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Viennoje
Naujas Meksikas r 

armjja ties Jau

«W<M-

;žventazi» Ttau bel«ų rrika-

Muktaftau, biri. 11-Kuo
met andai senatas patyrė, kad 
pilnų taikos sutarties tekstu 
turi Ne* Yorko rtnansutai. gi 
senatui sutartis iš Paryžiau* 
nepnrsiunėiama. senatas pa
skyrė komitetų ištirti, kur fi
nansiniai gavo sutartį.

Komitetą* tad pakvietė 
IVashingtonan keli* Ne* Var
tai finansinių*. Vakar įvyko 
išklausinėjimai.

Paaiškėjo, kad taikos sutar
tie* tekstų, ka* nuo senato lai
vo slejuama, iš Euroja** parsi
gabeno Raudonojo Kryžiau* 
vir*iBt*ka* Davinom,

jis yra gavę* sutartį, ka* 
yra davę*.

■raMMK Uri. 1Z — Belgų 
kardinolas Mercier paskelbė 
savo ganytojinį raštų j tikia-

Tam rašte pagerins ji* 
Aveatojo Tėvo nuveiktu* dar
bu* l*4gų tauto* reikalai* Ica- “’R *’>*r‘**a. 
rė* metu. Minia žnm

Kardinolu pažymi, jog k

DAVNUBmraanŽ'

Tik JO poliemonu priimta j 
atgal.

WMRg-('aš^da. biri. II 

—l'žvakar čia oficijaliai ii 
tarnybos prašalinta policmo- 
aai. kurie tavo prisidėję prie 
generalio įlarbininkų streiko.

Streikininkai tuo mrtu buvo 
pakėlę riaušes. Daugeli* žmo-

TV-V. vr. mi paliuosuotų poliemonų vic-
iirit hrtan Gk ir prisiekdinami. Sužeista

vTTOtalMU Ir <l«U|k K*m« 

Ypač svarbu* Belgijai km,Bk’ 

Apimtojo Tėvo protestas pne* 
deportavimų Mgų, kuomet 
vokiečių militarinė v_____
*------------------ Mr-A-2-At*------------------  1— n----vrBf TOKioijoa ir

Seržantą* Coppin* nž didry- 
rybę katėje buvo gavęs Vikio*

valdžia Keli žmonės jj

IŽU*

biri. 12.—Rer*

eiW-

Airijos klausimas pateksiąs 
Taikos Konferencijai

Kongresas sumažino išlaidas 
geležinkelių reikalais

TAIKOS KONFERENCIJA
SVARSTYSIANTI AI 

RUOŠ KLAUSIMA

Dublinu, larž. 11 — Iš Pa 
ryžiau* virto* vienam laikraš
čiui de|*-šuota. jog Airijoi 
klausima*. turimi, busiu* pa
kelta* ir atitartas Taiko* Kon
ferencijoje.

Amerikos delegatas taiko* 
konferencijoje, K M. lluusc. 
kaipo patirta, lomi- dienomis 
aplankysiu* Angliju ir tenai 
paraginsiu* Anglijo* vyriausy
bę pabaigti reikalu* su Aiiija.

Taijipat sakoma, jog. turimi, 
atstovą* llouse aptaakynų* ir 
pačių Airiją. kad vietox patir
ti airių stovį.

I
j

vokiečių val- 
tik praėjo* kokiom* še

šiom* savaitėm*.
I)ar pažymima, jog Latvijo

je ir laetuvoje vokiečių ka-

der Godta. Jam ten* pakyla 
nulmiišyti į tų failų poiHiki- 
aiu* reikalu*.

Vokiečių kariuomenė atšau
kiama iš Lirtuvu*. IM kuomet 
lenkai gaus įsakymų a|dei*ti 
Urtuvų.

VILLOS ARMUA ARTI 
JUAREZO.

KalklM ŽM Ims. ikjuurjo j vai n y 
partijų vadai

Po to žmonių minios pusi 
lei.lo jmrodaviman. Parodav- 
mu eilėse turėjo Imt mažiau
sia 20,1110 žmonių.

Nusėta į Srhararahargrr- 
|4ata. Tenai ir vėl įvyko pra
kalbos.

Žmonių eilėse buvo repre
zentuojama* kiekviena* austrų 
luomas.

Partslavimo metu šūkauta 
Įirieš taiko* sutartį ir giedota 
vokiškos giesmė*. Daugeli* 
žmonių turėjo prisisegę vokie
čių naeijooaliu* ženklus.

Po viskam jaunimas pradėjo 
išdykauti. Imta grūmoti tal
kininkų misijai. Bet policija 
veikiai jiravetlė tvarkų.

KTUOSUMF 
CUOS.

i • R M

Talkininkai atsidarę peri

DsMtų Ifidu IhHL 11-TSn 
vyriausių šalia* įstaigų. pasibaigė gatvekarių ilnrlrinin

Taippat senatų apeina palir- kų streikas. Airi pusi pasek
ti, ka* sutartį parūpino finui mingai nutaikė pati miešta ta- 
.Įrtamc jryta.

Joana, Meksika. luti. 11- 
Ant šito miesto puikuoja trys 
aiški rio* nauju* Meksikos res
publikos armijų* įlaly*.

Reikia manyti, kad šis mie*. 
ta* šiandie, o gal rytoj. |mtek* 
Vilkt* kareivių rnnkoac.

Vilki* armijai vadovauja 
gen. Angele*. Pirm kelių dienų 
ėin tavo laukiamas už|>uoli- 
■nm*. I* via amerikonai ir ijr- 
lomieji mvk*ikonai išsikrau
stė Kiiv. Valstijų pusėn. Dau
geli* *u savimi jmsiėmė ir sa
vo numins.

Vakar Vilios kariuomenė bu- 
vo -jau lik už kelių mylių nuo 
■indo.

(’armnzo* knriuomenė, jm- 
*ių«ta sulaikyti priešininko 
briovimųsi, laivo įveikta.

Vakar miestų apleido 3tMi 
Carranzo* raitelių. Nuslinko 
rytų šonan.

Manoma, jog Įnčiaiu mieste 
at*irundn <langeli* villi-tų.

Kuip šiandie laukiama* al»-l. 
na* prieš miestų nžjmulitiui*.

Konctantinopolis. biri. 11— 
.\nq dieno '’*• kninrn* sttnaiki* 
no turko sultano mmus—Yil- 
<tix kioslc.

SUSIDAUŽĖ DU 
GARLAIVIU.

Ne* York, Irirž. 12.—Cž 30 
mylių nuo Kandy llisik praeitu 
pusiaunakčiu garlaivis Wal- 
dvrsee susidaužė *u garlaiviu 
Rodom lo.

\Valderwe sugadinta*. Kiti 
garlaiviai nuo jo paėmė įgulų 
ir keliauninku*.

Ibslondo jmrplnukin iš 
ro|w>, *u knreivinis.

Eu-

Paryžių, Iriri. 12.—Vakar 
keturių viešpatijų taryba tai
ko* konferencijoje, kaip ir |>a- 
jirastai. turėjo susirinkimų. 
Susirinkime, sakoma, apsireiš
kę* abelnn* ja-simizmas, ne* 
nesutinkama nuomonėmis tai
ko* sutarties reikale. Keli 
svarbų* klausimai, paliečian- 
tieji vokiečių konlr-jioriuly- 
mus neišrišti. I'remji<ras (Te- 
liM-nreau atsisako |>a-ijudinti 
iš užimto* ravo jiozicijae.

Silezijos klausima* nea|>tar 
tas. Tenai litikų-vokiiėių ru 
Is-žiai dar nenustatyti

Kada sutartis bus patvirtinta.

Virto* laikrašti* Erlm «le 
Paris rašo, jog taiko* sutarti- 
l>u«ianli patvirtinta neanks- 
č-iau liepo* pirmos dieno*.

Tn« pat laikrašti- tvirtina.

po*akyti, kuomet talkininkai 
induos Vokiečiams atsakymą, 
kuomrt vokiečiai patvirtins 
nutari j ir kuomrt panilmigs to* 
visų pasaulį varginančio* ta
rybos.

Bd visokių pasakojimų yra 
tirštai. I“av„ sakoma, jog svar- 
Iriausieji klnusiuuii busią jm 
vesti išrišti tautų sąjungai.

Taippat sakoma, jog vokie
čiams |*> duoto atsakymo bu* 
a|>riliuotas laikas intvirtiuti 
taikų.

Vi* tai tik spėjimai. |k-t 
faktas yra, kad talkiniakai 
darbuojasi, skubinasi, ne* pa
sauli* reikalauja greitesnė- 

! raiuyl*-*.

Pramataurap«Termta

IVrvrrraiė* Vokietijų, val
džioje tikrai |>ranuitiHiHi». ži
novai tvirtina, jog ilnluirtile 1 
vokiečių valdžia nesutik>ian'i 
patvirtinti taiko* sutartį. jri'\’ 
sutartyje im-Ihi* indėli žymų* 
imlengvininmi sąlygose.

Kiek žinoma, vokiečiai pa
lengvinimų negaus, 
kni kurias atmaina* tecbniš 
kuoju žvilg-niu.

Tad aišku, kad valdžia tų

NUSKENDO ANGLIJOS 
NARDANČIOJI LAIVĖ

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W8 8),

Waxhtagtoa, lurž. 12. 
Kongresą* 3U3 Imburia prieš 4 
paskyrė *73<UMkMR geMta- 
kelių reikalam*. Tie pinigai 
reikalingi geležinkelių admi- 
nist racijai.

Ih-mukratni atstovai tuo la
imi nejmtvakintl Jie vartai 
už tai. knd butų paskirta kar* , 
Ica* didesni- šunta, tr. vitaža^ 
milijania* ir 3MI milijonų doL, 
knip tn buvo reikalavęs geae- 
ralis geb-žiakelių dii i ktoriMb

Dšlesllės sumos |m*k yrimui 
liriešinosi |utl* u Ii 1imim4ių| 
reikalų komiteto pirminiakaa, 
atstovas (iood. Ji* 
joję muhqm

--------1 jrjj daug abej 

savo rnnkosna valdyti griežia- ' 
kriiu*. tam tikslui išleista jaa j 
3U0 milijnaų doL <>i *u dabar 
jm-kirta suma bos viso $1 

, 2.VUIISUIII.
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San Fruuetaco. Gal . birt. 12.

" jsi
nusprendę kiekvienam žings
nyj priešini ie* japonam* ir i«- 
raližisdi ja|*>nų vnldininku 
veikimų.

Kon-otiai. sakoma, neklauso 
ja|*mų Įiundymų. nemoka 
mokesčių, ignoruoja japonų 
teismu*.

I'ž tų tūkstančiai 
turi kentėti. IM
nu-pn-ndę veri-inu mirti, knip 
leisiduoli jojamam*.

i
I

į
VakteCių laimijfanu.

Vokiečiai vienų daiktų- lai 
tikrai laimėjo.

Galimas įtaikius, knd at<-i 
nantj rudinį Vokietija Im- 

{priimta tautų sųjungtm. Kuo
met tas Ims jmilarytn. tumis t 
nuo vokiečių nuslinks žymi 
dali- sunkenybių.

Tulkiniiikni vokiiėiniii, |ki 
statė sulygau, jei jie nori jsto 
ti sųjungim. Svarliian-His su
lygo* yra los: turėti imstm'lų 
vyriauvhę. patvirtinti taiko* 
sutartį ir pilimi pildili taiku- 
sųl.vgas.

Ta* sųlvgns iš|>ildyti m-bu- 
sunku viikiiėiaui*. Ir 1<*|el jie 
lui- priimti tautų sujungtai.

Pabaltijo* reikalai.
Taiko* Ktmfenmrijus ketu 

Irių viešjmtijų tarvlm anų die 
n, svarstė Ertonijii* ir kitų 
1‘aballijns šulių klausimų.

Paaiškėjo, kad Pnlmllijuj 
Veikia u|>ie ."i.ISSI vokiiėių ka- 
riuoincnės. Išjirudžių talkinin
kai nieko nebūva rakę tame 

, leikale. Nes buvo liumoiiut. 
knd vokiečiai veikia tni prieš 

I l*ilši-viku-.
IM gauta žinių, knd šiandie 

• vokiiėlai ti-n jnu liemažko iuui 
M-liraulii-* su ru-ų l*dL-vikai- 

jir visoj Pnliallijoj |*ln1itui sa 
V» in*nkų.

I Tad nutarta jmn'iknlant*. 
‘knd vokiiėių Lnriucmsis'' i- 
Pnlallijtn Imtų atsauktnj 
knijio ten i

! 1**1 dnr IhIi

Maršai*-

I

Utimi*

i sb* mninu,
knd gal knip rytoj talkininkai "•I*"'"’-
indui**!!} navo at- Kuutiw1 Ima jvykp. VtbkiHi-
-akymą. Brt nežinia, kaip vo- Jo<ir *'tt* sugriauta tlalmrlinė 
kiečiai atsinešiu j tą atsaky- «Mžia. Sorijalhtal mdrk* va- 

Imą. dovaujančiu* rolės. Kabinetan
papili- jmžang<-*nieji gaivalai 
m Erzbcrgerin priešakyje.

1 Ir ta nauja valdžia ln> jokio 
o* kai Iatidėliojimo |<atvirtin- sutarti, 

tikrai negali! Tnip bent jiramatomn.

Londonu, biri. 12.—Admi-
lalitela. |ioskelW-. jog BaMijo*| v.m..
juri-M- birželio 4 d. kažkur pra-1 v“ofa’ kaMw>-

Ižuvu viena anglų nardančioji| Apie taiko* sutartį šiandie 
laivė. S|*-jaiim, kn<l ji Im* nu 

I skrudus *u visais žmonėmis.
-kletdžiama visokiu 
»*. Bet nieką

Ik
1<

m- tik ner<4knltng4.
bjnu* kenk-•nuhcn.
► Forii volurriii nr-
komisijai pn»iun!<

BIRŽELIO 12. 1910

Chicago ir apylinkėm- 
e» ,l»-l*--iuotu šiatidii- 
•j: gali tat lietau*; mni

žinrmių 
korotuuii

30,000 KAREIVIŲ IŽVAŽIA
VO NAMO.

Brcst, I 'ranenzija. Iriri. 11. 
Birželio !• dieną šį metą 

aplenki !• Imn*|iortitiini laivai 
su 3u.i»«i amerikonų kareivio.

Arehancelakaa, biri. 12. —U 
čia ateinantį s*-kmndicnj iškė
liau jn |Mskutin<' amerikonų ka 
reivių įlalis. Kdiauja namo.

Čia šiauriniam frante ne- 
n|iril>uotnni laikui |Kiliel:a tik 

, viena* aiia-rikuniškų inžinierių 
būrys.

ARKIVYSKUPAS BONZANO 
IAKELIAŪJA RYMAN.

Warhington, Iriri. 12. Va 
kar X‘‘w Vurkan iškeliavo A 

l |mštališka« delegatu* Arkivy- 
ku|gi. Daužanti,

I* N<-w Yorko Arkivysku 
|m- kėliau* Ryman, kur. kaip 
sakėsi, išbu»in» 4 mėnesiu*.

PROHIBICIJOS KOMISIJO 
NIEKIUS GAVO KA 

LĖJIMA

Vanconvcr, B. C , Irirž. 12.
W. J. i'indluy, buvę* čia pro 

llribirijo. komisijuairriu*. teis 
Irrei nulmusla* jstaii metų kn 
I Ič-jiitiuti ui jiavogimų nuo vy 
Iriansybė* <biugeli(l svaigalų.

I ORAS
M

■K
rv

j
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LIETUS PAKENKĖ MIS
8OURI KVIEČIAMS

Jefferson City. Mo. biri Ii
Fetleralė ir vidstijos žemdir

bystė* komisijos |in-kelbč, jog 
parkui inių dienų lietu* Į-adarė 
didelius nuostoliu* kviečiama 
Mirsouri valstijoje.

AjKknitoma, knd nuostoliai 
sieksią 81.4117.7(0.

Kitokių javų puikur užderė- 
jinuir piuiiuit<Hnn>.

STIJOSE.
Vakar prasidėjo streiko* 

telegrafų operatorių vi šone 
Su v. Valstijose. Anot streiko 
vadų, vakar l'liicagoje nedir
ba jnu 9191 vyrų unistų. Kirvi- 
ka» ka»dien risiu* didyn visoj 
šalyj, tvirtinu telegrafistų u- 
nijn* viršininkai

Kol k
lUti

m-»1 
it«al u«l

■

I PIRKITE KARĖS TAUPY- 
IMO ŽENKLELIU8 (WB&).

I

t



2 S

I

“DRAUGAS”
UMt'antAM n.ui.Y panoro

MMM^nmr —a—M

Om Y«or..............................................ųzn

UKTTV1V KVr.VIJKV IHIAnVSTU

“DRAUGAS”

aa*****. ilsiMI a*n*ia*Mi *>**<i i ur 
*0oot hr**>>>* *» «******* • •r4«r“

M*O**l suunu / r-KUtne** 

“DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SU Chtcaųo, III.
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] šį uuua-rį di'iiuiK- pruiH*- 
•širaų apie uelaiiuiuguosius 
:Lietuvių Dienos pinigus, su
rinkta. Amerikoje 1916 nu*. 

"Iria Pranešimas, tiesa, ilgo
kas, Be visai nei aiškus, bet 
aiški yra viena vieta, kur |ia- 
aakyta, kad už tuo* pinigus 

-jaa pristatyta yra maisto į 
Ltotovų. To mes ir l<-norėjome.

Pranešimų sugadina jo už
baiga. Ir minėt lamas žmonių

-Uptžto nusiskundžia jų apsė- 
jima ir žodžiais, pndnuginda- 
■M ir be to riuutlingu. tarp 
lietuvių nesutikimus.

Jam nc|iutinka, kad pp. 
Vinika* ir Kielskis ni|>inosi 
tų pinigų |M.*rdavimu į Lietuvė 
1919 turtai*. Jeigu p laųiutto 
far treja, metu*, neišrado 
pramonių juo* persiųsti, tai 
onprantama. kad Kk»-kut)*vi. 
Tarybų Komitetas, |«u*in-mda- 
ma* Ne»- Yorko S>-imo nus
prendimu, ėmė pats rūpintis 
tais pinigui*. Mes, iš šalies 
stovintieji, esam dėkingi pp 
Vinikui ir Bielskiui, kad |>aju- 
dino Ijrtuvių Dienos gulintį 
kapitalų. Kituose utsitikimuo- 
sc būdavo, kad toki* pujudi- 
nirnas puskatimbivo W»l|M*<- 
tingus globėjus labinu veikti 
ir greičiau įduoti glol*>juiiui* 
Miliui* tiems, kuriem- jo* 
skirtos, lies esatis* linkę min
tyti. lutd pp. Viuiko ir Bielskio 
žygiai galėjo tų |«itj |«tanui- 
vinių atlikti Uetuvių Dienus 
pinigam-.

l'-nn* lsųKilto misi-Liindžia 
ant žmonių reikalavu-ių. kud 
jis greičiau tuo* pinigus |<|-1 
siųstų tėvynri. Ir me* pri- 
kluusoiiK- prie tų žiiaiuių. Ji* 
reikalauja, kad įneš gnilė 
tium-- savtl žįslžių. <> mes M* 
signiliiiie jų.

> tik šūktelti, kad lietuviai 
netvertų juokių panašių Drnu 
gijų, kol ponai daktarai at
liks nuo tarnavimo grynai 
partyviam* tikdama. Tie pn-

| ima ui geras jokios užmanytos 
i bei sutvertos orgai&isacijoe, 

kurios pienas ir principai nė
ra remiami pilnai Ir aiškiai 
Raud. Kryžiaus pienais ir 
principais".

Toki, tat yra Raud. Kry 
šaus Korulsijaans Pranešimai 
(šie!) Skaitytojai mato, kad 
|.>nai daktarai laimi įlarbuo- 
jnsi. Jie rn-turi laiko nei laiš
kų parašyti be bjaurių klai
dų. Jie taip suvargę, kad nei 
pnuM-siinui neišteko švarios 
p,.penis, o parašė jj ant su- 
įrišto jklypo.

Ik-ekianii dulkiuosius moks
lu. Įsmai daktarai neišmoko 
nei Įmpradų mantlaguam tai
kiklių, ne. suterštų popergalj 
Išsiuntė skelbti viešai. Jei jų 
ofisai yra lūki švarų, kaip jų 
(•ranešiuia*. lai vargas jų. li
piniams.

Tai gi lietuviai ir lietuvė*, 
tegu nelaukiu kol mus tinktū
rai aprivulys, o tegu dirlm 
pradėt ųjj Itaudonujo Kry
žiaus darlių. nežiūrėdami sri- 
lituojančių daktarų.

ilamltmojo Kryžiau, pienus 
! ir principus na** imtyrėme pir
mu, negu |M>nai itaktarai, ne
mokantieji rašyti pranešimo.

Kiek vėliau* gavome kultū
ringų p. Graiėunu laiškų, pa
doriai parašytų ir be klaidų. 
Jame pranešama, kad daktarų 
Komisija, kuri ru|Htui*i Lietu
vių 1 La talonojo Kryžiaus reika
lais susideda iš ponų tarpė
liau*, p. Žilvyčio, J. Kulnu, C i 
Vezriio ir Moutvido.

Telegramai Iš Amerikos.
Gegulės S d. 1919 i

Ju Ekscriemdjai Antanui 
Smetonai, Lietuva,

Prezidentui.
Tai buvo garbingus dienos'

Lietuvos I " * Ipraeityj, bet tik dabar jį ap
vainikuota respublikos val
džia. Amerikos lietuviai vi
suomet geidė vien gryniausio 
dremAratingunra, ir todėl jk* 
yra didžiai laimingi pasvvi ™ pniuuai esu.
kinti Ekso-leneijų ir jam, ty-į”, U,nai UJT*'*, 
riausiam jų vadui ir jų vii- ,sostinę \ datų ir iš 
tie. ir idealų vykintojui, pa- įverti> is musų vi-

liakėd ktottoa. Ttonstoa as
mens privalumai sake visiems,

Daktarai ir Raudo* 
nasis Kryžius.

Vi«ni /n<uiliė* litui Veikti
dirltohtitii. Iiilij. i inkydauii.
lo>«! m mkia irti. Dump-lyje
vitiij luituliirŽ21fai>* ••txuMixAri«
įtf jntt •u«h ilmurijti tr

luth il, lUfMlo
tinjiiifi Į»i kurti !.lr

Pultui .turuii tUHtntarpu
nq4nu-j
PU IktUtlDl rt*ng«biiui Ar-
Insiitą M'iiug.

U-- * Im 1rci!vio

Tautoo Tarybos ir Vykiismųjo 
Vainiko T—Uit atotora p* 
Rilių p BietaM ir p Viakoatų 

Uaridngna, bot sunkia, dio- 
1 nas gyvena Liutuvų. Jų mindo

**2triš tos rytų šalies, kuri pasis
kelbė nešanti laisvės visoms 

' tautom.; įsivertė j musų ka
muojamų šalį iš pietų vakarų 
kaimynai, kurie dedasi visam

•ų kraštų. JauMLMtaMM val
džia ir jauna Beturiu kari— 

kml MtortMa mu*ų ’ krašto ^rU-
sunkenvls-. bus j veikto, ir.“ 1™ l’«>lčkitej«i-

>_____ : gyvenę laisvių šalyj, kūno.

nurodė pasauliui naujus tautų 
.Is-ndravimo dėsnius ir sten
giasi juo* įvykinti, jus esate 
mmų viltis sunkia Lietuvos 
atsikėlimo valantis. Amerikos 
lietuviai! Nuvargusi Lietuva 
šaukiasi jūsų pa geibo*. Padė
kite jai ginklu ir viunmis savo 
pajėgomis apginti tėvynę nuo 
užpuolėjų ir jai demokratingai 
susitvarkytu Airduigiausia pa
dėka Amerikos betariama ui 
linkėjimus Lietuvai, per mane 
išreikštus, pasveikinimas Tau
to. Tarybai Vykdomų jam Vai
niko Komitetui, ua raičius lie
tuviams kareiviams ir laisvės 
gvardijai, | pasveiki-

►ų Lietuva 
pakiši 

Pasirašė

k*d Ateiti* bu* pu- ■
tikrinta. Amerikos lietuviai 
prižada Tamstai savo pogei-l 
hon ir atsidavimo per savo 
Tautos Tarybų ir Vykdomų jį 
Vainiko komitetų.

Jo Ekscelencijai Antanui Sme
tonai, Ijctuvos Prezidentui 
Sveikinimai ir klotimi linkė

jimai iš Amerikos lietuvių ka
reivių. Septyniosdešimty. pen
ki tūkstančiai seriteikusių lie
tuvių yra pastrįžę ginti savo 
šalj nuo padalinimo ir nuo 
lietuvių laisvės pavergimo. 
Taip įkiI laisvės gvardija. Pa
sveikinimų ir kuoširdingiau- 
sių visų Cliicagos miesto lie
tuvių Imkėjimų.
Vizitu, Vjl llll i ji Tatoi-

| tų Amerikiečių Iiii gramų 
Lietuvos Prezidentą^ šiaip at
anka.

(leguL-s 6 <L, 1919
Kardė,

«*s

išakaitlinvimų. Aiuo nykiu au
kų priskaitliuojama j GUU, ku
rių trošdalia NiiptiĮrimjbia 

' Rraoliueijų Mdrmrfa, taigi 

arimui skiriama laiko jom. pa- 
laukti ir einama papypkiuoti.

Neturint kų vriktl, traukia
ma pnve:kslai ir duo<ir.ma pa- 

.'tėmijimas kad varpa, nebūtų 
i dovanai skambinamas. Is*t tik 

delegatus darlmn sušaukiant, 
i Duodama paaiškinimai (kelių 
i deh-galų), kų valias reiškia.

Neturint kų veikti ir man, 
reikia daryt' pastaba, apie 
seimų.

Seimo dvasia šr-imyniška. 
6askini, si, jaukiajam* Gin- 
čytia, šnekėti delegatai grie
biasi, kuomet eina maršalkų 
rinkiniai, vnr|m skambinimai. 
Apie mažmožius visi išmano. 
Gi kuomet eilė ateina avur- 

jotu ir nutarimams—norin
čiųjų svarstyti nesiranda. Ik* 
apkalbr-jimo priimama, kų ko
misija pagamina. Gamina re
zoliucijas tautininkai. Taigi 
seime pilnai atsispindi tauti
ninkų politinė išmintis.

Vienuolikta valaisln. P-n* A. 
Jankus |M-r*tato luemorijalų— 
"appeoL” kuri, busiu* inlcik- 
ta. Prezidentui Wilsonui Ir 
S. V. politikams. Skaito sek- 
retorini p. J. Evaldas. Metno- 
rijak* protestuojama prieš Ne
muno sutarplauliuimų ir prieš 
imllraižtJff (įpĮ jy tiža'-yw»ii;W> 
Klaipėdos. Visu smarkumu 
---- *---*---i------mla s--------------- ----- proTCMuojitni pne* Riijaniui 
dri jų leidimo lenkų armijai 
užimti lietuvių teritorijų.

P-u J. Eliųs, kallirilamai 
0B * * vi
sietu, kų ne jo nuomont-s pa
kraipoj Lietuvai veikia. Jo 

oor, kad seime atstovau-

. *m 

■y-A fAt--- «_ At_M M a

' I* I

Lietuvių Dienos pinigai jau sušelpi

Amerikos Lietuvių .Oratra- 
lis Komitetas, išklauęe K-to 
Pirmininko Adv. J. S. Lo- šelpimo klausimų rvaratys 
palto raportų, nusprendė pa- su manim reguliariame savu 
skelbti jf ištisai Amerikos posėdyje, l’ž kelių dienų 
Lietuvių visuomenės žiniai, 'po to, Lietuvių Delegacijas

Kujsirta. yra sekantis:
<4

• ndiani Komitvlui, 
32U Fiflh Avu,

New York, N. Y.
Gerinamieji: —

Amerikos Lietuvių Ccnt- j 
raliu KmuiU-tu ir abiejų Ta
rybų Ekaskutyvto Ksudtoto

mirti ar- _ ludn tik-pimo darbų ir surasti taniu* * Jima^tlegnei-

pumiuilujiiiiui ^UHuvių, Dk- į^trukcijas

|K*ėdyje klausimas pnsiun-
Amerikos Lietuvių. C«t- li,no I-i;lu'on P^l"*

vo nuodugniai ir išsėmimai 
stvarstytas, ypatingai per 
tuos atstovus, kurie atvyko 
tiesiog iš karės išdraskytų 

.Lietuvos apyrubių. Visi jie 
[* buvo tos nuomonės, kad

urs žžaft -

f

<L 
la
št-

čiau M Amerikos iiuuiiu—s 
ju Kryžium !*arvžiujr ir pa
raginčiau jį siųsti Lietuvon 
Illflislo, ilrnluiiių jj lUdlilCB- 
mentų už tuo* pinigu*, kurie 
buvo Amerikos Ilamlonojo 
Kryžiaus globoje ir kurie 
buvo pačių lietuvių surink 
ti 1 d. lapkričio, 1916 m. 
Tuo klausimu Delegacija pri
ėmė tam tikrų rezoliucijų.

Sulig duotų urna Lietuves 
Taiko. Delegacijos Paryžiuje 
instrukcijų, aš tuojau, pasi-

kantį raportų apie mano dar- 
Ių šitame klausime, atliktų 
Europoje:

Atvykęs I*aryiiun 17 
kovo, 1919 nu, tuojau* 
riausi su keliais Lietuvos
stovais Paryžiuje, būtent: 
su užsienių ministeriu l*rof. 
A. Valdemaru, su buvusiu 
tuum laiku finansų ministe- 
rium Martynu Yčo ir su ki
tais Taikos ĮMegneijos at
stovais knslink geriausių bū
dų sutrikimui Uctuvai pa-
šilpos ir kadink Lietuvių ,"na“ « >,«»kinmku Okta, 
Dienos pinigų, buvusių tuo- Ameriko.** Ibiuilonojo Kryžiau, 
met Amerikos Rsudsnsjs KTinMjirairriura Itaryžtaja, 
Kryžiaus gtobųje. Lietuvei

I

lAvrrncr'o, Rocbestcr'io ir 
kitų N. A. kolonijų veikėjai 
kviečia p. AL M. Bačkų su 
prakalbomis. Jia pradės lan 
kytiea |si šias upieliiike* |>a- 
baigoje birželio. Katalikiškus 
organizarijus ir veikėjai, no
rintieji surengti anti-bolšcvi- 
kifkaa ar kitose tunas* pra
kalta., galėtų pasinaudoti iš 
šio. progos ir skubiai susira
šyti su p. Itnėkuni šiuo adre
su: 1331) Su. juth Avc^ Cice
ro, 11L

Iš Tautininkų Seimo.
19 4.

Trumpos Žindės.
I

Bridgeport, Conn. Čia nese. 
niai kaibėju p-a* K. Česnulis, 

j sugrįžę*, iš Paryžiaus. Daug 
j naujų žinių praimšė, istuaž 
’ karvių žodžių teko laisvarua- 
I niams už šmeižtu, ir norų |m- 
i k<*rikti lietuvių politikai. Sudė
jo aukų arti šimto dolierių.

Jcrsey City. N. J. T. Fondo 
143 skyrius surengė prakalbu* 
gi*gužio 96 d. Kalbėjo p-uas K. 
f'esiiulis apie l.ietuvų ir <la- 
Icirtinj jos stovį ir ateitį. Ste- 

■ Irėtiea reikia, kad vietini. kl<* 
Isinas, kuri. Krasnivkis, buvo 

i pro-šiitga* toms praknllHiins ir 
' ntkalbiui'jo žtianu-s. kad neitų 
: į ja*. Knlls'tojuj paraginus 
d*'-ti aukas, sudėjo apie I3U 
dolierių.

ClcvcUnd. Ohio. Gegužio 25 
d. vyriai surengė vakarėlį, ku
ris perai nusisekė. Sulošė* 
"Mutnm nodnsuptas." V. Ja* 
nukaitė iš Akrou, D. luills-jo 
npi** Rusijon l*dševikų “ro
jų.” kurį jt perai buvo imtirns 
pevrtnlama Prtn>gru<|e !»■ jų 
valdžia. Beklausant jo*, šiur
puliai vaistė kuuų. P-lč 1. 
Skripkau*kuitė pasakė eile* 
“Gegužio dienelės..” Dainavo 
vvčių di

it

Serija trečio jk

Pasėdis nedaug kuo pavėla
vo atsidaryti ano skelbtojo 
laika—9:13 vaL

Nesimato gero delegatų treč
dalio. gi galerija tik 11 asme
nų tesusilaukė.

Skaitomi įvairų, pasveiki
nimai. Po jų—pasveikinimai 
su aukomis. Aukų įvairiems 
tikslams ir fondam, nusiųsta 
į 400 dol.

Apie 10 vai. pa.igemlama 
rezoliucijų komisijos ir vedė
ju klausia seimo “ar nežino 
kas apie jų, kur ji randasi ir 
kų veikia.”

Kusigateioma p. V. Jaukus. 
I'rais-ša. kad rezoliucijoms ko

misija yra jau išsiuntusi 110 
telegramų, .įauginusia H. V. 
senatoriams, iš kurių laukia 
atsakyme.

. '. . *. . —
1 rruarntui 

tVilamim. Tekstu be svarsty
mų priimamu.

Antroji pasveikinanti tele
grama rrcxi*leutui A. Smeto
nai. Tekstu priimamu alau 
stojimu.

Trečioji telegrama Lietuvos 
atstovyta-i Paryžiuje. Priima
ma rankų fmkčlinm.

Skaitomas jau išsiųstų tele
gramų teksto* 
Užginamos.

He*.,)it:cijoiu» nesant pri
ruoštoms. vėla grįžtama prie 
pasvrik'rtaių M-inmi ir aukų

acnatoriains.

Soči jale Rekonstrukcija.
Vertė M.—a.

(IMmlgn).
Monopolių panaikinimai ir 

prižiūrėjimai.

Kad prašalinti tretįjį viršui 
miiičtųjį blogumų. |ienlidrlį 
Įs-lruj mažo* stiujalės privilegi
juotų kapitalistų, svariiiau-ic- 
ji vaistai yra neleisti mono|a> 
linui* kontroliuoti prekių. įve
di pilnų laidžios priežiūrų tų 
VM-šųjų uioiH*|Kilių. kurie |msi- 
lieka privatiih**e rankos** ir 
• Ilsteli tak*ai mm iu<*igų« per- 
viršiau* uždarltių ir |*uveldėji- 
mų. Tikrų priemonių, kuriomis 

.butų galima atcnl įvesti tikrų
jų kmn|M*tieijų ir jų užlaikyti 
tarp pramonių, kuriu* natūra
lini viena *u kita turėtų lenk- 

'tilnuoti. s*ia Ise-ssbloa (sioluuti. 
I l**t yra aišku* priori|n*, kad

Haip <litk4v» prfigCH'e luiti'

skriausti ir išnaudoti kitus, 
kaip kad yni <laroma, kuomet 
jimunnma m<>uo|iulių gnlyls-. 

' Kud viešųjų i -<bn l>ių iiio«m>|m>- 
lių savininkai l>utų įstatymai* 
upribuoli ir '.-aulų lik jiems 
pridvninuj už.larliį už jų uk- 

' tunlj kapitalų yru senui pri|m- 
žinia* principas tcismiio-c. Ir. 
gislaturoje ir viešoje opinijis 
jv. Tni yra princi|>n». kuri* 

itaip-put tuntų būti pritaikin 
i In- prie k*nkt’iiiuojunrių velki- 
t<ių, taip kad Imlų suteikiama 

i daugiau, is-uu pnpra-tii* mo
kesni* ' tii-m*. kurie in-ižymi 

Į *hv» m*)Ki|<ra*tu irimšumiL 
Tėčiu u gera viešoji |srlitikn. 
kaip ir 1rl*in.'umn« reikalauja

■ knd tie ni’pai*rn>ti pramonė j 
.'Haiti.-* gautų ilnlį savo tutsi 
mu vaisių, k.>ip ir sunaudoti 
J.U gaudami pigesne* kainai

•to* >

ranoroymraimnm.ao Aalroji ginčija Taiko.
5..^,' ~i *™^.

be U1*1*

redakcijos.
Skaitomi pasveikinimai. Au-

Aukų prilmvo į 390 dol.
Vėla nėr ku veikti. P-u J.

Bogdžiunu aiškiu apie var
pų. Jis kėliausius per kolom- 

ir bu* mituuno* auko*.
Aukotojų vardai bus amžinai 
į knyga* užrašyti, gi aukoju
sieji 3 dol. ar daugiau gaus 
garbė, ženklelį.

Dešimt minutų iki drvliktai. 
Sesija uždaroma iki pirmai 
valandai po pietų.

Antroji sesija.
Prasideda 1:13 vaL pasvei

kinimų skaitymu. Juoko darė 
"šveutakuprių partijos” laiš-jbės pripažinimo. Paaiškinus 
ku. nors juokai rimtam ori-i lietuvių kalboje vienu balsu 
uiui butų |>erricbųs ir netiktų.' priimama.

I

reikalavimų.

kad reikalavimais keliose vie
tose pasisavinama teisė Lie
tuvos valdžios, kuri išimtinų 
lalsų tuose reikaluose turi. 
Daugelis delegatų pažymi re 
aolincijos ■rtnbulurnui, kiti 
pasisako jos nesuprantu.

Po diskusijų ir pastabų re
to! i ori ja grųžiuama komisijai 
pataisyti.

Komisija skaito rezoliucijų 
d<-l Uetuvos ncprildausomy-

«o lietuvio iš
Iš lenkiško versdamas lietuvių 
kalbon skaito p. Bačkatukaa. 
Lenkiškai kalbantis, lietuvis 
išmetinėjo lenkams. Laiškas 
padedamas ant stalo. *

Resoliueijų komisija skaito 
protesto ir reikalavimų reso- 
linrijų. jau šiek-tiek pataisytų. 
Ilezoliucija priimama.

Adv. Krenta priduoda 100 
dol. iš l’ionecr Insurance Co. 
ir sveikinimus. Sesija užsida
ro 4:23 vai. vakare.

I

Bmogu*. kuris |mnauduja savo teisingumas yra daug |>lačiau 
gabumu*, knd |aiduryti pigiau siiprantniiur* duhar, negu kuo- 
už savo kiMii|M*titurių ir kad MK,| jį,, |,uvu purusvti prieš su
pūtam išgauti iš žmonių tokius, viri,ulu dvidr-šimts' sejrfvniem* 
|mt kainos už savo išdirbinį, j lm.l(Un,. Mu,ų ekonomiškos ir 
kaip ir negabiausi* pmmoui-. JXJ|i(jįktt, si.temo, permainos 
jo* žnasgus vietoje būti imu-J turės tik dalim; ir. silpnų |msi- 
•lingu,, yra draugijai ir imlu- j..| j^ n,.|iu, >utvjr.

'tintus krikščioniškomis |ui- 
' žvnlgumi* į darlių ir sv< ikatų. 
Nei iH*liih-h-* reformos, Įmln- 
riaiix>s šiame vvikalėyje, m*i 
kiti |Kigerinimo ur rekonstruk
cijos programai, nebus pilimi į 

' veiklų- Im* dvasinės reformos.' 
kaip dalbo taip ir kapitalo.' 
Darbininkas turi suprasti? 

j knd smudytoju, ir draugija iš 
j j» reikalauja nuiėirdau* div- 

darbu. kai|m užmotiesnio 
už jam mokomų gerų algų, ir 
kad sųlygus ucgnli būti jiamn 

. yto* lol, kol

m-iai

strijni pragaištingu.

Mu-ų didelė karės skola su
teikiu y|<ntingų priežu-tį. kad 
ineigo, ir |s*ln«» perviršius tu
ri ir toliau Imti lutai taksuoja- 
mi. Tuo keliu bus pasiektu du 
svarbiu dalyku: bėdnieji bu- 
|iuliuu*uojutni nuo jiems kenk
smingo* tnksų sunkenybė., o 
mažu klasė -|s<eija1iui privile
gijuotų ku|>ilalislų bu* priver- 
sti sugtųžinli draugijai italį 
jiem> prigulinčių uždarbių.

akč L..... 
įtikti kituii

»w»

Labai reikia naudos dvasius. |IŠ
|mgeidavimo1 
nždirtai už 

i-ini įlarlm. Kapita-

EA>. sllb

senai užmirštų teisę, kad tar
tu yra tai pmdtikėjtama, kad 
l* lnu* nėra pumutini* prumo- 
m** initeisiniuiu ir kad aviete 
ramiu tokių dalykų, kaip 

1 žmonišku uždarbi*, žmonišku 
' nuošimti*, ir žmoniškos kai- 
Ino*. Kvarbiuu*iai ir pirmiau
siai jis turi auklėti ir sutvir- 

I tinti savo mintyje teisę*, kurių 
•laugelis jo klasė* pradėjo pir
miausiai suprasti laike šio* ka
rė*: būtent, knd darbininku 
yra žmogų-, bet m* kok* išdir- 
bvstės įranki*, ir kad darbi- 
niuko teisė prie žmoniško pra
gyvenimo yra pinnasai ii in
dustrijos dorišku reikalavi
mu*. Itarlslavy* turi teisę tu
rėti žmoniškų pragyvenimų iš 

'savo pramonė-, liet ji* neturi 
teisė* gauti nuošimčių už savo 
indėtų kupitnlų, Įuikol jo dur- 
liinuikai negan* noę* prajn*. 
venti nlgm Tni yra žnmmžŽa 

ir krikščioniška, ir eina prieš 
tikrai komerrijinę ir pagomš-

1.

t
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— Aio ruvirinkinio vardu— 
atrako pirrininka*.

— Jeigu ji* kali* * šio *U»i- 
rinkimo vardu, Ui pirui* rei
kia perhalinoti, ar me* ton at- 
utovų *ių*ime—pastebėjo an
tra*.

Negalima įlalmr Imtauoti. 
jau mu*iį yra nutarta, kad at- 
otovų *ių*ti—t<-taiiK»i pirmi
ninką*.

— Kn* Uip atarė?
— M<-»—karštai atrako pir

mininką*, rncimlaimi* tuojau* 
pervtatyti kandidatu* j u-imo 
aUtovur.

Vandergrift, Pa. Čia lietu
viai buvo a|Mtnudę, bet, »u*i- 
tvėrua Vyčių kuopai, pradėjo 
atgyti. Dabar, gegužio 24 d. 
buvo *urengę teatrų. Atvaidi
no: “Čigonė* atsilankymai,” 
“Girtuokk- nu blaivininku” ir 
“Daina be galo.” Nora vai
dintojai pintu, knrtų scenoje 
pasirodė, bet viaka* gerai nu- 
*i*ekė.

Waukegan, IU. Gegužio 25 d. 
buvo iškilmingo* pamaldos. Tų 
dienų 103 vaikučių, gražiai iš
mokytų Seserų Katimierii-čių, 

'priėjo pirmų kartų prie šv. 
Komunija*. Gerb. klebono* 
kun. B. Kiuris pasakė gražų 
Išmoksiu.

Čia visi darbininkai nuirai*'- 
į unijų. Nora Amcrican Stori 
Wir» Co. atleido pusę darbi
ninkų, vienok kitur darbai gi
rai eina. Nuo birželio 1 d. ža
lia mokėti po frl.00 už 8 va-

Lietuvos Vyčiai Building and 
Loan Association

/«<>«•. I*. ll*M. II •*•<**«kk. IMi
I I A«mmm* IMI Ha. Mai*l*4 M. Uė* lubųrn A'

GERKITE IR 
GYVENKITE!

Bordo* Arbata išvalymui |«i. 
pradai veikia unt organizmo 
virškinimo ir valo kraujų. Tni 
yra |aiM-kminga* švelnu* ir 
malonu* vulyrno Inabi*? tire! 
tui prašalina vi*u* užkietėji
mo atsitikimu.. n|»>uiikinimu- 
ke|ienų, di*|M-u*ijų. rūgšti* vi 
duriuoM-, triukšmų ir palvo* 
*ukimų*i ir ph-imu- nuo veidu.

Burdos Arbata yra laimi 
brangintiuu vai-tu. gydymai 
|M>ršalimo, ko-ulių, karščiu ar- 
tai vidurių kataru.

Kuiną 23r už vienų fKik<-lį. 
Galima gauti visose aptii-ku** 
uri>a tiesiai |»-r kra-ų iš

BURDA DRUO CO 
1363 North Ashland Avenuc, 

Chicago. IU.

gaiviai

==1
Dr.M.Stuptuch .

3109 S*. Mara* StrMt

•
Kvirtadinia, HrfcHa 1> 1919 BSKISia
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GERA KNYGA

(lydytoja* jj nlrmlę* girtų ir

ciicume

IA BRIDO E PO R TO

i«nejė pageidavimų, kad visos 
kolonijos |m*kellitų spamloje. 
ki<-k jo*** draugijų uedalyvavo 
lilM-mlųlai*vanuinių *mme, 
Chicagojc.

U VYCIV 24 Kr. SUSIRIN
KI M A S.

MIESTE APSIREIAKt NE 
TIKROS PENKDOLIE 

RINKS

Katnlikų Vienybė auga. Ti
tai. kuri kolonija nesiskuliiii* 
atitverti akyrio, ta kolonija at
sitik* už|mkah je veikime. Kur 
žinom-* tvirtai susmrgauiaavę, 
draugijos aiiptioi *u*iri*ę. ten 
veikimas yni -muirkesm* Ir 
pusekmingesni*. Tr.igi kn* ro- 
rė* atsitikt užpakalyje? Tikiu. 
kn<l nei viena*. l’žtni tvertam 
Katalikų Vienyhėa skyrius.

Pr Zdankus 
Centru rašt.

Koronerio teisėjai apkaltino 
geležinkelio konųmnijų ui su
važinėjimų ainiai !b-r«yne ke
lių žmonių, valiavanių auto- 
mobiliu.

x Teisėjai nuspn-mb'-. kad 
miesto taryta teįdarytų tar
dymu* ir firave*tų |iarėdyiiių, 
idant ant visų geležinkelio 
kryžkelių Ihrwym- butų ,m*- 
tatvti sargai ir užb-idimai.

Kuomet nesenai įhi streiko 
pii-no kompanijos padidino 
kaina* už pienų. žmonių “g>- 
radėjai’* pakėlė loisų truki

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1AL0 , 
Musų krautuvė—viena H didžiausių Chicagoje 
Parduodame oi žemiausių kainų, kur kitur taip neaauai. 

Mašinėlių laiškam* drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sia* tna<kw. l'ilsikom visokiu* laikrodžio*. Indu*, šliulii- 
Din* ir deinaniinitu; gramafunua lietuviškai* rekordai* ir 
konrertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iidir* 

. ttyaAų. balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. IMr- 
Į būnu- visokius lenkiu* draugystėms, taikumo laikrodfiaa ir 
nnuikaldkua instrumentas ataakanėiai. Kurie prisius trijų 
mitų krasaienklj gaus kslaliogų veltui.

Steponas P. Kazlawski 
>4632 Su. ASHLAND AVĖ.. CHICAGO, 1LX

Telefoną*: DROVER 730S

kValtcr Turp-on, 20 metų, 
teismo niilmuda* už pergn-itų 
automobiliu važiavimų.

Tnrgeoa teisme teisinosi, 
knd jo mergino. Matilda 
Cb-ys, mylinti greitų važiavi
mų. todėl ji* ir važiavę* sulig 
jo* noru.

Tok* naivu* |m*itei*iuima* 
neintikiao teisėjo.

4J 
imlų mu* 

IJi-tuvai.
Pranas Kišonu, kareivis.

Tarpe Cliieagn* ir flevelan- 
do laiškų dali* vežiojama oru. 
Kasdien viena* lakstytuva* 
pirm pietų i* vienur ir ii kitur 
i**iimėinnuis su laiškais.

(Iiienguje |mkelta sumany 
mn-. ktid luiškni luitų vežio
jami ir |n> pietų, ly. du kartu 
dieno ji-.

Prie to* progų* sumanyta 
pmlrnug pamėginti pralenkti 
grvitųjj traukinį, kmulien i* 
t'liimgo* išeinantį j Clevelan 
dų.

t tro |ia*t»* viriininkn* 
Sptoul tvirtina, knd tanai mė- 
ginimą* bite dienų busiu* at
likta*.

Traukiui* i-eiiui pusiaudie- 
| nin. luikutia* tad keliomis va 
lomiomis vėlinu i*.*kri*ių* ir 
traukioj aplenksiu*, saku vir
šininką*.

lactuvių Raudonojo Kry
žiau* m-l|iėjų kuo|to* ir Tauto* 
Pundo 4.1 skyrių dideliai avar
ini* susirinkimas įvyks pėtnv- 
ėiojr, birželio 1.1 d„ 7 -N) vai. 
vok.

Visu* nariu*, iki vh-nam. 
kvieėiu atsilankyti. Taip gi ir 
tuo*, kurie <lar nepriguli prie 
tų prakilnių įstaigų, C y. gel- 
bėjiino savo brolių ir sesuėių 
laetuvojr. Gelbėtam savo tė
vynę ir *el|ikim Itndanjanėius 
IJetuvoje; ištiestam pageliu** 
■ aukų, nušluostytam jų ašaras; 
rūpinkimės |*nduoti alkaniem* 
kųeuetj duonos ir apvalkalo, 
apmatavo. O ypač reikia ru|*ii: 
tie* ligonini*, kurie liko ža
ketai Innlami kareiviai*. Me*l 
retai žinom, kad musų broliai' 
Lietuvoje kovoja UŽ l.ieluvie I 
laisvę *u priešais. Ten aužuMiJ 
kareiviai m-turi kn* juo* np 1 
žiūrėti), etatai gydytojų ir vai
stų.

Taigi broliai ir sesutės! Pa- 
signilėkim jų, nei valandėlė* 
nvatidėkiin. 1**1 šiandie Mokini 
i dariu, ir gi-ll*-kim, mm ryloj 
gal Imt ĮS-IVėlu.

Ik kojų visiems. kurie jau 
prisirašė prie L II. K. šelpėjų 1 
tampo*. Manau, kad prisirašys J*r 
ir tie. kurie darts'-rn prisirašę. m 
[ti iiiiimi dar Ims atneš didelę j re 

brangiai tėvvnei ki

Knkė, jog jie tnė-tuojau* 
imsiu kovoti prn-* koni|*aui- 
ja*.

Praėjo savaitė kita ii 
viekas aprimo. Koni|mnijo- 
ima aavo kaina*.

Daluir pran.-šauta. knd va- 
*aro« |Mil*ai;*uje pieno kvortai 
pri*iei*ių mokėti jau 13 nrlm 
Itie. Xe* fnrmerini branginu 
iln*ių nuo koin|mnijų.

Kuomet atei* ta* laikai 
miesto ••grojindormi” ir vėl 
imkel* truk*mų. liet ta* bu* 
neilgam.

l’ž tai daugiau-in kalta |>nti 
visuomene. |aity« žmonė-* dar 
Idninkai. * jie tyli pri*** vi 
šokį IJnandujinių

Fkmkinn*i<>- tmUo* nnt in
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