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No. 143 

Vokieč iams duota 7 d ienos Rusai su Talkininkais 
bombarduoja tvirt Inimant birželio 23 d. 

sutartis turi but 
patvirtinta 

Grafas Rantzau iškeliavo 

APIMA BAIMĖ AMERIKO-jPO TAIKOS BUS SKAIT-
NUS MEKSIKOJE. LINGESNĖS ARMIJOS. 

Pramatoma, Villa pradės 
keršyti. 

/s 
Vokietijon 

GALUTIN 3 SĄLYGOS VO 
'^ETIJAI. 

Pareikala a atsakyti taip, 
ar ne. 

Versaille,, birž. 17. — Va
kar talkininkai čia vokiečiams 
atstovams indavė galutiną sa
vo atsakymą į jų kontr-pasiu-
lymus. Vokiečių atstovybės 
galva, grafas Brockdorff-Rant-
zau su gautu talkininkų atsa
kymu tuojaus specijaliu trau
kiniu iškeliavo Vokietijon. J is 
tą atsakymą paves aptarti pa
čiam naci jonai m«> pasirinki
mui \Veimare. 

Talkininkai pareikalavo, 
kad vokiečiai į 7 dienas j tai
kos sutartį atsakytų taip, ar 
ne. Kuomet atsakymas buvo 
induotas, talkininkai buvo pa
žymėję, kad sutartis butų pat
virtinta arba atmesta ligi bir
želio 21 dienos. Bet vokiečiai 
išsiderėjo dvi dieni ilgiau, 

ininkai sutiko ir atmaino 
mirtiui savo nusprendimą, 

[i pagaliau<5 iš
reikš pasitenkimmą, ateinantį 
pirmadienį, birželio 23 d., su
tartis bus patvirtinta parašais. 
Jei jie gi pasipriešins, tuo
jaus bus atnaujinta karė. 

Atmainos taikos sutartyje. 
Pertaisyta taikos sutartis 

vokiečiams duoda kai-kuriuos 
palengvinimus. Pirmiausia, 
vokiečiams yra gana svarbu, 
kad talkininkai trumpu, laiku 
leis Vokietijai įstoti tautų 
sąjungom 

Naujuoju dokumentu talki
ninkai pasižada pagelbėti vo
kiečiams pakilti ekonomiškai, 
kad jie galėtų prideramai atsi
lyginti su talkininkais už pa
darytus karės metus nuosto
lius. 

T a l k i n i n k a i s u t i n k a kai -ku-
riuos svarbesnius klausimus 
aptarti su vokiečiais gyvu žo
džiu. Bet tas galės but pada
ryta tik po patvirtinimo tai
kos sutarties. 

Toliaus, talkininkai leidžia 
pravesti plebiscitą augštojoj 
Silezijoj. Ir tenai vokiečiams 
gvarantuoja anglių kasyklo
mis naudoties, jei kartais ple
biscito pasekmės išeitii vokie
čių nenaudom 

Pakeista rubežiai vakarinėj 
Prūsijoj. 

Vokiečiams leidžiama laiki
nai turėti 200,000 armiją vie
toje 100,000. 

Buvęs kaizeris ir kiti vo
kiečiai už kriminalius prasi

žengimus karės metu bus tei
siami tarptautinio teismo. Vo
kiečiai reikalavo, kad tas 
klausimas butų paliktas pa
tiems vokiečiams apspręsti. 
Bet talkininkai neatmainė pir-
mesniojo savo nutarimo. 

Vokiečiai pageidavo, kad 
miestas ir uostas Danzig butų 
paliktas išimtinai vokiečiams, 
kaipo iš senovės vokiškas mie
stas. 

Talkininkai Danzigo nepave-
dė lenkams.Danziga paliko lais 
vu miestu. Lenkams ten duo
ta kai-kurios privrlegijos-/;Nf^' 
tai vienatinis Lenkijai išėji
mas į jūres. 

Atsakymas induota formaliai. 
Talkininku taikos konferen-

eijos sekretorius Paul Dutasta 
vakar 6:49 vakare indavė vo
kiečiams pakeistą taikos su
tartį. Tą atsakymą priėmė vo
kiečiai atstovai Simon ir baro
nas von Loersner. 

Taikos Konferencijos pirmi
ninkas Clemenceau prie per
žiūrėtos ir pataisytos sutarties 
pridėjo savo laišką. Laiške pa
žymima, jog sutarties ištisai 
perspauzdinti negalimas daik
tas. 

Vietoje to talkininkai sutar
ties originale raudonu rašalu 
pažymėjo tas vietas, kuriose 
padaromos atmainos. I r prie 
tų pažymėjimų atskiriai pri
dėjo savo galutinus nuspren
dimus. 

Dutasta induodamas atsaky
mą pasakė kelis žodžius į vo
kiečių atstovus. Tie taippat 
trumpai pakalbėjo. 

Taikos pirmininkas Clemen
ceau savo laiške vokiečiams 
atstovams pažymėjo, kad su
tartis, tiesa, yra aštri. Bet pil
nai teisinga. Nes reikia at
minti visus tuos išnaikinimu?;, 
kokius vokiečiai atliko karės 
metu. 

Be to, nereikia pamiršti vo
kiečių žiaurumo karės metu. 
Juk jie pirmutiniai ėmė nau
doties nuodingomis dujomis. 
Vokiečiai pirmutiniai pavarto
jo nežmonišką nardančių lai
vių veikimą. 

Karė prarijo 7 milijonus 
žmonių. Tad ir taikos sutartis 
pati savyje pasirodo menknie
kiu, kad už tuos visus prasi
žengimus pilnai užganą pada
ryti. 

Ateinantį šeštadienį vokie
čių nacijonalis susirinkimas 
galutinai aptars talkininkų at
sakymą. 

EI Paso, Tex., b i r i 17. — 
Villa su savo kariuomene in-
veiktas Juarezo apylinkėse. 
Jo armija išblaškyta. Kai-ku-
rie jo armijos būriai nudūmė 
i artimiausius kalnus. Pats 
Juarez apsaugotas. 

Bet dideliam pavojuje atsi
dūrė visi amerikonai, kokie 
šiandie gyvena Meksikoje, y-
pač Chihuabua valstijoj, ku
rią valdo Villa. 

Pramatoma, kad dabar Vil
la pulsis prieš tuos visus ame
rikonus už tai, kam ameriko
niška kariuomenė pagelbėjo 
carranzistams apginti Juarezą. 

Taippat manoma, kad Vilios 
kareivių gaujos pradės užpul
dinėti ir pasieniuose gyvenan
čius amerikonus. Nes tas žmo
gus yra pilnas neapsakomo 
keršto. 

Įveikusi Vilią vakar ameri
koniška kariuomenė sugryžo 
iš Juarezo atgal į EI Paso ir 
šiandie anapus upės Rio Gran
de kol-kas viešpatauja ramy
bėm ^ C - -

Bet toji tyla, turbūt, prieš 
audra. 

Suv. Valstijoms reikalinga 
500,000 kareivių. 

APIPLĖŠĖ BANKĄ; PAĖ 
MĖ 17 TŪKSTANČIŲ. 

Cleveland, O., birž. 18.— 
Penki apsiginklavę plėšikai 
dienos metu užpuolė West Cle
veland Banking Co. banką. 
Paėmė $17,000 ir nuvažiavo 
automobiliu. 

Washington, birž. 18. —Se
nato militariniu reikalu komi-
tetas išklausė generolo Mareli 
ir karės sekretoriaus Baker 
nuomonių apie armijos skait-
liaus padidinimą po taikos. 

Karės sekretorius atkartojo 
savo reikalavimą, kad šalies 
armija neturėtų but mažesnė, 
kaip 500,000 vyrų. 

J i s sakė , j o g su r ink t i t iek 
laisvanorių nebus sunku, kuo
met rekrutavimo reikalai bus 
pavesti apšviestiems žmonėms. 

(ien. Mareli, štabo viršinin
kas, pažymėjo, kad tokį ar
mijos skaitlių Suv. Valsti
joms turėti leidžia tautų są
jungos konstitucija. 

Iš gen. Mareli pasakojimų 
paaiškėjo, jog po taikos visi 
talkininkai užlaikysią skait
lingas armijas. 

Antai Anglija nusprendė po 
taikos turėti 952,(KX) vyru ar-
miją. Taigi keturis kartus di
desne, kaip prieš buvusią ka
rę. 

VOKIEČIŲ S0CIJALISTAI 
IR KAIZERIO ŠEIMYNA 

Socijalistai priešinasi sovietų 
respublikai. 

Weimar, birž. 18. — Čia tu
ri suvažiavimą vokiečiu soči-
jalistų didžiumiečių partija. 

Suvažiavime aštriai pasi
priešinta, kad Vokietija butų 
pakeista bolševikiška, ty. so
vietų respublika. 

Suvažiavimas nutarė, kad 
buvusio kaizerio šeimynos na
riams ir visiems tos dinasti
jos princams ir prineesoms 
butų mokamos pensijos. 

Kronštadtą 
PASIDUODA 7 BOLŠEVIKŲ 

LAIVAI. 

Po Kronštadto bus užpultas 
Petrogradas. 

BOLŠEVIKŲ RIAUŠĖS VIE 
NNOJE. 

KONFERUOTA SU ARMIJŲ 
VADAIS. 

Paryžius, birž. 18. — Pra
eitą pirmadienį taikos konfe
rencijos tarybos susirinkime 
buvo maršalas Foeli, gen. 
Bliss ir kiti talkininkų armi
jų vadai. 

Tartasi abelnai apie armijų 
veikimą, jei kartais vokiečiai 

Copenhagen, birž. 18. — Pra
eitą sekmadienį bolševikai ne-
pagrobė valdžios Viennoje, 
kaip pirmiau buvo pranešta". 

Bet jie ten buvo pakėlę bai
sias riaušes. 

8 žmonės riaušių metu už-
K 

mušta ir 6() sužeista. 
Bolševikai riaušininkai buvo 

norėję iš kalėjimo paliuosuoti 
kelis savo vadus. 

Tuscaloosa, Ala., birž. 16.— 
Upėje AVarrior išėjo pasiva
žinėti didele valtimi 53 žmo
nės. Besiirant valtis apsivožė 
ir 18 žmonių nuskendo. 

atsisakytų patvirtinti taikos 
sutartį ir butų pertraukta ar-
misticija. 

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

LENKAI NEPATENKINTI 
TUO, KĄ TURI. 

Deda pastangas užgrobti pusę 
Europos. 

Paryžius, birž. 17. — Iš pran
cūzų malonės po šios karės at
gaivinta Lenkija. Pavesta jai 
visos dalys pirmiau prigulėju
sios Rusijai, Vokietijai ir 
Austrijai. Neduota tik tų teri
torijų, kur yra nelenkų gy
ventojų žinoma ir aiški di
džiuma. 

Išpradžių lenkai buvo kaipir 
pradžiugę. Džiaugėsi jie ne 
sugrąžintais jiems žemių plo
tais, bet pačiu faktu, kad at
gaivinta Lenkija. 

Bot ve ik ia i jų t a s k a r š t a s 
džiaugsmas ataušo. Nes lenkų 
vaduose atgimė seni imperi-
jalistinio godumo geismai. Pa
kilo jų tarpe nepasitenkimai. 

Prancūzų karštai paremia
mi, gi talkininkų leidžiami jie 
susiorganizavo kariuomenę ir 
leidosi prie užkariavimo kitų 
tautų, kad tuo būdu praplėtus 
savo šalies rubežius. 

Imta kovoti prieš vokiečius, 
čekus-siovakus, ukrainus. Pa-
galiaus atsikreipta ir prieš 
lietuvius. 

Lenkai užsimojo ir vienu 
žygiu jiems norėtųsi pavergti 
pusę Europos. 

Talkininkai skaudžiai bara 
vokiečius ir kitus, katrie prieš 

lenkų godumą pavartoja gink
lus. Bet patiems lenkams už jų 
bjaurus darbus nieko nesako
ma. 

Iš to pakils vienas lenkams 
nemalonus daiktus. Lenkai 
daug norėdami kartais galės 
netekti to, ką turi. Nes jie 
šiandie įsiėdė ligi gyvo kaulo 
visoms kaimyniškoms tau
toms. Šitoms prisieis susijung
ti ir pasipriešinti lenkų impe-
rijalistiniems norams. 

Ką sako Paderewski. 

Lenkų premjeras Paderews-
ki andai Associated Press ko
respondentui išdėjo savo pa
žiūras apie lenkų žemės da
bartį ir ateitį. 

J is .pasakė, jog lenkų tau
ta visuomet pasiliks dėkinga 
talkininkams, katrie lenkus 
paremia visuose jų žygiuose. 

Pranešė korespondentui, kad 
lenkai laimingai nuo bolševi
kų paliuosavę "lenkų" mies
tus: Vilnių, Trakus, Švenčio
nis ir kitus. 
Ir tuč-tuojaus pažymėjo, kad 

nekovoja prieš Lietuvos ne
priklausomybę. J ie norį, kad! 
Lietuva butų nepriklausoma. 
Sakė, lenkai nenorį jokių sve
timų žemių. Bet už savąsias 
teritorijas visuomet kovosiu. 
Kokia tai bjauri Paderewskio 
demagogija. Sakosi, lenkai 
nenorį nieko svetimo, gi Lietu
vos sostinę Vilnių ir kitus 

miestu^ užima ir vadina "len
kiškais" miestais. 

Suprantama, šiandie Lietu
va, Baltrusija ir kitos Lenki
jos kaimynės yra silpnos. Tuo 
tų šalių nusilpnėjimu lenkai 
naudojasi. Bet kaip ilgai taip 
bus! Juk ne amžinai lenkus 
talkininkai rems, ne amžinai 
lenkų skriaudžiamos šalys bus 
silpnos. 
• 

Pramato naują karę. 
Paderewski pagaliaus pažy

mėjo, kad lenkai nepatenkinti 
talkininkų veikimu. 

Pastarieji augštutinės Sile
zijos gyventojams leido turėti 
plebiscitą, patiems apsispręsti, 
kam jie nori prigulėti. Tok
sai nuosprendis nepatenkina 
P a d e r e w s k i o . Sako , j og t a s 
duos progos vokiečiams grei
tu laiku sustiprėti ir už de
šimties ar daugiau metų pa
kilti naujon karėn — tuo kar
tu, girdi, prieš lenkus. 

Lenkai karė s tikrai gali ti-
kėties, nes jų dabartinis pasi : 

elgimas tai karei deda pama
tus. Jie užgrobia svetimas te
ritorijas, darbuojasi jie jau už
imtas Lietuvos dalis kolioni-
zuoti. I r tai vis aiškus pama
tai busimajai karei. 

Lenkai tą gerai nujaučia. 
Bet jų imperijalistiniai jaus
mai supančiuoja jiems išmintį. 
Ir todėl ruošia patys prieš 
save audrą, katra ateityj turės 
pakilti. 

Londonas, birž. 18. — Šiau
rinės Rusijos generalis štabas 
veda visas operacijas prieš 
Kronštadtą ir Petrogradą. 

Tas štabas skelbia, kad 
Kronštadto tvirtovė jau bom
barduojama. Ir per Kronštadto 
užlają daroma kelias pasiekti 
patį Petrogradą. 

Šalę Kronštadto septyni 
bolševiku karės laivai tšsklei-
dė baltas vėliavas praeitą sek
madieni. 

Spėjama, kad tie laivai lig-
šiol jau bus pasidavę anglų 
laivams, veikiantiems Suomi
jos užlajoje. 

Taippat daugel vietose pa-
'čiam Kronštadte bolševikai 
buvo išskleidę baltas vėliavas. 

Krasnajagorka forto bolše
vikiška Įgula pakilo prieš sa
vo viršininkus. Pasidavė tal
kininkams ir šiandie veikia su 
jais bendrai prieš pačius bol
ševikus. 

Pastarųjų dienų kampani
jos metu šiaurinės Rusijos ar
mija, kuri su talkininkų pagel-
ba traškina bolševikus, paėmė 
nelaisvėn 22.000 bolševikiškų 
kareivių. Be to, dar paėmė 87 
armotas. 

VEIKIAI PULSIĄS KRONŠ-
TADTAS. 

Bolševikai nori pasiduoti. 

SUIMTA KANADOS DAR 
BININKŲ STREIKO 

VADAI. 

Nežinia kur jie deportuoti. 

"VVinnipeg, Kanada, birž. 18. 
—Kanados vyriausybė apsuk
riai apsidirbo čia BU streiko 
vadais. 

Užvakar naktį juos visus, 
daugiau dešimties, užklupo na
muose, paėmė susodino į au
tomobilius ir nežinia kur išve-
v • 

ze. 
Be to, policija užpuolė dar

bininkų namus ir ten paėmė 
daug bolševikiškų raštų. 

TAI BENT PREMJERIENĖ! 

$25,000 tik vieniems parėdams 

Vienna, birž. 17. — Aną 
dieną iš Budapešto čia atke
liavo Ungarijos bolševikiško 
premjero Belą Kun moteris 
su kitomis bolševikų ministe-
riu moterimis. 

Čia premjerienė nusipirko 
vienų parėdų už $25,000. Kitų 
ministerių moterys taippat 
daug pinigų išleido skrybė
lėms ir parėdams. 

Ko čia dar stebėties, jei bol
ševikai vadai guldo savo gal
vas už "pavargusia liaudį" ir 
kovoja už šalies valdymą. 

Kaip Rusijos, taip Ungari
jos bolševikai vadai gyvena 
puošniausiuose rūmuose ir 
ima milžiniškas algas. Užtaigi 
jų užtariamas proletarijatas 
miršta badu. 

Gelsingforsas, birž. 18. — Iš 
Estonijos sostinės Revelio 
gauta žinių, jog kas valanda 
laukiamas Kronštadto puoli
mas. Tą kituomet garsią rusų 
tvirtovę šiandie laiko bolševi
kai. 

Bolševikai nepajėgia gin-, 
ties. Sakoma, jau kelis kar
tus ji(* ten buvo išskleidę bal
tąją vėliavą. 

Prieš bolševikus ten veikia 
rusai su talkininkais. 

Rusų baltoji gvardija 
jau paėmė fortą Krasnaja-
gorka, esanti už užlajos prie
šais Kronštadtą. 

Kronštadtas vra svarbiau-
sia tvirtovė, apsaugojanti Pet
rogradą. 

PRAVESTAS KARĖS LAI
VYNO BILIUS. 

Apie oro laivyno bilių dar ta-, j 
riamasi. 

Washington, birž. 18. — 
Kongresas pravedė bilių, ku-
riuomi skiriama 600 milijonų] 
dolierių paprastiems karės j 
laivyno reikalams. 

Gi laivyno padidinimui] 
kongresas paskyrė tik 15 mili
jonų dol. Karės laivyno sek-1 
retorius buvo reikalavęs 45| 
milijonų. 

Oro laivyno programos rei
kale dar tik tariamasi. Kon-
£jrre?5&.s i r š i t a m r e i k a l a u j a m i } . ] 

sumą nori žymiai apkarpyti. 

BAIGIASI STREIKAS PA 
RYŽIUJE. 

Paryžius, birž. 18. — . Čia 
baigiasi -darbininkų streikas. 
Visokia mieste transportacija 
palengva gryžta į normales 
vezes. 

Spėjama, kad veikiai at
naujins darbus ir darbininkai 
prie įvairių metalo darbų. 

PO AUKŲ RINKIMO LIE
TUVIU NAŠLAIČIAMS. 
Iš kaikurių Chicagos lietu-l 

vių kolionijų jau gavome ži
nių, kiek vakar aukų surinkta] 
lietuvių našlaičiams. 

Ir taip: 
Cicero, m. $500.11. 
Dievo Apveizdos parapijo-Į 

je su viršumi $500. 
North Side $280. 
West Side $330. 
Iš kitų kolionijų dar negau

ta žinių. 

file:///Veimare


D R A U C A S Trečiadienis, birželiu 18, 1919 

"DRAUGAS" 
LITHUANIAN DAILY F R I E N D 

Fnbli&hed Daily t . u v p t Sundays by 
DRAUGAS P U B L I S m N G CO., Inc. , 
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois. 

TERMS O F SLBSORIPTION 
One Ycar $5.00 
Sis Months $3.00 
I tmrsday ' s Edition $2.00 

At NEWS-STANDS 2c A COPY 
Advertislng ra tes on application 

LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAiSTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

P R E N L i l E K V r o S KAINA: 
Metams $5.00 
Pusei Metų $3.00 

P renumera t a mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metu. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 

į adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
I kan t krasoje a r exprese "Moncy Order" 

a rba įdedant pinigus j registruotą 
laišką. 
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telefonas McKinley 6114 
KS^t 

Labdarybė. 
Labdarybė yra viena krikš

čioniškųjų dorybių. J i apsi
reiškia, kuomet ištekliaus tu-

I rintis savo valia, iš artimo 
į meilės išteklium su nelaimės 
: ištiktu, beturčiu dalinasi. Lab
darybė žmones skaistina. Pa
laiminta tauta, kuri labdary-
bės dvasia persiėmusį. 

Labdarinėm n a žmonėse nia-
žinti yra daug akstinų. Di-
džiausiuoju yra saumeilė, e-
goizmas. Saumeilė asmenį in-
tikinėja, kad jam yra saugiau 

,ir geriau pas save turtą atsar-
'gai laikyti, kad kitiems davi
mas jo ištekliu mažina ir ji 
patį skurdo pavojun išstato. 
Tokiu pagundos kuždėjimų pa 
klausės asmuo tampa šykštuo

l i u , savo širdį užkietina. 

Yra šykštuoliu, kurie skur-
jdo nemato. Bet didžiuma šyk
štuolių čia pat baudos susi
laukia. Jis netenka savo arti
mųjų simpatijos, su juo nela-

jbai kas nori užsidėti, nes 
šykštuolis tik savo naudos 

Įžiūrėdamas artimus išnaudoja. 
J is lieka nemylimas ir pertai 

* gyvenime pasisekimo neturi. 
.Dažnai skurdan patenka. 

Tie, kuriuose labdarybės 
dvasia gyvuoja, iš gyveninio 

• pasitenkinimo tini. Jn bazi
nė tyresnė. Žinome daug as-

,menų, kurie dideles aukas Tau-
itos Fondui, Labdarybei ir i-
1 vairioms organizacijoms da

vė. J ie skurdo nejaučia. Nuo 
savęs atitraukti, o kitiems 
duoti jiems yra malonu. Jie 
yra gerbiami, ne žodžiais, bet 
gilia širdies pagarba. Jie sta
tomi pavyzdžiu. Juos žmonės 
myli. Dėlto jie yra pasekminei 
gyvenime ir juo džiaugias. 
Labdarybė apsimoka. 

Egoizmas šykštuoliams pa
gamina argumentų, kodėl jie 
aukoti neturėtų. Sako, kad 

.anka dažnai nevertiems, suk
č i ams ir tinginiams einanti. 
Kad nuo išnaudojimo labda-

[rybės pasišventimą apsaugo
jus, yra organizacijos. Jos 
prižiūri, kad labdarybė ver
tiems tektų. Parankiausia ir 
saugiausia labdarybę per or
ganizaciją atlikti. 

Gailestingumą, labdarybę 
patsai Viešpats laimino, prie 
gerų darbų priskyrė. Tik ge
ri darbai žmogaus vertę nus-

• 

ttato. Tad bukime labdarin
g a i s ir auklėkime savyje duos-
numo dvasią. J i gerą, o ne 

< blogą mums lemia. 

Žemlapiai. 
Niekas taip vaizdžiai apie 

kokią nors šalį nekalba, kaip 
žemlapis. Tautos vardas, jos 
ypatybių pažinojimas taip kon 
krečim, apčiuopiamai apie 
tautą supratimo neduoda, kaip 
geografinis jos pažinojimas. 

Kas Lietuva, kur ji randa
si, visas jos kūnas žemlapiu 
palieka aiškų vaizdą. Be žem-
lapio tegalima tik atskiras 
Lietuvos dalis išsivaizdinti, 
kurios atmintyje užsiliko. 
Žemlapis suteikia visatinumą. 
Taigi svarbu, kad kiekvienas 
lietuvis Lietuvos žemlapį sa
vo namuose turėtų. 

Lietuvos žemlapį namuose 
turėti pravartu ir del kito at
žvilgio. Žinios iš Lietuvos nuo
latos skelbia apie Lietuvos 
armijos žygiavimus. Turint 
žemlapį, lengva sekti kariuo
menės veikimus. Matai, kiek 
Lietuvos išliuosuota, o kiek 
I mosuoti dar liko. Be žemla-
pio tai negalima. 

Kaipo lietuviams, reikia 
savąją tėvynę visumoj pažin
ti. Žemlapis daugiausia pa
žinties duoda. Susiėjus su ki
tataučiu, visi apie Lietuvą pa
sakojimai nežinia kokį vaiz
dą jo galvoje sutveria. Neaiš
kų, miglotą. Prieik prie žem-
lapio, apvedžiok Lietuvos ru-
bežius, nurodyk Lietuvos 
miestus, upes, gelžkelius — 
daugiau padarysi, nei kelių 
valandų ar dienų pasakojimu. 
Pas svetimąjį gims aiškus 
ir jam suprantamas Lietuvos 
va iždas. 

Štai kodėl sakome, kad kiek
vieno lietuvio namuose sieną 
puošti turi Tarybų išleistas 
didelis spalvuotas Lietuvos 
žemlapis. Jį įsigyti lietuviams 
statome net už pareigą. 

Kolčako Pripažinimas. 
; 

Lietu vi įi Dainos. 
Sakoma, kad lietuvybę iš

laikė lietuvių dainos. Jos ra
mino varguose, priespaudose, 
jos žadino Lietuvos vyrus 
karžygiu kovosna už tautos 
laisvę, jo s i n kvėpė tautos vei-
kėjus-darbininkus. Daina, ma
tomai, padeda taip-gi Lietu
vos nepriklausomybei simpati
jos ingyti. 

Ruoš iamas koks l ie tuvių su
s i r i n k i m a i , se imai , m i t i n g a i , 
kad kitataučių domą į lietu
vius atkreipus, kuo margina
me savąsias iškilmes, jei ne 
l ie tuviu da inomis i? P a t e k o į 
rankas magazinas "Musical 
America' už birželio 7 d. Ten 
patalpintas puslapio straips
nis apie lietuvių dainas. Rašė 
jį p. Charles Henry Meltzer. 
Dainų dvasią apibudinęs, pa
sigrožėjęs straipsnį baigia 
šiuo sakiniu: 

"Negalima skaityti ar gir
dėti dainų (ir ypač stebėtinų 
raudu) žingeidžiančios tautos, 
kuri dabar prašosi į laisvų ir 
civilizuoti] tautų draugiją, 
be jautimo, kad apart savo 
drąsos, parodytos kovose 
prieš raudonąją Lenino pase
kėjų tyroniją, ji yra taip pat 
verta simpatijos ir užuojau
tos, kaip čekai ir jugoslavai". 

Fakto dėlei reik pastebėti, 
kad šiam straipsniui pasiro
dyti progos davė Lietuvių 
Informacijos Biuras New Yor-
ke, Amerikos Lietuvių Tary
bos užlaikomas. 

Talkininkai, Taikos Konfe
rencija reprezentuojami, ren
giasi pripažinti Sibiro rusų 
admirolo Kolčako valdžią. Pri
pažindami Kolčako valdžią, 
talkininkai prižada jai para
mos: ginklais, amunicija, mai
stu. Sykiu stato ir tnlas išly
gas. Kadangi tos išlygos pa
liečia Lietuvą, taigi Kolčako 
pripažinimas turi svarbos lie
tuviams. 

Pirmąja pripažinimo sąly
ga Kolčakui pastatyta, kad 
jis, kaip greitai sava kariuo
mene užimsiąs Maskvą, su
šauksiąs Rusijos steigiamąjį 
seimą ir jo valiai pasiduosiąs. 
Kaip tas seimas apie Rusijos 
reikalus ir tvarką tars, taip 
Kolčako valdžia turi sutikti. 

Antrąja sąlyga yra, kad 
Rusija tnri pripažinti Fin-
liandijos (Suomijos) ir Len
kijos nepriklausomybę. Ant to 
Kolčakas, nors protestavo, bet 
sutiko. 

Trečiąja sąlyga yra, kad 
del Estonijos, Latvijos, Lietu
vos ir Užkaukazio likimo turi 
susitarti su tų šalių įsikūru
siomis valdžiomis ir pripa
žinti visas talkininkų su to
mis valdžiomis padarytas su
tartis. Kol Rusija su įsikurio-
siomis valdžiomis susitars, ji 
turi pripažinti jų savaranku
mą, autonomiją. 

Yra ir daugiau sąlygų, bet 
šios pilnai nušviečia dabarti
nę Lietuvos tarptautinę situ
aciją. Privalu tad padaryti iš
vadas. 

Lietuvos klausimas išskir
tas iš Lenkijos klausimo ir 
talkininkai jų nesumaišo, ko 
lietuviai taip ligšiol bijojosi. 
Diplomatijoj lietuviai laimėjo 
ir lenkų atsikratė, nors fakti
niai Lenkija, kaip buvo, taip 
tebėra, Lietuvai nemaloniu ir 
gobšiu kaimynu. Nuo lenką 

atsidalinimą laimėjus, vienok 
Lietuvos politinė situacija ne 
ką pagerėjo: pabėgus nuo vil
ko, pasimatė su pavojais nuo 
meškos. 

Kuomet talkininkai iš Rusi
jos išreikalavo Suomijos ir 
Lenkijos nepriklausomybės 
pripažinimo ir tuo joms bega
lo prigelbėjo; tuo tarpu Lietu
vos klausimo nusikrato, pa
likdami ją rusų malonei. Lie
tuva turės vesti diplomatines, 
o gal ir tiesiogines kovas su 
Rusija, Lenkijai iš užpakalio 
tykojant, kol jos nepriklauso
mybė bu s užtikrinta. 

Kažkodėl spėlioti norisi, 
kad Baltiko tautas talkinin
kai prieš Rusijos meškiną 
pastatę, Baltiko tautų federa
ciją sudaryti pasuko į natū
ralius procesus. 

Su Kolčako pripažinimu, 
paduotomis sąlygomis, ant 
vienodos papėdės pastatoma 
Lietuva, Latvija, Estonija ir 
dalynai Suomija, Švedija ir 
Norvegija. Kad toms tautoms 
atsilaikius prieš Rusijos spau
dimą, telieka vienas liogiškas 
išėjimas: vienytis ir bendrą 
frontą pastatyti. Tuo būdu 
natūraliai įvyktų Baltiko tau
tų susidraugavimas, bendrais 
apsaugos interesais paremtas. 

Nežinia, ar tokie motyvai 
vertė talkininkus Lietuvos ir 
kitų tautų klausimą pastatyti 
prieš Rusijos klausimą. Aišku, 
kad taip pastatytos Baltiko 
tautos bus priverstos augščiau 
susiklausyti. 

Beje. Del Lietuvos ir kitų 
buvusios Rusijos tautų klausi
mo paliekama žodis ir Tautų 
Lygai, ką talkininkai savose 
išlygose pažymi. 

Dar daug kovų reiks pa
nešti, kol Lietuvos nepriklau
somybė bus užtikrinta ir mes 
turime būti pasirengę viso
kias galimybes sutikti. 

M -
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VISIEMS LIETUVIAMS KA 
REIVIAMS IR DRAU

GIJOMS. 

VO& SAVINOS STAMPS 

UNITED^STATES 
COVERNMENT 

Gal jau nevienam teko ma
tyti išsiuntinėti laiškai po vi
sas kolonijas, kad surinkus vi
sus lietuvius kareivius, kurie 
tarnavo S. V. kariuomenėj ai
dą r tarnauja. 

Nekurio gavę tokius laiškus 
uieko nedaro. Kiti abejoja ir 
klausia kitų, kam reikalingi tie 
vardai ir taip įvairių nuomo
nių. Taigi prašyčiau žemiaru 
perskaityti ir kas ten prašoma 
kuogreičiausia padaryti kaip 
nurodyta, be jokios abejonės. 
Tas dalykas yra dideliai svar
bus ir tuomi mes daug pagel-
bėsim išgauti laisvę Lietuvai. 
Priešingai-gi nieko blogo ne
bus ir nereikia nieko blogo 
manyti. 

Žinoma, visą dalyką, visas 
smulkmenas išaiškinti reikėtų 
daug vietos laikraštyj, bet 
kaip tik mūsų laikraščiai tos 
vietos pavydžia, nes vargais 
negalais galima trumpas žinu
tes pranešti. 

Gerbiamieji! Visi imkimės 
už darbo, nes Lietuva šaukiasi 
prie mųs verkdama pagelbos. 
Kodėl mes taip nenorime jos, 
tos savo tėvynės, gelbėti; ko
dėl taip mūsų širdys į ledą 
ir akmenį pavirtę, kad nejau
čiam jos vargo ir mūsų bro
lių ir seserų kančių. Čia vis
kas daroma del jų gerovės ne 
del kitko. 

J. K. Milius. 

Lietuvos Liuosybės 
Sargai. 

Didžiai Gerbiamieji:— 
Didžiausia pasaulinė karė 

jau pasibaigė, bet mūsų dar

bas dar neatliktas. Mūsų tiks
las dar neatsiektas. Mūsų Tė
vynė dar retežiuose surakinta 
ir mūsų broliai, seselės ir tė
veliai dar neturi liuosybės. 
Tuomi mūsų brolių nekaltas 
kraujas šaukiasi atlyginimo. 
Jie padėjo savo gyvastį karo 
laukuose už Demokratiją,, Tei
sybę ir Liuosybę. 

Mūsų broliai, mirdami karės 
laukuose, šaukia paskutiniais 
žodžiais: "Broliai, mirštame 
už Lietuvos Liuosybę, už liuo
sybę žmonijos; jus, broliai, ku
rie paliekate dar gyvi, atmin
kite, kad mūsų nekaltai išlie
tas kraujas neliktų be vertės, 
kad mūsų Tėvynė, už kurios 
principus mes mirštame, ne
liktų be Liuosybės, ir mūsų 
tėveliai, broliai ir seselės ne
liktų vergais ateityje. 

Tuomi mes likusieji turime 
rupinties, turime dėti visas 
pastangas, kad sudaryti, su
rinkti savo brolių statistiką ir 
kad parodyti pasauliui, kiek 
mūsų brolių žuvo karė s lau
kuose ir kiek buvo pašaukti 
ten del išgavimo žmonijai 
liuosybės. 

Prašome jūsų malonės, kad 
kuoveikiausiai savo kolionijoje 
surinktumėte visus Lietuvius 
kareivius, tarnavusius ir tar
naujančius Suv. Valstijų ka
riuomenėje, pravardes, vardus, 
adresus, taipgi ir kuomi jie 
užsiima: paprastas kareivis, 
oficieras, ar koks profesijona-
las ir tt. 

Gerbiamieji klebonai, orga
nizacijų valdybos ir visokių 
draugijų, kuopų ir skyrių val
dybos, privalo pasirūpinti sa
vo draugijoje surinkti su pa-
gelba kitų ir kuogreičiausiai 
prisiųsti po žemiau paduotu 
adresu. Taipgi kas žinotų tuos. 

x 

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

Prigelbėkite gamtai vartojant 

STANOLAX 
del Prietvaro 

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax 
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
yra labai švarus. J is savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris 
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus 
išvaro. 

Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito. 

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

Parduodamas 16 uncą buteliuose 

STANDARD OIL COMPANY 

y 

(INDIANA) 

910 SO. MICHIGAN AVE. CHICAGO 

• 
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Afi, ADOM. IS A. K AR AL A l 8 K A S , SEKANČIAI RASAI. 

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nualabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nūstojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaite po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumų kaip ta rp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radejui ir linkiu viseims savo draugams kreipttes prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL mSTITUTION J . Baltrenas, ProL, 

1707 So. Halsted St., Telcphone Canal «417, Chicago, m . 
{g«i»»»»«i»»w»»»»»»»»w m m m m • » • » — »'•«•»• • • »» . .»»»»»»»»».»• 

SERGĖKITE' SAVO AKIS. 
Pasipriešinimo Vaikams Kuomet 

TURITE SAVO NAMĄ 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
vą, kuomet skaitai a r siuvi a r ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią, 
patarnavimą už pr ie 'nama kainą 
net taip žemai net 11: '».««. 

JOHN SMLTANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A v. Cbicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-čios lubos virš Plat t 'o apt iekoa 

Kambarls 14, 15, 16, 17 ir 1« 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 

to ik) 12 valandai diena. 

kurie į jokias organizacijas 
nepriguli, paimti ir įų vardus 
ir pravardes ir t.t. 

Tas viskas daroma del labo 
mūsų Tėvynės Lietuvos ir 
ir mūsų tautos garbės. Lietu
va turi gauti teisingą, atlygini
mą už savo sūnų kraują, ir gy
vastis paaukautas šioje pasau
linėje karėje. 

Su pagarba 

V. Vaškas. 
71 Warwick St., 

Newark, N. J . 

Jus galite nusipirkti sau namą su tais pinigais ku
riuos išmokate ant randos, ypačiai kuomet dabar 
randos brangesnės. Jus sumažinsite gyvenimo lėšas 
—turite progą užsidirbti. 

Ohieagos statytojai pastatys jums namą už 10% arba 15% 
užmokėjus—kitus mokant kaipo randą. Bankos arba Staty
mo ir Paskolos Bendrovės paskolins jums abelnai apie 60% 
ant vertės Jūsų namo. • 

Statykite su Medžiu—pirkite nuo savo vietinio Medžio Pirk
lio. Nueik pas jį «u savo architektu arba kontraktorium 
ir paprašyk jo patarimo. Jis turi užtektinai medžio ir tuo
jaus tau pristatys. 

The Retail Ltunber Yards of Chicago and Oook County 

AMERIKOS LE. MOK Y K U 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:80 iki 0:80 
8106 So. Halsted S t . Chicago, U i 

SHEBOYGAN, WIS. 

Parsiduoda pigiai grąžoje 
vietoji namas 5 kambariai su 

-

beismentu, įmokėt $200, o li
kusios ant visai lengvų išligų 
turi but parduota į 15 dienu. 
United Land & Investment Co. 
117 N. Bearborn St., Chicago. 
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Lietuviai Amerikoje. 
CLEVELAND, OHIO. 

L. V. 25-ta kp. rengia šei
mininką išvažiavimą, sujungtą 
su Akrono nauja vyčių kuopa. 
Išvažiavimas rengiamas birže
lio-21) d., 1919 m. prie 19-to 
stapo Bedford, Ohio, t. y. ži
nomoj iš praeitu metų vietoj. 

Bravo vyčiai, Linksminki
mės ir gerėkimės vasaras lai--
ku. O rudens sulaukę, j darbą. 
Jug turėsime griebties už mil
žiniško veikalo—operos "(Ji-
rių Karal ius ;" Clevelando vy
čiai yra veiklus. J ie vienus 
gražius darbus dirba, kitus 
pienuoja. Darbuokitės nepail
stančiai tautai ir bažnyčiai. 

J . P. Kvedaras. 

WSSTVILLE. ILL. 

Draugija Ražančians mote
rių buvo surengus vakarą svi 
programų ir vakarienę (Ka
da f—Red.). Sulošė veikalėli 
" K a t r a neišmanė." Lošime 
dalyvavo Ag. Ovilienės rnV-j 
A Šlikienė, Jastremskienės— 
M. Mičudienė, Jastremskaitės 
—M. Rakauskienė ir Sumikie-
nės—O. Misiūnienė. Po loši
mui vyčiu choras gražiai pa
dainavo. Ona Parpauškė pa-
deklemavo eiles. Visas prog
ramas gerai išėjo. 

Draugija Ražaneiaus taria 
ačiū gerb. klebonui, kun. Brig-
manui, už leidimą klebonijoj 
surengti vakarienę, taipgi var
gonininkui ir chorui už padai-
navimą ir visiems dalyvavu
siems tame vakare. 

Pelno vakaras davė 91 dol. 
Gi) c. I š t ii p i n i g ą 5 0 d o l . d r a u 
g i j a p a s k i r ė n u p i r k i m u i k a p o s . 

Bravo Moterių draugijai. 
Narė. 

kaip yra žinoma, p. V. V. jau 
nuo seniau, dar prieš karę, 
buvo Įžymiausio Newarko 
dienraščio reporteris. Sugrįžęs 
iš kariuomenės visą laiką pa
švenčia Lietuvos laisvės atga
vimo darbui. Jo jaunesnis bro
lis, Jurgis, taipgi yra repor
teris kito Newarko dienraščio. 

Tokioms aplinkybėms susi
dėjus ir dėkui Vincui ir Jur 
giui/ Vaškams, prie vietinės 
anglų spaudos lietuviai leng
viausia prieina. 

Kada New Yorko lietuvių 
veikimą vietos laikraščiai ma
žai rašo, tai Ne\varko dažnai 
pašvenčia špaltas aprašymui 
Xew Yorkiečių lietuvių veiki
mo. Prie to gal kiek pašonėn 
duria Newarko laikraščiams ii 
Xew Yorko Informacijų Biu
ras. 

Išeinanti dusyk dienrašti 
'*Ne\vark Star Eagle ' ' lig šiol 
lietuviai vadino lenkų laikraš
čiu. Nes visada didi prielanku
mą ten turėjo lenkai. Dabai 
nežinia kas tam dienraščiui j>a-
>idarė, kad staiga ilgiausius 
straipsnius, ir net redakciji-
nius straipsnius, su didele už
uojauta, pradėjo rašyti apie 
lietuvius. 

Šiandie labai ilgas straip
snis yra patalpintas, aprašan
tis p-lę Marijoną Kizis 
( tar but Kižiutę). Labai gra
žiai nupieštas jos gyvenimas, 
įs išventimas dirbti del Lietu

vos ir pasirjžimas važiuoti tai
kos konferencijom P-lė M. K. 
yra lyginama prie prancūzų 
Orleano Mergelės ir buk ji bu
sianti Lietuvos išgelbėtoja. 

š k i c . 
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LAIŠKAS I š LIETUVOS. " " " 
Kazimieras Ivanauskas gavo laišką nuo savo moteries iš Lietuvos, Kauno I 

gub., Čekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. Laiške nusiskundžiama ant 
didelio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad NETURIM KĄ PAVALGYTI, 
neturim nei už ką nusipirkti. Rugių pūras 100 rublių. Duonos negaunam. J E I 
GU GALI, TAI GELBĖK MANE savo prisiegą ir dukreles ir PRISIŲSK PA-
GELBĄ, kad galėtume išsimaityti nors iki rugiapjūtei. Toliau rašo, kad SKUR
DAS VISOJE LIETUVOJE. Nėra n«i maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BA
DAUJA IR PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras pagelba,. tai mirtis 
neišvengiama. 

a 

s 
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Ar perskaitei virš paminėtą laišką? 
Jūsų moterys, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašytų TAMSTAI tokį pat laišką, 

jei tik jie galėtų. J I E BADAUJA, J I E M S BŪTINAI PAGELBA REIKALINGA. TOKIĄ 
PAGELBĄ JAU GALI SUTEIKTI . 

Jau Gali siųsti maisto j Lietuvą. 
Lietuviu Prekvbos Bendrovė jau, padarė pirmutinius žingsnius, kad tų atsiekti. J i ren

giasi pasiųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS. Tų 
maistų norima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio. Bendrovė savo darbo dalį atliks. Reikia 
kad kiekvienas lietuvys iš savo pusės pasidarbuotų. 

Mes pirksime maistų, sudėsime į skrynias, pasamdysime laivų-, pasiųsime savo žmo-
-nėms su tomis skryniomis j Lietuvų ir tie mūsų žmonės tas skrynias maisto pristatys stačiai 
į rankas jūsų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Bendrovei už tų skrynių mais
to, kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viskų atsako
me. Je i negalėtume Tamstos nurodytų giminių surasti, mes grųžiname Tamstai $25.00 atgal. 
Dėlto didesnės atsargos, mes iš savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantijų, kad mes 
padarysime tų kų mes prižadame. 

Nesivėluokte, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau paduotų blan
kų kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio adreso: 

: 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyj: 

6 t W. WASHINGTOW S T R E E T 
Kam baris 609 

Tel. Central 6478 
Gyeciilmag, 812 W. S8rd S4. 

Tel. Yards 4681 

NEWARK, N. J. 

Dirželio 10 d. Newarko Ka
talikų Centras turėjo niėnesi-
nį susirinkimų. Susirinkinn 
daug laiko pašvęsta apkalbi* ji-
inui ir prisirengimui prie bu
siančio liepos 3 d. pikniko. 

Išrinkta 2 atstovų i New 
Yorko, N. Y. seimų, kuris at
sibus birželio '2'2 ir 23 d. Iš
nešta rezoliucija, reikalaujanti 
pripažinimo Lietuvai nepri-
gulmybės ir protestas pric : 

lenkus^ kurie rengia žydų po
gromus Lietuvos sostinėj. Re
zoliucija pasiųsta Tarybų Pil
domajam Komitetui. Taipgi 
tos rezoliucijos ir susirinkimo 
tikslas plačiai aprašytas anglų 
spaudoje antrų diena. 

Atsilankys p. Y. Yaškas pra
nešė, kad vietos žydų esųs pa
geidavimas surengti Xe\varke 
didelj niass-mitingų lietuvių ir 
žydų, kuriame bu'tų pareika
lauta pripažinimo Lietuvai 
neprigulmybės ir protestai 
prieš lenkus. Pageidavimą bei 
prašymų per p. Y. Y. suteikė 
vietinės žydų organizacijos 
vadai, kuri Xewarke reprezen
tuoja 150 dr-jų. Išrinkta at
stovai iš ])]>. J . Brazo ir A. 
Kazio pasiteirauti plačiaus 
apie tai. 

Yasarinės mokvklos rengi-
nias pasekmingai eina pirmyn. 

Newarko anglų laikraščiai 
šiuo sykiu labai plačiai ir tan
kiai rašo apie lietuvius. 
Straipsniai būna su nemažais 
lietuvių išgirimais. 

Tam anglų laikraščių taip 
prielankiam rašymui apie lie
tuvius pasidarbuoja p. V. Yaš-
kas,kuris nenuilstančiai tame 
reikale veikia. Didelė padėka 
jam* Reikia pripažinti, kad 
tas darbas Vaškui gana pasek
mingai klojasi gal dėlto, kad, 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistų Lie

tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietą, ^amatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—$1.00. 
Turime taippat knygelių " In -
dependence for tlie Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 YV. 46th St., Chicago, 111. 
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244 W. BROADWAY, 

Sales Corporation, 
SO BOSTON, MASS. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 2U dienos 1919 m. "Drau
g u " atstovauja p. J . MAIiGE-
LIS, 544 Myrtle str. 

Pas jį galite " D r a u g ų " už
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
į jį pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Siuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran-
ds Rapids, Mich. " D r a u g o " 
agentui. 

Kekviena skrynia bus vienoda. Joje bus 
sudėti sekanti daiktai:— 

6 svarai jautienos mėsos, 
5 svarai smuleiaus (lard), 
1'2 svnrų geriausios rūšies kilbasij, 
12 svarų condensed pieno, 
12 svarų ryžių, 
3 svarai geriausios kavos, 
3 svarai cukraus, 
1 svaras muilo ir 
1 drūtas įrankis blekinėms atidaryti. 

Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 85 
svarus. Visas maistas yra geriausios rūšies ir 
supakuotas sanitarėse hermetiškai uždarytose 
blekinėse, kad apsaugojus nuo gedimo. 

Pirmas laivas išplauks apie Liepos 5-tą die
ną. Ant to laivo' užsakymai bus priimami iki 
Birželio 25-tOg dieno3. Kurie vėliau prisius, tu
rės laukti sekančio laivo. 

GERBIAMIEJI :— 
Su šiuo laišku prisiunčia Tamstams dvide

šimts penkis dolerius kaipo pilną užmokestį už 
vieną skrynią maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistą, jo supa-
kav im.v , p r i s t a t y i n . j , a p d r a u d ą i r t t . i r j e i g u n e 
g a l ė s i t e p r i s t f a t y t i m a i s t ą m a n o n u r o d y t a i y p a -
tai, kad visi pinigai bus man grąžinami. 

Maistą meldžiu pasiųsti sekančiu adresu: 
liėdybos 
Apskričio 
Parapijos 
Kaimo 
Vardas 
Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man 

siųsti šiuo adresu: 
Vardas Pavardė 
Adresas 
Miestas 
Valstija 
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Kl'MMER S A I S A G E . 
Amerikos žmonės nėra pripratę pa

prastai irasinaudoti proga taip vadi
namos "per visą pasaulį" sausos 
summcr sausage, kelbasos. 

Nėra tam tikros priežasties ir ji 
neužima pirmą vietą ant amerikoniš
ko stalo kaip, kad sviestas ir cukrus. 
Mes nesame pripraty jį vartoti del 
lunčią kaip kad kitas mėsas. 

Tai yra v iena iš didžiausių klaidų 
kadangi šitų summer sausage randa
si visokių rųšių. Yra tai maist inga ir 
labai ^ekonomiška. 

Europos šalyse ypačiai tas yra la
bai daug vartojama ir visur. Darbi
ninkai žmones ją vartoja ir augštes-
nės kliasos ir taippat turtingi žmo
nės. Ji tikrai priduoda kiekvienam 
apetitą, geriau valgyti . 

D r y Sausage nereikalauja nei jokio 
virimo. Ji yra jau pritaisyta gatava 
tik padėti ant stalo. Yra labai gerai 
pritaisoma ir išrūkoma. 

Yra labai daug rųšių kaip tai: Go-
thoer, Cervelat, German Salami, Go-
teborą kelbasa vartojama Švedijoj, 
vis iems žinoma Italijoniška Morta-
della, Milan Salami ir Prancūzų d'Ar-
les yra žinomos po visas Europos da
lis. Mušu amerikoniškos ke lbasos čio-
nais išdirbamos yra labai daug par
duodamos Europoj. -Daugybė iš jų 
s iunčiama j anas šalis. 

Jeigu neesi niekuomet mėginęs v ie
ną iš šitų tai pamėgink o tikrai pa
mėgsi. —Apgr. 

REIKALINGOS. 
25 merginos del fabriko darbo 

$14 i savaite mokinančioms $17 ikt 
$20 j savaite dirbančioms nuo štu-
kio (p iece work) . Atsišaukite: 
Anier. lnsolated Wire & Cablc Co. 
954 W. 21 Str. Tel. ( a n a i IS..I 

Paieškau gero ir darbštaus vargo-
ninko mylinčio su jaunimų darbuo
tis. Meldžiu greitu laiku atsišaukti 
nes senasai varg. J. Prakait is Išėjo j 
bizni fotografas del iš lygų meldžiu 
kreiptis per laišką 

Kun. M. J. Kol vokas 
423 So. Linu Av. S i o i u City, l o u a . 

Paieškau Motiejaus Paplausko, Su
valkų gub., Suvalkų pav., Punsko 
parap., Žagariškių kaimo. Penki me
tai atgal gyveno Chicagoje. Jei kas 
žinote atsišaukite ant šio adreso: 

Mr. Antanas Bencevičius, 
532 Crosby St., Grand Ilapids, Mich. 

s — • ' — ' — ' — 

Parsiduoda pigiai medinis namas 
ir lotas, l ietuvių apgyventoj vietoj. 
N a m a s neša randos $24 į mėnesį. 
Lotas šalę namo vertės .$800. Kaina 
už n a m ą ir lotą tiktai $3,100.00 

Atsišaukite pas savininką: 
P. Vaikutis 

4241 So. Campbell Ave. 
Chicago, 111. 

Ant pardavimo 5 kambariij namas 
ir 1 Vi akrų žemės arti didelių fabri
kų Harvey. Kaina tiktai $2,750.00. 
Nusipirkite, o galėsite laikyti karve, 
turėti daržą ir dirbti fabrike. Atsi
šaukite ir rašykite: 

Fel ix Yakaitis, 
158th ir Wood gatvių, Harvey, 111. 

Reikalingi 2 ar 3 kambariai, meb-
lioti arba ne. Butų geistina ant Town 
of Lake. Be vaikų, abu dirba. Atsi
šaukite laišku ar per telefoną Drover 
7042. Laiškais: A. P. K., 4712 So. 
Ashland Ave., Chicago, III. 

F. P. BRADCHUUS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Moavoe, Oor. Clark St. 
R o o m 1207, Tel. Central 230 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: SI 12 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 93M> 
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Dr. D. J . EAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michlgan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan A T . 
Roseland, m . 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pul lman 342. 

Vai.: » ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 Iki 12. 
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E R N E S T W E I N E R 
DRY CIOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas s temp** 

KetvergalB ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materljolai, va ikams drabu
žiai, š lebės Ir jakutės . 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ukę, tai 

apsimislyk ar tavo jnešti pinigai 
tau išeis ant naudos. Tiktai l ie
tuvių tarpe tu turėsi gerą, pui
kų ir l inksmą gyvenimą. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes j ie neturi bosų, jų 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Michigano 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kel is 
š imtus savo tarpe, turi parapiją, 
kel ias draugystes ir visokius pa
si l inksminimus. Čionais gyve
nantieji anglai siūlo m u m s savo 
farmas ant pardavimo, taigi t ie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
šv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurie pirksite farmas per 
Šv. Antano Draugiją busite už
ganėdinti, nes gausite gerą ir 
teis ingą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių nuo Ludington, o 8 my
lios nuo Scottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se 
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 
Box 7, Custer, Mich. 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Taipgi didesnę dalį grabų pa-
tĮs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4139 

Dr.M.T.Strik©Tis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS EB CHITU UGAH 
17r»7 W. 47th St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Pluksnos 
55c 

Pluksnos 
55c 

8 

PLUNKSNOS. 
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BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

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

SPEC1JALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro-

aiškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

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

Telefonas Yards 687 

— K 

DR. M. F. BOZINGH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą, iš 845 Mihvau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra š i toks: 

700 N O R T H ASHLA1TD AVEITUE 
K a m p a s Huron Gatvės 

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

n » » • » » » » « • • • » » • * • » » » • » * » A 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
4649 S. Ashland Ave. k a m p . 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

» M . , • . . ™ — 5 8 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

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

— • 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5082 

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

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris . 
1020 So. Halsted S t., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 1? ryta; « — t 

vakare Tel. Canal 4367 
; . ; • • . • , . • • • • » , • • • . . « • , » • , • • ; ; 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
P h o n e Drover 7042 

Cioero Office 
4847 W. 14-th SL 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 3SM W. 6<i-th SL 
P h o n e Prospect 85 8B 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS LUSVTIfcTAS 

ryto iki 9 vak. ( 
ji 

SO. At.HL.AM) A V L J i l E i 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: suo 9 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 
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J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

20 SO. LA SALUE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 6999 

CHICAGO, ILL. -
I 

Telefonas Pul lman 60 
S 
ii 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11710 Michigan Ave, 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 8:30 vakare. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 11 .išryto 

? 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų s is temo ir ypatiSKas mokint- ' 
mas parodytus jus žinovų į trumpv_ 
laiką.. 

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

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

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

MASTER DESIGNIKG SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHiUlllinillllllllllllllllll 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 3544 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDAS* 10—11 ryto S—S po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 1 0 — l t 4 . 
I l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
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DRAUGAS Trečiadienis, birželis 18, 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Trečiadienis, birželis 18 d.. 
Morkus. 

Ketvirtadienis, birželis 19 d., 
Juliona Falkonietė. Gervazas. 

PO AUKŲ RINKIMO LIE 
TUVIŲ NAŠLAIČIAMS. 

Perdaug jau tų taguotojų. 

NUŽUDYTA POLICMONAS 
BURKE. 

Trys piktadariai suimta,-
svarbiausias ieškomas. 

Policija paieško piktadario 
vardu Dunn, kars aną diena 
su trimis kitais savo sėbrais 
nužudė policmoną Burke sa-
ihme po num. 3259 So. llals-
ted gat. 

Policija šiandie tvirtina, kad 
tasai Dunn per dešimtį metu 
policijai buvo žinomas, kaipo 
pavojingas desperatas. 

Teciaus ta pati policija to 
desperato ligšiol nebuvo suė
mus ir neprašalinus iš žmonių 
tarpo. Ieškomas tas piktadaris 
tik tuomet, kuomet nužudė 
policmoną. 

Lengva išaiškinti toksai po
licijos pasielgimas. Jei poli
cija žino desperatiis ir leidžia 
jiems piktadariauti, tai jau 
yra visai kas bloga pačioj po-

Praeita. pirmadienį Chicago-
je viešai rinkta aukos lietu
viu našlaičiams. Rinkimu pa
sekmės dar visai nežinomos. 
(Jai ir bus surinkta keli tūks
tančiai dolieriu. 

O juk tokiam mieste buvo 
galima surinkti dešimtis tuks-
tančiu. 

To nepadaryta ačių pačiai 
miesto administracijai. Nes 
administracija lietuviams da
vė leidimą rinkti aukas ta die-
na, kurią net keliolika Įvairiu 
svetimtaučiu organizacijų taip 
pat turėjo leidimus viešai gat
vėse rinkti aukas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Netikėta nelaimė. 

Aną dieną, apie 8 vai. va
kare, Antano Česnoš 10 metų 
sūnui, Teodorui, pareinant nuo 
Ashland Ave. ties Marshfield 
ir 46-tos gatvės, apspito 4 jau 
didoki vaikėzai, reikalaudami 
pakėlimo rankų, nes užpuoli
kai manė pas jį rasti pinigų, 
kaipo biznieriaus sūnų, kuris 
kartais eidavo su pinigais iš
mainyti ar padėti bankon. Bet 
ant nelaimės pas Teodorą te
rado tik kt-lis centus. 

Apkratytasai Teodoras pa
žengęs kelis žingsnius nuo iu, 
pagrasino, kad atmokėsiąs kur 
nors. Šitie paleido iš putamo-
sios vaikų šaudyklės ir patai-

Sakoma, tą dieną "Tag|k (- , Teodorui į akį, kurią pa-
d a y " turėjusios net apie dvi- v o j į n g a j snžeidė. Vaikas da

bar nugabentas į Šv. Bernar
do ligonbutį, kur reikės dary
ti operaciją. Daktarai tvirti
na, kad kitaip neišgys. 

Kaimynas. 

dešimts įvairių organizacijų, 
draugijų ir įvairiu sektantų 
burių. 

Suprantama, tokioje dienoje 
nebuvo galima surinkti 

Policmonas nužudytas ir iš
mestas. 

Tuojaus po 12:00 naktį prieš 
pirmadieni keturi piktadariai 
sakosi parvažiavę iš pikniko. 
Rado jie atidarvta minėta sa-
Huną. Inėjo jin dar daugiau 

( užsilieti svaigalais. Tuo metu 
saliune buvo policmonas Bur
ke civiliai apsitaisęs. Parva
žiavusieji su polietnonu susi
barė. Atėmė nuo jo revolverį 

j ir su tuo revolveriu jį ant vie
tos nušovė. Paskui nužudyto 
lavoną išmetė gatvaitėn. 

Piktadariai pabėgo. 
Tą pačią dieną trys iš jų 

suimta. Bet svarbiausias Dunn 
pasislėpęs. Policija jo ieško. 

Apsišaukęs saliunas. 

Tas saliunas, kuriam įvyko 
žmogžudystė, Bridgeporte ap-
sjšaukusi skylė. Tenai daug 
piktadarysčių atlikta. 

Bet miesto administracija 
tos skylės nepanaikina. Ją ap
saugoja nuo panaikinimo tie 
gaivalai, katrie turi artimus 
ryšius su miesto politikieriais, 
katrie visur turi intaką. Gi po
licija pati nerekomenduoja už
daryti tos skylės. 

daug 
aukų lietuviams našlaičiams. 
Kas yra surinkta, tai beveik 
nuo saviškių. Svetimtaučiai 
davė aukų savu tautu orga-
nizacijoms. 

Nes vidumiestvj kiekvie-
na m žingsnyj buvo taguoja-
ma. Ir tai vis įvairiems tiks
lams. Lietuviu tagavimas 
kuone buvo užstelbtas. Tik 
tiek, kad tasai tagavimas, 
kaip ir kiti buvo paskelbtas 
oficijaliai. 

Visgi, nors mažai, bet lai
mėta lietuviu našlaičiams. 

PROTOKOLAS. 

Chicagos 

ARTINASI TEISMO DIENA 

Svaigalų sandelių savinin
kams ir krautuvininkams arti
nasi teismo diena. Nebeliko 
jau nei poros savaičių, kuomet 
saliunai bus uždaryti, kuomet 
bus uždrausta pardavinėti 
>vaigalus. 

Apskaitoma, kad Cliicagoje 
degtinės pirkliai turi to skys
timo vertės apie 11 milijonų 
dol. Aimanuoja, kad žmonė.-
neperka, kad žmonės ima su
siprasti. 

Svaigalų savininkams po 
liepos 1 d Urnos ne tik nebus 
galima svaigalų parduoti, bet 
už jų palaikymą prisieis dar 
ir taksos mokėti. 

MOKYKLŲ NURSĖS — 
MAISTO ŠVARUMAS. 

Kaip tik bu s uždarytos va
saros metui viešosios mokyk
los, tuojaus apie 150 mokyklų 
mirsiu bus pavestas naujas 
darbas. Jos vaikščios po mai 
sto krautuves ir prižiūrės. 

' kad visur visoks maistas bu-
! tų švariai užlaikomas. 

I Tai paties sveikumo komisi-
jonieriaus Dr. Robertsono su-

I manymas. 
Permažai turi maisto šva

rumą prižiūrėti inspektorių 
sveikumo departamentas. Ins
pektoriams tad pagelbon ateis 
nursės. 

SUSTREIKAVO 100 DAR 
NINKŲ. 

margarino Jobn F. Jelke 
| dirbtuvėje, 759 So. AVaslite-

naw ave., iš 450 darbininkų 
100 išėjo streikan. 

Streikininkai reikalauja 
trumpesnių darbo valandų 

j dienoje, didesnių algų ir uni-
' jos pripažinimo. 

MAISTO BRANGUMAS CHI 
GAGOJE. 

Šalies darbo departamentas 
paskelbė, kad Cbicagoje nuo 
1913 metų maistas pabrango 
100 nuoš. Ir nuolat eina vis 
brangy n. 

Su maistu pabrango ir viso
kie reikalingi pragyvenimui 
daiktai. 

Kasžin, ką į tą pasakys mies
to taryba. 

PAVOJINGAI SUŽEISTAS 
GATVEKARIO. 

Byro n L. Mills, 55 m. am
žiaus, 4616 Ilazel ave., kler
kas, andai pavojingai sužeis
tas gatvekario ties Broad\vay 
ir Leland ave. 

Nuvežtas Lakeside ligoni
nėn. 

SUAREŠTUOTA GRAFIE 
NĖ MARKIEWICZ. 

Dublinas, birž. 14.—Žinoma 
airių veikėja ir sukilimų va
dovė grafienė Markiewicz su
areštuota ir uždaryta Cork'o 
kalėj i man. 

Jinai kaltinama už maištiš-
kas kalbas. 

ir apielinkių lie
tuviu K.-iv. choru susivieniji-
nio atstovų pirmas susirinki
mas įvyko birželio 4 d., 1919 
m., Mark YVhite Squaro par
ko svet. 

Susirinkimo vedėju vienbal
siai išrinktas A. Pocius, nuta
rimų raštininku 1). Šulckaitė. 
Pribuvusioji atstovai pridavė 
savo mandatus iš šiu choru: 
Dievo Apveizdos pa ra p., Chi-
eago, III., F. Butneraitė, D. G. 
šulekaitė, Y. Volteraitė, A. 
Augustinas, S. Šimulis ir cho
ro vedėjas, J . Kudirka. 

Šv. Jurgio parą p.: V. Kūlis, 
K. Jovaišaitė, A. Luzinaitė, J . 
Saunoras ir choro vedėjas, B. 
Janušauskas. 

šv. Mykolo parap. : K. Ka
minskaitė, A. Rugienius ir 
choro vedėjas, B. Lauraitis. 

Aušros Vartų para]).: A. 
Pocius. 

šv. Antano parap., Cicero, 
11.: V. S. Juėiutė, Jurgeliutė, 

J . Vilkelis, U. Navickas ir cho
re vedėjas, I>. Mikalauskas. 

V.". Pulman, 111.: L. Meėiu-
tė, K. Jasulaitė, J . Sorokas, L. 
(Jeništis ir choro vedėjas, J . 
Balsis. 

L. Vyčių Chicagos Apskri
ejo choro: P. Varakulis, K. Jo
vaišaitė ir choro vedėjas, A. 
Pocius. 

Viso delegatų atsilankė 28. 
Atstovai nepribuvo iš se

kančių chorų: Šv. Kryžiaus 
parap., Chicago, 111:, Visų 
šventų parap., Roseland, 111., 
Nekalto Prasidėjimo parap., 
FJrighton Park, So. Chicago ir 
Chicago llcights, 111. 

Visųpirma susirinkimo ve
dėjas paaiškino tikslą susirin
kimo sekančiai: kad suvieny
ti visus Chicagos ir apielinkių 
R.-K. chorus tinkamesniam ir 
geresniam atstovavimui lietu
vių įvairiose svetimtaučių tar
pe rengiamose iškilmėse. Pa

įvairinimui ir pagražinimui 
ypatingų bažnytinių ir tautos 
švenčių, mokinant visus cho
rus tas pačias giesmes ir per 
didesnes iškilmes bendrai susi
rinkus giedoti. 

Susirinkusieji tam, taip pra
kilniam tikslui, pritarė. 

Paskui skaityta įstatų pro
jektas ir su mažais pataisy
mais tapo priimtas, {statai 
bus paskelbti vėliaus. 

Toliau sekė rinkimas valdv-
bos: pirmininkas ir jo pagel-
bininkas rinkta slaptu balsavi
mu iš trijų kandidatų'. Išrink
tas pirm.—J. Balsis, vice-
pirm.—B. Mikalauskas. Kiti 
valdybos nariai rinkta viešai: 
nutarimų rast.—p-lė K. Ka
minskaitė, finansų rast.—E. 
Jovaišaitė, kasininkas—J. Ku
dirka, kasos globėjai:—F. 
Daukša ir J . Saunoras, knv-
gins—B. Janušauskas, maršal
kos—J. Sorokas ir Pivoriūnas, 
muzikos diroktririus—p. A. Po
cius, korespondentas—p. J. 
Kudirka. 

Ant galo nutarta surengti 
bendrų chorų šeiminišką išva
žiavimą. Tuo reikalu rūpintis 
įgaliota valdyba, 

Šiuomi susįrinkimas uždary
tas. 

A. Pocius, vedėjas 
D. šulekaitė, rast. 

EXTRA SUSIRINKIMAS. 

Blaivininkų Chicagos Ap
skritys šaukia extra susirinki
mą birželio 18 d., Dievo Ap
veizdos svetainėje, prie Union 
ave. ir 18-tos gatvės, 7 vai. 
vakare. 

Chicagos ir apielinkės visos 
Blaivininkų kuopos būtinai 
pri siųskit savo delegatus. 
Kviečiami atsilankyti visi vei
kėjai blaivybės dirvoje. Taip-
pat geistina butų, kad Blaivi
ninkų kuopų valdybos atsilan
kytų į susirinkimą. Valdyba. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

P-as Kazys Zabiela gavo 
laišką iš savo žmonos Šilaliu 

C 

valsčiaus, Raseinių apskri- j 
čio. Rašytas balandžio 20 d. 

Laiške sakoma, kad ji esan
ti turtinga: turi arklį, karve; 
turi ko ir pavalgyti, nors 
skundžiai. Matyt, kad Lietu
voj daug skurdo, jei turtingu 
save laiko tas, ką vieną kar
vę ir arklį turi ir skundžiai 
duonos išsitenka. 

Laiške praneša, kad į Kvė
darną neadresuotų, nes anot 
rašytojos — "Pelenais ir 
anglimis grįsta mūsų Kvėdar
na arba Konstanti navas." Ki
taip tariant, Kvėdarna išdegus 
ir nėra kur laiškų ten padėti, 
nei kam priimti. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

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

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

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir au&šciau. 
Pirk savo overkotą, dabar prieš 

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

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augrščjau. 

Atdara kiekvieną Dakarą iki 0 
vai. Nedaliomis iki 6 valandai. Su-
batomis virą dieną iki 10 valandai. 

S. GORDON, 
1115 S. I lal.stetl St., Chicago, III. 

f steigta 1002. 

PRANEŠIMAI 
IŠ T()WN OF LAKE. 

Šiandie, birželio 18 d., 8 vąl. 
vakare Davis Sqare parko svetai-
aėje. L. Vyčių 13 kuopa turės prieš 
pusmetinj susirinkimą. Visi nariai 
malonėsite susirinkiman atsilanky
ti. 

Kp. Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

West Sides Lietuvių Viešo kny
gyno delegatų susirinkimas įvyks 
nedėlioję birželio 22 d., 1:00 vai. 
po pietų M. Meldažio didžioje sve
tainėje, 2242 W. 23rd pi. 

L. V. Knygyno Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

L. Vyčių 16-tos kuopos šiandie 
vakare, 7:30 vai. įvyksta svarbus 
susirinkimas. Nariai, kurie dar ne
sugrąžinote buvusio pikniko tikie-
tus, malonėkite šiandie tai padary
ti. Valdyba. 

-* \ _ 

100% 

GRYNAI 

TURKIŠKAS 

TABAKAS 

sau— Apsvars 
Išdirbėjiai didelių "pakelių" cigaretų mėgina vi

sur daryti dideli "triukšmą" kad jie buk vartoja Tur
kiška tabaką savo išdirbiniuose. 

Ar jus nemanote kad Helmar tikrai turėtų sukel
ti didesni triukšmą apie savo 100% grynai Turkiško 
tabako? 

. 

Jus turite atsakyma-teip kaip Gubernatorius sako 
— Turkiški yra lengviausias ir geriausias tabakas del 
cigaretų. 

Išdirbėjai Augščiausios Rūšies Turkiškų ir 
Egyptiškų Cigaretų visam pasaulyj. 


