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METAI-VOL. IV. No. 102 

Trukšmas del Fiume 
didėja Italijoje 

Italijos parlamentas paremia 
premjera 

P A R L A M E N T A S P A R E M I A 

PREMJERO VEIKIMĄ. 

* Nutariama užimti uosta Fiume 

Rymas, bal. 30. — Vakar 
atidaryta Italijos parlamen
tas. Tuojaus imtasi veikti uos
to Fiume reikalais. Premjera-
Orlando ilgai aiškino parla
mentui savo \ ik imą laikom 
konferencijoje, ypač Fiume 
reikale. 

Po jo kalbo.- parlamentas 
•§72 balsais pr.es 10 išreiokė 
pasitikėjimą premjeru. Reis 
kia. parlamentas nutarė pas i 
savn t i uosta K1a>.ic, nežiūrint 
talkininku pasipriešinimo. 

Parlamenta ix»i* visa dieni 
buvo apgulusio^ žmonių ini-

I T A L A I P R I S I E K I A A N E K 
TUOTI FIUME. 

Prisiekia laikyties vienybės ir 
kovoti už savo teises. 

Lenkai laikinai ineję Lietuvon 
Penkios neutrales šalys 

DARBO KLAUSIMAS TAI
KOS KONFERENCIJOJE. 

Pravestas 8 darbo valandos 
dienoje. 

Washington, geg. 1. — Pas
tarojoj plenarėj taikos konfe 

NEMUNAS BUSIĄS SU-
TARPTAUTINTAS? 

PARYŽIUS, bal. 30. — čia 
paduodu kaikurias smulkme
nas iš taikos sutarties: Upės 

reneijos sesijoj Paryžiuje h< | R h i n e > £ l b a Q d e r įr D u n 0 j u s 
tautu sąjungos reikalu pri- ' 
imta dar ir darbo reikale tarp-
t in i t in is s u t a r i m a s . 

A p i e tai v a l s t y b ė s depar ta 
m e n t a s g a v o ž in ių ir paske lbė . 

Rymas, bal. 30. — Balandžio 
28 dieną čia ant Oa pi toline 

sutarptautintos. Jas kontro
liuoti paskirta tarptautinės 
komisijos. Tu komisijų tikro
sios priedermės dar nenustaty-

Pasakyta, kad tautu sąjun- j tos. Nemunas taippat bus su
loje prigulinčios šalys pri na- \ tarptautintas, jei su tuo sutiks 
žista darbui labai didele svar-1 
bą kaip pavieniu šalin, taip 
tarptautiniam gyvenime. Ir 

kalvos buvo sušauktas gyven-j todėl kiekviena šalis turėtu 
tojų mass-mitingas. Mitingą irupinties atskirtai ir bendrai 

aplink jį gyvenančios tautos. 

(Taip rašo iš Paryžiaus Clii-
cagos laikraščio Daily Xe\\s 
korespondentas). 

sušaukė Rymo majoras, kuni
gaikštis Colonna. 

Milžiniškame susirinkime 
gyventojai padarė rezoliuciią 
reikalaudami, kad luitu pil ly
tiną kituomet Londone pada
ryt/l sutartis, del kurios Itali
ja įstojo karėn. Sulig tos s«»-
la;lies Italijai turi tekti ne 
tik Kilime, bet ir kitos tarifo-

darbo reikalais. 
Darbo klausimas ypač turi 

rūpėti tautu sąjungai. Ir šita 
tad nutaria darbo reikale pri-
silaikvti žemiau nurodomo 
patvarkymo. 

1. Darbas neturi but niekur 

PIKTADARIAI SIUNTINĖ 
JA BOMBAS. 

BELGIJAI TUOJAUS REI
KALINGI PINIGAI. 

Vokietija turėtų pirmiausia 
atlyginimo duoti belgams. 

Paryžius, geg. 1.—Atlygini-
inų ii- finansinė taikos konfe
rencijos komisija su belgų at
stovais riša klausimą, kokiuo 
bodu belgai t m ė t i i i šgaut i ; 
kiek pinigu nuo vokiečių. 

1 O 4. 4. 

Belgijoje finansinis stovis 
taip blogas, kad tą šalį turės ! 
gelbėti talkininkai, jei kuo- j 
veikiaus nebus gauta nors da- ' 

I 

lies atlyginimo nuo vokiečiu, j 
Ir sakoma, jog belgai atsto- | 

vai nesutiksią patvirtinti tai- i 
kos sutarties, kol pirmiau ne- j 
gausią nuo vokiečių kiek pi- I 
n i cm už šalies sunaikinimą. 

Pažeista dvi moteri. 

SEATTLE MAJORUI PA
SIŲSTA BOMBA. 

atsisakė priimti 
leninj£Tmkj 

Ungarijos bolševikai šimtus 
žmonių laiko kalėjimuose 

LENKAI MARŠUOJA ANT I RUSŲ BOLŠEVIKŲ VA-
MINSKO. DAMS NĖRA VIETOS. 

Sako, inėję Lietuvon, kad ap-1 Nei viena šalis nenori jų pri-

Atlanta, (Ja., geg. 1.— Buvo-

rtjoa. 
!*o rezoliucijos visas SUSI-71 os. Kaip viduj*, taip ir i 

lanko premjeras Orlando ąp- " " * ! " " ! »* k ! m " ' ^ 1 1 V™**? 
šauktas šalies ir tautos didvv- i , n , a , k > 1 ' ĄV** ywnyU% , r 

riti, stovinėiu už savo tau( 
teises. 

\ Įsi italai tvirtina, kad jų 
reikalavimai vrn paremti ne-

*,-. «.u~ •» 4- x ,'kunig. Colonna. 
t ei s v ne ir teise- • . 

Po susirinkimo gyventojai 

tolesniai paskaitomas kaipo šiam senatoriui llanhvick į 
koks paprastas produktas ar- j namu* iš Ne\v Yorko per paš-
ba prekybos daiktas, tą atsiusta koks tai siuntinys. 

2. Visose šalyse darbiniu- Į Kuomet tarnaitė mėgino šiliu
kams turi but leidžiama viso- tini išvynioti, tasai plvšo. Tai 
kinis tikslais organizuoties,' butą užtaisvtos l>ombos. 

Bet gauta sugadinta, anot po
licijos tvirtinimo. 

saugoti Lenkiją. 

Lenku Paryžius, geg. 1. -
kariuomenė, kurį paliuosavo 
Vilnių nuo holševikų, maršuo-
ja ant Minsko, anot praneši 

i <i|'~ | .. . . . . . . ( ^ ! • a i i ' i i | i(ii n-i |t#> i % n n u i m t i , i tu.-it i i". \ 
i < h v panukyti stiprią vieny be . \r į bi tik tas nesipriešintu gyv ^ Tarnaitei nutraukta rankos. Ifmnha išsiųsta iš Xe\v Vor- 1 Lenkų veikimas Lieiuvoje, 
nulos k o V O M ' ' savo^ teises. Prisie- j.m;.j ;1j tvaikai. Senatoriaus žwana apdeginta, ko/ Siuntėju ndivsas pf tMf^f anot leitkų seimo paskeHmao, 

IT*>x metir ('ai»dolh..> vn»pai ;». barbininkams užmokės-; V isas kambarys apardyta. Xovelly Department, (Jin.bel yra tik apsaugojimas gyven-
luivo jjudinti. 

Susirinkiiii(k pirtninuiKavo 

nuven-iama 
m\<. Taip kad tam tikslui \h 
•eikalinjd Jokie padaliniai sa-l " T " l l , , , n , s , , U"J° ' ) n " x ^ 
tarimai arba kuomet M . i » - F » ™ h " ^ 'ūmus Ant n-.,..., 

: balkono ]>asirode karalius sn 
! karaliene. Su jais laivo keli 
krirrje sužeisti kareiviai. 

Seattle, Wash., bal. :50. \un 
dieną šilo miesto majorui 
Ilanson pėT paštą prisiųsta j mo W. \Vasilewskio, buvusio 
bomba. IJel atrasta sugadinia. lenku užrubožiniu reikalu mi-
anot policijos tvirtinime, i nisterio. 

imti. 

Susirinkusios minio.> imji> 
šaukti: "Kilime! Dalmalija:' 

Pirm išvažiuosiant iš Kv:>»o 
Suv. Valstijų ambasadoriu> 

tis turi but pritaikoma prie 
pragyvenimo aplinkybių; vi
sose šalyse ir įvairiais lai
kais. 

4. Dienoje turi but S dar
bo valam los arba 48 valandos 
savaitėje su viena du na liuo-
sa savaitėje. Ta liuosa diena j 
v ra sekmadienis, kaip visur 
jau senai praktikuojama. 

o. VISUT turi but panaikin
tas darbas vaikams, 

ti. Motervs ir vvrai <larbinin-

Federaliai agentai ieško pik- ! P.mtliers. Xe\v York ("itv. 'tojų nuo bolševiku įsiveržimo 
tadariu, Immbos ])asiuntėju. 

PIRMOJI TAUTŲ SĄJUN 
GOS SESIJA BUS A-

MERIKOJE. 

Majoras Ilanson išvažiavęs Lenkijon. 
JToloradon Pergalės Paskolos Paliuosavimas nuo bolševi-
kampanijos reikale. J is yra di-;ku Balliusijos ir Lietuvos, sa-

.Page aj)silankė pas prem.jc ra ! ,<ai {d vienoda darbą turi 

darvtos sutartvs. 
Premjeras (b lando pasakojo,' 

jog Amerikos atstovvbė visa-
laikas dvejojusi apie statomus 
Italijos reikalavimus talkos 
konferencijoje. 

Pagaliaus patirta, kad tai 
dvejonei buvę pamato, Xe^ 
pats prezidentas AVilsonas 
priešinęsis ir pagaliaps viešai 
išreiškęs savo mintį prieš Ita
lijos reikalus. 
' Stovis labai intemptas Fiu 
me reikale. Nežinia ką atneš 
artimiausios dienos. 

Rymas, bal. 30. — Ttali.įos j P IRKITE KARĖS TAUPY-
TRUKŠMAS DIDĖJA PRIEŠ premjeras Orlamlo pranešė, MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Wilsonas bus sąjungos pirjm-
ninkas. 

bolševi-iko \Vasilewski, padarys galą 
bolševiku pienams užpulti 
Lenkiją per tas teritorijas. 

O.lando. Abudu ilgoka laika 
(iraugiškai konferavo. 

ITALIJA ATSISAKO PAT
VIRTINTI TAIKOS 

SUTARTĮ. 

gauti vienodą atlyginimą. 
7. Kiekviena šalis atskiri a i 

pasigamina sistemą, reikalin
gą darbininku a] išauga i, ap-
draudai ir ekonominiam dar
bininku stoviui. 

Paryžius, bal. 30. — 'Čionai 
taikos konferencijoje pakelta 
sumanymas, kad tautu sąjun
gos atstovu pirmasis susirin
kimas šiais metais įvyktu \\ a-
sliingtone. 

(Jirdima, jog tasai sumany
mas paremiamas ir palaiko
mas. 

Taippat tvirtinama, jog tal
kininku atstovai prezidentą 
NYilsoną pakviesią į tautu są
jungos pirmininku*. 

dis industrijaiistų ir 
ku priešininkas. 

Kuomet jam buvo pranešta 
apie prisiuntimą bombos, jis 
pasakė.\ 

" Je i jie turi tiek drąsos, 
kode] manęs neužpuola kaipo j -J 
žmonės, bet mėgina pavartoti Tai vis už tai, kad neparemia 

BUDAPEŠTO BOLŠEVIKAI 
SUĖMĖ 600 ŽMONIŲ. 

pasą liūgas žmogžudystes y « jų valdžios. 

DIDELIS GAISRAS YOKO 
HAMOJ. 

AMERIKONUS. 

Copenhagen, bal. 30. — 
(Jauta cia žinių, kad mieste 
Fiume sekančios labai trukš-
mingos italų demonstracijos 
prieš amerikonus. 

Amerikos armijos oficierai 
apšvilpiami miesto gatvėse. 

Anglu ir prancuzij kareiviai 
su sunkenybe palaiko reikia
ma tvarką. 

jog Italija nereikalaujanti pat
virtinti taikos sutarties. 

Viena, tam tikslui jau visai 
trumpas laikas, antra — su
tartyje nesama nieko naudin
ga Italijai. 

IŠNAUJO ATIDARYTI FĖ 
RAI PARYŽIUJE. 

NORI ATIMTI PILIETYBC. 

- Rymas, bal. 30. — Rymo 
majoras, kunigaikštis Colonna 
kalbėdamas "taikos reikalais 
pažymėjo, kad reiktų atšaukti 
Rymo pilietybės teisės, ko
kios buvo duotos prezidentui 
AVilsonui, jam apsilankant šia
me mieste. 

Paryžius, hal. 30.-—Čia k a 
rės metu uždarvti fėrai išnau-
jo atidalyta. Fėrus atidarė 
pats šalies prezidentas Poin-
care su valdininkais. Yra dau
gelis visokiu naujanvbiu. 

ŽUVO 16 KASYKLŲ DAR 
BININKŲ. 

Birmingham, Ala., bal. 30.--
Majestic Coal Mining Co. ka-

Majoras prezidentą pava- j syklose pakilo ekspliozija. 16 
dino i 4netikrnoju , , filosofu. I žmonių žnvo ir 8 sužeista. 

Japonjja laimėjo taikos 
konferencijoje 

Tokyo, bal. 30. — Japoni
jos miestas Yokobama kri / 

gaisro auka. Sudegė (JO blokų 
, trobų. Nuostoliai siekta 8 
( milijonus dolierių. 

(iaisro metu 2 žmogų žuvo 
j ir apie 30 sužeista. Tūkstan
čiai žmonių paliko be pasto-

i 

JAPONŲ LAIMĖJIMAS 
TAIKOS KONFEREN

CIJOJE. 

Gavo jie kontroliuoti Shan-
tungo provinciją. 

Paryžius, bal. 30. — Slian-
tungo provincija yra Kinijoj. 
Toje provincijoje stovi pusiau-
salis ir tvirtovė Kiao Chau. 
Kaiės pradžioje Japonija tą 
piislausarj atėmė nuo vokiečių. 

Vokiečiai pirm karės bend
rai su kinais valdė Sbantungo 
provinciją. Bet netekę Kiao 
Chau, pranyko jų ten ir valdy-

iinas. Vokiečių vietą tad buvo 
užėmę japonai. 

Japonai taikos konferenci
joje stovėjo už tai, kad gauti 
Shantungo provinciją valdyti 

Vakar vyriausioji taikos 
konferencijos taryba taigi ir 
pri pažino japonams Sliant an
gą. Tik nutarta, kad butų su
griauta ir panaikinta Kiao 
Cbau tvirtovė. 

Talkininkai sutiko su japo
nų reikalavimais. Nes japonai 
grūmojo apleisti taikos konfe
renciją. ' 

Šiandie konferencijoje bu
siąs aptariamas žydų klausi
mas. 

STREIKUOJA TELEFONŲ 
OPERATORĖS. 

Paskelbta mieste karės stovis. 

Budapeštas, <xe<!;. 1. — ši f a 
l.ngarijos sostinę boJšcviku 
valdžia pakeitė tikruoju pra
garu. Suimta ir uždaryta Ka
lėjimai! 600 žmonių. 

Tai vis finansistai. laikraš
čiu leidėjai, redaktoriai, rašė-
jai. fabrikantui ir buvusieji 
ministeriai. 

Daugiau kaip 30 redaktorių, 
leidėjų ir laikraščių reporte
rių pašaukta tardymuosna, 
kadangi tie atsisako remti bol-
ševikjzmą. 

Kalėjime taip kitų randasi: 
grafas Albert Apponyi, buvę^ 
premjeras; grafas Iladik. bu-

Wash>Ųigton, geg. 1. — IŠ 
neutralių versmių vvriaitvbė 
gavo oficijulių žinių, jog rusų 
bolševiku vadai, Leninas ir 
Trockis, ieško jau prieglaudos 
kitose šalyse, kuomet bolševi
kiška valdžia bus nuversta Lr 
kuomet jiems nebus vietos 
Kutu.joje. 

Sulig to paaiški svarbus 
faktas, kad bolševikų val
džios dienos Kusi joje suskai
tytos. Tad vadai iškalno mė
gina susirasti apdraustą prie
glaudą, kad ten pa sprąsti. 

Taippat pranešama, jog 
Leninas su Trockiu jau beveik 
pasirengę apleisti Rusiją. 

Tik visas vargas, kad jiems 
ligšio! visur atsakoma prie
glauda. 

Švedija, Danija ir Norvegi
ja, pranešime sakoma, atsisa
kė priimti pas save Leniną ir 
Trockį. 

Vokietija taippat pasakiusi, 
kad jų nepageidauja. 

(Ii Šveicarija ir Ispanija se
niau buvo pranešusios, kad jų 
ribose nėra vietos nei Leninui, 
nei Trockini. 

POPAI VADOVAUJA RUSŲ 
KARIUOMENEI. 

Jie veda rusus mušiuosna. 

Linton, Ind., bal. 30. — Cia i vęs maisto ministeris, baronas 
a • -r r a • v * 

streikuoja telefonų operatorės. 
Dažnai pakyla mieste riaušės 
ir net apsišaudymai. 

Tad gubernatoriaus * isa^v-
niu prisiųsta milicija ir pas 
kelbta karės stovis. 

Luis Hatvani su žmona; n 
daugelis kitu žvmesniujų ša-
lies veikėjų. 

Kai-kuriuos iš jų bolševikų 
teisrrtai jau nubaudė kalėjimu. 

NUSKENDO DU LAKŪNU. 
Salem, Ore., įi;eg. 1.—Vaisi i 

jų Oregon ir California augs- "Cape May, N. Y., geg. 
čiausieji teismai neleidžia 
pravesti referendumų svaigalų 
reikale. 

Reiškia, tenai pralaimėjo 
slapieji. 

Archangelskas, geg. 1.—Bol
ševikų laikraštis Maskovskijfl 
Izviostija praneša, jog Sibe-
rijos valdžios kariuomenėje y* 
ra pulki] pavadintų "Kris
taus pulkais". 

Tuose pulkuose kareiviams 
vadovauja rusų pravoslavų 
popai. Jie kareivius veda mu
šiuosna prieš bolševikus ir 
pasižymi nepaprastu didvy
riškumu. 

Kitas bolševikiškas laikraš-
Vietos užlajon *u hydroaero- tis praneša, kad Maskvos so-

planu iš didelės augštumos 
krito leitenantas Bergęr ir 
praporščikas Barron. Abudu 
žuvo. 

vietas apskaitęs išlaidas 1,308.-
000,0(K) rub. C i įplaukų ture-
(a 710,000,000 ru^. Nepasaky
ta už kokį tai laiką. 

Seka ( < Vidory Loan" Kampanija. Pirkite Paskolos Bondsusl f 
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M i t a M DmOj Ezcept Sandari by 
DRAUGAS PI BLISlilNG OO., I n e , 

W. 4 6 * SU, C h l o r o , DliBOls. 
TERMS OF 8L nsCRIPTIOM 
T«ur . . £ £ . ,±... ^ . . . . .$5.00 

8tK Months ^ . . . . . . . . . . . 
Rmrsday's Edition $3.00 
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Lietuvos - Amerikai 
Pramones B-vė 

ĮyjTTiiiT 2 S M M . mtm 
DRAUGAS Ketvirtadienis, gegužio 1, 1919 

Valdvtetes ir Vagystč. 

felETT VII/ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
kasdieną išskyrus nedėldlenius. 

P R E M . M E i a T D S K A I N A : 
Metama $5.00 
ruse i l i e tu $3.00 

Prenumerata mokasi iSkalno. Lai-
fcta skaitosi nuo užsirašymo dienos na 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresus. Pinigai.geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Order" 
arba Įdedant pinigus į registruotą 
laišką. 1 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St, Chicago, III. 

Telefonas McKiniey 6114 

Moterų Nacionali
zavimas Rusijoje. 
Amerikoj, civilizuotos žmo

nių opinijos pabūgę, soeijalis-
tai bandė užginčyti, kad da
bartinėj socijalistiškoj Rusijoj 
moterys nėra nacionalizuoja
mos. Bet Rusijoj moteris yra 
nacionalizuota, virto vieša nuo
savybe, lyginai kaip koks dai
ktas. Apie tai praneša neabe
jotinos žinios. Apie tai žinios 
pasiekia ir per atkeliavusius 
iš soči jai ištiško rojaus žmones. 

P-ui M. Viuikui- teko su
sieiti su vienu iš bolševikijos 
atkeliavusiu rusu oficierium. 
Užklausus apie moterų nacio
nalizavimų, šis patvirtinęs, 
kad tai tikra tiesa. Ir netik 
tai. Esc, bolševikai už jokį ki
tą principą taip nekovos, kaip 
už moterų suvisuomeninima. 
Toks bolševikų parėdymas ir 
jam ir bolševikams dikčiai pa-
tinkųs. Dalykai taip esų parė
dyti. 

Kas mėnuo su moterim reik 
kontraktų pas bolševikų komi
sarų atnaujinti. Kas mėnuo 
pačių galima maiuyti. Nepati
ko — rinkis kitų. Praktikoj 
esą dar ir taip: apart sugyve
namos moters bolševikai turį 
dar kokį dešimti ** pačių". 
Moters irgi gali iš pašalies 
tiek "vyr i ] ' 1 turėti, kiek joms 
patinka. Ir kodėl ne — apie 
vaikus nėr ko rupinties. Bol
ševikų valdžia juos savon glo-
bon paima ir bolševikiškų kar
tų augina. 

Tokiems parėdymams esant, 
nesunku įsivaizdinti to patvir
kimo- laipsnį, koks pas bolše
vikus apsireiškia. Rusai abel-
nai nebuvo augštos doros. Vir
ins bolševikais, Dievo ir pri
gimties įstatymus užmiršus, 
gyvuliškumui nėr ribų. Gyvu
lis yra gyvuliu ir jį pri
gimtieji instinktai valdo. Bet 
kuomet žmogus sugyvulėja — 
jo gašlų patvirkimų nieks ne
sutvarko. Lengva įspėti, prie 
ko Rusijų prives sugyvulėję 
bolševikai. Ištvirkimas visuo
met tautai pražūtį lėmė. 

Nėr abejonės, kad ir Kapsu
kas su rusų pulkais Lietuvon 
ištvirkimų ir moters išniekini
mą iš Rusijos atnešė. Tai bu-
.vo dar vienu akstinu, kodėl 
Lietuvos žmonės ginklo ėmėsi 
i r stojo su bolševikais kovon 
ant žut-but. Lietuviai pajuto 
pavojų tautos dorai ir mergi
nu, skaistybei, kų lietuviai 
branginti dar moka. 

Nesenuos dar laikuose i r da
linai dabar gyvenome gausiais 
sumanymais, kuriais stebuklin

g a i gus įr praktiškuoju žvilgsniu 
neįtikėtinus darbus atlikti 
ketinome. Sumanymuose-pro-
jektuose būdavo ta bėda,~kad 
sumanytojai realės tikrenybės 
ir žmonių išgalių neįvertin
davo. Sumanys kasnors ką 
nors, na, ir tokius išvadžioji
mus daro, rods, kad nuo to su
manymo įvykinimo visa tau
tos ateitis priklauso, kad jo 
neivvkdžius viskas turės žu-
ti. Tai būdavo užsikaršeiuoto 
perdėjimo laikai. 

Patinka mums' Lietuvos A-
merikos Pramonės Bendrovės 
sumanytojų užreiškimas, kurį 
jie daro savo veikimo tikslus 
dėstant. Bendrovė susiorgani
zavo kovo 20 d., 1919, nes, 
kaip steigėjai sako, "nuo se
nai jautėsi spaudžiamas rei
kalas, kad Amerikos lietuviai 
organizuotų tokia bendrovę, 
kuri, turėdama užuojautos ir 
pasitikėjimo visuomenėje, ga
lėtų Lietuvai daug kame pa
gelbėti. M Ne ko kito Lietuvai 
ir reikia, kaip pagelbos. Kiek
viena šalis visųpirma pati tu
ri atsistatyti ir išaugti. Taip 
ir su Lietuva. J i pati iš savęs 
išbujos. Reikalinga tik jai pa-
gelba, kad greičiau ant kojų 
atsistoti galėtų. Gerai suma
nytojai sako, kad jie neis Lie
tuvon, kad ten savaip šeimi
ninkavus ar perdaug ir nepro
tingos naudos iš jos traukus, 
bet savo darbų persunks pa
gelbos dvasia. 

Vėla, sumanytojai štai ką 
sako: 

v 

"Šios Bendrovės pamati
niai tikslai nėra remiami ant 
teorijų, svajonių ar išvad
žiojimų, bet ant realaus gy
venimo. Butų neišmintinga 
sakyti, kad ši Bendrovė su
trauks visų žmonių kapitalų 
ir užvaldvs visa Lietuvos 
pramonę. Viena, tai nega
limas daigtas ir viena Ben
drovė to neįstengs padary
ti, o antra, tokiam monopo-
lyj šalis ekonominiai nega
lėtų išsivystyti... Mes nesa
kome, kad Bendrovė užsiima 
tuo, ko negalės atlikti, ar
ba žadės tai, ko negalės iš
pildyti". 

Visa Ui i gražios biznio for-
mulos. Jos patraukia savęp 
mūsų simpatijų. Simpatingai 
užsirekomendavus, tikime, kad 
ji visuomenėje ras tos užuo
jautos ir paramos, kurių rei
kalingumų sumanytojai orga
nizavimo pradžioj jautė. 

Beje, Bendrovė ketina už-
stinti pirkiyba, Lietuvoj pra
monę kelti ir pagelbėti Lietu
vai su Amerika išdirbiniais ir 
produktais apsikeisti. J i kvie
čia lietuvius dėtis, išleistus se
rus pirktis, kurių vertė 10 
dol. vienas. Jos adresas tokis: 
Lithuanian American Trading 
Company, 112 N. Greene st.. 
Baltiiirore, Aid. Tai adresas 
jos prezidento, p. J . S. Vasi
liausko. 

Kiekvitinoj valstybėj pasi
taiko nesanžiningų valdininku, 
'kurie palinksta valstybės-vi-
suomenės turtą eikvoti ir jį 
vogti. Tokius visuomeniškus 
sukčiuj Amerikoj vadina 
"graf ter ia is ." Niekur • 'graf-
t a s " ir suktybės taip nebuvo 
įsigalėję, kaip Rusijoj. Visi 
Rusijos gyventojai žino, kaip 
giliai valstybinio turto vagys
tė buvo įsišaknėjusi. 

Vagystės Rusijoj. 

Rusai karę su Japonija 
anuomet pralaimėjo del atsa
komųjų valdininkų vagystės, 
del jų palinkimo priiminėti ki-
šius, valstybės gerą parduoti 
asmeniškam praturtėjimui. Gė
da buvo galingąja i Rusijai 
pralaimėjus karę daug silp
nesnei Japonijai. Rusijos val
stybės vyrai žinojo karės pra
laimėjimo priežastį. J ie pasi
ryžo suktybę ištirti ir kalti
ninkus pavyzdingai nubausti. 
Skyrė senatorių Gariną revizi
jai ir pavedė kaltininkus su
rasti. 

Garinąs ištyrimo darbų pra
liejo nuo Maskvos intendantū
ros. Kelius mėnesius patyrinė
jus, susekta tiek vagystės Mas
kvoje, kad tiesiog neintikėti-
na rodėsi. Dar daugiau. Ne 
vien Maskvos valdininkuose 
suktybė įsigalėjusi buvo. Ji 
buvo visoj Rusijoj. Kad suk
tybių šaknis pasiekus, prisi
ėjo skirti visą revizorių eilę. 
Jie buvo paskirti ir tyrinėji
mus pradėjo po visą Rusiją. 

Pajuto valdininkai, kad ne
geruoju kvepia, kad jų nie
kingi darbai bus viešumon iš
traukti ir jie susilauks bau
dos. Pabūgo. Suskato gelbėtis, 
naudojant tą pačią priemonę, 
kuria jie pelnijosi. Papirkinė
jo pačius revizorius. Kuomet 
revizorių kišenės pradėjo tin
ti, o jų raportuose, ant pope-
ros, suktybės mažėjo, tyrinėji
mą vedantieji pamatė, kad jų 
siųstieji revizoriai papirkimo 
auka krito. Anų laikų ministe-
ris Stolypinas, tyrinėjimų ne-
pasėkmę pramatydamas, bkyrė 
ir delegavo vieną slaptą revi
zoriams revizorių. Bet ir su 
tuoju viršiausiu revizorių at
sitiko tas pat, ką ir su kitais. 
Apie jį sužinota ir jis savu ke
liu papirktas buvo. 

Tyrinėjimas niekais nuėjo. 
Rusija pas save nesurado ne 
kelių sanžiningų vyrų. Dauge
lis įsitikino, kad nuo suktybės 

Rusija neatsikratys ir ranka 
.pamojo. 

Dabarties Rusijoj. 

Rusijos gelžkeliai nuostolius 
nešę. Juos tiesiant, suktybėms 
galo nebuvo. Nutiesus, gelžke-
l ių tarnai kiš ius imdavo ir be 
jokio atlyginimo pasažierius 
slapta ir viešai vežiodavo. 

Kiekvienas valsčiaus piso-
rėlis, kiekvienas valdininkas, 
nuo augščiausio iki žemiausio, 
buvo "vziatočnik." Visa Rusi
jos sistema buvo paremta ant 
kišių ir suktybės be saiko. 

Ne kitokis' padėjimas Rusi
joj ir šiandie, senajai ten sis
temai sugriuvus. Vagystės tę
sėsi revoliucijai užėjus, tęsia
si jos ir dabar, bolševikams 
viešpataujant. Kaip seniau bū
davo galima Rusijoj iš bėHos 
išsipirkti, taip galima ir šian
die. Trockis, Leninas ir visa 
bolševikiškų komisarų eilė 
pertekliuje gyvena, automobi
lio is ir specijaliais traukiniars 
važinėja po darbininkiškos 
\ aidžios skraiste. Bolševikų 
valdininkai, raudonsargiai ir 
kitokie atsakamose vielose 
žiionės kišius neprasčiau pri
iminėti moka, negu caro val
dininkai. Rusijos žmonės liko 
tie patys. Vakar jie rėmė ca
rų, šiandie bolševikus. Rusi
jos vįsa tauta turėjo mala 
sanžiningų vyrų, kurie jmpir-
kimo pagundai nepasiduotų. 
Bolševizmas staiga žmonių ne
pakeitė, nes jis apie sanžiniil
gumą atsakomose viejose neš
neka ir jį auklėti prienamiu 
neturi. 

Pas lietuvius. 

Abelnas Rusijoj doros nus-
mukimus buvo tame, kad Jtu-. 
s'jos bažnyčia doros kėlimu 
neužsiėmė. J i buvo linkusi 
puošnias iškilmes rengti, bet 
nesirūpino ir priemonių neieš
kojo žmonėse doros gilinti. 

Lietuvių doringumas buvo 
ir yra kur-kas našesnis už ru
sų. Rusijos valdžios. Lietuvoj 
sodinami "poselencai" buvo 
žviiiiu kontrastu. "Poseleneu" 
• * * 

begalinis palinkimas vagišiau
ti pas lietuvius padarė tai, 
kad burlioko vardas buvo to
lygus vagies vardui. 

Ieškant priežasčių, kodėl 
toks didis skirtumas tarp lie
tuvių ir rusų, nieks nepajėgs 
užginčyti, kad pas lietuvius 
apsireiškė išganinga katalikų 
Bažnvčios intaką. Bažnvčia 
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pas lietuvius pakėlė lietuvių 
dorą viršuj rusų, j i išaštrino 
sanžinmgumo jausmą. Lietu
viams valstybę formuojant, be-
ubejonės, pamyks ją sudaryti 
kur-kas našesnę ir doresnę, 
negu Rusija. Lietuvos sanži
ningų žmonių išteklius, be ku
rių joki valstybė negali but 
sveika, yra kur-kas didesnis, 
negu pas rusus. Tas yra vals
tybės didžiu kreditu. 

Ne be to, kad ir pas lietu
vius neapsireikštų nesanži
ningų žmonių. Jų kiekvienoj 
tautoj atsiranda. Kaip Lietu
voj bus žiūrima, kad į valdvie-
tes patektų tiktai augštos do
ros žmonės, *kad prie visuo
menės turto butų prileidžiami 
tik išbandyti asmenys, lėbavi
mo ir praturtėjimo pagun
doms nepasiduodantieji, taip 
ir čia turime žiūrėti, kad mū
sų organizacijose, atsakomose 
vietose stovėtų žmonės, kurie 
dorą ir principą augščiau do-
lierio stato. 

Ligšiol amerikiečiai liefti-
viai savo rekordu pasididžiuo
ji gali — jų organizacijose, 
prie draugijų ir įstaigų turto 
stovintieji nepadarė mūsų tau
tai gėdos. Turėjo skandalų 
lenkai, turėjo jų rusai ir ki
tos tautos, bet žymių suktybių 
pas lietuvius neapsireiškė. 

Lietuvių sanžiningunių pra
deda Amerikoj pastebėti. Žiū
rėkime, kad sanžiningumas 
pas mus nesumažėtų bet aug
tų, o lietuviams teks dar gar
bingą rolę Amerikos gyveni
me suvaidinti. 
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Nusipirk Naują Knygą 

"Marijos Mėnuo" 
arba 

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 
apie 

MARIJOS OYVENIMĄ, DORYBES IR OARBC. 

Surinko kun. M. I . D—as. H 
Kaina tiktai 50 centų 

» 

Užsakymus su pinigais adresuokite: 

SACRED HEART RECTORY, 

P. 0 . Bos 73, 

SIVER CREEK, PA. 

S 

LIETUVOS ŠELPIMO 
REIKALE. 

Prūsų Lietuvių Chicagos 
Komitetas paskutiniame savo 
posėdyje, svarstydamas Lietu
vos reikalus ir jos padėjimą, 
išnešė sekantį sumanymą. 

Mes žinome, kad Lietuvoje 
viešpatauja skurdas ir badas. 
Lietuvos žmonėms reikalinga 
pagelba. Ir tai umi pagelba. 
Jiems reikia visko: maišTo, 
drabužių ir daugybės kitokių 
daiktų. Todėl mes, Amerikos 
lietuviaj, turime stengties, kad 
jiems šiuo-tuo pagelbėjus. O 
tai padaryti, mūsų nuomone, 
butų galima taip. 

Kiekviena draugija, kliubas 
ir parapija turėtų išsirinkti 
tam tikrus komitetus, kurie 
eitų per stubas ir rinktų įvai
rius apdėvėtus drabužius, a-
va lynes i r tt. Tokių drabužių 

galima butų surinkti daugy
bes, nes beveik kiekvienoj 
stuboj jų randasi. Atsirastų 
taipjau ir krautuvių, kurios 
paaukotų ir suvis naujų dra
bužių, audimų, arba taip va
dinamų " i š mados išėjusių.". 
Be to, bufų galima surinkti 
nemažai ir valgomųjų daiktų, 
einant per įvairias valgomų 
daiktų krautuves. Ypač butų 
galima gauti miltų, cukraus, 
druskos, džiovintos mėsos, de
šrų, blekinėse uždarytų valgių 
ir tt. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-J0S 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Sheboygan, Wis. 

Toks darbas turėtų būti va
romas visur maž-daug tno 
pačiu laiku- ir surinkti daiktai 
turėtų būti suvežti vienon vie
ton, iš kur vėliau, nusaindžim 
specijalį laivą, pasiųsti juo 
Lietuvos beturčiams. 

Tai toks mūsų sumanymas. 

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

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

Rast. A. Brusaka, 824 High 
Ave. 

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

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

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

Maršalka M. Daunora. 
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis, 

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 
s 1 
s 

- BUK SAVO BOSU. 
Turėk vieną, iš mūsų 40, 80 ar 160 

Mums rodos, kad tokiu būdu I a k r ų f a r m a s k u r au*a sražųs dobilai, 
. bulvės ir kiti dalykai, visiems žino-

l i ies ( l a i l g p a g e l b e t l i m e s a v o moj Lake apieiinkėje, Vilas County, 
Wisconsine; ant lengvų išmokeečių. 
Kafiut $10.00 iki $30.00 už akrą. $209 
cash ant fanuos 40 akrų didžio; $300 
cash ant farnios 80 akrų; likusius 
ant savo išlygų. 

broliams ir seserims Lietuvoje 
ir patys nieko nenustotume. O 
tokius daiktus rinkti yra daug 
lengviau negu pinigus. 

Apie reikalingumą šio daly
ko nėra reikalo daug aiškinti. 
Tikime, kad visos mūsų orga
nizacijos supras jo svarbą ir 
imsis už darbo. 

Prusą Liet. Ch. Kom. 

Su v. Valstijų Sveikatos Biu
ras apskaitliuoja, kad viršum 
septynių milijonų Su v. Vai. 
gyventojų yra užsikrėtę dru
gio liga. 

č-ionais yra Jūsų Proga. 
Kodėl atidėlioti tą dalyką ant to-

liaus, kad galima dabar nusipirkti 
vieną iŠ geriausių farmų Wlscons1ne 
ir būti savininku šioje žemėje. Bulves 
yra daug vertesnės ir daugiau pelno 
atneša negu orenčiai ant medžio Ka
lifornijoj. 

, Nuspręsk šiandien. 
Ekskursijos yra duodamos kiekvie

ną Utarninką ir Ketvergo vakarą. At
silankykite pas G. F. Sanborn, mūsų 
Chicagos reprezentantą, 908 Peoples 
Gas Building ir su juo padarykite su
tartį arba telefonuokite Wabash 1507 
del rezervacijos. 

CHAS. GODLESKI, 
Kolonijos Direktorius. 

SANBORN COMPANY, 
Box 3, Eagle Eiver. Vvisconsin 
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IŠPAŽINTIS. 

Dėdė Šamas priims į sani-
toriumų ir ligonbučius visus 
vaikinus, atleistus iš armijos 
ar laivyno, ir sergančius ko
kia nors liga, kuri buvo gau
ta tarnaujant savo šaliai. 
Su v. Valstijų visuomenės svei
katos biuras jau pradėjo dirb
ti taip svarbų žingsnį ir SKU-
biai didina savo ligonbučius 
visoje šalyje. Viena sanitorija 
bus prie Dawson Springs, ge
rai žinomos sveikumo vietos 
Kentucky valstijoje. Kur ki
tos bus dar dabar nežinoma. 

Buvau anų mėnesį pasižiū
rėti dikčiai garsinamos artis
tės Berth Kalich veikale *TTlie 
Riddle — YVoman." 

Veikale piešiama šeimynos 
gyvenimas. Moteris, prieš iš
tekant, turėjo meilės santikių 
su kitu vyru. J i užslėpė tuos 
santikius nuo savo v^ro. Jos 
pirmasis meilužis pasirodė do
ros neturįs. Grųsino moterei 
atidengsiąs jos vyrui paslap
tį, gi už tylėjimų didelių su
mų reikalavo. Bijodama, kad 
vyras nesužinotų, ji nuo vyro 
viliojo pinigų, jį apgaudinėjo. 
J i jautė, kad negerai elgėsi. 
J i kankinosi. Kad atgauti iš 
pii*mojo meilužio savo laiš 
kns, kurie bnvo jos santikių 
vienatiniu prirodymu ir ku* 
riuos įis grųsinimo įrankių 
naudojo, ji palinkusi ir žmo
gžudystę papildyti. Visu-gi 
laiku baimė, neramybė, savo 
vyro apgaudinėjimai, kol vy
ras galutinai visko nesužino, 
jos laiškų neskaitęs sudegina 
ir dovanoja. 

Scenon insukama ir 4ąugiau 

1 vienas slėpimas kitų iššaukia. 
j Juo toliau, juo daugiau melo. 

į, Asmens visas gyvenimas me-
"slapukių", kurios irgi daug lais, apgaule ir piktadėjystė-
kankinasi, sielvartauja. Viena mis užsipildo. (Jyvenimas virs-
jų net ir nusižudo, kančių ir 
baimės nebepak^sdama. 

Prisižiūrėjau veikalui. Ding-
stelėjo mintin, kad veikalo tu
rinys savo antgalviui neatsa
ko, kad šių scenų moteriškė 
nėra joki 4 'mįslis", kokia no
rėta jų iš tų emocijų tvarinio 
padaryti. Atsakymas tai mo
teriškei, visoms kankinimos 
scenoms yra — išpažintis. Bu
tų ji padrįsusi vyrui nevien 
tik savo gėrusius puses, savo 
geruosius darbus atverti, bet 
ir savo silpnybes, padarytas 
klaidas išpažinti, liuosa ji bu
tų nuo kankinimos scenų, 
liuosa ji butų buvus nuo Ap
gaudinėjimo, melo, ramesnis 
but jos gyvenimas buvęs. 

Prisiminė man visos kitos 
rašytojų, gyvenimo dramos ir 
tragedijos. Visur ta pati isto
rija. Kas nors papildė nedory
bę. Nedrįsta jo« išpažinti, me
lais, apgaule ir dar baisesnė
mis nedorybėmis ją uželoptį 

ta melu, nuožiūra, baime, kad 
tik pasaulis apie jo nedorų pa
sielgimų nesužinotų. Kankina 
už nedorybes sanžinė iš vi
daus, kankina atidengimo bai
mė. Kančia, o ne gyvenimas. 
Bailiai dažnai neišlaiko — nu
sižudo. 

Prisiminė vidutinis žemės 
gyventojas-žuiogus. Kaip jis 
žmonėms geru, doru ir kone 
šventu pasirodyti stengias! 
Ant veido šypsą, ant lupų žo
džiai, kurie save tegarbina; 
apie savo dorybes, gerus dar
bus asmens liežuvis kalbėti l e -
palinkęs. Koks žmogus suge-
bus, instinktyviai gudrus dip
lomatas, kuomet jam savo gar
bę, savo asmens naudų ginti 
reikia! Kiekvienus diplomatas, 
kuomet jam prisieina savo as
menį ginti. Kaip gudriai jis 
melais, nudavhuais trukumų 
ir nedorybių savąjį maišų lo
po, kamšo. Tepasiskaitliuoja 
kas su savo sanžine, jeigu dar 

kaip gudriai jis už savo ge
resnių darbų papildytas prieš 
Dievų ir žmones nuodėmes sle
pia. Ir kiek pas jį baimės, nuo
latinės baimės, kiek kančios 
mintyje, kad va, va pasaulis 
ir žmonės sužinos visas ar 
nors vienų jo nedorybių! 

Sužino pasaulis žmogaus 
papildytų nuodėmę, padarytų 
klaidų, netiesų žingsnį. Koks 
vėla iš jo suktas savęs advo-
katas-ginėjas! Kųr reikia jis 
užginei jimų panaudos, kitur 
t^isiusis, aiškinsis, trečiur me
luos, nekaltų avinėlį nuduos, 
o kur išėjimo nebėr, ten nusi
žemins, artimų pasigailėjimą 
stengsis iššaukti, savo tonu, 
aiškinimaisiais ir į kitų nedo-

oori. Vienas melas, nedorybės j jį nėra atbukusi, o panįatys, 

maldaus. Neveltui nekrikš
čioniški skeptikai, rusų mate
rija listai šaukia, kad gyveni
mas yra melas. 

Išpažhitįs! Palaimintoji iš
pažintis! J i nuo veidmainystės 
kaukę nutraukia. J i sustabdo 

sipažinti! Išpažink jas, jei esi 
drųsus! Atverk savų nuodė
mių, klaidų ir silpnybių sai
kų, kų taip gudriai melais ir 
išsisukinėjimais nuo pasaulio 
slėpei. Liaukis save ir pasau
lį apgaudinėti. Eik cia ir pri
sipažink, kad nėši žemiškas 
dievaitis, bet kad esi silpnas 
žemės sutvėrimas, dažnai pa
baltintas grabas. Išdrįsk, jei 
nori būti teisingas. Nulenk 
savo išdidų del melagysčių 
sprandų ir prisipažink prie 
kaltės. t \ 

Išpažintis. Tave Kristus į 
sakramentus pakėlė, savo mie-
laširdybėje pasaulį nuo kančių 
gelbėdamas. Bėda, nelaimė ir 
kančios tuos gyvenime laukia, 

rybes nurodymais atleidimo | ̂  __nU_° _ t o ^ Dieviškojo pa
lengvinimo šaltinio traukias, 
meluose ir veidmainybėje iš
ganymo ieško. 

Girdžiu netikėlio skeptiškų 
juokų, prunkštavimą. Tegul 
sau. Gyvenimo dramos ir ne
laimės jo nepamokino, jis jo
se nieko neišskaitė. Neišmo-

žmogų.į melų ir kančių balųikins jo ne mano silpni,žodžiai, 
bebrendautį. J i primena žmo- jeigu neišmokino gyvenimo 
gui, kad reikia su savo nedo> kraujas, nelaimių ir kančių 
rybėmis pasiskaičiuoti. T- tvanas. Tegul. Aš žinau. 
drįsk prie savo ifedorybių įrį- Purenai. 
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Lietuviai Amerikoje. 
MILWAUKEE, WIS. 

Nedėlioj, bal. 27 d. vietos 
Tautos Fondo 72 skyrius buvo 
surengęs prakalbas Lietuvos 
laisvės reikalais. Kai betoj ui n 
buvo p. I. Sakalauskas, 
" D r a u g o " redakcijos narys ir 
kun. Tas k unas i s Rocktordo, 
UI., kuris t*i nedėlui eia pa
maldas laikė. 

Yisiipirina šešios niihvau-
kee*ietės mergaitės padainavo 
JStar Spangled Banner ir pas
kui kiekviena padeklemavo 
gražias eiles. Dvejais atvejais 
gražiai padeklemavo eiles p. 
P. Svirskas. Po deklemaeiju 
trumpa, bet jausminga prakal
bėję pasakė kun. Taškunas. 
Paskui kalbėjo I. Sakalauskas, 
kuris apipasakojo kiek Lietu
va iškentėjo per ilgus metus 
nuo spaudimo rusiĮ biurokra
tu, kaip Amerikos lietuviai 
šelpė ir šelpia savo brolius, nu
kentėjusius nuo karės, kaip 
karei pasibaigus Amerikos lie
tuviai gausiai aukoja Lietu
vos laisvės reikalams. Frakai 
ba buvo indomi. Pertraukoje 
buvo renkamos aukos. Nors 
žmonių nedaug susirinko, liet 
gražia auka sudėjo ant Lietu
vos laisvės aukuro, t. v. 122 
dpi. 65c. Keikia pažymėti, kad 
\lilwaukee lietuvių kolonija 
nėra didelė. Prie to dar ran
dasi ir bolševikų, kurie gyve
na patys nežinodami kam. 

Sekantieji aukojo laikė pra
kalbu: 

V. Rakštys 20 dol. 
Po 10 d o l : J . Itadzvila, i \ 

AntMmas, P. Treinis, Pr. M ar 
tunas. 

1\> 5 dol.: J . Jaunikonis. 
Po 2 dol.: A. Markūnas, P. 

Mikšlis, A. Povilaitis, J . Vil
kelis, P. Svirskas. 

Po 1 dol.: M. Zablauskas, J . 
Bonkietis, J . Kasparaitis, A. 
Geneauskienė, A. Sveikata, St. 
MiHnčius, J . Adomaitis, B. 
Karpis, M. Afikolainis, J. Neu-
lis, L. Slapšys. J . Zvironis, J . 
Partulis, J . Petrauskas, O. Ne-
maviėienė, J . Bušniauskas, K. 
Lemonas, J . Dzekunskis, M. 
Martunas, A. Paplauskas, K. 
Joėius, P. V'ilbiševskis, V. 
(Jenėauskas, J . Jesudaviėius, 
P. Virbickis, S. Monkevičius. 
J . \ ovakas , B. Taškunas, V. 
Šeškevičius, P. Morkūnas. 

J . Kasparaitis pažadėjo 1 
dol. 

Prie Tautos Fondo skyrio 
priklauso skaitlingas būrelis 
nariu, kurie moka mėnesines 
mokestis. Skyrio valdyba yra 
labai veikli. Kovo mėnesyj su
rinko ir pasiuntė T. F. Cen
trą n 294 dol. 

Po prakalbu prisirašė' kele
tas nauji] narių prie Tautos 
Fondo skyrio. Visiems auko
jusiems Lietuvos reikalams 
Tautos Fondo skyrio valdyba 
taria širdingi] aeių. 

Bijūnėlis. 

kinima, parėmė durių ušėka. ir 
nutilo. 

Dabar tas pats jaunimas 
rengia teatrą ir koncertą. Sta
tys scenoje "Nas tu t ė . " Vaka
ras atsibus gegužio 18 d., di
džiausioje svetainėje (Opera 
House). Jaunimas uoliai repe
ticijas lanko. Tikimasi pasise
kimo. Girdėti, kad ir svetim
taučiai indomauja lietuviškais 
teatrais. Iš apielinkės jauni
mui patartina atsilankyti ir 
pamatyti šį veikalą, taipgi pa
stebėti, kaip Girardvillės jau
nimas moka gražiai veikti, tė
vynės ir bažnyčios labui. 

Nauja draugija. 
. Vietinio kleb., kun. Valaičio, 

dėka tapo sutverta nauja jau
nimo draugija. Prisirašė gana 
skaitlingas būrelis prakilnaus 
jaunimo ir žada pradėti tuo-
jaus veikti. Laimingo pasise
kimo naujai draugijai. 

Parašai po peticija. 
Rūpintasi labai stropiai. 

Jaunimas vaikščiojo po stubas 
ir sulinko nemažai, nes daug 
svetimtaučiu pasirašė. Bolše
vikai rankas kratė, mat jie bai
liai, kaip zuikiai. Sako: "Pas 
kui gali mokestimi apkrauti, į 
mstšą kontrę nuvaryti, kalėji
mai; patupdyti. Žinai, ką ku
nigai gali padaryti . ' ' Toks ji] 
sakymas geriems tėvynainiams 
nepakenkė. J ie pasirodė tik
rais Lietuvos priešais, išsigi
mėliais. Tas, kurs nežino kur 
jo tėvynė, kur jo tikrieji na
mai—via padauža. Kad rašv-
ties po peticijų, bijojo, tai nei 
nenuostabu tam, kurs supran
ta ju kvailumą, bet kad jie ir 
po >i\\i> peticija bijo rašytis, 
tni tik juokinga ir stebėtina. 

Pastaruoju laiku socijalistai 
mitingavo, kaslink kalėjimnn 
uždaryto soeijalistų vado, 
Dėbso, ir kitų. Xutarta rinkti 
parašus. "Rasykimės draugu-
čiai, kati ir kalėjimas mus teks 
pamatyti ," vienas karštagal-
vis rėkia, *'rašykimės visi, 
a rą !" "Na , pradek," vienas 
sako. "Ne, tu pradėk," antras 
atsako. Beragindami vienas 
antrą ir išsiskirstė. Ir tas, ku
ris nei kalėjimo nebijojo dėlto 
tepasirašė. Tas parodo kokie 
socijalistai bailiai. Žinoma, jei 
nors kiek pamokyti butu, tai 
visgi, man rodos, nebūtu to
kiais' 

Ii mim UErWC 
KOLONIJŲ. 

L. VYČIŲ CH. APSKR. KT70 
PŲ PIRMININKŲ 

DOMAI. 

Subatoj, gegužio 3 d., 7:30 
vai. vakar*, Dievo Apveizdos 
pa ra p. mokyklos kambaryj yra 
šaukiamas L. Vyčių Chicagos 
Apskričio kuopų pirmininkų 
susirinkimas ateinančio sezo
no vakarų rengimo reikalais. 

Kuopų, priklausančių prie L. 
Vyčių Chicagos Apskričio, pir
mininkai malonės suvažiuoti. 

I. K. Sakalauskas, 
L. Vyčių Ch. Apskr. pirm. 

IŠ NORTH SIDES. 

Pėtnyčioje, £e&". 2 d. Šv. 
Kazimiero Vienuolyno Rėmėjų 
draugijos skyrio įvyks susi
rinkimas Šv. Mykolo Ark. pa
rapijos svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. . 

Visas* narės rėmėjas, taip-gi 
ir norinčias prisirašyti, kvie 
čiame susirinkti į šį svarbų 
susirinkimų. 

Susirinkimas bus svarbus 
tuo, kad jau tik kelios savai
tės beliko iki rengiamojo Vie
nuolyno naudai bazaro. Užtat 
moterys ir mergaitės iš šv. 
Mykolo parapijos yra kviečia
mos j šį susirinkimų, kuriame 
bus svarstomi bazaro reikalai 
ir kad northsidietės su savo 
būda nepasitiktų užpakalyj. 

Kas aukojo jau kokius daik
tus dcl bazaro, arba jeigu na
rės ką aukos, prašomos yra 
atnešti tau susirinkimam 

Tat moterys ir mergaitės, 
nepamirškite atsilankyti susi
rink iman. A. Rėmėjų narė. 
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Busite užrašyti Lietuviais 
Jeigu pirksUe Viatory Bondsus 

"Draugo" Ofise 
iki 8 vai. vakaro kasdieną 
išskyrus Nedėldienius. 

ALEX. MASALSKIS 

dento—J. Lebežinskas, Durovo 
—Ant. S. Valūnas, Veronikos 
ir Teresės, Latvių dainininkių 
—M. Ambrožjut'ė ir Ona Am-
brožiutė, Žydo—A. Bacevičius. 

Komedijėlė pavyko. Vaidin
tojai nemažai prijuokino pub
likų. Po to P. Sriubas padek
lemavo eiles ' 'Močiutė" ; A. 
Bacevičius—"Visur gerai, bet 
Lietuvoj geriausia." 

Paskui Ant. Mureika paaiš
kino apie vyčių darbus, kaip 
jie dirba ir tt. Antgalo J . Kar-
likauskas pakalbėjo Pergalės 
Laisvės Paskolos reikale ir 
prašė, kad kožnas pirktų bond
sus per lietuvių skyrių. Dirb
tuvėse perkant reikia pasira-
švti Litliuanian. 

• 

Siame vakare iš mažųjų vy
čiu kuopos persikėįė prie di-

(Tųsa ant 4 pusi.). 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS KAMPELIS. 
Darbas Lietuvos Atstatymo 

Bendrovės eina pirmyn. 
Čionai, Amerikoje, Lietuvos Atsta

tymo B^vė vis kjla. Europoje darbas 
eina pirmyn ir labai žymia reikšmę 
Lietuvos gyvenime Liet. Atst. B-vei 
lemta sulošti. 

Kelią į Lietuvą praskina. 

IŠ NORTH SIDES. 

GIRARDVILLE, PA. 

Vakaras. 
Dar eina žinutė, kad ir vai-

kučiai-rengia vakarą, kuris at
sibos gegužio 4 d., bažnytinė
je svetainėje. Programas susi
dės iš dialogų, trumpę veika-
luku, dainų, deklenmcijų, far
sų ir tt. Įžanga pigi. Žada 
susilaukti svečių ir iš apielin
kės. 

Šaltis. 
Pas mus taip atšalo oras, 

kad kaip kuriu stubų langai 
apsikvietkavo ledais. Nekurie 
aimanuoja. Turbūt jau turi ką. 
pasėje, ar 

Ar. Vincento parapijos cho
ras surengė balių, kur jauni
mas ir suaugę linksmai lai k;} 
praleido. Labjausiai man pa
tiko lietuviškos žaislės. Pana
šios žaislės jaunimui reikalin
gos, nes jose gludi Lietuvos 
ypatybė. O ji) suprasti, ypač 
eia audusiems, yra svarbu. 
Tad pagirtina, kad choras ne
pamirš* a savo pareigos. Žais
lės visiems p-itiko, tik vienos 
bolševikėlis jomis buvo nepa
tenkintas ir tankiai vargoni
ninkę užkabinėjo, ir pviki&di- PIRKITE KABAS TĄUPY 
najo ryčius, bet £ar$s pamo--l!0 ŽENKLELIUS 

Streikas. 
(iatvekarių kompanijos dar

bininkai sustreikavo subatoje 
prieš Velykas ir dar negirdė
ti laimėjimo. O žmonės turi 
nukentėti, nes reikia pėk-
štiems eiti, kad ir toli. Girdėt, 
kad kompanija žada išpildyti 
darbininkų reikalavimus, bet 
žada taipgi pakelti mokestį už 
važiavimą gatvekariais. 

Dunojaus banga. 

Northsidieėiai rinkime pa
rašų po peticija gražiai pasi-
darbąvo. {Surinkta ir pasiųsta 
\Vashingtonan 5,006 parašai. 

Žemiau pasirašusieji komi
teto nariai dėkoja visiems pa
rašų rinkėjams, taipgi ir tiem* 
kurie namuose arba krautuvė
se leido įsteigti stotis. 

Nesmagu tiktai pažymėti a-
pie'Viešąjį Knygyną ir jo val
dybą, kuri neatkreipė domos į 
bolševikų užpuolimą ant ko
miteto parašų rinkimo dieno
je, kurie naikino peticijas ir 
koliojo nešvariausiais žo
džiais. Labai stebėtina, kad 
vadinamame Viešame knvgv-
ne keli bolševikai taip gali 
sauvaliauti. 

Parašų rinkimo komisija: 
D. Žutautas, 

J. Karlikauskas. 
K. Rugis, 

REIKALINGOS 
moteris janitorkos; darbas ant 
dienų; pietinėj dalyj miesto. 
Atsišaukite. 

Chicago Telephone Co., 
230 W. Washington St., 

2ros lubos, Chicago, 111. 
Mes išgausime Jums pilie

tybės popierns. 

KAS RADOTE? 
I'amcstii indas tiku: iiUH krepšelis 

(pocket -book) au pinigai*, nedejioj, 
balandžio '27 d., Sehool Hali svetai
nėje, prie 48-t<>s ir So. Honore gatvių. 

K:ts radoto susrąžinkite , o gausite 
dovanu. AtsišuiKkite j "Draugo" . \ d -
įuinistrucija. 1800 W. 46th St.. H. M. 

I*ni'skluu4la:—2 lotai ant kampo 53-
oios ir Kedzie avo.; parsiduoda pi
giai, nes savininkas nuri apleisti Chi-
caga. Atsišaukite greitu laiku. 

I'. Petrulis, 
534 VV. 33rd S t , Chicago, III. 

PARSIDUODA 
faripa 20 a keriu, su ' namais, netoli 
miesto. Kaina 11,800. /mokėti reikia 
$600, l ikusius ant lengvų i šmokes i ių . 

20 a kerių be n a m ų nevalyta, netoli 
miesto $600. Norint platesnių žinių, 
kreipkitės sekančiu adresu: 

Ucx 30: 
John Jeso / ich . 

Kagle lUver, Wis. 

Pa icskau savo giminaičių Kazimie
ro ir Petronėlės Jakšto. Jie paeina II 
Kauno gub., Teisių pav., Ilakių par., 
Jedžetų sodos. Jau ilgas laikas kaip 
matėmės"; norėčiau nors susirašinėti. 
Meldžiu jų pačių, ar kas apie juos ži
note, pranefikite sekančiu adresu: 

Petronela Vaškienė, 
1744 S. Union Ave., Chicago, 111. 

Iš NORTH SIDES. 

Praeita, ketverge, balandžio 
-4 d., atsibuvo L. Vyčiu Stos 
k p. agitatyviškos prakalbos. 
Žmonių susirinko ueperdau-
giausiai. Gal stoka buvo išgar
sinimo. 

Prieš aštunta valandą vaka
ro vedėjas, kuopos pirminin
kas, A. Mureika, atidarė vaka
rą, paaiškindamas prakalbų 
tikslą bei pratardamas keletą 
žodžių apie L. Vyčių organiza
ciją. 

Paskui kalbėjo De Paul'o 
imi versi teto studentas, Petras 
P. Gurenas, apie jaunimą. Jis 
pa pasakoj o apie jaunimą Lie
tuvoje ii* Amerikoje, ir koks 
skirtumas yra tarp jo. Pra
kalba jauno studento visiems 
patiko. 

Po kalbos buvo atvaidinta 
komedijėlė "Daina be galo," 
kurią atliko: Garbiausko, iš
lepinto dvarponio sūnaus rolę 

- P . J . Palmlie. Grybo, «$>stu-

DR.G. F.YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas j is atidaro savo ofisą, 
po numeriu 

4722 SOUTH ASHIiAND A V E N I E 
Chicago, UI. 

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

PAItSIDt 'ODA. 
Skutykla (Barber Shop) l ietuvių 

apgyventoj kolionijoj kurioj randasi 
apie 2000 lietuvių ir parapija ir ki
tokių biznių, o skutykla tik v iena 
yra. Priežastis pardavimo kad savi
n inkas išvažuoja į kita miestą. Ra
šykite arba ypatiškai atsi lankykite. 

S. Valentas. 
130 Wooster Are . 

Akron, Ohio. 

PARSIDUODA. 
Dų gėrį naujj namai. Vienas dvieįu 

augštų plytinis, antras vieno augžto 
medinis. Galima pirkti skyrium, arba 
abudu kartų pigiai, l ietuvių apgy
vento j vietoj . Atsišaukite pas savi
n inką 

Louis KbeJ, 
2650 W. 43 Str. 

Chicago, 111. 
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Ofiso valand 
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Dr. R. McGUIRE 
, SPECIALISTAS 

Gyclsune skaudamu Akiu. Ausų. 
NoKies ir d e r k t e s . 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip |4 .00 . 
los: 1 iki 5 i' o pietų; 7 

11 

iki 9"vakaro 'kasdien. Nedel ionus; 
. i iki 4:30 po pietų. 
50U0 S O I T H .ASLYND A V K N U E 
Kampas 50tos gatvės Chicago. 111. 

Telefonas Prospect 7995 i 
% m » m mm m m 1 • • • . mp - « 

IJetuva atskirta nuo pasaul io—jo
kių k< 'ių jūrėmis nebuvo. Sausžemiu 
iš"visų pusių priešai apsiautę. Lietu
vos .Atstatymo Bendrov'-s atstovas R. 
Karuža jau padarė sutartj su Danijos 
laivų statymo kompanija ant dviejų 
laivų, kurie važinės tarpe Lietuvos 
portų, Klaipėdos ir Liepojaus ir švą-
dijoa. Kitus laivus N e m u n u plaukioti 
ir-gi užsakoma. Tai-gi tuojau Šved..i-
Skand'navų linija bus sujungta su 
Lietuva ir galimu bus atplaukti ligi 
Kauno. Tuomet ir pačta ir pinigai pa
sieks Lietuva. 

Telegramos gali nueiti Kaunan. 
Jau atėjo žinios, kad su Kaunu ir 

keliais kitais miestais ga l ima susineš
ti te legramomis. Už zodj 43 centai. 

Valdžiai Paskola. 
Lietuvos Atstatymo Bendroyė per

ka Lietuvos Valstybės Banko bonds'ų 
už Jl .000,000 markių. Tai gera para
ma Lietuvos valdžios. 

R. Karuža jau Lietuvoje. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės pir

mininkas Romanus Karuža pirmą 
gegužės bus Kaune. Jis išvažiavo iš 
Rrajieuzijus balandžio 15 d. per A n g 
liją, Daniją, Švediją j Lietuvą. S'n-
stodamas paminėtose vietose at l iks 
pirklybines re ikšmes investigąeijąs Ir 
sutartis; Anglijoje steigs Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė savo skyrių, r 

Pinigų siuntimas į Lietuvą. 
LietuVos Atstatymo Bendrovė jau 

jrerujė siuntinio .pinigų vkyrių ir tuo
jau pradės, kaip tik bus komunikaci
jų tarpe Lietuvos ir Amerikos užve
sta, siuntinėti pinigus ir prekes. 

Broliai stokite prie Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės. 

Dabar, kaip prasidėjo darbas Lie
tuvoje, jau visiems prisieina be abe
joj imų stoti i Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę.. 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė atl ie
ka tikrai išganingą Lietuvai darbą ir 
bcgulo didelį: uždeda pirmoji kelius 
tarpe Lietuvos ir pasaulio, pirmoji su
teikia pinigine pagelbą Lietuvai ir ki
tus didelius darbus atlikti yra pasi
rengus.. 

Valdemaras apie Lietuyos At
statymo Bendrovę ir jo žo
dis į narius Bendrovės. 

Valdemaras išreiškęs kuoširdingiau-
sią padėką už pasveikinimą Lietuvos 
Atstatymo B-vės įgaliotinių susivažia
vimui toliau sakO: 

" l . i e tu \a šioje kritiškoje valandoje 
atsikreipia į Ameriką Ir į visus Lie
tuvos Atstatymo B-vės narius, prašy
dama jų. kad pagelbėtų ekonomiškai 
atbudavoti Motina-šalj ." 

Prie darbo! 
Lietuvos atbudąvojimui reikalingi 

pinigai ir tuojau gana didelė suma. 
* Lietuvos Atstatymo Bendrovė nori 
sukelti tuojau vieną milijoną Uolienų 
atbudąvojimui Lietuvos. 

Stokjte j Lietuvos Atstatymo Ben
drovę! 

Šerai $10-—bet parduodama nema
žiau, kaip penki šėral vienai y patai. 
Vi pinigus m o k a m a 4 nuošimčiai. 
Apsauga . kuotikriausia. . . 

Kreipkitės šiuo adresu: 

LITHUANIAN DEVEL0PMENT 
CORPORATION, 

(Lietuvos Atstatymo Bendrovė) , 

320 FifthAve,, New York, N.Y. 

EXTR A—NAUJIENA! 
Nuo pirmos dienos • Liepos visokie 

stiprus gėrimai užsibaigs. 
Taigi, jeigu norite dasižinoti kaip 

ga l ima gardžiausius gėr imus padary
ti savo . namuose , tai atsiųsk m u m s 
$2.00, o m e s prisiusime jums formų-
lą: visus reikal ingus ir pamokinamus 
dalykus. O je igu nori. gauti agento 
darbą Ir uždirbti nuo $100.00 ir dau-
giaus J savaitę, tai prisiųsk m u m s 
$5.00, o mes prisiusime j u m s visus 
reikalingus dalykus ir informacijas. 

Lietuvi, nepraleisk šios progos, ne-
daleisk svet imtaučiams užbėgti j u m s 
už akių; tas bus at l ikta ir agentai 
uždirbs tūkstančius dolierių. Tai-gi 
buk pirmas, nes tik pradžia. 

Rep.—Songail and Co., 
1801 Wabansia Ave., 

Chicago, 111. 
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GRABORIUS 
Lietuvis gra-
boriua Atl ie
ka v 1 s o k i a s 
laidotuvės ko-
plgiausiai. T u 
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

ne dali grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE 
P h o n s Drover 41S9 

——K 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Ved* Bilas Visuos* TeiamnoM 
Ofisas Didmiesty}: 

S t W. WASBZHGTON 8TBJOET 
Kamoarls €•« 

Tel. Central S4TI 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeenlmas, 813 W. SS» i St. 
Tel. Tards 4181 

"f 
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Dr.M.T.Strikolis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1768 W. 47th St., Chicago, DX 
Ofiso Telefonas Boulevard 144 

l a m o Tel. Beeley 4 2 0 

" * » « » 

Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 27 metai 

Ofisas S148 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, DX 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 r y t o . 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 11 

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

Telefonas Tards 687 

58* * * , I 
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Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikij 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki l l i 
4649 S. Ashland Ave. k a m p . 47 StĄ 

Telefonas Tardą 4317 
Telefonas Boulevard 64S7 

& . » » » » » » » » » • > » » » » » » » » » » «M 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pu l lman 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d-.: 2 po pietų 
iki 4: 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 Iki 12. 
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Besi d. 933 So. Asrland B Iv. Chicago 
Telefonas Haymarket 2544 

DR.U.R0TK, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų l igų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 96*93 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

i F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

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

Gyv.: S U S So. Hals ted Street 
Telefonas Tards 3380 

, 

Diena ir Nakt i Tel. Pul lman452*' 
Dr. H. S. TOMPKINS 

fllJSAS GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
10821 Michigan Ave. , Chicago, 111. 
Valandos: 10—12 išryto; 2—4 po 
pietų; 6:30—8:30 vakare. Nedėl io

mis 9—12 ir sul ig sutarimo. 

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

PIEKITB EAEĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jlja koneertina ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koneertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
č iame dykai. 

6E8R6I & VITAK MUSIG CO. 
1640 W. 47tt» S t , Chicago, UI. 

"*•" • • • • • • • • • • • • • mmmymimmimm 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 8744 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S467 South Western Boulevard 
K a m p a s W. 35-tos gatves 

* » » • > » » • » • • • • • » • • » • > • • • mmM 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street' 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tardė 50S2 

- Valandos: — 8 iki 11 18 ryto; 
5 p o pietų iki S vak. Nedėl io 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare/ 

• » • • • • • • • » » • » • • • • • « • • , ! i nm 
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DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta; 6 — 9 , 

vakare Tel. Canal 4367 
" M " ^ - * " - " - —̂ —— - -w 
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Į Dr. S. Naikelii 
= LIETUVIS 
- GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
i 4712 So. Ashland A v e . , 
^ Phone Drover 7041 
d Cicero off ice: 4847 W. 14th St. 

P h o n e Cicero 5961 
S Rezidencija S3S6 W. 66th St. 

Phone Prospect S M S 
TMIIlIlMHUlIlIlIllIlIlIlIHIlIUIIIUlIlIil 
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\T4L Drover 7441 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

47 ta 8 0 . ASHLANT> A V E S I J -

i 

S-

4 

i 
i 

arti 47 
SaLAJTD A V U I U I 
7-tos Gatvei. j 
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? J0SEPH C. W0L0N'""* 
Lietuvis Advokatas 

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

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 4999 

CHICAGO, UJU 

Žg » » » » » » » * » » » • » » * » » * » * • • * ' » { 

DR. W. A. MAJ0R 
Telefonas Pu l lman 49 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave . 
Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 4:30 iki S:30 vakarei 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

ŠiAUČiįi AT YDAI. 
I vartotos Slnger pateh mašinos, ge 
riausiam stovyj, v iena Finlaber m a 
šina, Jacks ir kiti Įrankiai turi boti 
parduoti tu o jaus už prie inama kai 
na. Tuojaus atsišaukite. Mes turime 
pilna eile visokios čeverykams ski 

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

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards 2494. 

Mokykis Kirpimo Ir Dealgning 
Vyrišky tr Moteri iku Aprėdaly 

Mūsų sistemo 'ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų J trumpa 
laik%. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir s iuvimo 
skyrius, kur m e s sutelksima praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 
Elektros varomos masinos mūsų s i s * 
vtmob skyriuose. 

Jus esate užkviediami aplankyti u* 
pamatyti mūsų mokykla bils la ika ~*> 
diena ir vakarais Ir gaut i «p—i Ja 1*4 
kai pigia kaina. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie -
rą — bile stal lės arba dydaio, ir bi
l s madų knygos. 

MASTER DESIGNIHG SCBODJi 
J. F . Kasntoka Pcrdetlnis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle 8t. 
į 190 N. State gatvę; kampas Lake 

1 gatves. 4 lubos. 

file:///lilwaukee
file:///ovakas
file:///Vashingtonan
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS Į PRASNAUDIMAS ATSIEJO 
$150. 

Ketvirtadienis, gegužio 1 d. 
Filypas ir Jokiibas, ap. 

Penktadienis, gegužio 2 d. 
Ątanazijus. Clestinas. 

KASDIEN REIKIA SURINK
TI PO 12 MILIJONŲ 

DOL. 

Užsnūdo parke, išbudo polici
jos nuovadoje. 

Nelengvas Chicagai uždavinys. 

phicago vėluojasi surinkti 
Pėrgnlos Paskolos jam skirtą 
dalį. Žmonės, turhnt, ispradživj 
Uirėjo perdaug pasitikėjimo' 
Btvinii. 

Knoinot prasidėjo Paskolos 
kampanija, gausiai pirkta 
bondsai. Pirmąjn kampanijos 
dionjj surinkta bene 17 milijo
nų. Paskui bandinį pirkimas 
ataušo, Šiandie paroje nesu
renkama nei .") milijonų. 

Tuo tarpu kampanijos lai
kas senka. Jei Chioago nenori 
turėti pažeminimo ir paskirtu 
laiku nori surinkti skirtą sau 
dalį, kasdien turi pakloti po 
32 milijonų dol. Ir taip kas
dien ligi kampanijos pabaigos. 
Kitaip gi apturės tik gėdą. 
Perdaug pramogų vidumies-

tyj-
Paskolos reikalais vidumies-

tyj kasdien rengiama perdaug 
visokiu pramogų. Žmonės my
li paklausyti skardžių kalbų, 
myli pasižiūrėti į laikunų 
isferaidžiojimus ir parodavi-
mus. Bet remti Paskolą nevi
si paremia. 

Perdaug tų visokių pramogų 
vidurniestyj. l\od+l jų dalies 
nebūtų galima perkelti į kitas 
miesto dalis, kur gyvena dar
bininkai, kurie uoliai paremia 
Paskolą, duoda Dėdei Šamui 
pinigų. 
_Darbininkai visi lig vieno 

perka Paskolos bondsus. Bet 
jiems nelemta pamatyti kad-

lakunų apsukrumo 

John J . Pinta, salinnininkas, 
."i417 West 22 gat., aną ryt
metį automobiliu važiuoda
mas per Douglas parką vi
duryj kelio sustojo ir saulė
kaitoje gardžiai prisnūdo. 

Per dvi valandi pravavuio-
įantieji automobiliai turėjo 
Unkties vidurvj kelio stovin-
ėios mašinos, kurioj saldžiai 
mi( gojo salinnininkas. 

Niekas nedryso jo paža
dinti, pertraukti jam saldus 
<apnus. 

iVja, tuo keliu pasisuko po 
licjnonas su motoreikliu. 

Mandagią] jis pažadino sa-
liunininką. Bet tasai nemanė 
klausyti pažadinimo. Tad tuo-
jaus ir su mašina buvo pi įsta
tytas policijos nuovadon. 

Ant rytojaus teisėjas jam 
užkorkino $150 pabaudos ir 
teismo lėšų. 

14 Kas nors galėjo tamstą 
pritrenkti. (H tuomet visai ne-
h itnm išbudęs", pasakė teisė
jas po ištarmės. 

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

(Tąsa nuo 3 pusk). 

džiųjų sekantieji nariai: M. 
Ambrožiutė, O. Ambrožiutė, A. 
8. Valūnas, Mt Andruškevi-
ėius, P. Andruškeviėius, J. 
Kriviekas ir P. J . Paliulis. 

Prie kuopos prisirašė: S. 
Ra nd ei i una s, K. Saviekkitė ir 
A. Savickas. 

Jaunutis. 

•yp 

Ketvirtadienis, gegužio 1, ^919 
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IŠ BRIDGEPORTO. 

MOTINA IŠĖJO TEATIAN. 

ir tokių 
ore. 

Lietuviai perka bondsus. 

Sulig oficijalio pranešimo, 
Chieagoje svetur gimusieji 
žmonės ir svetimšaliai žvitriai 
perka bondsus. 

Pirmoje vietoje stovi ČVko-
slovakai. 

Lietuviai jau yni nupirkę 
bondsų daugiau kaip už 30 
tukstanėių. Žinoma, tas ne
daug. Bet jie ir toliaus perka 
ir pirks. Pasitikima, kad Clii-
eagos lietuviai kampanijos pa
baigoje pasirodys su keliais 
šimtais tukstanėių. 

Ligi balandžio Cbicagoje 
svetur gimusieji žmonės Dėdei 
Šamui jau buvo suskoline ar
ti poros milijonų dolierių. Jie 
suskolins dar kelis milijonus. 

Lietuviai privalo pirkti Per
galės Paskolos bondsus. Pri 
valo remti šalį, kurioje turi 
san laisvą gyvenimą ir piliety-

I bės teises. Tai viena. Antra — 
visi turi atminti, kad bondsų 
pirkimas — tai geriausias pi
nigų taupymas, saugus ir ne-
šąs gerą pelnų, 

Abeluai imant, su šiandie 
Chieago turi padvigubinti sa
vo uolumą, kad nepasilikti už 

| pakalyj. 
Visiems reikia pirkti bond-

Automobilius suvažinėjo jos 
vaiką. 

Alrs. Joseph AVein, 908 E. 
•V> gat., turbūt nekuomef da'n-
giau nelankys teatrų. 

Aną Vakarę jinai išėjo tea
tram gi namie pas vyrą pa H ko 
S metų vaikiuką ir o' metų 
mergaitę. 

Yvras vakare buvo užimtas 
savo krautuvėlėj, (ii vaikai 
gavo progos vieni išeiti gat
vėn. 

K i* k palaukus pravažiuo
jantis automobilius suvažinė
jo bernaitį. Į 

Parėjusi namo motina ėmė 
alpti. 

Ketverge, balandžio 24 d., š. 
m., Sv. Jurgio parapijos sve
tainėj įvyko prakalbos L. Vy-
ėių Kitos kuopos. Kalbėjo kun. 
prof. Buėys, kurio kalba susi
rinkusiems labai patiko* Po 
kalbos buvo programas, kurį 
išpildė 'Kanklių' choras. P-lės 
M. (jurinskaitė ir Yolteraitė 
sudainavo keletą dainelių, p-lė 
Nausėdaitė paskambino 
anl piano, p-lė T^rbiutė pa-
snmikavo. Viskas publikai la
bai patiko. Ant galo buvo alpi
nas pasilinksminimas. 

KONCERTAS SU PASILINKSMINIMU 
Rengia 

Lietuvos Vyčiu 5-ta Kp, 
Ned. Geg.-May 4,1919 

SCHOENHOFEN SVETAINĖJE 
, kampas Mihvaukee ir Ashland Avės. 

Pradžia 6 valandą vakare 

Programą išpildys Lietuvos Vytių Chicagos Apskričio Choras po vad. A: S. Pociaus 
Gerbiamoji visuomene:—Nepraleiskite progos pamatyti šį gražu koncerte. Jau nekarta L. V. C A. C. nuste

bino publiką savo gražiu išsilavinimu ir maloniomis dainelėmis. Taigi visi kas tik turite kiek laiko srengkitės 
atsilankyti, kib.jausiai parapijonai, nes visas pelnas skiriamas parapijos naudai. 

Kviečia visus Lietuvos Vyčių 5ta Kuopa. 
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Seredoj, balandžio 23 d., Š. 
m., Šv. Jurgio bažnyčioj buvo 
apvaikščiojama metinė šventė. 
Kaip rytą, taip ir vakare bu
vo pamaldos, iškilmingi mišpa
rai. Kun. Kulikauskas pasakė 
pamokslą apie Jsv. Jurgį. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia. Buvo 
ir svetimų kunigu. Taipgi ir 
išpažintis buvo klausoma. 

NORTH SIDE. 

ATNAUJINTA KOVA PPJEž 
ŠUNIS. 

Su pavasariu visokia paiai-
<li suneš išnaujo ima užpul«li-
nėti ir kandžioti žmones. 

Keli vaikai jau sukru.1/ic'i. 
Policijos viršininkas Gąrri-

t / įsakė policnionams pri/iu-
lėti. kad visi? šunys butu ap-
m.jįnti antsnulv'nis. NVpaklus 
i-.i- ji šunų saviri -jkai bus pa-
tlaukti aštri<ai atsakomybėn. 

SZ IMTAS JAUNAS VAGI 
LK u3 

I'olieija suėmė U i»,«'tu Char
les Lota, 12015 Prairie ave., 
knis su kitais savo sėbrais ap
vogė vieną kraigavę. 

Suimtas vaikas nuvedė dė
ti kUvus i "plo-iki; duobę" 
prerijose ir tenai psrod*. dan
ge I j pavogtų daiktų. 

sm : ' 

UŽDRAUSTA SOCIJALIS 
TAMS PARODAVIMAS. 

Kaip šiandie visokios njšies 
soeijalistai, daugiausia bolše
vikiški gaivalai, mėgino su
rengti mieste trukšmingą pa
roda vimą. 

Bet policija uždraudė paro
da vimą. 

GAL VEIKIAI PASIBAIGS 
DUONKEPIŲ STREIKAS. 

• 

Kalbama, jog kaip šiandie, 
turbūt, pasibaigsiąs duonke
pių streikas. 

Streikan įsimaišė vyriausy
bės atstovai ir mėgina sutai
kinti darbininkus su darbda
viais. 

Streikininkai vis dar nesu
tinka dirbti naktimis. Bet 
prieš tai stovi duonos išve-
& o roja i. Sako jie, krautuvnin-
kai nenorį priimti nešviežios 
duonos. Sako, be nakties dar
bo negalima apsieiti. 

SKAITYKITE 
"DRAUGĄ" 

Balandžio 22 d. šv. Mykolo 
parap. svetainėje įvyko labai 
trukšmingos ir patrijotiškos 
prakalbos. 

Žmonių prakalbosna susirin
ko daug, mat jau buvo patėmi-
ję laikraštyje, kad kalbės ka
pelionas, kun. Jonaitis, nese
nai pagrįžęs iš Prancūzijos. 
Prakalbų paklausyti atsilankė 
ir keletas bolševikų, tvarkos 
ardytojų. 

Prieš aštuntą valandą prasi
dėjo programas. Vietinis var
gonininkas, B. Lauraitis, pa
ką mbino pijami Amerikos ir 

Lietuvos bimnus. 
Po to vakaro vedėjas, J . 

Karlikauskas, pasakė įžanginę 
prnkalbėlę ir priminė prakal
bų tikslą. J is pasakė, jog 
northsidiečiai gražiai atsižy
mėjo per pirmąsias ketverias 
Laisvės Paskolas ir sakė, turį 
viltį, kad ir dabar nortbsidie-
čiai parodys savo patrijotizma. 

Jam pabaigus, išėjo kalbėti 
gerb. kapelionas, kun. Jonaitis. 
Kalbėtojas priminė, kaip kiek
vienas lietuvis Lietuvoje buvo 
prislėgtas po caro jungu ir 
kaip Amerika su džiaugsmu 
priėmė ir davė darbą; davė 
laisvę, žodžiu sakant, davė vis
ką, kas tik buvo reikalinga 
vargdieniui. Tuomet Dėdė Ša
mas šelpė mus, kuomet buvo 
reikalas šelpti. Dabar, kada 
atėjo svarbus reikalas ir kuo
met Dėdė Šamas prašo pasko
linti pinigų, noatsisakykim nuo 
to. Bolševikams nesmagu bu
vo, kuomet priminė jų prieš-
va 1*1 iškris darbus . 

Po jo kalbos, kalbėjo dar 
Chicagos lietuvių įgaliotas 
kalbėtojas, kun. f\ Serafinas. 
Kalbėtojas gražiai nušvietė 
naudą ir kiek gero padarė pir
mosios Laisvės Paskolos. Pri
siminė ir apie parodą, kuri bu
vo rengiama praeitą nedėlią. 

Pabaigus kun. Serafinui kal
bėti, prakalbų vedėjas, J. Kar-
likauskas, dar pratarė kelis 
žodžius ir prašė, kad susirin
kusieji kuodaugiausiai užsira
šytų Pergalės Laisvės Pasko
lai. 

Neteko girdėti, ifž kiek par
duota Pergalės Laisvės Pa
skolos bondsų. Spėjama, kad 
už kokius 900 dol. 

4 

Jaunutis. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Balandžio 24 d. L. Vveiu 
4 kp. paminėjo Vyėių Dieną. 
Vakare tapo atliktas gražus 
programas. • 

Visųpirma vakaro vedėja, 
p-lė B. Abromaitė, paaiškino 
vakaro tikslą. Po to buvo su
dainuota "The Star Spangied 
Baimei*." Paskui choras pa
dainavo keletą gražių dainelių. 
Solo A. Augustinas padaina
vo "Du broliukai kunigai" ir 
•'Audroms siaučiant.M Pijami 
a komponavo p-lė A. Petkiutė. 
Kvartetas, susidedantis iš p-lių 
1). Šulckaitės, V. Yolteraitės, 
pp. J . Kudirkos ir A. Augusti
no padainavo: "Neverkit pas 
kapąM ir "Valandėlės," " K o 
vėjai pučia" ir "Brangioji ti
kėk" solo padainavo p. J . Ku
dirka. " X e margi sakalėliai" 
solo padainavo p-lė D. fculc-
kaitė. 

Paskui L. Vyeių 13 k]), mer
gaitės pašoko "CJeorge \Yash-
ington Dance." Po to dar solo 
p-lė Bereckaitė padainavo: 
"Plaukė sau laivelis." Kun. 
f g. Albaviėius programą pa
gražino gražia ir turininga 
kalba. Ant galo choras padai
navo "Paukštužėli skrajūnėli" 
ir "Sužadink jausmus." Prog
ramas užbaigtas Vyčių himnu. 
Pasibaigus programai buvo 
šokiai. 

Vakaras visais atžvilgiais 
nusisekė kuopuikiausiai. Cho
ro vedėjam yra jaunas ir ga
bus vargonininkas, J. Kudir
ka, kuris nepailstančiai dar
buojasi, kad tik rengiami L. 
Vyčių 4 kuopos vakarai gerai 
pa vyktų. 

Geistina, kad kuodaugiausiai 
jaunimo rašytųsi prie choro ir 
lavintųsi giedojime bei daina
vime. 

Padėka lai būna ir visiems, 
kurie prisidėjo prie pagraži
nimo to vakaro. Laurutis. 

PRANEŠIMAI 
IŠ T0\VN OP LAKE. 

Sv. Cecilijos giesmininkę susi
rinkimas jvyks pėtnyčioje, 2 ge
gužio d., Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, tuoj po gegužinių pa
maldų. 

Valdyba. 
; • ' • - • 

IS TO\VN OP LAKE. 

Švento Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugijos susirinkimas į-
vyks panedėlyj, 5 d., geg. Švento 
Kryžiaus parapijinėje svetainėje. 
Visos narės malonėkiti susirinkti. 
Pradžia 8 vai. vakare. 

Valdyba. 

REIKALINGI 

kriaurini nnt moteriSko kostumersko 
darbo ir moka nuo $25 iki $35. At- Į 
.siSauklte: 
3145 So. Wells St., Cnlcag:o, 111. 

Telefonas Yarda 2263 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiK 

^ v ^ S ^ VARPAI 
ATMINČIAI VARPAI 

McShaiuie Heli Foundry Oo. 
Haltimore. Md.. U. S. A. 

įminimu 

ToTYOUft STOMAOfS ŽAtfi 

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau-
IIIIIIIIIIIIIIIHlllllHIIIIIIIIHIIIIIIIHmilllll ?}" Z"1 PrtSatiVn°a 1^J2LS£2Z 

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ ' 

• suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptlekorius. 

/ 

rhieago, UI., 
Balandžio 29 d., 1919 m. 

Į darbininkus B. Kuppenheimer & Co. 
Kas yra Teisingas 

Parėdymas? 
Ar jus norite teisingo parėdymo \ 

l>e abejonės, kad kiekviena* nori. I r kiekvienas tą užsitar
nauja. 

Ar tu turi norą duoti kitiems teisiugą parėdymą, 
Ar tu tikiesi del savęs teisingo parėdymo jftigti jo ki

tiems nenori duoti? 

Tu žinai, kad neualima. Ir nei vienas negali tikėtis t<» 
iš kito ko jis pats nenori duoti kitiems. Tai yra teisingą parėdymą. 

Kas yra teisingas parėdymas? 

YRA TAI DAVIMAS KIEKVIENAM PROGOS. 

Ar tu prisidedi prie pagelbėjimo mums sutvarkyti dalykus 
ir ;iuos pagerinti del savęs? Jus neesate girdėję mūsų pusę. \ 

Alt TAT TEISINGAS PASIELGIMAS? Jus visai nieknneži-
note, ant kurių vienų tiktai guli atsakomybė ir ką mes jums tu
rime. Ar tas teisinga? Ar tas protinga? 

Kas jus gundo nekalbėti su mumis? I r kodėl jie neleidžia 
Jums kalbėtis su mumis? Ko jie bijosi? Ar ^ali būti kokia 
blėdė jums su mumis pasikalbėti ? I r susitvarkyti tarpe savo 
reprezentantų kurie ir toliau sy mumis kalbėsis apie dalykų sto
vi ir visa tvarka? 

Kokis yra tikslas tų kurie priešinasi justi grįžimo j darbą ir 
užsidirbimo savo gyvenimo ir sustatymo geresnės tvarkos negu 
lig šiol buvo f Ar jie dirba del jūsų gerovės? 

Ar jie gerai elgiasi taip jums patardami, ir atitolindami jus 
nuo to ko jus norėtumėt gauti; tai yra padarant sutartį sti kom
panija kuriai jus dirbate ir savo'reprezentantais ? 

Jati seniai mes šitą plianą turėjome omenyje ką šiandieną' 
jums siūlome. Mes praleidome laiko ir pinigų ant jo. Tas buvo 
reikalinga norint atlikti atsakančiai. ~ 

AR MES GAUNAME TEISINGĄ PARĖDYMĄ I š J U S 
UŽ TĄ? 

Jus turėjote palaukti ir išgirsti KĄ MES JUMS SIŪLOME. 
Jus galėjote palaukti ir išgirsti nuo MŪSŲ PAČIŲ ką mes keti
name JUMS duoti. 

Ar tai teisingai J U S ELGIATĖS t ik ta i spręsdami ka K I T I 
jums sako apie mūsų nuomones—žmonės kurie neinteresuojasi 
nei jūsų nei mūsų gerove, jiems rupi visai kas kitas? 

Jeigu norite teisingo parėdymo, PAMĄSTYKITE GERAI. 
Ar teisingai elgiatės dabar? 
Sugrįžkite į darbą ir sustabdykite tą PAIKĄ NESUTIKI

MA UŽ NIEKNIEKIUS. 

B. KUPPENHEIMER & CO. 
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