
I 
—R 

ii DRAUGAS yy 

IifTHUANlAN DATLY F M E N D | 
Publlshed Daily Except Sundays by 

One Year .' $5.00 
Six Months $3.00 
Thursday 's Edit ion $2.00 
DRAUGAS P l l i U S H I N G CO., Inc., 
1800 W. 48th St., Chlcago, Dlinois. 

Phone McKinley 6114. Establ . 11)08 

* — 

: * • LITHUANIAN DAILY FRIEND 

FIRST EDITION 

PIRMOJI LAIDA 
* . * » « » » » » » » • » » • • • i » » » » » » ^ » » w » » » w « »m 

Publlshed and diatributed ander permtt (No. 468), authorized by the Act of Octobev ft, 1»17, on flle mt the Post Office of Chicago, DUnols. By the order oi tbe President, A. 8. Borte son, Postmaster GenermL 

KAI^A O CENTAI 
DDirp fc< rcwTc PR1CB CENTS 

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, BIRŽELIS (JUNE) 19 D., 1919 M. 
E N T E R E D AS SECOND-CLASS MATTER MARCH $1, 191$, AT CHICAGO, L U A I N O I S UNDER T H E ACT OF MARCH 3, 1879. 

METAI-VOL. IV. No. 144 

± 

Vokiečiai nemano 
patvirtinti taikos 

sutarties 
* » 

Carranza protestuoja už ame
rikonų įsiveržimą Juarezan 

CARRANZA PROTESTUOJA 
PRIEŠ S. V. PASIEL

GIMĄ. ; 

Meksikonai akmenimis apmėtė 
amerikoniškus kareivius. 

NEGALIMAS DAIKTAS 
PATVIRTINTI — SA

KO VOKIEČIAI. 

Atmainos sutartyje, sako, nėra 
svarbios. 

Paryžius, birž. 18. — Iš Vo
kietijos sostinės Berlyno ap
turima indomiu žinių. Vokie-
čiai ekspertai, katrie Išguldo 
vokiečiu kalbon talkininku at-
sakymą, tv. pertaisyta taikos 
sutartį, tvirtina, jogei 
negalimas jdaiktas patvirtinti 
taikos sutartį. 

Apie tą nuomonė pranešta 
talkininkų taikos konferenci
jos pirmininkui. 

Brockdorff-Rantzau. Tad pra
nešama, kad grafas Rantzau, 
turbūt, jau negryšiąs į Versai-
lles. Negrvžimas busiąs suriš-
tas ne tiek su taikos reikalais, 
kaip su įvykusia andai Vcrsail-
lese prancūzų demonstracija 
prieš vokiečius atstovus. 

Prancūzų cenzūra neleido 
skelbti apie tą demonstraciją 
ir jos pasekmes. Šiandie pasi
rodo, kad keli vokiečių atsto
vai pažeisti akmenimis. Vie
nam atstovui su sudaužytų 
akinių stiklu pažeista akis. 

Atmainos — nesvarbios. 

Anot pranešimų, vokiečiai 
yra įsitikinę, jog taikos sutar
tyje padarytos atmainos yra 
nesvarbios. Sulyginus tai visa 
su senąja sutartimi, palengvi
nimai padaryta be didelės 
reikšmės. 

Vokiečių nuomone, finansi
nės modifikacijos visai men
kos, gi pažadėjimas Vokietiją 

Matyt, vokiečiai nepatvirtins. 

Marcei l lutin laikraštyje 
Kelio de Paris rašo, jog di
džiuma talkininkų taikos 
konferencijos atstovų nuomo-
niauja, kad vokiečiai atsisa-

*kys patvirtinti taiko s sutartį. 
Hutin pažymi, kad tik vie

nas talkininkų atstovas tvir
tina priešingai. J is sako, kad 
vokiečiai patvirtins sutartį. " i) a Ugel vietose kareiviai ap-

Tas atstovas savo tvirtinimą 
paremia tuo, jog vokiečiai ge
rai pramato pasekmes iš to 
nepatvirtinimo. 

Andai talkininkų taikos 
konferencijos taryba susirin
kime svarstė apie armijų sto
vi, surištą su bripvijnųsį.Vo
kietijon, jei vokiečiai atsisa
kytų patvirtinti sutartį. 

To briovimosi vokiečiai už-
vislabjaus bijosi. Ir todėl jie 
palinksiu prie sutarties patvir
tinimo. 

Bus paskelbta viešai. 

Oficijaliai čia pranešta, jog 
talkininkai pamainytM taikos 
sutarties tekstą rytoj paskelb
sią viešai. Busią paskelbta 
vientik atmainos. 

EI Paso, Tex., birž. 18. — 
Aplink Juarezą ir visu Meksi
kos parubežiu ramu. Villa su 
s^avo a r m i j a a t s i m e t ė k u r t a i 
į Parral. 

Meksikos prezidentas Car
ranza per savo atstovą Wasli-
ingtone pasiuntė protestą 
prieš Suv. Valstijas. Sako, jog 
Suv. Valstijų kareiviai visai 
neteisėtai andai įsibriovė Ju
arezan ir pagamino šaliai nes
magumų. Sako, jog Meksikos 
valdžia nereikalavusi tos ame
rikoniškos pagelbos Juareze. 

Protesto tonas, sakoma, yra 
švelnus. Bet niekas nežino, 
kas slepiasi už to švelnumo. 

Tuo tarpu dabar paaiški, 
jog pačiam Juareze meksiko
nai labai prastai sutikę ameri
koniškus kareivius, kaipo ne
prašytus svečius. 

KAREIVIŲ RIAUŠiS ANG 
I-JOJE. 

mėtvta akmenimis. 
Kitur meksikonės moterys 

spjaudžiusios į amerikoniškus 
kareivius. 

Suv. Valstijų piliečiai Clii-
huahua valstijoj šaukiasi savo 
šalies pagelbos. Bijosi kaip 
Ugnios Vilios keršto. 

MEDIKALĖ DRAUGIJA 
STOVI UŽ ALŲ. 

Priimta turkų atstovai. 
Vakar talkininkų taryba 

konferencijon priėmė. Turki
jos atstovus. Išklausė jų pra
nešimo apie Turkijos stovį. 

Turkai atstovai gynė savo 
sultaną, sakydami, jog tas ne
atsakąs už Turkijos stojimą 
karėn. Prašė, kad talkininkai 
Turkijos neskaldytų į dalis ir 
turkams paliktų Konstantino
polį. 
Talkininkių atsinešimas į tur-

p r i i m t i t a u t ų są jungon p i l n a i L r e i k a h l 8 i r H ^ i o l v i g d m , 
nepatenkinantis. 

Vokiečių valdžios rateliuose 
taikos sutarties žvilgsniu ne
sama susiklausimo. 

Anot Reuterio depešos iš 
Berlyno, 7 vokiečių kabineto 
nariai stovi už sutarties pat
virtinimą, kiti stovi prieš. 
K ai kurie kabineto nariai ma

to, jog talkininkų atsakymas 
yra daugiau niekas, kaip tik 
ultimatumas. 

Kiti, be to, tvirtina, kad vo
kiečių valdžia visvien pralai
mėsianti daug patvirtindama 
ir nepatvirtindama taikos su
tartį. 

Patvirtinus sutartį pakils 

nežinomas. Niekas nežino, kas 
bus padaryta su Turkija. 

KONGRESO KOMITETAS 
STOVI UŽ PROHIBICIJĄ. 

Nesutinka panaikinti svaigalų 
uždraudimą. 

Washington, birž. 18. — Ju
ridinis kongreso komftetas at
metė reikalavimą, kad karės 
metu svaigalų probibicija bu
tų atšaukta ir butų leidžiama 
gaminti ir pardavinėti lengvą 
ahj ir vyną. 

Komitetas pažymėjo, jog to 
nerimavimai ir rug iimai prieš I įstatymo atšaukimas priguli 
vyriausybę. Nes šalis bus pa- nuo paties prezidento. 
vesta vergijon. 

Nepatvirtinus — pakels gal
vą bolševikizmas. 

Tad vokiečiai šiandie dar ir 
nežino, kas prisieis daryti. 

Slapiesiems nyksta paskuti
nė viltis. 

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

New York, birž. 18. — Al-
lied Medical Association of 
America savo suvažiavime pa
darė rezoliuciją, kad lengvas 
alus ir vynas nebūtų panaikin
ti. Nes tas reikalinga ištfalies 
žmones palaikyti stiprume. 

Tas pat suvažiavimas pasi
priešino kai kuriems minkš
tiems gėrymams, katrie kenkia 
žmonių sveikatai. 

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

Tai taikos darymo užtęsimo 
pasekmės. 

Londonas, birž. 18. — Dau
gel stovykloje Anglijos karei
viai ima išreikšti nepasiten
kinimus taikos reikalų pratę
simu. Kareiviai reikalauja de
mobilizacijos. Vyriausybė 
užtęsia, nes nežino, ką 
vokiečiai atsakys aptarę tai
kos sutartį. 

Del to kareiviai dažnai pa
kelia riaušes. Ir tas neina ša
lies sveikatoh. 

Netoli Londono Witley sto
vykloje 20,000 kanadų karei
vių buvo sukilę praeitą šeš
tadienį. Sunaikinta daugelis 
trobesių, kuriuos kareiviai pa
degė. 

Ant rytojaus sukilimas buvo 
apmalšintas. Bet pavakarėje 
išnaujo kareiviai sukilo ir iš-
naujo atnaujinta gaisrai. 

Daugelis kareivių sužeista 
kovos metu. 

* • 

Kanadai kareiviai ypač ne
patenkinti tuo, kad jie ilgai 
nesiunčiami namo. Gi nesiun-
čiami todėl, kad Liverpoolio 
uoste streikuoja darbininkai. 
Streikas paliečia ir kitus uos
tus. 

Padega trobesius. 

Prieš pat agelnas riaušes 
kareiviai ui^molė ir nuginkla
vo sargybą prie sargybos bu
to ir paleido visus ten laiko
mus suareštuotus kareivius. 

Tuo pačiu lailcu kiti karei
vių būriai padegė stovyklos 
teatro trobesį, kelias šapas ir 
kitus bustus. I r neleido gais
ro gesinti. 

Tuojaus sušaukta oficierai, 
katrie riaušininkus šiek-tiek 
apmalšino. Pasakojama, kad 
riaušėse dalyvavo apie 3,000 
kareivių. 

Streikuoja už didesnę užmo
kestį. 

Sutton ir Surry stovyklose 
sustreikavo apie 4,000 darbi-

IŠ WASHINGT0N0 PER
SPĖJAMI RAUDONIEJI 

Sakoma, tegu nedrįsta jie pa
kilti. 

Washington, birž. 19. — 
Teisdarystės departamentas 
yra gavęs naujų prirodymų, 
kad šios šalies raudonieji 
bolševiki gaivalai vis-gi dar 
ruošiasi liepos 4 dieną šalyj 
suke l t i s u i ru t e s i r p a d a r y t i 
vyriausybei nesmagumų. 

Tad generalis prokuroras 
Palmer perspėja tuos gaiva
lus, idant jie verčiau aprimtų. 
Nes jei patys to nepadarys, 
su prievarta bus apmalšinti ir 
to pasekmes turės pasiimti 
išimtinai ant savęs. 

Tam tikslui bus visur pa
vartota spėka. Raudonųjų pa
kilimo sutruškinimui bus pa
vartota visokiausios vyriau
sybei prieinamos priemonės. 

Kai-kuriose. valstijose tam 
tikslui paruošiama milicija. 

Šioj šalyj turi but pildytina 
konstitucija. Bolševikams čia 
nėra vietos. 

Taigi visokios rūšies socija-
listai turi gerai atminti, kad 
su šalies vyriausybe negalima 
šposauti. 

ninku iš darbo korpuso. Juos 
norėta pasiųsti Prancuzijon. 
Bet darbininkai-kareiviai ne
paklausė. Pareikalavo daugiau 
atlyginimo už darbą Prancu-
zijoje. 
Brockton stovykloje kareiviai 

taippat pakilo. Jiems buvo į-
sakyta rengties kelionėn į In
diją. Bet jie nepaklausė. Sa
ko, verčiau gryžti Prancuzi
jon, kaip keliauti į Indiją. 

Kitur ir kuone tas pat įvy
ko, kareiviai visur nerimau
ja- N 

Bet vyriausybė neperdaug 
tuo rūpinasi ir mažai domos 
atkreipia. Sako, demobilizaci
jos metu visose šalyse karei
viai nerimauja. Jiems norisi 
kuoveikiaus pamesti kareivia
vimą ir gyventi civiliu gyve
nimu. 

Talkininkai pasirengę "j 
briauties Vokietijon 

AMERIKONIŠKA ARMIJA 
YRA PARUOŠTA. 

Gen. Liggett aplankė armijos 
dalis. 

Coblenz, birž., 19. — Visoj 
okupacijos juostoj visu Parei-
niu seka nepaprastas bruzdė
jimas. Talkininkų armijų ats-
kirios dalys paruošiamos eiti 
Vokietijos gilumon, kaip tik 
vokiečiai atsisakys patvirtin
ti taikos sutarties. 

Kuomet vokiečiai to nepa
darys, ir vėl atsinaujins karė, 
išnaujo prasidės kraujo pra
liejimas, jei neskaitlinga vo
kiečių kariuomenė mėgins pa
sipriešinti stipriems talkinin
kams. 

PREZ. W!LS0NAS BEL
GIJOJE. 

Nuo maršalo Focho gau 
įsakymas visoms armijom 
būti pasirengusioms. 

Vietos apylinkėse amerife 
niškos armijos vadas, leitena 
tas generolas Hunter Ligget 
aplankė visus autpostus ir di 
vizijų stovyklas. 

J is pažymėjo, kad armij 
dalys yra kuogeriausiam st 
vyj ir tik laukia jos paskutini 
žodžio nuo savo komendant 

Įsakyta kareiviams visu 
met but savo vietose, ko! ne 
praeis svarbus krizis. 

Jei bus gautas įsakym 
eiti pirmyn, tuojaus ims briau 
ties pėstininkų pulkai. Pask 
anuos seks artilerija. Gi pa 
kiausia bus gabenama amuui 
cija. Priešakinės sargybos 
ra parinktiniausios. 

Su armija bendrai Vok i ei 
jos gilumon leisis ir lak 
korpusas. 

Brusselis, birž. 19. — Vakar 
ryte prezidentas Wilsonas su 
savo partija atkeliavo Belgi-
jon. Šiandie vieši jis čionai. 
Paruošiamos didelės iškilmės 
pagerbti didžiulės respublikos 
prezidentą. 

Prezidentą pasitiko belgų 
karalius su karaliene mieste 
Adenerke. 

Rytoj ryte prezidentas bus 
vėl Paryžiuje. 

VALUOS PRINCAS BUS 
AMERIKOJE. 

Washington, birž. 19. — Cij ] 
jau oficijaliai ruošiami j)h 
nai, kaip pasitikti ir pageri 
Anglijos sosto įpėdinį, Valiji 
princą. 

Princas į Suv. Valstijas \ 
keliaus vasaros pabaigoje. 

NUO BOLŠEVIKŲ ATIMT-
ANGLIŲ APSKRITIS. 

SURASTA NAUJI RAUDO 
NŲJŲ GRŪMOJIMAI. 

Pienuojama pakilti "paskuti-
nėn kovon". 

VOKIEČIAI SUTRAUKIA 
KARIUOMENĘ PRIEŠ 

RHINE. 

Bet, matyt, tai paprastas vo
kiškas "blufas". 

Coblenz, birž. 18. — Už ke
lių dienų vokiečiai pagaliaus 
turės pasiduoti arba visai su
klupti. Tą jie gerai žino. Jei 
kas drystų vokiečius tame rei
kale pažadinti, kad jie susi
prastų, nes jiems artinasi teis
mo diena, tasai didžiai apsi
riktų. Nes vokiečiai daugiau 
už kitus žino savo stovį ir li
kimą. 

Gal vokiečiai paskutiniu 
kartu pamėgins "pablufuoti ." 
Bet, suprantama, tas "blu
f a s " jiems jokiuo būdu nepa-
vyks. 

Išilgai upės Rhine, kur sto
vi amerikoniška armija, stovis 
kaskartas darosi vis labjaus i 
intemptas. Kas nors tokio ne
paprasto gali kartais įvykti. 
Visi nerimauja, pasiilgę veiki
mo. 

" A r vokiečiai patvirtins 
taikos su tar t į ! " Tai abelnas 
tarpe kareivių klausimas, į 
kurį niekas negali duot tinka
mo atsakymo. 

Bet didžiuma sako, kad taip. 
Vokiečiai patvirtins sutarti. 
Nes ką g i jie gali pradėti. Mi- Vokietija bus atvienėta. Nes 
litariniai priešinties vokiečiai «e to nėra galima taika, 
negali. Per ilgus metus jie ne- \ Taigi vokiečių didžiuma 
galės. Su militarine jėga jie 
persiskyrę. Bus priversti pat
virtinti sutartį. 
Vokiečiai pageidauja normalio 

gyvenimo. 

Pan-germanai priešinasi tai
kos sutarties sąlygoms. Bet 
vokiečiai gyventojai jau senai 
pageidauja, kad jiems butų 
sugrąžintas normalis gyveni
mas. J ie žino, kad su talkinin
kais derėties neapsimoka ir 
Vokietija turi panešti skau
džią bausmę už prasižengi
mus, kokius atliko karės me
tu. Vokietija nors išdalies turi 
pagydyti žaizdas toms šalims, 
kurias baisiai nuteriojo. 

Tuo tarpu talkininkų armi
jos visu Pareiniu stovį ir lau
kia tik įsakymų. Toms - armi
joms priešinties, tai nerties ant 
kaklo virvę, kad paskui visai 
pasismaugti. 
L Vokietijos gyventojai nusi
mano, kad vokiečių atstovų 
visoks manebravimas ir išsisu
kinėjimas šaliai atneša didelę 

skriaudą. Nes kaip ilgai nebus 
patvirtinta sutartis, taip ilgai 

pageidauja turėti normai į gy 
venimą. Nės nepaprastas sto
vis užtektinai privargino-žmo
nes. 
Vokiečių vadovų ' ' bliufas'•. 

Kuomet gyventojai pasiilgę 
taikos, šalies vadovai poseno-
vei panaudoja "bliufą", kad 
tuo keliu išgauti kokias-nors 
lengvesnes taikos sąlygas. 

Toksai vokiečių ' * bliuf a s " 
pastaraisiais laikais — tai vo
kiškos kariuomenės kilnoji
mas visam Pareinyj TIŽ okupa
cijos juostos. Taip viskas daro
ma, idant atrodytų, kad vo
kiečių armija gaminimą kaipir 
pasipriešinti talkininkams, 
kuomet nieko nebus nuveikta 
sutarties reikale. 

Bet tas "b lu fa s " talkinin
kams aiškiai žinomas. 

Vokiečiams nieko daugiau 
nebelieka, kaip tik patvirtinti 
sutartį ir pradėti naują gy
venimą naujoj viešpatijoj, tu
rint naują valdžią ir naują 
tvarką. 

New York, birž. 19. — Teis
darystės departamento agen
tams čia pateko rankosna nau
jas radikalių gaivalų atsilie
pimas, išmėtomas čia ir apy
linkėse. 

Po atsiliepimu pasirašo: 
"Amerikos anarchistų komu
nistinis sovietas". 

Atsiliepime šaukiami darbi
ninkai tuojaus "atsiliepti i 
paduotą, ženklą paskutinei ko
vai . " 
Tame dokumente grumojama 

vyriausybei, "nuodingąjai" 
spaudai ir bažnyčiai. Sako, 
už tai visiems busią atlyginta. 

Paryžius, birž. 19. — Pię 
nėj Rusijoj bolševikai net 
svarbaus anglių apskričj 
Doneco. 

Tą apskritį nuo bolševilfi 
paėmė gen. Deni kino kariui 
menė. 

TURTINGI ŽMONĖS PERHJ 
ŠAMPANĄ. 

New York, birž. 19. — Ari 
naši šiai šaliai sausos dien^ 
Turtingi žmonės iškalno a] 
rūpina svaigalais. 

Vienas vynų sandelis 
nam žmogui aną dieną par< 
vęs šampano už $20,000. 

ANGLIJOS ORLAIVIS ATS 
KRIS AMERIKON. 

Kelionėn leisis rytoj, birž. 20. 

Washington, birž. 19. — Iš 
Londono čia pranešta, kad ry
toj iš Anglijos į Suv. Valsti
jas per Atlantiką skrisiąs 
milžiniškas Anglijos styrini s 
orlaivis. Nusileisiąs j i s Long 
Islande. Tam tikslui ten pa
gaminama tinkamoji vieta. 

Sekmadienio ryte, sakoma, 
orlaivis pasieksiąs Ameriką, 
po 50 valandų kelionės. 

Tai bus~naujas ir tai naujos 
rųšies mėginimas perskristi 
Atlantiko vandenyną. 

ANGLIJA DEPORTUOS 
SUS SVETIMŠALIUS 

KARĖS DARBININKUS 

Londonas, birž. 19. — 
lijoje yra daugelis svetii 
lių karės darbininkų, 
tai: kinų, švedų, danų, noi 
gų ir kitų. ^ 

Karės metu jie šaliai bi 
reikalingi. Gi dabar negeij 
ni. Nes šiandie jie dažnai su] 
lia suirutes. Tad vyriau* 
nutarė juos deportuoti. 

SURINKTOS AUKOS 
TUVIĮI NAŠLAIČIAI 
"Tag" dienoje, birž. 

Chicagoje be pirmiau 
tų lietuvių kolionijų li< 
našlaičiams aukų surinkta: 

West Pullmane $97.75. 
Town of Lake $436.23. 
Brighton Parke $324.( 



I 
DAAUGA1 Ketvir tadienis , birželis 19,1D19 

"DRAUGAS" 
LTTHrANIAN DAILY FRIEND 

PubUsbed DaUy Except Snndays by 
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc., 
1800 W. 46th St., Oucago, Ulinois. 

T E R M S O P SI K^CRIPTION 
je Yeor $5.00 

Months $3.00 
orsday's Edition $2.00 
At NEWS-STAXDS 2c A COPY 
Adrertifeiiig ratcs on appUcation 

M 

7IŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 
M D R A U G A S 9f 

ina kasdieną Išskyrus nedėklienius. 
PRKNIMKRATOS KAINA: 

etatus $3.00 
.Metu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3.oo 
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Organizuokime s. 
Didėsės ir kultūringosios 
utos jau gana senai daro 
etinius visų katalikų šuva 
avinius. Lietuviai, kad ir A-
erikoje, šiais laikais jau taip-

užtektinai padidėjo, kad 
Ii pasekti šitų pavyzdį. 

abar mųs didėsės organiza-
"os daro savo seimus, ir su-

•avimus kiekviena sky-
, kiekviena kitti laiku ir 

ame mieste. Žmogus pri-
nsant is prie daugelio orga-

cijų turėtų vienų vasarą 
važiuoti žymiuosius Ameri-
8 miestus, jei norėtų daly-
iiti visuose savo tautos susi-

imuose. Tat y ra labai ne-
anku. 

ernai jau buvo padary ta 
dž ia sušaukti į Baltimore, 

beveik tuo pačiu laiku 
aus žymesniųjų bendrųjų 

likiškų organizacijų. Ši-
t, turbūt , niekas nesirūpina 
mi , o labai gaila. P radė ta 
ų darbų reikia nepamesti. 
merikos l i e tuv ių Taryba 
augščiausias lietuvių ka-

kų autor i te tas Amerikoje. 
Taryba turėtų susižinoti su 
m i s eentralėmis valdybo-
Susivienijimo, Tautos Fon-
Moterų Sąjungos, Vyčių, 

'sleivių ir kitų. Susidarytų 
as didelis kasmetinis lie-

ių katalikų Seimas Ameri-
į Tame seime butų skyriai 
čioms organizacijoms: ap-

s, moterų, jaunuomenės, 
nsų, moksleivijos. Drauge 
važiavę, jėgas suvieniję, 
^turne t ruput į ir pasirodyti 

itaučiams a rba pereida-
atvėmis, a rba surengdami 

certą. Tokiu būdu išgarsin-
tėvynės vardų. 

tų apysakaičių, ka ip " Vytyje. 
J o apysakaitės y ra imtos iš 
dabart inių laikų. Jo s naudin
gos ne vien savo l i teratišku 
gražumu, bet ir ka r š t a tėvynės 
meile. I š tos meilės kilusios, 
tų meilę sukelia i r skaitytojuo
se. 

Geistina butų, kad " V y t i s " 
da r daugiau rūpintųsi šituo 
gražiosiog l i teratūros platini
mu, ' idant galėtų užimti dar 
niekeno neužimtų gražių skai
tymų laikraščio vietų. 

P r i e gražiosios l i teratūros 
reikėtų pr idėt i i r gražiosios 
plastikos skyr ius : skulptūros 
ir dailadažybės. Ka ip kitų syk 
Lietuvoje buvo laikraštis 
" V a i r a s , " ta ip panašaus rei
kėtų Amerikoje. " V y t i s " galė
tų juomi tapt i . Chicagos Ar t 
Inst i tute dovanai duotų pa
veikslų, iliustruojančių Ame
rikos ir tarptaut inį menų. Sa
vomis lėšomis reikėtų pasirū
pinti įgyti t ik lietuviškų da
lykų. 

" V y č i u i " lengva butų gau
ti ir muzikų bendradarbių. To
kiu būdu jisai, t a rnaudamas 
jaunuomenei, pa ta rnau tų ir 
tautos dailei. Kas-gi rūpinsis 
daile, jei ne jaunie j i ! 

VELrAVOS. 

štiš "Vytis". 
ie skait l iaus geriausiai re-

nojamų lietuviškų laikraš-
erikoje be abejonės pri-

so " V y t i s . " 
ugelis lietuvių į jį žiuri 
k a i p į organų gerbtinos 
'zaeijos. Tečiaus " V y -
yra daugiau negu orga-
J i s tarnauja ne vien or
ac i jos reikalams, bet nu-

a dideliai naudingų darbų 
tautos gyvenime. 
"y t i s " ypat ingai pasižymi 
i, kad tur i daug gražio-
l i teraturos. Niekur k i tur 
dama tiek originalių, gi-

apmintytų, gražiai jaus-
i r puikia kalba parašy-

Lietuvių Katalikų 
Laikraštija Ame

rikoje. 
Dvidešimtame amžyje visi 

organizuojasi, t iktai lietuvių 
katalikų spauda Amerikoje 
tebėra neorganizuota ir neturi 
savo atstovo Amerikos Lietu
vių Tapyboje. 

Del tos stokos iki šiol nenu-
siskųsdavome, nes nevienas 
laikrašt ininkas y ra Taryboje, 
kaipo atstovas kokios nors ki
tos organizacijos. Tečiaus vis
gi butų gera, kad mes laikraš
t ininkai Taryboje sėdėtume 
ant savo kėdės, o ne ant sve
timos. 

Tam tikslui mes turėtume 
sudaryt i organizacijų. J a i me
džiagos yra užtektinai. P r ie 
lietuviški] katalikiškų laikraš
čių Amerikoje dirba didelis 
būrys apšviestų žnionhj. J i s 
yra ta ip žymus, kad turėtų tei
sę reikalauti ir gauti savu at
stovų Amerikos Lietuvių Ta
ryboje. 

Mes pakeliame mintį, o iš 
kitų mųs katalikiškų laikraš
čių tikimėsi konkretinių pa
siūlymų, apdirbtų sumanymų, 
kaip turėtume organizuotis. 
(Jai neužilgo ir įvyks mųs su
si tvarkymas. Tada ir spaudos 
draugi ja smarkiai a tgytų ir 
visi turėtume naudos. Labiau
siai pasidžiaugtų Lietuva, nes 
organizuota la ikrašt i ja ir 
spauda daug greičiau ir vai
singiau pakeltų lietuvių ap-
švietų negu neorganizuotoji. 

Karinia i Rymo ženklai. 

P i r m poros tūkstančių me
tų Bymo respublikos kariuo
menė buvo gerai sutvarkinta . 
Į kovų kareiviai eidavo susi
glaudę, kad turėtų daugiau 
jiegos. Kovoje, eilės,, žinoma, 
suirdavo, kareiviai pakr ikda
vo. K a d atskir t i nuo draugų 
kareiviai galėtų lengvai su
ras t i savo pulkų a rba cohor-
tų, j i turėdavo savo ženklų. 
Tas ženklas būdavo medinis 
gana įvairios išvaizdos. Bet 
beveik ant visų tų augštyn iš
keliamų lazdų viršuje būdavo 
erelis 

Ciecorius Kastant inas kovo
damas su savo priešu Mak-
sencijum vietoje erelio liepė, 
padėt i krikščionybės ženklą. 
Tat vadinosi labarum. 

Viduramžis. 

Rymo imperijai sugriuvus, 
išnyko ir jos kariškieji ženk
lai. Bet keliems šimtams metų 
praėjus, Europai pasidalinus 
į daugybes mažyčių valstybių, 
karės ir kovos t a r p jų nesi
liaudavo. Reikalas sutelkti ko
voje pakr ikusius vyrus buvo 
ta ip pat svarbus, ka ip i r Ry
mo laikais. Tik ta i tų laikų ka
rininkai pastebėjo, kad medi-

Erba i an t namų ir žiedų. 

Turt ingiej i karininkai nešio
davo sidabrinius arba auksi
nius uždengtuvus. Tų, žinoma, 
nekabindavo ties vartais . Bet 
nuo įpročio neatsisakydavo : 
ties var ta is padirbdindavo 
pigesnės medžiągo s skydų vi
sai panašų į tų, kurį pa tys var
todavo kovose. 

Kariškasis uždengtuvas skai
tėsi podraugei karininko gi
minės ženklu. J i s jį duodavo 
išpjauti an t savo žiedo akies. 
Taikos laiku karininkai valdy
davo miestus ir žemes. Išduo
dami įsakymus an t rašto jie 
perverdavo siūlų per sekreto
r iaus sustatytų raštų. Abu siū
lo galai eidavo per dėžutę. Į 
jų pr ivarvindavo sutarpinto 
vaško. Kar in inkas nusimau
davo nuo piršto savo žiedų ir. 
pr ispausdavo jį prie vaško 
prieš a tauštant . Taip antspau-
dos rišasi su giminių ženklais. 

Tie ženklai lenkų rusų ir 
vokiečių kalbose vadinasi 
Herb, t. y. tėvų palikimas. 
Anglų ir prancūzų kalbose 
vadinasi arms, t. y. ginklai ; 
italų kalboje stemma — t. y. 
antspaudą. 

Tautų vėliavos. 
nės lazdos su papuošimais ne- T1 . . . .. 

tl.wTm , , I lganuu karalių šeimynos ta ip gerai matomos, kaip skais 
čių spalvų palos, prir ištos 
pr ie medinių kotų. Ta ip atsi
rado tikrosios vėliavos. Jo s 
susideda iš akį veriančių spal
vų, kad butų lengvai matomos. 

Pr ieš išrasiant pa raku ka
riautojai šaudydavo vilyčio-
mis, o nuo jų gindavosi už-
dengtuvais. Kar ininkai savo 
ženklus nešiodavo ant uždenjg-
tuvų. Bajoras, pajutęs, kad jo 
vyrai kovoje atsitolino nuo jo, 
pakeldavo savo uždengtuvų ir 
gyvieji grįždavo prie jo. 

Ant uždengtuvo, a rba sky
do, būdavo visokių ženklų, 
ka r t a i s paveikslų. Tie ženklai 
ir paveikslai būdavo nudaryt i 
aiškiomis židriomis spalvo
mis. 

Kar ininkas , kuris turėjo po 
savo valdžia tiek daug karei
vių, kad negalėdavo sutelkti 
jų krūvon vien skydo pakėli
mu, pas ta tydavo tam tikslui 
stiprų vyrų, kur is laikydavo 
iškėlęs ant lazdos savo kari
ninko vėliavą. Ant vėliavos 
būdavo tos pačios spalvos 
kaip ir ant uždengtuvo, tik 
nebūdavo ženklų nei paveiks
lų. Parjojęs iš karės bajoras, 
savo skydų pakabindavo ties 
durimis savo pilies iš lauko. 

ženklai tapo ženklais tautų, 
kuriose jie viešpatavo. Bur-
bonų giminės ženklas buvo 
balta pala su tr imis auksiniais 
lelijų žiedais. Ik i pabaigai aš
tuoniolikto šimtmečio t a buvo 
vėliavų, erbas i r antspaudą 
Prancūzų karalijos, nes Bur-
bonų giminė Prancūzijoje ka
raliavo. 

Lenkų žemė tankiai mainy
dama karal ius negalėjo žymė
tis karal iaus giminės ženk
lais, dėlto turėjo atskirų vė
liavų: viršui raudonų, apačio
je baltų palų. Lenkijos erbas 
ir antspaudą buvo baltas e-
reliB ant raūMono dugno. 

Revoliucijų vėliavos. 

Senovėje vėliavose visos pa
los būdavo gulsčios. Prancū
zai nuvertę nuo sosto ir nužu
dę savo karalių rinkosi naujų 
tautos vėliavų ir išsirinko tr is 
spalvas. J i e jas sustatė išilgai 
koto stačias. T a t reiškė per
versme arba revoliucijų. Ka
dangi Belgijos karalystė iš
dygo taip-gi iš perversmės, 
dėlto ir Belgijos vėliavoje spal 
vos y ra sustatytos stačiai. 
Taip pa t iš revoliucijos išdy
go naujoji I tal i ja 1870 m. Dėl
to ir jos vėliavoje spalvos eina 
išilgai koto. 

Krivūlės ir seniausia Lietuvos 
vėliava. 

Lietuviai visai neta ip gyve
no kaip vakarų Europa , dėl
to mųs protėviai neturėjo nei 
vėliavų, nei erbų, nei antspau
dų. Lietuvoje būdavo t ik kri-
vuolė, t. y. maža lazdelė su 
ženklu. J ų žmonės perduodavo 
vieni kitiems, perduodami vy
riausybės įsakymų. 

Atsėjus Lietuvai kar iaut i 
su vokiečiais, reikėjo naudotis 
tais pačiais kar iavimo budais, 
kad nepralošus. Dėlto Jzariau-
dami su kryžiuočiais lietuviai 
j au var todavo vėliavų. Vokie-
tys Dinisburgas sako, kad 
lietuvių kunigaikštis Vaidevu
tis turėjęs vėliavų. Dinisbur
gas paduoda tos vėliavos pa
veikslų. Viršuje t rys štabai su 

: žmogiškais veidais, apačioje 
žmogus su šuns galva t a rp 
dviejų arklių. Kadangi t a rp 
Vaidevučio ir Dinisburgo pe
rėjo daugiau negu 500 metų, 

| ta i sunku susekti, kiek y ra 
tiesos Dinisburgo pasakyme. 

Lietuvos vėliava lenkų, laikais. 

Susidėję su lenkais lietuviai 
karėse vartodavo tų pačių vė
liavų kaip ir lenkai, t. y. rau
dona pala viršuje, bal ta apa
čioje. Bet Lietuvos Kunigaikš
ti ja ir Vilnius turėjo skirtingų 
nuo Lenkijos erbų ir antspau
dų. To erbo dugnas buvo rau
donas. Ant jo bal tas žirgas. 

.An t žirgo mėlynas užtiesalas 
Į po balnu. Karžygis a rba vytis 
plieno šarvuose. Kamanos ir 
užtiesalo kuta i buvo auksiniai. 

Neoficijalės naujos lietuvių 
vėliavos. 

Sargas Just* Sveikatos 
Tai visur žinomi saldainiai 

DAKTARAS SALDAINIŲ P A V I D A L E 

apvalo kraują ir vidurius. Reikia būti atsargiems ir dėlto nereika
laujama jokių nepaprastų pastangų. Bet kada liga. užpuola mus nety
čia,'tai ji padaro didelius iškašeius, turime išleisti daug pinigų ir ken
tėti daug nemalonumų. 

Norint apsisaugoti nuo tokių ligų—geriausia imti einant gulti 
tris saldainius Partola apvalančius kraują ir vidurius. Tokiu būdu pra
šaliname iš organizmo blėdingus elementus bei mikrobus, padarančius 
mums tiek vargo ir rūpesčio. 

Saldainiai Partola labai malonus ir skanus. Net vaikai mėgsta 
juos. Neatidėliojant užsakykite jų šiandieną. 

Daktaras pavidale saldainių Par
tola geriausias prietelius vyrų, mo
terų ir vaikų. Kiekvienuose na
muose reikia turėti saldainių PAR
TOLA. 

Jie parduodami didelėse dėžu
tėse tiktai už vieną dolierį. 

Naudinga ir graži dovana kiek
vienam, kas tik atsiųs užsakymą ir 
pinigus sykiu su šituo pagarsini
mu, iškirpęs jį iš laikraščio. 

Laiškus ir pinigus siųskite į 
A P T E K A PARTOSA, 

160 Second Avenue, D e p t . L . 4. 
New York, N. Y. (144) 

maras . J i s y ra istorikas pėrė- \ prisi laikyti nus ta ty tos eilės, 
jęs heraldikos mokslų, kurio minint vėliavos spalvas, 
nežinojo nei D-ras Šliupas, nei 
p . Smetona. Reikiant paskirt i 
neprigulmingos Lietuvos vėlia
vos, p. Valdemaras suprato sų-
ryšį t a rp vėliavos ir erbo. 

Negalima buvo s ta l ia i pa
imti spalvas ir erbo ta ip kaip 
jos buvo, t. y. dugninę padėti 
į viršų, antrųjų į apačių, nes 
dugninė buvo raudona, antroji 
balta. Tai-gi butų išėjusi Len
kijos vėliava. Negalima buvo 
perkeisti spalvų vietas ir pa
dėti baltų į viršų, raudonų į Patekę po rusais lietuviai 

neturėjo teisės skelbti savo 
t . , ,. T , • apačių, nes Ceko-slovakai įau 

tautybę nei vartot i kokių nors / * J į ^ " J vėliavų a rba antspaudų. Bet 
,. . * , . K i • „ va y r a balta-raudona. liuosi būdami Amerikoje ne- , "\ . . 

buvo apsiskelbę, k a d jų vėlia-

norėjo liktis b e vėliavos. D-ras 
Šliupas, visai nežiūrėdamas 
praeities, ėmė sakyti , kad lie-

Prisėjo sudaryt i Lietuvos 
vėliavų iš smulkesniųjų mųs 
erbo spalvų, t. y. balto, mėly-

tuvių vėliava y ra bal ta ir f ir geltono. Bet nežinia ko-
del t a t neįvyko. Taryba pri
pažino vėliavų geltonų žalių 

mėlyna. 
Šiek tiek palengvėjus lietu 

viams tėvynėje po 1905 A. raudonų. Žalioji spalva tapo 

Vėliavų registracija. 

Dabar karės laukuose vėlia
va mažai kų tereiškia, nes visi 
kar iavimo budai y r a persimai
nę, o susiglaudimas karervių 
y ra stačiai pražūt ingas . Bet 
kariuomenė d a r vis brangina 
savo vėliavų, kaipo tautybės 
ženklų. 

Vėliavų reikšmė mūsų lai
kais didžiausia y r a an t jurų, 
nes parodo, kokiai t au ta i ku
ris laivas priklauso. Vėliavo
mis jūreiviai susišneka, ka ip 
kiti žmonės žodžiais. 

Kadangi Angli ja nuo senai 
viešpatauja ant jūrių, ta i j i 
taip-gi tur i įstaigų, oficijališ-
kai užrašančių, kokios tautos 
kokia y r a vėliava. T a įs taiga 
prižiūri , kad nebūtų dviejų 
įvairių viešpatijų po t a pačia 
vėliava. 

Smetona skelbė lietuvių vėlia- | t rfu k t e- turbūt , d e l t ° - k * d
 N e t i k ; , . 

^ fc.it* u i f o u r o „ ^ lietuvių poezna garbina rūtų ^e i iKia i biiupo ir Smetonos 
vų esant zahų baltų ir įaudo- AJ*JW J *, . , ' , sugalvotosios Li«tnv,» vAli«_ 
nų. I r ta taip-gi neturėjo nie
ko bendra su praeit im, kaip 
ir p . Šliupo1 sumanytoji. Tik 
p . Smetonos vėliava buvo tiek 
geresnė už šlupinę, jog nesa-
vino Lietuvai svetimos jau re
gistruotos vėliavos. Bal ta ir 
mėlyna yra miesto Fr iburgo 
Šveicarijoje oficijaliai regis
t ruota vėliava. 

Nauja oficijalė Lietuvos 
vėliava. 

Susidarius Lietuvos vald
žiai, ministru tapo p. A. Valdė-

ir dobilų. I r rūtos ir dobilo! sugalvotosios Lie tuvai vėlia-
lapai žali. | v o s nebuvo regis truotos Lon-

Reikia pastebėti, kad laik- d o n e > b e t n e i ta, kurių dabar 
raščiai, rašiusieji apie Tarybos vartoja Lietuvos viešpatija, 
sudarytųjų vėliavų, kiekvienas n e s . k o 1 k a s A » g U j a dar nepri-
ki ta ip paduoda jų eilę. Vieni Pažino Lietuvos nepriklauso-
sako geltona, žalia, raudona, 
kit i raudona, žalia, geltona, 
kit i žalia, geltona ir raudona. 
Pirmutinė spalva viršuje, an
t r a viduryje, trečia apačioje. 
Laikraščių pranešimai, gal, 
dėlto nesutinka, kad nemokė
dami heraldikos mokslo, laik
rašt ininkai nemato svarbos 

mybės. Bet mes t ikimės, kad 
lietuviškos vėliavos registra
vimas įvyks Londone, ka ip tik 
ant jūr ių pasirodys laivų su 
mųs spalvomis. 

Kun. P . Budys. 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY
MO Ž E i f K L E L I U S (W.S.S.) . 

ŠIS-TAS. 

.< ;^^^&-.-.^s^^»į*_ ,«s 

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 

v 

Nekartų J ų s savo balsais 
spręsite, kokia turės būt i Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu
spręstumėte, kviečiame ingyti 
knygų 

"APIE APŠVETf 
parašė Kun. Prof. P r . Bucys. 
Kaina 25c. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGAS P U B . CO., 
1800 VVest 46tk Street , 

Chicago, I1L 

B I Z N I E R I A I GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

KIŠKIŲ SEIMAS. 

Sulig seimo rengėjų baimės 
programo, Chicagos tautinin
kų seime turėjo įvykti skanda
las, peštynės ir dar kitokie 
paraliai . Nors seime ganėtinai 
nešvankios atmosferos butą, 
bet žymių peštynių neįvyko. 

Dabar taut ininkai džiaugia
si, kad seimas pavyko. Anot 
jų silpnų galvelių jį nusiseku
siu re ikia skaityt i todėl, kad 
jame muštynių neįvyko. Bet 
kų seimas gero padarė? Ka
riuomenės nesuorganizavo, 
Raudonojo Kryžiaus reikalų 
nei pėda nepastumėjo, Lietu
vai nepriklausomybės neišga-
vo... Kųgi seimas Lietuvai da
v ė ! Nieko. O vienok tautinin
kai iš jo džiaugias. 

J e . Seimų vertė ir pasek-
miagumas pas protaujančius 
žmones skaitomas jo nuveik
tais darbais. Gi pas tautinin* 
kus seimų pasisekimas pri

klauso ne nuo jo atnešamos 
naudos ir darbų, bet nuo to, 
kad seimininkams neteko plau
kų viens k i tam pešti. 

Palaimint i ubagai dvasioje! 
Pužas. 

jų sunkiai nepriklausomybėn susikalbėti kar ta i s i r diploma-
kelionei palengvinti . O čia mu- tiškų gabumų asmenį pastato 

VAIKŲ DARBAS. 

Pas Amerikos nepriauglius 
kokiuose sujudimuose y ra pa
linkimo paprot is barškalais, 

jblėtomis, skambalais triukšmo 
kelti. 

Tuo papročiu save apsidova
nojo ir taut ininkai savo seime. 
J i e žmonių sudėtų keliolika 
šimtinių išleido barškalui sa
vam seimui paįvairinti . Net 
vienas taut ininkas seime pasi
pikt ino: esų, mes su varpu, 
kaip vaikai su birbyne džiau
giamės—skambinam ir bimbi-
nam be jokios atodairos ir 
varpui pagarbos.. . 

Kų jus ant tokių dalykų sa
kot f Lietuvoj badas ir skur
das. Ten žmonės laukia, kad 
jiems amerikiečiai duonos, 
drabužio ir vaistų pristatytų, 

sų taut ininkai už surinktus pi
nigus varpus perka, žaislus iš
darinėja. 

Na, kasžin, ar nepamėginus 
tokio dalyko: suvaryt i visus 
taut ininkus salėn ir uždaryti 
juos ten su varpu nors kelioms 
dienoms. Žiūrėtume tuomet, ar 
jie varpo atkustų ir ar jo 
skambėjimu pasisotintų. Tur
būt, po dienos-kitos varpo at
sižadėtų, o t ik duonos maldau
tų. 

Nedaryk to kitiems, ko pats 
nenori, kad tau darytų—sako 
tiesos mokslas. Bet kam tauti
ninkai daro Lietuvai tai, ko jie 
patys sau nenorėtų? Atleisk 
jiems, Viešpatie, nes nežino, kų 
daro. 

Teisingai priežodis sako : 
kas privalgęs, tas nežino, kas 
išalkęs. Šventa teisybė. 

J . K. 'M. 

ANEKDOTAI . 

Ka ip pavojinga, nežinoti 
kalbos ir kaip nemokėjimas 

į keblų padėjimų galima nusi
manyt i iš nuotikio su p . Gab
riu. 

1914 metais Gabriui Ameri
kon apsilankius i r apsistojus 
pas vaišingų vienų iš Chicagos 
klebonų, Gabrio anglų kalboje 
pažanga buvo tenuėjusi į pa
sakymų: " I don ' t knpw. , , 

Skambina telefonas. Namie 
nieko nėra. Pribėgo p. Gabrys 
prie telefono. 

— Is this....!—numerio klau
sia balsas. 

— I don ' t know,—atšauna 
p. Gabrys. 

-— W h a t , s your name?—ste
bisi balsas. 

— I don ' t know,—kartoja p . 
Gabrys. \ 

Telefonas pikta i užsidaro. 
Ant rytojaus susieina telefo-
navusis su klebonu i r sako: 

— Kas per sutvėrimas pas 
tave gyvena, kad netik savo 
telefono numerio, bet ir savo 
vardo nežino!! 

I r p . Yčui butą bėdos, Ame
rikon atsi lankius. Vis su ta ne
laiminga anglų kalba. 

Dr. Basanavičiui i r p . Yčui 
New Yorke surengta vakarie
nė. Svečius apsodinta dailio
sios ly t ie s atstovėmis. Šalę M. 
Yčo pasodinta r imto amžiaus 
moteriškoji. J i s ku r ta i buvo 
nugirdęs sakinį " s p r i n g chiek-
en, ' bet t ikrosios reikšmės 
nebuvo atsižinojęs. 

— O, you spr ing chieken!— 
stuktelėjo į pašonę, kuomet 
kalbos pr ie stalo pr i t ruk t i 
pradėjo. 

Moteriškė užsigavo i r tai 
apsiėjimu parodė ta ip užkalbi
nusiam. Supra to M. Yčas, kad 
čia k a s negero ir bandė susi
orientuoti. 

— O, no, no! You are not 
spr ing chieken! 

Kuomet j a m vėliau dalykai 
buvo išaiškinti, j is dikciai gai
lėjosi, bet tuosyk j i s nesupra-
tOį kodėl i poniutė su j u o ; tą :•• 
vakarų daugiau nebešnekėjo. 

J i s . 

• 

j t 

«. /• 

:•: 

mm 
nas 

piri 
1S 

aifcj 
mų 
gin 
nuv 
gal 
pro 
k a n 
toja 
karą 
P* 
v • 

zm 
ke 
auk 
Lie 

cn 

P . 
J a i 
S. 
A. 
Lai 
Pas 
Ca 
J . 
luba 
Ka 
J . 
Pe 
Ge 
ki 
m 
P< 
D 

F< 

gai 

tu 
siaiu 
kale 
pir 
V. 
skas 
p r i r 
re 
kur" 
geidė 
mo 

šiai 
$25 
pade 
ja, 
L h ' 
gi 
vinį 
dy 

lankė 
New 
bus 
ark 
giasi 
ko 
ka 
dėt, 
si 
50 
D r 
ski 
gimui 

/ai 
tej 
ren 
N 
v 
Zl 

kyt 
me 
ats 
mo 

http://fc.it*


Ketvirtadienis, birželis 19,1919 DRHUGSS 
—n 

viai e. 
: • • . • I — Į Į Į ą į J Į — ^ > — — — p Į « Į » » » » » » » » » » » » » » » į | 

CICERO, ILL. ! SIOUX CITY, IOWA. 

Birželio 11 d., S. m., aplankė 
musii koloniją gerb. kapelio
nas kun. Jonaitis. Vakare Šv. 
Antano parapijos svetainėj 
pirmą kartą turėjome progą 
išgirsti jo kalbą. Kalbėtojas 
aiškiai nupiešė sunkų padėji
mą kareivių karės lauke, ra
gindamas eiti į pagelbą mūsų 
nuvargintai tėvynei visokiu 
galimu būdu. Taip-gi gavome 

Nors suvėluota žinutė, užtai 
meldžiu man atleisti, bet visgi 
užtylėti negalima. 

Gegužio 11 d. Šy. Kazimie
ro pobažnytinėj svetainėj, bu
vo statomas scenoje veikalėlis, 
trijų veiksmų "Mulkino ir 
mulkintojai." Vakaro vedėjas, 
p. J . Zabulionis, po lošimui, 
perstatė kaipo kalbėtoją p. J . 
Biliūną. Kalbėtojas, išėjęs ant 

progą pamatyti daug visokių J estrados, pirm pradėsiant kal-
karės pabūklų, kurie buvo var- bą, atsiprašė publikos ir meldė Prakaitis užklausė Duntos, ar 
tojami karės lauke. Nors va
karas buvo šiltas, bet žmonių 
prisirinko pilna svetainė ir su 
žingeidumu klausė kalbos. Lai
ke pertraukos buvo renkamos 
aukos sušelpimui badaujančiu 
Lietuvoje. 

Aukojo sekantieji: 
Klebonas, kun. 11. J . Vai

čiūnas $10.00. 
J . Zalaginas $5.00. 
Ai. Mažeika $3.00. 
Po 1 dol.: A Kavaliauskas, 

P . Cesnakaitė, M. Aukaitė, M. 
Jansonienė, P . Zakarauskas, 
S. Auškalnis, M, Valančienė, 
A. Valančius, O. Mankienė, M. 
Laurinaitienė, B. Vilkienė, M. 
Pasankienė, M. Daujotas, J. 
Casas, J Mozeris, A. Zakarae, 
J . Spranaitis, S. Turą, P. Za-
luba, B. Lenartavičius, M. 
Karkauskas, T. Grinauskaitė, 
J . Simonaitė, P. Rašinskas, J . 
Pečiukaitis, J . Adominas, P. 
Geležinis, J . Šliogeris, E. Tra
ki naitė, B. Kialpšas, A. Bik-
manavičius, J . Paulauskas, J . 
Petraitis, S. Tamošaitis, M. 
Dambrauskas, J . Brazauskas. 

Kitos smulkiomis. 
Viso labo surinkta $71.07. 
Pinigai tapo įduoti Tautos 

Fondo oiJ-tam skyriui. 
Visiems aukotojams širdin

gai aėiu. T. F . Valdyba. 

NEWARK, N. J. 

» Birželio 11 d. Ne\\arku lie
tuviai turėjo mass-mitingą bu
siančio New Yorke seimo rei
kale. Kalbėjo seimo rengimo 
pirmininkas, K. Krušinskas ir 
V. Vaškas. P-as K. Krušin
skas savo netrumpoje kalboje 
prirodinėjo apskričių seimų 
reikalingumą ir tikslus, del 
kurią mūsų " ' tautininkai" taip 
geidė šiuo kartu visuotino sei
mo. 

New Yorko seimas vienbal
siai užgirtas. Surinkta auką 
$25.00 su virsmu seimo lėšų 
padengimui. Išnešta rezoliuci
ja, reikalaujanti pripažinimo 
Lietuvai neprigulmybės, taip
gi protestas prieš lenkų brio-
vimąsį Lietuvon ir žydų sker
dynes. 

Žmonių mass-mitingan atsi
lankė neperdaugiausiai. Prie 
Nevv Yorko seimo, kuris atsi
bus birželio 22 ir 23 d., ne\\-
arkiečiai visu smarkumu- ren
giasi. Draugijos ir kuopos lai
ko extrą susirinkimus ir ren
ka atstovus seiman. Kaip gir
dėt, tai newarkiečiai žada pa
siųsti New Yorko seiman apie 
50 atstovų, o gal ir daugiau. 
Draugijos ir kuopos be ginčų 
skiria aukas seimo lėšų paden
gimui. 

Nedėlioję, birželio 23 d., 3 
/ai. po pietų Įvyksta seimo sa
lėj milžiniškas koncertas, kurį 
rengia gerb. Jonas Banis. 
Nevvarkiečiai visi ruošiasi va
ži loti koncertam 

L. D. S. 14-tos kuopos lai
kytame mėnesiniame susirinki
me, birželio 13 d. išrinkta 6 
atstovai ir paaukota $5.00 sei
mo lėšų padengimui. 

Škic. 

"katar inką." Antrą sykį Bi
liūnui pareikalavus, kad grei
čiau baigtų "prakalbą," Dun-
ta nuduntėjo nuo estrados. Ve 
kame p. Biliūno pasirodė vir
šui minėta klaida. 

Prie padarytos klaidos pri
sipažino, kad be pasiklausiino 
parapijos komiteto sauvališkai 
pasielgė. 

Paskui p. J . Gražis pasakė 
keletą žodžių del Duntos kal
bos, "kad mes tavęs nepažį
stam ir nereikalaujam tokių 
kalbėto j ų / ' bet už J . Biliūną 
prieteliškai užtarė, sakyda
mas; "geras žmogus—ne bol
ševikas—visai bepartyvis. ' ' 

Kame teisybė? Galiaus p. J 

atleidimo, jeigu įvyktų kokia 
nors klaida. Sako ''kiekvienam 
žmogui pasitaiko suklysti." 
Tas tiesa. Turbūt kalbėtojas 
i Skalno žinojo, kad išeina ant 
estrados su savo klaidomis, 
kurios ir įvyko. 

Pradėjo kalbėti p. J . Biliū
nas apie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės reikalus, jos svar
bumą ir kokią naudą ji gali 
atnešti mūsų tėvynei Lietu
vai. Nnrodė, kokia medžiaga 
randasi Lietuvoje, kokiu būdu 
galima elektrikinę šviesą pa
gaminti ir tt. Žodžiu, nuro
dymas buvo gana aiškus ir su
prantamas, tečiau dvasioje pa
sirodė visai silpnas. Priminė, 
kaip Lietuvoje pirm šios ka
rės pradėjo tverties apyvartos 
draugijos, kokią pasekmę tu
rėjo. 

Baigdamas kalbą, vietoj pa
skatinti žmones prie. pirkimo 
serų, sako: 4kDiena atgal teko 
man susidurti su priešu. Mano 
priešas nurodė, kad tą žmonių 
sudėtą kapitalą suvartos sve
ti mžeiiūai, tarp kurių randasi 
Lietuva." Pasiremdamas savo 
priešo nurodymu sako: "Neno
riu imti ant savęs atsakomy
bės ir kad man kas išmetinė
tų; neprikalbinėju jus pirkti 
šėrus, nes nežinia kaip gali 
išeiti' ir neatkalbinėju, kad lie
pi rktiunėt. Kaip norite, taip 
darykit; tas nuo jūsų pačių 
priklauso.' ' Toliau sako: 
44 Jeigu iš nelaimės gautų Lie
tuva neprigulmybę, tai, be abe
jonės, laimėtumėm, o jeigu ne
gautų, lai gali su L. A. B. vi
saip būt i ." 

Užbaigęs tuos žodžius, už
klausė, ar nesiranda kas iš 
publikos, kuris L. A. B. klau
simą išrištų galutinai ir paaiš
kintų jos vertę. Biliūnas pa
kvietė ant estrados bolševikiš
ką kalbėtoją Dunta, kuris prieš 
tą vakarą Urbono štorelyj lai
kė bolševikiškas prakalbas. 

Išėjęs Dunta ant estrados, 
pradėjo: "Gerbiamieji ir ger
biamosios! Prisižiurėkim į da
bartinį Rusijos padėjimą, t. y. 
i darbininkišką valdžią ir lai
svės šalis. Sugriautas kapita
lizmas ! Broliai ir seserys, im
kime pavyzdį iš dabartinės 
Rusijos ir jos principų. Nerei
kia mums jokių bendrovių ir 
jų kapitalų. Tai yra kvailystė 
i r t t . " 

Keista buvo beklausant tos 
kalbos. Maniau, nejaugi para
pijos komitetas užkvietė kal
bėtojus, kad atakuoti katali
kiškas organizacijas. Buvau 
bemanęs perkirsti bolševikui 
kalbą. Prakalbų rengėjams ir 
gi pasidarė karšta. J . Gražis 
pakilo nuo kėdės, paskui jį ir 
keletas kitų, kurie nuėję į šo
ninį kambarį, pirštu pamojo J . 
Biliūną, kuris stovėjo palei 
sieną, ir prašė tuojau sulaiky
ti bolševiką. J . Biliūnui tas 
nemalonu buvo atlikti akivaiz
doje daugelio žmonių. Visas 
nukaitęSi noroms nenoroms 
turėjo paklausyti. Dunta išsy-
kio neklausė i r griežė rusišką 

gali užtikrinti gerumą dabar 
tinės Rusijos valdžios ir ko
kiame laipsny j Rusijos valdžia 
stovi. Dunta nesutiko atsaky
ti, bet reikalavo, kad jam lei
stų prakalbą sakyti. Tada p. 
J . Prakaitis pradėjo nurodinė
ti bolševikų darbus priešais 
Lietuvos laisvę. Ant galo pa
sakė, kad tokių žmonių kitaip 
negalima vadinti, kaip tiktai 
Lietuvos laisvės ir tikvbos 
priešais. Tuos žodžius išgir
dęs Dunta1 murmėdamas leido
si per duris iš svetainės. Šerų 
pardavinėjimas liko palaido
tas, f , 

Turiu pažymėti, kad p. J . 
Biliūnas yra agentas, įgaliotas 
L. A. B. Kiek man teko patir
ti, jis yra Markso pasekėjas. 
Bepartyviu jo negaliu pripa
žinti. Prakalbas rengiant, rei
kėtų labjaus ir plačiau pa
žiūrėti, kas kviečiamas kalbė
ti. 

Prakalbose Buvęs. 

lUlIKAlJNGOS. 
25 merginos del fabriko darbo 

|14 į savaite mokinančioms $17 iki 
$20 1 savaite dirbančioms nuo Mu-
kto (piece work). Atsišaukite: 
.Vmer. lusolatcd Wire & Cablc Co. 
954 W. 21 8tr. Tol. (anai 1854 

REIKALINGOS 5 PARDAVĖJOS. 
Turi kalbėti lietuviškai ar lenkiš

kai. Gera proga.gcra užmokestis. TTe-
rcikia vakarais dirbti. • 

Lustig's Dept. Store, 
3410-12 So. Haisted St., Chieago. 111. 

Reikalingi 2 ar 3 kambariai, meb-
lioti arba ne. Butų geistina ant Town 
of Lake. Bo vaikų, abu dirba. Atsi
šaukite laišku ar per telefoną. Drovor 
7042. Laikais : A. r . K., 4712 So. 
Ashland Ave., Chieago, 111. 

Paieškau gero ir darbštaus vargo-
ninko mylinčio su jaunimų darbuo
tis. Meldžiu greitu laiku atsišaukti 
nes senasai varg. J. Prakaitis išėjo į 
•bizni fotografas del išlygų meldžiu 
kreiptis per laišką 

Kun. M. J. Kol vokas 
4ŽS So. i nu. Av. Stoux City, lo\vn. 
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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 Benevičlus, 
532 Crosby St., Grand Rapids, Mich. 

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

Felix Yakaitis, 
158th, ir Wood gatvių, Harvey, 111. 

Ant pardavimo krautuvė; gera vie
ta lietuviui; pigiai. Atsišaukite: 4537 
So. Paulina St., Chieago, IU. 

s>* 
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ietsargiai 
Ž ALlAsS dratelis kuris su

jungia jūsų telefoną su 
varpo dėžute yra dalis telefo
no prietaisu. 

šitą rtratelj galima visokiais 
budais sugadinti ir tokiu bū
du susitrukdo patarnavimas. 

Bile koks nors šlapias daik
tas kuris prisilipsti prie elek
tros gali sugadinti, štai paim
kime pavyedin ypačiai tankiai 
pasitaiko padėti šlapią liet
sargi, dratas sušlampa ir te
lefonas pasigadina. Štai po 
lietaus tuojaus sugedo devy-
liasdešimts šeši telefonai. Stik 
las su vandeniu padėtas art! 
telefono gali išsilieti, arba 
valymas ofiso su šlapiais sku
durais—kiekvienas iš šitų da
lykų gali sugadinti telefono 
patarnavimą. 

Malonėkite pasisergėti, kad 
ii'lcltmo dratas i tesu slaptu, o 
tuomet telefono patarnavimas 
bus geresnis. 

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY 

PARSIDUODA BUČERNĖ 
ir grosernė ant greitųjų gero
je vietoje, tirštai lietuvių ap
gyventoje koloniįoje. Atsišau
kite tuojau. Gausite už labai 

* 

prieinamą kainą.. Adresas: 
~ ANTANAS KASPARAS 
4555 S. Paulina St., Chicago,Ill. 

U. 

KĄ VEIKIA 
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ. 

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia: 
1) Organizuoja kapitalą $1,000,000 labai pasekmin

gai, nes pinigai už šėrus plaukia tūkstančiais dolierių kasdien. 
2) Jau yra gaminama kontraktai už $200,000 iš ko 

Bendrovė tikisi turėti gerą pelną trumpam laike. Per tai ku , 
ric dabar yra pirkę šėrus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti, 
pakol kontraktų išpildymas prasidės, gaus gerus dividondus 
neužilgo. 

3) Išgaunamos kainos ir daroma sutartis su įvairiomis 
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairių prekių, 
mašinų ir įrankių į Lietuvą. 

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabriku, linų ir 
vilnų išdirbyKtos Lietuvoj. Toj linkinei darbuojasi keli Ben
drovės specijulistai, ir užmanymas jau yra kunijama*. 

6) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių ir pinigų 
siuntimo, su ša!;>.mis visuose Amerikos didesniuose miestuose. 

6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietu
va per kurį Amerikos ir Lietuvos lietuviai galės atlikinėti 
įvairias transakcijas: atieškojimo giminių, dalies, turto, že
mės, taipgi padarymui legnliškų raštų kaipo: pirkimo ir par
davimo, įgaliojimų afidavitų, konsulio paliudijimų, ctc. 

7) Jungiama trys Bendrovės: Lotuvių Statymo (Cleve-
la»d, O.), lietuvių Prekybos (Boston, Mass.) į vieną milži
nišką Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovę. 

Šios Bendrovės šėrai parutei uodą po $10. šėrų gulima pirkti kiek 
norima. Už gerus geriausia mokėti pinigais, bet taipgi yra priimami 
ir Liberty Bond'sal už pilna vertę; rubliai dabartiniu kursu ir nau
ji Lietuvos auksiniai. 

Užsirašykime ką daugiausia, galima dabar ir sigskime čekiais, 
money orderiais ir laiškais šiuo adresu: 

LITHUAAIAN AMERICAN TR ADING CO., 
112 N. Grveuc St., :-: :-: llaltimorc, Md. 

ATONIC 
li^Ki'llLtš&ZZ'IiVrsjr 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra E ATO
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

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 Go. 
117 N. Dearborn St., Chieago. 
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a^SSI?1*1 VARPAI 
ATMINČIAI TARPAI 

McShanne Bell Foundry Co. 
Baltimore. Md.. U. S. A. 
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F. R BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark St. 
Koom 1207, Tel. Centrai' 220 

CHICAGO, ILLINOIS 
Gyv.: 8112 So. Haisted Street 

Telefonas Yards 28W* 

M " 1 * 

« « ~ 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABOEIUS 
• • — — * * • — i u i i — ^ i - — • — 

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

Taipgi didesnę dali grabų pa-
tjs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4139 

Y. 1 R A K A U S K A S 
ADVOKATĄ* 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiaatyj: 

60 W. WASHTNGTON STREET 
Kambarį s 609 

•Bei. Central 64T8 
Gycenimas, 849 W. 3Srd St, 

Tel. Yards 4681 

K+T-m 

DnMT.Strikol ' is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1757 W. 47t2i St., Chieago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

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

Patarimas Dykai 
Ofiso* valandos* nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS IAGAS 
8457 South Westcrn Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

1 » ' » • » » » • » » » • • • • «• » ' • • » » » » ****** S 

Dr.M.Stupnicki 
3109 So. Morgarr Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

I 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
IJetuvis Gydytojas tr 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Av: 

Rezidencija 10731 So. Michigan AT. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pullman 348. 

Vai.: 8 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; < iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 13. 

Ned. 

— • • • S I 

DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą iš 848 Mihvau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 
700 NORTB A S B T J A N D AVE1RJE 

Kampas Huron Galvės 
ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 
Iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

' . ] « • • • • » » » » » • » • • • ! . » . . . mmm* ii 
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 88-ro St., Csicago, IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

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

Telefonas Yards 687 

DR, LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirtorgas, 

Akušeris. 
1920 So. Haisted St., Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10'— 1? rytą,; 8 — 9 

vakare Tel. Canai 4367 

h 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

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

Rezidencija 34i3« W. ««-th St. 
Phone Prospect 8585 

\ 
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Tel. I>rover 7042 
. Dr.C.ZVeze&i 

IAETTJVIS DENTISTAS 
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.! 

Nedėliomis pagal sutarimą 
SO. ASHLAND AVKNU1 

Dr. O. VAITUSH 
Lietavis akių 

specialistas. 
Kodėl eiti pas 

svetimtaučius 
ir mokėti dau
giau, čia yra 
Lietuvis Dak
taras, kuri? 
Egzaminuoja 

ir gerai priren 
ka akinus. Jei
gu esi nervuo-
tas, skauda 
galva, ir turi 
vargo su aki
mis ateik pas mane. Patarimas dykai 
visiems. Valandos nuo 10 ryto lyg 8 
vakare. 

1553 W. 47 ir Ashland Ave. 
Phone Drover 9660 

4712 
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arti 47-tos Gatvės 

SSM 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLK STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 

• * 

n 
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Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 
; CHIRLRG.VS 

Ofisas 11719 Michigan Ave. 
Adynos 8:30 iki,., 9 išryto - 1 iki i 
2 po pietų ij&0 iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

1H0ŽIAUS1A Į lETUViSKft KRAUTUVE CHICAGOJE 

V- P1A*L (HiBBN KONCeKTINA 

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

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Ųžlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais.rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų isdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaliskus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
m& So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 

1 
iTEHSY! 
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Mokykis Kirpimo ir Desiguing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypatlSkas mokll 
mas parodytus jus Žinovų j trum] 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriat 
sius kirpimo designing ir siuvi! 
skyrius, kur mes suteiksime prakt 
ką patyrimą, kuomet jųs mokya 
Elektros varomos mašinos mūsų 
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku • 
dieną ir vakarais ir gauti specijali 
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų ml 
rą — bile stailės arba dydžio, ir t 
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCH( 
J. F. Kasnkka, Pet-dėtinis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle 
{ 190 N. State gatvę, kampas 
gatvės. 4 lubos. 

11 ' • " 
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Resid. 933 So, Ashland Blv. Chi 

Telefosas Haymarkat 3644 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriški 
Vaikų ir visų chro»iškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Haisted St., Chit 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 
pietų 7—8 vak. Nedėlidmis 10—U 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiitiiiifiin 



DRAUGAS Ketvirtadienis, birželis 19,1919 

CHICAGOJE. 
' " » > 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

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

Penktadienis, birželis 20 d., N e ž i n į a , kuomet bus paskelbta 

SU LIEPOS 1 D. SVAIGALŲ 
PROHIBICIJA IMS 

VEIKTI. 

Silverijus. Novatas. 

ĄUTOMOBILĮAUS SŪDAU 
ŽYTAS MOTORCI-

KLIUS. 

Sužeista penki vaikai. 

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ NORTH SIDES. ' 

Franklino boulvarde, arti 
Homan ave., vakare žaidė ant 
žolės būrelis vaiku. Homan 
ave. i boulvardą važiavo au
tomobilius, gi boulvardu — 
motorcikliu du vaikinu. 

Nelaimė davė, kad nesulai
komas automobilius smogė į 
pravažiuojantį skersai motor
cikliu. Motoreiklius sutruškin-
tas. Gi juo važiavusiu du vai
kinu nublokšta tiesiog į būre
lį žaidžiančių vaikij. 

Trys vaikai pavojingai su 
žeista. Kitu du lengviau. Pa
žeista skaudžiai ir abudu nu
blokštu nuo motorciklio vaiki 
nu. 

Po to nelaimingo atsitiki
mo automobilius truputį su
laikyta. Vyras iš jo išlipo h 
pasižiurėjo, kas veikiasi. Kuo 
met nugirdo jis sužeistu vaiku 
šauksmą, įšoko atgal automo-
biliun ir ėmė dumti boulvar
du. 

Pavytas ir suareštuotas. 
Franklin A. ITahn, 102 So. 

Hamlin ave., kurs matė tą at
sitikimą, tuojaus sėdo savo 

utomobilium ir ėmė vyties 
abėgusį automobiliu. 
Už kelių bliokų pasivijo ir 

am pavyko sulaikyti auto-
obilistą. Tuojaus pašaukta 

olicmonas. Automobilistas sn-
reštuotas. 
Tuo automobiliu važiavo 

rank M. Carman iš Milford, 
11., su savo moterimi. 
Sužeisti t iys vaikai paimta 

goninėn. Iš jų vienam sulau-
a ranka ir koja. 

demobilizacijos pabaiga. 

Su liepos 1 diena tikrai ims 
veikti svaigahj prohibieija vi
soj šalyj. 

Apskričio feTleralis proku
roras Clyne aiškina, jog be 
liepos 15 dienos nebusianti pa
skelbta armijos demobilizaci
jos pabaiga. 

J is sako, jo£ demobilizaci 
jos pabaiga tik tuomet galės 
bnt paskelbta, kuomet iš Eu
ropos bus partraukta visi ka
reiviai, išėmus regulere. armi
ją. Nes pastaroji armija ne 
priskaitoma prie demobiliza-
cijinio kūno. 

Taigi " sausuma" Chicagoje 
turės gyvuoti koki dvi savai-
ti arba ir ilgiau. Tuo metu 
bus uždaryta visi saliunai. 

Po demobilizacijos svaigalai 
išnaujo galės but pardavinėja
mi net ligi sausio 19, 1920 m., 
kuomet ims veikti konstituci-
jinis amendmentas. 

Ketverge, birželio 19 d., 7:30 
vai. vakare Šv. Mykolo para
pijos svetainėje yra šaukiamas 
visų North Sides katalikiškų 
draugijų atstovų susirinkimas 
galutinam sutvėrimui Katalikų 
Vienybės skyrio. Kurios drau
gijos neturi įgaliotinių, kvie
čiamos yra valdybos. 

Keikia galutinai sutvarkyti 
ir užbaigti pradėtą darbą. 

A. Mureika. 

S 

LIETUVOS VYČIŲ KUOPŲ 
DOMAI. 

DEL RAUDON įf J U SUCKAL 
BIAVIMŲ ŽMONĖS 
TURĮ NUOSTOLIŲ. 

Tradicijinis ir sykiu jiupilė-
jinis L. Vyčių Cbicagos Ap
skričio išvažiavimas, kaip jau 
žinoma yra rengiamas liepos 4 
d. (Fourth of July) Willow 
Springs miškuose. 

Kuopos, rengkitės iš anksto 
prie šito išvažiavimo. Pris i . 
rengkime taip, kad šis išvažia
vimas butų yiin įspūdinga: ir 
visais žvilgsniais pavyktų. 

Rengimo Komisija. 

MOKSLEIVIŲ SEIMO 
REIKALE. 

Chicago netekės poros dideliu 
dirbtuvių. 

EŠI POLICIJOS KAPITO 
NAI ĮMAIŠYTI GRAF-

TAN. 

e bus pastatyti prieš civilės 
tarnybos komisiją. 

Policijos višrininkas Garrity 
savo padėjėju Alcock veda 

rdymus savo departamente. 
koma, jog graftuose esą į-

aišyti 6 policijos kapitonai. 
pavardės nežinomos, nes 

ikami prieš juos prirody-
i . 

Paaiški, kad kai-kurių dis-
ktų policija ilgas laikas 
vo apsileidusi, sėbravosi 

piktadariais, ėmė papirki-
į s . 
r tas buvo daroma su kapi-
ų žinia, 
ežinia, ar policijos virsin»n-
i duosis išvilkti švieson 

bloguos ius i?nftodnsio« 
les policijos darinis. 

aiiau yra buvę drąsuolių, 
ėjusių pravesti rcfcrmas 
'cijoje. Bet sutiko didelių 
icių ir liautasi išjudinti ga-
:©s "gengvės" purvus, 

us juoduosius darbus. 
am tikslui reikalingas pa-
entimas idėjai ir nepap-

tas drąsumas. 

TOMOBILIAUS UŽMUŠ 
TAS. 

es Crawford ave. ir Adams 
automobiliaus užmuštas G 

ų Edward S. Stubbs. 
feris George W. HilI 
eštuotas. 

Teisdarystės departamento 
ofiso Chicagoje viršininkas 
Barry aną dieną pažymėjo, 
jog del anarchistu ir bolševi
kų suokalbiavimo (chicagoje 
šis miestas nieko nenukentėjo 
industrijos žvilgsniu. 

Andai buvo msklvdusios 
žinios, jog dvi kompanijos čia 
norėjusios pastatydinti dirb
tuves vertės poros milijonų 
dolierių. Bet de! tų raudonų
jų suokalbiavimo kompanijos 
atsisakė tai daryti. 

Barry tas žinias .užgina. Sa
ko, jog jos yra • neteisingos. 
Taippat tvirtina, kad Chicago
je nesama jokių radikalų suo-
kalbiavimų prieš vyriausyb; 
ir šalies tvarką. 

Federaliams agentams čia 
yra žinomi visi raudonieji. Ir 
paskui juos visur sekiojama. 

PAGAUTA DU PLĖŠIKU. 

Abudu jau buvusiu kalėjime. 

Užvakar du p] šiku užpuoli 
vaistinę po num. 2657 West 38 
gat. 

Praeiviai patyrė apie užpuo
limą ir pranešta policijai. 

Išbėgusiu iš vaistinės plė
šiku ėmė vyties žmonių minia, 
daugiausia vaikų. Laiku atva
žiavo ir policija. 

Prasidėjo šaudymasis. Plė
šiku ties Kedzie ave. ir 35 gat. 
Įšoko Empire ear dirbtuvės 
kieman. Bet pasidarė ankšta. 

Tad spruko toliau ir palindo 
po dideliu stovinčiu automo
biliu. Tenai pasidavė. 

T i \ i L a r r y K i n g i r < J o l i n 

Leondosky . A b u d u pabėgus iu 
iš Jolieto kalėjimo. 

PRANEŠIMAS 
STOCK YARDŲ DAR

BININKAMS. 

Visi lietuviai dirbanti Stock 
Vardose esate kviečiami susi
rinkti kas vakarą į svetainę 
po numeriu 4538-40 So. Marsh-
field Ave., 7:30 vai. vakare. 

Kviečia organizatoriai: 

Vladas Bagnoras, 
Pranas Vaišvila. 
Jonas P. Parkauskas, 

Prasideda vasarinės atosto
gos. .Artinasi L. R.-K. S. Mok
sleivių seimas. Laikas pradėti 
rengt ies prie seimo. 

Broliai moksleiviai ir sesu
tės moksleives! Gerai žinome, 
kad išvien darbuojanties pa
sekmės būna geros ir kad per 
pasekmingą seimą organizaci
ją sutvirtėja. Stengkimės dar-
buoties visi išvien, idant atli
kus pilnai savo užduotį kas-
link moksleivių visuoti
no seimo, kuris atsibus Chi
cagoje rugpjūčio mėnesyje. 
Visų t . R.-K. M. S. A. alumnų 
bei moksleivhi domos ir pa
stangos labai yra reikalingos 
šiam seimui, nes daug svarbių 
dalykų reikės atlikti. 

Norint turėti pavyzdingą bei 
pasekmingą seimą, taipgi ne-
nyižai reikia pasidarbuoti kas-
link jo surengimo, k. a. suda
rymo programo trims seimo 
vakarams, rinkimo apgarsini
mų del programo, parūpinti 
vietas delegatams del apsisto
jimo ir tt. 

Surengimui seimo vakarų iš
rinkta komisija,, į kurią pate
ko J . Poška, Jovaiša ir Pr. V. 
Jakaitis. Kurie galėsite prisi-" 
dėti prie išpildymo programų 
seimo vakaruose, meldžiu su
sižinoti su rengimo komisijos 
nariais 4432 So. Fairfield Ave., 
Chicago, 111. 

L. R.-K. Moksleivių seimo 
reikale šaukiamas Chicagos 
Apskričio moksleivių susirin
kimas, kuris atsibus subatos 
vakare, birželio 21 d., &v. Jur
gio parapijos svetainėje. Visos 
šio apskričio kuopos yra kvie
čiamos dalyvauti šiame susi
rinkime. Nepamirškite atsi-
l f i n k y t i , r i e s š i a m e s u s i r i n k i m e 

turėsime daug svarbių dalykų 
apsvarstyti. 

Pranas V. Jakaitis, 
Komisijos narys. 

LIETUVA ALKANA 
m 

s 
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Kazimieras Ivanauskas gavo laišką nuo savo moteries iš Lietuvos, Kauno 
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 nei maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BA
DAUJA IR PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras pagelba, tai įnirtis 
neišvengiama. 

XJ1 

Ar perskaitei virš paminėtą laišką? 
y 

(tu 

Jusu 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 J A U GALI SUTEIKTI . 
' • j • 

Jau Gali siųsti maisto j Lietuvą. 
Lietuvių Prekybos Bendrovė jau padarė pirmutinius žingsnius, kad tą atsiekti. J i ren

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

Mes 'pirksime maistą, sudėsime į skrynias, pasamdysime laivą-, pasiųsime savo žmo-
-nėms su tomis skryniomis į Lietuvą ir tie mūsų žmonės tas skrynias maisto pristatys stačiai 
į rankas jūsų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Bendrovei už tą skrynią mais
to, kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viską atsako
me. Jei negalėtume Tamstos nurodytų giminių surasti, mes grąžiname Tamstai $25.00 atgal. 
Dėlto didesnės atsargos, mes iš, savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantiją, kad mes 
padarysime tą ką mes prižadame. 

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

Lithuanian Sales Corporation, 
244 W. BROADWAY, SO BOSTON, MASS. 
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Kekviena skrynia bus vienoda. Joje bus 
sudėti sekanti daiktai:— 

6 svarai jautienos mėsos, 
5 svarai smalčiaus (lard), 
12 svarų geriausios rūšies kilbasų, 
12 svarų condensed jueno, 
12 svarų ryžių, 
3 svarai geriausios kavos, 
3 svarai cukraus, 
1 svaras muilo ir 
l 'drutas 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 Hie
ną. Ant to laivo užsakymai bus priimami iki 
Birželio 25-tos dienos. Kurie vėliau prisius, tu
rės laukti sekančio laivo. 

GERBIAMIEJI :— 
Su Šiuo laišku prisiunčiu 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-
kavimą, pristatymą, apdraudą ir tt. ir jeigu ne
galėsite pristatyti maistą mano nurodytai ypa-
tai, kad visi pinigai bus man grąžinami. 

Muistą meldžiu pasiųsti sekančiu adresu: 
Rėdyboš 
Apskričio . 
Parapijos 
Kaimo . . \ 
Vardas 
Kvitas* ir kitas informacijas, meldžiu man 

siųsti šiuo adresu: 
Vardas Pavardė 
Adresas 
Miestas 
Valstija 

t* 
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cikas, M. Kniukšta. A. Baltu
tienė. 

3) Nutarta, kad L. Raudo
nojo Kryžiaus šelpėjų skyr. 
prigulėtų prie Katalikų Vie
nybės. Delegatai į Centro su
sirinkimus išrinkti: J . Martin

i s BRIGHTON PARKO. 

Panedėlyj, birželio 9 d. įvy
ko L. R. Kryžiaus šelpėjų sky
riaus pirmas mėnesinis susi
rinkimas. Šiame susirinkime 
prisirašė šeši nauji nariai. 
Sekantieji aukojo L. R. K. per 
vietos šelpėjų skyrių: 

J . Encherio šeimyna $10.00. 
Po 1 dol.: R. Andreliunas, 

A. Banis, T. Aštroškienė, V. 
Bergelis, S. Bartkienė, L. 
Bludžiutė, V. Kulikauskis, J . 

Kibartaitė, J . Jurkiunas, Z. 
Junokienė, A. Jokūbaitis, D. 
Kailiunas, M. Jucevičienė, L 
Paškauskas, P. F . Metrikis, B. 
Nenartonis, V. Paukštys, A. 
Nenartonis, J . Mačiulis, A. 
Šriupša, E. Stokienė, O. Ri-
bikauskienė, A. Žilienė, F . \ ku s , Metrikis, P. Liakis. 
Žilius, S. Žilius, J . Varnagiris, 
V. Zaromskaitė. 

Viso $37.00. 
Pelnas už atvirutes išpar

duotas 95c. 
Viso labo $37.95. 

J. K. E., rast. 
IŠ TOWN OF LAKE. 

Protokolas pirmo snsirinirimo 
Liet. Raudonojo Kryžiaus 

šelpėjų skyrio. 

Kun. D. Mikšys davė įneši
mą, kad visi, kurie randasi ta
me susirinkime prisirašytų 
prie Raudonojo Kryžiaus šel
pėjų skyriaus ir kad kiekvie
nas narys pasistengtų kuodau-
giausiai surasti narių. Tame 
susirinkime prisirašė sekantie
j i : kun. A. Skrypko, kun. N. 
P a k a l n i s , k u n . D . A C i k š y s , M . 

Pet rosevrč ienė , N . Stoka ifė, M. 
Mikšaitė, V. Galnaitė, S. Nvi-
tautienė, A. Baltutienė, E. 
Kazlauskienė, B. Auškalnaitė, 

Susirinkimas atsibuvo Šv. 
Kryžiaus bažnytinėje svetainė
je birželio 6 d. Susir inkimas ' J- Nutautaitė, J . Šetkaitė, B. 

1 " Šeputienė, V. tapo atidarytas su malda, ku- 1 o r k a i t e , M. 
rią atkalbėjo gerb. kun. N. Pa
kalnis. Visųpirma kun. N. Pa
kalnis prakalbėjo į susirinku
sius, nurodydamas Raudonojo 
Kryžiaus tikslą ir jo reikalin
gumą. 

1) Nutarta organizuoti na
rius, nursės; rinkti drabužius 
ir tt. 

2) Nutarta surengti prakal
bas ir pakviesti įžymius kal
bėtojus. Darbas pavestas ko
misijai, kurion: inėjo; V. Stan-

Gečienė, L. Radavičienė, V. 
Katauskienė, ^J. Šaudvidienė, 
P. Liakienė, P . Liakas, V. 
Stancikas, M. Šaučuvėnas, M. 
Kniukšta, J . Martinkus, P. 
Durša, K. Rabikauskas, P. 
Adomavičius, S. Baranauskas, 
J. Čibiras, J . Bečelis, J . Mar
tinkus, P. Gudonis, Mį. Latva-
žienė, M. Bastaitė. 

; M. Mikšaitė, 
L. R. K. šelpėjų skyriaus 

• raštininkė. 

Nesiųsk Nei Vieno Cento. 

NepaprastasLaikrodelis 
Turi 6 Rodykles. 

1. Rodo A d ynas, 

" Minutas. 

" Sekundas. 

" Dienas savaitėj . 

" Kiekvieną dieną mėnesio. 

" Vardą mėnesio.. 

" Mėnulio permainas. 

Y RA tai nepaprastas laikrodis. " Kas turi šitą. lairodj tam nereikia ne
šiotis kalendoriaus. Tiktai pasižiūri ir žino kokia adyna, minuta, dieną 

savatej kokis mėnuo ir kokios mėnul iopermainos. Su šituo laikrodžiu vi
sus nustebinsi. Jis turi labai gražius viršelius—didžio 16. Laiką, rodo 
teisingrai ir yra grvarantuojamas an t 20 metų. ši tas laikrodis yra ma
žiausia vertas $16.00, bet per nekurj laiką mes pardavinėsime jį už $7.75 
ir su šituo laikrodžiu mes duodame 
a b s o l i u t i š k a i d y k a i g r a ž u p a a u k s u o to. lenclus<>Ij, k i S e n i n j pe i l iuką , v e r -
tės $1.05. 
Mes nereikalaujame nei jokių plni-
grų iškalno, tiktai iškirpkite šitą 
KUPONĄ kuris randasi žemiaus ir 
prisiųskite mums, o pinigus užmo
kėsite kuomet gausite dalykus. Jei
gu neesi užganėdintas turi pilną 
teisę sugrąžinti į 30 denų, o mes 
sugrąžinsime pinigus atgalios. 

Jus nieko nerizikuojate šitą laik
rodėli užsisakant. Gal jus turi te 
draugą kuris norėtų šitokj laikro
dėlį įsigyti tai neužmiršk ir j am 
papasakok. Nelauk ilgai bet veik 
tuojaus: 

UNION WATCH CO., Dept. 28. ' 
1016 >f ilvvaukee Ave., ChtCAgO,IU. 

Gerbiamieji: Meldžiu man prisiųsti 
šitą kalendorinį laikrodėlį ir prie to 
dar (1) Paauksuotą Lenciūgėlį, 
(1) Kišeninį Peilį ir extra dovaną. 
A.nt pristatymo aš užmokėsiu $7.75, 
bet jeigu nebusiu užganėdintas tu
riu pilną teisę sugrąžinti į 30 dienų 
tavorą o jus man pinigus. 
Kiek laikrodžių 
Vardas 
Adresas 

UNION VVATCH CO., Dept. 28, 1016 MILKAUKEE AVE., CHICAGO, ILL. 

Biznieriai ga rsinkites "Drauge". 


