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Austrijai grūmoja bolševikizmas

Kinijoj

Carraaaoa Suvirtai vietomi* 
dnr atitari. Bet viri viriinin- 
kai jau apleidę mie*tų.

ta* Ca*ert
Praariama. kad ui okupaci

joj jtHmto* vokiečių mokyklų 
m* tol<-*niai atidėti kvotimai.

Tn* niekio, knd vokiečiai 
gainiiui*i *pirtie» Įirii-* talki 
ninku*. jei m-bu* putvirtiuta 
taiku* sutarti*.

AUGA S"

Gaunu birž. IX — Perrijoa 
|m*iuntiny* Berne I vi rtiaa, 
knd l'ersijo* valdžia taikai 
konfrn-ncijai padnorianti jeiz 
kalavimų atlyginti jai už nuo- 
*tolin» karė* metu.

Kari-* metu IVtvijo* terito
rijom- įvyko įlaiigvli* įvairių 
musių talkininku *u turkai*. 
3IIJIK) |vr«ų jtyvc-nlojy žuvo.

I’errija kari* metu apturėjo 
viršų ir privatinių nuotolių 
apie *> milijardu* dolierių.

Tomii dienotnii bolievikai 
grobiių valdžių.

cp nu Kriti ji 
basadeje” New Yirke

Tečiau manoma, kad tenai me
džiaga neišraunama i» vago
nų. Ne* jei amerikonišai ar 
mijni pririeitų liti antie* Vo 
kieti joti. tai pirmiausia ame

atairado viram kokia tai ao- 
holirvikėjuai moterišė, pasi
vadinusi Mr*. lantnuu. Nako 
•i, kad jinai atkeliavuri i* A- 
nu-riko*.

Gal didžiuma rieto* boto 
rikų vadų ir tiki, kad jinai yra 
amerikietė. Bet *veiko proto 
žmogų* turi *upra*ti, kad to
kia “ponia” i* Amerikon čia 
negali atkeliauti.

Kelionei i* A menko* yra 
reiknlinga* |wi*Įiortn«. Bet kur
gi galėjo duoti puspūrių tokiai 
Mm. Eariman. kuri platina čia 
melu*, kuri paniekina Ameri- 
ko* vyriau»ybę.

Nesenai ta moteriškė kaitė
jo Ingnrijo* bolševikų sovieto JJ««* *u buržujų periameldu 
susirinkime. Tik jmklau*ykite, (kongresu).
kokių jinai melagysčių priple j Kapitalistai augalvojo ir pa- 
pėjo apie Amerikų ir jū* vnl- skelbė aitriu* karė* jstatvmu*. 
<!£>«.

Paeinanti ii Me* Turko
Viriui* virto* I 

rašti* taip rn*o apie tų “po
nių”:

M r*. Eastmnn ii New Yorko 
atveži- |Mi*veikiniiiiu* nuo A- 
mrriko* darbininkų. Jinai ra
ko. jog jai yra kuogražiausin* 
ir laimingiausias gyvenime 
momentu*. kuomet jni paritai- 
ko proga knlls-ti I ngnrijo Į 
Isdši-vikų centrnlinio nuvirto simt

Tokvo, I 
"arkini p

Mr*. Ea*tman palmigi- savo 
kalbų žodžiais, jog Amerikos 
darbininkų veikimus, kaip ir 
viao pašauto pakilime*, gali-* 
tik prisidėti prie ahelao* pu 
*aulio itarbininku revoliucijos.

1 Husų imdriarijato Inimėji- 
iiui*. kur* paniekė jau t'ngnri- 
jų, praripK-s ir j kita* ponau
to žali*. Ir ta* daug |aigvll>ė* 
imliuonuoti Amrriko* žrnom-* 
i* |n> knpitalintų jungo.

Kailiu sutikta *u didžiau
siai* nuvirtu narių ir publika- 
aplodismentais.

M r*. Eastmnn knlls'-jo nng- 
liskni. Jo* žodžiu* ungarų kol 
Imu išguldė viena- sovieto ka
miną ra*.

Novicto pirmininką* Agostou 
užruhežiniaui* svečiam* (taigi 
be Mr*. Eastman tarėjo Imt 
dar ka* daugiau) išn-iškė dė
kingumų. Padėkoji tnippat ki 
tų nulių įlariiininkaiii* ll.. jų 
ilarbavimųri botovikiuuo lam
dai.

Apifianakoilama Amerikos 
darbininkų veikimų Mr*. Kari- 
man pažymėjo, kad Amrriko* 
kapitalistai takataaėiu* dar 
bininkų ir jų vadų uždaro | 

1 kalėjimu*.
Amerikon darbininkų veiki

mą*. nakė jinai, nėra Nelaidė 
mannistinis (.Schcideiiuuin yni 
daliartinė* vokiečių valdžios 
kanclieris. Ji* aoeijalinta*). bei 
pilnai ir vi*uomet tarptautini* 
ir prieškarini*.

Rytinėj Nu v. Valstijų įlal.vj 
darbininkai taip onarkiai pa
kilę. kad |s-rtraukę visokius

Ainndic sulig tų įntatymų no- 
cijalistų vaitai baudžiami kalė- 
jimu. Kocijalintų va<ln* Iželi- 

ladnevikų laik- nutausta* dešimčiai metų kn 
įėjimo už tų. knd knlls-jo prii-š 
karę.

Wet vaikai baudžiami

Springfteld, Ih 
Zeim «ny*i* legi-I

ševikais ir MUdiprinsių savo 
militarine* spėka*.

Jau šiamlie vienų ungarų 
boUevikų nnnija. anot žinių, 
yra gana stipri. Ta nnnija 
gnimoja čekamn-nlovnkuin*. 
Amini m- veltui taiko* konfe
rencija nusprendė pareikalau
ti. knd ungnrų bolševikai per
trauktų veikimų prieit čekus- 
slovaku*.

S|>ejama. I.nd kuomet unga- 
rų ladėcvikni susijungs *n nu* 
trų Isilši-viknis, tuomet bu- 
pnvoju, ir kitom* tautom*.

tobjnusia šiandie bolševiku 
bijosi lenkų valdžia. Tad
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1 “DRAUGAS” 
■ųsmETnam Knm amlhms*^

UETH1V KATAUkę lMKXnV«Tlb 

“DRAUGAS” 
Ktaa luLMlM-n* M)RH nok Mh ulii*.

FRKAI MlJl VTžri

e

iki 55 metų amžiau ir po du 
kartu kariavusiųjų.

Savanoriai kalba, kad jeigu 
jie kariavo dėl ruso, saro pri
spaudėjo, ir varu verčiami, tai 
šiandie jie eisiu dal aavo tė
vynės, dėl aavo lai vata, dėl aa
vo šeimynos ir namo ir ka
riausiu ne taip, kaip iki šiol, 
bet daug narsiau. Jie sako, 
kad pradėjome kariauti, tai 
privalome eiti visi, kurie ga
lime ginklų nešioti ir tik tada 
mes tikrai ir greit nugalėsime 
priešininkų ir tapsime tikrais 
šeimininkais savo namuose. 
Knrinvimas visai nėsųa tni| 
baisus, kaip ji sau įsivaiadinų 
tie, kurie dar nekariavę. Ss-

“DRAUGAS" PUBLISHING CO.
1800 W. <6th St.. Ctilcąrjo. III. 

l<4r4cMA» Nihmk) tll4

lykas, tai tolimi perėjimai 
(tėkštiems nuo vieno fronto ki
tau, <1 LlrtUVoj to IK'IlUSių. 
1X4 mirties, tai uurti viatiak 
kart# reiksią, tai verčiau esu 
garbingai numirti karės lauke, 
negu 
kita 
Taip 
ainių
mos nuo jų!
Eisime ir mm tėvynės gintų!

Hpniiikū.

džiova, miltine ar kuri- 
ilgai kankinančia liga, 
malonu girdėti Vytauto 
knita*! <1 mes ar liksi-

Ne, niekados!_

pienuotas seimas 
Chicagoje praėjo. Praėjo ir 
keliaus užmarštin, lygiai kaip 
ginčai ir agitacijos už ir pri<-š.

Kaip spėjome, taip ir invy- 
bu — seimas išnešė reuriinei- 
jaa, Aslsgatsi pasikarščiavo, 

"Nuilsi 1 ’ papolitikavo, pa
rinkta aukų — ir viskas. 1 Je- 
tuvių tautos kovoje už lais- 

. «| jii yra maža heridraž* ir 

MŠymu aavo darbais.
TU, kana eakš, kad arimas 

laiku yra Lietuvos 
pa arimui patys 
aa tais, kų sek*, 

dalykų stovio oe-

•e, bri ir lie- 
žymės nepa

darys. Seimas praėjo, pasauly
je ir mūrų gyvenime nieko 
naujo minvyko: viskas sena 
vaga eina.

etanas garas — kad 
g*. 8a jas baigsis 
ginčai, ir Amerikos 

lietuviai rimčiau galia stvertis 
reikalingųjų darbų, vieton kad

Katalikai, kurie seime daly- 
vavo, pamatė, kad neorgani- 
suotai su organizuotais tauti
ninkai* nedaug tepolitikausi. 
Tautininkai seimų valdė ir dū
rė kų jie norėjo. Dalyvavę 
jame katalikai įsitikino, kud 
norint savas nuomones ir tei
sybėj pažiūras pneš tautiniu 
kus atstovėti, reikia organizu 
rijos. Ir juo greičiau jie vėla 
su krikščioniško* pasauležvul 
go* žmonėmis susilies, tuo pe
rinu ir tuo didesnius darbus 
Lietuvos gerovei bus galinu 
atlikti.

Vilkaviškis. Tauto, Šventes 
atludsiai, Kiekviena iškilmė 
palieka žmonėse gilų įspūdį. 
Tuo labiau ta iškilmė, kuri yra 
įauginta į žmonių sielų, kuri 
veržiasi iš atrakintų krūtinių 
—tai nepriklausomybės šven
tė. Suprantama, <Hko žmonių 
i X plūdo minių minios, driko 
jaunimas, tarai .tri—i.ęs, 
pabalnojo aavo bėrųjį žirgelį 
ir išjojo juo pasišvaistyti.

džio—ir oratorių kalbos, ir 
munka, ir darom, ir Ltetame 
kareivėlių po ilgų šimtmečių 
pirmų kart pasirodymas, ir 

Sfanošrietšilhsg^. ir 

pakilusia opas. Buvo matyti 
|>asiriž>mas šiokia ar tokia 
kaina ant musų tėvynės pa
grindo. ant svetimo viešpata
vimo įrų atstatyti puikių ir 
laimingų Lietuvos valstybų.

Ir taa pariryžsaas vytedaaai: 
Vilkaviškio garnizonas aar- 
kiai auga—apylinkė, jaunimas 
plaukia ne tik į Kaunu, bet ir 
j Vilkaviškį ir stoja į Tėvynės 
gynėjų eiles. Valstiečiai kuo 
gali padeda besitveriančiai ka
riuomenei, aukodami maistų, 
audinių. rulių ir avalinės. Vie
tos suliolševikėjusių darbas 
galutinai inilieuja ir visi pra- 
dedn suprasti, kati musų išga
nymus tik nepriklausomoje 
Lietuvoje. 7~ N. lt.

J

j 200. Galerijoj

vių daktarų draugijos siūlo- vęs kablegnuuų ii Wa*hingtp-

VH1Ą
Iš Tautininkų Seimo.

Atsidaro 
skaitymas, 
teisų.

Delegatų 
koks tuzinas. Tie patys kų va
kar ir užvakar.

Pasveikinimai ir aukos. Au
kų suplaukė virš 400 doL 

taukia reaolincijų. Neturint 
kų veikti, ginčiji mesi apie vė
liavų. Vėliavos klausimas, ma
tomai, pas seimininkus virto 
“diversion subjecL’’

PRAŠMATNUMAI

II
I

« I
— I

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
Rtunšiike. Rumšiškės vai s- 

ėmus jaunimas kariuomenėn 
rengiasi dideliu noru, Pn-uii 
džitiodaiui jie tik ir kalba. 
Luip gruuisių tata-vikus iė Lie
tuvos. talonu- džiaugias dėlto, 
kml, jiems būnant sumobili- 

ikai galėsiu at
eini jkirėjusių 

i^itt ia 11* ir 
su bolševiką

•tais. Jie v 
iti tnip <

Bliuvilldai. (linkių apskr). 
Vapitf miuiintif. Vieš|>atuu- 
.iant IJetuvojr okupacijos val
džiai llliuviškių 'kaime susida
rė vagių kuopa. kuri nesiten
kino lašininis, :ir šiaip kokiais 
mažmožiais, bet nuolat ir ark
lius vogdavo. Tai vagių gau
jai vadovavo garsus visoj 
opeliukėj M. tango* (vokie
tis!.

Vietos gyventojai, turėdami 
(irti savęs tokius “meiste
rius.” laimi buvo susirūpinę. 
I-augus du kartu patekęs buvo 
iiž vagystę į vokiečių valdžios 
rankas, tat pinigų dėka visa
dos liko teisus. Dalini, esant 
lietuvių valdžiai. tango pa

sukioti 
kluojiiu:i

liko teis 
tuvių i 
lldui nkr

n,

Piisukojumu daug apie se
novės lepumus ir prašmatnu
mus. Romos Įiatricijai, turtų 
įsigiję, ncbržinbdavę nė kaip 
lėluiuti. Sureugvlavę gladija- 
lorių cirkus, ruošdavę puoš
nius pilotus, save ir svečius 
m girdėtais jmtogunuiis ir pa- 
tarnavimais a|»eU|Klavę.

Kuilius eina, kaip vienas 
Romos didikas, norėilumas 
pruMiiulnutiiu svečiu* nuste
binti. gamino valgius iš lakš
tingalų liežuvių, jų tūkstan
čius suvaitodamas.

1‘a-ukojamn apie vienų |ail- 
ricijų, kuris savo prūdo un- 
gurius maitindavęs žuiogienn: 

ę» vergu*, u jų mėsa 
- ĮS'II'ihlVęs. Ne* jis. 
įrudęs, knd ungurių 
žmogiena innititmmn. 
i |uitiogų skonį. Tai* 
is ji* svečius vaišiu

niušiinvi 
unguriu 
tuat. i*ti 
tnėsu. 1

įny

t
miit | 
knd i>i

buvo, kad jiems niekas prilyg
ti negali.

Reikėtų ntsuuinti dar nese
nus baudžiavų* laikus, kuo
met ponų užsigridimam* ir 
lėbavimui galu nebūdavo. Se
novės Romoje vergai prašant-Į 

, numanu progos teikdavo, gi < 
baudžiavos laikais—bandžiau-1 
trinkai. Idiotas ir lėbavimai 
jia* ]m>iius nei kiek wmažc*ui 
buvo, kaip pnn senovės patri
cijus. Ponų žaislai ir”štukos” 
Imuilžiaiiuinkm* nei kiek ne- 
blnnksta prieš Romos didikų 
užsigeidimus.

Tikrųjų pinšniatnumų vie
nok ne senovėje reikia ieškoti, 
liet šiais 
novė* 
Manketu 
tmJmimi 
me. kud 
ir užsigeidi įnami 
Iiiivii vnrtnjiimi ver

I
laikui*. žiaurios se- 
pnlniduniai tikrai 
prie šių dienų praš- 

i. Visas skirtumas ta- 
senovėje |uitoguinu» 

išpildyti 
i. (Miškui

|L

I

pina. Šiais laikas paprastas 
darbininkas daugiau lėbavi
mams, ]>atoguuLBiiu pragos tu
ri, negu senovėje turtingiau 
sias didikas. Prietaisai ant 
prietaisų, ko asuovėje ir iš
tekliaus ir valias turint oria 
gysi, nes jų nebuvo.

Aių laikų lėtavimai tuo 
J nuo senovės skiriasi, kad jis 
sušvelninti, žiaurybė, savyju 
neturi. Bet puošnumas ori kiek

1 oenienkesnis.
Imkim pasiturinčio jo gyve- 

I niinų. Ainis brikais jis knr-kas 
daugiau patogumų turi, negu 

Į senovės didikai. Tumų jis 
tiek laikyti gali kiek jam iš- 

' teklius pavelija. Dnugelyj at
vejų nei tarnų nebereikia. Kad 
šviesus kambariuose turėjus, 
senovėje tai nai skiltuvais 
barškindavo, žvakes ir lempas 
■lepindavo. Daliar tik (mujmu- 
dvi elektros guzikutj—kam 
liarmi nušvinta, t'žsimnnė kur, 
nuvykti — tereikia tik žinių 
duoti: automobiliai, traukinių 
vagonai, laivai ir net orlaiviai, 
jo tik laukia. Ir tai kur kas1 

jiatugcsiii, greitesni negu se- 
uorei karietos, vežimai, ar ki-

lakyti. Jie tari

TAUPY J

Viešbučiai, restauracijos, tar
nai tik žinios telaukia. ] ra
undų laiko viskas priruošta. 
Valgių — kokių tik nori, kad 
ir iš toliausių kraštų. VHkas 
sandėliuos tankia.

Namų apšildymas, telefo
nai, įvairus mechaniški prie
taisai šių laikų pražmatnu- 
nuuns suteikia kur kas pUtes- 
nį laukų, negu senovės men
koku organizacija ir intaisųi 
stoka. Vienu žodžiu, šių laikų kraštų, kur jo ranka ir gulė 
turtuolis lėbauti ir palaraavi- siekia. Gyvenimui gali rrkvi- 
mų turėti gali kur-ka* dau- žuoli namus, kokius tik užsi- 
giau, negu senovėje.

Kud visais Įmtogumais ir 
mokslo išradiuinis naudotis, 
nereiklu Imti nei turtuoliu. 
Reikia tik liuti gudriu. Nei 
laminas, nei Trockis, nei visa 

ikija pn.Mtulyjv tart<» ir 
įpiokliAii* r»<’gouiinu. Jie r**n- 
gr revoliucijų. Pasigavę Ru 
• Ųi) i runUM.*« Jir viskuo
l.iisi loi na m loti, gali |jcnlnas.

mano, nors Rusijos 
badmiriautų. Jiems viri Bosi
ju tartai Ir ttteUiae tarnauja. **-

DdagsUe line, kuo kove

Paprastas soeijalistaujųs 
žmogelis. Kas kita
Jo paliepimų klauso daugelis 
tūkstančių raudonosios rusų 
armijos, Lietuvon įsibriovn- 
sio». Jam tarnauja išteklius

nuino. Pinigu* milijonai* rub
lių vartoja, valgo ir geria, ko 
tik užsigeidžia. Jis savu* 
traukinius ir automobiliu* ta
ri. Kiu jam senovė* |iutricijų 
prilygti gali!

Kaip pamuštai, šių laikų 
prašmatnumai yra didesni, ne
gu senovėje. Tik jie sutelpa

1



PARMOS! FARMOSliama.

kirk laiko ir ii rcaoliucija

JONA8 LOPATTO,
A. L C K to Pirmini:

LIETUVIŲ DARI 
KRAI

PIRKTTE KARES TAUPY 
MO 2ENKI.EI.IU8 (W88)

rnai. r
ir dešimtines (>nsit

Toliau skaitoma reaolinrija 
prašant Lietuvių valdžios at
riesti H IJetnros atstovą ar 
atstovus, kurie ofici jaliai tvar
kytą čia tėvynės reikalus. Jac
kūnas dauguma balsą priimtas.

Jau teita valanda ir arimą 
reikia baigti. o reikalai nebai
gti. Nutariama tad užtęsti va
karinę sesiją ir susirinkti 7 
vai. vakare.

MKLR08E P AR K. ILL

Nedalioj, Birželio-June 15,1919 
Alteobeim Darže, Foreit Parlų IH

Trcč»odicm'«. Valantu1 trgiįa. 

Ai sesija, kuri žada būti pa 
akut i nė. prasideda auką skaitĮ 
mu. Aukos sulyginamai mažo, 
—-dolieriai. penkinė*, retkar

Prekybos Knr*ai visai Amerik 

KALBAME LIETUVIŠKAI

Lopatto, T. Paukštis, dr. K. 
Draugelis, K. Norkus, dr. A. 
Itambrauskas, J. Česna. K. 
Anuolis, V. Jankus, A. Kra- 
nauskas, J. Tareila. M. Vini- 
kas, J. V. Grinius.

Seimas, tautininkų Imsautas 
tautininką šmieruotas, eina 
prie baigos. Italvkas prie to 
eina, kad K. Norkus ragina 
visus čin esančius katalikus 
seime nuo šiol vadintis ir Luti 
tautininkais. Tokio pat min 
ties ir džiaugsmo seimu reiškė 
ir kiti kalls-tojai. kurie prie 
baigos einant kalbėjo ls- jo 
kią ceremoniją, balso nes i pra
šydami.

Prakalbą daug. I-aukiamn 
himno giedant, nes jau lO-Jtti

kad M pagelta pinigą, šukei 
tą Lietuvių Dienoje, l d. lap
kričio, 191d m., daug nukratė, 
jusiu jų ir sužeistąją karės 
frontuose lietuvių kareivių, 
ginančią savo tėvynę nuo 
priešą, bus sušelpta, ją žaiz
dos bns afižiurėtoa, ir jie vėl. 
atgal sugrąžinti gyvenimui, 
nauju įkvėpimu, suteiktu jiems 
Amerikos ljetuvią, kovos, kad 
išvijus priešus ii Uetuvos žr 
IIK-K.

Visi tie, kas su tikslu, blo
ga valia ir apsvarstymu, 
šmeižt'- (cnt ralį Komitetą, ir 
mane asmeniškai, pakartotinai 
skelbdami, tai spaudoje tai 
viešose prakalbose, buk Cen 
tralis K (mirt etas ar ai asmeniš
kai, tyčia laiko pinigus, kad 
apvertu* juos savo asmens 
naudai, dabar, jei jie turi sa 
vyje nors kiek vyriškumo, są. 
žinės ir tėvynės meilės, turė
tą viešai, per tą pačią spau
dą ir tos pačius vietas pra
kalbas prisipažinti prie savo 
prasikaltimo ir prašyti Lietu
vos žmonių atleidimo. Aš esu 
tikras, kad geros širdies Lie- j 
tuviai, būdami visados atlai
dą*. matydami širdingi) ntgni - 
lą. atleis prn»lknltė|inms, bet I 
taip pat Į>ast>-I>ė», kad netole
ruos ateityje tokių neteisingų | 
ir plėšiančių šlovę nžeipuldi 
nčjimą ant numeną ortui or
ganizacijų, kurie liuosa valia 
irau pasišventimu ištikimai

Tenai galėsite dietirašlj "Drangą” pasiskaityti, (atduoti | 
jį lagursinimų. |iai<-škojimii. Galėsite įduoti "Draugu" spau
stuvei įvairių darbų, kaip: (dukatų, tikirtą ir kitokius dalykus 
padirldi ir knygą nusipirkti.

Tenai galėsite įvairius krasos reikalus atlikti.
Jei bosite sušilę, ar ištroškę gabsdte atsivėdinti vMašo, 

skaniais gėrimais ir gardžia šaltakoše.
Patarnavimas mandagus.

■■■■■■■■■■■■■■■lElIKBaiSBBIIiMIMII

Biznieriai garsinkites “Drauge”.

■■
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pavargus
*

■‘mįyti

delta, tad jon 
amžių pragyvenai va.-ge! Sū
nau, žinrėk, antai pušynas ir 
žaliasis eglynas. Tenai nakti
mis eina kraakMianiiuoriua 
juodvarniui su laida išvaiky
ti, nea po tais medžiais yra 
kapai mano vaikų, kovojurių 
ai mano laisvę. Tegul šokikiai 
miega raauo mieli tėvynainiai 
lietuviai ir tenevargina jų tie 
juodieji prieitai. T«-gul pušys 
tykiai šniokščia ir liūliuoja 
juo*. Tie drusus karžygiai, tai

Prašvitu* pavasariui ir su
žvilgėjus akaiačiųjai saulutei, 
eras ėmė kvepėti ir paliko mų- 
ktaau ravi žtam. Vėjelis 
džiugino alsuojančių žnronijų: 
platus, tamsus debesys ant 
dangau^ kurie išrodė lyg ko
kie senovės pilių griuvėsiai. 
Jie slinko vienas jaukui kitų, 
tarsi, kino stumiami. Mažii-ji- 
gi debesėliai lyg kūdikiai, I*-- 
ginėjo, laidė kokj lai nc|m- jnvo hrol'oi. IM-Iki- tn dur ne
prastų, mums nesuprantamų d^į initi jų ir dirbti
žaisle. neatkreipdami dotuos jitoHaaV* 
mus Bežiūrint tie smulkus de
besėliai ta|M> panašus j juodą
sias vantas, h'-kiojančiaa tirs 
grašiu pušynu ir uuliųMauėiaa 
tai ant rienos, tai ant kitos 
vainikuotos viršūnės.

Ant augštoko kalneliu prie 
Mūšos upės krantų sėdėjo jau- 
aikaitis ir stebėjosi ii debesų 
nuolatinės permainos. Jo gal
voje pynėsi mintys apie gani 
tos slėpinius, jo širdyje mai
nėsi jausmai, lyg tie deta-ay* 
ant dangaus: dideli bet ncjia 
Stovus, baugus ir graži;«.

Staiga jis {iššoko. Ištolo, |s* 
tiesiai, prie kalno artinosi su 
linkusi senelė. Sunkiai ji ėjo 
krypuodama ir stoviniuodama. 
Jaunikaitis, prisidėjo rankų 
prie savo juosvųjų antakių, 
kad geriau matytų, kas ji yrn 
per viena.

itauažėliu, liet nuolutui, ji 
ėjo artyn. Su lazdele rankoj, 
a _■■»..-- «?--- ---------»i M---- 1Krspvniu neviui Fų)tiw vnpv 
prieš vėjų. Ji tarpais atsisės 
Aavo jmrilaėtl, b*-t tuojau vėl 
pakildavo nuo drėgnos žemės 
ir vėl statydavo visas jėgas. 
Ji ėjs pirmyn, kad ir svyrae-

vabidfeų. Taigi buk visuomet 
I>aMiįžęs ir veik ii anksto. RAMYB

tatai vta| taktaa «k> B apauta | Kainra.

Maldaknyge turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai ploiMM papieros.

1

v

__ _ W
Avies kaito tphr. brito 
Morocco minHti brito

barstant peirasii jauna ridi
kų, ropių ar kopūstų diegua, 
ant kurių jos mėgsta maitintis. 
Barstyk ii ryto, kuomet rasa 
tebėra ant lapų ir norėčiau kai 
du kartu savaitėje.

Turėk užtektinai tabokos 
dulkių, kad prašalinti kopūs
tų kirminus, agurkų, vabalus. 
Gerai žinomas vakaruose dar
žininkas ir riki įninkąs tabokos 
dulkes laitai giria, ypatingai, 
kad apsisaugoti nuo arbūzų 
kireaiaų.

Didžiuosius arbraų kirmi
nu- reikia naikinti kitaip. 
Anksti rytų, kuomet Miliutai 
yra nušalę ir sustingę, eik į 
darių ir iigaudyk jae« rask* 
mis. Nelabai malonu* tai der
lias, ls-t Imtinai n-i kalingas, 
nes kitaip gali jialikti be ar- 
buzų.

Tuos didelius įtaisius, žalius 
t otria t y kirminus vaikai ls>- 
gaiėindntni išgaudyti, jri tik 
jiems pasiūlysi šiokį tokį atly
ginimų.

Mes praėjusiai* metais su
radome naujų būdų nuM kraty
ti nuo daržovių priešų. Kuo
met naktimis jmtcliškėa ir 
vnlntlžini skraido po d.-v žų 
tmiuitii dėže prikemšamo 
dtam-ilais ir ripij-ihune keto 
einu. Tai viny indedatne j 
medinį puodų, u rita į lėle kokį, 
ant tariu viršaus užpilam < 
puskvu-t- kirmino. Tr* visa 
jiestatomo viduryje dar dariu 
ir ridinama akardynėjo au- 
tnirijriui keroriau skudurus.

Užsakymus siųskite šitų adresu:
”Dr«tM” PobL Co. 1800 W.

Jnuiiikaitis atsiduso: ‘Se
nutėlė tu liūnui motule! Imk ir 
vesk mane prie jų. jiaskirk 
man vietų, ant Iminriie, tarp 
žaliųjų pušelių. Paguldyk ma
ne savyj, tavo šventoj lovelėj, 
k.-il gulėčiau ir aš užmigti sa 
vo motulės globoj."

"Brangusis suuan! Tik no
rėk, tau yra vietelė tarp jų. 
Eik su manim ant kalnelio prie 
vainikuotų pušelių.’’

Senoji Lietuva nusivedė tų 
jaunikaitį prie kalno apkaišy
to žaliomis pušelėmis. Čia ji* 
rado diilj būrį brolių, lietuvių. 
O si-tM-lė. viduryje stovėdama, 
tarė: “Bukite narsus ir at
sargus uuum) vaikeliai, mylėki
te tiesų ir viens kitų, užtaiky
kite tvarkų, kovukite už lai
svę-

Vienas iš pulko prisegė jau
nikaičiui Lietuvos kareivių 
ženklų; vadas davė ginklų, ki
ti pasveikino naujų karžygį. 
Jis stojo į aavo vietų. Ulių 
eilės ėjo stipriai, linksmai ir 
drųaiai į rytas kovoti ui tė
vynės laisvę.

Jaunikaitis jautėsi atgimęs. 
14 svajotojo filosofo jis tapo 
darbščia tėvyste veikėju, po- 
sirįžo jisai už savo senutėlę 
"■stati JTjL

sybų, o pastai atgulti kalariy- 
ja ir tammlL

Senutė IAetuva vėl pasiėmė 
kreptelį ir vėl ėjo per kalnus 
ir arimus ieškoti pakrikusių 
savu vaikų. Jos plevėsuojanti 
prii-globslė priminė joa su 
aams neišpasakytų meilę, kad 
jie, pažiūrėję, jautėsi pilni ne
paprasto narsumo ir jų širdy
se degi- meilė lėctuvoa.

Petras P. Gurinai.

i vakarai, kur

Kar-fi ta 
sidės, kuomet saulutė pasislėps 
•i kalnų 1—parupo jamikai 
ėiui. Jis vėl jsižvi-lgt* į rytu- 
kur senelė sunkiai ėjo. Ji bu
vo už lietuviškos varnuos tolu
mo nuo jo. ir aiškiai matyties.

■uo josios. Įvairiai spalvuota 
skara ariia jiru-gkdudc pl<-vc- 
oavo jai ant periu vėjui pu- 
ėiant. Senelė, ištvermingai ko
vodama su vėju, kartais apsi- 
stodama, braukė prakaitų 
sau nuo kaktos ir šluostė aša
ras nuo veido bri akių.

. Jaunikaitis leidos; la'-gti nuo 
kalnu žemyn su ištinstantis 
rankomis, lyg norėilanuis ję 
apkabinti kaip savo motinų. 
Bet staiga už kelių žingsnių 
nuo jos jis sustojo
Mato jų susilenkusių, dreban
čių. Senelė ištieaė savo nuvar
gusia* rnnkn« ir inuloniu. su
graudinančiu balsu tarė: “Su 
Deli! Aš tavo motina!"

"Mano motinu.' 
jaunikaitis. "A* senai jos n* 
beturiu. Ji mirė. .Ii žuvo 
bartinėje karėje, ji ibiai |m* 
kvietkuota velėna. Vargas, ne
žinau kur ji palaidotu... ji mi 
rė iš bodo; tvurųs pri i »■' 
davė jai maisto! Mir>, ml* 
matysiu aš jos. m-lnimii l;i> ai. 
Ji iiiam- augino; iš vyrių i u 
pilitijjnUK* lo|».M-lyj ji iiuiiH- n? 
liūliavo! Mano ausys*- 
skutuliu jos brangiausi 
liai!"

S'-I.rl* 
mi tavu

DARIŲ MAUOTOJAL

tukstaušiua įvairių vabfalžrų.

aii-ji viršum dviejų tūkstančių.

ritaje ir *ot jri
tik ji, gali prirodyti, jog jw 
vedęs, tni to ir užtenka. Lietu
viai, kurio buvo Vokietijos 
pišiečiaia to iMararao notari. 
Viri Ueteviai, kario "ta-ra 
bė ant dirbtuvėse dalijamųjų 
kortelių turi mokėti nž praė
jusius metu- 12 nuošimtį, o ui 
šiuos 8 nunšimtj, bet jri jie at
ėjo Amerikon iš Didžiosios 
1 jotu vos turi viršui pažymėtų- 
jį išcinimų. Panašų išėmimų 
turi ir finai ir lenkai, glicinai 
viri tie, kurio atkeliavę iš 
senosios Busi jos rilių. Tie įsta
tymai yra išsiuntinėti vistans 
darbdaviams ir kolektoriams.

Duugelia lietuvių amerikie
čių suvo taksus jau užsimokė
jo. Tcčiaa jieius visiems bus 
tai sugrritatų. jri j» te rri- 

kėėus totais, sugrųžins darb
daviai, tag. jie dar ari įsiautė 
į Pinigyno Ik-partmeatų su
rinktųjų piaigų, • su kitais pir.

Mtais taksais reikė,
j patį drųartųmratų

7 Dspartmcnt, U. &

t^ttftaM tų tataų

vį karia išriaka 
šr pripildyti poperų for

mos 1115, o už praėjusius me
tus formos 46. ■ (Devisod 
Mareli, 1918).

Tis dalykai jrpašfavri yra

kurie žada neužilgo grįžti į 
tėvynę, ir kurie nepasirašė 
dirbtuvėse. Tie, kurie dirbtu
vėse pasirašė aut tam tikrų 
kortelių (Forma 1078) turi 
tas pačias teise, taksu, me- 
kant, kaip Ir Amerikos pilie
čiai, L y. jie moka tik 6fP 
už pernykščius metus ir 4$< 
už šiuos metus, o kurie ne
pasirašė moka du syk tiek, L 
y. 12% ir 8%.

Prūsų lietuviai, kurie ne
pasirašė ir nėra apsigyvenu-

Saja, 
rių g
J* u 
kopūstų ir kitokių kitmiuų, 
kaip kad turėdavome pir
miau. Išrirnoka tų bodų pa
bandyki. Teeinu, kad gerinu 
įmeisektų, turi būti daroma 
mažinamai de karta savaitėje 
ir ugnis paliekama po ketina 
valandas

Pina. Jonas 8t neršti 1414 
Ncw York.

V d
•u Mth «L 
Fla.askr.Jon 
Šleinius Ava.

Prot. srkr. Kssimiena Smal 
dbanas, 1017 Seifu Am.

lid. Amanu Misurias. 1318 
Nev Tori Avė.

Kaso* ųiob. Kazimieru Lukšio 
ir Jonas Jom.

Maršalka Pranu Daugirda 
Sumrinkiiuai atsibūva ku antrų 

neMdisni mterrio.

PAVEIKSLAI

risr in.

GALIMA GAUTI PIRKTI 
Labai graži, ir neslinki tuloeti I

KAIBA «ų.

DESEHZANO IftlOLE“.-

eisi, Amerikoje, pakol kaa po 
tais įstatymais neineina ir tu
ri mokėti ui visa* savo inei- 
gaa, Ih- jokių išėmimų.

Pražudytas Gyvenimas

Kas myli gražins, Iu 
ant scenos, trtaedo imli “ 
tys tų veikalų sukiltų, norės ir antrų kartų matyti, 
dokitėa, nes gali greitai pritrukti.

Užsisakydami kreipkitės šiuo adresu:

"DRAUGAS” PUB. 00.
1800 WE8T 40Cb STUKT,

Pairai vėliausius Pinigyno 
Departamento [irtncjimiu, 
(Rcgulations 45) viri Busi jos 
buvusieji piliečiai, norą jie ir 
nebūtų čia apsigyvenę (uon- 
resideid). nemoka tnksų, jei 
neuždirba pavieniui daugiau 
kai tuk.tuulį dulierių. o vedu-

Punia <’. K. Turncr iš Kun- - 
ras dumia M-kunčių Įuitarimų, 
kaip daržoves apsaugoti i im
ki ruiinų.

Jei nebūtų įvairių valialij. 
vabzdžių ir slugių, *u kurini* 
reikia kovoti, daržjuiukui ilur- 
žirinkysU- laitų daug lengves
nė.

Išrodo, jog kiekvienam ža- 
liuujunčium augalui yra ir ju 
liricša*. kuris naudojas ju eul- 
tuni. ir geria jo kraujų.

- »urik» Į Kad ujigalėti tuos priešus ir j

ir žiuri.
Į
i

f

da

• x-*'« v, oBU ~ •
apsaugoti augai y uugiuuj, pri-i 
tieilin įlaržiniukui visuomri'

telir-
X. .1,.

budėti.
Km kiiri<>- iipii-liukės išrink) 

Inbuiu iinikiiuuiK** už kita*, 
dėlto, kml ąlygu- nuguli; prie
šų augimui yru geresnė*. Ir vi
si nu- žinomi- iš prityrimu.! 
kad vielinis melais yru <lnu- j 
giuti tų priešų, neg kitais.

Zin-'ti knip su tais priešai-1 
kovoti ir neleisti jiems plalin-! 
ti<. tokiais tlidelinis pulkai*

kit V u

Grtuoklo IžpaznU
kita knygelė voo lik išėjo iš spaudu. "Draaųo 

rovės laida Tuu puslapius.
Kaina tik ..........................   20c.

‘■Pražudyuu Gyvenimu” tinka musų knygynams Dun
di!) jų imantirma iiuIrid.'iamM žymuo nuošimtis.

"Pražudytas U> triumu” viena it grafiaooų apysakų. 
Paimta ii auisaių gyvenimo. Ku kartų jų pradeda įkaityti, 
nepames n<|>erriaitęs ligi pabaisas. Taip yra užimami Ap
rašyta tolu vaizdas, kurs dažnai ratinkarau ir tarp lietuvių 
palinkuuų ;>ne griuvimo, gi paikai anspreadžiuiių pelamyti 
Mio klaidingų gyvenimų.

kita knygelė ypač rekomenduojama rntuų gerb. kis 
bouama. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo.

Reikalaukit* tuojaus. Nr* abnbuuiu įkaitinu stipau 
dinta.

Adraraoluiei

"DRAUGAS” PDBLISHING CO, 
1R00 WP.RT aa th gTBKST, 

chicago’ ni.
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A. MASALSKIS

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS

Dr. G. M. GLASER

Trumpos Žineles.

Kveilaran 
Kgyptįžk*

at .H.nk.ii ir 
I* PI. UU.II —

Statosi 
balny 
ir ave- 
UŽeidv*

niuiyka matr
ii atnilankyti

Dr.M.ShipQidd
3109 fe Miram SfrMt

Mierta Akro*. Ohio palei 
liet u vilkų bažnyčių yra gera 
vieta užsidėti liet u vilkų vai*- 
tinyėių-drugstorv, duonkepyk- 
lų arba grvccrj au buėernę. 
Dabar daug lietuvių 
namu* apie lietuvilkų 
čių taipo gi yra daug 
timtauėių. Ka* pinu* 
biznį, tam bu* proga gauti i* 
valdžių* jmvelijimų užsidėti 
po»t-olTiee kra*n. Skubėkit 
greitu', kad avetimlauti* ne- 
|iu*inaudotu ii lietuvių koloni
jų*. Ka* nori gali gauti pirkti 
biznnerų lotų, o Lietuvių Sta
tymo Bendrovė ant gerų *ųly- 
gų jm.liity, namu*. O ka* ne
nori pirkti guli gauti purvu 
ilnvoti. Atsiliepkite apie illv- 
ga* ka* kaip nori ir kiek lur , 
to gali j tu pmmonijų įdėti. I 
laukdami greito praneAimo.

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVE

130 Woorter avė.,
Akron, Ohio.

milkuoae. Išrinkta komisija, 
kuri rūpinai* sutvėriau! L. 
Kauduiiujo Kryžiau* Šelpėjų

tt CHICAGOS AUGITESNIŲ 
MOKYKLŲ.

BAKGENAS VYRŲ 
DRABURIŲ 

f’i lt tK»4iri

Phdadelphis, Pa. Ačiū pasi
darbavimui p. J. K. ILiliausk". 

jčia susitvėrė L. Kaud. Kry- 
Į liaus Mpėjų skyrių*. | valdi 
Imi pateko: Ponia Janknuskie- 

• nė—pirm., kun. Zimbly*—iž*t.. 
p lė Smniliutė—raJt.

Norvrood Mas* Gegužio 23 
1 <1. L. I). S. 3-ėia kuopa *uSa«i 
l|c* vielų susirinkimų delei lic- 
luvilko* vakarini! mokykla*.

rm • 4 |«*«l •••■
it « arte 'bailiu, ir l*»«

U pavienių prisirašė ir užai- 
aųafcėjo sekantieji: J. Kaina- 
OMakas 5 doL, L Jakubauskai 
l.feL

fa 1 doL: P. Stankevičius, 
J. Jakubauskas, A. Bulevičiu*. 
M. Poviiauskas, K. Dimša, F. 
Atabruleviėius, M. Keria, E. 
Mikačiut*, J, Hendaravičiu*. 
A. Katilius, 8. Jeuavičius, T. 
Rpglilkonienė, O. Mačienė, J. 
Zarakienė, Z. Jonkaitienė, B. 
Baugrliutė, M. Baugeliutė, V. 
Butkiute, A. Adomaiti*. A.' 
Martinaiti*, J. Aunitis, A. 
Bardriliaurka*. L. Liutvinnvij 
čieiu'. O. Gudukienė, A. Brn- 
linaka*, K. (iataviekienė, J. 
Stankų*. J. Kmnievičiu*. B 
DiniA*. S. Kalelinni*. J. J. Je- 
navičiu*. J. Svetkau*ka*, J. 
Jurcukonis. K. Atnbjus. Via© 
suplaukė 89 dol.

Hoinriteadicčini L. K. Kry
kiau* kel|H'jų skyrio savnily 
nuskyrė nuo birželio 2 d. iki 
birželio 7 <L Pn nanm* ir ktnu

itiuuuiuimmtuaiunuMii:"iuuiiiiiui.

ERNEST WEINER 
ORY C1OODS

1800 W 47th kam p. Wood 8ts
M«a • darute*



Valdyba.

7tas Metinis Pi

Valdyte.

Pardundami prr kOJOOO krautaraiiihf

MOKSLEIVIŲ DOMAI

Užvra-
W byla

ro
kai* naokalaMi seimo karia, 
kaip žinoma, įvyk* Cbieagoj 
rugpjūčio uiėu. Moksleiviai,

REIKALAUJA PANAIKIN 
TI UŽDRAUDIMĄ RU 

KYTI.

Dr-ja .... tt.00
Drja .. 10.00 

i Dr ja .. 10.00 
Dr-ja surinko 
aukomis 106.00

VARDAI. PRISIDĖJUSIŲ 
DIDESNĖMIS AUKOMIS 

PRIE VIEMUOLYNO 
BAZARO.

NeiUliaj. lėta vai. po piKų. Ar. 
Jurgio parapija* svetainėje jvyka 
ta arartma R. L. K. A. Ch. Apa. 
sudriakiaaa. Aiaam au«irinkih> 
tlalyvana ir t'rutralinta valdybai 
nary*. p. Htitkua. Yra daug da
lykų <M apavnrMyma. Nkaitlingni 
■tiSirvų atailankyma* būtinai esi- 
kalingai.

PRASIDĖJO VOGEL'IO 
RYLA

CHICAGO TURĖS K0NVEN 
CIJOMS SVETAINE

Ilninloruisis Kryžius pnskt-L 
l.ė. knd Kusi lando fond.-tn mi- 
rinkta $-'>66370. Pinigai bu< 
padalinti nukentėjusių žmo
nių namiškiam* ir giminėms.

Kastlnml — tai ratini* in, 
kum nnnis metai* su žmon."- 
tui* apvirto Chicago* upėje. 
Tuomet žuvo keli fintai žmo
nių.

Kandie, hirMia 13 d, pa 
pamaldų, vakar*, Av. Jurgio 
I* ra pijo* svetainėj yra Aan- 
kiaman extrų susirinkimai vi- 
sų bridgeporticvių moterių 
ir merginų, taip pat ir vyrai 
kviečiami. Susirinkimas Mau
kiama- I ailalaringoMOs Sujun
gė* 5 kuopos reikale Tag Dny, 
kuri atsibus birželio 16 d. dėl 
našlaičių prieglninlos.

Vitam motery* ir m—■••i no* 
liridg<'|Mirt ietį* neatsilikite nei 
viena. la-l viso* atsilankykite 
j aj, taip svarbų, teai reikimų, 
nrsi vinom k090911 jok <iinwt, BUM1 
pralenktu viena kitų. Taigi 
viso* j dnrlin?

The l'voples (in- l-iglit «C 
Voke kiHti|uinija Cliicaguje 
stato nauju* reikalavimui. 
Kimpuji padavė Hiate Pak
te Vtilitiea komisijai peticijų, 
kad jai už putų nuo žmonių 
butų pripažint 6 nuo*. dntl 
iriau mokėsi ies, arta !>7 cen
tai už Ijmo k u kiškų pėdų gn

Mr*. Rosi* Mnstroaiky. 672 
No. Clark gal.. moraliu tei«mo 
bute uŽĮmolč poliemonų Ed
vardų Cordn. Suleido jinai «n- 
vo nagui (Miliemnnui į imakin*. 
Keli teisino Mirgai vo* jų nt- 
plėšė nuo poliemono.

Policmona* Corda pirm po
ro* mėnesių yrn nušovę* pl
aunu Edvanlų. kur* užsiimdi- 
nėjo automobilių vogimu, t’ž 
tų |mliemona« buvo pm-irtn* 
policijos viršininko.

*—11 11,1   1 -1—L- Miesto tarvlmje amini bnvo
0AZ0 KOMPANIJA STATO - pakelta., klausima*, kad mies- 
NAUJU8 REIKALĄVIMU8. ta* pats tvarkytų maisto kai-j

Eduard R. Litsingvr, Vice- 
pre*. I . K. Ti-nt nttd Avning 
l'o. davė laike liuuiro naudo
ti* dykai 7-mi* gražiomis sėt-

k I*. Blaivininkų 41 kuo 
po*. pUKiuetini* susirinkimo* 
.-t-iliiis nvdėlioj. 15 <L birželio, 
s. nu Dievo Apvciido* pnr. 
svetainėj. tuoj imi miiiios. Visi 
nariai teiksitės atsilankyti.' 
Bu* imskulinin |Mo-ikall>ėjiiiiu* 
npie išvažiavimų. Sutaupyk tuos 

Pus-padžių pinigus
Sumažink savo šėliotų bilaa per pusę nešiojant 
"Jli-prraa" Crlatui. Nereikia ant jų nei puapa- 
ilžių dėti—šie baltai* padai* Guudrieb Ccbatai ne- 
iauata taip kaip plieną*

Goodrieb Cetat»i yra padaryti rrvniiu budo. 
VIENAME DIDELIAME ŠMOTE—jie negali 
prakiurti, praplyšti adai prinarmti varniena Jie 
tiki jūsų kojai—ji- labai minimi nešioti.

tlmlrieh Ccbatai turi Raudonu Eilę aat Virbui— 
tai jų vaubažcnkli* ir jų reikalaukite.

A. I.. I'. Blaivininkų visiom* 
Chirago* kuopom* žinotini, 
kml indėlio j. birželio 15 d„ š. 
m., j vyk* avarini* susirinki- 
■ims. Dievo Apveiado* į ui r. mo
kyklos kanitaryje, 2 vai. jhi 
pietų. Kuopos teiksitės pri
siusi delegatus, tirta ĮUiėiii* 

| valdi Ik>* atsilankyti. Girdėt, 
jut važiuoja blniviniuki; orgnni- 
Įzntoriu* j Cliieagų, tnt reikt-* 
, [Ki.ik:dl*-ti npie daug svarbių 
> dalykų.

Ijibdaringi* 8a jungi* teta*
kl|o|w* lirdėlioj 15 d., š. m., t įsi
jaus pa pamaldų. Įvyk* irarbui 

' suairinkimaa. Viii erote kviečiami 
( kuuMuitlingiausuii ataHankyti. 
šiame ■uirinkimo turėsime tar
tim aukų rinkimo reikalai*.

Valdyta
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