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Italija užėmusi 
Fiume 

Orlando palydovai užpulti 
Paryžiuje 

Vokiečiai kurįjerai jau 
Versaillese 

PIRMIEJI VOKIEČIAI JAU ITALŲ SPAUDA PRIEŠ 
VERSAILLESE. WILSONĄ. 

I 
AtvaMavo jie specijaliu trau

kiniu. 
Atsiliepia į Amerikos tautą. 

PRANCŪZIJOS PREZIDEN
TAS PASKYRĖ VYS

KUPUS. 

d a labai kalviais žodžiais ra
šo prieš prezidentą AVilsoną. 

Giornale TVTtalia rašo, jog" 

Socijalistai klausia, sulig ko
kių teisių jis taip elgiasi. 

Paryžius, bal.S-'i.—Cia oi'ioi-
jaliai paskelbta, kad preziden-

Rymas, bal. 27.—Italu span 
Paryžius, bal. 26.—Vakar į 

Versailles atkeliavo pirmieji 
vokiečiu ofici jaliai kurjerai, 
i • /-i i . ,. ,, ' nrezidentas Wilsonns namir- tas romearė Nancy vyskupą 
kuriu tikslas pampinti atke- *n • iuwuw musonus p.imn • • *rt 
,. . ,. , . v . . ,šes savo nriheimis kas lvtf«5i Kuen paskyrė Strassburgo var
liaujantiems vokiečiu atsto-, - ><IV ' P ' " " lP"N K*ls ryrisi J . • B . 
vams buveines laisve* jūrėse ir rasių lygybės, skupu, gi Nancy generalj vi 

'vokiečiai i Versailles atvež- į G i r d i > -»is vokiečiu, angaru, ru- ^ r ą , pralotą Peltier — Metzo j .-
ti specirdiu traukiniu iš Orei j mm*Q u' bulgarų teritorijas vyskupu. j — . • I* * * D # # 

.,,,, c , „ ; , , M , . , „„ ' . / ' pnskirsto pr .wnzmns, fc-kau* J>» >•"<"" *»<•>.1 ,s:.i '«,l ; Įtaigi 8061111013 I 1 FdllCUZllOS 
VersailkJ"juo* nusitiko nn l - ! i r J " ^ 1 " ^ " " " 1 - R"< l t f , l i-i i ' i ; ' l l s l < i l s P * * ? ™ " ! 8 užrek.ordn«- | I V t " « I «|»VIIUVJU { 1 1 UlIVUAIJUd 

Tūkstantines žmonių 
i i i • 

minios pasveikina 
* 

premjerą 
ii< mė<>ina užginti naudoti es tos prancūzų oi'ifi jaliuose do-kinmkas Henry ir kiti pran- j •' »»««•». w g w u " , u I l ( > 

• v. • i *• i ».. kares laimėiimo vaisiais 
euzai viršininkai ir p a l y d ė j o , " ' ,« u"" <i""" *««H«II*. 
i Reservois viešbutj, kuris ski-' Laikraštis Epoea sako, jog 
riamas vokiečiu atstovams. nesama daugiau kaizerio. Bet 

Paaiškėjo čia, kad Suv. Vai- ano vietoje atsiradęs kitas vy- \ SKAITLINGA ITALŲ ARMI- Visas Rymas šventadieniai j S l j j n atstovai priešinasi karės: ras, kurs apsprendžia žmonių 
JA UŽĖMUSI FIUME. buvo papuoštas. Visos krau- kaltininkus patraukti t a rp* likimą 

j tu\ys buvo uždaryto*. Didžiau-1tautiniu teisman. Jie stovi u/. 
Taika užblokuota; ir Sonnino Į šios žmonių minios parodavo, tai, kad kaltininkai turi atsa-

iškeliauja Ryman. Žmonės šaukė: Lai gyvuoja | komy be tik prieš nuosavią 
Amerika! Bet apie prezidentų]tauta. 

Paryžius, bal. 2(3. — ri tmai! Wilsona įžeidžiamai buvo at-
• • • • 

atkeliavo vienas amerikoniška >• liepiama. 
ofieieras. Pirm trijų dienų ji< Italu atstovu išėjimas iš tai-

apleido uostą Fiume, už kurj į kos . konferencijos palietė ir 

RUMUNAI ĮVEIKĖ UNGA 
RUS. 

kumentiiose nuo to laiko, kuo
met Prancūzijos valdžia per
traukė visokias santikius su 
Bažnyčia. 

Strassburgo ir Metzo vys
kupijos yra atimtose nuo vo
kiečiu provincijose Alsaee iri 
Urnų , , , . Tos provincijos y r a j ^ ^ m i n i o s b u v 0 a p g u l u 
suristos su Apaštališkuoju 

premjerą 
PREMJERAS ORLANDO 

KARALIŠKAI SUTIN
KAMAS. 

DIDELIS SUJUDIMAS ITA
LIJOS PARLAMENTE. 

Dalis raudonųjų pasidavė, ki
ta dalis bėga. 

Berne, bal. 27 
dabar seka nepaprastos varžy- Vatikaną, šventasis Tėvas va- j Sakoma, jis pasiųs perspėjimą j pįetrytuose nuo 
tinės. kar apie taikos bėti»į ilgai kon-j talkininkams. 

J is tvirtina, kad Italija ant ^ V r a v o s u sekretoriumi kardi-j ,|susirėmė skaitlingoji 

Sostu konkordatu arba tam 
i tikra sutartimi. 
i 

Tad vietoje pasitraukusiu iš 
ten vokiečių vyskupų, praacu-

, zų valdžia paskyrė nuosavius 
; vyskupus. 

Parlamento atstovai soei ja-
l nganjos sostines, smarkiai!,- 4 • i 4 , t 

7 . . . . . .. listai stato parlamente vyriau-

Ana diena 
t 4. 

Budapešto, 

unuaru sybei paklausimą, sulig kokių 
, įstatymų prezidentas paskyrė 
1 tuodu vyskupu. 

liolika minučių. Panašiai 
i 

trumpai kalbėjo ir kiti sugry-
žusieji Italijos atstovai. I r tų 
kalba sutikta su dideliausiais 
krikštavimais. 

Apskaitoma, kad demons-
traeijoje dalyvavo mažiausia 
50,000 žmonių. 

Buvęs italu premjeras Luigi 
italu premjeras Orlando grvz- t ./. ' w. . » T > . . ™ 
, l ' .v ' v. Ap :. jLuzatti muse telegramą Pran-

is raryziaus atkelia- . . r r , -_.._t 
• .. euzijos premjerui. I elegramo-vo siu miestan, jis čia atrado . v . • . . ^ - r „ T/«T.;« RI , , u / • M x * .|e })azyme.|o: "A įsa Tfauja, ši

ta, ko. turbūt, visai neauike-.* , v. . • • , i„„jA i i 
/** ? . . . . v įtoje karčioje jai valandoje 
io. Ziiioniu minios buvo apse- . . . . . . M 

J . * ' i pasitiki jumis \ 
musios gatves. Sugrvztantis i .. '• , t Pildės premjero pareigas premjeras priimtas tiesiog ka- * \ J * . ! . ° , . « - • leido visiems vvnausvbes dar-raliskai. . . . . . . * ..* , , bininkams dalvvauti demons-

sios gatves. 

Turinas, bal. 27.- Kuomet 

damas iš Parvžiaus atkelia 

Fiume pasiuntė 14 divizijų m^n ^asparri . .Paskui popežių] Rymas, bal. 26.—Vietos par- į bolševikų kariuomenė su ru- j A ^ 
kariuomenės. Ir ligi šio laikoj aplankė arkivyskupas Ceretti,' lamente pakilęs didis sujudi- nmnų kariuomene. 
italai bus jau pilnai užėmė H l ^ i r s nesenai lankėsi Amerikoj mas del nepaprastų atsitiki-; Bolševikai buvo įveikti. J ų | . į Atsistojas automobiliujej t iaciioo<e Rvme praeita seSto-
miesta ir uosta. ir kalbėjos, su prendentu muta ikos konfereneijoje. i ( i a l i , p a i m t a nelaisvėn. Kita PAKILUSIOS RIAUŠĖS PA- i Orlando Vrumpai prašneko į! dieni kuomet sugrvžo ten 

šonu. Daugelis parlamento narių ; ( , a , i s ai^fžiausioj betvarkėj bė-Prieš jam iškeliausiant mie
ste Fiume buvę tik vieni 11 a Ii | Tariasi pasilikusieji atstovai. 
jos kareiviai. Ir jų skaitliu: 

išreiškia nuomonę, jog Italija RODAVIMO METU. 

kaskartas didėjo. 
Miestą buvo apleidę visi 

civiliai gyventojai, išėmus vie
nus italus. Bet ir šitų žymi da
lis iškraustvta iš miesto. 

Italijos divizija skaito 14,-' 
156 kareivius. Taigi Fiume 
bus arti poros šimtų tūkstan
čiu italu kareiviu. 

Kitu didžiuliu valstvbiu ai-
stovai čia posenovei turi po
sėdžius ir stumia pirmyn tai
kos darbą. 

Vakar turėjo posėdį prezi
dentas \Y ii šonas su Prancūzi
jos ir Anglijos premjerais. 

Nutarta ateinanti pirmadie-
: uį turėti plenarj taikos konfe-
; reneijos susirinkime tautų 

Sonnino apleidžia Paryžių. sąjungos reikale. Bus įleista ii 
Laikraštis temps rašo, jog I l m h l i k a ' Bus paskaitytas sa 

italų užsieniu reikalu .uiniste-! -I1111-0* P^jektas ir galut.ua. 
ris Sonnino šiandie apleidžia Į Patvirtintas. 
Paryžių. Su juo iškeliauja ir Aptarta ir Danzigo likimas, 
tlalis italu misijos nariu. T 9 miestą ir uostą savinas] 

Nei vienas italas atstovas h ' n k a i - $**<»**> »«taHa Dan-
netlalvvauja taikos konlerenei- Z } ^ tl>««laryti ne tarptautiniu, 
joje. Taika kaipir užblokuota. ^į h.mm l l o s t u lmk^ W*> 

Iš prezidento Wilsono pusės 
nesimato kokio nors nusileidi
mo italams. Amerikos atstovai j m 9 P o r Prūsiją, 
mano, kad Italija turbūt, atsi-j Orlando palydovai užpulti. 
sakysianti nuo savo reikalavi 
mu. 

4. 

Bet iš Rymo pareina kitokią 
žinių. Tenai surengtas iškil-

zi uroje. 
Lenkai turės prie jo priėji-

mingas savo sugryztancių at
stovų pasitikimas. i'reiu-
čių atstovu pasitikimas. Prem
jeras Orlando, sakoma, priim
tas kaipo tautos didvyris. 

Amerikos atstovai čia nuo 

Kuomet italų premjeras Or
lando keliavo j geležinkelio 
stoti Parvžiuje, vienas serbu 
kareivis prisikabino prie pre
mjero sargybos. J is piktai ė-
męs klausti, kodėl italai ap'ei-

zia Paryžių. 
Iš to pakilo ginčai, paskui 

susikirtimas. Pakilo muštynėm. 
'. šeši žmonės sužeista. Gerai moninuja, kad [talijos parla7 

mralas .ntmninvsins reikalavi- ^ " ' - 1;n<1 l l" l <" • " ****&* 
mus. 

Bet pareina žinių, kad par
lamentas karštai paremiąs 
premjerą Orlandą ir vyriausy
bės taikos programą. • 

Šauksmai prieš Wilsoną. 

Iš Rymo pranešama, kad va
kar sugryžęs premjeras Orlan
do pasitiktas su didžiausiomis 
ovacijomis. Visoj šalyj pas
kelbta tautinė šventė. 

EUROPAI GRĄŽINAMA 
"KARĖS DUONA". 

Paryžius, bal. 26.— Vyriau
sioji talkininkų maisto taryba, 
kurioje pirmininkauja Hoover, 
paskelbė, jog Europai per se
kančius tris mėnesius sugrą
žinama "karės duona". 

Tas nutarimas nepaliečia A-
merikos.' 

bus priversta perspėti Prancū
ziją ir I). Britaniją, kad anos 
negali daryti taikos atskiriai, 
b<> Italijos. Xes tokiuo pasiel-
gimu butu sulaužyta kares 
metu padaryta sutartis. 

Italijos vyriausybė apturi 
daugel] užuojautos telegramų 
iš provincijų. Visi gyventojai 
paremia vyriausybę del paki
lusių nesutikimu taikos konfe
rencijoje. 

REZIGNAVO SUV. V. AM
BASADORIUS ITALI

JOJE. 

ga aijt Budapešto. 
Vakaruose nuo Budapešto ; 

čekai-slovakai užėmė Komom i 
ties Dunojumi ir miestą Baab. 
Čekai-slovakai yra jau neper-: 
toliausia nuo Budapešto. 

Vienas žmogus užmušta ir 
penki sužeista. 

PREZ. WILSONAS BUTŲ 
IŠRINKTAS, J E I TIK 

J IS NORĖTŲ. 

minias. Sakė; ; premjeras Orlando su kitais 
ik\\'\- pastarąsias šešias sa- atstovais, 

vaites aš gyniau Italijos tei- Parodavime dalyvavo ir stn-
s<̂ s. Bet paskutinėmis dieno- dentai ir darbininkai su val : 

mis aš pasijutau, jog mano at- dininkais. 
sakomybė pasibaigė. Dabar T U O tarpu iš Paryžiaus ap-

priedermė šalies teises j turima žinių, kad prezidentas IUSU 

srinti. W i Įsomis laikosi savo žodžio ir 

Taip tvirtina naujas generalis 
prokuroras. 

Boston. Mass., bal. 27.—Pa
sitinkant parvykusias iš ka
rės kareivius parodaviino metu 
nigeriai užpuolė ir nušovė vie
na Suv. Valstijų nrekvbos ; Krikštavimui nebuvo paimi- nemano nusileisti prieš Ttali-
marininką, kurs su kitais" ma-j "o s- '><'H'(>nstracija tęsėsi ke-! ją. 
rininkais pildė pa trolio purei-1 = 
gas gatvėse. | PARPLAUKĖ SU KAREI 

Vienas nigeris mėgino per- V I A I S MILŽINIŠKAS 
eiti užtaisytą sale gatvės vir
vę, karininkas tani pasiprieši- j v 

GARLAIVIS. 

Rymas, bal. 2(5.—Laikraštis 

Philadelphia, Pa., bal. 26\— :1KK Nigeris išsitraukė revolve-j , 
Pastaraisiais laikais pakelta ,-i | r nužudė marininka. 

Po šito pakilo riaušės. Kiti 
puolėsi su peiliais 

BOLŠEVIKAMS DIDELIS 
SMŪGIS NETEKUS 

KIJEVO. 

Kelionėje vos tik nepakliuvo 
ant minos. 

n i geri ai 

Negaus jie dabar iš Ukrainos 
maisto. 

klausimas; ar prezidentas YVil-
sonas trečiu kartu butu išrink-

Italia praneša, kad del prezi-jtas šalies prezidentu, jei jis | prį (^ marininl<us ir publiką. 
dento \Vilsono pažiūrų i Ttali i statytų savo kandidatūrą. 
jos reikalavimus taikos kon- Naujas generalis prokuroras žeista, 
fereneijoje padavė rezignaciją i Palmer vakar čia paskelbė, jog Suimta keli juodukai, ku - j , U U h . J u o l ) a rv-v^° ^ f**11??1" 

New York, bal. 26.-—Vakar 
Pasekmėje dar 5 žmonės su- r i o n a i . [* K u r o I ) O S . P a l a u k ė 

i milžiniškas garlaivis Leviat-

Suv. Valstijų ambasadorius į tikrai Wilsonas butų išrinktas, j riuos publika taippat gerokai 
Italijoje, Tliomas Nelson Page. jei tik jis to panorėtų. pavaisino 

jos 12,000 amerikonų kareiviu. 
Aną dieną Leviathan Xe\v-

t'ound lando pakraščiais vos 
neužplaukė ant povandeninės 
minos, kuri kažkokiuo būdu 
buvo užsilikusi. Tik per 30 
pėdų laivas prasilenkė su mi
na, anot oficierų pasakojimo. 

Vienna, bal. 27.—Ukrainos 
valstiečių kariuomenė, kuriat 
vadovauja kažkoks Petlura; 
andai nuo rusų bolševikų paė
mė Kijevą. , . . . . . 

Čia gauta žinių, kad Kijevo 
praradimas bolševikams di
džiai baisus smūgis. 

Bolševikai nebuvo pasiketi-
nę užkariauti Ukrainos* Bet 
jų visas tikslas btivo tenai įsi-
briovus būti, kol prinoks ja
vai. Paskui tuos javus suimti," 

grūmojusią jienis^elaimę pa
tyrė tik išlipo^ant kranto. Ki-

I taip laij><nnrų pakilusios su-
I irutė 

Svarbiausioji miesto Danzigo gatvė. Tą vokiečių miestą, nori gauti lenkai. Nes tai vie
natinis jiems išėjimas į jūres. 

Tad grūmojo baisi nelaimė įgabenti bolševikiškon Jlusi-
kareivių transportui. Bet apie! j O T 1 \T Ukrainą apleisti. 
tą tylėta. Kareiviai apie tą j Dabar jiems sugadyta tie 

visi jų pienai. Xes netekę Ki
jevo, svarbiausio Ukrainos 
centro, su vargu galės laiky-
ties ir kitose Ukrainos vietose. 

Be Leviathan čionai parpiau- j Bet jau javų tai negalės gauti, 
kė dar kiti (i garlaiviai su Į Baisus da ik ta s rusų bolše-
22,973 kareiviais. v i k a m s ' 

Kareivių pasitikimu! čia su
rengtos milžiniškos iškilmy-
bės. 

WEKERLE MIRĘS KALĖ 
JIME. 

— AVasliington, bal. 26.—Čia 
oficijaliai užginama,* kad S. 
V. ambasadorius Page P a (įjojo 
butų rezignavęs. 

Londonas, bal. 27.—Tš Vien-
nos pranešama, jog buvęs Un-
garijos premjeras Dr. Alex-
ander AVekerle miręs kalėjime, 
Budapešte. 

Seka a Vidory Loan" Kampanija. Pirkite Paskolos Bondsusi f 
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Melas Kovoja. 
Mus pasieki* žinios, kad 

VYoodman'o karčemos salėje 
susirinka tautininkai ir seimu 
užsikarščiavusią draugijų at
stovai sufabrikavo vieną žy
mu melą. Kad susirinkimą nu
kaitinus prieškunigišku karš
čiu, pranešta, kad esą Chiea-
gos lietuviai kunigai viename 
savo posėdyje nutarę Lietuvą 
Lenkijai parduoti. Melu padil
gintas vienas susirinkime da
lyvavusi* net išsitaręs, kati 
jis savo parapijos kleboną ei
siąs ir nužudysiąs. 

Ant melą ir juodu šmeižtu 
išaugusi neapykanta krauju 
kvepia. Netikime, kad taip iš-
sitarusis asmuo padarytu, kol 
Suvienytose Valstijose yra už 
žmogžudystę baudžianti Įsta
tymai. Bet tikime tam, kad 
jeigu tu įstatymu nebūtu, pa-
giežininkas savo kol-kas figū
ros intencijoj esančią žmog
žudystės nuodėmę galėtu pa
pildyti. 

Tautininkai laisvamaniai tu
rėtu nusimanyti, kokiais anar
chijos ir bolševizmo pradais 
jie žaidžia. Melavimas visuo
met buvo, yra ir bus nuodė
mė, bet tiksliai fabrikuotas 
melas, kad iššaukti pagiežą 
ir kriminales intencijas, yra 
dviguba nuodėmė. 

Kur, kada toks Chicagcs 
kunigą nutarimas buvo pada
rytas* Kuo laisvamaniai pa 
matuos savo melagingą tvir
tinimą, Kad pas kunigus toki 
intencija randasi? Kad ji ir 
Kitą. patys tautininkai neti
kės, kad lenkai eitą Lietuvos 
pas Chicagos kunigus pirktis. 
Jie gerai žino, kad pas Chi-
cagos kunigus tokios intenci
jos nesiranda ir kad kunigai 
Lietuvos parduoti negali. Jei 
lenkai Lietuvą pirktųsi, jie ei
tų prie tą, kurie parduoti ga
li, pas kuriuos dolieris yra 
daugiau branginamas, 
principas ir idėja. 

Priešlenkiškas pas lietuvius 
ūpas yra didelis. Jį išaugino 

dos. Bet kuomet melo priemo
nės imasi, protaujantieji ir 
sąžiningi žmonės jų taktikos 
nepasmerkti negali. Viena, tai 
nuodėmė, o antra, savo takti
ka jie pasitarnauja ne kam 
kitam, kaip patiems lenkams. 

Prileiskime tokį dalyką. Ima 
lenkai ir patiki tautininkų 
skleidžiamoms paskaloms. Tos 
paskalos pasiekia Paryžių. 
Pan Paderewski ir sako Tai
kos Konferencijos atstovams: 
44 Iš lietuviškų šaltinių sužino
jau,' ' čia jis galėtų tautinin
kus išvardinti — "kad lietu
viai kunigai yra linkę suvie
nyti Lietuvą su Lenkija. Lie
tuviu dvasiški ja atstovauja 
tikinčią visuomenę, o vadina
mieji tautininkai, kurie mus 
informuoja, nesykį prisipaži
no, kad jų daugiau nėra, kaip 
visų lietuvių dešimtas nuo
šimtis. Taigi, ponai atstovai, 
Lietuvą reikia privienyti prie 
Lenkijos, nes to lietuvių ti-
;ineioji didžiuma geidžia. 
Tautininkai Paderewskiui tar
nauja. 

Mes žinome ir tautininkai 
žino, kad visi lietuviai lenkų 
intakos nenori ir jos kratosi. 
Kam lietuvius skaldvti, me-
lais tautai blėdį daryti, jon 
neapykantos nešti ? Koks ti
kslas i Ar nebus čia tas, kad 
tautininkai savo partija augš-
čiau tautos reikalu iškėlė! 

a= imamam** m 
DRAUGAS Pirmadienis, liulanti. 28,. 1919 

KO MUMS REIKIA? 

Seimas ar Aukos. 
Mums patiko *'Lietuvos*' 

editorijalas už balandžio 23 
dieną apie "Neviemus Ta
nius. '" Xe savo turiniu, bet 
kad jis davė progos tiltas iš
vadas padaryti. 

44Lietuva" tėviškai Ameri
kos lietuvius išbara ir jiems 
išmetinėja. -Jos tonu kalbant, 
esa, kas per "monkev biznis", 
kad Lietuvos žmonės pagelbos 
šaukias, šaukias, o mes pinigų, 
nei daigtu jiems nesiunčianie? 
Jus šiokie ir tokie, ką jus ma
note taip darydami? Ko mie
gate ! 

Netikime, kad toks *'Lietu
vos' tonas kokios naudos pa
darytų. Jis inžeidžia, žmones 

Sumanymų gausybė. 

Ilgai išbuvusi po svetimo
mis valdžiomis mūsų tėvynė 
dabar įtempia visas jiegas, 
kad taptų neprigulminga. Tam 
gražiam ir reikalingam tikslui 
vieni sugalvoja vienas prie
mones, kiti kitas. Kas devynis 
zuikius vejasi, tas nei vieno 
nesugauna. Perdidelė sumany
mų gausybė yra pavojinga 
tuomi, kad suskaldo jiegas, su
silpnina darbus. Dėlto po di
delio nuovargio tauta lyg po 
sunkaus sapno, pabunda pati
nai ir su tuščiomis ranko
mis. 

Pergalės paskola. 

Prieš parodysiant pasau
liui, kad lietuviai gali tan
kiai, daug ir garsiai šnekėti 
seimuese, parodykime Ameri
kai ir Europai, kad mokame 
greit ir gerai padaryti nepri-
gulmingai tautai reikalingus 
darbus. 
Gyvendami Suvienytose Vai-

stijose išpildykime Amerikos 
piliečių priedermę: pirkime 
Penktosios Paskolos ženklu. 
Tegu neliks nei vieno algą 
uždirbančio arba šiaip ineigų 
turinčio lietuvio nepirkusio 
Laisvės Pergalės Ženklu. Pa
sitarnaudami Amerikai pasi
tarnausime ir Lietuvai, nes su
tarėme reikalauti, kad ant 
kiekvieno rašto (resytės) bu
tu pridėti žodžiai: Lithuanian 
Division, t. y. Lietuvių sky
rius. Paremkime Ameriką, kad 
ji paremtų mus reikalaujant 
neprigulmybės Lietuvai. 

Mes tą neprigulmybę reng-
kimo labiaus darbais negu 
žodžiais, padarydami tą, be ko 
negali būti neprigulminga 
Lietuva. 

Kariuomenė. 

Jos neprigulmybės pamatas 
ir apginėja yra kariuomenė. 
Dėlto, pradėjus lietuviams vy
rams organizuotis į kareivius, 
mųs laisvės priešai subruzdo. 

mybės priešai labiausiai užsi
puolė ant organizuojančių Lie
tuvos kariuomenę, ėmė dalin
ti lapelius, prirodinėdami, buk 
karė yra žmogžudystė. Kada 
bolševikai siuntė rusus, kynus 
ir mųs pačių išgamas šaudy
ti ir kitaip žudyti lietuvius, 
naikinti jų kruvinai uždirbtą 
turtą, tada Amerikoje neatsi
rado socijalistų kuopos, sklei
džiančios lapelius, kad karė 
yra nedora. Nedorumą prime
tė tik lietuviams, kada jie ė-
mė gintis. * 

Tai-gi mes ir sakome tautie
čiams: organizuokite savo jie
gas, kad apgintumėte tėvynės 
laisvę nuo visokiu svetiniu už-
puolikų. Tam tikslui rengiama 
lietuvių kariuomenė yra pir
mutinis niŲs tautos reikalas 
šiame laike. 

Karininkų seimas. 

Kada kiekvienoje kolonijoje 
lietuvių vyrą jiegos bus nors \ 
pusę suorganizuotos, tada t vi 
koloniją karininkų atstovai 
turės susivažiuoti į karininku 
seimą, pasisakyti vieni kitiems 
prityrimus, pasinaudoti vieni 
kitų sunianingumu, aptarti 
bendrus jau pasirodžiusius rei
kalus. Jei karininku seimas i-
vyktų prieš pradedant dailią, 
tai svarstytų išsvajotus" reika
lus; jei jis susirinks darbą į-
pusėjus, tai jis svarstys išdy
gusius ir užaugusius reikalus. 

Raudonasis Kryžius. 

Antras inusų tautos reika
las yra kariuomenės pagalbi
ninkas Kaudonasis Krvžius. 
Suvienytose Valstijose Begali 
būti dviejų Raudoninu Krv-
žią. Dėlto mųs darbas šitoje 
srytyje turi vadintis kitaip, 
bet jis turi prirengti busian
čiam Europoje Lietuvos Rau
donajam Kryžiui visa, ko anas 
gali protingai iš mušu tikėtis. 
Jis gali tikėtis iš mūsų pilnai 
įrengto, aprūpinto žmonėmis 
vaistais ir kitais reikmenimis 

Amerikos lietuviai aukoja Eu
ropos lietuviams. 

Raud. Kryžiaus Seimas. 

Kada šito darbo organiza
vimas bus nors įpusėtas, tada 
reikės padaryti jo veikėjų ir 
kuopų atstovų susivažiavimas, 
kuris aptars aiškiai pasiro
džiusius reikalus ir išmokys 
pasekmingiau pabaigti antrąją 
darbo pusę. 

Mes ir Lietuvos Valdžia. 

I t ... , , ligonbucio. Dėlto mes lietuviai 
Pažadėję palikti Lietuvą po . . . . . . v . , . . . 
„. : ! , ,y . A. t katalikai užsidekime sau už

davinį tokį ligonbutį įrengti. 
Prie kiekvieno Tautos Fondo 

Rusijos valdžia, tie neprigul 

užgauna, juos pažemina. Paže-
minimais ir išbarimais žmonių k a i lef l«VttI ^ l * » k«*ims pen-1 skyriaus iki šiol daugiausiai 

negu 

prie aukojimo ir to noro, ko
kis šelpimo labdaringame dar
be reikalingas, nesužadins. 
Greičiau pagadins ir susierzi
nimo ineš. 

Mums mintin štai kas atei
na. "Lietuva" ir jos štabas 
dikčiai už Seimą agitavo. Sa
vo agitacijai pagelbą rado pas 
tuos Chięagos ir Amerikos 
žmones ir draugijas, kurios 
turi visai prastą rekordą Tė-
vvnės reikalams aukojant. Tos 
draugijos ir žmonės, kurie už 
Seimą agituojant tiek daug 
triūso padėjo ir be naudos 
Seimo iškaščius panešti noro 
} m rodė, tegu jie tiek pasišven
timo parodo aukas dėti ir rink
ti Lietuvai sušelpti, mes tik pa
sidžiaugti galėsime. Ar nege
riau tos draugijos padarytų, 
jei sudėtų auką keliems Rau
donojo Kryžiaus anibulan-
sanis.' Yra daktaru ir nursių, 
norinčiųjų Lietuvon vykti gai
lestingąjį darbą ten atlikti. 
Te draugijos parūpina jiems 
nicdikalą, reikalingu įrau
kia, ainbuĮansą ir Lietuvon pa
siunčia. Tuomet matysime, 

kius ambulansus Lietuvai pa-| veikdavo vyrai. Dabar atėjo 
rūpinti. Apie tiek pinigo pats i laikas moteriškoms. Jos turi 
Seimas reikalauja, o tiek nau
dos neatneš. * • 

Šias pastabas darome ne iš
metinėjimo ar pašiepimo dva
sia. Norėtume, kad už Seimą 

pasirūpinti prircnginiu mote
riškų ligonbucio patarnauto 
jų: gailestingųjų seserų dar
bininku ir virėją. Prie to jos 
turi kiekviename Tautos Fon-

agitatoriai rimtai apie tai pa-i d() skyriuje sudaryti sandelį 
galvotų. x rūbams ir avalynei, kuriuos 

Reikalingas yra daigtas iš
reikšti paramą Lietuvos mi
nisterijai ir pagarbą mąs tė
vynės prezidentui, Antanui 
Smetonai. Kiekvienos draugi
jos surinkimas tegu padaro 
tuodu nutarimu, įrašo j savo 
protokolus, nusiunčia į laik
raščius ir i Lietuvos Informa-
cijts Biurą 703 Fifteentli str. 
N. \Y. YYashington, D. C. 

Neprigulmybės aprūpinimas. 

Lietuvos neprigulmybės rei
kalais Amerikoje smarkiai dir
ba Pildomojo Tarybų Komite
to paskirtoji tam tikra Komi
sija. Yra viltis, kad visa A-
merikos spauda veikiai ims 

'svarstyti Lietuvos neprigul
mybės reikalą smarkiai ir 
mums prielankiai. Keturioli-
kas Lietuvos vyriausybės įga
liotu asmenų su dideliu pa-
gelbininku buriu protingai ir 
darbščiai tą mus neprigul-
mvbės reikalą varo trirmvn 

•> t. I t 

Paryžiuje. Penkios teisėtai 
pripažinto^ lietuviu ambasados 
jį daboja įvairiose Europos 
sostinėse. Kitose tą daro Lie
tuvos valdžios įgalioti asme
nys. Tai-gi ir gauname žinių, 
kad Lenkija atsisakė noro už
imti Lietuvą. 
Visatinis Seimas ne dabar. 

liet n<' visi pavojai praslin
ko. Prieš bolševikus seimais ir 
protestais nieko -nepadarysime. 
Tą pavoju gali prašalinti tik
tai mus kariuomenė. Bet ir 
bolševiku priešai rusai .nori 
mus pavergti. Tas pavojus 
senai tūnojo, tik dabar urnai| 
iškilo ir urnai nutilo, bet ne-1 ^^^^ — —= 
išnyko. Tokią tamsumoje tu-j ištupės tamsoje, kol mus ne 
nančią pavoją mąs neprigul- prigulmybė taps pasaulio pri-

KAREIVIU KONFE
RENCIJA. 

Lietuvių Kareivią Centralė 
Valdyba atidarė savo 3-čią su
sirinkimą CJarso name, Book-
lyn, X. Y., balandžio 15 d., očią 
vai. po pietą, po pirmininkyste 
Pr. Purvio. 

Šiame susirinkime dalyvavo 
atstovai nuo Lietuvių Tautos 
Tarybos, Lietuvių Tautinės 
Tarybos ir Lietuvių Kareivių 
Literatiško Ratelio, kuris bu
vo sutvertas Prancūzijoj. Taip_ 
gi atsilankė keletas vietinių 
veikėju, kurią tarpe buvo p. 
L. Šimutis. 

Valdybos nariai pribuvo: J. 
J. Romanas ir J. Karosas iš 
So. Boston Mass., J. Ambrože-
vičia iš Detroit, Mieli., Pr. 
Purvis ir J. Milius iš Brook-
lyn, N. Y. V. Vaškas iš New-
ark, N. J. 

Daug svarbią dalykų buvo 
svarstyta šiame susirinkime ir 
viskas sekėsi kuopuikiausiai. 

Pažymėsiu keletą nutarimu, 
idant visuomenė galėtų geriau 
suprasti mūsų veikimą. 

Nutarta: Amerikos-Lietuviu 
Kareiviu Organizaciją užvar
dinti sekančiai: 

Lietuvos Laisvės Sargai. 
Angliškai: Lithuanian Li

berty Guards. 
Nutarta išsiųsti platą pra

nešimą į Amerikos lietuviu vi
suomenę, ypač į kareivius, 
idant supažindinti visus tėvy
nainius su niušAi veikimu, pie
nais ir tikslu. Šitas darbas 
yra visuomeniškas ir dėlto vi- vartokite garsų nervų stiprin
si lietuviai turi juomi užsiin- toją Partoglorą. 
teresuoti, jeigu nori geru pa- DkkĄ- ^ ^ • ^ 
sekimų. 

Nutarta atsišaukti į Lietu-

sas, 242 West Broadway, So. 
Boston, Mass. 
Nutarta pasiųsti kablegramą 

į Lietuvos Respubliką ir pas
veikinti jos pirmąjį preziden
tą, Antaną Smetoną, vardu 
Amerikos-Lietuviu kareivių. 
Taip-gi sykiu duoti Gerb. Pre
zidentui žinią, kad Amerikos-
Lietuviai Kareiviai gatavi ke
liauti Lietuvon, idant gelbėt 
ją nuo lenkų ir visų kitų ne
prietelių. 

Susirinkimas pasibaigė 5:BJ 
vai. po pietų. 

V. Vaškas, sekretorius, 
71 Warwick Street. 

Newark, N. J. 
P. S. Neužilgo prisiųsiu pla

tesnių žinių apie veikimą. 

Laime ir Sveikata. 
Tai du neatskiriamu dalyku. 

Ir gera sveikata tegali būti 
prie gero nervą sistemos sto
vio. • 

Tūkstančiai žmonių serga 
serga nerviškumu, nes jų ner
vai sugriuvo ir nusilpnėjo. 
Nerviškas žmogus greit susier
zina ir griaužiasi del visokių 
mažmožių. Jam niekassnepu-
tinka ir jam rodosi lyg visi ap
link ji yra susitarė bi.tik vis-
^ " i. « 4* 

ką jam daryti ant keršto. 
Nerviškas žmogus pats ken

čia ir priverčia kentėti ir savo 
artiinus, o savo užsidegimais 
jis atstumia nuo savęs savo 
prietelius ir pažįstamus. 

Kad nuraminti nervus ir at
vesti į gerą sveikatos stovį, tai 

viu visuomenę, reikalaujant 
finansiškos paramos dėlei pa
dengimo lėšų, kurios atsitik
tu organizavimo darbe. Visos 
aukos turės but siunčiamos į 
mūsų fondą, kuris tapo užvar
dintas KARININKŲ IŽDAS. 
Iždininku yra Jonas E. Karo-

$1.00. Galima gauti iŠ 

APTEKA PARTOSA, 
160 2nd Ave., Dept. L. 4, 

New York. 

Turintieji pilvo negales tu
ri vartoti Partolos kendes. Jų 
dėžutė kainuoja $1.00. 

(G. G) 

M DRAUGO" PRIETELIAMS 
&EIKIA ŽINOTI 

mybei yra ir daugiau. Mes Į pažinta. Tada mes susivažiuo-!Kad ^ ^ ^ apsakiusio p. J. 
turime būti pasirengę kovoti sime į džiaugsmo ir linksmv-!Mozeno ' d a b a r "Draugo" 
su jais. Dėlto nres turime būti j lx,s Seimą. ' ; agentu yra p. A. VALANČIUS, 
pasirengę padaryti visatinį | Tai-gi dabar paremkime A- j 1 4 4 2 S 0 * ^^ . ^Y 1 1 - ' C I p E R 0» 
seimą.••Bet nedarykime jo kol 
tamsoje tūnantieji pavojai ne-
iškišo galvos. Visatinis Seimas 
yra paskutinis mąs ginklas ko
voje už neprigulmybę. 

Gali Imt i, kad mus priešai 
žinodami mus prisirengimą, ir 

merikos Lietuvių Tarybos ap
garsintą nutarimą apie seimą 
stokime visi prie darbo. Mus 
obalsis: kareiviai ir ligonbutis, 
o Seimas atsargos įrankis pri
rengtas, bet nesušauktas pir
ma reikalo. 

ILL. Kas tik iš Cicero lietuvių 
nori gauti "Draugą" tesikrei
pia pas jį. 

<( DRAUGO" ADMI-

i 

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

POLITIKA. 

mušą atgimimo istorija, ku> kad tie žmonės ir draugijos 
rioj lietuviai kunigai skaistes
ne vietą užima, negu asmenys, 
kuriuos sekant tautininkai iš-
digo. Priešlenkiška dvasia 
pas lietuvius abema. Tą 
žmonių upą tautininkai kovai 
su kitokios nuomonės žmonė
mis naudoja pačiuose lietu
viuose. Jei teisingumo laiky-
damies ir sąžiningai žmonių 
sentimentą naudotų, pii^ė bė-

tikrai naudingą darbą atlikti 
nori. Tepabando. Sakosi jos, 
kad pradžiai ir pinigo sudėję 
turi, kurį ramia sąžine pas 
save laiko. Reiškia, pradžia 
yra, reikia tik baigti. 

Ambulansas, reikmenvs ir 
prie jo pilno personalo užlai
kymas metams atsieina į pen-
kioliką-dvidešimts tūkstančių 
dolierįų. Seunavinios ' šalįiun-

Nežinote, kad lietuviai turi 
diplomatinių pletką? Laimin
gi, jei nežinote. Jei visas žino
tumėte, išsistaty t Liulėte pavo-
juu Don Kišo to liga susirgti. 
Aš nuo jų vos nesusirgau. Iš
gelbėjo mane giliukis. 

Buvo tai laikais, Preziden
tui Europon dar neišvažiavus. 
Susiėjau su tautininku mena
ma galva, jų politikieriuin. 
Nustebino mane klausimu: 

"Ar žinai, kur dabar Prezi
dentas VVilsonas randasi?" 

"\Yashingtone," nusistebė
jimo notą baisau inpiiiiau. 

"Ar duotum galvą nukirsti, 
kad jis \Vashingtone vakar 
buvo ir šiandie yra t " gudrios 
išraiškos kaukę iš veido suda
rydamas. 

i' Norėčiau galvą ramybėje 
palikti. Šiandie laikraščiuose 
skaičiau, kad vakar Preziden
tas karininkų būriui vadovavo 
jiems paroduojant iškihnėst, 
vokiečių pasidavimą apvaik
ščiojant. Niekur netnačiau ži
nios, kad jis šiai dienai reng
tųsi kųj važiuoti." 

a 

i dentas apie sutartį nieko ueži-
jnojo, kol Anglijon nenuvažia
vo. Kaip atsižįnojo, tokią An
glijos lordams pirtį iškėlė, 
taip įširdo, kad Anglijos val
džia išsigando ir nebežinojo 
ką bedaryti. Mušė kablegramą 

Laikraštiniai apgaulioji-
mai!" tvirtino tautininkas akį 
merkdamas. "O aš sužinojau, 
kad Prezidentas senai slapta 
Paryžiun nuvyko, kad Wash-i Šliupui, kad atvažiuotą situa-
ingtono ir Amerikos publiką •. ei jos gelbėti," triiunfuojančiai 
laikraščiai apdumia. Man taip j užbaigė. 
pasakė vienas vYallstryčio bau- "Klausyk," bandžiau pajuo-
ko darbininkas." kos giją tonan inausti. "Ar 

manai, kad anglą diplomatai, 
pasaulyje gudriausi, yra tokie 
mulkiai, kaip jus, kad Bliupas 
jiems bosautą ir leistą pasau
liui save ant tokio juoko iš
sistaty t i, kokio ne Satyras vi-
s<j. savo amžį nepažino j o '?'* 

4 4 E-e-e!'p nutęsė šypsodama
sis, aki merkdamas ir Hamle-

Nežinojau ne ką bemanyti— 
ar mes visi durni, ar tautinin
ko galvoj kas nors, negerai. 
Prasišalinęs nusispjoviau. 

Po kiek laiko, Prezidentui 
Europon nuvykus, susiėjau ki
tą tautišką Brooklyno biznie
rių. Staiga pačiupo mane už 
rankovės, paslaptingai akimis 
gatvę skersai—išilgai išmiera-
vo ir man ausin kuždėti pra
dėjo. 

"Žinai, kodėl Anglijos val
džia Šliupą Londonan kviečia f 
Tai naujienos! Pasirodė, kad 
Anglija su Prancūzija buvo 
padarę slaptą .sutartį, kuria 
Lietuvą, gerai nežinau, ar tai 
Lenkijai skyrė, ar Anglijos 

to žodžiais misterijos tverda-
imis. "Pasaulvje yra dalvkų, 
apie kuriuos filosofija ne sap
nuoti nesdpnavo. Bai-bai!" 

Šypsos neatsižadėjęs, ranka 
mosikuodamas atbulas traukė
si, kol neužiioglino ant bežiop-
sUnčios storos žydelkos. Susi
orientavo, savais keliais nudū
mė. 

Dusyk susispjoviau. 
protektoratan pav^ė. Prezj- i Susiėjau anądien sų tauti

ninku.' Kritiškai mane žvilg
sniais patyrinėjęs, pradėjo 
riesti. 

"Žinai, kodėl katalikai per
nai visuotiną seimą šaukė.' 
Matai, kaip buvo. Kuomet jie 
patyrė, kad jų atstovas, kun. 
Bartuška, darbuojasi už kara
lių, jie ir panorėjo rankas nu
plauti. Prieš žmones norėjo 
pasirodyti respublikos šalinin
kais, išnešti tam tikras rezo
liucijas ir pasauliui baltais už-
sirekorduoti. Sy!" 

"Klausyk," supykau. "Apie 
kun. Baltuškos siuntinėtą me
morialą karaliaus reikale A-
merikos Lietuviu Taryba atsi-
žinojo gerokai po Heiiao ir 
kaip greit atsižinojo, šaukė 
Tarybos suvažiavimą, įgalio
jimą atšaukė ir atstovus Švei
carijon siuntė. Pas tautinin
kus ne politika, bet pletkai, 
Don Kišoto kovos." 

"Monai," nerimo tautinin
kas. "O ar žinai apie Mastaus-
kąf O! Mastauskas, matai..." 

"Sustok, pasigailėk!" suri
kau. "Aš žmogus nervuotas. 
Pasiklausysiu ilgiau—iš proto 
išeisiu, baidyklės sapnuose už-
kankim?!" 

L'žsikimšau ausis ir tiek be
girdėjau: "A, matai, kaip 
įspėjau. Teisybė į akis du-
nu... 

Nesenai vėla su tautininku 
susiėjau. Be ceremoniją į po
litikos paslaptis traukti prade* 
jų: 

"Žinai, kodėl kataliką*! da
bar visuotinojo seimo nenori? 
Matai jie..." 

Akyse pažaliavo. Akis iš
vertęs piestu pašokau. Išsi-
kreipė veidas, gvoltu šaukti 
suskatau. 

"Liaukis! Jei nori dar vie
nu bepročiu pasaulį apdovano
ti ir sau kompanijos-., turėti, 
ieškokis sau draugų, o nuo 
manęs traukis. Visuomet bijo
ja us maniaką, Kam man to
kio žiauraus likimo veliji f 
Susimylėk, sustok!" 

"That's all right! That's 
all right!' šypsojosi ir man 
per petį plojo. "Matau, kad 
teisybės klausyti nenori. Oood 
bye!" 

Lengviau atsidusau. 
Teapsaugo mane skaisčioji 

Milda nuo tautininkų politi
kos! Pufas. * 
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CICERO, ILL. 

P a s mus gyvuoja Cicerus 
Lietuvišku Organizacijų Syrv-
Šis. J i s tapo sutver tas gra
žiems ir praki lniems t iks lams: 
veikti bendrai t au tos reikaluo
se, ypač ta rpe svetimtaučiu, 
rengti bendrus apvaikščioji-
mus ir 1.1. lssvkio viskas 

•r 

gražiai ėjo, visos draugijos 
bendrai veikė, žinoma, tokiuo
se reikaluose, kur neliečiamos 
y ra part i jos , ^Nekartą lietuviu 
vardą pakėlė tarpe svetiintau-
čtų, gavo ju prielankumą. Vi
si džiaugiamės vaisiais, tokiais 
gausia is , mušu bendro darbo. 

Neilgai ta*> darbas taip gra 
"žiai ėjo. Laisvamaniai ir čia 

gatavi 

tulikams nebus reikalingas. 

rado savo Šulu, kurie 
buvo su savo vadais, libera-
iais-laisvamaniais, prapuldyti 
Lietuva, bile tik laisvamany-
bė bujotą. Liberalai galėjo la
biau tuomi džiaugties, kad ga
lėjo bendrai veikti su kataliku 
didžiuma. Bet ne. J i e sulyg 
Ckieagos liberalų muzikos pra
dėjo šokti Sąryšio susirinki
muose. J a u sausio mėnesio su 
sirinkime pradėjo bubunyti, 
kad, girdi, seimas reikalingas, j Gegužio S d. Tautos Fondo 
Nepavyko tada jiems, nes klau- \ '-< skyrius laikys sus i r ink
simas buvo at idėtas . Vasai ioj 1,UJ Lietuviu svetainėje, po 
mėnesio susirinkime jie išnail- Įnuni. 267 Clinton St., Bing-
jo pakėlė klausimą. Tame su- hamton, X. Y. Susirinkimo 

skyrių. Ten jie ramiai , nieko 
nekliudomi, galės smarkiaus 
dar veikti. Ten nebits kam su
tarčių laužyti. Bet kas libera-
lams-laisvamaniams pa l iks ! 
Kibą jie mėgins tada plakties 
pr ie socijalistu. Gal juose ras 
ar t imesnius sau draugus . 

J š vi sako pasirodo, kad libe-
ralai-laisvamaniai per tautiš
kas draugi jas , nesilaiko savo 
žodžio. J i e laužo sutar t is , ne
turi pakantos, nepagerbia ki
tos part i jos, nori pažaboti ka
talikišką visuomenę, Sąryšį 
suardyt i , a rba vien į savo ran
kas paimti. Katalikai šitą vis
ką patėmiję, negali Sąryšio 
pavesti vien laisvamaniams ir 
nenori, kad j is ir tu, bet ge
naus , kad irtu, negu pakliūtų 
vien i laisvamaniu rankas. Tai 
jau antrą sykį liberalai-laisva-
maniai taip pasirodo. Katal i
kams reikėtų Kat. 'Vienybės 
skyrių pasta tyt i ant st ipriau
sią pamalą, tada Sąryšis ka-

Tautos Fondo Sekret. ineigų 
atskaita už kovo m. 1919 

Ne\vark, N. J . 1 sk $700.00 
New Britain, Conn. 5 sk 124.50 
Balthnore. Md. G sk 100.00 
Chicago, 
Cedar Rapitls, lowa, 9 sk 42.00 
Bridgeport , Conn. 10 sk 185.38 
So. Boston, Mass. 11 sk 2,745.78 
Brooklyn, A . I . 13 sk 224.»)o 
Kingšton, Fa . 14 sk. . . . ' . . . 8.25 
Brooklyn, N. Y. 18 sk 324.55 
Cleveland, Oliio. 22 sk 1,330.52 
Homestead, Pa. 23 sk , t 3,807.4^) 
(1liiea«»o lll 31 ak <MW M 
Chicago, 111. 32 sk 211.88 
Cambridge, Mass. 35 sk 62.75 
Scranton, Pa. 3(i sk 174.50 
Brockton, Mass. 37 sk 225.38 
Xew Philadelphia, Pa. 38 sk 80.00 
Chicago, 111. 39 sk 4,400.50 
\Vaterbury, Conn. 40 sk 73.00 
(Irand Rapids, Mieli., 41 sk 1,075.38 
Chicago, lll. 43 sk 91.17 
Ke\vanee, 111. 45 sk 14.25 
Canulen, N. J . 53 sk 268.50 
Chicago. III. m sk 75.00 
Pit tston, Pa. 03 sk §62.09 
Amsterdam, X. Y. 65 sk 3,156.24 
Middlehoro, Mass. m sk 24.00 

Pr . 

BINGHAMTON, N. Y. 

sirinkime šaukia visom ketu
riom didžiausias seimo cham-
pijonas, tas, kuris 1918 m. pa
vasa ry j a rdė visuotina susi 
rinkimą tuometinio Visuotino 
Seimo reikale sušauktą. .Jis ta
da išėjo su soeijalistai, nes j<> 
ir socijalistu balsas paliko 
tuščiu halsu. Dabar, pa mis I \ 
kit*', j is rėkia, kad reikia vi
suotino seimo ir gana. Kas/ i n 
kas jam šįmet, kffd užėjo toks 
e|H'titas. Tam pri tarė dar iri 
keletas kitu, panašiu jam. 

Vargšui, mai ir j ie apie po- j 
liuką nusimano. J i e tikėjosi ir j 
įiume, kad juos kas pasek>. 
l iet ne. Vasar io mėnesio susi Į 
l inkime nubalsuota tą klausi
mą pavesti*draugijoms, l iodos 

pradžia 8 vai. vakare. 
Visiems Tautos Fondo skv-

riaus nariams })rimename ir 
kviečiame toje dienoje susi
rinkti . Turime daug svarbiu 
reikalu, kurie reikės ap tar t i . 

Lietuviai bei lietuvaitės, 
norintieji patapt i Tautos Fon-

ido nariais — Lietuvos, tėvy-
l nės mušu gelbėtojais, esate 
j kviečiami atvykti susfTtnkim. 

T. F . 127 skyr. valdyba. 

Chicago, UI. 67 sk. . . . 
St. Louis, Mo. 68 sk. . . 
Springfiehl, III. 69 sk. 
Mihvaukee, Wis. 72 sk. 
fiary, ln<l. 77 sk 
Kt-nosha, Wis. 78 sk. . 
Davton, Ohio. 80 sk. . . 

• • « • • 

2,650.00 
. 129.23 
. 63.08 

. 294.00 
. . 72.80 
1,021.30 
. 150.00 

MELROSE PARK. ILL. 

Mušu kolonijos jaunimas ir 
ui pradeda bruzdėti. Girdėjau, 
!:ad rengiasi organizuoti lie
tuvius karininkus. Tam tikslui 
š i » e dienose (rods ateinanti 
u taminką) bus saukiamas su

su tuoiu reikėju uzdarvt i ir . . . . . , v 
. , " . . s m u k i m a s haznvfmen svetai-
burną. Bet kur tau. Laisva- J A - I - ' I r * • 

nen. Cia randasi daug lietuvių, 
tarnavusiu ttuv. Vai. kariuo-

maniij šulai tuo nepasiganėdi-
no. Kėlė tą "klausimą kovos 
mėnesio susirinkime. Nesira
do nei vienos katalikiškos 
draugijos , kuri butu seimo 
šaukimui pr i tarusi , l iet l lols-
tričio " d i p l o m a t ą " agentai 
rėkia už seimą i r gana. J i e 
rėks ir rėks. J i e rėkauja ne 
dėlto, kad Lietuva jiems rupi . 
bet dėlto, kad laisvainanybe 
prap la t inus , kad suardžius 
k a t a l i k ų v i e n y b ę . Jt5et t a s 

j iems nepavyks. Katal ikai gali 
būti ga tav i prie seimo, bet tik 
pr ie tokio seimo, kurio reika
laus koks gręsiant is Lietuvai 
pavojus, kuomet seimas bus 
naudingas tautai kaipo gink
las, bet ne Holstr ičio "d ip lo 
m a t u " agentą reikalavimas. 
Kata l ikai per savo Katal iką 
Vienybės 11 skyrių, kaipo sa
vo autori te tą , visados naudin
gą tauta i darbą dirbs ir taip-
pat seimo reikale tiktai per šj 
skyrių veiks. 

Cicero* Lietuvišką Organi
zacijų Sąryšis pradėjo klejoti, 
ne savo darbą veikti. J a m e li-
bcrnlai-iaisvainuuiai, per savo 
taut iškas draugi jas , laužo su
tar t is . J u k buvo su tar ta , kad 
Baryžia veiks t iktai ten, kur 
nebus liečiamos nei viena, nei 
kita part i ja . Dabar tie libera-
lai-laisvamaniai ergelį kelia 
del seimo, kuriam dabar t iniu 
laiku katalikai yra priešingi. 
J i e a rdo Sąryšio su tar t i s . Su-
ardyki te Sąryšį. Kata l ika i tu
ri savo Katal ikų Vienybes I I 

Maizeville, Pa. 84 sk 277.00 
Bentleyville, Fa. 88 sk 23.00 
Pittsburgli . Pa. &Š sk 5.50 
AVilson, Ha. 96 sk H)8.()0 
Brooklyn, X. Y. 97 sk 27.00 
Le\viston, Me. 99 sk -. 49.05 
Kankakee, lll . 101 sk 112.69 
K. Vandergrift , Pa. 108 sk 218.50 
So. Omaha, Xebr. 116 sk 172.40 
llazleton. Pa. 118 sk ;)00.15 
Cumbola, Pa. 124. sk 29.00 
Niagara Falls, X. A'. 128 sk 
Rumford, Me. 140 sk. . . . . ' 
Scheneetady, X. V. 142 sk 
< ireenr'ield, Mass. 14.') sk 

J e r s e y City, X. V. 145 sk 
Denver, Colo 10.00 
i iallitzin, Pa 6.25 
Hion, N. Y * 35 
llill City, Minu , 5.00 

100.00 
95.00 

. 2.75 
. 2.00 
:}72.25 

Viso $27,000.57 
Vasario mėu. atskai toj įvyko klaida. Ibivo pažymėta 

Pittston, Pa. 6.*5 sk. $233.00. turi būti Poquonock. Conn. 01 sk. 
$233.00. 

L. Šimutis, 
456 Grand Street, 

Brooklvn, X". Y. 
. 

mėje, kurie nori stoti Lietu
vos; kariuomenėn ir ginti tėvy
ne nuo už p liulančių priešų. 

Išgirdę tokiji naujieną mū
sų bolševikai, nusigando, nes 
jie žino, kad prie Lietuvos 
priešų yra priskaitomi i r bol
ševikai. 

Jaunuol ia i ! Lai tas suma
nymas, organizuoti karininkus, 
nepalieka sumanymu. Stokime 
eilėsim ir eikime vaduoti tė-

TAUTOS FONDO S E K R E T O R I A U S IŠEIGŲ ATSKAITA 

NUO SAUSIO 1, 1919 M. IKI BALANDŽIO 1, 1919 M. 

VVJ1C. 
Darbininkas. 

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekartų J ų s savo balsais 

spr^site, kokia turės būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu
spręstumėte, kviečiame ingyti 

' ''APIE APŠVIETį" 
parašė Kun. Prof. P r . Bučys. 
Kaina 25c. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
DRAUGAS PUB. CO. 
1800 West 46th Street , 

Chicago, 111. 
> __^_^_ _ 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, UiLUfOIS 
Telefouaa Varus 5032 

Valandos: - 8 iki 11 1* ryto; 
5 pu pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo i iki 8 vai. vakar*. 

Išeigos per Sausio mėn. 

Prof. A. Valdemarui per Knskikla Banką Stockholme $25,000.00 
L. lai". Biurui memorialo reikalais 600.00 
Informacijos Biurui Washin^>tone 2,000.00 
Kun. K. Urbanavičiui aukų rinkimo reikalams 30.14 
L. Pildo'iu-tjam Komitetui už Lietuvos žemlapį 450.00 
Kun. Kemešiui aukų rinkimo reikalais išlaidos 150.00 
Luta and Co. už markes 150.00 
Keturių T. b\ Sekretoriato darbininku al&os ir pra

kalbų išlaulos 530.00 
5,(KX) L i e t . (Je lb . K o r t e l i ų 4.*).00 
10,000 Diplomų 114.55 
2,000 Bond laiškia į Draugijas 7.50 
500 Plakatų 2.7.) 
.';00 T. F. Skyriams laiškų 3.75 
70,000 lape l ių ' "La isva L i e t u v a " 150.00 
i ,(^00 Plakatų • •. • »).»)0 

;}(>() P lakatu 2.50 
Markes o9.50 
111 i * T* i. * / * 
JL t .* * ( - , l t l I 11 ' . i L * • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • " " 

Su prakalbomis T. F. reikalams kelionės išlaidos . . . . 88.10 
Fž Sekretoriaus parašo padirbimų 2.25 
A. Nausiedienei kelionės Lėšos A. L. Tarybos susirin-

kiman N. Y 
B. Vaišnorui už Sai'e Deposit del Liberty Boudsų . . . . 
Kun. F . Kemešiui už kelionės lėšas į Pild. Koni. Posėdį 88.38 
J . (.». AJiliui kelionės lėšos A. L. Tar . Posėdin už tele-

gramus special del. ir krušos ženklelius 00.48 

1, 300 pp įneigorns ir išeigoms knyga 6.25 
r įuocuinycia • .I.«*IJ 
500 plakatų del T. F. sk. Central Brooklyne 3.00 
Lietuvių atstovybei Taikos Konferencijon pasiųsta 

Kun. K. Alsauskui 10,000.60 
A. J . Stankiui keliones lėšos A. L. Tarvbos susirinkiman 16.80 
Kun. J . J . Jakaičiui keliones lėšos A. L. Tarybos 

susirinkiman 17.00 
Lietuvos delegacijai Paryžiuje per Prof. Valdemarą 10,000.00 
Adv. B. Mastauskui ../. 1,000.00 
Pild. Komitetui Washingtone 2,000.00 
Abiečimuii už Iždininko ant $100,000.00 kaucija . . . . 250.00 
Lutz and Sheiknian Co. Už markes 150.00 
AL Račkui už prakalbas 30.00 
Kun. F. Kemešiui kelionės lėšos į A. L. Tarybos 

posėdį Pi t tsburg, Pa T 33.16 
J . (J. Miliui keliones lėšos^ Wasliingtonan 30.44 
L. Šimučiui kelionės lėšos į A. L. Tarybos posėdi 

t i t isuurge, i a T1.0M 
A. F. Petrauskaitei kelionės lėšos į A. L. Tar. po-

. sėdi New Yorke 17.50 
A. I. Stakniui keliones lėšos į A. L. Tarvbos posėdį 

N. Y , 13.50 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Ved3 B i l u VWuos« TeUmaou 
Ofisaj Didmiesty j : 

•9 W. TCASHDf GTON STRBET 
KAmbATis €• 9 

Tai. Central 1471 
Ofisaa ant Bridseporto 

Gjeenimaa, 813 W. SSrd Si. 
Tel. Tardj 4181 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefoną* McKinley 67C4 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western BouleTard 
Karapaa W. 35-tos gatvės 

• 

Viso išeigų per niėn $24,701.39 

Išeigos Kovo mėn. 
J . J>. Kaupui kelionės lėšos i A. L. Tftr. ]>osėdį 

mt t sburghe , Pa. .-.. 4().(MJ 
Kun. K. Vasiliauskui kelionės lėšos į Piltsburga. 

A. L. Tar. susirinkiman 30.64 
A. Nausiedienei keliones lėšos į Pit tsburgą A. L. 

Tarybos susirinkiman 49.00 
1*. Moliui kelionės lėšos į Pit lsburghą A. L. Tarybos 

susirinkiman '. £7.17 
Išmokėta Lithuanian Calliolie Trutb Soeiely už 300 

egi. " I l i s t o rv of the Lithuaniaa N a t i o n " 157.56 
B. Vaišnorui už Liberty JJondsų persiuntinu ti expresu L.65 
Sekrelorijato darbininku algos už Vasarį 230.00 
500 plakatu del •Solienectady, N. Y . . . 2.75 
Skyriams, pranešimai, kopertai ir popera 9.45 
Krasaž'mkliai ir smulkmenos 21.03 

P. J. 0'REILLY & 
A. N. MASULIS 

REAL — ESTATE — LOAJR 
— INSURANCE 

Ar norėte gyventi gražiose vie
tose. Mes turim Pigių ir gražių 
namų del pardavimo. 

Matyke mumis Pirmiaus pirkimą 
63 and Kedzie Ave. N. W. Oo-

ner Cnicago, 111. 

DR. LEO AW0TIN 

Viso per mrnesį $580.09 
Viso per bertainį išėjo $54,924.51 
Viso Tautos Kondo inei^u $332,577.30 
Viso Tautos Fondo išeigų 220,312.39 

Balansas . . . . $112,264.91 
L. Šimutis, 

Tautos Fondo Sekretorius, 
. 456 (irand Street, 

Brooklyn, X. Y. 

93.91 
25.00 

Viso išeigų per mėn. . . . 
Išeigos Vasario mėn. 

• • • t $29,643.03 

—*rm 'yutv**+m*rm*i+>£i-M*m* 

Išmokėta Pol i thania State Bank 500.00 
Sekretoriato darbininkų algos iiž Sausį 380.00 
L. Šimučiui keliones lėšos su prakalbomis 33.02 
Telegramos 2.87 
Markes ir ki tokia ekspedicija : 17.08 
" C o r o n o s " pataisymas .75 
2,000 plakatų J . Karoso prak. Brooklyne 5.00 
1,000 Lietuviškų vėliavėlių 150.00 
500 plakatų del 98 T. F . Skyriaus N. T . . : . . . . . . 2.25 

FARMOS! FARMOS! 
Jcipu manui pirkti ūkę, tai 

apsiniislyk ar tavo įnešti pinig-ai 
tau išeis ant naudos. Tiktai lie
tuvių tarpe tu t w W serą, pui
ku ir linksma gyvenimą. Kaip 
girdit tai ukifrunkai yra lai-
ming-i nes jie neturi bosu, JŲ 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Michigano 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelis 
šimtus savo tarpe, turi parapiją, 
kelias draugystes ir visokius pa
silinksminimus, ėionais ffyvo-
nantieji anglai siūlo mums savo 
fanuos ant pardavimo, taigi tio 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
KV. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia pataniaus. 

Tie kurie pirksito farmas per 
šv. Antano Draugiją busite už
ganėdinti, nes gausite gerą ir 
teisingą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių nuo Ludington, o 3 my
lios nuo Scottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 
Box 7, Custer, Mich. 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIIJS 
Lietuvi* 
boriua. 

<*ra-
Atlie-

ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko 
pigiausiai. Tu
riu savo karą-
bonus ir auto
mobilius. 
Taipgi didės-; 

nę dalj gfabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phona Drover 4119 

»••' 

Gjdjtojam, ChJrorgma^ 
Akušeris 

1920 Ko. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai 

ir msiSkai. 
Talandos: l t—11 rrtą; • — • 
vakar*. **. Oajutt 4t41 

^IIIIIIIIlMinillllilKHIMIIIIIMflI 

i Dr. S. Naikelis 
= LIETUVIS 
^ GYDYTOJA* IK CHIRURGĄ* 
£ 4712 So. Ashland Ave. 
^ Pbone Drover 7042 
=i Cicero officc: 4847 W. 14th St. 
r Phone Cicero 5001 
^ Rezidencija 8330 W. OOth M» 
- Pbone Frospeci 8586 
Taiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiuillli 

Tol. Drover 7941 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIET U VIS DENTISTA8 

Talandos: nuo 9 ryto iki 9 vsJL 
Nedėliomia pagal sutarimo 

4712 SO. AKHLANI) AVKMUM 
arti 47-too Gatroo. 

= 2 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

20 SO. LA SALLBT STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Btroot 
Tel. Rockwell 6999 

i CHICAGO, ILL. 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, lll. 
(Ofiso Telefonas Boulevard 196 

Kama Tel. Seeley 420 

I 

Dr. A. R. Biumenthal D.D.J 
AKIU SPECIJAL1STAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikij 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11( 
4049 S. Ashland Avc. kamp. 47 SiĄ 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

"l liiriią ir .NuKlj Tel. Pullmau452 
Dr. H. S. TOMPKINS 

ftlJSAS GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
10821 Michigan Ave., Chicago, 111. 
Valandos: 10—12 išryto; 2—4 po 
piety: 6:30—8:30 vakare. Nedėlio

mis 9—12 ir sulig sutarimo. 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Ar. 
Uoseland, III. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiao 
PuUman 342. 

Vai.: 9 Kyto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4: 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12-

" i 

T 

Dr. G. M. GLASER 
; »\ i .^ ^ " <* ' 

O f i s a s Sl<ts esu. Aiur^iui (St. 
Kertė 32-ro 8t., Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteridkų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
O F I S O VALAJsTDOS: K u o » r y t o 
iki 10, nuo 12 iki Z po piet, nuo 6 ( 

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

Telefonas Yards 687 
J 

^ o » » • • ^ i ^ ^ m mm » » o n > S i ^QĮB^ĮN><0" T 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
• GYDYTOJAS IK 

CHIRURGAS 
Ofisas 11710 Michigan Ava 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

šiAUdiy AT YDAI. 
2 vartotos Singer pateli mašinos, ge-j 
riausiam stovyj, viena Finlsher ma
sina. Jacka Ir kiti Įrankiai turi boti 
parduoti tu o jaus už prieinamą kol* 
ną. Tuojaua atsišaukite, l i e s turime 
pilno eile visokios čeverykams aknro% Į 

E . KAPLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., 

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards •404. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklao, kad 
reikia. Jums akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią ( 
patarnavimą už prieinamą kalną 
net taip žemai net iki $*.••. 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S. Ashland Av. Ohicaco 
Egsaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-čJos lubos virš Piatt'o aptiekoa 

Kambarls 14. 15, 16, 17 ir 16 
Tėmykite i mano parašą. 

( Valandos: nuo 9 vai. išryto iki » 
s vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai* 
) rvte iki 1* valandai diena 

v 
Mokykla Kirpimo Ir Deslgstag 
Vyriška ir Moteriškų. Aprėdai O 

Mūsų sistemo ir ypatiškas mokini* 
mas parodytus Jus žinovų J trumpo^ 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriąn< 
sius kirpimo dėsigning ir siuvtoi 
skyrius, kur mes suteiksime prek>tf 
ką patyrimą, kuomet jųo mokyti' 
Elektros varomos mašinos mūsų otie | 
vlmob skyriuos*. 

Jųs esate užkviečiaml aplankyti tr 
pamatyti mūsų mokyklą bilo laiku -** 
dieną Ir vakarais ir (auti apacijolUN j 
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mi< 
rą — bile stailės arba dydžio, l t M# 
le madų knygos. 

MASTEB DSSIGinjrG OCHOOIJ 
Į. F. Ka&nJtka. Perdėtšais 

Persikraustė iš 111 N. LaSaUe St. 
i 190 K State gatvę; kamšas l*»4n 
gatves. 4 lubos. 

file:///Vaterbury


CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Pirmadienis, Baland. 28 d., 
8v. Povilas jrao Kryžiaus. 

Antradienį , Baland. 29, d., 
Šv. Petras Vieronietis. 

NUSTEBUSI GATVEKARIŲ 
KOMPANIJA. 

ŠUNELIS NEPASITRAUKĖ 
NUO NUŽUDYTO ŠEI

MININKO. 

e DRAUGĄ 
yjft4^J'l,..V.,Į; A A.'.'. '.^-L=9 

4* 
Pirmadienis, baland. 28, 1919 
^ .—i - - — „ ^ • — • • ^ m ^ — 

Bet Chieagos gyventojai džiau
giasi. 

Jo Staugimas sukvietė kaimy
nus. 

I IT 

Sulig State Public Utilities 
komisijos nutarimo kas m^tai 
Chieagos gyventojams paliks 
kišeniuose apie 4 milijonai do-
lieriu, kuriuos norėjo pasisa
vinti gatvekarm kompanija. 

Šita kompanija už važinėji
mą gatvekariais norėjo gauti 
nuo žmonių 7 centus vietoje 
dabar mokamu f>e. 

Bet aug^ėiau paminėta ko
misija didesnės mokesties no-
pripažino. 

Karės metu gatvokaiin kom-
panija buvo priversta pazulin
ti algas kominktorams ir mo-
tormanams. 

Tad šiandie jau kalbama, 
kad kompanija mėgins sugrą
žinti darbininkams senąsias 
mažesnes algas. Tai Įvyksią, 
kuomet bus padaryta taika. 

Bet darbininkai isanksto 
tvirtina, kad kompanija ne-
drystu tą daryti, ypač šiandie 
gyvuojant nepaprastam pra
gyvenimo pabrangimui. 

VAIKINAS NUŠOVĖ VAI 
KINĄ. 

Per Kelias dienas namuose 
po numeriu 1040 No. Franklin 
gat. lojo ir staugė šuo. Niekas 
nežinojo, kas tuose namuose 
turėjo Įvykti. 

Kelios moterys tad aną die
ną susitarė nueiti pažiūrėti. 

Nuėjusios atrado neuŽraky-
tas duris. Iii viduje sukepu
siuose kraujuose gulėjo namu 
šeimininkas Phelan. Šalę jo 
šuo liūdnai staugė. 

Tuojaus pasaukia policija. 
Patirta, kad Phelan pirm keliu 
dienu buvo nužudvlas. Keturis 
kartus j į buvo pašautas. 

Ano pirmadienio vakare 
Phelan susivaidijo su savo mo
terimi. Moteris buvo sužeista 
ir nugabenta ligoninėn. 

Policijai tad spėja, kad po 
to ta pati vakarą turėjo kas 
nors ateiti i Phelano namus 
ir ji nužudyti. 

Intariamas jo moteries bro
lis Roseoe Toblas. ši tas su
imtas. <imasi. Policija dar nuo 
moniauja, kad tame nu/.udv-
me turėjęs but įsimaišęs koks 
treėias žmogus. 

To trečio dabar policija pa
ieško. 

Busite užrašyti Lietuviais 
Jeigu pirksite Victory Bondsus 

\ t * -

"Draugo" Ofise į 
iki 8 vai vakaro kasdieną 
išskyrusNecįeldienius. 

IŠ CHICA60S LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

PRANEŠIMAS. 

NUBAUSTA Už SLAPTOS 

gerbiamieji tautiečiai! Nors 
mes darbuojamės tautos reika
lais, bet jeigu mes juos kelia
me už vieno galo, tai nepali
kim ir kito, kuris vra arčiau 
mnsu periu, t. y. mušu našlai
čiai, kurie vargsta po svetim
taučiu prieglaudas ir lankia 
mušu pagelbos. J ie nežino, 
kaip greit išgirs balsi) savo 
tautiečiu, šaukianti: "Eiki te 
mieli vaikeliai, jau pastatytas 
vra jums senai laukiamas n«t-
mas. Ten jus laukia seserys, 
kaipo motinos, kurios priglaus 
ir globos jus, kaip tikros mo
tinos." 

Taigi mieli broliai ir sese
rys, jeigu mes šiandie tiek 
daug nuveikėm darbu, galime 
ir mušu našlaičiams pastatyti 
narna. Priguli nuo mušu pa
čiu noro. Žinome visi, kad pra
džia jau padaryta. Turime di-

Vakarėlį pamargi no šok i kės 
ant scenos. Šokikiu parėdai ir 
p a t s jų šokis p a t r a n k ė i save 
VI su d omą. Visgi tai buvo 
naujienėlė; tai nepaprastumas. 
O tai neprošalį turėti kasdie
niniame susivėlusiame žmo
gaus gyvenime. 

Daug rimtumo ir naudos va
karėliui pridavė graži ir turi
ninga kun. Ig. Albavičiaus 
kalba. Joje jis trumpai nupie
šė lietuviu gyvenimą, prieš ai-
gavimą spaudos ir po atgavi 
mo jos. 

Po to sekėLietuvos himnas 
ir šokiai. 

Atsilankęs. 

" W ' ^ | Į I ' * . , • • ! V; m 
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IŠ BRIGHTON PARKO. 

L. Vyčių 36 kp. vakaras. 

Tas įvyko netyčiomis. 

i : 

U 

Daniel Cabill, 17 metu, 222(5 
Warren ave., netyčiomis nu
jovė savo draugą Edward Mu-
lane, 18 metu, 2858 West Mon-
roe gat. 
Nelaimė Įvyko pastarojo na

muose. 
Mulane buvo nusipirkęs re

volverį. Pas jį atėjo CofriU, 
paėmė revolverį ir juokomis 
atstatė i Mulane. 

• 

Policija turi liudijimų, kad 
Mulane buvęs ji perspėjęs nie
ko nedaryti, nes revolveris 
buvo priliuoduotas. 

Cabill tečiau perspėjimo ne
paklausęs ir įvaręs kuljpką i 
Mulane širdį. 

Mulane mirė nepalikdamas 
jokio liudijimo. 

Cabill suimtas. Sakosi neži
nojęs, kad revolveris buvo pri
liuoduotas. 

jdeli žemės plotą, kuri vra iš*-
SMUKLĖS UKLAIKYMĄ. mokėta. Dabar tik reikia su-

i 
krusti ir namą, kaip bematai, 

YYaukegane už slapios snm- £ j t n m pavasariui brėkštant 
klės užlaikymą suareštuota Į pradėsim statyti. Klabinkim j 

Kaprevi 
sirs : žmonių širdis. Mušu tautie-

\y>. 

Mrs. Tianee 
Mnrket gat. ;(

v.jnj y r a o 0 r 0 s širdies. J ie at-
Teismas ją nubaudė $22f» jaučia našlaičiu padėjimą !r 

pabauda ir 20 dienu kalėjimo, reikalingumą jiems lietuviškos 
Į prieglaudos. 

SUAREŠTAVO PLĖŠIKĄ. 

SUAREŠTUOTAS BUVCS R. 
KRYŽIAUS DARBININ

KAS. 

Suareštuotas buvęs Raudo
nojo Kryžiaus darbininkas Ge
rai d Seully, 6623 Kimbark 
ave. .Jis kaltinamas vienos 
kompanijos čekiu klastavime. 

AREŠTUOJAMI PIKET 
NINKAI. 

Cbieagoje streikuoja avali
niu dirbtuvių Vlorsbeim Shoe 
Co. ir J . K. Tilt Sboe Co. dar
bininkai. 

Streikininkai prie dirbtu
vių piketuoja. Aną dieną po
licija suareštavo 40 piketnin-
ku. 

STREIKAVO GATVIŲ VA 
LYTOJAI. 

Ana, dieną Chieagoje buvo 
sustreikavę gatvių valytojai. 
Bet po dienos streiko rsnaujo 
miaitaikinta. 

Streiką pakėlė keli \vardų 
politikieriai, kurie nepasidali
na "džiabi j" . 

Vienas plėšikas, kuris pasi
sakė csns Hov Bobvns, *>!(> Su. 
State gat., užpuolė kareivį M<-
(Jeebee j r atėmė nuo to $50. 

Kareivis tečiaus susekė plė
šiką ir jį pavedė policijai, iš 
paimtų pinigų atrasta tik $41. 

NUBAUSTI Už PERGREITĄ 
VAŽIAVIMĄ. 

(J re i to važiavimo automobi
liais teisme teisėjas Steik nu
baudė: Miss Klizabetb \Vare, 
4424 l)rexel, bonlv., $60 pa-
bauda ir teisino lėšomis. 

Mrs. Auna Corlies, 1343 Lo-
yola ave., $50 pabauda ir teis
mo lėšomis. 

C. J . Caine, 5474 Tnion 
ave. — $50 pabauda ir teismo 
lėšomis. 

Pastarasis jau pirmiau bu
vo buvęs suareštuotas už per-
greitg važinėjimą. Teisėjas 
nusprendė pareikalauti valsti
jos sekretoriaus, kad trims 
mėnesiams butų suspenduota 
antomobiliaus licencija Cai-
ne'ui. 

NEBUS PIGESNIS MAIS
TAS BLEŠINĖSE. 

NTeu/ilgo prasidės vieša rink
liava. Tad primename visiems 
aukotojams, kurie aukosi t de! 
našlaičiu, nepamirškit pa nu
kalant i kvitos su Lab. Sa j . 
valdvbu bei kunigu klebonu 
parašais ir antspaudomis. Kas 
neturės tokių paliudijimų bei 
kvitų neaukokit tokiems, nes 

j šioje gadynėje būna visokių at 
: Įtikimu. Kas rengs kokius va-
karus našlaičių labui, prašau 
pranešti man; aš visados gata
vas busiu pribūti ir paaiškin
ti apie našlaičiu reikalus. 

S. Jucevičius, 
Lab. Sąjungos 

agitatorius, 

Pranešama, kad visoks mai
stas blešinese parduodamas ne 
atpigsiąs nei šįmet, nei kitais 
metais. 

Praeitam ketverge, bal. 24 
d , Vyčių Dienoje, L. Vyčių HG 
kuopa buvo surengus gražų 
vakarėlį \ eka l to Prasidėjimo 
&v. P. Marijos parapijinėje 
svetainėje. Apart kuopos na
rių, buvo ir pašalinio jauni
mo. Visą vakari jaunimas žai
dė ir šoko lietuviškus tauti
nius šokius. Apie 10 vai. pra
sidėjo programėlis. Visųpirma 
kuopos pirmininkas, p. T. K. 
Sakalauskas, pasakė gražia 
prakalbą apie L. Vyčių orga
nizaciją ir ant galo ragino j 
nepriklausantį dar jaunimą' 
rašyties ton jaunimo organi- j 
zacijon. Po jo kalbos vyčiu j 
choras, vedamas p. St. Žilio, 
sudainavo dvi daini ir pro
gramą užbaigė tautiniu 
himnu. Po to jaunimas, pilnas 
gerų įspūdžių, skirstėsi į na
mus. Girdėjau kaikuriuos kal
bant, kad, girdi, jeigu tankiai 
butų rengiami tokie vakarai, 
tai kuopa paliktų milžiniško 
didumo. Gal tai ir teisybė. 

Naujas narys. 

NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

• j -

i 

"Draugo1 1 knygyne galima gani i šių atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena. 

Kas imtų mažiausia 10 gautų už 25c Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų 
nemažiau 50 ir toliau gauna už pusę kainos. Kreipkitės adresu: 

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, 111. i 
lykų. O kad nebūtų nuobodu i Žmogus, Įsivaizdinęs jo pasa-
laukti, sumanė kortomis pa-! kytą kalbą, rodos, taip ir jau-
lošti. Tr ištikrųju nereikėjo t i tas karės baisenybes ir var-
laukti aušros, nes vadas, kurs gus, kokius kareiviai mušiu 
pradėjo visą "ceremoniją,*'! lauke kentė ir ištesėti turėjo. 
"užgiedojo,'1 kad jam $300.001 (Jaliaus papasakojo koks buvo 
atėmė. Kad padaryti įspudin- į džiaugsmas, kada visi sužino-
gesnę iškilmę, vadas pašaukė jo, jog paliaubas jau artinasi 
dėdes su būda ir, nepraėjus i ir išmuš paskatinė valanda, 
pusvalandžiui, visi sėdėjo ša f- kada paliaus baubti kanuolės. 
tojoj. Tenai jie linksminosi net Kiekvienas bijojo palydėti sa-
dvi dieni iki geri draugai neiš-; vo gyvastį ir troško išvysti 
ėmė. Girdėjau, kad visas da- skaisčią ramybės saulutę, kas 
lykas paduotas į Orand Jury. l ir įvyko. 
Tegul bus bolševikizmui ant; Pabaigoje savo kalbos gerb. 

kalbėtojas prisiminė ir apie 
Lietuvą. Ragino visus, sulig 

lės Lais-

REIKALINGI 
kriniiriai nnt moteriSko kostumersko 
darbo ir moka nuo | 25 iki $35. At
sišaukite: . 
3145 So. VVelJs St., Chicago, 111. 

Telefonas Yards 2263 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Šios kolonijos lietuviai ši-
met Velyke švente įvairiais 
budais apvaikščiojo. Subatos 
vakare daug žmonių susirinko 

1733 S. String St. i bažnyčią ant pamaldų ir po 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Chicago. | pamaldų daugelis pasiliko per 
naktį budėti prie grabo Išga
nytojo, giedodami šventas 
giesmes. Rytmetyj prisikėli-

lialandžio 24 d. Dievo Ap-'mo apeigos prasidėjo 5:30. 
veizdos pjirap. svetainėje vie- Procesija ėjo apie bažnyčią iš
tinę Vyčiu kuopa surengė gra-,lauko pusės, labai gražiai su

tvarkyta, ypatingai malonų 
įspūdį darė mažų vaikučių ir 

garbės. 
Dar buvo ir kitokių "iškil 

Ulil}," bet kas čia jas visas ii 
suminės. Užteks tiek. 

Dagilis. 
(M'gales 

I š TOWN OF LAKE. 

PIRM 12 METŲ NUŽUDĖ 
SAVO MOTERĮ. 

Louisville, Ky., suareštuotas 
Thomas Ritcbie, kurs pirm 
dvylikos metų Cbieagoje (3145 
Emerald ave.) nužudė savo 
moterį ir pabėgo. 

Bus parvežtas Cbicagon ir 
čia pastatytas kriminalin 
teisman. 

žų koncertėlį paminėti spau
dos atgavimą. 

Vakarėlis buvo malonus: 
linksmino, džiugino atsilankiu
sius gražios daineles tai solis
tų ir solisčių dainuojamos, tai 
kvarteto, tai puikaus, .skaitlin
go vielinio choro. Kiek tarp 
tų jaunuolių Švelniu, lipšnių, 
gražiu balseliu. J ie skamba, 

Į jie skrenda ir siekia žmogaus 
širdį ir dvasią ir švelnina, ir 
grynina ją, ir kelia augštyn, 
ir uždega troškimu prie ko tai 
gražesnio, prakilnesnio, kaip 
tie kasdieniniai medžiagiški 
daiktai. 

Kaip gaila, kad taip mažai 
atsiranda mokančių vertinti 
tuos brangumynus. Daugeliui, 
pasirodo, malonu žiopsoti ant 
gatvių, arba klausyti šaliunuo-
se pasigėrusių pliurpimų, ne 
kaip atsilankyti į tokį vakarė-
lį'kokis buvo Vyčių parengtas. 

Garbė jiems! 

i 

mergaičių baltai pa rėdytų ei
lė su gėlėmis, kurie ėjo pir
miau baldakimo. Prie pavy-
kimo procesijos prisidėjo ir 
gražus oras, nes vėjas nei vie
nos žvakės neužgesino. 

Po pamaldų žmonės skirsty
damiesi sveikmo vienas kitą, 
velvdami linksmu Velvku. 

* a w • w 

Mūsų ' * progresyviškiej i ' ' 
sočijalištai arba bolševikai ir 

Negirdėtos prakalbos. 

Balandžio 24 d., Davisi 
Sąuare parko svetainėje, vie
tos L. Vyčių 13 kp. surengė 
milžiniškas prakalbas. Kalbėjo 
gerbiami kalbėtojai: kun. .1. 
Jonaitis ir profesorius kun. 
Pr. Bučys. Prakalbosna suplū
do didžiausia minia žmonių. 
7:30 vai. erdva svetainė mir
gėjo žmonėmis, tarsi, kokiuose 
atlaiduose. 

Kiek palaukus, prakalbų ve
dėjas, p. Al. Panavas, prabylo 
į publiką ir pirmiausia persta
tė kalbėti gerb. kapelioną, kun. 
J. Jonaiti. 

Išėjus jam ant estrados 
žmonės nustebo pamatę jį Suv. 
Vai. oficiero uniformoje ir 
pasveikino rankų plojimu. 
Kalbėtojas, pirm pradėsiant 
prakalbą, išreiškė džiaugsmą 
matant tokį skaitlingą tovmof-
lakiečiu susirinkimą. Po to 
pradėjo kalbėti. Kalba buvo 
indomi. Papasakojo visus nuo-
tikius, kokius patyrė karės lai
ku tarnaujant Suvienytų Val
stijų kariuomenėj, kapelionu, 
apie aštuonis mėnesius. Papa
sakojo kaip apie keturiuš mė
nesius išlbuvo mūšio laukuose 
ir kad viską turėjo perkentėti 

išgalių, pirkti P 
vės paskolos bondsus. 

Antru kalbėtojam buvo pro
fesorius kun. Pr. Bučys. (Jori). 
kalbėtojas aiškiai ir nuosekliai 
papasakojo apie spaudos at
gavimą Lietuvoje; išdėstė jos 
didelę reikšmę tautoje, paro
de taip-gi pirmuosius lietuvių 
kalboje laikraštukus. Kitą sa
vo kalbos dalį atkreipė į mūsų 
Amerikoje katalikišką spauda, 
kaip ji užsilaiko, kai]) ją žmo
nės katalikai turi branginti 
ir it Jo kalba buvo labai pa
mokinanti. Prakalbos žmonėms 
labai patiko ir visi atidžiai 
klausėsi. 

REIKALINGI 
drūti vyrai dirbti prie "cold storapro." 
Gera vieta: atsišaukite tuojaus. 

Tnited States Cold Storame Co., 
39th ir Hoyne Ave., Chieasro, 111. 

Paieška u savo priminau-iu Kazimie
ro ir Petronėlės Jakšto. Jie paeina iš 
Kauno gulk. Teisiu pav., Ilakių par.. 
Jedžetu sodos. Jau ilpras laikas kaip 
matėmės; norėčiau nors susirašinėti. 
Meldžiu ju paėių, a r kas apie juos ži
note, praneškite sekanėiu adresu: 

Petronela Vaškion«\ 
J744 S. Pnion Ave., Chirapro, III. 

P A R S i m ODA RAKANDAI 
del mažos šeimynos, parsiduos ir sky
rium kaip kas norės, yra puikus pa
žinis pečius. Kam reikalinga, atsišau
kite: Į | S \V. l!>th St., Chieajro. IIt. 
1 - l l l O S l l lbOM. 

ANT PARDAVIMO 
$ 1 7.1.00 nupirks arklj , plėškes ir ve-

žiitisi; parsiduos už casJi ar apmainys 
ant antomobiliaus. Klauskite \Villiams. 
1420 S. 48th Court, ' Cieevo, III. 

Telefonas Cicero I f l l . 

Tebūna garbė L. Vyėiu 13 
kp., kuri tokias prakalbas su-
renaė neg nomnžai ir išlaidu 
turėjo išgarsinimui ;ju. 

Prakalboms pasibaigus užra
šinėta Pergalės Laisvės bond-
sai, kuriuos užrašinėjo p. Pet
rauskas, iš lietuviu skvriaus. 

Ten buvęs." 

PRANEŠIMAS. 

Tš NORTH SI HES. 

.ANT PARDAVIMO PIGIAI 
Parsiduoda lotas i»i«i;ii. Randasi 

G a n , Intl. ant Madison St., tarpe 16tli 
ir 171h Ave. I.oto num. 9. Atsišaukite: 

Ant Zdankus, 
823 \V. Ttli St., Mishauakn. Ind. 

PARSIDPODA. 
BkutjrkĮa (T)arber Shop) lietuviu 

nppyventoj kolionijoj kurioj randasi 
apie 2000 lietuvių ir parapi ja ir ki
tokiu bizniij, o skutykla tik viena 
yra. Priežastis pardavimo kad savi
ninkas išvažuoja j kita miestą. Ra
šykite a rba ypatlškai atsilankykite. 

S. Valentas. 
130 Wooster Ave. 

Akron, Oliio. 

PARSIDUODA. 
Du firerj nauji namai. Vienas dviejų 

augštų plytinis, an t ras vieno augsto 
medinis. Galima pirkti skyrium, arba 
abudu kartų pigiai, lietuvių apgy-
ventoj vietoj. Atsišaukite pas savi
ninką 

Louis Ebel, 
2659 \V. 43 Str. 

Chieagv). 111. 

nepaprastai <<iškilhtingai , , ap-'sykiu su paprastais kareiviais. 
vaikšėiojo Velykas. Vieni iš jii, 
dar subatos vakare, važiavo į 
\Yest Side, kur buvo surengtos 
"Velykų i&ihnės" kokių ten 
i<progresyviškų' , bobelių. Sa
ko, kad apart kitko, jie dar 
prieš dvylikta naktyj įkaušę 
giedojo ir pešėsi. 'Mat "p ro -
grogyviikL" 

Kiti susirinko į vieną šlube
lę ir, ramiai .sau prie visokios 
rųšies skystimėSo, laukė Ve-

Prakalba tęsėsi pusantros 
valandos, bet klausytojams nei 
Įdek nenusibodo. } 

Turėjo su savim atsivedęs 
visus karės pabuldus, kuriuos 
rodė publikai ir aiškino ko
kiame atsitikime jie būna var
tojami. 

Kartais pasakė ir ka. nors 
juokingo, bet daugiau buvo to
kių įspūdžių, kąd nevienam 
prisieidavo ir ašarą nubraukti. 

Šiuomi p r a n e š u d r a u g i j ų bei 
kuopų de l ega t ams , kad SŪRI r ink i 
m a s kasi ink pn g a m i n i m o rnsla-
l i an tcs ( ? - " I V red . ) Įvyks ba
l andž io 28 d., 8 va i . v a k a r e , Sv. 
Mykolo A r k a i n o l o p a r a p i j o s sve
t a inė j e , 1644 "VVabansia A v e . 

B. Trečiokas. 

iiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
Resid. 933 So. Asrland Blv. Chieafo 

J e l e fonas Haymarket 2544 

% A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Specijalistos Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų Ilgų 

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

VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 po 
pietų 7—8 rak . Nedėliomis 10—12 d. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIUH 

BUK SAVO BOSU. 
Turėk viena. iŠ mūsų 40, 80 a r tr.O 

akrų farmas kur auga gražus dobilai, 
bulvės ir kiti dalykai, visiems žino
moj I^ake apiellnkėje, Vilas County, 
Wisconsine; an t lengvų išmokes^ių. 
Kaina $15.00 iki $30.00 už akrą. $200 
cash ant fanuos 40 akrų didžio; $300 
cash a n t farmos 80 akrų : likusius 
ant savo išlygų. 

čionais yra Jūsų Proga. 
Ksdel atMėlioti ta dalyką a n t to-

liaus, kad galima dabar nusipirkti 
vieną iš geriausių farmų Wisconsine 
ir būti savininku šioje žemėje. Bulvės 
yra daug vertesnės ir daugiau pelno 
atneša negu orenčiai an t medžio Ka
lifornijoj. 

Nnspręsk šiandien. 
Ekskursijos yra duodamos kiekvie

na Utarninką ir Ketvergo vakarą. At
silankykite pas G. F . Sanborn, mūsų 
Chieagos reprezentantą, 908 Peoples 
Gas Building ir su juo padaryki te su
tartį a rba telefonuokite Wabash 1507 
del rezervacijos. 

CHAS. GODLESKI, 
Kolonijos Direktorius. 

SANBORN C O M P A N t , 

file:///Vare
file:///ekalto
file:///Villiams
file:///Yest

