjį koncertą ka-
ris atsibus Petnvčioj birželio 13, 
1919 Davis Square Parke. 

Programas susidės iš piano to-
hj, duetu. Programe dalyvaus žy
mus žmones, kaip tai dainuos solo 
p-lė M. Narkievičiutė ir Mrs. B. 
Burrows ir A. P. Kvedaras IŠ 
New Yorko. Pašoks Egyptiška šo
ki p-lė E. Wintcr. 

Visi kurie mylite muzyka esate 
nuoširdžiai kviečiami atsilankyti 
o busite užganėdinti. 

m 

Įžanga dykai. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Po programui šokiai. 

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Chicagiečiams. 

užsimokėio po 1 dol. sekantie- |r .. „ . ,. . , , . , , . 
.. TV A. \ t, OA v , , Mich dali tur to tautos labui 
u. Is Mot. Są-gos o4 kp. : Al. v v. , . , - . 
i , • . ™ ™ i • • pašvenčia, bet net ir savo gi-Tumasonienė, P . Medonienė, 
M. Juozait ienė, S. Vaičiulienė, 
A. Barauskienė, A. Potskevį-
čienė, K. Varanauskienė, M. 
Bagu/.ienė, R. Kunikauskienė, 
O. Mjotskevieienė, V. Ambru-

i levieienė, M. Jenulevičienė, O. 
Valantiejienė, M. Katkauskie-
nė, R. Visockionė, M. Rama
nauskienė, E . Taueik iu tė , O. 
Baliukienė, O. Bulevičienė, P . 

• Bukauskienė, A. Maceviėienė. 
. J . Žilinskienė, J . Adomaitie

nė, M. Jakubauskienė, R. Ka 
zuėionienė, S. Jamileviėionė. 
M. Dimšienė. Mot Są-gos '.' 
kp. pr idavė L. R. K. šelpėjų 
skyriui $27.00. 

Iš Šv. Uršulės mot. ir merg. 
d r - jos : M. Muzikeviėienė, R. 
Petra i t ienė, M. Vebeliunienė, 
M. Kušelionienė, T. Baliukic-
nė, P . Kajokienė, O. Dailydie-
nė, O. Auėienė, M. Lepeškienė, 
M. Replevičk'iiė, A. Stankū
nienė, A. Dumbliauskienė, M. 
Miselienė, V. Sinkevičienė, P . 
Bražinskienė, L. Bražinskienė, 
V. Baranauskienė. Šv. Uršulės 
d r-j a pridavė $17.00. 

Iš Darbininkų Sąjungos 53 
kp . : J . Grebliunas, V. Kriauž-
lys, P . Svetkauskas, R. Bra
žinskas. D. S. 53 kp. pr idavė 
4 dol. 

Iš pavienių prisirašė ir užsi
mokėjo sekantieji : J . Rama
nauskas 5 dol., I. Jakubauskas 
2 dol. 

Po 1 dol. : P . Stankevičius, 
J . Jakubauskas , A. Bulevieius, 
M. Povilauskas, K. Dimša, F . 
Ambrulevičius, M. Keris , E . 
Mikučiutė, I. Bendaravieius, 
A. Kati l ius, S. Jenavieius, T. 
Paulukonienė, O. Mačienė, J . 
Zarskienė, Z. Jankai t ienė, B. 
Raugeliutė, M. Raugeliutė, V. 
Butkiutė, A. Adomaitis, A. 
Martinait is , J . Auaitis , A. 
Bardziliauskas, L. Liutvinavi-
čienė, O. Gudukienė, A. Bra
žinskas, K. Gataviekienė, J . 
Stankus, J . Kumševieius, B 
Dimša, S. Kašelionis, J . J . J e 
navieius, J . Svetkauskas, J , 
Jurcukonis , K. Amsėjus. Viso 
suplaukė 89 dol. 

Homesteadieeiai L. R. Kry
žiaus šelpėjų skyrio savaite 
nuskyrė nuo birželio 2 d. iki 
birželio 7 d. Po namus ir krau
tuves rinkėjai išrinkti š ie: V. 

pas^ 
vasties reikalui prisiėjus Be
sigaili padėti . 

Todėl broliai i r seserys, jei
gu mes, raeiniečiai, p i rma taip 
gausiai aukojom, tai dabar 
padvigubinkim savo jiegas ir 
aukokime, ir dirbkime kolei 
Lietuva gaus aieprigulmybę, ir 
mušą tėvai ir broliai bus vis
kuo aprūpint i , sušelpti. 

T. Žizminskis. 

CICERO, ILL. 

Mot. Sąjungos 2-ros kuopos 
pusmetinis susirinkimas atsi
buvo birželio 8 d., Šv. Antano 
parapijos svetainėj. 

I š svarbesnių nutarimu, y ra 
sekantieji : nu ta r t a at idaryt i 
\ algių gaminimo kursus, kurie 
aisibus kas dvi savaiti , ketvir
tadienio vakarais , pradedant 
nuo birželio 12 d. Kviečiamos 
skaitlingai rinkties į pamokas 
kaip Są-tės, ta ip, lygiai gali 
rinkties, ir ne Są-tės į Šv. An
tano parapi jos svetainę. 

Nuta r ta surengti krepšių 
pikniką liepos 6 d. Riversidės 
miškuose. Išr inkta komisija, 
kuri rūpinsis sutvėrimu L. 
Raudonojo Kryžiaus šelpėjų 
tuopos . 

Del gerės : o patogumo Mot. 
S-gos susirinkimai bus laikomi 
šiokiais "aka ia i s , ne šventa
dieniais. Susirinkimai bus lai
komi kas antrą pirmadieni 
kožno mėnesio, 7:30 vai. vak. 

Linksma matyti , kaip ši kuo
pa žymiai padidėjo. Aišku, 
kad vienybėje, daug ką galėsi
me nuveikti. 

Narė. 

Kitu tautu žmonės netik kad l'\]o * prie sekančių draugi jų: 
L. D. S. 13 kuopos ir T. F . 
21 skyriaus. 

Lai Dievas juodu gausiai 
apovanoja savo malonėmis. 

Lowell, Mass. Čia soeijalistai 
visai smunka. Gegužio 31 d. 
buvo parengė balių, kuris ne
pavyko. Tikietų pardavė už 
$8.00, o išlaidų buvo keletas 
desėtkų dolierių. 

Pas taruoju laiku ir draugi
jos pradėjo valyties nuo jų. 
Antai Algirdo dr-ja prašalino 
visus iš valdybos. 

Montello, Mass. Gegužio 
mėn. pabaigoje Marijos Vai
kelių dr-jėlė surengė gražų 
vakarėlį šv. Roko svetainėje. 
Buvo gražiai stalai parėdyti i r 
skanių valgių pilni. Vaikai 
dainavo, šoko, žaidė ir pado
riai linksminosi. 

Ant galo p-lė O. Ramanaus
kaitė, "po t rumpos prakalbos, 
įteikė gerb. klebonui, A. Dau
giui, gražią " M a y b a s k e t s " , 
kuri buvo pilna įvairių saldai
nių. Kun. A. Daugis už viską 
nuoširdžiai padėkojo. 

Levviston, Me. Vietinė Šv. 
Bal t ramiejaus dr-ja, išmetus 
iš konstitucijos bausmę už ne
atlikimą Velykinės išpažinties, 
pradėjo kript i į laisvamanybės 
pusę. Š t a i . dabar nutarė su
rengti prakalbas, kviesti kal
bėtoją socijalistą. Geras pa
mokinimas katalikams, kad į 
savo draugijas nepriimtų lais
vamanių, nes tie, įsiskverbę į 
katalikų draugijas , tuojau jas 
sugadina. Didelė gėda tos 
draugijos katalikams, kad lais
vamaniais duoda save už no
sies vedžioti. 

Stanislovas P. Mažeika, ku
ris sugrįžo iš Prane i jos dabar 
atgalios užsiims g r a b o i | 4 e 
kaip ir pirmiau. Reikia pažy
mėti kad p. S. P. Mažeika bu
vo vienatinis lietuvis gralno
rius kuris tarnavo kariuome
nėj. 

Taigi Chieagiečiai lietuviai 
reikale privalėtu prie jo kreip
tis, o busite užganėdinti., 

Biznio vieta kaip ir pirmiau. 
3315 Auburn Ave. 

Telefonas Yards 1138. 

REIKALINGAS. 
Geras, doras lietuvis pardavėjas 

mūsų naujoj subdivizijoj kuria mes 
atidarėme šiandiena. Arti Šv. Kazi
miero Vienuolyno, prie Westcrn Ave. 
karų linijos ir tiktai 2 blokai nuo 
Marauette Parko. Visą nuosavybe 
aprubežiuota, kas tiktai gali užsimo
kėti $10 j monėsį rali turėti vieną, 
iš šitų lotų. Atsišaukite laiškų ar 
ypatiškai iki 1 vai. po pietų. 

J O H N M. LYNCH, 
Room 856 Fi rs t National 
Bank Bldg. Chicago. 111. 

REIKALAUJAMA PARDAVĖJAS. 
Reikalaujame merginos j krau

tuvę. Turi turtėti prityrimo, parda
vimo ir suprasti lietuvių ir lenku 
Kalbą. G e r a algra ir pas tov i vie ta . At-
sišaukite tucjaus. 

I. NAUSĖDA. 
4605 S. Ashland Ave. 

Parsiduoda pigiai medinis namas 
ir lotas, lietuvių apgyventoj vietoj. 
Namas neša randos $24 j menes]. 
Lotas tiale namo vertos $800. Kaina 
už namų. ir lotų tiktai $3,100.00 

Atsišaukite pas savininkų: 
P. Vaikutis 

4241 So. Campbell Ave. 
Chicago, 111. 

Tūrių ^parduoti savo beveik nauja 
Paibe Touring karą, kainuojanti 
$2,000.00, parduosiu už $975. cash 
arba ant išmokešcio arba apmainant 
ant mažo automobiliaus su damoke-
jimų. Atsišaukite ' . 

1543 W. 46 Str. Chicago. 
Telefonas Yards 7125 

ŽINIA. 
Tik išėjo iš spaudos apisa-

kėle daili, Salyje lietuviškos 
kalbos, esperanto kalba: kaina 
4 centai, gaunamos pas : 

L. MISIŪNAS, 
96 Park Ave., Athol, Mass. 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

VVaukegan, UI. 

Trumpos Žineles. 
Philadelphia, Pa. Ačiū pasi

darbavimui p. J . K. Miliausko, 
čia susitvėrė L. Raud. Kry
žiaus šelpėjų skyrius. Į valdy
bą pa teko: Ponia Jankauskie
nė—pirm., kun. Zimblys—ižd., 
p-lė Smailiutė—-rast. 

Norwood, Mass. Gegužio 23 
d. L. D. S. 3-eia kuąpa sušau
kė viešą susirinkimą dėlei lie
tuviškos vakarinės mokyklos. 
Žmonių susirinko nemažai. 
Vietinis klebonas, kun. J . 

IŠ CHICAGOS AUGŠTESNIŲ 
MOKYKLŲ. 

Chicago je randasi keletas 
Augštesnių Mokyklų (Higi) 
Schools). Viena iš tų, t. y. Til-
den High School'lanko apie 5C 
lietuvių. Tai turbūt viena mo
kyklą, kurią skaitlingiausiai 
lietuviai laiko. Lietuviai yra 
gabus ir tur i gerus pasiseki
mus. 

Ketverge, birželio 5 d. minė
toje mokykloj buvo surengtas 
pers tatymas " P a i r of Sijces," 
kuris puikiai pavyko. Persta
tyme dalyvavo ir lietuviai. 

Visi gėrėjosi pe r s t a tymu ' i r 

Pirm.—Antanas J. Sutkus, 1317 
So. Victoria St. 

Vice-Pirra. — Antanus Taučius, 
1125 Lincoln St.', 'N. Chicago, UI. 

Nut arimų Rast.—Jonas Bakšys, 
1331 Prcscott St., 

Finansų Rast.—Jeronimas Se-
mulynas, 759 Sheridan Road. 

Kasicrius—Antanas Bakšys, 1339 
So. Victoria St., 

Kasos Globėjai:— 
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vic

toria St. 
2. Kaz. Makuška, 1111 So. Vic

toria St. 
3. Pranas Kasdelevičius, 1017 

8th St. 
Maršalkos:— 
1. Pranas Dapkus, 1407 Pres-

cott St , 
2. Mykolas Galinis, 736 Cum-

mings Ave., 
Knygius—Pranas Kapturauskas, 

1321 So. Victoria St., 
Vėliavos nešėjas — Stanislovas 

Urbonas, 91.1—8th St. 
Organo Užžiurėtojas — Ant.anap 

J. Sutkus, 1317 So. Victoria St. 
Šv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-tai dienai pirmą 
sekmadenj, kiekvieną mėnesj, 1-mą 
valandą po pietų, Lietuvių svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Sts., Wau-
keegan, 111. 

PIDFLfc NAUJIENA! 
Parsiduoda $10,000 vertės namas 

ir 10 lotų tiktai už $5600.00 ant 
lengvų išmokėjimų. Toji nuosavybė 
randasi gražiausioj upielinkėj Mor
gan Tark ant 112 gatvės — naujoj 
lietuvių kolonijoj. Namas budavotas 
6 metai atgalios su naujausius intai-
symais — iiirnaeo heut. 10 lotų že
mės aRsodyta t rūktais ir gčloiriis. 
Tai yra gražiausios sodas visame 
Morgan l 'arke. Atsišaukite tuojaus 
mūsų ofisan sekančiu adresu: 

S. P . TANIS, 
11133 Mioliigsui Ave., Chkago, 111 

Teleplionc Ptillman 345 

Parsiduoda Dayton Motorcycle IG 
metų '2 eylindrų už $85. Atsišaukite 
tuojaus. 

F . S l i l P E T I S 
4801 So. Henni lage Ave. 

K-

A. MASALSKIS 
L I E T U V I S GRABORIUS 
— — — — — — — I I — — f c — » > • — — » 

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

Taipgi didesnę dalį grabų pa-
J?s dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4139 

J Į » f « > » 1 « » « » » « » ^ » » « i M » « » « i W » 1 M » M > 1 M » M > » . * 
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DR. M. F. BOZINGH 
L I E T U V I S 

perkalė savo ofisą iŠ 845 Milv/au-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 
700 NOT1TH ASHIiAND AVENIJi: 

Kampas Huron Gatvės 
ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 52 S2 

j 

8« 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuoso 
Ofisas Didmiestyj: „, 1 

60 VV. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Grecniinas, 812 W. 3Srd St. ' 

Tel. Yards 4681 
1 a 

• ^ m.,m -n J Į -m -» M ^ .» ^m _M- _M__• 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Tclefdnas McKiuley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 Soutl i \* 'cs tcrn Boulcvar t l 
Kampas YV. 35-tos gatvės 

~a 

SPECIALIS IŠPARDAVI
MAS SUBATOJ IR 

NEDĖLIOJ . 

Nauji namai, didelis bargenas, 
nepraleiskite nepamatė šių na 
niŲ. 

94-ta ir Eberhart Gatvės. 

Dr. G. M. GLASER 
• « 

I 
! 

Praktikuoja 27 metai 
Ofisas 3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St., Csicago, 111. 
Sl 'ECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro
nišku ligų. 

OFTSO VALANDOS: Nuo 9 r y t o j 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 J 

iki 8 valandai vakare. \ 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards G 87 

T 
Dr. M. Stupnicki 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards 5032 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio- -
mis nuo 5 Iki 3 vai. vakare. 

K -

• . * • 
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Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJALLSTAS 

Patar imas Dykai -
Ofiso valandos: nūo 9 iš ryto iki 
0 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4619 S. Asliland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard C487 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. llalstcd SL. Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 

I vakare 
10 — 12 rytą; 6 — 9 

Tel. Canal 4367 

ATIDA BIZNIERIAMS. 

Vebeliniutė, O. Mačienė, J . ,Švagždys, pasakė prakalbą 
Brazinskiutė, M. Miselicnė, V. i r ragino prie susirašymo. Pr i -
Kašelioniutė, K. Va^ranaupkie- įsirašė daug ir nuo birželio 6, buvo užganėdinti. 
nė, M. Bagužienė, R. Visoc- d. prasidės mokslas. Vedėju 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Viktukas.! i. ! 

Vyrn ii Jaunų Vaikinu padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 

Į neatsišaukti: vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikimj gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kclin«"s po $3.00 ir aukščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augšeiau. 
Pirk savo overkotą. dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Jkf«B taippat turime pilną eilę bi-

skutj nešiotų Biutų ir overkotti nuo 
$8.50 ir augšC'iau 

Knll Dress, Tuxedo, Froek Siu
tai ir tt. $10.00 ir augččinu. 

Atdara" kiekvieną vakarą iki 9 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai.' Su-
batomiij v r ą dieną iki 10 valandai. 

S. GOHJDON. 
1415 S, Kitlstrd St.. Chkmgo, IU. 

Jsteigta 1»02. 

Mieste Akron, Ohio palei 
lietuvišką, bažnyčią yra gera 
vieta užsidėti lietuvišką vais-
tinyčią-drugstore, duonkepyk-
lą arba grocerį su bučernę. 
Dabar daug lietuvių Statosi 
namus apie lietuvišką bažny
čią taipo-gi y ra 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 pirkt i 
biznncrų lotų, o Lietuvių Sta
tymo Bendrovė ant gerų sąly
gų pastatys namus. O kas ne
nori p i rk t i gali gauti paren-
davoti. Atsiliepkite apie išly
gas kas kaip nori ir kiek tur
to gali į ta pramoniją įdėti. 
Laukdami greito pranešimo. 

L IETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖ. 

130 Wooster ave., 
Akron, Ohio. 

Dr. D. J . BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Avs. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, IU. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pullman 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4: c iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12. 

Dr. S. Naikelis 
GYrDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4712 So. Asliland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 3336 W. 6G-ih St. 
Phone Prospect 8555 

U 

Tel. Drover 7042*» 

Dr. C. Z Vezėlis 
DUETU VIS D I M I S T A S 

VaLindos: suo 9 ryto iki 9 vak., 
Nedėliomi.s i>a£al sutarim.ą 

4712 SO. ASHLAND AVUAUK 
art i 47-tos Gatvės 

S 

aar 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1757 W. 47th St., Clileago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Dr. O. VAITUSH 
Lietuvis akiu 

spec ia l i s tas . 
Kodėl eiti pas 

svetimtaučius 
ir moKt'ti dau
giau, čia yra 
Lietuvis Dak-
turas, kuris 
Kgrzaminuoja 

ir gerai p r ' r^" 
ka akinus. J c -
gu esi nervuo-
tas^ skauda 
galva , ir tu r i 
v a r g o su a k i 
mis a te ik p a s m a n e . P a t a r i m a s dyka i 
vis iems. V a l a n d o s nuo 10 ry to lyg 8 
v a k a r e . 

1553 W. 47 ir Ashland Ave. 
Phone Drover 9660 

' J0SEPH C. VVOLON 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLK STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

I CHICAGO, ILL. 

Telefonas Pul lman 60 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave. 
Adynos 8:C0 iki 9 ijsrytp — 1 iki< 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.1 

Nedėliomia nuo 10 iki 11 išryto j 

PEARL Q U E E N 
K O N G E R T I N O S 

UlItlIHIliniHtlUfHIlIflIKIlIl^lIIIIIIHIIIfF 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
iSm duodame dvigmbas atempu* 

Ketvęrarai!* ' r Suimtom'*. 
Didofian.e pasirinkime gaunami 

Visokia ror+terljolBi. •alk&.mt draT>u 
Jilal. Slehėc* •» 1akwtė«. 

Pluksnos 
55c 

Pluksnos 
55c 

PLUNKSNOS. 
iiiiiMiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiii 

Dabar yra patvirtinto* ir rarto 
lamos daugumos Metuvių, kurie gra 
ji ja koncertine tr aug.4tal rekom«p 
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Vslstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tonu 

Reikalaukite katalogo, kuri ifislun-
fitatoe dyk»l 

6E0R6I & ViTAK MUSIG'GO. 
1540 W. 47th St., Chicago, Dl. 

« M M M * 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

Mok'.kis Kirpimo ir Dcsigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mušu sistemo ir ypatlSKas mokim-
mas parodytus jus žinovų j trumpą, 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo dcsigning ir siuvimo 
skyrius, kur uies suteiksime prakt iš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų siu-
vimob skyriuose. 

JŲS esate užkviečiami aplankyti ir 
I>amatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
2cai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie-
rą — Dile staįlės arba dydžio, ir bi
le madų knygom. 

MASTER DESIGM.NG SCUOOL 
J. F . Knsnfo-'ka. Pcrdėtinis 

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

— ••••» w » m » . > ^ n » M n p mwi m mmmrn- — w m m ^ m m m 

UillIlilIlUIIIIIUIIUIIHllllIlllilUimiHHIIIi 
Uesid. 'J33 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket ::544 

DR. A. A. ROTU, 
liusas gydytojas ir chirurgas 

Speci.ialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: S3,r>4 So. Holsted S t , Chicago 
Tciefosns Drover 90 i)3 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pi«tu 7—-8 vak 0--12 d. 
fUlllilIlIMMIlIMimmililIHUlItlIIIIIIIIU 
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CHICAGOJJL 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. BETVARKĖ MAISTO REI

KALE. 
Penktadienis, birželis 12 d., 

šv . Antanas Padvietis. 
Šeštadienis, birželis 14 d., 

Šv. Bazilius Didysis. 

GAZO KOMPANIJA STATO 
NAUJUS REIKALAVIMUS. 

Krautuvininkai kaip patinka
ma plėšia žmones. 

Už gazo 1,000 kubiškų pėdų 
reikalauja 97o. 

The Peoples Cas Light & 
Coke kompanija Chieagoje 
s tato naujus reikalavimus. 
Kompanija padavė State Pub
lic Utilit ies komisijai peticija, 
kad ja i už gazą nuo žmonių 
butų pripažint 6 nuoš. dau
giau mokesties, arba 97 cen
tai už 1,000 kubiškų pėdų ga
zo. 

Ka ip gi k i ta ip! J u k State 
Public-Util i t ies komisija labai 
duosni. Ta komisija padidino 
mokestį viršutinių geležinke
lių kompanijai. Didesnės mo-
kesties reikalauja gatvekarių 
kompanija. Tad kodėl tuo ne
galėtų pasinaudoti gazo kom
panija. 

Gazo kompanija, kaip pap
rastai , tvir t ina, kad ji pane-
šanti nuostolius, kad nesuve
danti galo su galu. Sako, kad 
ja i milijonai reikalingi nau
jiems intaisymams. 

Kuomet anaift metais dabar
tinis miesto majoras norėjo 
patekt i į majorus, j is pilie
čiams tvir t ino, kart jo pirma
sis žingsnis, pasil ikus majoru, 
bus padaryt i žmonėms piges
nį gazą. 

S^ka penkti metai , ka ip da
romas pigesnis gazas. Užves
ta prieš gazo kompanija byla 
ir šiandie pelėja kur teismuo
se. Gi kompanija karės metu 
padidino gazo kainų Dabar 
norima dar daugiaug padidin
ti. 

State Public Utilities komi
sija tuojaus imsianti sva r : 
ti tą klausimų. 

Miesto taryboje andai buvo 
pakeltas klausimas, kad mies
tas pa t s tvarkytų maisto kai
nas, katros iškalno turėtų but 
nuskiriamos ir publikai pra
nešamos. 

Nežinia, ar tas klausimas ir 
sumanymas ras užuojautos 
miesto taryboje. 

Bet šiandie angliška spauda 
išvelka aikštėn bjaurius pa
čių maisto krautuvininkų dar
bus. 

Šiandie visokia mėsos fųšis 
žymiai papiginta abelnam iš
pardavime. Bet "krautuvinin
kai posenovei plėšia žmones. 

Pa t i r t a , kad kaikurįe krau
tuvininkai už vieną mėsos sva
rą paima nuo 10 ligi 20 centų 
gryno uždarbio t 

Tokio nežmoniško plėšimo 
niekas negali sustabdyti . Nėra 
čia tokio įstatymo, kurs ga
lėtų priverst i krautuvininkus 
neplėšti žmonių. Viskas, kas 
galima padary t i krautuvinin
kui, tai pačių žmonių sutari
mas nepirkt i pas jį maisto. 
Pirkt i ten, kur pigiau parduo
dama. 

Karės metu krautuvininkai 
buvo šiek-tiek suvaržomi. Bet 
šiandie jie ir vėl y ra liuosi. 

Tokia betvarkė ir žmonių 
plėšimas gyvuoja visoj šalyj. 
Niekas nesirūpina tą pataisyt i . 
Nei patys apiplėšiami žmonės 
nepakelia st ipraus balso pri«»s 
tą nežmonišką išnaudojimą. 

IŠ GHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

I š BRIDGEPORTO. 

Šiandie, birželio 13 d., po 
pamaldų, vakare, Šv. Ju rg io 
parapijos svetainėj y ra šau
kiamas extrą susirinkimas vi
sų bridgeportieėių moterių 
ir merginų, ta ip pa t i r vyta i 
kviečiami. Susirinkimas šau
kiamas Labdaringosios Sąjun
gos 5 kuopos reikale Tag Day, 
kuri atsibus birželio 16 d. del 
našlaičių prieglaudos. 

Visos moterys ir merginos 
bridgeportietės neatsil ikite nei 
viena, bet visos atsi lankykite 
j šį, ta ip svarbų, susirinkimą, 
nes visos kolonijos dirba, kad 
pralenkus viena kitą. Taigi 
visos į darbą! 

Valdyba. 

Susir inkimas šaukiamas rei
kale moksleivių seimo kuris , 
ka ip žinoma, įvyk s Chicagoj 
rugpjūčio mėn. Moksleiviai, 
seimą. Reikia organizuoties i r 
nai ! Turime daug darbo prieš 
seimą. Reika organizuoties ir 
dirbti , kad seimas pasisektų 
geriau, negu praeityje. Tat-gi 
visi moksleiviai. stengkitės at
važiuoti susirinki man I r atsi
vežti gerų sumanymų, kad 
mūsų seimas butų pasekmin
gas. Laikas t rumpas! Turime 
milžinišką darbą nuveikti per 
tą t rumpą laiką. 

/ Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

LIETUVOS VYČIŲ CHICA-
GOS APSKRIČIO CHO
RO NARIŲ DOMAI. 

Antroji kursų lekcija šiandien. 
Šiandie, birželio 13 d., 7:30 

vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa
rapijos svet. įvyks iš eilės 
antroji kursų pamoka, kurią 
duos gerb. prof. Kun. Pr . Bu-

SUAREŠTUOTAS STREIKI 
NINKAS. 

Departamentinėj krautuvėj 
vardu Boston streikuoja kler
kai. Streikas paliečia 275 vy
rus ir 400 moterių. 

Sulig krautuvės kompanijos 
nurodymo vienas streikinin
kas suareštuotas. 

Kompanija pareikalavo t ei '•<-
MOTERIŠKĖ UŽPUOLĖ PO- m o i š d u o t į - į n j u n c t i o n " p r i < , : 

L. Vyčių Chic. Apskričio 
Choro metinis susirinkimas i-
vyks šiandie, t.y. birželio 13 
d., 7:30 vai. vakare, Mark 
White Sąuare parko svetainėj, 
prie 29-tos ir Halsted gatvių. 

Visi choro nariai-daiuiu-
kai ir rėmėjai; ir garbės na
riai yra kviečiami skaitl ingai 
suvažiuoti. Bus išduota viso 
meto veikimo rapor ta i , reikės 
rinkti nauja valdyba del atei
nančių metų. 

Taip-gi turėsime pasi tar t i a-
pie daug naujų dalykų kaslink 
choro. 

Susirinkimas bus begalo 
svarbus ir kiekvieno prieder
mė yra būtinai atsi lankyti . 

J. Vilimas — pirm. 

cys. Visi gerbiamieji kursų 
klausytojai teiksitės laikli su
sirinkti ir taip-gi kviečiame 
visus kitus šios kolonijos ir 
apielinkės lietuvius ir lietuvai
tės lankyti mūsų įsteigtus mi
nėtus kursus, kurių nauda ne 
apsakoma. 

Iš pirmosios lekcijos, įvyku
sios praei tam panedėlyj, visi 
tik gerėjasi ir džiaugiasi iš to
kių svarbių pamoku. Tų pa 
mokų bus ištisa eilė, t a t nau 
dokitės. 

V. 

John Sexton & Co 50.00 
Durand and Kasper Co. 10.00 
National Bank of the Republic 
aukojo 25,00 
Continental Bank 10.00 
Dr. E. N. Redden . . . . . . 25,00 
Iš šv. Kryžiaus par. aukojo: 
Tretininkų Dr-ja 42.00 
Šv. Agotos Dr-ja . . . . 25.00 
Sv. Elzbietos Dr-ja 25.00 
6v. Veronikos Dr-ja . . 10.0Q 
Šv. Pranciškos Dr-ja . . 10.00 
Šv. K. A. R. Dr-ja surinko 
smulkesnėmis aukomis 106.00 

Iš šv . Jurgio par. aukojo: 

Šv. Aloizo Jaunikaičių Dr-ja 
10.00 

Tos Draugijos pirmininkas 
p-as Stanislovas J . Pe tkus 

20.00 
Andriejus Steponavičius 20.00 
Šv. K. A. R. Dr-jos surinkta 
smulkesnėmis aukomis 15.00 

~a 

PIKNI 

L. V. APSKR. VEIKIANČIO 
ŠIOS KOMISIJOS SU

SIRINKIMAS. 
• i t 

LICMONĄ TEISME. 

Policmonas yra nušovęs jos 
sūnų. 

Mrs. Rosie Mastrowskv, 672 
No. Clark gat., moralio teismo 
bute užpuolė policmonų Ed-
\vardą Corda. Suleido jinai sa
vo nagus policmonui į poakius. 
Keli teismo sargai vos ją at
plėšė nuo policmono. 

Policmonas Corda pirm po- d a s i P r i (* UP<^« Tad spėjama 

streikininkų piketavima. 

ŠEŠI VAIKAI IEŠKO TĖVO. 

John Wet te rman dirbo kai
po panakt inis William Hoyt & 
Co. firmoje. Aną naktį j is ne
žinia kur pražuvo. 

Dabar šeši nesuaugę vaikai, 
kurių motina jau seniau mi
rusi, ieško tėvo. 

Minėtos firmos įstaiga ran-

ros mėnesių yra nušovęs jos 
sūnų Edwardą, kurs užsiimdi-
nėjo automobilių vogimu. Už 
tą policmonas buvo pagir tas 
policijos viršininko. 

kad \Vetterman ar tik nebus 
nuskendęs. 

REIKALAUJA PANAIKIN
TI UŽDRAUDIMĄ RU 

KYTI. 

Miesto tarybos sveikatin
gumo reikalų komitetas parei
kalavo sveikumo komisijonie-
riaus Dr. Robertsono panai
kinti uždraudimą rūkyt i vir
šutinių geležinkelių t rauki
niuose. 

Bet tas pat komitetas kol-
kas nieko nenusprendė reika
le rūkymo gatvekarių plat
formose. 

Matyt, komitetas stovi už 
tolesnį uždraudimų. 

SURINKTA $566,370 FON 
DAN. 

Raudonasis Kryžius paskel
bė, kad East lando fondan su
r inkta $566,370. Pinigai bus 
padalint i nukentėjusių žmo
nių namiškiams ir giminėms. 

East land — tai garlaivis, 
kurs anais metais su žmonė
mis apvir to Chicagos upėje. 
Tuomet žuvo keli į imtai žmo
nių. 

Subatoj , birž. 14 d., 7:30 vai. 
vakare, Dievo Apveizdos para
pijos mokyklos kambaryj į. 
vyks L. Vyčių Chicago s Aps
kričio Veikiančiosios komisijos 
susirinkimas. Kuopų įgalioti
niai kviečiami suvažiuoti. 

Taip-gi pranešame, kuopoms, 
kurios da r nepridavė komisijai 
atskaitos iš paimtų parduot i 
praeito Apskričio pikniko ti-
kiotOj kad šiame susirinkime 
priduotų. 

Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

L. P . Blaivininkų 41 kuo
pos, pusmetinis susirinkimas 
atsibus nedėlioj, 15 d. birželio, 
š. m., Dievo Apveizdos par. 
svetainėj, tuoj po sumos. Visi 
nariai teiksitės atsi lankyti . 
Bus paskutinis pasikalbėjimas 
apie išvažiavimą. 

A. B. 

PRANEŠIMAI 
I š tf&IDOEPORTO. 

Susirinkimas L. D. S. 29 kp. 
atsibus birž. 15 d., š. m., 1 va
landa Šv. Jurgio par. svet. Visi 
L. D. S. nariai bei narės malonės 
susirinkti į Sį susirinkimą, ka
dangi bus dideliai svarbus. Rei
kės apie daug k;j pasitarti. Taip
gi išgirsit krautuvės raportą. 

Karys L,t>., S. A. Ii. 

IŠ BKIDGErORTO. 

Susirinkimas S. L. lt. K. Am 
15 kp. įvyks 15, d. birž., š. m., 
2 vai. po pietų Šv. Jurgio par. 
svet. Gerbiamieji, pranešame, kad 
/msirinkimas turėjo įvykti praei
tą hedėldienj, bet nekuriu prie
žasčių, delei neįvyko. Todėl bukite 
malonus atsilankyti į šį susirinki-
n)ib JVto& kurie esate užsilikę su 
mokesčiais. 

A. Budrius, sekr. 

S. L. R.-K CH. APS. NARIŲ 
DOMAI. 

Iš šv . Mykolo parapijos: 

Sv. K. A. R. Dr-jos surinkta 
smulkesnėmis aukomis 71.25 
Iš Visų Šv. Par . Šv. K. A. R. 
Dr-jos sur inkta 54.20 

Iš šv. Antano par., Cicero, 111. 

Šv. K. A. R. Dr-jos surinkta 
tJ f j . 'M. / 

Antanas Bislys aukojo . . 50.00 
Darbininkų Sąjungos 25 kuo
pa aukojo 5.00 

Iš P. šv. Nekalto Prasidėjimo 
. + par: 

Panelės Šv. Nekalto Prasidė
jimo Dr-ja aukojo 25.00 
Poni M. Gečienė aukojo . . 5.00 
Šv. K. A. R. Dr-ja surinko 

20.35 
Aušros Vartų par. aukojo: 

Aušros Vartų P . Šve. Vyrų ir 
Moterų Dr-ja 10.00 
Vyėių 24 kuopa 13.25 
Šv. K. A. R. Dr-ja surinko 

12.00 
Iš Dievo Apveizdos par. K. ir 
M. Šmukštai aukojo . . 100.00 
Šv. K. A. R. Dr-ja surinko 

G.60 
Iš Šv. Juozapo par. Kazimie
ras Ei tut is aukojo . . 100.00 
P-lė Ona Stoekiutė Vienuolv-
no apielinkėje surinko 12.00 
P-nia O. Jurkš ienė 6.75 
P-nia K. Klimienė . . . . 2.25 
Jos taip-gi surinko nemaža 
gerų i r naudingų daiktų. 
Iš Detroito prisiuntė Gerb. 
Kun. F . Kemėšis 10.00 
P-nia F . Permenienė . . . .10.00 
Iš Mt. Carmel, Pa . Nekalto 
Pras . P . Šv. Dr-ja paaukojo 

\ 10.00 
; ir taipgi nemaža gražių siuvi
nių bei mezginių. 

Visiems rinkusiems aukas ir 

2-ras 
Didelis 

Pareng ta s 

Wesl Side's Centro Trijy Draugijy 
L. D. dr-jos; Š. Roko Dr-jos; A. V. Š. P. M. ir M Rr-jos 

Ned. Birželio-June-15,1919 . 
N A T I O N A L G R O V E , R I V E R S I D P , I L L . 

Pradžia 9 vai. iš ryto. Įžanga 25c. 
Nuoširdžiai užprašome visus lietuvius ir l ietuvaites 

atsilankyti ant šio puikaus Pikniko, nes puiki muzika g r i -
ež visokius šokius, kur galėsite linksmai laika, praleist i ir 
tyru oru atsikvėpti. 

Kviečia K O M I T E T A S . 

Pasa rga :— Važiuokite 22-ros kara is iki sustos, po 
tam LaGrange karais iki daržui. 

^UIIIIillllllIIIIIIIIII||UII)ltHS(lllllll!lllllll!lillllllllllI!IIIIIIIIIII!l!lllllllll!ll(![iilllllllĮ: 

I 7tas Metinis Piknikas I 
Pareng tas 

Bergman s Grove, Riverside 
Pradžia 9 vai. iš ryto 

E Šiuomi kviečiame visus į mūsų rengiama, pikniką, ku- = 
| ris bus vienas iš linksmiausių ir smagiausių. Muzika bus Į 
| pirmos klesos, kuri griež įvairiausius šokius, o mes iš j= 
| savo pusės stengsimės kiek galėdami atsilankiusius sve- | 
S ėius užganėdinti. į 
E Kvieėia širdingai visus atsilankyti R E N G Ė J A I . | 
rriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

Nedėlioj, 3-eia vai. po pietų. K v. i 
Jurgio parapijos svetainėje įvyks- i 
ta svarbus S. T,. K. A. Ch. Aps. TV** marėms Šv. K. A. R. Dr 
susirinkimas. Šiame susirinkime Jos> ^ P S 1 visiems aukavu-
dalvvaus ir Centralinės valdybos ' s i e m s k a i P Pmigais, ta ip daik-
narys, p. Sutkus. Yra daug da-, t a i s ,[ į s i e m s _ maloniai pasi 
lykų del apsvarstymo. Skaitlingas 
atstovų atsilankymas būtinai rci-

BLAIVININKAMS ŽINO 
TINA. 

A. L. P . Blaivininkų visioms 

1 darbavusiems ir atlankiusiems 
mūsų bazarą širdingai dėkoja-

kaljngas. 
Valdyba. 

Labdaringos ^ajungos 5-tos 
kuopos nedėlioj 15"d., š. m., tuo
jaus po pamaldų, įvyks svarbus 

Chicagos kuopoms žinotina,! susirinkimas. Visi esate kviečiami 

CHICAGO TURĖS KONVEN 
CIJOMS SVETAINC. 

PRASIDĖJO VOGEL'IO 
BYLA. 

Kriminaliam teisme seka 
byla Vogelio, kurs pirm ke- Į Atsieitų $1,250,000. 

Illinois valstijos žemesnysis 
legislaturos butas pravedė bi-
lių, sulig kurio Chicagoje tur i 
but pas ta tyd in ta milžiniška 
publiškiems susirinkimams ir 
nacijonalėms konvencijoms 
svetainė. 

Svetainėje, sulig biliaus, tu-
\ retų tilpti apie 30,000 žmonių. 

kad nedėlioj, birželio 15 d., š. 
m., įvyks svarbus susirinki
mas, Dievo Apveizdos par . mo
kyklos kambaryje, 2 vai. po 
pietų. Kuopos teiksitės pri-
siųst delegatus, a rba pačios 
valdybos atsilankyti . Girdėt, 
atvažiuoja blaivininkų organi
zatorius į Chicagą, ta t reikės 
pasikalbėti apie daug svarbių 
dalykų. 

A. B . 

kuoskaitlingiausiai atsilankyti. 
Šiame susirinkime turėsime tar- serijų laimės numerius, atsi-

mc ir prižadame jūsų visų ge
rumą atminti mūsų maldose. 

Švento Kazimiero Seserys. 

TĖMYKIT! 

Šv. Kazimiero Vienuolyne 
randasi laike bazaro išlaimėtų 
daiktų. Kas tur i te sekančių 

ššPM 

ties aukų rinkimo reikalais. 
• Valdyba. 

MOKSLEIVIŲ DOMAI. 

VARDAI, PRISIDĖJUSIŲ 
DIDESNĖMIS AUKOMIS 

PRIE VIENUOLYNO 
BAZARO. 

Edward R. Litsinger, Vice-
pres. U. S. Tent and Awning 
Co. davė laike bazaro naudo
tis dykai 7-mis gražiomis šėt
romis. 
Century Cut GIas s Co. dova

lių mėnesių vienam salinne Bilius dabar induotas sena-
! nužudė detektivą Hosna. : tui. 

Moksleiviai ir moksleives! 
Chicagos L. R. K. M. Apskr i - 'no jo stiklinių indų 
tys šaukia susirinkimą atei
nančią subatą, birželio 14 d., 
1919 m., 7:00 vai." vakar?, 
Aušros Var tų parapij inėj sve
tainėj, 2323. W. 23-rd Place. 

šaukite, a rba atvažiuokite at
siimti daiktų: 
Serija 3266, laimės numeris: 96 

3258, ' " " 26 
2181, " " 49 
2177, " ' ! 59 
2197, " " 49 
2179, " " 14 
3262, " " 58 

M 1 2 < 

M 

M 
J> 

19 

fl 

J f 3260, " 
Taipgi malonės atsiimti iš-

laimėtus daiktus K. Jalskavi-
čius, 3121 S. Morgan St . ; J . 
Martišius, 1822 Wabansia 

ver tės 1 Ave.; I t . Frack, 2025 Ruble 
$30.00 St.; Elzbieta Levickienė, pirma 

Armour & Co. dovanojo' gyvenusi ant 23-čios gatvės ir 
valgomų daiktų vertės $50.00' S. Baltaeionis, adreso neturi-
Wilson & Co 50.00| me. 
Morris & Co 35.00 j šv . Kazimiero Seserys. | 

Sutaupyk tuos 
Pus-padžiŲ pinigus 
Sumažink savo čebatų bilas per pusę nešiojant 
"Hi -press'' Čebatus. Nereikia ant jų nei puspa
džių dėti—šie baltais padais Goodrich Cebatai ne
šiosis taip kaip plienas. 

Goodrich Čebatai yra padaryti geresniu būdu. 
VIENAME DIDELIAME ŠMOTE—jie negali 
prakiurti, praplyšti arba prisisemti vandens. Jie 
tiks jūsų kojai—jie labai smagus nešioti. 

Goodrich čebatai turi Raudoną Eilę ast Viršaus— 
tai jų vaizbaženklis ir jų reikalaukite. 

• Pardtwdami per 40,000 krautuvninkų. 

<THE B. F . GOODRICH RUBBER'CO. 
AKRON. OHIO 

^ ^ ^ Q B M M M M 
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RUBBER FOOTWĖAR 
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