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METAI VOL. IV. No. 112 

Talkininkai atsisako 
vinti taikos 

REIKALAUJA PALIUOSUO-
TI KARĖS NELAISVIUS. 

šeši vokiečiai iškeliavo Vo
kietijon. 

Vokiečiai stato visokius 
reikalavimus ir grūmojimus 

TAIKOS SĄLYGOS NEAT 
MAINOMOS — SAKO 

TALKININKAI. 

Vokiečiai nemato kaip patvir
tinti sutartį. 

Paryžius, geg. 12. — Aną 
diena vokiečių taikos atstovv-
be padavė talkininkams savo 
rasta. Pranešė, kad svaigiau
sieji sutarties posmai vokie
čiams tiesiog neprieinami ir 
sulig anų- negalima taikinties. 

Sako, jog vokiečių atstovy
bė jau kartą peržiūrėjusi su
tarties turinį. Iš to padariusi 
neatmainomą išvedimą, jog 
sulig paduotu sąlygų jokiuo 
hudu negalima taikinties ir 
visokia mintis apie taiką at
mesta. 

Vokiečiai reikalauja, idant 
talkininkai taikos Sąlygas kiek 
sušvelnintu. Nes dabar jos pa
duotos tokios, su kokiomis ne
sutiktu nei viena save kiek 
gerbianti tauta. 

Talkininkai vokiečiams i tą 
raštą tuojaus davė atsakymą 

Atsakyme pažymėjo, jog jie 
taikos sutarti suformulavo su
lig principu, ant kuriu buvo 
paremta armistieija ir pasiū
lytos taikos tarybos. 

Toliaus pasakė, jog talkinin
kai negali diskusooti svarbiau 
šiuose taikos sutarties klausi
muose. Bet vokiečiai gali pa
duoti kokias nors praktikales 
sugestijas, sulig kurių l>utų 
galima lengviau kitiems kitus 
suprasti. 

Vokiečiai ir 14 posmų. 

Vokiečiai šiandie nuolat 
tvirtina, kad jiems paduotos 
taikos sąlygos toli nesutikan-
čios su prezidento VVilsono k i-

PAREIKALAUTA IŠDUOTI 
BUVUSI KAIZERI. 

Faryžius, geg. 12. — Temps 
pnskflbė vietos Olandijos pa
siuntinybės notų. Sakoma, kad 
talkininkų reikalavimą išduoti 
buvusį vokiečių kaizerį Olan
dijos vyriausybė jau gavusi. 

OLANDIJA IŠDUOSIANTI 
KAIZERĮ TALKININ

KAMS. 

Londonas, geg. 12. — Depe-
šoje iš Hague į National Newi 
pranešta, jog Olandijos vyriau 
sybė nusprendžiusi išduoti bu
vusį kaizerį talkininkams, kad 
pastatyti jį prieš tarptautinį 
tribnnalą už prasižengimus ve
dant jam karę. 

tuomet paskelbtais taikos 
principais, Įimtais 14-kon pos
mu. 

Toks jų tvirtinimas — tai 
tik visuomenės klaidinimas. 

Pranešta, jog į tuos vokiečių 
nepamatuotus užmetinėjimus 
apsiėmęs atsakyti pats prezi
dentas W ii šonas. 
. Kas link atviru diskusijų 
talkininku su vokiečiais atsto-
vais, talkininkai kai-kuriai< 
reikalais gal ir sutiks, jei to 
būtinai reikalaus vokiečiai. 

Bet, sakoma, talkininkai ne-
kuomet nesutiks žodžiais tar
ties svarbesniuose taikos klau
simuose. 

Paryžius, geg. 12. — Vokiečių 
atstovai Versaillesse be kitko 
talkininkų reikalauja, kad 
kuomet sutartis bus patvirtin
ta, tuojaus paliuosuoti visus 
vokiečių karės nelaisvius. 

l a ippa t jie reikalauja tomis 
dienomis sušaukti tarptautinę 
darbininkų konferenciją. Nes 
sulig vokiečių, taikos sutar-
t je darbininku klausimas ne-
gana tinkamai išrištas. 

Iš Versailleso Vokietijon iš
keliavo šeši vokiečiu atstovai, 
kad pasitarti su savo valdžia 
taikos reikale. 

Spėjama, kad.ar tik tuo pa
čiu reikalu Versailleso neap
leis ir pats grafas Brockdorff-
Raiitzau. 

LAIMĖTA PERGALĖS 
PASKOLA. 

SURINKTA APIE DU MILI
JARDU DOL. VIRŠAUS. 

Tik vienam1 Chicago bus apie 
50 milijonų viršaus. . 

KOKIUS VOKIEČIAI TURI 
PLENUS. 

Bolševikai reikalauja patvir
tinti sutartį. 

POPEŽIUS TURI BUT SĄ
JUNGOS NARYS. 

Taip tvirtina vokiečiai atsto
vai. 

Versailles, geg. 12. — Vokie
čiu atstovybes narys taikos 
konferencijoje, prof. Sebnoe-
king reikalauja, kad tautų są
jungos nariai turi Imt visi tie. 

f^atrie yra kituomet pasirašę 
Talkininkai daro pasiruošimusf'Į po Ilague konvencija. 

Be to nariu turi but ir 
Cia nuomomau.jama, jog vo

kiečių atstovai ar tik neiške-
Haus Vokietijon, kad tenai 
pilnai apkalbėti paduotas tai* 
kos sąlygas. 

Su tuo jų iškeliavimu, sako
ma, talkininkai beveik sutiktų 
ir tasai jų žingsnis nepertrauk
tu vedamų tarybų. 

Bei jų iškeliavimas ar tik 
nebūtu labjaus surištas su tai
kos sutarties atmetimu. 

Žinovai tvirtina, kad vokie
čiai neatmesią jiems paduotų 
taikos salvgu. Bet daugelis 
sako, kad jie sutarties nepat
virtinsią. 

Del visako tad talkininkai 
išanksto pasiruošia. Savo su
sirinkimuose aptaria priemo
nes, kurios tuojaus butų pa
vartotos prieš vokiečius, jei 
tie atsisakytų patvirtinti su 
tartį. 

Pasakojama, kad vokiečiu 
atstovų galva grafas Broek 
dorff-Rantzau aną dieną norė
jęs personaliai pasimatyti su 

šventasis Tėvas. 
Sąjungos sostinė neturi but 

(Jeneva, bet Ilague. 
Vokiečiai atstovai stebisi. 

kad talkininkai taikos sutar
tyje nieko nemini apie laisvę 
jūrėse. 

Taippat priešinasi jie man
datų sistemai, nes tais manda
tais norima pridengti šalių ir 
kolioniju anektavima. 

NESTIPRUS BUVĘS KO 
JOSE. 

Ve kodėl vokietis negalėjęs 
atsistoti. 

Paryžius, geg\ 12. — Vokie
čiu atstovu taikos konferenci-

4. C 

joje pirmininkui, grafui Brock 
dorff-Rantzau, buvo prikaišio
jama, kad jis taikos sutarties 
indavimo metu kalbėjęs į tal
kininkus sėdėdamas. 

Vokiečių atstovybės sekre
torius tad oficijaliai paskelbė, 
jog grafas negalėjęs stovėti. 

prezidentu V\J šonu. Bet jam -,-> ., , •• -^ T . , 
'Buvęs sdpnas kojose. Jei bu
tų buvęs atsistojęs, tai butų 

tas- buvo atsakyta. 

ADM. KOLČAKAS REIKA 
LAUJA PAGELBOS. 

sukniubęs. 

Kitaip, jis susijungsiąs su vo
kiečiais. 

Paryžius, geg. 12. — Admi
rolas Kolčak yra Siberijos val
džios galva. J is šiandie yra 
svarbiausias rusų bolševikų 
priešininkas. Jame talkininkai 
padeda daug vilties kovoje 
prieš bolševikus. 
Dabar iš Italijos pranešama, 

kad Kolčakas čionai talkinin 
kams atsiuntęs reikalavimą 
būtinai duoti pagelbą jo ka
riuomenei. Nes kitaip jis, Kol
čakas, susijungsiąs su Vokieti
ja. 

Kolčakas prisibijo bolševi
kų. Nes bolševikų kariuomenė 
yra kelis kartus skaitlingesnė. 

PREZIDENTAS BUSIĄS NA 
MIE APIE BIRŽE

LIO lo D. 

Paryžius, geg. 12. — Vietos 
laikraščiai praneša, kad prezi
dentas "VVil šonas Amerikoje 
busiąs apie birželio 15 dieną. 

FOCH IŠKELIAVO FRON-
TAN. 

Londonas, geg. 12. — Iš Pa
ryžiaus pranešta, kad marša
las Focb iškeliavo karės fron
tam 

Praeitą sekmadienį detekti-
vų būrys užpuolė kelis saliu-
nus ir nešvarybhj vietas. 

Suareštuota 29 vyrai ir mo
terys. 

Su Pergalės Paskola išėjo 
kuogeriausiai, anot žinių iš į-
vairiu miestu. Paskola pilnai 
pavyko. Surinkta žymus per
viršis. Vyriausybės buvo rei
kalauta paskolinti keturis ir 
pusę milijardo dol. Šalies gy
ventojai davė tad apie šešis 
milijardus. 

Bet vyriausybei tieko pini
gų šiandie nereikia. Ir pervir
šio, sakoma, nepriims. Nes pa
skelbiant paskolą pinigyno 
sekretorius (ilass buvo prane-
H&i Wg perviršis nebus pri
imtas. , 

Tai bent patrijotizmas! 

15 MILIJONU ŽMONIŲ 
PIRKO PERGALĖS 

BONBSUS. 
Washington, geg. IX — Su

lig gautą iš federaliu atsargos 
banku pranešimu, pastarosios 
paskolos bondsus pirko 15 mi-
fijonu žmoniųb^ 

Pirmosios paskolos pirko 1 
milijonai žmonių; antrosios — 
apie 10 milijonų; trečiosios — 
17 milijonų; gi ketvirtosios — 
apie 21 milijonas žmonių. 

Tikros žinios, kiek surink
ta pinigu pastarąja paskola 
ir kiek žmonių pirko bondsus, 
bus žinomos tik šio mėnesio 
pabaigoje. 

AMERIKONAI BUS AT
ŠAUKTI ATEINANTĮ 

MĖNESĮ. 

Archangelskas, geg. 13. — 
Amerikonų kariuomenė iš 
šiaurinės Rusijos busianti at
šaukta birželio mėnesiu, anot 
gautų čia žinių. 

Bet galutino tuo tikslu pa
rėdymo iš Wasbingtono dar 
negauta. 

CHICAGOJE SUAREŠTUO
TA 4 ANARCHISTAI. 

Geneva, geg. 13. — Praeitos 
savaitės pabaigoje vokiečiu 
ministerių kabinetas, pirmi
ninkaujant Scbeidemannui, 
nustatė visus pienus, kurie 
bus pavartoti prieš induotą 
talkininku taikos sutarti. 

Vokiečiams svarbiausia ap
eina tas, kad kokius nors bil
du palengvinti taikos sąly-
lygas. Tani tikslui jie parin
ko kelias priemones, su kurio
mis bus manevruojama. 

Pirmiausia vokiečiai pada
rys sulyginimą tarpe paduo
tos sutarties sąlygų ir prezi
dento \YiIsono paskelbtų tai
kos principų. Vokiečiai pasa
kys, jog jie karę pertraukti su
tiko tik pasiremiant tais prin
cipais. 

Paskui vokiečių valdžia krei
psis su atsiliepimu į visus pa
saulio soči jai istus. Pasakys 
jiems, kad paduotos taikos są
lygos nori pavergti vokiečius 
darbininkus. Pasakys, kad su 
tokiomis salvgomis augštvn 
bus iškeltas tarptautinis ka
pitalizmas. 

Mat. vokiečiu valdžia šian
die skaitosi socijalistinė, ta< 
tikisi sulaukti paspirties nuo 
visų tautų socijalistų. 

Tuščios pastangos. 
Bet talkininkai Sebeideman-

no valdžiai jau kartą yra ne
atmainomai pažymėję, jog vo
kiečiams derėties taikos sąly-
am reikale yra tuščias darbas. 
Nes sąlygos yra teisingos ir 
jos nebus atmainytos arba pa
keistos. 

Indomiausias šiandie vienas 
apsireiškimas Vokietijoje. 

Vokiečiai bolševikai reika
lauja be jokio derėjimosi ir 
be jokio atidėliojimo imti ir 
patvirtinti paduotą talkininkų 
sutarti. 

Nežinia, kokį jie turi išro-
kavimą. Jie sako, kad jei val
džia atsisakys patvirtinti su
tartį, tai vokiečiu proletaria
to 'pirmasis uždavinis tuojaus 
tą valdžią nuversti, (lirdi, vo
kiečių darbininkai nori taikos 
ir tai tuojaus! 

NUSKANDINO TROCKIO 
SEKRETORIŲ. 

Vakar, geg. 11 d., Cbicago-
je suareštuota keturi anar
chistai:. Pasquale Nardini, Ma-
rie Nardini ir Joe ir Adolpbe 
Pratesi. 

Pas juos atrasta literatūros, 
iš kurios patilta, jog atf;:\ian-
čio liepos mėn. 4 dieną Suv. 
Valstijose buvo rengiamas a-
belnas visų raudonųjų gaiva
lų sukilimas prieš šalies vy
riausybę. Tam tikslui daugiau
sia turėjo but pavartotos bom
bos. 

Visi suareštuoti kituomet 
buvo teismo atrasti kalti už pa 
metimą bombos mieste Mil-
waukee, Wis., ir buvo nubaus
ti kalėjimu. Bet iš kalėjimo 
paliuosuoti. 

Spėjama, kad jie ar tik ne
turės dar artimų ryšių Su 
bombų siuntinėjimu pastarai
siais laikais. 

Gelsingforsas, geg. 13. —Pa
sak rusų laikraščių, bolševikų 
kariuomenėje kareivių nepa
sitenkinimai vis labjaus didė
ja. 

Antai Tralo fronte maištus 
pakėlė net penki bolševikų 
kareivių pulkai. Sugaudė ir 
nuskandino upėje kuone visus 
savo komisarus. Tarpe nus
kandintų yra ir Trockio sekre
torius Lindon. 

UŽDRAUDŽIA VIENYTIES 
SU AUSTRIJA. 

Paryžius, geg. 12. — Talki
ninkai taikos konferencijoje 
prie paduotos vokiečiams tai
kos sutarties - turi pagaminę 
dar nepaskelbtą priedą. 

Sulig to uždrausta vokiečių 
Austrijai prisijungti prie Vo
kietijos. Tai padaryti galės 
leisti tik pati tautų sąjunga. 

Belgijai gelbės pakilti 
Amerika ir Japonija 

Buvęs kaizeris žino, kad jis 
bus teisiamas 

VVILSONAS KELIAUJA 
BELGIJON PREKYBOS. 

REIKALAIS. 

Antverpenas bus amerikonams 
komercijalė darzė. 

BUVĘS KAIZERIS SKAITĖ 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Pasidarė rūstus; tik malkas 
pjauna. 

Brusselis, geg. K>. — Anot 
vietos laikraščių pranešimo, 
prezidentas Wilsonas čia at
keliausiąs apie gegužės 20 die
ną. Prezidento kelionė esanti 
surišta daugiausiai — talki
ninkų vardu išreikšti kuoge-
riausius linkėjimus Belgijai. 

Yra sumanymas, kad Belgi
jos miestą Antverpeną padary
ti prekybos baze Suvienytoms 
Valstijoms. Per tą uostą Suv. 
Valstijos galėtu susinešti su 
visas Kuropa prekybos reika
lais. 
Be abejonės, tam sumanymui 

Amerongen, Olandija, geg. 
13. — Aną dieną Olandijos 
laikraščiai paskelbė svarbiau
sias ištraukas iš taikos sutar
ties. Buvusiam vokiečių kai
zeriui paskaityta jos. 

Nėra žinių, kaip jis jautėsi ir 
kaip jis sutiko žinią, kad tai-, 
kininkai nusprendę patraukti 
ii atsakomybėn* 

Tik paskui buvo pasklyd. -
gandas, buk kaizeris pasikoręs 
Bet tasai gandas atšauktas. 

Buvusio kaizerio likimu, la-
bjausiai susirūpinusi jo žmo
na, buvusi kaizerienė. Ta nak
timis negalinti akių sumerkti. 

prezidentas AVilsonas pritaria Tini Ja rpu kaizeris e^s la-
ir jis savo kelionę be kitko pa- j b'ai rūstus ir su namiškiais net 
naudos tam svarbiam tikslui, [nešneks*. Kasdien 

Brazilijos prezidentas Dr. 
pjaunąs 

malkas. Atrodo nieko nedarai 

BELGIJA NETURI PINIGŲ. 

Tuo tarpu ir skolų — tikra 
galybė. 

Brusselis, geg. 13. — Belgi
ja neturi pinigų. Vyriausyb" 
nusprendė kuolabjausiai su
siaurinti visas šalies išlaidas. 
• Vyriausybė karės metu daug 
pinigų prisiskolino. Reikia mo
kėti nuošimčius už skolas, ša. 
lies atgaivinimas rįja milijo
nus. 

Tuo tarpu nuo vokiečių, ra
si, negreit dar bus,galima gau
ti aukso, kokį užtikrino talki
ninkai. 

Kad išbristi iš visų vargų 
piimiairsia yra rei kai i n aras 
taupumas. 

Pilies aplinkiniai daržai ap
tveriami augšta tvora. Nes 
vasaros metu aplink pilį nepri
truks lankytojų. 

Kpitaeio Pessoa aplankė Bei- į| talkininkų veikimo. 
giją. Iš čia iškeliaudamas jis 
dar kartą pažadėjo Belgijai 
pristatyti reikiamos visokios 
žalios medžiagos ir įsteigti pre 
kybos baze Antverpene. 

lokius pažadėjimus daro ir 
japonų delegacija. Japonai 
pasižada pagelbėti Belgijai at
gaivinti jos industriją. 

Kas pagelbės Lietuvai pa
kilti iš griuvėsiu? 

RUSAI NEPATENKINTI 
SUTARTIMI. 

Archangelskas, geg. 13. —-
Šiaurinės Rusijos rusai labai 
nepatenkinti talkininku pada
lyta taikos sutartimi. 

Laikraštis Sievernoje Utro 
sako, jog talkininkai visai ne
siskaito su Rusija. Sutartyje 
neminimi Rusijos reikalai. 
Rusija nepripažįstama esanti 
gyvųjų tarpe. 

PROTESTUOJA UŽ PRIPA 
ŽINIMA SUOMIJOS. 

,s< 

RUMUNAI SUSTABDYTI 
UNGARIJOJE. 

Jų veikimą, sulaikė talkinin
kai. 

Geneva, geg. 13. — Rumunų 
biuras Berne gavo žinių, jo^ 
talkininkai sustabdė rumunų 
armijos veikimą Ungarijoje 
prieš ungarus bolševikus. 

To pasielgimo priežastis ne 
žinoma. Tuo tarpu rumunai bu 
vo jau arti Budapešto. Bolše
vikų vadas Belą Kun buvo 
prašęs sau apsaugos pas ame
rikonus. 

Paryžius, geg. Kk — Čionai 
rusų komisija, kurios pirmi
ninku yra princas Lvov, pada
vė protestą talkininkams, kam 
jie pripažino Suomijai nepri-
klausomybę. • » 

Rusiu' tvirtina, kad Suomi
ja turinti daugelį bendrų ry 
šių su Rusija. Tad jos pripa
žinimas be rusu sutikimo e 
neteisėtas. ' 

Sako. Suomija pirmiau turi 
atsilyginti su Rusija, kad 
Jėtų legaliai nuo jos atsiskirti. 

PLENUOJAMA UŽPULTI 
PETROGRADAS. 

Stockholmas, geg. 13. — Jš 
(ielsingforso gauta žinių, jog 
talkininkai pienuoja užimti 
Petrogradą. Tam tikslui Gel
singforsas parengiamas kaipo 
bazė. Ten busianti sutraukta 
reikalinga kariuomenė. 
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Vilniuje Badas. 
Su lenkais, bandžiusiais 

žimti Lietuvos sostine Vilnių, 
uvo nuvykęs ir amerikietis 
oiespondcntas Cameron Ma-
kenzie. Chicago Herald and 
ixamincr už 10 gegužio d. tas 
orespondentas aprašo Vil
iaus stovį, kuomet dar ko-
os gatvėse ir apielinkėse te-
oi tusė . Baisiu dalyku koįvs 
ondentas matė. 

Sako jis, vieta, už kurią ko-
pjama, yra vargo ir skurdo 
amas. Po keturių mėnesiu 
oKevikų viešpatavimo Vil
iuje, ten badas ir ligos. Visos 
irbtuvės uždarytos ir 150,000 
yventojų *liko b e ' d a r b o . Li-
os siaučia, sanitarija niekais 
aversta. Mokyklos, bankai , 
[ešos ir privatinės įstaigos už-
arvlos. 
Maisto taip maža. kad jo 

ai;» ir nėra. Nėra nė pinigo, 
pa r t be vėrė i u bolševikų rub
li. 

S 

Prie baisių apystovų, gresia 
kilti kova tarp žydu ir krik
doma, veik lygiai pasidalinu-
u. 
I»ohv< A ikų viešpatavimą- — 

ii m/.moniško barbariškumo, 
ankinimo ir žmogžudvsėiu pa 
tka , k u r i a i n ė r a l y g i o s c i v i -
iaei*oj. 
8,(KK) bolševikų, apleidžiant 
ilnių, atėmę iš lygiai netur-
ų ir turtingesnių su savim iš
vežė y \>i\ maistą. Kore<pon-
gntui praeinant pro šv. Ju r -
io bažnyčią teko matyli ant 
i t v t s mažą mergaitę, kuri, 
nk la i rodė, vakar iš bado 
asimirusi. 
Prie katedros pleeiaus kores-
ondentas matė bent 20 basų 
loterų, kurios rankiojo lapus 
? pumpurus nuo medžių mai-
ui. Pakraš ty pleeiaus arklys 
rižomis šeriamas, o keturi 
l ikai kovoja už nukri tusius 
rudus. 
Visi brangumynai ir drabn

ai Vilniuje 1 uvo bolševikų 
įgrobti. Didžiuma gyventojų 
v ud urnose vaikšėioja, o iš 
iekvieiios dešimties moterų 
e vynios yra basos, nes nėra 
uo avėti. 
Tokių tai dalykų matė ko

m p o n e n t a s Vilniuje, kur 
apsukas su bolševikais vieš-
*tavo, savo nežmonišką val-
Uą pavadindami "darb in in-
•j va ldžia" . 
Bado pr imarint i žmonės 

ustoja rūpintis politikos at-
čia. J įe bežiūri maisto. Kas 
laisto suteiks, \a< bus išga

nytojas. Dėlto ir pavojingas, 
begalo pavojingas lenkų įsi
veržimas. Žmonėms besige-
rindami, ,]ie pr»sti.tys raais'.o 
ir jie gali tuo būdu laikinos 
simpatijos ingyti . Lietuvių 
maldos ir t roškimai yra, kad 
lietuviams tektų Vilnių iš 
skurdo, bado ir priespaudos 
paliuosuoti, bolševikų plėšrią
sias gaujas Rusijon atgal nu-
urrudus. 

Lietuvių 
Aukos. 

Atsižinome, k a i Lietuvių 
Dienos suvirs 130,000 dol. te
beskauda Raudonajame Kry
žiuje, nežiūrint to, kad "Tė
v y n ė " skelma, buk tie pinigai 
jau naudojami Lietuvai mais
tą užpirkti. Pinigai guli Rau
donajame Kryžiuje ne de'to, 
Kad Raudonasis Kryžius .-uos 
norėtų pasilaikyti , bet dėlto, 
kad tautininkų kontroliuoja 
mus Centralinis Komitetas, ne
nori pildyti pereitų metų A 
merikos Lietuvių Visuotinojo 
Seimo nutar imus Ne\v Yorke. 

Xe\v Yorko seime nutar ta 
Lietuvių Dienos pinigus pa
vesti Amerikos Lietuvių Ta-
rvbos ir Centralinio Komiteto 
bendrai nuožiūrai. Amerikos 
Lietuviu Taryba savo šuva-
žiavime nutarė Lietuvių Die
nom aukas pavesti nuožiūrai 
Klrzekutyvio Komiteto, kuris 
rūpintųsi pinigus sunaudoti 
Lietuvai maisto užperkant, 
kaip greitai ats idarys galimy
bės. Toji galimvbė dabar v i a 
ir Raudonasis Kryžius sutiko 
pinigus suvaitot i maistui pirk
ti, Ekzckutyvio Komiteto ir 
American Reliet* Adminislrr-
tion tarpininkyste n a u d o j a n t i . 

Susirašinėjimai su Centrali
nio Komiteto sekretoriumi, 
per ]). V. K. Račkauskų, jo
kių pasekmių ligsiol nedavė. 
Am. Lie t Tarybos raštinin
kui neatsakoma. O Raudona
sis Kryžius pinigus laiko, kol 
Centralinis Komitetas nepvis-
tos prie vieno pieno su Ameri
kos Lietuvių Taryba. Ir laiky.-
tol, kol Centralinis Komitetą^ 
nemėgins prie bendros akci
jos prieit i! 

Žinia tiek, kad Central i n;< 
Komitetas bandė darvti sn 
\ y stovius žingsnius, skirstyti 
pinigus savo nužiūra, lyg tie 
pinigai jo išimtina nuosavybė, 
lyg Xe\v Yorko seimo nutari
mų nebūt buvę! 

Li"tuva badauja, pagelbos 
šaukias, o čia Centralinis Ko
mitetas nedaro protingos pa
stangos pašelpai skirtų pini
gų naudoti . Je igu del Centra
linio Komiteto užimtos pozici
jos pašelpa Lietuvai užsivil
kins, dalykas kvepia krimina
liu prasižengimu prieš lietu
vių tauta. Badu marinti Lie
tuvą, kuomet yra progos ba-
(i-l sumažinti, yra toks prasi
žengimas, kurio tauta nedova
nos. Je igu pašelpa nebus Lie
tuvai veikiai išsiųsta už Lie
tuvių Dienos pinigus, žiūrėsi
me, kad atsakomieji asmenys 
butu prieš tautos teismą pa
t raukt i ir apkalt int i kaipo 
kriminalistai, už lietuvių ba
du marinimą. 

Del Dievo malonės, siųskite 
pinigus! Nejaugi Centralinia-
me Komitete sėdi žmonės, ku
rių širdys j akmenį pavirtę, 
o išmintis partyviškumą už 
dievaitį sau pasistačiusi? Ne
jaugi jie sau amžinos negar
bės, o Lietuvai prapulties 
t rokštų? Siųskite pinigus, kol 
dar nevėlu! 

bfUUGAS 
===5 
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Nesutikimi 
To sakinio pabaigoje, SJMĮ 

tiesa. Aš pi ldžiau ir pildysiu 
ką. Ta ryba nutars . Mano jė
gos*, nors nedidelės, bet jos 
sąžiuing«i remta ir ar t imesnes 
tautos organizacijas ir aug-
ščiausiąją Lietuvos valdžią. 
Aš estai demokra tas : savo bal
so nestatau augščiau u i balsą 
kiekvieno kito tautiečio. I r ta-
ry luų p o s ė d ž i u o s e i r k i t o k i u o s e 

s usi rimšiniuose išdedu savo 
pažiūras, o darbais vykinu tą 
ką sutar ia dauguma. Aš tikiu, 

Pirmiausiai liberalų la ikraš- ikad Lietuva tada pas idarys 
čiai prie tautinio pažiūrų skir-1 galinga, kada beveik visi Lė
tumo dar pridėjo religijos tuviai darys taip pat . 
karštį. J i e ėmė primetinėti ku- Aš nekuomet nesinaudojau 

Nežinia kokiam tikslui lualn-
vių liberalai Ckicagoįe snaia» 
nė padaryt i t a rp mųs nesuti
kimą. Tam tikslui jie at i taikė 
visai atsakančią priemonę. J i e 
žinojo, kad lietuvių nuomonės 
apie seimo reikalą šioje va
landoje y r a pasidalinusios. 
Reikėjo tiktai pridėti ugnies 
p r i e t o p a s i d a l i n i m o i r n e b e l i 
k o a b e j o n ė s , kaiti s r o v ė s 
smarkiai kovoti. 

Ugnis tapo pridėta. 

m i s 
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nigams seimo nenorėjimą lyg 
Xokią kaltę. Kadangi libera
lams liogika nebrangu, tai jie 
tuom pačiu laiku bubnijo kai-
kurių kunigų nuomoues, prita
riančias seimo šaukimui. Pa
švenčiant nuoseklumą, norėta | perduoda mano mintis ir žo-
pagauU savo tinklan katali- j džius. Pėtnyčioje, 4 d. balan-
kus, gerbiančius kunigų pa- I džio, 1919 m. aš kalbėjau, kad 

savo nuomone tautos discipli
nai ardyt i . Bet nopavelysiu 
nei " L i e t u v a i , " kad ji panau
dotų mano pažiūras katalikų 
disciplinai silpnyti. 

Tas dienraštis neteisingai 

SKATTYKITE 
<4DEAUGAr' 

žiūras. A'isgi pripainiojus re-
ligijinį dalyką 'prie politiško 
skirtumo karštis pasidarė di
desnis. 

Tolinus liberalai bandė su
kelti nesutikimus ta rp pačių 
katalikų. Liberalų atstovai 4 
d. balandžio, 1919 m. išreiškė 
mintį, kad kun. Kemešiui ei
nant katalikų priešakyje nebū
tų vilties seimą sušaukti, da
bar jam pasi traukus Į Detroi
tą ir kun. Bučiui pasistūmė
jus arčiau katalikų priešakiu 
y r a viltis, kad katalikai seimui 
pritars. 

Taip kalbėdami man į akis 
liberalai mintijo, kad aš pano
rėsiu išstumti kun. Kemėši iš 
katalikų vado vietos, pats 
skverbsi uos prie tos garbės, o 
kun. Kemėšis nenorės užsilei
sti, pakils t a r p katalikų nesu
siprat imai . Betvarkės platin
tojai to tik ir norėjo. 

J ie dar neprastojo vilties 
siipjudinti katalikus ta rp sa
vęs. " L i e t u v o s " No. 110 
straipsnyje " S e i m a s ir Srio-
vinė Po l i t ika" p. I'. N. visus 
kubilus pagiežos ir keršto pi
la ant kun. Kemėšio, o glosto 
mane. Aš tiems ponams atsa
kau dabar, kaip ir pirma, kad 
jiems nepasiseks suvesti į pik
tumą mane ir kun. Kemėši. 
Mano pasakvinaa nesustabdvs 
jų nedorų patangų, bet jos lik
sis be vaisiaus. 

Mano nuomonės. 
Minėtasis liberalų s traipsnis 

tvirt ina, jog mano asmeninė 
nuomonė esant ta, kad dabar 
įeiki a šaukti visuotinąjį sei
mą, bet aš neisiąs prieš savo 
tarybą ir pildysiąs ką ji nu
tars . 

po paskutiniam Amerikos Lie
tuvių* Tarybos posėdžiui, bu
vusiame Pi t tsburghe, 19 d. va
sario, ir sutariusiam visuotino 
seimo nešaukti, įvyko naujų 
gana svarbių faktų, kuriuos, 
jei Taryba apsvarstytų, gal, ir 
išrastų seimo reikalą. 

Tada aš apsiėmiau pasišne
kėti su savo pažiūrų žmonė
mis ne vėliau kaip iki 12 d. 
balandžio. Pat i Taryba taip-gi 
atkreipė domus į naujuosius 
fak tus : ji sušaukė savo narių 
posėdį į New Yorką 10 d. ba
landžio. Tame posėdyje pasi
rodė, jog visi Tarybos nariai 
tuos faktus pripažino užtek
tinai svarbiais, kad apsvarsty
ti Taryboje, beį neužtekti na i 
svarbiais, kad del jų šaukti 
visuotiną seimą. 

Taigi Amerikos Lietuvių 
Tarybos rezoliucija, vienbal
siai priimtoji New Yrorke vieš
butyje Baltimore, 10 d. balan
džio, 1919 m. prieš tai tapo 
rimtai apsvars ty ta iš visų pu
sių. Nėra nei mažiausio skir
tumo, nei mažiausio plyšelio 
t a rp tos rezoliucijos ,ir t a rp 
mano asmeninės nuomonės. 
Kas bando pavartot i mano 
vardą i r žodį prieš tą rezoliu
ciją, tas nedorai elgiasi. 

Nedoros priemonės. 
Nedorų priemonių liberalai 

vartojo gana daug šitoje ko
voje prieš Amerikos Lietuvių 
Tarybos rezoliuciją. 

22 d. balandžio \Yodmano 
svetainėje vienas liberalas iš
drįso paleisti šmeižtą. J i s sa
kėsi per plyšį girdėjęs, kad 
kunigai slaptame posėdyje su
tarę Lietuvą parduoti len
kams. Vienas žmogelis įtikėjo 

tasm niekšiškam melui ir pasi
sakė tuo jaus einąs papjaut i 
savo' kleboną, daaeižildį susi* 
riidctniaft sus tabdė karštuolį. 
Klebono kran įo jiems negailė
jo, bet jie suprato , kad žmog
žudystei įvykus atsieitų atsa
kyti teisme ne. už šmeižtą, o 
už kurstynm žmogžudystėm 

Šmeižikui pr i ta rė " L i e t u v o s " 
redaktorius, sakydamas, kad 
jis gavęs kaž kokį per klaidą 
j a m p a s i ų s t a l a i š k ą . J i s k a l b ė 
j o n i e k o iieįvai-cl.y-cla.iiia.s i r 
nieko neaiškindamas, tik su
s t ipr indamas šmeižiko daro
mąjį įspūdį. ' t 

Prie to mėšlino darbo prisi
dėjo dar ir dentistas. J i s tvir
tino, kad vienas kunigas, ne
žinodamas, kur siųsti tėvynei 
paaukotus o tūkstančius dolie-
rių, pasidėjo juos sau į kiše
nių. Kandžiojimo daktaras 
pasisakė užmiršęs to kunigo 
pavardę ir miesto vardą. Je igu 
ponas Z. butų pasakęs nors 
vieno kunigo pavardę, a rba 
įiors miestą, kur y ra lietuviš
ka parapi ja , tai butų patekęs 
teisman. J i s to nenorėjo, dėl
to sakėsi užmiršęs ir kunigo ir 
miesto vardus. Neužmiršo, bet 
melavo. 

Ketvi r tas liberalas, privati
nėse pašnekose leidžia paska
lą, buk kunigai siųsdami ad
resą H v. Tėvui tame adrese 
reikalavę, kad Lietuva nebūtų 
a tskir ta nuo Lenkijos. Tas po
nas, besimėtydamas iš srovių 
į sroves, įgijo prityrimo. Jis 
nedrįs ta savo šmeižto ištarti 
viešame susirinkime. Belan
dž iodamas po klebonijas jis, 
gal, ir matė to adreso fotogra
fuotą kopiją, kurių yra gana 
daug Chioagoje. Iš jų lengva 
matyt i , kad tame' adrese nie
ko nei ištolo panašaus nėra. 
K a s nesigaili aštuonių doi ier ra 
tas gali gauti to adreso foto-, 
grafiją. Kas supranta lotyniš
kai, tas gali pats jį paskaityti . 
f Jai ir mes patys kada nors 
viešai paprašysime poną (L, 
kad j is tą adresą perskaitytų 
ir parodytų, kuriame daikte 
Lietuva parduota lenkams, ar
ba kur išreikšta noras neatida
linti Lietuvos nuo Lenkijos. 

Kunigų posėdžiai. 
Šmeižikas K., gyvendamas 

Chicagoje, tik apie Chicagos 
kunigus lietuvius galėjo kal
bėti, sakydamas, buk girdėjęs 
per plyšį, kad jie pardavė Lie
tuvą lenkams. Chicagos kuni
gai lietuviai 1919 metais prieš 
22 d. kovo turėjo susirinkimą 
20 d. sausio, kuomet jie suta
rė 4*Draugo'7 reikalus įtikėti 
vesti marijonams. Antras po
sėdis buvo 8 d. balandžio. Die
vo Ąpveizdos klebonijoje. Tas 
nebuvo slaptas posėdis, nes aš 

(Pabaiga ant 3 pusi.) . 

TUITIN61 IR NETURTEL1M--
J A I N I I I SENI-
kada sugenda viduriai ir vii-Skiiiimaft negeras, 
neatidėliokite ilgai, bet tuojaus imkite žinomus 

visame sviete saldainius 

m&B 

7 *£\ 

Tie saldainiai ka ip dak ta ras . 
P A R T O L A saldainiai i švalys v idur ius ir 

kraują, ir sugrąžins normališką ir . tvarkingą 
virški n imų . 

Saldainiai ka ip dak ta ras . 
PARTOLA saldainiai geriausias draugas 

\yvų, moterų ir vaikų. Kiekvienuose namuose 
reikia turėti šitų saldainių. 

PARTOLA 'saldainiai parduodami didelėse 
dėžutėse tiktai už 1 dolierį. Vienos dėžutės už
tenka visai šeimynai trims mėnesiams. Užsisaky
kite šiandieną. (145) 

DYKAI 
Dovana graži ir naudinga vi

siems kas tik atsiųs orderį ir pi
nigus sykiu su šituo pagarsinimu, 
i.škirpus jį iš laikraščio. Pinigus ir 
laiškus adresuokite šitaip: 

A P T E K A P A R T O S A 
* 160 Second Avenue, 

Ncw York, N. Y., Dept. L. 4. 

Tautos Fondo Atskaita už balandžio 
mėnesį 1919 m. 

vVanamie, Pa. 122 sk. pr. P . Pe t rauskas $13.50 
Colinsville, 111. 19 sk. pr. " D a r b i n i n k a s " 2.26 
Chicago, ]J1. pr! J . Bagdziunas " U n i v . State B a n k " . . . . 50.00 
Treiiton, X. J . 59 sk. pr. K. Velyvis 225.00 
Pi t tsburgh, Pa. 04 sk. pr. K. Vaišnoras 4.50 
Lc\v]stori, Me. 99 sk. pr. A. Ivaška 30.00 
Philadelpliia, Pa. 21 sk. " Š v . Cecilijos D r - j a " 10.00 
AVaukegan, 111. 25 sk. pr. T. Baronas 126.00 
VVaterbury, Conn. 40 sk. pr. K. Ivanauskas 814.45 
Cleveland, Oliio, 22 sk. A. Kranauskas 62.75 
Braddock, Pa. 89 sk. M. Vitar tas 231.55 
Uenr>, \Y. Va. Z. Skeveris '. 91.00 
Kocbester, N. Y. 24 sk. K. Andruskevicius 304.77 
Detroit, Mieli. 93 sk. J . Kasevicius 483.46 
Kewanee, III. 45 sk; L Dambrauskas 9.00 
Torrington, Conn. L. Kumpikevičius 152.00 
Buyomie, X. J . K. Karalevičius 69.00 

• • * • • 

• • • * • • • • • « • 

* * * « * • 

• • • • • 

..515.06 
, . 15.25 

163.50 
2,842.44 
1,803.64 

Honiestcad, Pa. 23 sk. S. Čepanonis 
Simsbury, Conn. 133 sk. P . Kazlauskas 
\\ a tervhet , N. Y. J . Vaičiūnas 
k ings ion , Pa. 14 sk. Kun. Inciura 
U:' :eugo, J H. 7 sk. J . Krotkas . . . 
.Mt. Canuel, Pa . 129 sk. J . Miliauskas 102.00 
Cainp Brogg, X. C. A. Rugienius 9.00 
Kenosba. YVis. 78 sk. J . Kisieriauskas 11.70 
Bloomfield, X. J . 4 sk. J . l iuseckas 65.00 
Sheboygan, VVis. 27 sk. J . Austrevicius 69.00 
Sckemctady, X. V. 142 sk. V. Savickas 910.00 
Oklahonia City, Okla. K. Kimsiute 10.00 
Sioux City, ia. J . Prakai t i s 106.00 
Klizabeth, X. J . 75 sk. 1. Balčiūnas . . . ' . 32.42 
Baltimore, Md. 6 sk. A. Ramoška 50.00 
Moravia, X. Y. K. Žukauskas 2.00 
Portage, Pa. J . Pa t r ick H.00 
lV'coklyn, X. Y. Imbrazas, Varneckis ir " G a r s e " 70.00 
Cl ieago, 111. 32 sk. A. Budrecki 63.90 
Curtis Bay, Md. 28 sk. Pr . l iadauskis 19.25 
Kockford, III. 44 sk. kun. Taskunas 1,164.60 
Xe\v Bri tam, Conn. 5 sk. Staskevičius 121.25 
Atliol, Mass. 12 sk. J . (iailiunas 286.00 

Viso $11,017.35 
Viso nuo pat pradžios Tautos Fondan inėjo $343,594.65. 

Tautos Fondo Sekretorius 

L. Šimutis, ^ 

456 Grand Str., Brooklyn, X. Y. 

BOLŠEVIKIZMAS. 
Gyvenimas yra pilnas įvai

rių apsireiškimų. Gerų ir blo
gų. Gražieji pat raukia , tblogie-
ji atstumia. 

Esame gerų ir blogų ypaty
bių mišinys, kaip ir visas gy
venimas. 

Iš kur kįla bolševikizmas, 
kaip mintį išvesti? Reikia vi-
supirma pažiūrėti į save, kad 
suradus tą negeros sėklos 
grūdą. 

Kaip gyvenimas yra iš ge
rų ir blogų įvairybių, ta ip ir 
atskiras asmuo mišiniui panė
ši. Visokio blogo pradžia mu
myse randasi . 

Paimkime tik vienos dienos 
bėgį. Prisižiūrėkime kiekvie
nai plaukiančiai valandėlei. 
Susidursime su daugybe at
mainų. Atrasime toj dienoj sa
ve kartą gerais, taikiais, nesy-

• 

kį piktais, nekantriais , del 
mažmožio pametantį taktą, 
r imtumo neišlaikantį. Sykiais 
busime guviais prie darbo, sy
kiais, pasijusime tinginio sle
giami. Busime palinkę teisin
gais būti, bet busime kar ta i s 
pasiryžę meluot, ki tus apgau
dinėti, pasididžiuoti, kitą že
minti . Esame tai skaidriais, 
dorais, tai vėl tamsiais, nupuo
lę. 

Kažkas ir butų su žmogum, 
su tuo įvairinus mišinio pada
ru, jei giliai sieloje ir širdyje 
nebūtų • užsislėpusios t i£ro 
žmoniškumo žymės: valia, iš
mintis, skaidrybė, kurios ve
da ir sergsti mus iš dienos die
non, nuo užgimimo iki karstui . 

Yra šiuose laikuose žmonių, 
kurie minėtųjų žymių nepri
pažįsta. Skaito ja> išmislais, 

tvir t indami, kad doros ir ne
doros gyvenime nėr. Viskas 
dora, kaip bepročiams gyvu
liams. Buk ir pats žmogus nė
ra kuo kitu, kaip tik labiau 
įsigudrinusiu gyvuliu. T a i p . i r 
butų, jeigu nepripažintum 
sąžinės, sielos nemarumo ir 
atsakomybės už blogus dar
bus. Pažangioji žmonija kaip 
tik ir veda kovą su savo es
mės gyvuliškąja dalimi, kad 
ją apvaldyti , kad ji nestabdy
tų gyveninio pažangos. 

Pergyvenama mūsų dienos 
bėgyje įvairių palinkimų, upų. 
Kad atstovėjus prieš visus 
bloguosius ūpus ir kad dieną 
pravedus ty ra i į rytojų, reikia 
nemaža pastangų sudėti. 

Aptarus žmogaus budo 
krypsnius, galima patemėti 
garsiojo bolševikizmo šaknį, 
iš kurios jis bujoja. Xustokime 
save valdę tuty laiką, paliau
kime kovoję kas mumyse blo
go tukįla, ii* kaip bematai at

sidursime pagiežoje nesusi val
dančioje, keršto besotystėje 
paskendusioje bolševikų mi
nioje, jos dalimi patapsime. 

Bolševiku liktis yra lengva. 
Reikia tik dorą, ar t imo meilę 
ne žodyje, bet širdyje, tiesą 
ir ištvermę padėt i į šalį, o jų 
vietoje pasir inkt godulystę, 
skriaudą, pagiežą, kerštą ir 
amžiną apsileidimą — busi 
bolševiku nuo viršugalvio iki 
kojų padų. Čia menu visus 
bolševikų tipus — jie visi pa
našus, — šalto sidabro idealis
tus, kas jie nebūtų: a r daug-
skaičiai milijonieriai ar kiti 
kokie, kurių godumas viršija 
dorą jų pačiij gyvenime; ker-
šintojus, kaip Leninas, Troc
kis, su visais pasekėjais ir 
tuos, ką nieko neveikia. 

Keršto bolševikizmas yra 
vienu iš pavojingiausių. J i s 
siaučia, kaip audra, nuo kraš
to iki kraštui, naikindamas be 

pasigailėjimo viską, sykiu ir 
tuos dalykus, ką y r a išaugę iš 
ramios kul tūros kelmo. Kerš to 
bolševikizmui a ts i ras t i prie
žastį gamino besotis tu r to bol
ševizmas, caro slegianti val
džia, amžiais Rusijos gyvento
ju gyvybės syvus s iurbdama i-
ki paskut iniam ištvermės laip
sniui. Xebeiškentėjus, sukilo 
išnaudota, pūdy ta vergo dva
sia, uždegta pagiežos įsiuti
mu. Keršte pasis tatė sau o-
balsį " m i r t i a r gyven t i " , ka ip 
tie senovės Rymo vergai , del 
žaislų ant mirties varomi. 

Xorime gyvenime ramybės, 
turime tiesą ir tvarką mylėti. 
Xekels galvos keršto ir pa 
giežos bolševizmas, jei tur^o 
besotis bolševizmas nustos 
augęs. Xebus j am vietos gy
venime, jei kovą visi pradėsi
me vesti su savo blogais palin
kimais. Išnyks jis visai, jei tik 
žmonija a tnauj ins savyje krik
ščionybės idealus. O. 
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D R A U G A S Šeštadieni* gegužės 10, !&• ' 

NEWARK, N. J. 

(Pabaiga aukotojų surašo). 
M. Milusa 10.00 
A Mataitis 10.00 
JI Mikalauskas 10.00 
T. Mucinskas 10,00 
A Mazdeika 5.00 
JI Maliauskas 
'. • juatuza • 

Miškevieius 
Meliausieiiė 
Matulienė . 
Malakauskiutė 5.00 
Mišeikienė 5.00 
Majauskas 5.00 
Malakauskiutė 5.00 
Mockus 5.00 
Meldažiutė 3.00 
Mekis 2.00 
Milevieius 2.00 

K. 
O. 
Iz. 
O. 
K. 
E. 
S. 
J . 
A. 
J . 
F . 

. • • . 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

M. Miškinis 2.00 
D. Masandukas 2.00 
J . Kar t in tas 1.00 
R M.kaleius 1.00 
A. Mazonis 100 
J . Maliušis 1-00 
(i. Matulevičienė 100 
M. Miši'inis 100 
A. Miškinis * . . . 100 
M. Navickas 100.00 
0 . Nevolmtė 25.00 
P . Nemanius 15.00 
P. Norbuntas 10.00 
A. Na\ ickas 5.00 
Z. Nodž#ka 5.00 
U. Noibuntienė 5.00 
P. Oganskas 10.00 
S. ir A. Praniai 35.00 
J. Pakalniškis 25.00 
N. Pocius 25.00 
A. Patapąs 20.00 
J . Pvanėkevieius 15.00 
J . Ptlutis 10.00 
V. Paukštaitis 10.00 
GL Pučinskas 10.00 
V. Paparčiu tė 10.00 
J . Putvinskas 10.00 
J . Piakapas 10.00 
j . Paulauskas 10.00 
K. Vranckevičienė 10.00 
A. Peekienė 10.00 
J . Pladis 10.00 
J . Ponelis 10.00 
S. Pocius 5.00 
K. Pavalkis 5.00 
A. Pempė ; . . . 5.00 
A. Pempienė 5.00 
A. Pranckaitė 5.00 
A Pranis 5.00 
M. Paulakiutė . 5.00 
P . Podžiunas 5.00 
J . Pečeris 5.00 
J . Pečenkis 5.00 
Ju . Pranckevičius 5.00 
Ponas Podžius 5.00 
A. Povilas 5.00 
J . Pasenskis 5.00 
A. Peeeris t 5.00 
P. Paukštaitis . . : 5.00 
A. Paulaitis 2.00 
J . Petrenas 1.00 
P. Petrikoniutė 1.00 
V. Petrikoniutė 1.00 
1. Petrenas 1.00 
E. Praniutė 1.00 
I. Pinkauskas 1.00 
P . Praniukas 1.00 
J . Radveikiutė 100.00 
P . ir Ab. Razevičiai 25.00 
J . Rapalavičiutė 20.00 
J . Raišas 17.00 
M. Rusickiutė 11.00 
J . Rackus 10.00 
A. Remeikiutė 10.00 
S. Ruseckas 10.00 
A. Radzevičius 10.00 
J . Ropšis ." 5.00 
J . Rotkis 5.00 
A. W. Radzevičius 5.00 
J . Riekus 5.00 
v . Radzevičius 5.00 
P . Rymas 5.00 
M. Ramanauskiutė 5.00 
J . Raekevie 5.00 
J . Rudavičius 2.00 
V. Revinskas , 1.00 
E. Radzevičienė 1.00 
J . Rušplaukis 1.00 
F . Redeckis 1.00 
J . Šlekaitis 50.00 
Dr. J . Staknevičius 25.00 
xv. oalis 25.00 
P. Snatskis 15.00 
u. otatkus i.i.oo 
F . Skikunas 15.00 
M. Stasevičius 10.00 
J . Šikšna 10.00 
B. Staniulis 10.00 
J . Sereika 10.00 
M. Skeberdis 10.00 
R. Sarapas 10.00 
P . Siebert 10.00 
0 . Šimkaitė 10.00 
1. Strelkauakas 10.00 
J . Sigelis 10.00 

O. Serkienė 10.00 
M. Smailenė 10.00 
K. Stankitttė 10.00 
J. Simelevičuis . .k. 10.90 
.N. ^taniuliutė 10.00 
J. Stimburis lfl.00 
P . Sereika 10 00 

Staniuliuiias 10.00 
Skuja 10.00 
Stankauskas 10.00 

Šimelis 5.00 
Škėmienė 5.00 
Starlikiutė . 5.00 
Švaikauskas 5.00 
Šimkaitė 5.00 
Stuogis 5.00 

Spranaitis 5.00 
Sudžius 5.00 
Skvernavičius 5.00 

Strungiutė 5.00 
Šlekaitienė 5.00 
Skirbaitis 5.00 
Šedienė 5.00 
Šilinskas 5.06 
Skeberdienė 5.00 
Supis 3.00 
StaniuHunienė 2.00 
Staniliutė 2.00 
Šiviekis 2.00 
Šadis 2.00 
Sargehs 2.00 
Stankevičius- 1.00 
Sungailiutė 1.00 
Stauiulioniutė 1.00 
Savickas 1.00 
Staniulis 1*00 
Šarka 1.00 
Sereika 1.00 

Siebert 1.00 
Stepon 1.00 
Steponavičiūtė 1.00 
Skeberdžiutė 1.00 

Sabieckis 1.00 
Tumelis 51.00 

J . Tumšis 30.00 
K. Tamašauskas 10.00 
J. Tarasevičius 10.00 

Tarazaitė 10.00 
Trečiokas 10.00 
Tarasas 10.00 
Tumelis 10.00 

(AiUEfuralnimaaJ 

Z. 
P . 
S. 
J . 
P. 
o. 
R. 
J . 
A. 
K. 
J . 
J . 
F . 
A. 
V. 
A. 
B. 
A. 
A. 
D. 
A. 
B. 
J . 
J . 
A. 
J . 
A. 
J . 
D. 
P 
A. 
K. 
P 
A. 
M 
V. 
S. 
J. 

D. 
A. 
S. 
V. 
J . Tamošiūnas /'. 10.00 
K. Tamkus 5.00 
F . Tarvydas 2.00 
t), i \ į a . . . . . . . . . . . . . . . . . . JL.OU 

J . Tumoševičius 1.00 
M. Tumeliutė . . 1.00 
L. Tarasevičienė 1.00 
A. Verba 50.00 
V. Vinckus 25.00 
Iv. Vaškevičius 25.00 
B. Vaškevičienė 25.00 
J . Vasiliauskas 10.00 
A. Višniauskas 10.00 
M. ir J . Valukoniai 10.00 
O. Vaišnoriutė 10.00 
P. Vilkiekas 10.00 
T. Vaičekauskas 10.00 
A. Valinčius 10.00 
L. Vidmantas J 10.00 
V. Vinckevičius 10.00 
V. Vinckus ... 5.00 
V. Vinckus 5.00 
K. Vainius 5.00 
B. Vaškevičiutė 5.00 
J . Vainius 5.00 
K. Vainius 5.00 
K. Vaskevičiukas 1.00 
P-le Vilimaitė 1.00 
J . Vasiliauską 1.00 
K. Urbonavičius 20.00 
A. Urpšis 10.00 
J. Urbonas 5.00 
S. Užkuraitis 5.00 
J. Žemaitis 50.00 
C. Zavišienė 15.00 
M. Zibartienė , 10.00 
A. Zalantkauskas 10.00 
O. Žukauskienė 5.00 
A. Zamaris 5.00 
11 Zibartienė 5.00 
S. Zazeckis 5.00 
J . Zamaris 5.00 
R. Zavišienė 2.00 
J. Zavišiutė 1.00 
J . Žvirblis 1.00 
J . Julnius 10.00 
A. Dulkis 10.00 
L. Tarasevičienė 1.00 
K. Dambrauskas 1.00 
1 . Jocis 1.00 
M. Buzunienė 1.00 
V. Vinckus 1.00 
V. Andriuškevičius 1.00 

Draugijų aukos: 
Šv. Rožančiaus dr-ja 200.00 
Šv. Uršulės draugija 200.00 
Šv. Juozapo draugija . . . . 200.00 
I,. Vyčių 29 kuopa 50.00 
Moterių S. 11 kuopa - 30.00 
P. Blaivininkų 3 kuopa . . . . 10.00 
L. D. S. 14 kuopa 10.00 
Šv. Kazimiero draugija . . . . 5.00 

J. Brazauskas, 
202 Jefferson S t. 

Jie perka juos taip kiek kainuoja 
jų išdirbimaa ir tiktai dadėdant už 
užlaikymą krautuvės kuri stovį prie 
pliantos. 

Darbininkams nėra leidžiama da
ryti didelės bilos ir pirkti daugybės 
dalykų, bet pirkti ekonomiškai, kad 
užtektų tai dienai o paskui vėl dau
giau pirkti. 

Toliaus Wilson kompanijoj jie yra 
patar iami kaip galima geriausia su
vartoti šitų. maistą, kad niekas nenu-
simestų J šalj bet, kad viskas iki t ru
pinėliui susivalgytų. 

Visos šitos sugestijos ateina iš -Do-
mestic Science Skyriaus kurio vadovė 
yra mergina, kuri pradėjus virti kuo
met buvo aštuonių metų amžiaus, ap
linkybių priversta. Jos tėvas mirė, o 
ji buvo vyriausia tuomet ir pasiliko 
daugiau vaikų. Motinai jos pagelba 
buvo būtinai reikalinga 

Motina—gabi moteriški-—išmokino 
savo dukterį kaip geriausia suvartoti 
valgius, kad pataisyti visko po t rupu
tį o ne pr ikraut i pilną stalą prastos 
rųšies valgiu. 

Šita mergaitė besipraktikuojant už
augo ir paliko viena iš geriausių virė
jų. Jai tas pat iko ir net užsimanė ji 
ir kitus to paties pamokyti. Ji studi
javo virimą taip, kad niekas negalėtų 
jau užmesti. J i žino kas yra maistas. 

J i yra nepapras ta pagelba Wilson 
Kompanijai, jos sugestijos yra reika
lingos darbininkams suvartojime mai
sto ekonomišku būdu. f 

Ar tai nėra sugestija jums šiame 
straipsnyje Gerbiami Draugai? 

.Ar jus neturė tumėt pirkti maistą 
t iktai geros rųšies? 

Atsiminkite, kad Wilson & Co. ku
rių produktai randasi visame pasau
lyje nešioja ženklą "The Wilson Label 
Protects Your Table." 

Tas reškia ką sako. 
Darbininkai labai žiuri, kad. viskas 

butų išsiunčiama gerai. 
Kodėl ne? Ar jie nežino kas yra 

gera? Ar ne patys jie išdirba maistą? 
Ar jie valgytų ką jie išdirba jeigu ne
būtų geri? Ar jie valgytų Tyilson & 
Co. produktus jeigu jie jaustųsi, kad 
šitie produktai nėra gerai išdirbti ir 
kad jie yra apsaugoti nuo nešvarumo? 

Aš niekur nemačiau tokios dvasios 
kaip, kad randasi pas Wilson & Co. 
darbininkus. 

Jų jsitikėjimas yra nepaprastas. 
Jie didžiuojas! iš Wilson & Co. 

Certified Brands, kuriuose randasi 
beveik viskas iš valgomų daiktų— 
kaip tai : Kumpiai , Lašiniai, Kanuotos 
Daržovės, Mėsos, Fruk ta i ir tt. 

Jie taip pa t didžiuojasi iš gerumo 
Mėsų, Paukščių, Kiaušinių, Kavos, 
Sviesto, Taukų, Oleomargarine ir tt . 
viskas ant kurio yra uždėtas vaizba-
ženklis "The Wllson Lab«l Protects 
Your Tabl<j." 

Straipsnis No. 14. 
Ar tu nemanai, kad tu turė tum 

pirkti Wilson & Co. produktus? 
Sincerely William C. Freęman. 
250 Fiftli Ave., New York City. 

Gerb. Draugai. 

A Š esu tikras, kad jus bu
site užsiinteresavę išgir
sti, kad žmonės dirban

tieji Wilson & Co. plantoj, Chi-
cagoj ir dešimtyje kitų miestų 
yra Amerikos piliečiai i* žmo
nės turintieji Amerikoniškus 
papročius ir mylintieji jos in
stitucijas. 

Dauguma iš šitų darbininkų 
yra svetimžemiai atkeliavę į 
Ameriką ieškoti geresnio pra
gyvenimo ir gauti laisvę—pa
mokyti savo vaikučius—įsigyti 
namus—ir gyventi tokiame 
krašte kuris yra laisvas. 

Tas nustebins jus taic kaip ir 
mane kuomet aš sužinojau, 
kad darbininkai Chicagos 
pliantoj sutaupę $1,700,000 
nuo pirmos dienos gegužio iki 
paskutinio gruodžio, 1918 m. 
Tas reiškia, kad kiekvienas 
darbininkas sutaupė $226 per šį 
laika—ir ta. pačių, sumų žada 
sutaupyt per šiuos 1919 metus. 

Toliaus šitie Wilson darbi
ninkai nupirko $1,000,000 Per
galės Laisvės Paskolų. 

Ar tas nepriparodo kokie 
piliečiai jie yra? 

Ar tas nepriparodo, kad Wilson 
& Co. yra tikrais pagelbininkais 
savo darbininkams 1 

Dar yra vienas kampelis apie 
kurį aš noriu jums pranešti ir jū
sų atyda. atkreipti. 

Darbininkai yra užsiėmę išdir
biniu Gryno Maisto. J ie perka šitą 
maistą drl savo šeimynų ir vartoja 
jj savo namuose. 

J ie jau išmoko kaip vartoti šitą 
maistą ekonomiškai." 

J ie žino, kad perkant Gerą Gry
ną Maistą ir vartojant ekonomiš
kai daug daugiau naudos atneša 
Mgti perkant kokį kitą maistą. 

G e r t u m maisto daug daugiau 
reiškia negu Daugumas. 

Darbininkai gali maistą pirkti 
kuri jie patys išdirba retail krau
tuvėse, kurias yra įsteigtos Wilson 
Kompanijas pliantoj Chieagoje. 

• ii KORNEVUIO )J 

KOMIŠKA 
Paskutinį syk Chieagoje stato scenoje 

Lietuvos Vyčiu Chicagos Apskričio Choras -:-
v 

Šeštadienis, 
- m. m m 

Liel 
> • • m m m * 

KENOSl 

Liberali 

Nedelioj, Gegužio-May 18, 1919 
School Hali Svetainėje, PRADŽIA K4MPASg48TOS IR HONORB OĄJVIŲ 

. _ . - 7 VALANDĄ VAKARE 

Vadovaujant p. V. Pociui, L. Vyriu Chie. Ap^kr. Choras, sujungęs 
spėkai , siitmuh^s gut**iau*itih dainininkus, an t r a i i paskutiniu kar

tu stato scenoje "KORNEVILIO ¥ i V T T 7 i r 

Veikalas yra be galo gražiu*. I josiant dainuojama pri tar iant dideliai 
orchestrai . 

Jei d a r negirdėjai šios operos, pasinaudok paskut ine proga. 
Tikietai paleisti po visa Chieag* U> pardavinėjami pHfaa ^ * * " T ' ' 

I£ anksto porkanteji g a u n * pigiau. PaatekiibiiAlt i* aukš to nusipirkta. 
Tikietus galima gauti "Draugo" ofise. 

Po programui tęsk* linksmus balkis. 
Visus kviečia &• v - c« A* £• 

TIKRŲ ŽINIŲ IŠ LIETUVOS 

Jonas B. Karosas, Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos Sekreto
rius Gegužės mėnesio pabaigo
je išvažiuoja į Lietuvą. J is 
stengsis užmegzti artimesnius 
ryšius su krikščionių demokra
tų organizacijomis Lietuvoje. 
Jį siunčia tenai Lietuvių Pre
kybos Bendrovė. Atlikęs Ben
drovės darbus jis turės laiko 
paieškoti žinių ir apie Lietu
vos žmones. 

Jeigu norite žinių apie savo 
pažįstamus ir gentis Lietuvoje, 
tai prisiųskite jų adresus fr 
vardus p. Karosui, kad jisai 
juos galėtų surasti. P. Karosas 
išbuvęs Lietuvoje penkias sa
vaites grįš atgal ir parveš su 
savim surinktas žinias. 

Kadangi prie suieškojimo 
žmonių Lietuvoje reikės pava
žiuoti į kaimus ir miestus, į 
kuriuos p. Karosas kitaip ne
atsilankytų, tai pasidarys iš
kasėtai. Del padengimo tų iš-
kaščių už kiekvieną paieškoji
mą nustatėme kainą $1.(K). 
Jeigu p. Karosas negalės gauti 
jokios žinios apie ypatą, kurią 
Tamsta norėtumei paieškoti, 
$1.00 bus sugrąžintas, 

t. 
Norėdami, .fcad p. Karosas 

paieškotų Tamstos giminių 
Lietuvoje tuojau* prisiųskite 
jų vardus ir adresus kartu su 
$1.00 sekančiu adresu: 

Lietuvių Prekybos Bendrovė, 
244B Broadway, 

So. Boston, Mass. 
• •• • « • » • • 1 ^ " " • " • " N U • • • • — • • • • • "I — • 
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I V A N SIPMA BROS. | 
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LAIKRODININKAI 
AUKSININKAI ir OPTIKAI 

Pi lname pasir inkime laikrodė
liai, laikrodžiai ir auksi

niai daiktai 

| 11110 MICHIGAN AVB. 
ROSELAND, TLL. Z 

Visokie pataisymai pas mus = 
specijallškumas. E 

THIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIllllimilllllllll? 

SERGĖKITE SAYft AKIS. 

Smetonos g«ral pritaikinti akiniai 
bųs palengvinimu del Juaų akli). 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i k rū
va, kuomet skaitai a r siuvi a r ra 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių* Mano 15s metų 
patyr imas priduos J u m s geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $S.M. 

JOHN SMETANA 
Akiu Specialistas 

1801 S. Ashland Av. Ohicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Ifin,mpflfl 18-tos gatves. 
Irčios lubo* vU* Ffentfo aptlekoa, 

Kambsa-is l*i 15, 1«. 17 ir 18 
Tėmyklte i mano parašą. 

Valandos: nuo » vai. lSryto iki * 
vai. vakare. Nedelioj nuo S vai, 

to Iki 18 valanda* dieną.. 

S i i i 

SURADIMUI UŽTEKTINAI VIETOS VASARINĖMS PRSKAMS MŪSŲ 

Dvejose Bendroves Sankrovose 
RENGIAME ŠIĄ VISA SĄVAITC IKI NEDĖLIOS, GEGUŽIO 10-tos DIENOS 

Didelį Gegužini Išpardavimą 

3 

20 Nuleidžiant 

CENTU ANT DOLIERIO 
Šiame išpardavime »us .sek;uiti moterims daly
kai: Plosčiai, Dolmanai ir Palerinos del moterų, 
merginų ir vaikų, visokio didžio ir materijų vilnonių, 
sergo ir poplinų, gabardine ir broadetoth, taipgi labai pui
kaus silvertone, be pamušalo ir Šiltesni labai gražių pa
mušalų. Didelis pasirinkimas spalvų ir atspindžių: Grana-
tinių (Navy) , Mėlynų (France Blue), Žalių (Nile) , Tam
siai im-iyniĮ, rausvų (Taupė) , taipgi dabar t inė madniau-
sia spalva: "Amcricun Beauty." 

KOSTIUMAI (Siutai) vilnonės ser#ė, poplino ir gabar
dine, spalvų, Navy, juodų ir tamsiai mėlynų rausvų, la
bai geras siuvėjų darbas, pritaikyta prie figūros ir nau
jausios mados ltaoMil plačiais fasonais, kaikurie Silkinė
mis vestėmis (Vestees), papuošta guzikais ir šilkinėmis 
pynėmis. 

SUKNĖS šilkinės, Taffeta, Ir Crepe do Chlne, taipgi vilnonės serge ir tricotine šviesios-išeiginėa Ir ver tu-
vėms, taipgi tamsesnių ir atsakančių dabart iniam laikui arba apsiūta karoliukais, visokio tfidžio nuo 16 Iki 
44, didelis pasirinkimas atspindžių ir spalvų. - . . . 

Prie kiekvieno pirkinio dvigubi ženkleliai 

Prekybos Korporacija Palatine 
1112-1114 Milvvaukee Ave. ir 

6000 narių.-

į Prekybas kursai Visoje Amerikoje 

1701-1703 West 47-ta Gatvė. 
500,000 Kapta las 

KALBAME LIETUVIŠKAI. 
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Sycamore Coffee Store 
3147 S. Morgan Street 

ATSIDARYS GEGUŽIO lOtą SUBATOJ. 
' — 1 

Gold medal miltai % bačkos 

$1,750 
Specialiai American Family 
Mnilas šmotelis 

•Jui 

Specialiai Pet Pieno 
didele kenute 

10C. 
Navy pupos svaras 

10C. 

Specialiai geriausias smulkus 
cukrus 

Extra—Specialiai 
Premium Kava 

4fC. 
Japoniškas puodelis ir to-

rielkaitė duodama dykai su 
kiekvienu svaru. 
Quaker Oats pakelis 

Inc. 

Geri švieži Kiaušiniai 

42t 
Geriausias Nesūdytas 

Sviestas 

64C 
Geriausi nuo ūkės 

Klausimai 

47*. 
Geriausias Sūdytas Sviestas 

63C, 
MES KALBAME LIETUVIŠKAI. 

Sycamore Coffee Storo 
3147 So. Morgan Str. 

Mūsų katali] 
sitiki laisvai 
dėlto, kad jie 
hą, kokio r ei I 
Lietuva. 

Vasario niėm 
tos Fondo skvi 
kęa visuotina 
užprotestavus 
bolševikų norq 
tuvų. Tautos 
lani tikslui tui) 
riji. Atsilankf 
laisvamaniai-li] 
ir savo rezoliu) 
rezoliucijos bu) 
ir paklausta su 
ra geriausia, 
balsų didžiūnu 
rino, t. y. prii 
ingtono Tarybu 
miteto. Rodo; 
būti gerai. Be 
ra!ų vadams U 
siūlo savo rezol 
antrą sykį. M 
zoliucija prote 
prieš lenkus. (i| 
vikų, tai, girdi 
Girdi. Amerilū 
ir savo kariuoj 
Šalies valdžia 
vikų valdžią. 

Toks lai s vaitu 
reiškimas labai 
vikams ir tie, 
lai s, ėmė rėkti, 
#era, na, ir pri< 
tniė rezoliucijų] 
glą ir lietuvių 
atlikti pavedė i 
ei jos sustatyto] 
"galvočiai" di 
nes negalėjo 
kalbon. Galėjo 
bų Pildomąjai| 
"VVashingtonan, 
su mfelu noru h 

Truputį palaj 
tie "i*alvoėiai" 
tos Fondo skyri 
vos" redakcijos] 
dolierių ir reik* 
ti. Kilia Tauto; 
pareikalavo pasi 
del rezoliucija 
spaudoje, tai tie 
jo išsisukinėti, 
laikrašėio redaki 
karas su lenkų 
mis lošia, tai n< 
ti ir kitus nonsel 

r i a ir pasirod 
nai tie liberalai 
darbuojasi tauto 

Tai pirma buvj 
tos Fondo sky 
shos katalikams. 

Parašų 

Patilpus laikn 
bų Pildomojo 
šaukimui, kad 
viai surinktų niij 
vietos Tautos r] 
matydamas trun 
vo 30 d. sušauk) 
kuri n susirinko 
tėvynainiai. Vien 
stoti darban ir, 
darbas buvo ne 
bet visų lietuvii 

: 6 d. sušaukti su: 
Kenoshos lietuvi 

Kadangi į tol 
rinkinių prieina 
nuoramų, truk: 
Tautos Fondo si 
sto ant rašto pa| 
tvaike, kad toki 
rinkimas butų m 
dingesnis. Susij 
katalikų ir apie 
Įjolševikais. TJ 
skyrio pirmininĮ 
susirinkimų, pei 
tvarkė. Šeštame 
punkte buvo 

r. 
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Lietuviai Amerikoje. 
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KENOSHA, WIS. gali 

Liberalų triksai. 

Mušu katalikai jau nebepa-
sitiki laisvaniauiais-liberalais 
dėlto, kad jie dirba netoki dar
bą, kokio reikalauja tėvynė, 
Lietuva. 

Vasario mėnesyj vietos Tau
tom fondo skyrius buvo sušau-
kai visuotiną, susirinkimą, kad 
užprotestavus prieš lenku ir 
bolševikų norą pavergti Lie
tuvą. Tautos Fondo skvrius 
\am tikslui turėjo dvi rezoliu-
eiji. Atsilankę susirinkinum 
laisvamaniai-liberalai atsinešė 
ir savo rezoliuciją. A'isos trys 
rezoliucijos buvo perskaitytos 
ir paklausta susirinkusiu, kat
ra geriausia. Susirinkusioji, 
balsų didžiuma, parėmė vidu-
rino, t. y. prisiųstą iš \Vash-
ingtono Tarybų Pildomojo Ko
miteto. Rodos, viskas turėjo 
būti gerai. Bot kur tau. Libe
ralų vailams tas nepatiko: jie 
siūlo savo rezoliuciją ir skaito 
antrą syki. Mat jie sava re
zoliucija protestavo vien tik 
prieš lenkus. (Ji kaslink bolše
vikų, tai, girdi, nėra reikalo. 
Girdi, Amerika jau atšaukia 
ir savo kariuomenę, £ali šios 
Šalies valdžia pripažinti bolše
vikų valdžią. 

Toks laisvamanių-liberalų už 
reiškimas labai patiko bolše
vikams ir tie, sykiu su libera
lais, ėmė rėkti, kad rezoliucija 
£ora, na, ir priėmė. Po to, nu
tarė rezoliuciją patalpinti an
gį .i ir lietuvių spaudoje. Tą 
atlikti pavedė patiems rezoliu
cijos sustat y tojams. Teeinu 
•^galvočiai" darbo neatliko, 
nes negalėjo išversti aimių 
kalbom Galėjo pasiųsti Tary
bų Pildomajam Komitetai, 
Wasbingtonan, kuris tą darbe 
su mfelu noru butu atlikęs. 

Truputį palaukus, tik štai 
tie "galvočiai" priduoda Tau
tos rondo skyriui nuo " l i e t u -
vos " redakcijos bilą ant šešių 
dolierių ir reikalauja užmokė
ti. Kalia Tautos Fondo skyr. 
pareikalavo pasiaiškinimo, ko
dėl rezoliucija netilpo anglų 
spaudoje, tai tie ponai pradė
jo išsisukinėti. Girdi, vietinio 
laikrašėio redaktorius kas va
karas su lenku kunigu korto
mis lošia, tai nenorėjo priim
ti ir kitus nonsensus pasakoti. 

Čia ir pasirodė kas per po
nai tie liberalai ir kaip jie 
darbuojasi tautos labui. 

Tai pirma buvo lekcija Tau
tos Fondo skyriui ir Keno-
shos katalikams. 

-Balsą 
kurie yra pr 
prie išgavimo 

gauti tiktai tie, 
su aukomis 

Lietuvai lai»-

Parašų rinkimas. 

Patilpus laikraščiuose Tary
bų Pildomojo Komiteto atsi
šaukimui, kad Amerikos lietu
viai surinktų milijoną parašą; 
vietos Tautos Fondo skyrius, 
matydamas trumpa laiką, ko
vo 30 d. sušaukė susirinkimą, 
kuri n susirinko apie 35 tikri 
tėvynainiai. Vienbalsiai nutarė 
stoti darban ir, kadangi tas 
darbas buvo ne vienų katalikų, 
bet visų lietuvių, nutarė bal. 
6 d. sušaukti susirinkimą visų 
Keuoshos lietuvių. 

Kadangi į tokį viešą susi
rinkimą prieina ir visokių ne
nuoramų, triukšmadarių, tai 
Tautos Fondo skyrius- iš ank
sto ant rašto paganuno dieno
tvarkę, kad tokiu būdu susi-
riiūvimas butų našesnis ir nau
dingesnis. Susirinko ar>ie 20 
katalikų ir apie 30 liberalų su 
bolševikais. Tautos Fondo 
skyrio pirmininkas, atidaręs 
susirinkimą, perskaitė dieno
tvarkę, šeštame dienotvarkės 
punkte buvo dar pridėta: 

vės.' Paaiškino taipgi, kad 
šiame susirinkime randasi 
ypatų, kurios dar nėra prisi
dėję prie teikimo pagelbos 
Lietuvai. Susirinkimas dieno
tvarkę butų priėmęs. Bet štai 
pakjla . v i e n a s l i b e r a l a s ( g a l 
bolševikų buvo pasamdytas) ir 
atsigrįžęs i susispietusius bol
ševikus pakelia trukšmą, pra
deda rėžti "spyčių." Gir
di, ėia viskas autokratiš
ka, ėia susirinkimas autokra
tiškas ir 1.1. Susirinkime pra
sidėjo nesimastis ir galiaus 
trukšmas. Tada Tautos Fondo 
sk. pirmininkas pasakė, kad 
jis to susirinkimo nevešias. 
Atsisakius pirmininkui, į su
sirinkimo vedėjus buvo per
statytas katalikas ir liberalas. 
Už kataliką balsavo tik kata
likai, o už liberalą ir liberalai 
ir bolševikai, l'žėmęs pirmi
ninko vietą liberalų vadas sa
ko, girdi, čia buvo komedijos 
o ne susirinkimas ir kad jis 
tikrai išves susirinkimą. Ge
rai. Prieina prie klausimo, 
ar reikia parašus rinkti. Rei
kia pažymėti, kad Tautos Fon
do sk. jau buvo suplenavęs 
darbą, tik norėjo gauti pagel-
bon daugiau žmonių. Bolševi
kai ineša, kad klausimas butų 
diskusuojamas. Vedėjas-libe-
ralas, matyt, irgi al>ejojo apie 
reikalingumą rinkimo parašų. 
Leidžia diskusuoti. Vyruti, 
kadgi neims bolševikai rėžti 
" spyr ius , " net po tris ant 
syk. Susirinkime prasidėjo 
rikros komedijos, o vedėjas 
4ik žiuri ir mirksi, nežinoda
mi :i s ką dabar pradėti. Išsi
juokus, išsisvilpus publika ga
baus nurimsta. Vedėjas lei
džia per halsus: ar rinkti pa
rašus ar ne. I r ką sakysite? 
Ves ne vos trys balsai pervir
šijo, kad reikia parašus rink
ti. Kad dar kiek, butų nubal
savę nerinkti parašę. 

Ar matote dabar, kokia vra 
lil>eralų tėvynės meilė f Apie 
bolševikus ką jau besakyti. 

Dabar jau Kenoslios lietu
viai katalikai žino kas per 
paukščiai mūsų liberalai. Po 
tųdviejų lekcijų katalikai ne-
sidės su liberalai nei jokiame 
darbo ir savo susirinkimuosna 
neįsileis. Tegul eina išgamoms 
bolševikams bernauti. 

Kenoshos Sargas. 

TAS YRA KLAIDINGA. 

Nekurie žmones mano kad 
norint būti sveikam būtinai 
reikiasbuti turtingu. Jie mano 
kad turtingi žmones gali ap
saugoti sveikata perkant įvai
rius brangius dalykus ir susir
gus jie gali nusipirkti bran
gius vaistus. Tas yra klaidin
ga. Dauguma daly!:;i reikalin 
gn jusu sveikatai kainuoja 
beveik nieko, o susirgus gali
ma gauti vaistu kurie labai 
mažai kainuoja ir kurie yra 
geriausia pagelba. Triner's A-
merican Elixir of Bitter Wine 
prie šitų priguli. Užsikimšu
sios žarnios daugiausia yra 
priežastimi visu ligų. Triners 
American Elixir of Bitter Wi-
ne yra tai vaistas kuris pra
valius jums vidurius o jis kai
nuoja labai mažai. Tas pats ga
lima pasakyti ir apie kitus 
Triners vaistus kaip tai Triner 
Angelica Bitter Ton i c kuris 
priduos jums energijos ir su-
budavos jus kaip reikia. Tri
ners Linimentas del neuraligi-
jos rumatizmo išsisukimo su-
putimo. Triners Cough Seda 
t i ve, labai geras del kosulio ir 
šalčio. Triner Antiputrin labai 
geras del išplovimo gerkles il
siai p išplovimo žaizdų ir t. t. 
Gaunami vaistai kiekvienoj 
vaistiničioj — Joseph Triner 
Company, KCT—\\\ So. Ash
land A ve., Chicago, 111. (Ad.) 

Paieškai! savo švogerkos Kotrinos 
Norgallaitos. Paeina iš Kauno gub., 
Raseinių apskr.. Liuolių parapijos, 
Vaišvi l iškės sodžiaus. Apie 17 metu 
kaip apleido Lietuva. Atvažiavo į 
Mclrosc Park, 111. Ten gyvendama 
ištekėjo už vyro, kurio neteko suži
noti pavardės. Ji pati ar kas kitas 
malonėkite pranešti šiuo antrašu: 

uJozas Dimskis, 
4530 So. Wood St., Cricago, 111. 
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PIRMASlHiraiKAS 
kur | rengia dvi riraugijos 

§V. AUGUSTINO VYSKUPO IR TEV. LIET. MYL. 
Iš South Englewood. * 

NEDELSOJ, GEG.-MAY 11 D., 1919 
BLfNSTRLPO PARžig . WILLOW SPRINGS, ILL. 

Įžanga 2i>Y \vpalai. 

Kvečia visus l ietuvius ir l ietuvaites kuoskaitl ingiausiai atsilankyti j 
v i r š m i m ' t ą . p i k n i k ą , k u r s m a g i a i p o m i š k u s ii- a n t t y r o o r o p r a l e i s i t e 
laiką, ir mes užtikriname, jog kiekvienas bus užganėdintas iki širdies. 

Kviečia KOMITETAS. 

The Wiersema State Bank 
11106-08 MICHIGAN AVENUE 

Iieport at tbe elose of business on March 4, 1919, as made to 
tire Auditor of Public Accoimts of the State of Illinois 

RESOURCES ' 
Loans and Discounts . . .$839,517.93 
U. S. Bonds and 

Ccrtificates . 424,607.56 
Municipal and Corp. 

Bonds ..'.' 452,960.66 
Overdrafts 14.54 
Fi.Ktures 4,189.08 
War Savings and 

Revenue Stamps . . . . 1,087.24 
C a s h & D u e from Banks 327,853.53 

LIABILITIES 

Capital Stoek Paid in $ 200,000.00 
Surplus Fund 10,000.00 
Undivided Profits . . . 17,975.54 
Deposits 1,819,538.67 
Dividends Unpaid . . . 47.50 
Reserved for Taxes . . . 2,668.83 

Totai Resources . , . .$2,050,230.54 Totai Liabilities $2,050,230.54 

ALEX. MASALSKIS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ _ GRABORIDS 

mm&&? raju 

I >u^3 
I 

Lietuti* gra-
bortu*. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvė» ko-
pigiausiai. Tu-, 
rtu « r o karą-
bonus Ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

nę dali frtcblv 
patys dirbame 

3307 AUBURN AVE. 
Pbou« Prover 41S9 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veds Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty J: 

«9 W. WASHDIGTON STREJET 
Kambarį* I I» 

Tel Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeenimaa, 819 W. 88rd Si. 
Tel. Tardą 4181 

K 

DR, M, F, BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą iš 845 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 

| Dabar ofiso adresas yra šitoks: 

700 N O R T H ASHLAND A V E N I E 
Kampa.s Huron Gatvės 

ant aptiekos Polonia Pharmaoy. 
Pr iėmimo valandos vakarais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

j 

k~ 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
T«lelon%a M c K i n l e y 67 «4 

GYDO TI90KIA8 LIGAS 
t 4 & ? S o u t h W e s t e r n B o u l t vard 
Kampas W. 3 5-tos gatVėa 

• » • • • • • « 

JANUARY 2, 1918—DEPOSITS... $1,112,666.48 
MARCH 4, 1919—DEPOSITS.. . . 1,819,538.67 

NET GAIN $706,872.19 

i OFF1CERS 
Asa tViorsema. Presldent 
George l>alenberg, Vice-President 

Nleholas W. Wiorsema, Cashier 
Frederlck J.Wierscma, Ass't Cashier 

DIRECTORS AND ADVISORY BOARD 
Chas. H. Brandt 
Herman L. Rarnes 
Theophi lus Schmid 
Georgo Dalenberg 

. Asa Wiersema 
.Catrine DeHaan 
Nicholas W. Wiersema 
Freder-ick J. \Vicrsema 

Chas. E. Reading 

A STATE SAVINGS BANK 
m a n " t v i * 

REIKALINGI AGENTAI 
po vUum lietuvių apgyventas vietas 
del pardavinėjimo pat. vaistų ir toa-
letiniij išdirbysėių. Uždarbis geras ir 
l e i d a i gali uždirbti po $35 j savaite. 

Rašykite del platesn' j paaiškinimu 
pas 

Magnus Drug ( h.-mirai t o . , 
1811 So. I n i o n Ave.. Chicago, 111. 

PARSIDUODA. 
Dų gerj nauji namai. Vienas dviejų 

augstų plytinis, antras vieno augšto 
medinis. Galima pirkti skyrium, arba 
abudu kartų pigiai, l ietuvių apgy-
ventoj vietoj . Atsišaukite pas savi
ninką 

itiiitiiiifiiirrnniiimtufiiiinnminniiiiif 
^ v ^ S l i ™ VARPAI 

ATMEfCIAI T A R P A I 
McShanne Bell Foundrr Oo. 

Baltiniore. Md.. IT. S. A. 
MiiiHiiiiiffiiiiiiiiiiinuiiii iffiiiiiiiiiiitiiiff 

f Dr. R. McGUIRE 
SPECIALISTAS 

Gydyme skaudamu Akiu. Ausų. 
Nosies ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4.00. 

Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų: 7 
iki 9 vakare kasdien. Nedėl iomis: 

1 iki 4:30 po pietų. 
5000 SOL'TH ASLAND A V E N U E 
Kampas SOtos catvės Chiraeo. II* 

Telefonas Prospect 7995 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, flL 
Oftso Telefonas Boulevard 1M 

I s n u j T«»L Seeley 430 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, H i U N O I S 
Telefonas Yartte 5032 

a»-^! 

Valandos: — 8 iki 11 15 ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

* • • . . 
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PO* YtU» STOM "ilrtf.^ •. 

PAINTERIAI -- MALKORIA! 
atl ieku atsakančiai Ir g r a ž i a i ir po vi
sas dalis Chicagos miesto. 

J. S. Ramačionis, 

2611 W. 44th St., Chicago, IU. 
Telefonas McKinley 276. 

P o Talgiul^ neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekoriua. 

Louis Ebel , 
2659 W. 43 Str. Chicago, UI 

EXTRA. 
Ant pardavimo medinis ne

inąs su naujais įtaisymais 3 
flatų po 4 kambarius. Vertas 
$4,200, parduodamas už $3,650. 
Adresas: 4427 So. Marshfield 
ave. Savininkas gyvena žer.iai 
(basemente). 

DU l. DRANGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
PbeiM BouUvard 4250 CHICAUO 

F. P. BRADCHULIS ' 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Mouroe, Oor. Clark St. 
R o o m JOT, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: SI 12 So. U a k t e d Street 
Telefonas Yards 2390 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, I U 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po plet, nuo C 

) iki 8 Talandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po plet. 

Telefonas Tardą 68? . 

S i — — 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St.. Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

vakaiįe Tel. Canal 4S67 
•»m m m. 
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i Dr. S. Naikelis i 
S LIETUVIS 
B GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4712 So. Ashland Ave. 
PhOne DTOVIOT 7049 

Cicero offiec: 4847 W. 14th St. 
Phone Cicero 5961 

Rezidencija ftS36 W. 6«th 06. 
f b * a e Prospect 85S5' 
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' Tel. Drover 7641 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Nedėl iomi i pagal suraritna 

4712 SO. ASHLAND AVJSMTm 
arti 47-toe Gatvėa, 
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CICERO, ILL. 

Vietinė M. Sc-goa 2-ra kp. 
saliniai rengiasi prie apvaikš-
riojimo M. S. Savaitės, kuri 
prasideda su ' 'Motinu Diena", 
geg. 12 d. Ketvirtadienio vaka
re rengiamas vakaras. Kalbės 
gerk pro f. kun. Pr. Buėys. 
Prie to dar seks puikus pro
gramas. Įžanga visiems dykai. 

Čia. ypatingai norime at-
kreipti moterių donuj, nes 
gerh. kalbėtojas aiškins mote
rių klausimą, iš ko daugelis 
pasimokins. Taippat norinčios 
galės įsirašyti M. Sa-gon, nes 
šiame mėnesyje Įstojimas su
mažintas per pusę. Taigi, nau
dokitės proga. Narė. 

CICERO, ILL. 

Šiomis dienomis Cieeroj su
organizuotas tapo L. A. B. 
skyrius. £Wij pirkime galima 
kreipties prie sekenčių asme
nų: J. Kirdulis, 1322 So. 48-th 
Ct., J . Parniškis, 1518 49 Ct., 
J . B. Kudirka, 1435 So. 49-th 
Ct., M. 'A. Oobaris, 4832 W. 
14-fti St., ir Dr. A. P. Gurskis, 
4847 \V. 14-th St. Kirdulis. 

Taieškau savo pusbrolio Jono Vai-
nauskio , Upinos parap., Ruibiškėa 
kaimo, Batakių valse"., Raseinių pav. 
Girdėjau, kad gyvena Brooklyne, o 
kur dabar randasi, nežinau. Norėčiau 
labai susirašyti. Oalės per mane susi
žinoti su savo tikra seserimi, apie jj 
nieko nežino. Mano adresas: 

Ona Karbauskienė, 
( i š namų Dartušaitt'), 

4554 So. VVestern Ave., Chicago, 111. 

A. į A. 
Aleksand. Puplauskis 
49 metų amžiaus, mirė gegužio 
6 d., 1919 m., 4:30 vai. po piet. 

Velionis paėjo iš Kauno gu
bernijos, Šiaulių pav., Laukės 
parap. Ame rike išgyveno apie 
8 metus. 

Laidotuvės atsibus subatoj. 
gegužio 10 d., 8:30 išryto iš 
Šv. Kryžiaus bažnyčios į iv . 
Kazimiero kapines. 

Velionio kūnas randasi po 
num. 4458 So. Wood St. 

Giminės ir pažįstami yra 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse. 

Lieka nuliūdime brolis 
Kazimieras Puplauskis. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS I R 

C H I R I R G A S , 

3259 So. Halsted St., 
Chieago, 111. 

Gydo visokias l igas moterų 
ir vaikų. 
Pr iėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; 3 iki 9. Nedėl iomis: 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 
v. i k i 8 v . 

RAČIŪNO NAUJI 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iš karės lauko, bolševikų dar

bai ir iliustruotos dainos. 
Bus rodomi 

Subatos vakare Gegužio 
(May-9 d. 

Šv. Jurgio bažnytinėje salėje, 
prie 32-ro pi. ir Auburn ave., 
Bridgeporte. 

Nedėlios vakare, gegužės 11 
d., Šv. Mykolo parap. svetainė
je, 1644 AVabansia ave., North 
Side, Chicago. 

Utarninko vakare, gegužės 
13 d. Brolių Strumilų svetainė
je, 107tos ir Indiana ave., Ken-
sington, IU. 

Seredos vakare, gegužės 14 
d. Bažnytinėje svetainėje, Em-
erald aveT ir 123čios gatvės, 
West Pullman, IU. 

Kurie norite surengti vaka
rus, meldžiu kreiptis šiuo ant
rašu: 

A. T. RAČIŪNAS, 
1632 N.LaSalle St., Chicago,IU. 

AMERIKOS LIE, MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir l ietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewrlting, pirk-

Dr. A. R. Blumentha! D.D.! 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 is ryto iki' 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki l l j 
4640 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.< 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. D. J . BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
lybos; teisTų, Šuv. Valstijų Tstorijos, n ° ^ S a S į * 1 ? ! . ^ . " " S Š H ^ 
abelnoa istorijos, geografijos, pollti- |Re«idenclja^l0731 So. Michigan Av. 
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rasystės. 

M o k i n i m o v a l a n d o s : n u o 8 r y t o ik . 
5 p o p i e t ų : v a k a r e n u o 7:30 iki 9:30 
31G6 So. Halsted St.. Chicago, 111 

B— 

P-l i E. 6, MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4 5 1 5 S o . W o o d 5 1 . 
Duoda lekcijas skambinimo pia
nu pagal sutartį. 

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

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

Takarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell <999 

CHICAGO, ILL. 

» * « • " " " • " • ' " " • ' 

Roseland, 111. 
Telefonas rezidencijos ir ofiso 

Pu l lman S42. 
V a i . : 9 r y t o ik i 11 d.; 2 p o p i e t ų 

I lki 4; 6 iki 9 vakare No.i 
9 iki 12. | 

8 8 - - - - - • • • - • - - • • • . - - • , . - • . . . g g 

Telefonas Pul lman 19 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS ER 

CHIRURGAS 

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

[ Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto | 

Ofisas 11719 Michigan Ave, 

T e l . P u l l m a n 4 5 2 

S 

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

V Dieną ir Naktį 
Dr. H. S. TOMPKINS 

HUSAS GYDYTOJAS-CHTRURGAS 
10821 Michigan Ave., Chicago, DJ. 
Valandos: 10—12 išryto; 2—4 po 
pietų; 6:30—8:30 vakare. Nedėl io

mis 9—12 ir sulig sutarimo. 

i*. 

' DR. G. F. YATES 
Į GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

£ llt tilta. 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncortlną. ir augs tai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
č iame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSICCO. 
1540 W. 47th St., > Chicago, 11L 
— — * m m m m m m m — • i , i — — i •• i i 

Ii 
l 

praneša, kas jis atidaro savo ofisą 
po numeriu 

4722 SOUTH ASHLAND A V E N U E 
Chicago, DJ. 

Valandos: 9 išryto iki 8 vakare; i 
Nedėl iomis 10 išryto iki 1 po pietų, j j 

EXTR A—NAUJIENA! 
Nuo pirmos dienos Liepos visokie 

stiprus grėrimai užsibaigs. 
Taigi, jeigu norite dasižlnoti kaip 

gal ima gardžiausius gėrimus padary
ti savo namuose, tai atsiųsk m u m s 
$2.00, o mes prisiusime jums formu-
lą: visus reikalingus ir pamokinamus 
dalykus. O jeigu nori gauti agento 
darbą ir uždirbti nuo $100.00 ir dau-
giaus j savaitę, tai prisiųsk m u m s 
$5.00, o mes prisiusime jums visus 
reikalingus dalykus ir informacijas. 

Lietuvi, nepraleisk šios progos, ne-
daleisk svet imtaučiams užbėgti jums 
už akių; tas bus atl ikta ir agentai 
uždirbs tūkstančius dolierių. Tal-gi 
buk pirmas, nes tik pradžia. 

Rep.—Songail and Co., 
1801 "VVabansia Ave., 

Chicago, 111. 

Mokykis Kirpimo ir Deslg&mg 
Vyrišku ir Moterišku Aprėdai? 

Mūsų sistemo ir ypatižkas mokini
mas parodytus jus žinovų J trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir gerian-
sius kirpimo designing ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
k ą patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų s lu-
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiaml aplankyti tr 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijal i i -
kai pigią kainą. 

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

MASTER DESIGNING SCHOOl. 
JT. F. Ka&nicka. PertfėtfftU 

Tersikraustė iš' 118 N. LaSalIfe St. 
J 190 N. State gatve; k a m p a i Lake 
gatvės. 4 lubos. 

įHimtftiiiiiiifimiiiiiiiifinmiitttiiittiiiii 
Resid. 133 So. Asrland BĮ v. Cnlcago 

Telefonas Haymarket 2544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted S t , Chicago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—I po 
oietu 7—g vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
iiiiiiiitiiiiiiiittiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiitiftiiiin 
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D R A U G A S 
Šeštadieni?, g#gužės 10, 1919 

CHICAGOJE. 
- - - - • M 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, j NEPAVYKO PASIVAŽINĖ 
JIMAS. 

Šeštadienis, gegužės 10 d. šv. 
Juozapas, Bažnyf-ios pat r. 

Sekmadienis, gegužės 11 d., 
Šv. Francičkus Hieromietis. 

Pirmadienis, gegužės 12 d., 
Šv. Epifanijus. 

Visgi pavyko nusinešti sveiką 
• kailį. 

ŠIANDIE PASKUTINĖ 
KAMPANIJOS 

DIENA. 

Paskutinė proga parodyti pa 
trijotizmą. 

Pergalės Paskolos kampani
ja šiandie baigiasi. Chicagai 
trūksta kelių dešimčių milijo
nų dolierių. Tie milijonai turi 
but surinkti šiandie. 

Kitaip arba kampanijos lai
kas turės but prailgintas ar
ba Chicaga turės rausti. 

Kad to ir kito nebūtų, šian
die visiems reikia subrusti. 

Šiandie paskutinė proga 
kiekvienam išreikšti viešai sa
vo patrijotiškumą. Paskutinė 
proga atsiliepti į Dėdės Samc 
pakvietimą paskolinti šaliai 
pinigų. 

Šiandie pirkite daugiau Pas
kolos bondsų! 

Padėkite mūsų metropolijai 
apsisaugoti nereikalingo paže
minimo, nuraudimo. Nes kitaip 
nebus surinkta reikalinga su
ma. 

Pirkite bondsų! 

Albert (J liauk y garailžiaus 
lange, 2307 West Chieago avo., 
buvo iškabintas pranešimas, 
kad parsiduoda antrarankis 
automobilius. 

Tuojaus atėjo du dailiai ap
sitaisiusiu" vyruku. 

Apžiūrėję nurodytą automo
bilių pareikalavo, kad šoferis 
juodu pavežiotų. Juk, anot pa 
taries, negalima pirkti katės 
maiše. 

Išvažiavo. 
Pravažiavus kelis blokus po

naičiu atstatė i šoferį revolve
rius ir liepė sustojus išlipti 
laukan. Tas paklausė. 

Palikę Sdferj abudu nuva
žiavo toliaus! 

Ties \Vestern ir Nortli avės. 
ant kampo stovėjo poliemonas. 
Jis pamatė atvažiuojantį au
tomobiliu. ' Automobiliuke sė
dinčiu jam pasirodė intariamu. 

Tad poliemonas puolėsi j 
automobiliu ir sušuko sustoti. 
Važiuojančiu, turbūt, pabūgo, 
automobilius neteko kontrolės 
ir už kokio pusblokio suteškė-
jo į šaligatvį. 

Abudu ponaiėiu pabėgo už
pakalinėmis gat vai temis. 

Ikišiol per "Draugą" lietuviai 
paėmė Victory bondsų už 10 

I tūkstančių dolierių su viršum! 

Beveik visi dirbantieji " D r a u g o " redakcijoje, ofise ir spaus

tuvėje jau turi paėmę bondsus. 

Kviečiame ir kitus mūsų skaitytojus ir prietelius pirkti 
bondsus mūsų ofise. 

ADMINISTRACIJA. 

«••• O » • • • • » » ! » » » 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 

PRANEŠIMAS. \ 

Peoples Stock Yard State 
Banką ant 47-th ir Ashland 
A ve. šiandie bus atdarą iki 
12 vai. nakties. 

Visi tie, kurie dar nepirko
te Victory Liberty Loan bond
sų, nusipirkite, nes šiandie— 
paskutinė diena paskolos kam
panijos. 

NEPAMIRŠTAMI SLAKE-
RIAI. 

LIET. VYČIŲ CHICAGOS 
APSKRIČIO SUSI-

RINKIMAS. 

MIESTO VALYMO SAVAI 

Oiieagoje miesto valymo sa
vaitė prasidės vytoj, gegužės 
11 dieną. 

Tuo tikslu sveikumo komi 
sijonieriaus ofise buvo pilie
čių veikėjų susirinkimas. 

Pasikalbėjimų metu Hyde 
l)r. Robertsonui pastebėjo, 
kad miesto valymu rūpinama
si. Bet štai paties komisije-
nieriaus ofiso langai kaip bai
siai apleisti. Purvini, aprūkę, 
per juos nieko lauke neįžiūrė
si. 

Visi bus suimti ir patraukti 
atsakomybėn. 

(Jauta žinių, kad Ohieagoje 
prasidėsiąs abelnas karės sla-
keriu gaudymas. Yvriausvbė 
negali dovanoti visiems tiems, 
katrie paskirtu laiku nesire-
gistryvo ir katrie pasislop.'-
nuo kareiviavimo, kuomet bu
vo šaukiami tarnybon. 

Pederalio distrikto prokuro
ras ( lyne tvirtina, kad visi 
slakeriai bus sugaudyti. Nei 
vienas neišvengs bausmės, jei 
bus jam prirodyta kaltė. 

Nedėlioj, geg. 11 d. Lietuvos 
Vyrių Chieagos Apskričio į-
vyks mėnesinis susirinkimas 
Visų Šventų parapijos svetai
nėje, Roselaude, 111. Pradžią 2 
vai. po pietų. 

Kuopų delegatus kviečiame 
laiku suvažiuoti. 

Valdyba. 

A. L. P. BLAIVININKŲ CHI
CAGOS APSKRIČIO 

SUSIRINKIMAS. 

d., S. m., 
parapijos 

POLICMONAS SAVO NA
MUOSE UŽTIKO VA

GILIŲ. 

Poliemonas George Wise 
parėjo namo, 4141 Berkeley 

Komisijonierius teisinosi, jave. ir kaip kartas sutiko vie-
kad tam tikslui miestas netu
ri pinigų. _ 

Hynes tad pažadėjo užmokė
ti už langų apvalymą. 

Taigi Cliicagoje valymo 
savaitė prasidės nuo paties 
sveikumo komisijonieriaus o-
fiso. 

PASIGIRIA MAŽOMIS IŠ
LAIDOMIS. 

Sveikumo komisijonierius 
Dr. Robertson praneša, kad 
Munieipa! Tubereulosis Sani-
tariume per kovo mėnesį bu
vę 922 pacijentu. 

Tų visu pacijentu užlaiky
mui kasdien išleista tik $11.29. 

Tai reiškia sugebėjimų šei
mininkauti J 

Sako, todėl pramaitinimas 
taip pigiai atsiėjęs, kad visuo
met perkamas knomaistingiau-
sias maistas. Tokio maisto ma
žiau reikia. 

Ve kame tų mažų išlaidų pa- \ 
slapti*. 

na vyrą išeinantį iš namų. Su 
savimi jis turėjo našulį su pa
imtais iš poliemono namų dai
ktais. 

" K u r tu e m i ? " paklausė jo 
poliemonas. 

"Kraustaus i" , atsakė tasai. 
"Gerai, tai aš tave del vi-

sako palydėsiu", tarė polie
monas ir nuvilko vagilių po
licijos nuovadom 

Pasisakė esąs koks Marshal 
;Ia\vkins. 

Xedėlioj, geg. 11 
Dievo Apveizdos 
mokykit* kamb. X<>. 2 įvyks 
Amerikos Lietuvių R»K. Pil
nųjų Blaivininkų susirinkimas. 

Visos kuopos malonėkite pri
siųsti delegatus, nes šis susi
rinkimas bus labai svarbus. 
Via prisiųstas ^svarbus laiškas 
iš Centro raštinės. 

Valdyba. 

kalbėjo p. J . Kaupas. Šis trum
pai perbėgo liberalų atsišauki
mų ir išdėstė, ką. gera libera
lai savo seime gali padaryti, 
ko ne, ką gali įvykinti, ko ne. 
Abiejų A. L., T. narių paaiš
kinimai aiškiai nušvietė, kad 
dabartiniu laiku lietuviams ne 
seimo reikia, bet reikia būti 
prisirengusiems prie seimo, ka
da jo pareikalaus Lietuvos 
reikalai ir jų teisėti vedėjai. 

Po kalbų buvo duodami 
klausimai, į kuriuos atsakinėjo 
abu, augšeiau minėtu, kalbėto
ju. Pasirodė, kad seimo nori 
ir jį šaukia tiktai Bridgepor-
tas, atsiprašau, Bridgeporto 
liberalai. Vienas pikeerių ma
li orius atsistojęs dargi pasakė, 
kad, girdi, Bridgeportas—tai 
galybė, tai širdis. Į tų pasidi
džiavimų pasiprašęs balso vie
nas aštuoniolikietis atsakė, 
kad iš Bridgeporto (liberalų) 
širdies pasidarys tik plaučiai. 
Susirinkusieji gardžiai nusi
kvatojo. . 

Suėmus viską, susirinkimo 
įspūdžiai buvo tokie, kad, jau 
nekalbant a?pje nepritariančius 
seimui, ir seimo šalininkai gri
žo namo su kita mintinu. Ei
nant iš svetainės girdėtis bu
vo kalbos, kad, bra, girdi, tai 
pasirodo, kad po mitsų draugi
jas landžioja Lr agituoja už 
seimą samdyti asmenys ir ne 
Lietuvos, bet liberalų partijos 
naudai. 

, Rep. 

fe-

NAUJŲ VARGONŲ PAŠVENTINIMAS 
IR KONCERTAS 

NEDELIOJ, GEG.-MAY 11 D., 1919 

rapijos svet. Pradžia 7:30 vai. vakare. . . . . 
Bažnyčioje vargonų pašventinimo programų išpildys Chieagos lietuviai vargoninin

kai. Vakare bažnytinėje svetainėje koncerto programų atliks vietos sv. Ongaiaus cno-
ras, taippat dalyvaus ir vargonininkai. t 

Tapgi patsai apgarsinimas jau duoda suprasti, kad viršminėtoje dienoje, Ims nepap
rastos iškilmės, "kokių dar Cieeroj niekad nebuvo. , 

Tikimasi, kad šiuom kartu nei vienas neiškęs neatsilankęs ant iškilmių. 
RENGIA 6V. ORIO ALIAUS CHORAS. J 

DIDELIS DALIUS 
— surengtas — 

SUSIVIENIJIMO TRIJŲ DR-Jįli DR-S7ES $V. ROKO, DR-STES 
LIET, DARBININKU IR DR-STES AUŠROS VARTŲ MOTERŲ IR MĖGINĮ) 

— atsibus — 

NEDELIOJ, GEG.-MAY 11 D., 1919 
M. MELDA2IO SVKT., 2242-44 VV. 23rd Place 

Pradžia 0:00 vai. r alave. —:— 61 

ir (War Tax); 
. . • »..,. Įžanga 25c. 

Kviečia visus KOMITETAS. 
• 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wis. 

fĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIirHlllinillIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi: 
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DIDELIS VAKARAS 

IŠ TOWN OF LAKE. 
J - U J -

I š A. L. T. NARIU SUŠAUK
TO SUSIRINKIMO BRIDGE-

PORTE, CHICAGOJE. 

$300.000 PRAŽUVO SU 
PASTOS MAIŠU. 

Visoj šalyj imta ieškoti vie
nos pastos maišo, kuriame bu-

; vo $()()(),()()0 pinigais, čekiais ir 
I drat'tais. 

Tas maišas nežinia kur pra
žuvo pirm keliu mėnesiu. Ir 
tik šiomis dienomis patirta a-
pie jo pražuvimą. 

Tas brangintinas maišas bu
vo siunčiamas iš Kenosba, 
Wis., pastos ofiso. 

DARBUOJAMASI PALIUO 
SUOTI ŽMOGŽUDĘ. 

Mrs. Trepagnier, kuri andai 
eia nužudė leidėją Volland, 

VAINIKŲ DIENA, KAREI
VIŲ PARODAVIMAS. 

Paliuosuotus iš tarnybos ka
reivius sumanyta suorganizuot 

laikoma kalėjime ir nepriima-į ir patraukti juor maršaviman 
ma už ją jokia paranka. i Vainikų dienoje (Deeora^'on 

Jos advokatas darbuojasi ją day.). 
paliuoshoti. Susiranda net ir j Tą sumanymą įvykinti dar-
žmonių, katrie nort padėti už buojasi grarid maršalas, pul-
žmogžudo paranką. jkininkas Steward. 

Užvakar vakare Šv. Jurgio 
parapijinėn svetainėn Ameri
kos Lietuvrų Tarybos nariai 
Ohieagoje buvo sušaukę diau-
gijų atstovų bei valdybų susi
rinkimą, kad paaiškinti, delko 
A. L. Taryba ir su ja einan
čioji katalikų visuomenė ne
pritaria seimui, kurį šaukia 
susitaręs būrelis Bridgeporto 
liberalu. 

Žmonių prisirinko artipilnė 
svetainė. Buvo ir liberalų. Pa
čią tūzų nesimatė, tik matėsi 
jų patarnautojai. Beje, tą va
karą liberalai laikė du susirin
kimu. 

P-as j . Kaupas, atidaręs su
sirinkimą ir paaiškinęs tikslą, 
perstatė kalbėti kun. Pr. Bučį, 
" D r a u g o " redaktorių. Kun. 
Bučys kalbėjo apie- valandą 
laiko išdėstinėdamas- visuotino 
seimo svarbą, kodėl tankiai 
šaukiami seimai netenka svar
bos ir reikšmės ir visa tą pa
remdamas faktais iš netolimos 
Rusijos praeities. 

Kada paprašė, kad atsisto
tų î ' pasakytų, kur ir kaip 
Chieagos lietuviai kunigai 
Lietuvą pardavė Lenkijai, tai 
niekas nedrįso ne kilstelėti. 
Gi tie asmenys, kurie fabrika
vo ir paleido tą melą, sėdėjo 
ir nuleidę noses, it kalakutai, 
raudo tiktai. Aiškesnio priro
dymo liberalų melo jau nerei
kėjo. 

. Nedėlioję, gegužio 11 d., 
7:30 vai. ryte visi kareiviai 
ir rengėjos susirinks ties Šv. 

Pirm. A. Grebas, 1117 Kentu-
cky, Ave. 

Vice-pirm. J. Stauskas, 1414 
New York Ave. 

Rast. A. Brusaka, 824 High 
Ave. 

2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supe-
rior Ave. , 

Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437 
So. 11-th St. 

Org. Raš. Ig. Ermala, 1717 
Erie Ave. 

Maršalka M. Daunora. 
. • * - • 

Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis, 
J. Rutkauskas. 

Mitingai atsibuna kiekvieną mė
nesį po pirmai tą nedėlią. 

rengiamas 

Į A. L K. K. MOTERŲ S-GOSI KP. Į 
s kuris bus 

Į NEDELIOJ, GEGUŽES 11 D„ 1919 
5 . (Motinų Dienoj) 
| SV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINE, 
S 32-ro Place ir Auburn Ave. 
| PRADŽIA 7 V AL. VAKARE. ĮŽANGA 35c ir 50c 

Kareivių pagerbimo valarėl io. 
dienotvarkė. | LIETUVOS 

PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekartą Jųs savo balsais 

Kryžiaus parapijos svetainė, U spręsite, kokia turės būti Lie
čia visi sueis į bažnyčią, nes 
pirmosios Sv. Mišios bus lai-

5 Bnssulošta pirmu kartu Chieago j gražus veikalas E 
| " K A T R A N E I S M A M! A X £ ?" Į 
E Taigi bus gražus muzikališkas programas dainos, JĮ 
S smuiką ir piano solo ir tt. 
s Po programoj šokiai, žaislai ir visokie pasilinksminimai. 
| Kviečiamo gerbiamą publiką skaitlingai atsilankyti, o S 
= užtkrinam, kad nesigailėsite ir gražiai vakarą praleisite. I 

I MOTERŲ SĄJUNGOS 1-ma KUOPA. | 

K ^ • 

/ v 

uz kareivius kytos uz žuvusius 
karės lauke. 

Paekui ]>o pietij, 2 vai., visi 
kareiviai ir rengėjos susirinks 
prie p. J . Skinderio svetainė*, 
po numeriu 4523 So. Wood St., 
Iš eia prasidės maršavimas 
gatvėmis, grojant bernu. Ap~ 
maršavus paskirtas gatves, vi
si sueis j Davis Square parko 
svetainę. Svetainėje, 3 vai., 
prasidės Įvairus programas, 
būtent: kalbos, dainos, lošimas, 
gramo seks abelnas pasilink
sminimas. Oriež skaitlingas 
benas. 

Visi, imdami dalyvumą, tu
ri turėti nžkvietimo ženklą. 

Rengimo Komisija. 

tuva ateityje. Kad gerai nu
spręstumėte, kviečiame ingyti 
knygą 

"APIE APŠVETį" 
parašė Kun. Prof. Pr. Bučys. 
Kaina 25c. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 West 46th Street, 

Chicago, UI. 

*•*• 

A. L. R, K, MOTERŲ SAJUNSŪS 
3 KUOPA 

stato scenoje vieno akto , 

"DĖDE ATVAŽIAVO" 
Nedėlioj, Gegužės 11d., 1919 

Dieve Apveizdos Parap. Sret., 18 ir Union Ave. 

PRADŽIA 8 VAL. VAKARE. 

I 
f i n 

Nei vienas nepraleisikte šios progos ir visi atsilan
kykite į rengiama j i vakarą. Zionais galėsite gražiai pa
sišokti. Gėrimas parvežtas iš Kalifornijos, kurio dar 
niekas neragavo. 

Visus kviečia MOTERŲ SĄ-GOS 3 KUOPA. 

PRANEŠIMAS! 
BRIDGEPORTAS. 

Šv 
Šv. Aloizo Jaunikaičių Draugija, 

Jurgio Skyriaus laikyR savo 
susirinkimą nedėlioj, gegužės 11 
d., 1 vai. po pietų, Pasilinksmini
mo kambaryje. 

Turime labai daug neužbaigtų 
reikalų. Taipgi yra ir*naųjų da
lykų del apsvarstymo. Visi nariai 
meldžiami kuoskaitlingiausiai at
silankyti. 

Stanley J. Petkus, pirm. 

PIEKITE KAR*S TAUPY 
Po kun. Pr. Bučio kalbos MO ŽENKLELIUS {W.g.S.). 

KV 

DIDŽIAUSIA Į lETUYlSlU KRAUTUVE RHICA80JE 

PIARL QUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chieagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, silabi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikalijskus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklj gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
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Vokiečiai 
tii 

Paryžius, 
diena vokia 
lx'' padavė 
raštą. Prani 
šieji sutart 
5iams tiesk 
sulig a n ii n 

Sako, jofl 
b("' ,iau k a r i 
tarties turia 
neatmainom 
sulig padiK) 
būdu nogali 
visokia miu 
mesta. 
* Vokiečiai 

talkininkai d 
sušvelnintu, 
duotos tokiol 
sutiktu nei 
gerbianti l a j 

Tai kini n k; 
raštą tuojau 

Atsakyme 
taikos sulai 
lig principaj 
paremta arui 
lytos laikos 

Toliaus paj 
kai negali d ii 
šiuose la ikoj 
muose. Bet 
duoti kokias 
sugestijas, : 
galima lengM 
suprasti. 

Vokiečiai I 

okieciai 
tvirtina, kad] 
taikos Qąlyg< 
<v*ios su prezi< 

PAREIKAli 
BUVUS 

Paryžius, g 
paskelbė vietų 
siuntinvbės u 
t alk i u inkų rę 
buvusį vokie( 
d\jos vyriausj 
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Londonas, ; 
šoje iš Hague 
pranešta, jog 
sybė nnsprend 
vusį kaizerį U 
pastatyti jį p 
tribunalą oi p 
dant jam karc| 
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