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V o k i e č i a i g a v o T a i k o s S u t a r t i įsigyk tokj Pagarbos Ženklą 
NUO VOKIEČIU DABAR PRIGULĖS TAIKA. KINIJA APELIUOJA Į PRE 

Z I D E N T A W I L S O N A . 
PARYŽIUS, geg. 8. — Vakar tuo jaus po 3:00 (po pietiį) 

talkininkai indavė Įžengiamosios taikos sutartį Vokietijos ats
tovams, i 

Tasai istorinis nuotikis įvyko Hotel Trianon buste, Ver-
saillese. Visi tie formališkumai atlikta į keliolika minučių. 

Vokiečių atstovai išėjo nešini sutartimi. 
Talkininkai iškalno yra nusprendę savo tolesnį veikimą, 

jei kartais vokiečiai atsisakytų patvirtinti sutartį. 

Svarbesnes Ištraukos iš 
Taikos Sutarties 

Londonas, geg, 7. — Paviršutiniai imant taikos sąlygos, 
induodamos vokiečiams, vra sekanrios: 

\ Karės piktadarybės. 
Talkininkai viešai skundžia buvusį vokieėiu kaizeri ne už 

peržengimą kriminaliu Įstatymo, bet už jo veikimą prieš tarp
tautini; moralybę ir sutarčių nepalieėiamybę. 

Buvusį kaizeri teisti bus sudarytas speeijalis tarptautinis 
tribunalas. 

Militarinės sąlygos. 
Per sekančiu du mėnesiu nuo pasirašymo po taikos sutarti

mi vokiečiu militarinės spėkos tuvi but sumažintos ligi 70,000 
pėstininkų ir "30,000 raitarijos. Ofieierų skaitlius neturi but 
didesnis, kaip 4,000 vyru. Laisvanoriu rekrutavimas vientik 
bus leidžiamas. Vokiečiu ginklavimąsi* taippat bus žymiai su-
>iuui iiiiti>. _ „ -. 

v įsokios rųsies tortmkaeijos per 50 myliu rytuose nuo u-
pė s Hliine turi but panaikintos. 

Karės laivyno sąlygos. 
Antrojo mėnesio pabaigoje po taikos sutarties patvirtini

mo, vokiečiu karės laivyno spėkose neturi but nei vienos nar
dančios laivės. Laivyno spėkose turi ineiti tik 6 paprasti ka
rės laivai, (J lengvi skraiduoliai, 12 naikintojų, 12 torpedvalčių. 
Visi kiti karės laivai turi but padėti atsargon arba pakeisti 
prekybos laivais. 

Karės laivyno įguloje neturi but daugiau 15,000 vyrų, ku
rių tarpe nedaugiau 1,500 ofieierų. Visi asmenys, peržengian
tieji karės įstatymus arba papročius bus patraukti prieš tal
kininkų militarinį tribūna h). 

Militariniai ir karės laivyno pataisymai Tlelgoland saloje 
turi l>ut sunaikinti. 

Kiel perkasas turi but laisvas ir visuomet atviras preky
bai visų tautų. 

Atlyginimai (atitaisymai). 
Imant pilną talkininkų reikalavimu apsprendimą, Vokieti

ja turi užmokėti 5 milijardus dolierių. 
Vokietija be šito pilnai atlygina už visus karės metu pa

darytus nuostolius talkininkų civiliams žmonėms. 
Alsaee ir Lorraine sugryžta prie Prancūzijos, kuriai taip

pat pavedama Saar klonio anglių laukai. Saar apskritį kon
troliuos talkininku paskirta komisija iš 5 žmonių. 

Už 15 metų to distrikto gyventojai patys apsispręs, ar tą 
apskritį turi valdyti tautų sąjunga, ar jis turi prigulėti Pran
cūzijai ar Vokietijai. Jei žmonės pasirinks Vokietiją, tuomet 
pastaroji nupirks nuo Prancūzijos tuos anglių laukus sulig 
nustatytos kainos. 

Lenkija turės išėjimą į jūres per Danzigą, kuris paliks 
Kuosas uostas. 

Scblosvvige bus pravestas plebiscitas. 
N . 

Vokiečių kolionijos. 
Vokietija bus pakviesta visas savo kolionijas su jų tei

sėmis ir kitkuo pavesti talkininkams, sudarantiems penkias ša
lis. 

Didžiumą tų kolionijų valdys tautų sąjunga. 
Morokkoj Vokietija atsisako ir netenka visokių sulig bu

vusių sutarčių privilegijų. 
Visokios sutartys Vokietijos su Sherefian imperija panai

kinamos. ' 
-̂  

Oro sąlygos. 
Ligi ateinančio spalių mėn. 1 dienos Vokietijai bus lei

džiama turėti nuskirtas skaitlius liydroplanų, kurie bus pa-
vavtojami minų suieškojimui. Po tos dienos Vokietija negalės 
turėti nei jokio militavinio lakstytuvo. 

Orlaiviams pašiūrės uždraudžiama turėti 93 mylių ploto 
nuo Eiline. Visos toje juostoje orlaivystės vietos (aviacijai 
skirti žemės plotai) turi but panaikintos ir žemė išarta. 

Vokiečių kabeliai. 
Penkiolika vokiečių kabelių talkininkai paima savo nuo-

žiuron. 

Kinai atstovai ^prašalinti iš 
konferencijos sąrašo. 

Paryžius, geg. 7. — Šiandie 
Versaillesc vokieėiu atstovams 
talkininkai induos taikos su
tartį. 

Paskirton vieton susirinks 
visų šalių, dalyvaujančių tai
kos konferencijoje, atstovai. 

Vakar paskelbta tu šalių są
rašas. Sąraše nepažymėta Ki
nija. 

Pirm keliu diena Kinijos 
atstovai užprotestavo prieš ja
ponu grobiškumą. Kuomet 
protestas nieko nepadėjo, ki
nai atstovai pranešė, jog iš
eina iš taikos konferencijos. 

Ve kodėl jie pralenkti šalių 
sąraše. 

Tad kinai atstovai "vakar a-
peliavo į prezidentą Wilsoną, 
kad Kinija butų indėta sąra
šam 

Nežinia, kiek gelbės tasai 
apel i avimas. 

PRINCAS BUELOW AUGS 
T I N A E B E R T A . 

ARGENTINA DEPORTUOJA 
R A U D O N U O S I U S . 

Sako, Vokietija busianti išgel
bėta. 

Rymas, g e $ 7. __ Giornale 
d'Italia paskelbė savo sandar-
bininko pasikalbėjimą su prin
cu Buelo\vu, buvusiuoju Vo
kietijos, kanclieriu. 

Buvusis kanelieris augština 
Vokietijos prezidentą Kbertą 
ir kanclierį •Sebeidemanną. Sa
ko, jiedu deda pastangas ir 
darbuojasi su visu pasišventi
mu, bi tik apsaugoti Vokie
tiją nuo suirimo. 
Buelow tvirtina, jog Vokieti

jai didžiausias pavojus grū
mojąs nuo monarcbistų, kurie 
ten gali įvykdinti nuosavią 
sistema šalies valdyme, 

4. • 

Italijos reikale princas pa
žymėjo, jog uostas Fiume turi 
prigulėti Italijai. Nes tenai gy
vena nepalyginama didžiuma 
italų. , 

Buenos Aires, geg. 8. — Vie
tos policija rankioja įvairius 
radikalius gaivalus ir juos lai
ko atvienėjime. Tarpe jų yra 
visokio plauko bolševiku ir a-
narcliistu. Jų busią arti poros 
tūkstančių. 

Argentinos vyriausybė nus
prendė tuos visus neramiuo
sius gaivalus deportuoti. 

Šią savaitę Cbieagoję seka, taip va-
<li«aina " P i n s JįJuliscriptioTi » » : a u \ -

BERLYNO POLICIJA KO 
VOJA SU GATVINIAIS 

PIRKLIAIS. 

4 policijantai sužeista, 1 civi
lis užmušta. 

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 
400 ŽMONIŲ. 

Londonas, g^g. s. 

Berlynas, gvg. 7. — Aną die
ną policija čia susirėmė su 
pirkliais-sukčiais, kuomet bu
vo aorima juos areštuoti.'Vie
na- civilis žmogus užmušta ir 
4 poliemonai sužeista. 

Taškui policijai pagelbon pa
siųsta kompanija kareivių, 
kadangi už vagišius buvo už
sistojusi žmonių minia. 

(lalu-gale policijai pavyko 
suimti kelis pirklius, pas ku
riuos atrasta tūkstantis nele
galių maisto kortų ir daugelis 
pavogtų prekių. 

(lovėda mėgino suimfuosiu* 
gelbėti. Bet buvo išvaikyta. 

PASIDAVĖ UNGARIJOS 
BOLŠEVIKAI. 

- (5 auta 
žinių, kad praeitį savaitę Mar 
skvoje buvo pakilusios milži
niškos gyventojų riaušės prieš 
bolševikus. 

Bolševikai riaušes apmalši
no Apie 400 žmonių, daugiau
sia darbininkų, nužudė 

liiaušiu metu darbininkai 
reikalavo maisto ir šaukė: 
"Salin Leninasdr Trockis! Te
gu prasmenga bolševikizmas!' 

GRANT PARKE PAŠAUTA 
ŽMOGUS. 

Gauta patvirtinta žinia. 

Basei, geg. 7. — Tš Viennos 
depešoje patvirtinama žinia, 
jog Ungarijos bolševikų val
džia krito. Bolševikai pasida
vė be jokių sąlygų. 

Bolševikų valdžios maisto 
ministeris Conbon su šeimyna 
pabėgo iš Budapešto ir prisi
dėjo prie bolševikų priešinin
ku. 

J is sakosi todėl apleidęs boK 
ševikizmą, nes Belą Kun vei
kias lyginai koks cezaris, ne-
paisydamas pašalinių nurody
mų. 

Pranešama, kad čekų ka
riuomenė esanti tik už 20 my
lių nuo Budapešto. 

KARŠTA DIENA NEW 
YORKE. 

Vakar, gegužės G, (Jrant 
parke jurininkas sargybinin-
kas pašovė vieną žmogų. J is 
vadinasi George Goddard, ne
senai atkeliavęs iš vakarinių 
valstijų. 

Pasakojama, jog tai radika
las. J is norėjęs sukelti timkš-
mą, o gal ir riaušes. 

Pramogų metu orkestrą ė-
mus groti šalies naci jonai į 
himną, (loddard atsisakęs nu
siimti skrybėlę. Tad prieš jį 
pakilusi publika. 

Tuomet Goddard išsitraukęs 
revolverį ir paleidęs du šūviu 
oran. 

Po šito kaip kartas arti bu
vęs vienas jurininkas ant sar
gybos. Tasai priliodavęs savo 
šautuvą ir paleidęs du šūviu 
į Goddardą. 

PcAšito Goddard suimtas. 
Jurininkas tvirtina, kati 

Goddard dar jam grūmoję?! su 
revolveriu. 

Cianą to, visgi, pakelta ne
paprastas trukšmas. 

New York, geg. 7. — Užva
kar čia buvo labai karšta šiuo 
laiku'diena. Pusiaudieniu ter
mometras rodė 85 laipsnius ši
lumos. 

Pavakarėje atėjo griausmai 
ir atvėsino ihkaitusį orą. 

TAIKOS SUVĖLINIMAS — 
PRAGAIŠTIS. 

Londonas, geg. 7. — Daily 
Cbroniele korespondentas iŠ 
Paryžiaus rašo, jog taikos 
padarymo suvėlinimas visoms 
tautoms yra tikroji pragaištis. 

BELGAI NORI ČIA PASI
SKOLINTI PINIGŲ. 

Bruselis. geg. 8. — Belgijos 
vvriausvbė nori Suv. VaNti-
jose kuoveikiaus pasiskolinti 
$500,000,000. Tą paskolą sako 
gvarantuosianti vokiečių at-1 
lyginimu, skiriamu Belgijai. 

panija Pergalės 'Paskolos reikalais. 
Tas padaryta todėl, kad Chicago 

neapturėtų nereikalingo pažemini
mo, kuomet paskirtu laiku nebus 
surinkta miestui paskirtoji Paskolos 
suma. 

Karės Paskolos Organizacija tad 
E nusprendė visiems tiems, katrie turi 
j= pirkę bondsus ir pirks jų dabar dar-
į daugiau, duoti specijalius atžymo-

jimo ženklus. Tie ženklai yra tokie, 
kaip čia matomas vaizdelis. 

Pirkusieji daugiau bondsų tuos 
ženklus prisisega prie atlapo, kaip 
ir paprastuosius ženklus. 

Chicagai grūmoja krizis. Tšpradžių 
perdaug pasitikėta savimi. Be reika
lingo uolumo imtasi darbo. Dabar gi 
pasirodo, jog mažai čia subskripcijų 

REIKALAUJA 8.000 
KAREIVIŲ. 

Į Į ^ - padaiyta, dar permažai bondsų par
duota. 

Ligi kampanijos pabaigos palieka 
§5 vos kelios dienos. Reikia surinkti 
ĘĘ dar kelios dešimtys milijonų pasko-
35 los. Tai nelengvas darbas. 

Washington, geg. S. — Ka
rės departamentas paskelbė, 
jog tuojaus yra reikalinga 
8,000 laisvanorių kareivių. 
Jie reikalingi pasiųsti Sibert-
jon, kad pamainyti t< n esan
čius amerikoniškus kareivius. 

PaŽMnėta, kad šitų kareiviu; 
larpan bus priimami tik bu
vusieji kareiviai ir gerai Iš
miklinti militarizme. 

NETEISINGOS ŽINIOS 
APIE KARALIAUS 

DUKTERĮ. 

Londonas, geg, 8. — Čia ofi-
cijaliai užginamos laikraščiuo
se padėtos žinios, buk Angli
jos karaliaus 'duktė ištekėsian
ti už kokio tai grafo. 

Prie to darbo reikia visiems su-
brusti. Peikia užsisakyti daugiau bondsų. Kiekvienam reikią 
įsigyti tą "ševroną". Tegu jis liudija apie mušu ištikimybę 
šaliai, jos reikalams. 

Jei Chicago karėn prieš autokratizmą galėjo pasiųstiJuk<-
tanėius savo vyru, kurių daugelis paguldė galvas, tad Oiica-
go privalo ir duoti reikalingą pinigų sumą. Pinigai yra reika
lingi parvežti iš Europos kareivius ir kitokiems reikalams su-' 
traškinus vokiečių kaizerizma. 

Lietuviai, katrie turite jau pirkę po vieną bondsą, pirki
te dar po kitą. Ir įsigykite taos at^ymėjimo ženklus. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiisiiiiiiifiiiifiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiifiiiiiiiitifiitifiifiiiiiitiiiiiiiitiiti 

Šeimynai pragyventi per 
me tus reikia $2,500 

Washington, gog. S. — Šalies ilinga šeimynai. Nes be to jau 

32 AUSTRIJOS ATSTOVAI 
1 KELIAUJA KONFE-

RENCIJON. 

Geneva, geg. 8. — Taikos 
konfereneijon į Paryžių iške
liauja $2 vokieėiu Austrijos 
atstovai. J ie pravažiavo per 
Berne . 

PETROGRADE KARĖS 
STOVIS. 

vyriausybės investigatoriai 
prngyveninio pabrangimo rei
kale atliko sau pavestą dar
bą. Jie atrado, jog penkių 
asmenų; šeimynai pragyventi 
per metus yra reikalinga $2,-
500. Taippat jie pranešė, kad 
Suv. Valstijose pragyvenimas 
nuolat kyla augštyn, viskas ei
ną brangyn ir brangyn. 

IT tik mažuma šeinYynų, tu
rėdama per metus $2,500 j -
plaukų, gali metų pabaigoje 
sutaupyti nedaugiau, kaip 
$100. 

I š tų $2,500 met inių įp laukų j še imyna per me tus n e t u r i 
40 nuoš. sunaudojama mais- tiek įplaukų, gi reta katra fu-
tui. Drabužiams 15 nuoš., ran- ' r i apie $2,000. 

IK butų galima gyventi. 
Bet kad ta šeimyna jaustųsi 

sveikesnė ir galėtų turėti nors 
paviršutiniai kiek išlaidų "ki
tokiems reikalams, be ko civi
lizuotas žmogus negali apsiei
ti, prie paminėtų išlaidų būti
nai reikia dar pridėti $1,000. 

Tad ir išeina, jog- vienos 
šeimynos -pragyvenimui per 
metus reikalinga $2.500. 

Viskas eina brangyn. 

Tuo tarpu visiems yra žino
ma, kad nei viena darbininko 

Londonas, geg. 7. — Rusų 
bolševikai Petrogradą, anot žu 
nių, yra pavedę kontroliuoti 
suomiams bolševikams. Po to 
kaip mieste, taip visam aps-
kiityj paskelbta karės stovis. 

Kontroliuoti Petrogradą ir 
apskritį pavesta komitetui-iš 
trijų bolševikų. TJie įgalioti 
veikti, kas tik jiems patinka
ma. 

ANGLIJA ATIDARO DURIS 
SVAIGALAMS. 

Londonas, geg. 7. — Vy
riausybės atstovas parlamente 
pranešė, kad Anglijoje per
mažai degtinės. 

Tad nuspręsta degtinę im
portuoti iš Kanados ir iš Suv. 
Valstijų. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE ' 'DRAUGĄ" 

dai 14 nuoš., šviesai 5 nuoš. 
Likusieji pinigai suvartojami 
kitokiems reikalams, kaip tai 
sveikatingumo, apsidraudimo 
ir tt. 

Tuos apskaitymu* paskel
bė Darbo departamentas, ku
rio investigatoriai tyrinėjo 
žmonių pragyvenimo stovį. 

Šeimynos sąmata. 

New Yorke tyrinėjimai tuo 
žvilgsniu atlikta. Tam reikalui 
paimta 518 šeimynų. 

Ir štai kas patirta: 
Šeimyna iš 5 narių turi ve 

kokias būtinas išlaidas per 
metus: 

Maistas $640.92 
Drabužiai 253.68 
Randa 214.62 
Kuras ir šviesa 64.30 

' Naminiai daiktai 51.05 
Kitokios išlaidos 284.35 
Viso bus f 1,508,92. 
Tiek pinigų būtinai reika

di maistas ir kitokie pra
gyvenimui reikalingi daiktai 
nuolat brangėja. 

Reiškia, darbininkų šeimy
noms grūmoja vargas ir skur
das. 

Vvriausvbė suranda skurdo 
priežastį. (Jaii lengvai su
rasti ir priemonę, kad tą skur
dą prašalinti. 

RŪKYMAS IR TOLIAUS 
UŽDRAUSTAS. 

Gatvekarių platformose rū
kymas ir tol i aus uždran.^Ss. 
Best ik laikinai. 

Miesto taryba paskyrė "ko
mitetą ištirti, ar rūkymo už
draudimas yra kiek naudin
gas, ar gal tik kaip kam pa
keliąs ambiciją. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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Metams $5.00 
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Prenumerata mokasi iškalno. Lai-
k%* skaitosi nuo užsiraaymo dienos ne 
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adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
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"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telefonas McKinley 6114 

Seimo Įsišokimai. 
, Lietuvos veikėjai dar 1916 
įlietais, susivažiavę Švedijoj 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės reikalus tartis, Amerikos 
iietuviams šiuos reikšmingus 
Jodžius ištarė: ' 'Darykite, 
Seikite; jei neišgalite ir nieko 
nedarykite, tik, susimildami, 
nors mums už nepriklausomą 
Lietuvą kovoti nekenkite". 

Šie Lietuvos veikėju žodžiai 
r* c 

prisimena, kuomet Chieagoje 
susitarus burvs šaukia lietu-
vius seimuoti, nutarimus Lie
tuvos reikalais daryti ir rezo
liucijas nešti. Neištariame 

l aukė jų bloguose noruose Lie
tuvos laisvės kovotojams pa
kenkti. Bet jie pakenkti gali. 
Pakenkti gali ne kuo kitu, 
kaip įsišokimais, ne vietoje re
zoliucijomis. Imkime šį nuotiki 
. J seimą Šaukiantieji daugiau
sia atsirėmė tuo. kad reikia 
protestuoti tautos vardu prieš 
lenku užgrobimą Vilniaus. Jei
gu seimas but įvykęs pirma, 
negu butu atėjusi žinia, kad 
Vilniaus lenkai nėra paėmę, 
£eunas but tikrai rezoliucijas 
išnešęs, reikalaujant lenku iŠ 
Vilniaus lauk kraustvtis, kuo-
jnet lenką ton visai nėra. Kuo 
lietuviai but pasirodę? But pa
sirodę ne kuo kitu, kaip ne-
lineliais, Don Kišotais, su vė 
jo malūnais kovojantieji. Tai
kos Konferencija, valstybių 
diplomatai but stebėjęsi, iŠ kur 
'atsirado tokie žmonės, kurie 
dalyku stovio nežinodami, viso 
rimtumu tautos vardu rašo re
zoliucijas, protestuojant prie* 
tai, ko visai nėra. Lietuvos at
stovai ir valdžia but dikėiai 
•turėjusi teisinti savą tautiečių 
Chieagoje ne vietoje įsišoki
mą, daranti gėdą visos tautos 
rimtumui ir susiklausymui. 
Tai tik vienas pavyzdis. 

šaukėjai, vėla, savo atsišau
kime remiasi ant to, kad ko
kis ten New York Tribūne ko
respondentas tą ir tą apie Lie
tuvos reikalus pranešęs. Vyrai, 
negi galima tautos politiką da
ryti, rimtai kovos imtis su vi
sai.- lenku melais ir kažkokią 
korespondentų paskaloms! 
Ant tyčia leidžiamą melą, pa
skalą — tautos politika nest-
daro. Taip elgiantis mes pa
sauliui ant juoko išsistatysime, 
juokdariais užsirekomenduosi
me ir Lietuvos veikėjams, 
Lietuvos valdžiai pakenksime. 
. Vilniaus atsitikimas parodo, 
k a i p g r e i t a f g a l i n m į s i š o k t i ir 

i š v i s o r i m t o ctarbo k o m e d i j a s 
išdaryti. Sykį taip arti pavo
jaus atsistoję, kas gali būti 
tikras, kad ir kituose atsitiki-
muoe i r k l aus imuose seimo 
kviesliai visus seimuojaneius 
ir tautą neprives prie kome
dijų vaidinimo f 

Kuomet tikrai matysime ir 
žinosime, kad tautos likimas 
seimo reikalauja, o ne keli 
užsispyrėliai, tuomet tai visų 
lietuvių seiman važiuosime ir 
savo balsą prie visos tautos 
balso pridėsime. Tokio tai mo
mento laukia Amerikos Lietu
viu Taryba. 

Lietuva turi savo valdžią. 
J i kur reikia protestus var
du tautos teikia ir už Lietu
vos saugumą kovoja. J i žino, 
ką daro. Mes privalome Lietu
vos valdžia pasitikėti ir nega
dinti jai tautos reikalu vesti 
savo įsišokimais. Mes turime 
ją paremti. Toki proga dabar 
atsidaro. Pristatykime ja? 
maisto, o ne šeiminių rezoliuci
jų; suteikime jai materijalės 
paramos, kad tvirčiau už tau
tos laisvę ir nepriklausomybę 
kovoti galėtų, bet nesikiškime 
ne vietoje j politiką, kur ji 
tvirčiausi balsą turi. 

Italai ir Tautybė. 
Numanu, kad italams teks 

Fiume, kur jų yra mažiau ne
gu Vilniuje lenkų. Tai didelis 
smūgis tautybės teisėms. A-
merika taip gražiai jas skel
bė, taip smarkiai jas gynė, o 
dabar turi žiūrėti dantis su
kandus, kaip italai skriaudžia 
silpnesnius už save. 

Jeigu vienas Wiisonas butų 
vedęs pasaulio politiką, jis ne
būtą užsiloidęs italais. Karės 
laiku jugo-slavai visa širdimi 

i 

buvo atsidavę talkininkams. 
Karei pasibaigus viena talki
ninkė, Italija, jugoslavus nus
kriaudė, o kiti talkininkai ne
galėjo apginti. Tas atsitikimas 
permainys jugo-slavų jausmus. 
U ž k e l i ų m e t ų , g a l , i š g i r s i m e , 
kad jugo-slavai jau eina iš
vien su vokiečiais, nes tie ža
da mažinti savininkams gvvai 
reikalingą ir teisingai priklau
santi jiems uostą. 

Šitai]) apseidami italai 
smarkiai susilpnino tarptau
tini talkininku darbą. Dėlto 
negalima sakvti, kad italai 
butą visiškai atsidavę talki
ninkams. Italai nepasigailėjo 
talkininkų pačiame svarbiau
siame fnomente del Fiumes, 
kurioje jų yra tik po 15 iš 
kiekvieno šimto gyventojų. 
Ant salos Malta beveik visj 
gyventojai yra italai, o ta sa
la priklauso Anglijai. Ant sa
los Korsika apie 80 žmonių iš 
kiekvieno 100 kalba itališkai, 
o ta sala priklauso Prancūzi
jai. Ar neateis ta diena, kari 
Italija del Maltos ir Korsikos 
kreipsis prieš Angliją ir 
Prancūzija, susidedamą su jų
dviejų priešais.; Jug iki 1914 
m. Italija ėjo išvien su Vo
kietija ir Austrija tik dėlto, 
kad tikėjosi atgriebti minė
tas dvi salas. J i jųdviejų ne
užmiršo. 

Lietuviams nelabai rupi kas 
bus su dviem salom, bet labai 
skaudu žiūrėti, kacTginkluo
tas užėmimas nepriklausančio 
miesto persveria teises ir pri
žadus, kuriuos talkininkų va
dai skelbė. .Lenkai taippat 
ginkluotomis jiegomis užėmė 
Vilnių. Jie, matomai, tikisi, 
kati ir su tuo miestu bus kaip 
su Fiume. Jeigu taip įvyktų, 
tai ir lenkai pasirodytų esą 
talkininkų darbo ardytojais. 
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Petrogrado Patinimas. 
Laikraščiuose praskambėjo 

žinia, kad suomiai, arba fi
liai, paėmę Petrogradą. Nors 
tas miestas yra Rusijos ir bol
ševikų sostinė, tečiaus Ameri
kos spauda mažai tesirūpino 
jos patekimu suomiams. Vieni 
amerikiečiai abejoja ar ta ži
nia teisinga, kiti, nors ir nea
bejoja, tai betgi mintija, jog 
Petrogradas Rusijai nėra taip 
svarbu kaip Londonas Angli
jai, arba Paryžius Prancūzijai. 

Nei mes nežinome, ar netikė
toji žinia yra teisinga, bet 
mums rodosi, kad nereikėtų 
perdėti Petrogrado svarbumo, 
nei .perdaug paniekinti jo 
reikšmės. 

Geležinkelių Mazgas. 

Petrogradas yra aštuonių gėle 
žinkelių pabaigai Vienas gele
žinkelis, kuris baigiasi Petro
grade, yra ilgiausias visame 
pasaulyje, nes išneša 14,000 
viorstų ir apjuosia skersai 
šiaurinę Aziją bei šiaurinę IMI-
ropą. Tas geležinkelis vadina
si Siberijos Skersinis, angliš
kai Transsibirien. Antrasis to 
geležinkelio galas yra Vladi
vostoke. 

Kitas Petrogrado geležinke
lis eina į pietus per Vilnią bei 
Kijevą ir Odesoje atsiremia į 
Juodąją Jurą. Tas yra maž
daug tokio ilgio, kai]) didžiau
sieji Amerikos geležinkeliai. 
Jis v ra trišakas: Nuo Odesos. 
į Vilnių, nuo Varsa vos į Vii 
nių ir nuo Berlyno į Vilnių., 

Trečias geležinkelis suvežą 
į Petrogradą Latvijos ir Kšto-
nijos turtus. Jis eina nuo Min
taujos, per Rygą ir Revelį į 
Petrogradą. 

J tą miestą suseina Suomijos 
geležinkeliai dvilinkais bėgiais 
nuo Vipurio (Viborgo). Ka
rės laiku Petrogradas susijun
gė geležinkeliu su miestu Ko
la, gulinčiu ant Šiaurių Van
denyno kranto. Arcbangelsko 
ir Vologdos geležinkel iai t a ip 
gi baigiasi Petrograde. Antga-
lo į Petrogradą ateina šaka 
geležinkelio, sujungiančio 
Vontspilę su Maskva. 
Geležinkelių vertė yra didelė 

vertę, nes visi didžiausieji Ru
sijos geležinkeliai susibėga 
Petrogradan. Rusijos turtų 
syvai vaikščioja geležinkeliais, 
nes ji mažai turi kitokių kelių. 

Vandeniniai keliai. 

sija teturėtų tik vieną vande 
nų kelią per Baltąją Jurą, bū
tent, iš Petrogrado pro Kronš-

,tatą. 
Didžiausias vidurinis van

denų kelias Rusijoje yra upė 
Volga. Nuo Astrachanio iki 
Ribinskui ji yra užtektinai 
gili savaimi. Caro valdžia ne
pasitenkino tuomi, o gilino 
Volgą, taisė kitas upes ir ka
sė kanalus, kol pasidarė vie
nas vandeninis kelias nuo Pet-
rogrado iki Baku anapus 
Kaukazo. Visa ta sujungta li
pių, ežerų, ir kanalų daugybė 
vadinasi Marijos sistema. Vie
nas jos galas Astiachanius, o 
kitas — Petrogradas. 

Prieš lenkų pasikėsinimus 
pasisavinti Vilnių mes protes
tuojame visomis jiegomis, nes 
tat yra vistiek ka Lietuva pa-
pjauti ekonomiškai. Petrogra
das Rusijos pirklybai ir pra-
monijai yra taip pat reikalin 
gas, kaip Vilnius Lietuvai. 

Petrogradas Svetimoje Žemėje 

Yra vis-gi didelis skirtumas 
tarp Vilniaus ir Petrogrado, 
kad mūsų sostinė guli mūsų 
žemėje, nors gyventojų Vil-

tenai, kur jų yra daug, betjniuje yra daugiau svetimų ne-
dar didesnė tenai, kur jų ma- gU lietuvių. Petrogradas-gi gu
žą. Tai-gi Rusijoje Petrogra- i Ii ne Rusų žemėje, 
das turi neapsakomai didelę, Upė Neva turi suomišką 

Turtus išvažioja taip-gi lai
vai vandeniniais keliais. Bet 
ir tuos Rusijos politikai suve
dė į Petrogradą. Vandens ke
liai būva dvejopi: viduriniai 
ir išlaukiniai. Viduriniais va
dinasi tie, kuriais važiojami 
turtai savo žemės viduryje, o 
išlaukiniais tie, kuriais eina 
pirklyba su svetimomis .tauto
mis. 
Didžiausias Rusijos vandeni

nis kelias pirklybai su sveti
mais yra Baltoji Jura, prie ku
rios guli Petrogradas. Prieš 
karę Rusija naudojosi Liepo-
jum, Ventspilo, Ryga, Perna-
va, Reveliu ir visais Suomių 
uostais. Dabar Latvijos, Esto-
nijos ir Suomijos netekus, Ru-1 ( i o l to" Petrograde yra pavo-

vardą. J i reiškia pelkę. Ta ša
lis, per kurią bėga Neva, yra 
dalis Suomių žemės, vadina
ma Mingrelija. Dabar Petro
grade ir ap^e Petrogradu yra 
daugiau rusų negu suomių 
bet pirmutiniai tos šalies gy
ventojai, išlikusieji iki dabar, 
tebėra suomiai. i 

Del tos priežasties ir suo
miai, pasikėsino užimti Pet
rogradą, nors jie anaiptol ne
ketina užimti svetimų plotų. 

Teisybės žodis. 

Rusijos biurokratai padarė 
neapsakomai didelę klaidą, 
kad ant svetimos žemės sta
tė savo sostinę ir kad į ją su
vedė pačias didžiausias savo 
turtų gyslas. Jeigu suomiai, 
pasiremdami tautinės teisybės 
dėsiniais, atsims ir pasilaikys 
Petrogradą, tai Rusija turės 
daugiau nuostolių ateityje, ne
gu turėjo naudos praeityje. 

Suomiams pasilaikius Pet
rogradą nekuomet nebus ge
ro tai]) Rusijos ir Suomijos, 

& 
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jus pasaulio taikai. 
Apsvarsčius Rusijos reikalus 

ir Suomių teises, išrodo kad 
suomiams geriau yra atsiža
dėti Petrogrado ir apielinkių. 
J is nėra taip reikalingas 
suomių tautybei, kaip Rusijos 
gyvybei ir neprigulmybei. 

NEPRITARIA SEIMUI. 

Katalikų Vienybės 1 sky
rius Dievo Apvoizdos parapi-
joj, laikytame susirinkime ge
gužio 5 dieną, seimo reikale, 
kurį šaukia tūli Cbjcagos as-
menvs, nutarė klausyti "balso 
inusų augščiausio autoriteto 
Lietuvos politikos reikaluose 
— Amerikos Lietuvių Tary
bos. Susirinkimas išreiškė A-
merikos Lietuvių Tarybai pil
ną pasitikėjimą ir tik jos ntt-
rodvmus sekdamas Katalikų 
Vienybės 1 skyrius darys 
žingsnius lietuvių tautos rei
kaluose. 

Adomas Stulginskis, 
pirmininkas. 

Izidorius liekis, 
raštininkas. 

0 l l f l j 

RAŠYKITĖS PERGALĖS 
LAISVĖS PASKOLAI! PA 

DĖKITE DĖDEI ŠAMUI 
PABAIGTI DARBĄ! 

SKAITYKITE 
DRAUGĄ" i C 

Nei šis, nei tas. 
Karjera. 

Visi daiktai turi savas isto
rijas ir karjeras. Pasiklausk, 
jei moki, negyvųjų daiktų: se
nų ratų, nuplyšusio pantaplio, 
išklipusos lovos, nudėvėtos 
sermėgos—išneš tokią istori
ją, kad nu! Neatsilieka nė gy
vieji, gaidžiai, kuinai^ didvy
riai ir maži žmogiukai, Jurgis 
Spurgis ir Kareiva ir su isto
rijomis sutvėrimai. Gyvo ir 
negyvo sutvėrimo tarpais tu
rima pašėlusios karjeros 
"aukso gadynės" laikų. 

Pavyzdžiui pantaplio karje
ra. 

Kol jis naujas, neišklipęs, 
daug savęp akių patraukia ir 
da kokių akių! Mergaitės geri] 
geriausio vyro r ieier iškurnu 
neįstengs apvertinti, jei ant 
jo tiesių ir stambių kojų bus 
išgveręs batas. Matote, kaip 
naujas batas vaikiną iš keb
laus padėjimo ištraukta, prisi
deda simpatijos ingyti. 

Na, kągi tamstos manote 
anie Jurgio Spurgio karjerą i 
Ar su ja išgelbės jis tautinin
kų partiją9 Rodos, jam reikė
tų. Visgi jo karjera didesnė 
už bato. 

11:30 vai. Saliuno rankovėje: Zimoutas kėlė ranką—balso 
prie Laimės gatvės ir—trečios. \ negavo. Dangtelis kištelėjo— 

•Vedėjas Butkus atidaro su- ;negavo. Pakėlė iš kampo ran-
sirinkimą. Visi sustojo, nulen- ką bubinų draugijos atstovas, 
kė galvas į vieną kampą prieš! Pirmininkas (serįoso):"Mel-
įsivaizdintą Šliupo stovylą. džiu, tamista." 
Pasnarpsoję atsisėdo. Bubinorius (vilgo lupas, tai-

Pttmininkas: "Meldžiu ga-jso diržą, atsikosėja. Majesto
tiniams liauti bolę badžius, de-j so) : " L a i gyvuoja Spurgio 
gančius cigarus užspiauti,! sumanymas su Zimanto patai-
pypkes pridusyti ." j symu ' ir gan.' M 

Nutilo. Pypkorių pučiami du- j Delnų plepsėjimas. 
mai po kėdėmis kamuoliais: Pasiprašiau balso. Sužiuro, 
raitosi. I Laukia, ką Nepoleonas tars. 

Jurgis Spurgis (tenoras):j Kiek gerklė nešė sušukau (for-
"Broliai ir sesers! Inešu, kad j tissime): "La i gyvuoja garsių 
butų priešlaikinis seimas. Man Į sumanymų petelniaus profeso-
jis patinka." 

Kareiva: "Paremiu Spurgio 
sumanymą. Kunigai tą ir tą 
padaryti nori. Skubėkim." 

Zimontas: "Pr idė t prie 
Spurgio įnešimo—reikia prieš
laikinio seimo ir gan." 

Dangtelis: "Nieko nepr idė
jai, tik Spurgio atkartojai ." 

riai!" 
Patiko. Visas susirinkimas 

siuntė švelnų "smile ." 
Prasidėjo fuga. Ovacijoms 

užėjus, mitingas likosi neuž
baigtu. ' 

$2,000,000.00 
Lietuvių Prekybos Bendrove 

244 W. BROADWAY SO. BOSTON, MASS. 

Jeigu Tamstai pasitai
kytų proga pirkti gerą ir 

^ ^ ^ V ^ ^ S r ^ l ^ 1 1 1 1 1 1 ^ 1 hizT1i P ^ i a i ' tai. Tamsta tos pro-
* gos nepraleistumeif Apie tokią progą 

mes norime Tamistai pranešti, tik ne visą 
biznį siūlome, bet dalį. 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 
dalį gali pirkti. Juo daugiau pinigų mo
kėsi, tuo didesnę dalį gausi. 

Biznis pelningas. Per pirmus tris mėne-
V : i L s i u s uždirbo 4o nuoš. ant indėto kapitalo. 

' . ^ I ^ - ^ ^ ^ ^ T o l i a u s uždirbs be abejo daugiau. 
Biznis yra geras. Dividendų jau išmokėjo ir mokės kas 

tris mėnesius gatavais pinigais be jokių keblumų. Uždarbiai 
nėra skirstomi visokiems dalykams, bet visi eina vien tik šė-
lininkams. Biznis nėra maišomas su politika ar kokia kita 
pt opaganda. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ 
yra didžiausia lietuvių Pramonės Įstaiga. J i jau dirba 

sekančius darbus: 
1. Specializuoja pardavime visokių prekių. 
2. Siunčia atstovą, į Lietuvą gauti tikru žinių apie Lietu

vą, ir jos gyventojus, atidaryti ofisus Lietuvoje ir nu
vežti žinių šėrininkų giminėms ir pažįstamiems. 

3. Steigia pasažierinių laivų liniją tarpe Bostono ir Klai
pėdos. 

4. Tuojaus pradės siųsti tavoms į Lietuvą. 
5. Patarnaus siuntime pinigų \ Lietuvą,. 
6. Patarnaus visuose reikaluose važiuojantiems i tėvynę. 
7. Steigia audimų išdirbystę. 
8. Pardavinės Amerikos tavoms Lietuvoje ir Lietuvos 

tavorus pardavinės kur tiktai bus galima. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ 
daug nesigiria, bet daug veikia, ^ o s veikimas yra platus ir ji 
turi žmones, kurie tą visą darbą supranta ir pasekmingai veda. 
Jos valdyboje ir rėmėjų tarpe randasi tokie gerai žinomi žmo
nės, kaip kun. K. Urbonavičius, Tautos Fondo pirmininkas; 
kun. P. Saumsaitis. VVaterbury lietuvių parapijos klebonas] 
Jonas E. Karosas, L., D. S. sekretorius; Antanas F. Kneižis, 
"Darbininko" Administratorius; Antanas Vaisiauskas, Cam 
bridge, Mass. lietuvių kolonijos veikėjas; kun. J. Švagždys, 
Nonvood'o parapijos klebonas; A. S. Šliokaitis, rėmėjas visų 
gerų užmanymų; Kazys Šalis, specialistas-kontraktorius bu
dink ų statyme; J. J. Roman, studentas garsaus Harvardo Uni-
vu-site Pramonės ir Prekybos skyriuje; Pranas Virakas, LDS. 
pirmininkas; Pranas Gudas, "Darbininko" redaktorius ir dau
gelis kitų sumanių ir apsukrių ypatų. Pelnas iš šios Bendro
vės iki šiol buvo ir be abejonės ant toliaus bus didis. 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ 
reikalaus daug darbininkų ir specialistų prie visokių darbu. 
Tuos darbininkus ir specialistus samdys iš šėrininkų tarpo kur 
tiktai bus galima. Šėrininkai turi pilną kontrolę ant Bendro
vės. Jie renka ant susirinkimų savo direktorius, kurie turi 
išduoti atskaitą šėrininkains iš savo veikimo Bendrovėje. 

BRANGUS SKAITYTOJAU 
jeigu nori visados pasilikti kitų pastumdėliu, jei nori visados 
leisti svetimiems save išnaudoti, jei nori visą. Lietuvos gerovę 
pavesti į svetimų rankas, jei nori kad vien't ik kiti iš Lietu
vos naudotųsi, jei esi užganėdintas leisti kitiems sukrauti tur
tus iš tavo sunkiai uždirbtų pinigų, tai nesidėk prie šios Ben
drovės. > 

Bet jei Tamstai nepatinka toks padėjimas, jei Tamsta ti
kiesi pamatyti šviesesnį rytojų, jei nori sunaudoti savo turtus 
ir gabumus del geresnės, laimingesnės ateities del savęs ir s;i/~ 
vo tėvynės, ženk pirmyn. Lik dalininku Lietuvių Prekvbos 
Bendrovės. Kuo greičiau tą padarysi, tuo Tamistai bus geriau. 

Bėrai parsiduoda po $").()(). Jų gali viena ypata pirkti ne
mažiau kaip penkis ir nedaugiau kaip tūkstantį. Jeigu Tam
stai nebūtų patogu įdėti savo pinigus j šėrus, tai gali duoti pa
skolą Bendrovei. Bendrovė už paskolas mokės 8 nuoš. į metus 
ir skolintus pinigus galėsi atsiimti bent kada ant pareikalavi
mo. Procentus ant skolintų pinigų Bedrovė išmokės kas tris mė
nesius. 

Platesnių žinių norėdamas gauti, rašyk laišką Bendrovei, 
bet jei viskas aišku, negaišuojv laiko, bet siųsk tuojaus pinigus 
su nurodymais kaip juos siunti, ar kaip paskolą ar už šėrus, 
ant virš paduoto adreso. * 

Fry Lunč. 
Žinot, kas buvo pirmuoju 

Zimontas: "Tamsta nosia independent laisvosios kuknios 

Mitingas. 
K k s t r a sus ir - inki i i ias^ X a k t i e s 

klausai. Aš pridėjau pataisy
mą ' i r gan / Ko nor i?" 

Suraukė kaktą rimbais, kaip 
debesį. 

Dangtelis (piano): "Sėskis, 
sėskis. Žinom ir be to, kao" 
mulkis." 

Pirmininkas (furioso). Tvo
ja koja į grindis, kaip šlėga. 
Rustas: " Š a r a p ! Spurgio me
simas baigti. reikia. Kas prie 
t o t' • 

uždėtoju? Ne? Šliupas. Antro 
irgi nežinote! Jurgis Spurgis. 
Trečias iš eilės prisidėjo Ka
reiva, nesenai baigęs petel
niaus amatą. Dabar jis turi 
spirginyčią, o prižiūrėtoju — 
Jurgis Spurgis. 

Kviečia visus atstaunuosius, 
šiaudinius katalikus ir suaižė
jusiomis bolševizmu galvomis 
socijaiistus ant " f ry lunč." 

Napoleonas XV. 
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PRANEŠIMAI. 

1. Jonas E. Karosas, Bendrovės Direktorius ir įgaliotinis 
išvažiuoja su Bendrovės ir šėrininkų reikalais į Lietuvą apie 
gegužės 15 d. Norintieji susižinoti su žmonėmis Lietuvoje, 
praneškite p. Karosui arba Bendrovei. 

2. Litiiuanian American Line, pasažierių ir prekių laivai 
tuojaus po kelių atidarymo plauks tarpe Bostono ir Klaipėdos, 
š i pirmutinė lietuvių laivų Unija yra šaka Lietuvių Prekybos 
Bendrovės. Laivai jau parūpinti. Tie kurie manote į Lietu
va grįžti meldžiame pranešti Bendrovei. 

3. Tuojaus reikalingas smarkus vyfas, mokantis Angliškai 
ir Lietuviškai važiuoti į Lietuvą, ir atidaryti sandėlį "Tract-
o r s " (traukėjų) Klaipėdoje. Pirm išvažiavimo^turės važiuoti 
į Tractorįų dirbtuvę, pasimokinti. , Gerą .'pragar>psukriam vai- | 
kinui- Atsįkančiani, vyrui &\gk apie .^,000.00 ant'metų! !• Ko- • 
rintįeji užimti šią vietą praneškite Jaišku. 

. / i 



\ 

v 

Vtvirtauienis, gegužėm S, 1919 DRAUGAS 

v / 

i 

i 

\ 

'-" r 

< 

Liet uviai 
Amerikoje 

PHILADELPHIA, PA. 

Balandžio 27 d. L. Vyčių 3 
kuopa buvo surengus vakarą. 
Vaidino drama. "Valka ta . " 
Vaidinimas pavyko. Artistai 
savo roles atliko gerai. 

Tame vakare buvo platina
ma katalikiška spauda ir par
davinėjami Vietory Liberty 
Loan bondsai. 

Gaila tik, kad publikos ne
daug atsilankė. Priežastis be
ne buvo ta, kad tame vakari' 
turėjo įvykti didelis susirinki 
mas kaslink rengiamos paro
dos. 

Vakaro vedė jum buvo p. 
Klapatauskas. ' Pelno kuopai 
visgi liko. 

Vystanti šakelė. 

k 

• 

/ 

. 

Gegužio 
SUBATOJE 

KEWANEE, ILL. 

Balandžio 27 d., šių metų, 
pas ponę 8. Piliponį įvyko ne-
papras ta i pokilis. Mat p. J . 
Piliponis paminėjo savo var
dadieni. Po teisybei jo vardą-

4. ar v 

dienia pripuolė balandžio 12 
d Bet, kad tada buvo gavė
nios laikas, tai atidėjo į ba
landžio 27 d. 

Svečių pokilyj dalyvavo ne
mažas būrelis. Visi linksmino
si, šnekučiavos, dalinosi nuo
monėmis. Tik štai pakilu ren
gėjas, p. J . Piliponis, ir prakal
ba į svečius. Sako: "Mes čia 
linksmindamies daug kalba
me apie nuvargintą tėvynę 
Lietuva, bet mūsų kalbos ne-
padės išbrist iš tų vargų. Tu
rim pasirodyti su aukomis, o 
tada tą vargu naštų paleng
vinsiu!." Išgirdę sveria i tokia 
kalbą, nieko nelaukdami, sušu
ko: "Paaukot ant tėvynės au
k u r o ! " I r pasipylė aukos. 

Aukojo sekantieji: Julius J . 
Piliponis $6.00; M. Mikėnas 
$5.00; 8. Piliponis $±<X). 

Po $1.00: Alek. ir T. Leka-
viėiai, M. S. Piliponis, K. Pi
liponis, M. Piliponis, J . Krau-
jalis, P. Petronis, P. Aštraus 
kas, M. (ledvila, B. KuV-iukas. 
Kitos smulkiais. Viso labo su
aukota $27.25. Pinigai liko 
perduoti Tautos Fondo 45-to 
skyriaus valdybai. 

Visiems aukotojams tėvynė 
bus labai dėkinga. 

Kas sekantis paseks tą gra
žų pavyzdi.' 

Josvainietis. 

CLEVELAND, OHIO. 

ATKREIPKITE ATYDĄ! 
"Draugo" knygyne galima gauti pirkti paveikslų 

Pirmosios Komunijos Atmintis po 15c 
Dirmavones Atmintis - po 15c 

* 

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 
1800 W. 46th St. Chcago, 111. 

1MIIIIIIIIIIIII1II1IIIIIBII11III1IIIIIIRIIIIHII 
Kalbėjo lietuvių visuomenės 
veikėjais p. tiulius Kaupas. 
Prakalbos paliko žmonėse dklį 
įspūdį. Taipgi kalbėjo kuu. JI. 
.1. Vaiėunas. Svetainė buvo 
pilna publikos. 

Buvo renkamos aukos. Su 
linkta $28.60. NVtik dvasinei. 
bet ir medžiagiškai prakalbos 
pavvko. 

Pr. 

CHIGAGOJE. 
IŠ NORTH SIDES. 

M. Sąjungos Savaitė. 

Moterių Sąjungos 26ta"kuo
pa, suprasdama svarbą Mote
rių Sąjungos organizacijos ir 
pildydama seimo nutarimą, ge
gužio 10 d. rengia vakarą-pra-
kalbas Koemgs svetainėje, 
3702 'Superior Ave. Kalbės 
p-lė Jakaitė iš Cicero, 111., ku
ri išaiškins delko moterims ir 
merginoms reikia prigulėti 
prie Moterių Sąjungos orga
nizacijos. 

Be to, dainuos L. Vyčim. 
choras. Pasibaigus prakal
boms bus šokiai, (leistina, kad 
kodaugiausiai publikos susi
rinktu, o ypač moterių ir mer
ginu, nes čia galės išgirsti 
gražiu patarimy. 

Onytė. 

CICERO, ILL. 

Darbininkų Prakalbos. 

Pirmadienyje, gegužio 5 d., 
Įkv. Antano parap. svetainėje 
įvyko Lietuviu Darbininkų Są
jungos prakalbos. Chicagos 
Apskričio rengiamo maršruto. 

Prakalbos. 
Gog. 20 d. L. D. S. 21) kp. 

buvo surengus prakalbas pa
rapijinėje svetainėje. Kalbėto
jam buvo p. Julius Kaupas, 
kuris dabar važinėja po Chi
cagos ir apielinkės kolonijas ir 
laiko prakalbas, šiose prakal
bose geri), kalbėtojas aiškino 
Krikščioniu Demokratu pro
grama. 

Man rodos, kad visi, kurie 
buvo tose prakalbose, be abe
jonės, gerai- suprato Darbi
ninku organizacijos reikalin
gumą ir, manau, kad tie, nieko 
nelaukdami, atsilankys L. D. S 
20 kp. susirinkiman ir pataps 
tos organizacijos nariais. 

Vpatiškai kalbant, nevienas 
teiravosi, kada vėl L. J). S. 
kuopa panašias prakalbas su
rengs. Žinoma, surengti pra
kalbas nėra sunku, tik sunku 
gauti kalbėtoją. Kurie indo-
niauja tokiomis prakalbomis, 
patariu rašvties L. D. Sąjun
gom nes joje karts nuo karto 
Krikščionių-Demokratų pro
gramas yra aiškinamas. 

L. D. S. 20 kuopos susirin
kimas įvyks nedalioj, geg. 11 
d. Šv. Mykolo Ark. parapijos 
svetainėje, tuojau po pamaldų. 
Nariai ir narės malonės nepa
miršti atsilankyti susirinki 
man. Neprigulinčius dar kvie
čiame atsilankyti taip-gi ir 
patapti L. I). S. nariais. 

K. Gerdžiunas, 
Kuopos rast. 

• 

Bell System 

Žalias >uiurelis, kuris yra dalis jusu tele-

ioi.M turi t r is ki tus šniūrelius, kurie yra 

padirbt i iš mažu variniu dratel iu. 

Kuomet telefono šniūrelis susisuka, vienas 

iš šitų drateliu gali nu t ruk t i . Rezultatas 

yra tai g i r idan t i s balsas laike vartoji-

ieletono. 

Norint gau t i visuomet gera pa tarnavimą 

esate kviečiami užžiurėti , kad tas siiiu-

relis butu liuesas nuo visokių susisukiilnj. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

RAČIŪNO NAUJI 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iš karės lauko, bolševikų dar

bai ir iliustruotos dainos. 
Bus rodomi 

PėtnyČios ir Subatos vakare 
Gegužio (May) 8 ir 9 d. 

Šv. Jurgio bažnytinėje salėje, 
prie 32-ro pi. ir Aubum ave., 
Bridgeporte. 

Nedėlios vakare, gegužės 11 
d., Šv. Mykolo parap. svetainė
je, 1644 Wabansia ave., North 
Side, Chicago. 

Utarninko vakare, gegužės 
13 d. Broliu Strumilų svetainė
je, 107tos ir Indiana ave., Ken-
sington, III. 

Seredos vakare, gegužės 14 
d; Bažnytinėje svetainėje, Kni-
erald ave. ir 123čios gatves, 
'\\Vst Pullman, 111. 

Kurie norite surengti vaka
rus, meldžiu kreiptis šiuo ant
rašu: 

A. T. RAČIŪNAS, 
1632 N.LaSalle St., Chicagojll. 

miiiiimiiiiiiimiiMiiitimiiiiiiiiimmm: 
BAŽNYTINIAI W A R P Ą I 

VARPAI VHnrai 
ATMINČIAI V A R P A I 

MoSnanne Bell Foundrr Oo. 
Balt imore. Md.. U. B. A. 

Illllllllllllllllllllllllllllllliimillllllltillll 

MERGAITĖS 
norinčios mokytis prie punch 
darbo, prityrimas nereikalin
gas; gera užmokestis ir bonus. 
Atsišaukite: 

Continental Can Co., Inc., 
2221 So. Halsted St., 

Chicago, BL 

Paleškau savo švogerkos Kotrinos 
Norgattattėst Paeina iš Kauno gub., 
Raseinių apskr., Liuolių parapijos, 
Vaišvili«k«s sodžiaus. Apie 17 motų 
ka ip ap le ido Lietuvą. Atvaž iavo j 
Melrose Park, Iii. Ten gyvendama 
ištekėjo už vyro, kurio neteko suži
noti pavardės. Ji pati ar kas kitas 
malonėkite pranerti Šiuo antrašu: 

u J ozas Dimskis, 
4ZH0 So. Wood St.. Cricago, UI. 

— 

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ*' 

I DR. M. F. BOZINGH 
LIETUVIS 

perkė lė savo ofisą i.š 84 5 Mi lwau-
kee ave,, kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 
700 N O R T H ASHLAND AVF3H E 

Kumpas Huron Gatvės 
ant aptiekos Polonia Pharmacjf. 
Priėmimo valandos vakarais nuo t> 

i iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

* » • » • • • - » » ' 

REIKALINGI AGENTAI 
po visas lietuvių apgyventas vietas 
del pardavinėjimo pat. vaistų ir toa-
letmių išdirbysčių. P /darb i s geras ir 
loigvai guli uždirbti po $85 j savaitę. 

Rašykite del platesnių paaiškinimu 
pas 

Magnus Orug Chemical Co., 
1811 So. Union Ave., Chicago. 111. 

PARSIDUODA. 
I).ų gęrj naujj namai. Vienas dviejų 

augštų plytinis, antras vieno augšto 
medinis. Galima pirkti skyrium, arba 
abudu kartų pigiai, l ietuvių apgy-
ventoj vietoj. Atsišaukite pas savi
ninką \ 

Louis Ebel , 
2659 W. 43 Str. Chicago, D l 

ANT PARDAVIMO. 
N a m a s su krautuvo ir vienų, pagy

venimų, ant West 12-tos gatves kam
pinis, labai prienama kaina. Atsišau
kite. 
Mrs. Max Aselier, 

4755 Bcacon Str., 
Chicago, I1L 

Telefonas Sunn.yj.ide 521 i* 

EKTRA. 
Ant pardavimo medinis ne-

mas su naujais įtaisymais 3 
flatų po 4 kambarius. Vertas 
$4,200, parduodamas už $3,650. 
Adresas: 4427 So. Marshfield 
ave. Savininkas gyvena žertai 
(basemente). 

ATONIC 
^ ^ D B F ^ D E I l ^ ! 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

M • • • • » * — 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Cor. Clark St. 
Koom »07, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: SI 12 80. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

ALEX. MASALSKIS 
« S 

GRABOKIU8 

Lletuvia gra-
boriua Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiauslai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

nę dalį grablų 
patys dirbame. 

3307 AUBORN AVE. 
P b o n s Drovar 4119 

a — w • • • • » • ! — a 
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V. W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Vedė Bilas T i so o— Teismuose 
Ofiaas DidmiestyJ: 

89 W. Vv ASHINGTON STRKKT 
Kambaris «•» 

Tel. Central 547 S 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeentanas, SIS W . SSvi fia> 
Tol. Tards 4181 

% » » » » • • » » • • • • • • • • • • • • • • • • ! ! 

I Dr. E. McGUIRE j 
SPECIALISTAS 

Gydyme skaudamu Akiu, Ausu. 
Nos ies ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4.00. 

Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų: 7( 
iki 9 vakare kasdien. Nedėl iomis: 

1 iki 4:30 po pietų. 
5000 SOUTH ASLAND A V E N U E 
Kampas 50tos gatvės Chicago. Ill [ 

Telefonas Prospect 7995 
8 - K 

Dr.M.T,Striko!is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47tta St., Chicago, I1L 
Ofu?o Telefonas Boulevard l « i 

Vmmų Tel. Seeley 420 

\ 
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, UL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

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

Telefonas Yards 687 

-« 
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Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIU SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki< 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.į 

Tetefonas Yard> 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

g * • » • ' 

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. 

m*** —-*; 

i i i i i i i tHi i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Resid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 
Telefonas Haymarket 2544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 8354 So. Halsted S t , Chicago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAP- »*»—A\ - ' - ? --» r 
pietų 7—8 vak. lMeueiiomis I U — 1 2 d. 

•t-
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 67S4 

GYDO VTMOKIAM LIGAfl 
8457 South Weetern Boolevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

! Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, H J i l N O I S 
Telefonas Yards 5083 

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

} į » » l ' H « » > » , « » > , J I « « | 
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DR, LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris . 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4867 

giiiiiiimiiiiiiiiiiiiėiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiPg 

I Dr. S. Naikelis | 
LIETUVIS = 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAM = 
4712 So. Ashland Ava. = 

Phtfne Drover 704f = 
= Cicero office: 4847 W. 14th SL S 

Phoue Cicero 5081 ~ 
1 Rezidencija XJW« W. OSth St. = 
r r h o n e Prospect 8585 z. 

?iiiEiniiiii!!niiiiiifniinniiiiiinKiiiiiiniS 
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Tel. Drover 794S 
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Dr. C. Z. Vezelis 
U E T U Y 1 8 DEHTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AYSuTtTV 
arti 47-1 

** 1 » » < « i ^numt 

- tos Gatvės. 

I J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

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

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

CHICAGO, ILL. 

—a 

H 
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Jus Galite Sulaikyti 
Plauku Slinkimą. 

Dermafuga sulaiko plaukų 
slinkimą, prašalina pleiskanas, 
niežėjimą odos galvos, augina 
plaukus priduodama j iems 
reikal inga maistą. 

Dermafuga padarys kad jū
sų plaukai bus tankus, švel
nus ir skaistus. 

Oda jūsų galvoje bus tyra, 
pleiskanos išnyks ant visados 
ir p l a u k a i ncs l inks d a u g i a u s ! 

Reikalaujant prisiusime jum 
pačta suvis dykai išbandymui 
sampel į . 

Prisiųskite 10c. s tampomls 
persiuntimo lėšų, gausi išban
dymui dėžute Demafugos ir 
brošiūrą. 

ARGI L SPECIALTD3S CO. 
Box 87, Phi ladelphia, Pa . 

Dieną ir Naktį Tel. Pul lman452 ' 
Dr. H. S. TOMPKINS 

FIUSAS G Y D Y T O J A S - C H m U R G A S 
10821 Michigan Ave., Chicago, m . 
Valandos: 10—12 išryto; 2—4 po 
pietų; 6:30—8:30 vakare. Nedėl io

mis 9—12 ir sulig sutarimo. 

DR. G. F. YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas jis atidaro savo ofisą j 
po numeriu 

4722 SOUTH ASHLAND A V E N U E 
Chicago, 111. 

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

Telefonas Pul lman 89 

0R. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS D t 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 8:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

šiAUClį) ATYDAI. 
2 vartotos Singer pateh mašinos, 
riausiam stovyj, v iena Finisher ma
žina, Jacks ir kiti įrankiai tori būti 
parduoti tuojaus už prieinamą kai
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turima 
pilną eile visokios čeverykams skaros, 

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

Chicago, Ulinofo. 
Telefonas Yards 1404. 

'̂ ORSAVINOSStAiaPS 
IS8TJED BYYTHB. 

UKTTED> STATE* 
GOVEItMMBNT 

EXTRA—NAUJIENA! 
Nuo pirmos dienos Liepos visokie 

stiprus gėrimai užsibaigs. 
Taigi, je igu norite dasižinoti kaip 

gal ima gardžiausius gėrimus padary
ti savo^ namuose, tai atsiųsk m u m s 
$2.00, o m e s prisiusime jums formu-
1%: visus reikalingus ir pamokinamus 
dalykus. O jeigu nori gauti agento 
darbą ir uždirbti nuo $100.00 ir dau
giaus į savaitę, tai prisiųsk m u m s 
$5.00, o mes prisiusime jums visus 
reikal ingus dalykus ir informacijas. 

Lietuvi, nepraleisk šios progos, ne-
daleisk svet imtaučiams užbėgti jums 
už akių; tas bus atl ikta ir agentai 
uždirbs tūkstančius dolierių. Tai-gi 
buk pirmas, nes tik pradžia. 

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

Chicago, IU. 

<£ MA5TEH 5Y5TB1 
Mokykla Kirpimo Ir Pes lgnlng 

. Vyriškų Ir Moteriškų Aprėdalų 
Mūsų sisterno ir ypatiškas mokini

mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mea sute iks ime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų s iu-
vlmob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiaml aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —• 
dieną ir vakarais ir gauti •pecijal iš-
kai pigią kainą. 

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J . F . Kasnicka, Perdetinta 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St. 
} 190 N. Ptate gat^ę; kampas Lake 
gatvės. 4 lubos. ^ 
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DRAUGAS Ketvirtadienis., gegužės 8, 1919 

=sr 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, gegužės 8 d. 
&v. Mykolo, ark. apsireiškimas. 

Penktadienis, geg. 9 d., 
Šv. Grigorijus Nasianzietis. 

"NEPAKARKITE J O " , SA
KO PAŠAUTAS ŽMO

GUS. 

SUIMTA PIKTADARIŲ 
GAUJA. 

Prisipažino prie žmogžudysčių 
ir plėšinių. 

Bet nepasako pašovimo prie-
zasties. 

Charles Sclmiidt, 3112 
Wentworth ave., randasi Mor-
oy ligoninėje. J is pašautas ir 
mirštantis. Kelios revolverio 
kulipkos yra jo plaučiuose ir 
pilve. Pašovėjas, Samuel Cam-
pagne, suimtas ir laikomas ka
lenime. 

I Mokti vai išklausinėjo pa
šautąjį. 

" T a i p " , sakė Schraidt, 
44tas vyras mane pašovė. Klau
sykite, aš žinau, kad mirsiu. 
Bet to žmogaus n e p a k a r k i t e . 
Jei «alite, nubauskite ji Kalė
jimu. Tai viskas". 

Detektivai mėgino išgauti 
pašovimo priežastį. Bet Seh-
midt nesako. Klausiamas api< 
ta nenori nei klausvti. 

Selimidt aną vakarą ėjo su 
Anna McEnerney, 2829 Prin-
ceton ave. Campagne staiga 
prišoko prie jo iš užpakalio ir 
jį pašovė penkis kartus. 

Valstijinio prokuroro asis
tentas James C. O'Bricn ir 5Q 
gat. policijos nuovados kapito
nas^ Lee pranešė, jo,u' suimta 
piga liaus gauja piktadariu 
juoduku, kurie pastaraisiais 
laikais mieste išdarinėjo pra
jovus. 

Prie žmogžudysčių ir plėši
mų prisipažino du juoduku 
Herman Dike ir Daniel ITar-
lan. Jie«lu išdavė ir kitus sa
vo sėbrus. Tie taippat su
imti. 

Tų galvažudžių gauja savo 
veikimo metu nužudė du žmo-
gų—vieną -aliiinminką ir vie
ną poliemoną nigerj. 

Re to apiplėšę daugel] ban
ku, krautuvių ir ofisų, taip
pat praeivių. 

Pagaliau s turėjo prilipti 
liepto galę. 

Chicagos Katalikų Draugijų Domai. 
Chicagos Katalikų draugijų atstovai ir valdybos!. 

Kad išaiškinti Chicagos visuomenei Amerikos Lietuvių 
Tarybos.poziciją, ir atsinešimą į keliolikos asmenų šaukiamą 
Chicagon lietuvių seimą, kad aptarus kitus dabar lietuvių tau
tai svarbius reikalus, mes, Amerikos Lietuvių Tarybos nariai 
Chicagoje, kviečiame gerbiamuosius Chicagos katalikų drau
gijų, Tautos Fondo skyrių, katalikų organizacijų kuopų at
stovus, o kurios atstovų į įvairius susirinkimusnšrinkę neturi, 
draugijų, skyrių ir kuopų valdybas susirinkti šiandie vaka
re, 8 valandą, į šv. Jurgio parapijos salę. Ten Amerikos Lie
tuvių Tarybos nariai aiškins jos poziciją ir tars apie šių dienų 
lietuvių tautos svarbiuosius reikalus. 

Kviečiame katalikų draugijų atstovus ir valdybas iš visos 
Chicagos į 8 gegužio dienos susirinkimą šv. Jurgio parapijos 
salėje. 

Amerikos Lietuvių Tarybos nariai Chicagoje: 
Julius Kaupas, Ant. Nausėdienė, 
Kun. Ig. Albavičius, Kun. Pr. Bučys. 

SAKO, PERBRANGŲS 
MILTAI. 

Per 

KOMISIJONIERIUS KOVOS 
PRIEŠ RUKYMA. 

Miesto taryboje1 tariamasi ir 
prielankiaujama sumanymai, 
kad panaikinti gatvekariu 
platformose rūkymo uždraudi
mą. 

Tam priešinasi sveikumo ko-
misijonierius l)r. Robertsou. 
Sako, jis prieš tą sumanymą 
aštriai kovosiąs. 

NAUJOS RŲŠIES APGA 
VIKAI. 

Vidujinių mokesčių kolekto
riui Chicagoje pranešta, jog 
keli apgaivikąi vaikščioja per 
įvairias krautuves ir kolektuo-

•ja neva kokias tai taksas. 
Tokių apgavikų žmonės tu

ri apsisaugoti. Niekas negali 
kolektuoti jokių taksų be val
džios Įgaliojimo. 

Nuo kolektorių reikia reika
lauti įgaliojimo raštų. Jei tu 
neturi, tuojaus tokius paduo
ti policijos rankosna. 

TURTINGA SKALBIKĖ 

Mrs. Caroline E. Uldherr, 
Aurora, buvo paprasta skaĮbi-
kė ir grindžių plovikė. Buvo 
taupi. 

Andai jinai mirė ir paliko 
$8,000 turto. 

UŽSIMUŠĖ MOTERIS. 

Mrs. Edith Knickerbocker, 
35, 327 No. Parkside ave., 
langą valydama krito nuo tre
čiojo augšto, ant šaligatvio ir 
ant vietos žuvo. 

Liudininkai pasakoja, kad 
iš jos rankos iškritęs skudu-
rys. Tą skudurį mėgino jinai 
nutverti ir krito. 

Ciiieagn pravažiavo 
"Food Arministration Grain 
Corporation'' prezidentas Bar-
nes. 

Paklaustas pragyvenimo pa
brangimą reikale jis pažymė
jo, jog miltai perdaug esą 
brangus. (Ji taip neturėtų bul. 

Visi tai]> sako. Ir tais pasa
kymais viskas taip ir paki
bai iria. 

GAL ATŠAUKS "SAUSĄ 
J I ĮSTATYMĄ. 

Cbicagos slapiųjų sferose 
nuomoniaujama, kad kuomet 
prezidentas YVilsonas parke
liausiąs tai, matyt, atšauksiąs 
svaigalų probibieiją, kuri tu
rinti prasidėti su liepos 1 die
na. 

Prezidentas namie busiąs a 
pie birželio pradžią. Tad bu
sią laiko tas padaryti. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

PLĖŠIKAI PADEGĖ NAMU 

Dievo Apveizdos Parapijos 
mokykloje randasi kelios idė
jinės draugijėlės del mergai
čių ii- berną i e ių, kurios visuo
met dalyvauja pagražinimo 
bažnytinių apeigų, procesijų ir 
t. t. Jos taip-gi mokina pri
augančiuosius vaikučius drau
gijų priedermių ir, tikrai ga
lima spręsti, kad daugelis iš 
anų draugijėlių narių, užaugę, 
imsis už stropaus darbo kitose 
draugijose — draugijų veiki
mai jiems bus paprasti, o ne 
naujas dalykas. Be to, šios 
draugijėlės išdirbs mergaičių 
ir bernaičių sielas. J ie pama
tys, kame yra geras ir kame 
blogas, ir, užaugę, žinos prie 
kokių draugijų priklausydami, 
jie galės sau ir savo sielai gau
ti geriausią peną. Dėlto ir del 
< langelio kitokių priežasčių, 
tų draugijėlių nariai turi neiš
pasakytą naudą. O vaikučių 
tėveliai, tai suprasdami, turė
tų stengtis, kad jų vaikučiai 
visi priklausytų prie šių drau
gijėlių. 

Dievo Apveizdos parapijos 
mokyklos draugijų veikimai 
iki šiol buvo aprubežiuoti. 
Veikė vien tik dvasiškuose da
lykuose. Bet reikia mokėti 
kaip tikrai katalikiškai apsiei
ti ir svietiškuose daivkuose, 

Plėšikai aną dieną įsilaužė k a d h o U i e v i a i i r laisvamaniai 
į namus po num. -047 Or-
chard gat. Matyt, ieškojo p% 
nigų ir kitokių brangesniu 
daiktų. Nes viduje viskas, bu
vo išversta. 

Bet nieko tinkamo sau ne
radę išeidami padegė namu<. 

Aplinkiniai gyventojai pa
mate pakylantį gaisrą. Pašau
kė gaisrininkus. 
Padaryta nuostolių apie $700. 

MIESTO MAJORAS ATOS
TOGOSE. 

Cbicagos majoras Tbompson 
a . p l e i « l o m i e s t i j . S a k o m a , t S k e -

liavęs atostogosna po visų 
" t rubt l ių ' ' . Per dešimtį dieni) 
nebusiąs namie. 

APIPLĖŠĖ TEATRO SAVI 
NINKĄ. 

Du plėšiku užpuolė Opollo 
teatro, 526 East 47 ga t , savi
ninką Marriott ties teatru ir 
paėmė nuo jo $60. 

MINIMUM MOKESTIS MO
KYTOJOMS. 

iimiimniimimimimsiiiimiiimimiiiiii 

EXTRA PRANEŠIMAS. 
Daktaras Geo. M. Glaser, 

turintis ofisą po num. 3148 So. 
Morgan St., buvo pereitą sa
vaitę pašautas. Paskalos yra 

, , , . , . ;įv , ^ n a . ' leidžiamas, kad daktaras yra 
pravedė bi ,ų, „ulųr kurio v,,- m i T a g n e t e i b ė D a k t a . 
sivm mokvklų mokvtoioms mi- ^ . .. .- . ~. 

. * f *~ f '* ,. . iras jau sugijo ir sugrįžo i ofi-
mmurn algos nustatomos hg. k u r . y f l a k t i k u o s i 

80 dol. per im-nes, | J i s d u o d a $30o.00 tam, kuris 
B * U Ą dabar pave.lamas fe-i,^,^ t u o s piktadarius, 

mesmajam legislaturos butui. Į,, , w | ( ( ( 

.kili neapviltu. Dėlto mušu 
g rbmmi vadovai dabar pave
lijo šioms draugijėlėms veik
ti ir viešai. 

Šiuo pavelijimu naudotis vi-
aipiiiuiausia pradėjo mergai
čių draugija po vardu Nekalto 
Prasidėjimo P. S. Ketverge, 
gegožki S d., 8:00 vai. vakare, 
rengia šeiminišką vakarėlį vi
siems, kurie norės atsilankyti. 
Bus gražus ir įvairus progra-
mėlis, skani vakarienė ir žais
mės, ir šokiai prie gražios mu
zikos, kurią suteiks gerai ži
noma studentų orehestra. Taip 
-pat bus ir to, ko dar šios apie-
iinkės žmonės nematė. Už tai 
Nekalto Pras. P. 6. draugijos 
mergaitės visus širdingai kvie
čia nepamiršti ir paremti jas 
pirmoje jų pastangoje pasiro
dyti viešai ir užganėdinti^ vi
suomene. Kaa atsilankys, nesi
gailės. 8 to skyriaus mokinė. 

I š L. VYČIŲ CHICAGOS 
KUOPŲ PIRMININKŲ 

SUSIRINKIMO. 

Praeitą subatą, geg. 3 d. 
Apveizdos Dievo parapijos 
mokyklos kambarin buvo su
šauktas L. Vyčių kuopų, pri
klausančių prie Chicagos Ap
skričio, pirmininkų susirinki
mas pasitarimui kaslink ren
giamų vakarų ateinančiame 
rudenyj. 

Susirinkiman nepribuvo 13 
(Town of Lake), 16 (Bridge-
porto) ir 35 (West Pullmano) 
kuopų pirmininkai. 

Kad išvengus to, kas atsi
tikdavo praeityj, būtent, kad 
dvi kaiminystėje kuopos ne
rengtų vieną dieną vakaro 
(čia kalbama tik apie didelius 
kuopų vakarus; ne apie šei-
miniškus ir t. p.) ir kad viena 
kitai nepakenktų, sutarta, kad 
kožna kuopa, pirm ieškojimo 
vakarui svetainės, sužinotų, 
kokios dienos jau yra užimtos 
kitu kuopų bei Apskričio ir 
Apskričio choro ir kokios dar 
tebėra neužimtos. 

Dienų surašui vesti tapo įga
liotas žemiau pasirašęs, pas 
kurį kuopos, manančios rengti 
vakarus, turi užregistruoti 
dienas. (Žiūrėti ir neužimti 
dienų, kurias žemiau išvardin
tos kuopos jau turi užėmė ir 
gavę svetaines), (ii toliau, 
pirm nutariant dieną ar ieš
kant svetainę vakarams, kuo
pos turi sužinoti kokios dienos 
dar yra neužimtos. 

Jki šiol sekančios kuopos ir 
sekančias vakarams dienas tu
ri paėmę ir gavę svetaines: 

L. Vyčių 4 kp. (Oievo Apv. 
par.- rūgs. 28 d., spalio .19 d. 
ir gruodžio 21 d. 

L. Vyčių 24 k]). (Wost Si-
dėj) r u g. 14 d*. 

L. Vyčių 36 kp. (Brighton 
Parke) lapkr. 10 d. ir sausio 
18 d.. 1920 m. 

Ja. Vyčių Chicagos Apskr. 
Choras lapkr. 23 d., gruodžio 
14 d. ir sausio 4 d., 1920 m. 

Apskričiui atkartoti "Keis
tu t į" nužiūrėta rūgs. 21 d. 

žemiau rmsirašusį dioromi.s 
galima matyti "Draus*^1 re 
(hkcijoj, 18;)d W. 46th S,.; va-
kf.rais 4l]M So. Rock\veP. S r. 

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

LAIME IR 
SVEIKATA 

TAI DU NEATSKIRIAMU 
DAIKTU. 0 GERA SVEIKATA 
TIKTAI TUOMET GALI BŪTI, 
KADA NERVŲ SISTEMA YRA 
TVARKOJE. 

T ū k s t a n č i a i ž m o n i ų s e r g a 

nervais; jų nervai visai susilp
nėjo. Nerviškas žmogus latmi 
greit įsižeidžia ir užsirūstina 
del mažiausio menkniekio. 
Viskas jam, kažkodėl, nepatin
ka, ir jam rodos kad visi tik
tai suokalhius daro prieš jį no
rėdami jam kenkti. 

Nerviškas žmogus pats ken
čia ir savo artimiesiems pada
ro kentėjimų, o savo rūstumu 
jisai atstumia nuo savęs drau
gus ir pažįstamus. 

Vartokite žinomą nervų stip-
rintoją-gėrima Partoglory jei
gu norite nervus nuraminti ir 
išgydyti juos. 

Didelis butelis kaštuoja tik
tai 1 doleris. Norėdami gauti 
rašykite į 

APTEKA PARTOSA, 
160—2nd Avenue, Dept. L. 4., 
New York, N. Y. . (G6 

Keno viduriai nesveiki, turi imti sal
dainius Partola. Dėžutė kaštuoja 1 
dolieris. 

/ 

I Darbininkus 
B. Kuppenheimer & Company 

X 

Nekur ie žmonės sako, kad jus nesupran ta t e ' mūsų naujų 

pi i a nu. 

Mes i r manome, kad jus nesupran ta te , nes k i ta ip ta i j u s su-

gr iž tumėt atgalios į da rb j . 

Mes duosime visiems darbin inkams ( ta i y ra j u m s ) , rogu la re , 
reprezentaci ja kurių jus pa t į s išsir inksite, apsauga nuo bereika
lingų paliuosavimu nuo darbo, dalį mūsų pelno, pagelbą ligoj, in-
surence i r peneija k a r t u i r pager in imu savo būvio. 

B E T 

' Budas ka ip šitie dalykai t u r i būt i pada ry t i da r neapsvar
s ty tas . 

Tas t u r i būt i pada ry ta s per reprezen tan tus visų darbininkų 
i r Kompani jos KARTU. * 

J ū s ų reprezentanta i tu rės progą padėt i pada ry t i į s ta tus šiai 
f i imai. Niekas nega l i būt i daroma be jūsų žinios. J u s tu rės i te 
progą pasakyt i K A I P j u s nori te su tvarky t i dalykus. J u s t u r ė 
site progfi būt i išgirstais , je igu j u m s nepa t ik tų kas tu r i t e tiesą 
sakvti . 

w 

Tam šitie reprezentanta i iš darbininkų bus i š r ink t i : kad dir
bti išvieno su mumis—abieji ka r tu—ta ip , kad jus galite būti už
t ikr intais , , kad dalykai y ra teisingai daromi. 

Nekur ie žmonės mėgina jums pasakot i , kad jus šitų dalykų 
negausi te ką mes skelbiame. 

Supraski te š i ta : 

Mes apsi imame šituos visus dalykus j u m s išpi ldyti ką mes 
pr ižadame ta ip , kad jus i r mes busime užganėdintais . 

J ū s ų reprezentanta i tarp-o kitų dalykų tu rės progą j u s ap
saugoti . 

J u s tu r i t e mūsų prižadus ant popieros. Mes dabar negal ime 
ats isakyt i . 

v 

Mes nesakome, kad jus būt inai tu r i t e dary t i ka ip j u m s įsa
kyta . 

Mes sakome—ir būt inai re ikalaujame—štai ką: 

K a d abieji, susiėję į krūvą, tvarkys ime dalykus, o tuomet ne
bus skr iaudos nei vieniems i r ger iausias būdas at l ikimo dalykų. 

A r pro t inga y ra t am priešint is ? 

Kalbėki te savo protu . 

Sakyki te ką J u s manote. 

Gegužio 6 d., 1919 m. 

B. Kuppenheimer & Company 

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

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

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 




