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METAI-VOL. IV. No 111 

Talkininkai atsisako 
palengvinti taikos 

sąlygas 
Vokiečiai stato visokius 

reikalavimus ir grūmojimus 
TAIKOS SĄLYGOS N E A T 

MAINOMOS SAKO 
T A L K I N I N K A I . 

Vokiečiai nemato ka ip patvir
t int i sutart į . 

Paryžius, geg. 12. — Ana 
diena vokiečiu taikos atstovy-
bė padavė ta lkininkams savo 
rasta. Pranešė, kad svarbiau
sieji sutart ies posmai vokie
čiams tiesiog neprieinami ir 
sulig anų negalima taikinties. 

Sako, jog vokiečių atstovy
bė jau kar ta peržiūrėjusi su
tart ies tar ini . Iš to padariusi 
neatmainoma išvedima, jog 
sulig paduotu sąlygų jokiuo 
būdu negalima taikinties ir 
visokia mintis apie taika at
mestą. 

Vokiečiai reikalauja, idant 
talkininkai taikos sąlygas kirk 
sušvelninti!. Nes dabar jos pa
čiuotos tokios, su kokiomis ne
sutiktu nei viena save kiek 
gerbianti tauta. 

Talkininkai vokiečiams i tą 
ras ta tuo jaus davė atsakymu 

Atsakyme pažymėjo, jog jie 
taikos sutarti suformulavo su
lig principų, ant kuriu buvo 
paremta armistieija ir pasiū
lytos taikos tarybos. 

Tol i aus pasakė, jog talkinin
kai negali diskutuot i svarbiau 
šiuose taikos sutar t ies klausi
muose. Bet vokiečiai gali pa
duoti kokias nors p rak t i kales 
sugestijas, sulig kurių butų 
galima lengviau kitiems kitus 
suprast i . 

Vokiečiai ir 14 posmų. 
r 

Vokiečiai šiandie nuolat 
tvir t ina, kad jiems paduotos 
taikos sąlygos toli nesutikan-
ėios su prezidento AVilsono ki-

PAREIKALAUTA IŠDUOTI 
BUVUSĮ KAIZERĮ. 

Paryžius, geg. 12. — Temps 
paskelbė vietos Olandijos pa
siuntinybės notų. Sakoma, kad 
talkininkų reikalavimų išduoti 
buvus] vokiečių kaizerį Olan
dijos vyriausybė jau gavusi . 

tuomet paskelbtais taikos 
principais, Įimtais 14-kon pos
mų. 

Toks jų tvir t inimas — tai 
tik visuomenės klaidinimas. 

Pranešta, jog Į tuos vokiečių 
nepamatuotus užmetinėjimus 
apsiėmęs atsakyti pats prezi
dentas \Vilsonas. 

Kas link atvirų diskusijų 
talkininkų su vokiečiais atsto
vais, talkininkai kai-kuriais 
reikalais gal ir sutiks, jei to 
būtinai reikalaus vokiečiai. 

Bet, sakoma, talkininkai ne-
ITuomet nesutiks žodžiais tar
ties svarbesniuose taikos klau
simuose. 

Talkininkai daro pasiruošimus 

Čia nuomoniaujama, jog vo 
kiečių atstovai ar tik neiške
liaus Vokietijon, kad tenai 
pilnai apkalbėti paduotas tai
kos sąlygas. 

Su tuo jų iškeliavimu, sako
ma, talkininkai beveik sutiktų 
ir tasai jų žingsnis nepertrauk
tu vedamu tarybų. 

Bet jų iškeliavimas a r tik 
nebūtų labjaus surištas su tai
kos sutart ies atmetimu. 

Žinovai tvirt ina, kad vokie
čiai neatmesta jiems paduotų 
taikos salvgu. Bet daugelis 
sako, kad jie sutart ies nepat
virtinsią. 

Del visako tad talkininkai 
išanksto pas i ruošia Savo su
sirinkimuose aptar ia priemo
nes, kurios tuojaus butų pa
vartotos prieš vokiečius, jei 
tie atsisakytų patvi r t in t i su 
tartį 

Pasakojama, kad vokiečių 
atstovų galva grafas Broek-
dortT-Rantzau ana dienų norė
jęs personaliai pasimatyti su 
prezidentu \Vilsonu. Bet jam 
tas buvo atsakyta . 

OLANDIJA IŠDUOSIANTI 
K A I Z E R Į TALKININ

KAMS. 

Londonas, geg. 12. — Depe-
šoje iš Hague į Xational News 
pranešta, jog Olandijos vyriau 
sybė nusprendžiusi išduoti bu
vusį kaizerį talkininkams, kad 
pastatyt i jį prieš tarptaut inį 
tribunalų už prasižengimus ve
dant jam karę. 

ADM. KOLČAKAS REIKA
L A U J A PAGELBOS. 

Kitaip, jis susijungsiąs su vo 
kiečiais. 

Paryžius, geg. 12. — Admi
rolas Kolčak y r a Siberijos val
džios galva. J i s šiandie yra 
svarbiausias rusų bolševikų 
priešininkas. J a m e talkininkai 
padeda daug vilties kovoje 
prieš bolševikus. 

Dabar iš Italijos pranešama, 
kad Kolčakas čionai talkinin 
kams atsiuntęs reikalavimų 
būt inai -duot i pagelbą jo ka
riuomenei. Nes ki ta ip jis, Kol
čakas, susijungsiąs su Vokieti-

Kolčakas prisibijo bolševi
kų. Nes bolševikų, kariuomenė 
yra kelis kar tus skaitlingesnė. 

R E I K A L A U J A PALIUOSUO 
TI K A R Ė S NELAISVIUS. 

Šeši vokiečiai iškeliavo Vo
kietijon. 

Paryžius, geg. 12. — Vokiečių 
atstovai Yersaillesse be ki tko 
talkininkų reikalauja, kad 
kuomet sutart is bus patvir t in
ta, tuojaus paliuosuoti visus 
\okiečių karės Belaisvius. 

' ia ippat jie reikalauja tomis 
dienomis sušaukti ta rptaut inę 
darbininkų konferencija. Nes 
subg vokiečių, taikos sutar-
t jc darbininku klausimas ne-
gana t inkamai išrištas. 

iš Yersailleso Vokietijon iš
keliavo šeši vokiečių atstovai, 
kad pasitart i su savo valdžia 
taikos reikale. 

Spėjama, kad .ai' tik tuo pa
čia reikalu Versailleso neap
leis ir pats grafas Broekdorfi'-
liantzau. / 

POPEŽIUS TURI BUT SA-
- JUNGOS NARYS. 

Taip tv i r t ina vokiečiai atsto
vai. 

Versailles, geg. 12. — Vokie
čiu atstovybės narys taikos 
konferencijoje, prof. Sclmec-
king reikalauja, kad tautu sa-
jungos nanai tori but visi tie, 
katrie yra kituomet pasirašę 
po Hague konvencija. 

Be to nariu turi but- ir 
šventasis Tėvas. 

Sąjungos sostinė neturi but 
(Jeneva, bet Hague. 

Vokiečiai atstovai . stebisi, 
kad talkininkai taikos sutar
tyje nieko nemini apie laisvę 
jūrėse. 

Taippat priešinasi jie man
datų sistemai, nes tais manda
tais norima pridengti šalių ir 
kol i on i jų anektavimą. 

N E S T I P R U S BUVCS KO
J O S E . 

Ve kodėl vokietis negalėjęs 
atsistoti. 

Paryžius, g(^g. 12. — Vokie
čiu atstovu taikos konferenci-

l 4-

joje pirmininkui, grafui Brock 
dorff-Iiantzau, buvo prikaišio
jama, kad jis taikos sutart ies 
indavimo metu kalbėjęs i tal
kininkus sėdėdamas. 

Vokiečiu atstovybės sekre-
torius tad oficijaliai paskelbė, 
jog grafas negalėjęs stovėti. 
Buvęs silpnas kojose. Je i bu
tų buvęs atsistojęs, tai butų 
sukniubęs., 

P R E Z I D E N T A S BUSIĄS NA
MIE A P I E BIRŽE

LIO 15 D. 

Paryžius, geg. 12. — Vietos 
laikraščiai praneša, kad prezi
dentas W i I šonas Amerikoje 
busiąs apie birželio 15 dieną. 

FOCH IŠKELIAVO FRON 
TAN. 

Londonas, geg. 12. — Iš Pa
ryžiaus pranešta, kad marša
las Focb iškeliavo karės fron-
tan. 

GEGUŽĖS 12, 1919 M. 

r ineago . — Šiandie gražus 
oras; rytoj l ietus; maža at
maina temperatūroje. 

LAIMĖTA PERGALĖS 
PASKOLA. 

SURINKTA A P I E DU MILI
J A R D U DOL. VIRŠAUS. 

Tik vienam Chicago bus apie 
50 milijonų viršaus. 

Su Pergalės Paskola išėjo 
kuogeriausiai, anot žinių iš į-
vairiu miestų. Paskola pilnai 
pavyko. Surinkta žymus per
viršis. Vyriausybės buvo rei
kalauta paskolinti keturis ir 
pusę milijardo dol. Šalies gy
ventojai davę tad apie šešis 
milijardus. 

Bet vyriausybei tieko pini
gų šiandie nereikia. Ir pervir
šio, sakoma, nepriims. Nes pa
skelbiant paskolų pinigyno 
sekretorius, (Jlass buvo prane
šęs, jog perviršis nebus pri
imtas. , 

Tai bent patri jotizmas! 

S L A P I E J I DŽIAUGIASI 
PREZIDENTO PAR-

KELIAVIMU. 

Sako, jis atšauksiąs karės Įs
ta tymus. 

CHICAGOJE SUAREŠTUO
TA 4 ANARCHISTAI. 

Vakar , geg. 11 d., Cbicago-
je suareštuota keturi anar
chistai: Pasquale Nardini, Ma-
rie Nardini ir Joe ir Adolplie 
Pratesi. 

Pas juos a t ras ta l i teratūros, 
iš kurios pat i r ta , jog ate. :Wn-
čio liepos mėn. 4 dieną Suv. 
Valstijose buvo rengiamas a-
belnas visų raudonųjų gaiva
lų sukilimas prieš šalies vy
riausybę. Tam tikslui daugiau
sia turėjo but pavartotos bom
bos. 

Visi suareštuoti kituomet 
buvo teismo atrast i kalti už pa 
metimą bombos mieste Mil-
waukee, Wis., i r buvo nubaus
ti kalėjimu. Bet iš kalėjimo 
paliuosuoti. 

Spėjama, kad jie ar tik ne
turės dar artimu ryšių su 
bombų siuntinėjimu pastarai
siais laikais. 

W I L S 0 N A S PRIEŠINASI 
I T A L I J O S NORAMS. 

Nenori, kad jai tektų uostas 
Fiume. 

Paryžius, geg. 10. — Nors 
uostas Fiume Italijai t ikra i 
pažadėtas 1928 metais, visgi 
prezidentas \Vilsonas nenori 
skirties su pirmiau išreikšta 
savo nuomone. 

Sako, kad Italija negali gau
ti Fiume. Nes tasai uosetas yra 
Jugoslavijos gyvo kūno na
rys. J o atkirst i negalima. 

Bet, matyt, Italijos reikala
vimai paims viršų. I r tas bus 
at l ikta prieš prezidento norą. 

Bolševikai sunaikino Estų 
miestą Narvą 

5,500 žmonių užmušta; tuks« 
tančiai netuti pastoges 

NUŠĖRCS K A I L Į RAS 
PUTINUI . 

Londonas, gog. 10. —* Leite-
nanlas pulkininkas Napier, ku
ris kituomet buvo rusų didku-
nigaikščio Nikalojaus štabe 
palydovu, vakar štai ką nupa
sakojo apie žinomą mužiką pametė apie 1,;")00 bombų 

Stockholmas, geg. 11. —Es-
tonija yra labai blogam stovy
je. Amerikos pasiuntinys Šve
dijoje, I ra Nelson Morris, ga
vo žinių, kad estų miestas 
Narva yra liepsnose ir šitos 
jau pusę miesto prarijusios. 
Pasekmėje tenai tarpe tų 
griuvėsių atsirado apie 10,000 
žmonių išalkusių ir be pasto
gės. 

Kusų bolševikai pastaromis 
dienomis savo bombardavi
mais užmušė ir sužeidė apie 
5,500 žmonių. 

7 4. 

Bolševiku lakūnai miestan 

sumišimail 

Atlantic City, N. J., geg. 10. 
— National Retai! Liquor Dea-
lers organizacija čia turėjo me
tinį suvažiavimą. Suvažiavi
mo metrr "tfPflff&itt'ušla tar tasi , 
kokių priemonių imties, kad 
įveikti sausuosius, kurie pa
naikino šioj šalyj svaigalų iš-
dirbimą, pardavinėjimą ir 
vartojimą. 

Suvažiavimas at rado, kad 
karės metu sausieji pasinau
doję nesant namie porai mili
jonų vyrų, kariavusių Euro
poj, Dabar jie sugryžę pajus 
ta atmainą ir visi stos prieš 
fanatikus proliibicijonistus. 

Suvažiavimas išreiškė viltį, 
kad kuomet sugryž namo pre
zidentas YVilsonas, tai j is prieš 
liepos 1 diena panaikins visus 
karės įstatymus. Tų įstatymų 
tarpe bus ir pati svaigalų pro-
liibicija. 

Jsteigta fondas kovoti prieš 
visatiną šalyje probibiciją, ku
ri šalyj tur i įvykti pradžioje 
ateinančių metų. 

Pasputiną, kuris savo intek-
mėje laikė buvusį carą ir ca-
riene. 

• 

Vienų kartą Rasputinas at-
siviiko didkunig. Nikalojaus 
vyri ausi on karės stovvklon ir 
tarė i d idkunigaikšt i : 

" A r tamsta žinai kas aš e-
su : 

" K a s gi t o k s a i ? " paklausė 
d td kunigaikštis . 

" P a s p u t inas ' ' , pasigirdo at
sakymas. 

" T a i t u " , atsiliepė Nikalo-
jus. "Gera i , šiuo kar tu tu gau
si nuo manęs kailiu. Bet jei 
dar kartą mėginsi 'čia pasiro
dyti , tai liepsiu tave p a k a r t i " . 

Rasputinui nušerta kailis ir 
paleista. -

Didkunig. Nikalojus baisiai 
neapkentė to apgaviko. 

Es tams yra Imtinai reika-
linga Amerikos Paudonojo 
Kryžiaus greita pagelba. 

Kaip savastis, ta ip gyvybė pa
vojuje. 

Danas laisvanoris karinin
kas \Varner, kurs vos tomis 
dienomis sugryžo iš Estonijos, 
pasakoja, jog temai gyventojų 
padėjimas yra t ikrai 'despera-
tinis. Negalima jokiuo būdu 
ten šiandie apsaugoti ne tik 
kokios nors nuosavybės, bet ir 
pal ios žmogaus gyvybės. Kur 
nepasisuktum — visur grūmo
ja pavojus. 

Estonijoje šiandie visi gy
ventojai, net ir moterys su 
vaikais, apsiginklavę, kaip na
muose, ta ip gatvėse ir b u 
kuose. 

Valgiu gaminimo vietose 

seka nuolatiniai 
Maistu nepasidalinama.- x 

ginklais už maistą kovojama 
Skandinavų laisvanorių Es 

tonijoje yra mažai. Yra -ap i 
150 švedų, keli tuzinai norve 
gų ir 20 danų. 

Tad maža pagelba estams. 

Kinų žvėriškumai. 
Bolševikų kariuomenėje yra| 

žvnms skaitlius kinu. Warnei 
pasakoja, kad bolševikiški ki
nai baisiai kankina paimtus 
nelaisvėn kareivius ir civilius! 
žmones. 

Sako, kinai savo aukoms iš-
iupa akis, nukapoja nosis ii 
ausis ir kankina taip, kol žmo
gus numiršta. 

Estų kariuomenės viršininką^ 
paskelbė įsakymą, kad paim
tus nelaisvėn bolševikiškus i 
nus tuojaus sušaudyti . 

Tarpe pačių eMų kariuoi 
menėje gyvuoja dideli nesuti 
kiniai. Viršininkai nepasidali-
na vietomis. Kiti kitiems pavy 
di. Tad kariuomenėje nėra at
sakomojo autoriteto. 

Iš kitų versmių apturimo.*) 
žinios patvir t ina YVarnerio jva-
sakojimų teisingumų, 
• Nėra žinių, kad didžiulėj 

valstybės pagaliaus imtų save 
globon Pabaltijos šalis, kurio
se sjaučia bolševikai. 

' Tik pranešta, kad tais rei
kalais į rytus iškeliavęs viena*1 

prancūzų generolas. 

Londonas, geg. 11. — Karės 
laivu Anglijon atkeliavo bu
vusioji Rusijos carienė-našlė 
Marija Feodorovna su savo 
dukterim Ksenija. 

J ą pasitiko karal ius su ka
raliene. 

PRAVESTA 8 DARBO VA
LANDOS. 

SUTARTIS ATNEŠ N A U J A S 
KARES—SAKO VOKIE

ČIAI. 

Madison, Wis., geg. 10. -
\Visconsino valstijos žemesny-
sis legislaturos butas priėmė J 
lulių, kuriuomi visiems darbi
ninkams pravedamas 8 va
landų darbas dienoje visose 
dirbtuvėse ir įstaigose valsti
j o j e , . 

Taippat pravesta bilius, kad , 
vaikai ligi 18 metų priversti-Į ' 
nai lankvtu amatu mokyklas 

• - 4 . C V 

mažiausia po 12 valandų sa
vaitėje. 

A U S T R I J A NENORI SUSI
J U N G T I SU V O K I E T I J A . 

Berlynas, geg. 11. — Vokieti
jos prezidentas Ebert paskel
bė Į savo šalies gyventojus 
proklemaeiją taikos reikale. 
Proklemacijoje sako, kad vo
kiečių tauta reikalauja taikos, 
paremtos tik ant teisybės. 

Sako, jog talkininkų induo-
ta vokiečiams sutart is paduos 
svetimų šalių kapitalistų ver-
gijon visus vokiečius darbinin
kus. Pati jauna vokiečių res
publika turės vilkti nepabai
giamus vargus. 

proklemaeijos 
J prezidentas pakviečia vokie
čius, nežiūrint partyviškumų, 
susivienyti bendran kunan ir 
stovėti už savo valdžią. 

Net tik su vienybe, sako, 
bus galima tautai iškovoti tei
singas sau teises. 

BELGAI PROTESTUOJA 
DEL VOKIEČIŲ VĖ

LIAVOS. 

Paryžius, geg. 11. — Belgija 
talkininkų rankosna indą ve; 
protestą prieš vokiečių nauji 
vėliavą. 

Vokiečių tauta yra pasirin
kusi vėliavą raudoną—geltom 
—juodą, kuri panaši Belgijos 
vėl iavai 

Tšpradžių vokiečiai buvo nu< 
tarę turėti vėliavą raudoną—| 
auksine—juodą. Bet paskui 
auksinį dažą pamainė geltonu. 

Basle, geg. 10. — Didžiuma 
vokiečių Austrijos nacijonalio 
susirinkimo atstovų pasiprieši
no Austri jai susijungti su Vo
kietija. 

DIDŽIUMĄ SUTARTIES 
PARAŠĖ WILSONAS. 

K A I P RYTOJ PRASIDĖS 
SKRIDIMAS EUROPON. 

Paryžius, geg. 10. — Cia 
paaiški, jog didesnę dalį taikos 
sutart ies y ra parašęs prezi
dentas Wil šonas. 

Trepassey, N. F., geg. 1 2 . — 
Du amerikonišku lakstytuvu 
NC-1 ir NC-3 atskrido čia už
vakar iš Halifax'o. Rytoj no
rima leisties skersai Atlanti-
l;o — į Azorų salas, praskrist i 
1,200 mylių be sustojimo. 

Amerikonai lakūnai tikisi 
atsiekti tikslą. 

PRANEŠIMAS BRIDGE-
PORTIEČIAMS. 

Šiandie, gfegužės 12 d., mel-| 
džiame susirinkti katalikišl 
draugijų atstovus iš Bridge-| 
porto į šv . Ju rg io parapijos 
mokyklos kambarį, 8:00 vaka-l 
re, su tikslu sutvert i vietinįĮ 
Katal ikų Vienybės Skyrių. 

Kviečia Įgaliotiniai. 

PRANEŠIMAS. 
Dievo Apveizdos parapijosl 

svetainėje, 18-ta gat. i r Unionj 
ave., Šiandie, gegužės 12 d.,] 
Amerikos Lietuvių Taryl 
n a n a i aiškins jos pažiūras į| 
šaukiamąjį seimą. 

http://is.no
http://S3.no
file:///Vilsonas
file:///Vilsonu
file:///Vilsonas
file:///Varner
file:///Visconsino


"P™, m*^v*JlpW^ ¥Z$f\ 

DRAUGAS" 
•HUAMIAM DAILY FRHJTD 
I r t a i Dfttly Czoepl Bundami by 
XGAS PUBLISHIKO OO., ine. , 

W. 4ftk St., ChJ<*ffO. IMluoU. 
rKBMS OF BrBSCRITOOB 

•6.00 
Į o o t h . s . . . . . . . . . . ._._.. ̂  • • • • $3.00 
iday's Ed i tkn . $2.00 
t NEWS-STANDS 2o A COPY 
ivertising ratea on application 

TJVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

DRAUGAS" 
k kasdieną išskyrus nedėldienius. 
PRENUMERATOS KAINA: 
DU $5.00 
1 Metų $3.00 
enumerata mokasi iškalno. Lai-
ikaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
Naujų Metų. Norint permainyti 
są visada reikia prisiųsti ir senas 
jas. Pinigai geriausia siųsti išper-
krasoje a r exprese "Money Order" 

įdedant pinigus į registruotą 
ą-

tAUGAS"PUBLISHINGCO. 
0 W. 46th SL Chicago, III. 

Te U-fonas Mcliinley 6114 

Kodėl Chicaga? 
hieagos veikėjų būrys nu-
endė per Lietuvos valdžios 
fą užsiimti diplomatija, 
ita jų nepaskyrė tokiais da
lia užsiimti. Jie to nežiūri. 
adę sau palankiu draugijų, 
nutarė šaukti Amerikos 

uvius seimuoti Chicagoje. 
raliavusiųjų jų seiman var-
ir tautos vardu rengiasi 

yti nutarimus, statyti pa-
liui reikalavimus, Ivg tais 
(alaviniais rūpintis nebūtų 
t u vos valdžios. 
detuvos valdžia kovoja už 
t u vos nepriklausomybę i r 
ybę tiesiogine kova ir dip-
latijos būdu. Nuotikių bėgi 
dama, ji daro reikalingus 
gsnius. Veržiasi Lietuvon 
kai, Lietuvos valdžia visų 
,uvių vardu užprotestavo 
r reikia ir priemonių verži-
si sulaikyti griebėsi. Vai-
a padarė ant tų pėdų, Susį-
dijo tūli ehicagiškiai, kad 
i Lietuvos valdžia protestus 
ro, kodėl gi mes negalime.' 
šaukia seimų. Su kuogi pa-
ilio valstybės reikalų turi: 
su Lietuvos valdžia ar cki-
riškiais tūlais asmenimis.' 
kuo jos tartis turi, kuomet 

i ehicagiškiai konkurenciją 
»tuvos atstovams daro f 
Jeigu tauta yra organizuota, 

jos v i rš iaus ioj i i^čilvu tau-
\ reikalus veda, o ne kas tik 
simano, kad, \ e ir jis pa
ko ir išdrįsta pasaulio dip-
natijon nosį kišti. 
Susimanė cbieagiečių burvs 
r Lietuvos valdžios galvų su 
šaulio diplomatais šnekų 
ie tautos reikalus užvesti, 
delgi kitos Amerikos lietu-
ų. kolonijos to negalėtų pa 
ryti t Kuo už Chicaga pras-
snis Clevelandas, Pittsburgh-
, New Yorkas, Pliiladelpbija, 
>stonas, AVorcesteris, New-
kas ir daugybė kitų lietuvių 
Jonijų? Jos irgi gali suma
l i seimų kviesti. Amerikos 
įsve visi gali naudotis ir sei-
ns- šaukti. 
Kas dėtųsi su lietuviais, jei 
ekviena jų kolonija susima
ls tautos diplomatija ir rei
dais užsiimti, kaip kad tūli 
ucagieeiai susimanėt Pasi
ūdytų, kad tautoje nėra orga-
zacijos ir susiklausymo. Chi-
įgiečiai, kurie užsivarė seimų 
įšaukti, kaip tik pasauliui 
H'i priparodyti, kad jie tau-
>s disciplinos nepažįsta ir 
lutą pakrikusia užrekoinen-
uoti taikosi. 

',!!•','••• l , = 3=5 teMM ae 
Nėr bėdos, jei kolonijos Sau

kiami seimai eitų vienan tik
slam Patartume visoms kolo
nijoms vietinius seimus atlai
kyti, papildyti pradėtą darbą. 
Parašų rinkimas po peticija, 
išjudinęs netik Amerikos vi
suomenę, bet ir jos organizaci
jas, Ekzekutyvio Komiteto 
pastangos, vienur-kitur su
rengtos parodos siekė vieno 
tikslo—kad Amerikos valdžia 
oficijaliai pripažintų Lietuvon 
provizijonalę valdžią. Koloni
jų seimai nuo savęs galėtų tan 
tikslan rezoliucijas nešti. 

Chicagos tautininkų ir su 
jais susidėjusių žmonių šau
kiamas Seimas bus lokaliu. 
Jei jis bus rimtas ir iš vėžių 
neiškryps, jis galės prisidėti 
prie Ekzekutyvio Komiteto ir 
Tarybų pradėtų "dr ive"—kad 
S. V. valdžia pripažintų Lietu
vos valdžia. 

Tadgi ir kitoms lietuvių ko
lonijoms reikia seimus šaukti 
ir savo vardu nešti rezoliuci
jas, Lietuvos valdžios pripaži
nimo spaudimų pilnesniu da
rant. Tik vardan tautos labo 
nereikia varytis prie tokių da
lykų, kur išimtinų jurisdikciją 
Lietuvos valdžia turi. Kitaip 
seimai vieton tautos reikalams 
padėti, greičiausia pakenks ir 
jai veikti kliūtis darvs. Pagel-
bėti, o ne kliudyti Lietuvos 
valdžiai turėtų būti mūsų šių 
laiku obalsis. 

Klaipėda. 
m * 

Talkininkų įteiktose Vo
kietijai išlygose pastatoma są
lyga, kad Klaipėda ir jos apie-
linkės, 40 ketvirtainiu mvlių 
plotas, iš Vokietijos pereina į 
talkininkaujančių valstybių 
žinybų. Talkininkai apie Klai
pėdos pasilaikysią nemano. 
Jie pasako, kad vėliau bus nu-
spręsta, kam Klaipėdos uostas 
ir apielinkė turės tekti ir kad 
su tuo nuosprendžiu vokiečiai 
iškalno sutikti turi. 

Klaipėda yra vienatinis Lie
tuvos teritorijose uostas. Tal
kininkai, kalbėdami apie jo to
limesni parvedimų į kitos val
stybės rankas, be abejonės, tu
rėjo omenyje Lietuvų. Dery
bose apie Klaipėdą Lietuva 
nebeturės santikių su Vokieti-, 
ja, bet su alijantals, kurių ži
nybai ir nuosprendžiui ji ten
ka. 

Ne visa Prūsų Lietuva nuo 
Vokietijos atsieinama; bet tik 
jos dalis, kuomet kituose Vo
kietijos pakraščiuose vartoja
mas plebiscitas, apsisprendi
mo priemonė. Taip atsitiko to
dėl, kad Lietuvos klausimas 
dar nėra išrištas, jos nepri
klausomybė nepripažinta. Kaip 
greitai Lietuva bus oficijaliai 
pripažinta, taip greitai iškils 
Nemuno ištakos ir visos Ma
žosios Lietuvos klausimas. 
Tuomet ir lietuviams Prūsuo
se bus proga spręsti ir su kuo 
dėtis balsuoti. Kol oficijaliai 
Lietuvos valstybės nėra, bal
suoti nėr kaip—negi balsuosi 
dėtis prie dar oficijaliai nesa
mos šalies. 

Klaipėdos alijantų žinybon 
perėmimas rodo, kad talkinin
kai į Lietuvų turi atkreipę akį. 
J i , be abejo, virs tuom tarpu 
alijantų baze, iš kurios Lietu
vai bus teikiama parama ir su 
Lietuva palaikomi susinėsimai. 
Nemunas alijantams atsidaro 
iki Gardinai tam, kad iš Klai
pėdos galima butų pasiekti 
Lietuvos kraštus ir kad juo 
naudojantis galima butų Lie
tuvai purumą teikti. 

Naudosis tuo tarpu Klaipėda 
talkininkai, naudosis juo ir 
Lietuva. Lietuvos valdžia, be 
abejonės, rūpinsis ir daro 
žingsnius', kad uost-us su visa 

Ekiekutyvio Koalteto Prantšanas. 
• H 

U#fttik> trečioj dknoj suka
ko lygiai me4ai nuo Iktuvįų 
delegacijos pasimatymo su 
Prezidentu Wilsonu. Tai buvo 
vienas iš svarbių žingsnių del 
Lietuvos nepriklausomybės. 

Šįmet per pirmas penkias 
gegužio dienas Washingtpne 
padaryta nepaprastos pastan
gos pripažinimą Lietuvai iš
gauti. Paklabinta visi valdžios 
skyriai, kuriuos tik paliečia 
Lietuvos klausimas. Žodžiu ir 
ant rašto perstatyta dabartinė 
situacija ir neatbūtinas reika
las dabartinę Lietuvos valdžią 
pripažinti kaipo de facto val
džią. Nueita į įvairius Valsti
jos Departamento skyrius, tu
rėta dvi valandinė konferenci
ja su Generaliu Štabu Karės 
Departamente, taipgi atsilan
kyta į Švedų ir Anglų aniba-
sadas. Sueita keletas senato
rių, užimančių vadovaujančias 
roles valdžios rateliuose. Visur 
patirta prielankumas Lietuvos 
nepriklausomybei. Pasirodė, 
kad \Vashingtono valdžia jau 
senai išsiuntė rekomendacija 
Amerikos Taikos Misijai Pa
ryžiun, kad pripažintų keletą 
naujai susiorganizavusių Eu
ropos valstijų. Jų tarpe reko
menduota ir Lietuvos pripaži
nimas. Tad YVashingtone pa
daryta viskas, kas iki šiol bu
vo galima. 

Gegužio pirmoje dienoje Ek-
zekutyvis Komitetas įteikė 
Valstijos Departamentui tam 
tikrų memorandumą su pra
šymu, kati tuo jaus persiųstų 
Prezidentui \Yilsonui. f pus-
\alandį memorandumas jau 
buvo pasiųstas Paryžiun. 

Žemiaus ištisai paduodam 
minėto memorandumo tekstą. 

apielinkė pereitų į .lietuvių 
rankas. 

Tikime, kad Lietuva mokės 
su talkininkais susitaikinti 
Klaipėdos klausime. Vokieti
jos nuo Klaipėdos atsavinimas 
reiškia nemažą Lietuvai laimė
jimą. Turime vilties, kad tas 
laimėjimas neužsibaigs Klaipė
da, bet prasiplės ir ant visos 
Mažosios Lietuvos, kuomet 
Lietuvos klausimas bus teisin
gai išrištas. 

To His i&cellencv Woodrow 
Wilson, p!«sid#tit of thė 
United States of America. 

Bir: 
The reports of tke activi-

ties of Polish troops in Litji-
uanian territory have creat-
ed a erisis įn Litnuanian 
affairs, necessitating some 
definite statement by the 
Government of the United 
States as to its position re-
garding Lithuania. 

The Polish Government 
declares that tbis un\var-
ranted invasios of Lithuania 
is for the purpose of pro-
teeting the people. of Lithua
nia. The Lithuanian Govern
ment and the Lithuanian 
Natioal Council in America 
protest against this inva-
sion, and declare that the 
people of Lithuania do not 
want or require Polish pro-
teetion. 

For many months the 
Lithuanian army has sue-
cessfully resisted the forces 
of the Russian Bolsheviks. 

The people of Lithuania 
are wholly convinced that 
the only purpose of the Po
lish Government in sending 
troops into Lithuania is to 
forcibly annex Lithuanian 
territory. Polish Imperini-
ism is no niore acceptable to 
Lithuania than any other 
loreign domination. 

This situation has created 
great unrest among Lithua-
nians in America. The Lith
uanian National Council vis 
of the opinion that the con-
tinued preseuce of Polish 
armed forces in Lithuania 
will mean the collapse of the 
front against Bolshevism, 

> beeanse the Lithuanian Go
vernment will have great 
difficulty in maintaining 
war against Bolshevik inva-
sion when the people will 
as bittevly oppose a Polish 
invasion. 

The Lithuanian Govern-
ment would welcome tlie 
l»resence of allied forces 
other than Polish in Lithua
nia. The preseuce of Polish 
troops menaces the security 
not onlv of the Lithuanian 

Ifcpifblic, b»t means the 
waa>kening gi tlie for«$s op-
posįn^ Russian EolslievLpm. 
Ouiy tlie defiiute aawirance 
of the Oov^rnaient of t}ie 
United States that it recog-
nbes the rights of the. Lith
uanian people can prevent a 
cątastropjie in Lithuania. ' 

The Lithuanian National 
Council respectfully urge 
that the President of the 
United States make some 
public statement of the pol-
icy of this Government 
to\vard Lithuania.1 

Respectfully submitted, 
Executive Committee 
Lithuanian National 

Council 
M. J. Vinikas, 

Chairman 
Jonas Žilius, 

Secretary. 
Amerikos spaudoje paskli

do gandas, kad lenkai užėmė 
Lietuvos sostinę Vilnių. Ka
dangi buvo pažymėta, kad tos 
žinios atėjo iš Varšavos, todėl 
gerai žinodami, kad daugumas 
pranešimų ateinančių iš Var
šuvos yra lenkų sufabrikuoti, 
ir šio pranešimo teisingumui 
mes abejojom. Tuoj buvo pa
siusią kablegrama Europon, 
reikalaujant tikrų žinių. Pra
bėgo pusė savaitės, o atsaky
mo dar nesulaukta, bet mums 
pasisekė kitais keliais sužino
ti, kad ištikrųjų minėtas pra
nešimas yra lenkų paleistas 
gandas. Patyrus tai, Ekzeku-
lyvis Komitetas padavė Ame
rikos spaudai sekantį oficija-
lį pranešimą: 

Litliuanian Information 
Pmreau, 

()\V.48thSt.,Ne\vYork. 

Deelaration of Polish Diet 
in this morning papers that 
the military activity in Lith
uania is not to annex terri
tory to Poland against the 
Wlll of the inhabitants but 
only to protect them against 
invasion is a deelaration 
made for misleading purpo-
ses only, Polish ainis are en-
tiridy imperialistic ant they 
plan to coerce and terrorize 
the inhabitants into a com-
jmlsory self determination 
tavorable to Poland. rrhis is 

- the real object of their pro
paganda in eonneetion \vitu 

mmmmmmm 

DIDIKAS. 
Atsimenu aš jį, nežiūrint 

kad jo pilnos pavardės niekad 
neišmokau. J is portugalas, ka
raliuko paėjimo ir jo pavarai 
susideda iš skaitliavimo visų 
didikų šeimynų, ką jo kraujin 
priemaišą davė. Taigi pavar
dė mažai ką trumpesnė už vi
sų šventųjų litanijų. 

Tamsus, kaip didžiuma 'por
tugalų, sausas, manieruotas. 
Jo odos tamsumas turbūt tuo 
dar padidintas, kad jis dides
nę savo amžiaus pusę pralei
do Afrikoj, ar tai po tropiš-
kas šalis besibastant. Portuga
lijos kolionijoj Afrikoj, An
goloj, jam begyvenant, anais 
metais u-'klupo revoliucija ir 
vi^ą j ° gyvenimą sumaišė. J is 
stojo karaliaus pusėn ir kovo
jo su revoliucijonieriais, grį
žęs Ispanijon ir per ten savo 
šalin peršokęs, 

"Tamis ta" , jam nuostabų 
išreiškiau, '* visas pasaulis da
bar verčia karalius ir steigia 
respublikas, o čia tamistele 
stojai už nionarchijsyf" 

i 4liitari mane nedeniokratin-
gunie?", atšovė. " A š demo
kratas ir demokratiją gerbiu. 
Pripažįstu, kad demokratija 
yra geresnis dalykas už mo
narchiją. Bet ne Portugalijai. 
Ten 70 nuošimtis analfabetų. 

Žmonių tamsumu naudojantis, 
susidarė slapta plėšikų, avan-

I turistų draugija, kuri valdžią 
į rankas pasigavo, žmones te
rorizuoja. Revoliucija buvo 
jos darbas. Carboneri, kaip 

I d r aug i jo s n a r i a i v a d i n a m i , 
dabar užima vietas, žmones 

; skriaudžia ir pertekliuje gyve-
'na. Nestebėtina, kad Portuga
l i jo j nuolat revoliucijos ir 
I kuomet pasaulis eina prie res-
, publikų, Portugalija vis dar 
j tebedaro pastangas prie mo
narchijos grįžti. 

'Mr kokie-gi tie revoliucijo-
nieriai ,? , ', tęsė portugalas. 
' ' š t a i jų išminties pavyzdis. 
Aš su jais kovojam Negalėda
mi man nieko padaryti kovos 
lauke, jie pasigavo mano 
septynių metų dukterį ir kalė-

jjiman uždarė. Kuo kūdikis 
įkaltas ir kuo jis jiems pavo
j ingas? O vienok dukterį tris 
Į mėnesius kalėjime išlaikė. Aš 
nieko nesakau, kad jie mano 
turtus konfiskavo. Aš sports-
menas. Kaipo priešui, jie ga
lėjo man keršyti, turtą atimti. 
Bet koks sensas ir koki pasau
lyje taisyklė juos vertė mano 
kūdikį kankint i f EK, tie 'ear-
boner iT , 

Jis buvo armijos kapitonas. 
Užsikarščiavimo nežiūrint, ro- i 
jalistų kova buvo pralaimėta. 
Keturiolika kulkų gavęs, šrap
nelių skeveldrų paragavęs ir jų 

žymes nešiodamas, išsidangino 
Anglijon, kur ištremtasis ka
ralius prieglobstį rado. Bet ir 
ten neužsiliko. Nors jis dik-
čiai pašiepia " carboneri 'us" 
už šiltų vietų gaudymą, bet ir 
j i s , m a t o m a i , n u o k a r j e r o s d a -
rymo nėra liuosas. O pas iš
tremtą ex-karalių nekoki at
eitis? 

Atvažiavo Amerikon, kuri 
visus priglaudžia. Jo gausus 
kalbų žinojimas, platus Afri
kos kolionijų ir Azijos kraštų 
pažinimas jam ateitį lėmė 
naujoj komercijos dirvoj. Ne
apsiriko. Amerikos komercija-
lizmas jam daugiau čia duoda, 
jeigu pinigą už saiką paimti, 
negu Portugalijos dvaro aris
tokratinė sistema. J is ir čia 
didikas. 

Atvažiavo su visom karališ-
4 

kų dvarų manierom, etiketą. 
Bet nelaimė. Amerika biznį, 
o ne manieras vertina. Skursta 
jis čia su savom manierom ir 
mandagumo apsiėjimais. Gau
do europiečius, kuriems galė
tų nusiskųsti įr iš amerikiečių 
neišauklėjimo pasijuokti. Jo 
tos silpnybės auka ir man pri
siėjo likti. 

"Stebėtinas amerikiečių ne
mandagumas", skundėsi ma-
inieruotas didikas. "Teko at
silankyti pirmu sykiu pas A-
merikos milijonierių. Many
damas, kad jie išauklėjimo 

tkis military operation. This 
Polish military maneuver is 
$xtremeiy dangerous and 
eonsiderabiv strengthens the 
bol»ke?i«t movement since 
the Lithuanian army has to 
be withdrawn from the bol-
shevist front in order to 
oppose the incomparably 
more dangerous Polish im
perialistic invaders. 

Lithuanian Executive 
Committee, 
Washington, D. C. 

Šiandieną, gegužio penktoj 
dienoj, Ekzekutyvis Komite
tas gavo iš Lietuvos Delegaci
jos Paryžiuje sekančią kable
grama: 

Lithuanian Executive 
Committee, 

Washington, D. C. 
Poles attempted to cap-

ture Vilna but failed. Vilna 
is still held by Bolsheviki. 
Thev have taken Grodno. 

w 

Lithuanian Government pro-
tested to Peace Conference 
against Polish invasion. Big 
five powers directed Poles 
ant Lithuanians to cease 
hostilities declaring that 
military oceupation will not 
decide territorial ąuestions. 
Baltic statės commission 
was created by Peace Con
ference which \vill investi-
gate and settle all Lithua
nian questions. 

Narushevitch. 

Gavom kablegrama ir nuo 
kun. Dobužio iš Šveicarijos, 
kurioje patvirtino, kad Vilnių 
užėmę laiko bolševikai, o pie
tinę Lietuvos dalį užėmė len
kai, prieš kų Lietuvos valdžia 
ir Lietuvos Taikos Delegacija 
Paryžiuje užprotestavo. 

Šiuos pranešimus taipgi pa
tvirtina valdžios rateliuose 
YVashingtone. 

Tad, kaip matom, žinia apie 
Vilniaus užėmimų lenkais bu
vo neteisinga, ir dar kartą pa
tvirtina, kad pranešimai atei
nanti iš Varšavos, ant kiek jie 
liečia Lietuvą, yra neteisingi. 

Ekzekutyvio Komiteto 
Informacijos Biuras. 

Pirmadienis, gegužės 12, 191^ 

U E. K. L4BDAMM00S SA
GOS CENTRO VALDYBA: 

—— 

Dva. vad. kun. I. Albavižiua, 
717 W. 18th gt., Chicago, 111. 

Pirm. A. Nausėda, 1056 Waban-
sia Ave.. Ckieago, JH. 

Vice-pirm. F. Veryga, 4539 So. 
Marshfield Ave., Chicago, 111. 

Nut. rast. Jonas Purtokas, 4437 
So. Fairfield Ave., Chicago, 111. 

Fin. rast. Alcx Dargia, 726 W. 
18th St., Chicago, 111. 

Ižd. prof. kun. Pr. Bučys, 2634 
W. M^^auette Ed., Chicago, 111. 

Iždo Globėjai: 

Kun. I. Albavičius, 717W. 18th 
St., Chicago, 111. 

Juoz. Rupšis, 4430, So. Maple-
wood Ave., Chicago, 111. 

Direktoriai: 
Prof. kun. Pr. Bueys, 2634 W. 

Marąuette Rd., Chicago, 111. 
Kun. Ign. Albavičius, 717 W. 

18th St., Chicago, 111. 
Kun. F. Kudirka, 1644 Waban-

si& Ave., Chicago, 111. 
Alex Dargia, 726 W. 18th St., 

Chicago, IU. 
Ant. Nausėda, 1658 Wabansia 

Ave., Chicago, 111. 
Juoz. Rupšis, 4430 So. Maple-

wood Ave., Chicago, 111. 
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 

Ave., Chicago, 111. 
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 

Ave., Chicago, IU. 
Jonas .Petraitis, 4358 So. Wash-

tenaw Ave., Chicago, 111. 
|- Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood 
St., Chicago, 111. 

Boleslovas Sekleckis, 3427 Au
burn Ave., Chicago, IU. 

Anastazas Valančius, 1442 So. 
49th Ave., Cicero, 111. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Sheboygan, Wis, 

Grebas, 1117 Kentu-

Stauskas, 1414 

824 High 

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ*' 

Pirm. A. 
cky, Ave. 

Vice-pirm. J.. 
Ncw York Ave. 

Rast. A. Brusaka, 
Ave. 

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

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

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

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

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 
mi^mmm 

žmonės, aš svetingojo moterei panijoj idealis žmogus. Uži-
ranką besisveikinant pabučia- į mantis, šnekus, mandagus. 

Mėgstu ir aš jį. 
Giliai širdyje vienok mąstau. 

Gera tokius žmonės turėti, 
bet kiek žmonių turėjo skurs
ti, kad jam ištekliaus, išlavi
nimo ir tokio išauklėjimo su
teikus? Nestebėtina, kad Por
tugalijoj tiek daug tamsių 
žmonių: didikai turto pilni, ma-
nierių, o pas žmones skurdas 
ir su juo nežinybė. Kad demo
kratija, tai demokratija. Ar 
negeriau but buvę, kad didi
kai mažiau gerybių turėtų, o 
jos visiems žmonėms persimes
tų? 

Prisimena ir Lietuvos auk
lėti, mandagus ponai ir vargin
gas kaimietis. Vienas dvarus 
valdo, o kitas vos išsiverčia, 
del vargo negalėdamas gyve
nimo gerumų ir meilumų ra-

baimės, kad atsibaladojęs iš | gauti. Gerai malonus didikas, 

vau. Ir žinot ką tas storžievis 
iškirto? Išvertė akis, kaip bu
lius, ir stačiokiškai rėžia: 
'Gerbiamasai, jau Tamista su 
s a v o m e i l u m a i s n e s m a r k a u k 
ir mano moterei rankų nebu
čiuok. Žinau aš tas rankeles.f 

Nusistebėjau. Aiškinau, kad tą 
daryti mandagumas reikalau
ja ir jeigu jis mano žmonai 
ar dukterei ranką bučiuotų, aš 
laikyčiau sau už garbe, o ne 
inžeidimų. O tas man ir rė
žia : Mandagu, nemandagu, 
garbė, ne garbė, o sveikas ma
no namuose moterei rankų ne
bučiuok". 

Ir jis nuoširdžiai iš tokio 
nuotikio juokės, kvatojo. Juo
kiaus ir aš : ne tiek del me
namos amerikiečio storžievys-
tės, kiek iš jo pavydumo ir 

Europos tituluotasai didikas 
jo pačios nepavyliotų. Ameri
kiečiai tokie praktiški žmo
nės, o tarp turtuolių šeimynų 
ryšiai taip silpnučiai yra! 

Dabar ir manasis aristokra
tas suamerikonėjo: etiketos 
mažai persilaiko, nebent prieš 
tuos, ką, jo nuomone, inver-
tinti moka. Jis, nors pavardžių 
litanijos laikosi, bet savo ti
tulo, nebeyartoją, net ir ant 
vizitinių kortelių. 

Nemėgti jo negalima. Kom-

bet šimtą kartų geriau, kuo
met visi žmonės malonus, iš
tekliaus turi, mokslo atsiekti 
išsitenka. Ponų, didikų gady
nė praėjo. Kad visos šalies ge
rovę pakėlus, prisieis ponan** 
dvarus karpyti. Aimanuos po
nai. Bet kas jų klausys! Jei 
reikės Lietuvos ir kitų šalių 
ex-didikų draugiją tverti, aš 
jiems kandidatų . nurodysiu \-
Portugalijos, titulas panietusį 
dvarioką. k : u * ' 

t Purinas. ,t 
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* . » BROLIAI, DARBAN! 
Esant svarbiam momentui ir 

matant butine reikalą pagelbė
ti Lietuvos žmonėms, likosi su
tverta komisija prie Tautom 
Fondo rinkimui medžiagos vi
sose Suv. Valstijų lietuvių ko
lonijose Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui. Kaip jau buvo minė
ta pereitame M Garso" nume
ryje, jog susitvėrusi valdyba 
yra i š : Kun. J . Petrai t is—pir-
m i n . , J . Tumasonis—rast., B. 
Vaškeviėiutė—ižd., ir kad cen
tras to viso darbo bus 450 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
km* reikės su visais reikalais 
kreipties. 

Ši komisija nutarė surengti, 
pradėjus gegužio 22 d. iki bir
želio 1 d., taip vadinama L. 
Raudonojo Kryžiaus Savaitę, 
kurioje manoma kalbinti i r 
prirašinėti narius prie šios or
ganizacijos, rinkti valgomuo
sius daiktus, kv. pienų blėši-
nėse, ir kitus blėšinėse konser
vus, taipgi drabužių, kurie pa
sirodys tinkami žmonėms Lie
tuvoje, batus ir čeverykus, ku
rie dar turi vertę. 

Kadangi ši rengiamoji orga
nizacija yra bepartyvė, tad 
yra tikimasi, kad prie jos prin 
dės visi lietuviai, nežiūrint ko 
kių įsitikinimų jie butų. Lie
tuvos ir joje gyvenančių bro
lių mūsų gelbėjimui neturėtų 
būti jokių partijų nei pažiūrų. 

Visi turime išvien dirbti. Tai
gi ir kreipiamės prie mųs gera
širdžių žmonių, kurių duosnu-
mas jau nuo amžių yra istori
joje pažymėtas, kad tie neatsU 
sakytų savo pagelba, ypač lai
ke tos savaitės. Kiekviena lie* 
tuvių kolonija privalėtų tuo
ju us sutverti komitetą, ir pra
dėti darbų. Komiteto vardai li
pa vardės turėtų būti prisiųstos 
Centran pagal viršui nurodyta 
antrašų. Centras gi pasiųs 
kiekvienam skyriui platesnes 
informacijas. 

Gerbiamieji, stovime mes 
šiandie lyginai ant ugniakal-
nio ir laukiam, kada mųs tėvy
nės Lietuvos pančiai nukris ir 
ji pasiliks pripažinta Laisva. 
Tat-gi bukime pasirengę, kada 
tik pasitaikys pirma proga, 
pasiųsti mūsų broliams nors 
mažą dovanėlę, nes patys su
prantate, kas per skurdas te
nai pas juos yra. Yra gerai 
žinoma, jog norinčiam paau
koti ką tokio saviemsiems, vi
suomet atsiranda šis las. Tat 
gi nepamirškite, tai savaitei 
atėjus, dėti savo aukas, pa
stangas naudai mųs brolių 
vargstančių Lietuvoje. Laiš
kus rašykite taip: * 

SKKRETORIJATAS, 
•±56 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y. 

CICERO, ILL. CICERO, ILL. 

L. D. S. Susirinkimas. 
Liet. Darbininkų Sujungus 

49-tos kuopos mėnesinis susi-

Socijalistų-Bolševikų Šventė. 
Socijalistai-bolševikai pabai

goje bal. mėn. skelbė gegužės 
rinkimas atsibus pirmadieny-j1 d., kaipo visapasaulinę 
je, gegužio 12, vakare, 6v. An- / 'da rb in inkų ' ' šventę. Tų die

nų turėjo pakilti revoliucija, 
bolševikai turėjo iškelt raudo
nų vėliavų, nuverst šos šalies 
dabartinę valdžią, išskerst ku
li i gus ir visus katalikų veikė-

Parašų rinkime po peticija *•• *** bombomis iSgriaut baž-

tano par. svetainėje. 
Valdyba. 

KINGSTON, PA. 

daugiausia pasidarbavo vy
čiai. Parašų surink© 5,000. Su 
tokiu parašu skaitliu ne gėda 
kingstoniečiams ir pasigirti. 

nycias. 
Visa tai daryta ir tartasi 

ant kiek galima slapta. 
Buvo ketine sustabdyti gat-

Gal kas mano, kad Kingsto-! vekarius, elektrų, vandenį, 
ne nėra Lietuvos priešų. Yra dirbtuves, maisto gaminimų ir 
Tūli iš jų netik nesirašė ant gavimų jo pirkti; žodžiu, su-
peticijos, bet dar ir kitus at
kalbinėjo. Tai bolševikizmo li
ga sergantieji gaivalai. 

stabdyti šalyje visų judėjimų. 
Auštant gegužės 1 dienai, 

besikeliant iš miego, smarkus 
Su šelpimo reikalais t a i p | l i e t u s n i ° - M a n o n a m a i t e b ^ r a 

pat neatsilieka. Surinko 28 bombos nelytėti; bažnyčia 
dol. 

Nesenai čia ant geležinkelio 
angliniai karai suvažinėjo 15 
m. lietuvaitę, Žmuidiniutę. Bu
vo dora mergaitė ir prigulėjo 
prie jaunojo choro, kaipo dai
nininkė. 

taipgi dar stovi; gatvekariai 
bėgioja; vanduo iš krano eina; 
viskas ramu. Sakau: tai lietus 
nuplovė visų bolševikų pagie
žos rūgštį. 

Iš darbo namo važiuojant, 
gatvekaris nevietoje sustojo; 

v -i. • • \ na, manau sau, dabar tai įau 
Nesenai cia susitverė L. A. . v. i . . • . . d

TW 
pėsčias turėsiu eiti namo. Is B. skyrius, bet mažai kas jam 

prijaučiu. K. K. 

PHILADELPHIA, PA. 

Iškilmingos vestuvės. 
Balandžio o0 d. mūsų gerb. 

kiebonas, kun. Kaulakis, Šv. 
Kazimiero bažnyčioje neatri-
šamu moterystės ryšiu su
rišo p. V. Vemeckį, vietos 
graborių, su p-lė A. Paulaus
kaitė. Hliubas atsibuvo vakare 
Bažnyčia buvo gražiai išpuoš
ta. 

Vestuvių vakarienė buvo 
parengta 6v. Kazimiero para
pijinėje salėje, kurioje užpra
šytas dalyvavo ir klebonas, 
kun. Kaulakis, taipgi Kich-
mondo klebonas, kun. J . Zini-
blys ir daug svietiškių svečių. 
Vestuvės buvo gražios ir pa
vyzdingos. 

gatvekario pradėjo verstis 
žmonės. Žiūriu, automobilius 
sustojęs skersai bėgių. Nustū
mus automobilių į šalį, gatve
karis vėl pasileido. Parvažia
vau namo. Namie ir visur ra
mu. Belopant nagines gavau 
žinių, kad bolševikai turi su
rengę slaptas prakalbas buvu
sioje J . Jukniaus svetainėje. 
IŠpradžių buvo baugu eiti į re-
voliucijonierių prakalbas, bet 
pasidrųsinęs nuėjau. Pavėla
vau. Badau jau vienų "spyke-
r į " baigiant savo prakalbų. Po 
šito tapo perstatytas kitas kal
bėtojas, daktaras Montvidas 

Montvidas išpradžių žadėjo 
visus užganėdinti, bet tuo jaus 
pasakė, kad visų užganėdinti 
negalima. 

Davė vėjo tautininkams (li
beralams) už nesivienijimų su 

Ilgiausių metų ir geriausios j "darbin inkų" partija. Gi kata-
kloties jaunavedžiams. likus, ypatingai kunigus, iš

vystanti Sakelė. dergė, iškoneveikė. Katalikus 

vadino dviem vardais: kata
likais ir klerikalais. Katalikus, 
Kristaus mokslą Montvidas pa
krikštijo " monkey biznis," 
ramindamas savo klausytojus, 
buk jau šiandien darbininkai 
1 ' monkey biznio' ' neklauso, bet 
eina socijalistų nurodytais ke
liais. 

Gyrė bolševikiškų tvarkų, 
ypač Rusijoje, sakydamas, kad 
visos žinios iš Kuropos parei
na neteisingos i r kapitalistiš
kos, • buk šiandie Rusijoje 
viešpatauja geriausia pasauly
je tvarka, buk Rusijų seka Ita
lija, Prancūzija, Anglija ir iš-
vlalii's Vokietija. Sakė, kad 
"lokia bolševikiška valdžia ir 
šioje šalyje įvyks trumpoje at
eityje." 

I&augštiudaiuas Rusijos bol
ševikiškų valdžių, šalies dabar
tinę tvarkų (valdžių) pavadi
no supuvusia, kad esų "žmo
nės darbininkai, nesuprasdami 
naudingumo darbininkiškos 
bolševikiškos valdžios, išsiren
ka sau į prezidentus bomų." 

Užviešpatavus bolševikams, 
toliaus tęsė, kunigams, katali
kams ir visiems nepritarian
tiems bolševikų tvarkai, bus 
pabrangintas pragyvenimas. 
taip kad negalėtų pragyvent 
(reiškia, badu numarint). Dar 
pridūrė, kad nepritariantiems 
socijalizmui bus panaudotos 
tinkamos priemonės (reiškia, 
išskerdimas, panašus Rusijo
je) . 

Kunigams ir katalikų veikė
jams drėbė šlykščiausių panie
kų. Tvirtino, kad buk kunigai 
ir katalikų vadai jau tikrai ži
no, kad jiems artinasi galas, 
užeinant socijalizmui, kad ku
nigams jau kinkos dreba prieš 
išsiveržiantį į viršų darbininkų 
Susipratimų. 

Neapsiėjo nepašiepęs nei Die
vo, "Kr is tus , (su ironija sa
ko) Dievas sakė turįs ausis, o 
negirdi, turįs akis, o nemato, 
t u r į s p r o t ų , o n e i š m a n o . ' ' 

J kiekvienų šlykštų išsitari
mų bolševikai su skoniu ranko
mis plojo. Bet didžiuma kata
likų i r daug man uepažįstamų 
užsilaikė r imtai . Svetainė bu
vo pilna sėdinčių i r stovinčių. 
Gėda katalikams lankyti tokias 
prakalbas. 

Nusiskundė, kad ant 12-tos 
gatvės ir Blue Island ave., 
Chicagoje, valdžia suareštavo 
25 asmenis už bandymų iškel
ti raudonų vėliavų. Spėjo, kad 
ir daugiaus panašių areštų 
buvo. 

Kalbėjo ilgai, tupčiodamas 
su įsikarščiavimu ir su tinkan
čiomis seilėmis, matyt, norėjo 
įpusti visems bolševikiškų dva
sių. 

Abelnai, Montvido kalba bu
vo pilna pagiežos ir keršto ant 
dabartinės valdžios, kunigų, 
kapitalistų ir buržujų. 

Pirm negu užbaigė prakalbų 
paprašė publikos aukų. Prašė 
aukoti gausiai, kad padengus 
prakalbų išlaidas ir kad liktų 
vykinimui didelių perversmių 
(bolševikizmo). 

Dvi skrybėlės perėjo per 
pilnų žmonių svetainę. Surinko 
" t a ip svarbiam perversmių 
reikalui"- 24 dol. su centais. 
Katalikai socijalistų negali su-
bytinti, nes jie daug sykių tau
tos reikalams iš pustuštės sve
tainės surinko aukų po kelius 
šimtus dolierių. O socijalistai 
busiančiam ' ' viaapasauliniam 
bolševikizrauį" suaukoja net 
24 dol. 

Užbaigus jam prakalbų, vie
na mažo ūgio jauna moteriukė 
iškėlus apsukė keletu sykių 
apie savo galvų raudonų skar
malų. 

Deiko Montvido už šmeižimų 
Suv. Valst. valdžios ir už rau
donų skarmalų policija neareš
tavo, nežinau. Turbūt polici
jos tame laike nebuvo. 

Išvedimas. 

Montvidas sakė, kad kunigai 
ir katalikų veikėjai žino, kad 
jiems artinas galas ir kinkos 
dreba ir kad užtai kunigai da
bar siunta ant socijalistų bol
ševikų. 

Maciau šiose bolševikų pra
kalbose daug katalikų. Broliai 
ir sesutės, katalikai! Nematėt 
kunigo nei katalikų veikėjo, 
mylinčio Dievą ir artimų, ku
ris neguldytų savo galvos už 
tikėjimų, kad gaut nevystantį 
danguje vainikų. O Šiandie bol 
ševikai drista meluoti, sakvda-
mi, buk kinkos dreba! 

Pernai bolševikai sulaužė 
man du šonkauliu ir vientik už 
tai, kad norėjau numesti tuos 
purvus, kokius drėbė ant kata
likų tikėjimo. O vienok nesi
jaučiu pasilpusiu tikėjime ir 
mano kinkos nedreba prieš 
gręsiantį bolševikizmų nors ir 
žinau, kad užėjus bolševikiz-
mui (jei jau taip kada nors ga
lėtų įvykti) aš busiu ištikiu jų 
nugalabintas. Žinau, kad ir vi
si katalikai laikosi tos pačios 
nuomonės. 

Kad bolševikų vadas, Mont
vidas, klaidino darbininkus, vi
siems buvo aišku iš šių išsita
rimų. 

1) J i s sakė: "Visos dabar 
pareinančios žinios iš Rusijos 
yra neteisingos už tai, kad ka
pitalistiškos." 

2) "Nepritariantiems bolše-
vikizmui bus panaudotos tin
kamos priemonės: pabrangin
tas pragyvenimas, taip kad ne
galėtų savo gyvasties palaiky
t i . " 

3) "Žmonės, nesuprasdami 
naudingumo 'darbininkiškos' 
bolševikiškos valdžios, išsiren
ka sau į prezidentus bomus." 

Dabar, brangu.; darbininke, 
įsivaizdink sau paantrintus 
nors tuos tris Montvido saki
nius. Svarstyk sau, ar verta 
lankyti bolševikiškas melagin
gas, prakalbas? Ar verta skai-
tyti jų laikraščius ir jų kny
gas. Svetainėje buvo platina
ma net "Žar i ja . " 

Kritikuot bolševikiškas pra
kalbas butų bergždžias darbas. 
Patariu tiktai visiems darbi
ninkams ir darbininkėms aty-
džiai sekti ir tėmvtt katalikiš-
kų spaudų. O užtikrinu, kad 
suprasite, kų reiškia žadamas 
socijalistų M ro jus . " Užteks. 

Jul. Šliogeris. 

NEWARK, N. J. 

Rengkimės į Lietuvos Žemės 
Banko Seimų. 

Kai-kuriems nariams, gavus 
užkvietimus #dalyvauti gegužio 
14 d. Lietuvos Žemės Banko 
seime, Newarko ir apielinkės 
šėrininkai sujudo. Mat daugu
mui šėrininkų minėti užkviefl-
mai pasirodė maž-daug neaiš
kus ir jie kreipėsi prie L. Ž. 
Banko Ne\varko Skyriaus, 
klausdami paaiškinimų. To 
Skyriaus valdyba, neturėdama 
laiko kiekvienam atskirai aiš
kinti, matė reikalingai, to darbo 
atlikimui, sušaukti visų L. Z.. 
Banko ,Newarko Skyriaus na
rių susirinkimų. Tasai susi
rinkimas įvyko gegužio 4 d., 
1919 m., ir atsilankė, be Netv
arko narių, dar iš Harrisono 
ir Kearney, išviso apie 100 
narių. 

Susirinkimų atidarė L. Ž. 
Banko Newarko Skyriaus pir
mininkas, A. Trečiokas, paaiš
kindamas įvykusio susirinki
mo tikslų. J is taipgi buvo iš
rinktas susirinkimo pirminin
ku, o A. Pempė — sekreto
rium. 

Buvo aiškinama, kų reiškia 
"P rox i e s " ir nurodytų, kaip 
jųs išpildyti. Kadangi seimas 
šaukiamas darbo dienos rytų, 
tai buvo permatyta, kad maža 

dalis darbininkų galės seiman 
nuvykti.' Todėl ir buvo pa
klausta, kas galės seime daly
vauti. Pakėlė rankas vos tik 
deš imt i žmonių.v Besvarstant 
Įvairius reikalus, nakurie Ii. 
Ž. Banko šėrininkai išsireiš
kė, jog šis seimas šaukiamas 
su tikslu, kad L. % Banko pi
nigus perduoti naujai susitvė
rusiai Amerikos Lietuvių Pra
monės Bendrovei. Užgirdę šė
rininkai apie tokį sumanymų, 
pradėjo karštai kalbėti apie 
tų dalykų ir visi išsireiškė, kad 
tokiam pinigų paskyrimui y-
ra priešingi. Po to buvo pa
duotas įnešimas: Seimui ne-
daleisti jokiu būdu nuskirt L. 
Ž. Banko pinigus naujai susi
tvėrusiai Bendrovei, jeigu 
Banką manoma likviduoti. 8u> 
įnešimas buvo priimtas vien
balsiai. 

Talpindami šiuos nutarimus 
nemanome kenkti L. Ž. Banko 
reikalams, hei tik trokštame 
apsaugoti savo indėlius ir ki
tus paraginti, idant pasisteng
tų apsaugoti savo ir mųs pini
gus. 

Šių dalykų galutinam išty
rimui ir suteikimui reikalingų 
paaiškinimų, susirinkimas už
tvirtino komitetų iš dviejų na
rių, kuriuodu ir įgalioti pasi
rašyti po šiuo atsišaukimu. 

Lietuvos Žemės Banko Netv
arko Skyriaus valdyba: 

A. S. Trečiokas, pirm., 
319 Walnut St., 

Newark, N. J. 
A. Pempė Sekret. 

314'Walnut St., 
Newark, N. J. 

mm 

Aieksand. Paplauskis 
49 metų amžiaus mirė gegužio 
6 d., 1919 m., 4:30 vai. po piet. 

Velionis paėjo iš Kauno gu
bernijos, Šiaulių pa v.. Laukės 
parap. Amerike išgyveno apie 
8 metus. 

Laidotuvės atsibuvo subatoj, 
gegužio 10 d., 8:30 išryto iš 
Šv. Kryžiaus bažnyčios į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Lieka nuliūdime brolis 

Kazimieras Puplauskis. 
4458 So. Wood Str. Chicago. 

DR. 6. f . YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas jis atidaro savo ofisą 
po numeriu 

4722 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Chicago, m. 

Valandos: 9 išryto iki 8 vakare; 
Nedėliomis 10 išryto iki 1 po pietų 

ALEX. MASALSKIS 
GKABOlULfe 
Lietuvje gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
plgiauslal. Tu
rtą tavo kara-
bonua Ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

ne dali grablų 
patys dirbame. 

3907 AUBURN AVE. 
Phons Drover 411• 

- K 
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y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas •Janas* Teismaoae 
Ofisas Dldmleatyj: 

• § W. W A&HDtGTOIf ttTRAJBT 
Kambarį* 449 

Tsl. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeenimas, 811 W. SSad B*. 
Tai. Tardą 4481 

« • • • — * 
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FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ukę, tai 

apsimislyk ar tavo įnešti pinigai 
tau išeis ant naudos. Tiktai lie
tuvių tarpe tu turėsi gerą, pui
kų ir linksmą gyvenimą. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosų, jų 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Michigano 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelis 
šimtus savo tarpe, turi parapiją, 
kelias draugystes ir visokius pa
silinksminimus, čionais gyve
nantieji anglai siūlo mums savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
Šv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

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

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Box 7, Custer, Mich. 

SŽ»»» • » « « » » » • » » * » • • > • • - » » » » ; $ 
i 

DR. M. F. BOZINCH į 
LIETUVIS LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą iš 845 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 
700 NORTH ASHJiAND AVENTJE 

Kampas Huron Gatvės 

Or. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKlnley 67*4 

GYDO VISOKIAM Ll G A8 
8457 South Weetern Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatves 

| » « « n •.• mmmmt 

ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6| 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 I 

n 

Dr. E. McGUIRE 
SPECIALISTAS 

Gydyme skaudamu Akio. Ausų. 
Nosies ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4.00. 

Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų: 7( iki 9 vakare kasdien. Nedėliomis: 
1 iki 4:30 po pietų. 

5000 SOUTH ASLAND AVENUE 
Kampas 50tos gatvės Chicaero, Ii! 

Telefonas Prospect 7995 
-SS 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHTJUTIGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, m. 
Ofiso Telefonas Boulevard l f t 

Varnu TeL Seeley 420 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 matą! 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Karte 32-ro S t , Chicago, IU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo I 

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

Telefonas Yards 687 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.' 
AKI (T SPECMAIilSTAS 

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

Telefonas yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

D r . M . Stupnicki 
» » > « • » f 

L 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, HiUorois 

Telefonas Yards 6082 
Valandos: — 8 iki 11 18 ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

DR. LEO AVVOTIN 
" » * 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

1020 So. Halsted St.. Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta: 6 — • 

vakare Tel. Canal 4367 
n • » » 
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i Dr. S. Naikelis 
~ LIETUVIS 
- GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
:: 4712 So, Ashland Ave, 
= n t o a e Drover 7041 
2j Cicero office: 4847 W. 14th St. 
: Phone Cicero 5941 

~ Rezidencija 8886 W. 86th 66. = 
~ rnone Prospect 8886 z 
VtilIlIlIllHJHIilIlIlEIMIIUIIUUIlHlilHiUlS 

" » » » • • • • • ^ » » » » « « » » M » M < 

Tai. Drover 7641 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DEH TĮSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAJTD AVJffJTUB 
] arti 47-tos Gatves. 

-~ 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan A v. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pullman 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; 6 Iki 9 vakare. tf*4 
9 iki 12. , 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

SS SO. LA SAL.LE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 
- - - - - - - - - - - - - a s . . . . . . . . . 

« • • - » • —»»-a 
Telefonas Pullman 69 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 4:30 iki 3:30 vakare, 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

Diena ir Naktį Tel. Pullman452 
Dr. H. S. TOMPKLNS 

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

mis 9—12 ir sulig sutarimo. 

SERGĖKITE SAYO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų 
Kuomet tu kenti nuo gaivos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
vą, kuomet skaitai ar sluvt ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalną 
net taip žemai net iki $3.94. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-čios lubos virš Platt'o aptiekos 

Kambaris 14, 15, 14, 17 ir 18 
Tėmykite i mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto ik) 13 valandai diena. 

Mokykis Kirpimo Ir Desigalng 
Vyrišku Ir Moteriškų Apredalų 

Mūsų sistemo ir ypatiškas mokmi-
mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laiką. 

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

Jųs esate užkvlečiami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijalii-
kai pigią kainą. 

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

MASTER DESIGN1HG SCHOOL 
J. F. Kssntrks, Perdėtinis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St. 
j 190 N. State gatvę; kampas Lake 
gatvės. 4 lubos. ^ 

ItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIlHIIIIIIIIIIIIIIHIIHMII 
Resid. 933 So. Aarland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 2 544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3264 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9493 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 14—12 d. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'* 



\ 

* D R A U G I A S Pirmadienis , gegužės 12, 1919 

i m m m m m m • • ! 

CHICAGOJE. 
K A T A L I K I Š K O S ŠVENTES, i BUS DARBO P R I E UNION 

P i n n a d i e n i r S g u ž ė s 12 d j S T 0 T I E S -
Šv. Epifanijus. 

Antradienis , gegužės 13 d., 
Šv. Pe t ras Regulatas. 

NEGALI BUT NUMUŠTOS 
ALGOS DARBININKAMS. 

Gal bus statomas da r naujas 
pastos bustas. 

\l CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

K A T A L I K Ų V I E N Y B Ė S 
CENTRO SUSIRINKIMAS. 

Taip tv i r t ina darbo viršait is . 

Illinois valstijos Darbo Fe
deracijos viršaitis John II. 
Walker paskelbė, jog organi
zuotas darbas aštriai priešin
sis, jei koki no nors būdu Ims 
mėginama susiaurinti algas 
darbininkams įvairiose darbo 
šakose. 

To negali padaryt i nei vie
šojo pagerinimo korporacijos, 
noi privatinės kompanijos. 

Organizuotas darbas senai 
kovojo už didesnes darbinin
kams algas. Karės metu tos al
gos padidintos. Visgi jos dar 
y ra permažos, sulyginus su 
maisto ir pragyvenimo pabran
gimu. š 

Tad apie algų sumažinimą 
darbininkams negali but jokios 
kalbos. 

Union Station Company 
valdyba praneša, kad šįmet 
prie tos geležinkelio stoties 
statymo bus išleista 2 milijo
nu dolieriu, taip kad 3,000 
darbininku turės nuolatinio 
darbo per ištisus metus. 

Perniai del karos visokio 
darbai buvo sulaikyti prie 
stoties statymo. Be to, kom-
partijai t ruko reikiamo kapi ta 
lo. 

(Ii šįmet pergalėtos tos vi
sos ir kitos kliūtys. 

Miesto taryba taippat dar
buojasi, kad vakarinėj mies
to dalvį pastatvdinti nauja 
pastos bust:). . 

Tas priguli nuo pačios vy
riausybės. Tuo tikslu tad bus 
kreipiamasi YYasliingtonan. 

Jei vyriausybė sutiks, dau
gelis darbininkų gaus darbo. 
Nes tam tikslui jau senai pa
gamini i keli milijonai. 

Ti!c visas vargas, kad del 
laiko t rukumo -neprisirengia-
ina. 

L. R. Kata l ikų Vienybės 
Centro mėnesinis susirinkimas 
atsibus antradienyje, gegužio 
13 d., Dievo Apveizdos par. 
svetainėje, lygiai 8 vai. vaka
re. Skyriai , draugijos malonės 
prisiųsti savo ats tovus bei at
stoves. Katalikai-veikė ja i kvie 
Čiami atsi lankyti . Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

S. L. R.-K. A. Obieagos Aps. 
susirinkimas įvyks gegužio 18 
d., 3 v a i po pietų, ftv, J u r g i o 
parapi jos svetainėje, 32nd pi. 
ir Antram Ave., Cbieago, 111. 

Kuopos, kurios netur i te iš
rinkę delegatų, išrinkite. Ne
užtenka tik išrinkti, bet kad 
išrinkti delegatai susirinki-
man suvažiuotų. Šis susirinki
mas bus dideliai svarbus. 

Aps. Valdyba. 

Amerikos Lietuvių T a r y b a 
reikalaus Seimo. Mūsų draugi
ja , kaipo del a tsargos, išrinko 
delegatą, ne į laisvamanių ša u 
kiamą seimų. Žinoma, nors ge
r a ir katalikiška dr-ja, bet ran
dasi narių, kurie nesuprasda
mi ka draugija „svarsto ir ka, 
tar ia , bet abelnai manydami 
ir turėdami palinkimų pr ie ki-
,os srovės, neteisingai nutar i 7 

mus paskelbia. Todėl mes, Vi
sų Šventų dr-ja, norime, kad 
ta neteisinga korespondencija 
butų atšaukta per spaudą. 

Valdyba. 

IŠ T 0 W N OF LAKE. 

ATKREIPKITE ATYDA! i 
"Draugo" knygyne galima gauti pirkti paveikslų 

Pirmosios Komunijos Atmintis po 1 5 c 
Dirmavonės Atmintis - po 1 5 c 
Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Užbaiga aukotojų surašo Tau 
tos Fondan. 

W E S T SIDE. 

Nedalioje, Panedėlyje ir II-
tara inke 4—6 gegužio Aušros 

"PENTUOJAS" SAVO 
PLAUKUS. 

Moteris tad intar ia jį neištiki
mybėje. 

CHICAGOS ŠVARUMO 
SAVAITĖ. 

TTerman Paulet te , pečių iš 
dirbėja, 69 metų seni, penkių 
vaiki] tėvą, jo moteris pa
trauki"' teisman. In tarė jį neiš
tikimybėje. 

Senė pasakojo teisme, kad 
jos vyras žilutėlis. Bet "pen-
t u o j ų s " plaukus juodai, kad 
pat ik t i kitoms moterims. 

Taippat kaltino jinai vyt 
už nedavimą jai reikiamo už
laikymo. 

Teisėjas pagaliaus porą su
taikė. 

Paulet te teisme pasisakė, 
kad jis savo žilus plaukus 
" p e n t u o j ą s " biznio reikalais. 

BUVO KARŠTA K I Š E L N I N 
KUI. 

Vakar Cbicagoje prasidėjo 
svarmuo savaitė. Per tą sa
vaitę kiekvieno pilieėio prie
dermė prisidėti prie miesto 
gatvių, gat vairių, kiemų ir vi
sokių užkabami apšvarymo. 

Suprantamai nereikia pa
miršti apšvarint i ir savo na
mus, visas trobas. 

Tokia Švarumo savaitė ėia 
kas metai surengiama. Tas 
daug prisideda prie žmonių 
sveikumo palaikymo. 

Sveikatingumo komisijonie 
rius Dr. Robertson štai kaip 
paskirstė žmonėms ta savaite 
sveikumo žvilgsniais: 

Sekmadienis: Sveikatingumo 
diena. 

Pirmadieni: 
gojimo. 

Policija j i t ik išgelbėjo. 

Aną vakarą Lake gatvės 
gatvekar iu važiavo daugelis 
vyrų darbininkų. Tarpan įsi 
maišė kišeninis vagilius. J i s 
tuojaus pradėjo kraustyt i kiše-
nius. 

Tečiaus tuojaus pajusta. 
Gatvekaryj pakilo t rukšmas. 
Buvo pliekiamas vagilius. 

Laimė įam, kad motorma-
nas tuojaus gatvekari sustab
dė ir pašaukė praeinantį po-
liemoną. 

Ki ta ip tas blogadaria savom 
kojom nebūtų išėjęs iš gatve-
kario. 

Rasi, jam atsinorės tolesniai 
užsiimdinėti tuo " a m a t u " . 

Antradienis: 
diena. 

Dantų apsa -

Ptisių ir kiemu 

Valvmo ir Trečiadienis: 
pentavimo. 

Ketvir tadienis: Vieliniu sie-
telių ir atmatų. 

Penktadienis : Pieno švaru 
i no. 

Šeštadienis: Maisto 
m o diena. 

svaru 

R E I K A L A U J A M A PAPIGIN
TI GAZĄ. 

NEPRI IMAMA PARANKA. 

Nesenai vienam teisme per
siskyrimo bylos metu Mrs. 
Emma Simpson pašovė savo 
vyrą. 

Smarki šovikė laikoma ka
lėjime. Gi vyras y ra dar ligo
ninėje. I r nežinia dar ar jam 
bus lemta pasveikti. 

Mrs. Simpson apginėjas dar
bavosi išimti ją iš kalėjimo "po 
paranka . Bet krhninalio teis
mo vyriausias teisėjas atsisa
kė jų paliuosuoti po paranka. 

R. B. \Vilder, 16 No. Dear-
born gat., suareštuotas vidu-
miestyj, nes atsisakė nusiimti 
skrybėlę prieš nešamą iškil-
mybėje šalies vėliavą. 

Cbicagoje gazo kompanija 
posenovei bosanja. Miestas už
vedė prieš ją bylą už neprisi-
ta ikyma prie miesto parėdy
mų. J a u keli metai tęsiasi ta 
indomi byla. Nežinia kada ji 
pasibaigs. 

Karės metu kompanija su
prastino savo- išdirbamo gazo 
kokybę i r gavo pakelti kainą. 

Kainą už gazą pakėlė ligi 
88 centų už tūkstantį kubiškų 
pėdų pagarsėjusi State Pub
lic Utilities komisija. 

Pastarais iais laikais žm&nės 
daug nukentėjo nuo kompani
jos, kur i gazo vartotojams siun 
tė tiesiog išgalvotas pasakiš
kas sąskaitas. 

Dabar po karės gazo kom
paniją norima prispir t i prie 
sienos. ' 

Miesto t a ryba tos pačios 
State Public Utilit ies komisi
jos reikalauja, kad už gazą 
vietoje 88 centų butų mokama 
tik 70 centų. 

Vartų bažnyčioje buvo 40 vai. 
pamaldos. Tos rūšies iškilmės 
yra gana žinomos Cbicagos 
lietuviams, bet jos niekad ne
nusibosta. Nuolatai vienodame 
darbininko gyvenime šitokios 
iškilmės nevien dusiai nauda 
padaro, bet ir širdį nulinksmi-
na. 

Ypatingai graži buvo šitų 
pamaldų užbaiga utarninke, 6 
gegužio. Žmonių prisir inko 
pilna bažnyčia. Buvo apie 10 
kunigų. Gražiai paruoštos ir 
puikiai išmokytos mergaitės 
su baltais rūbais, su rūtų vai
nikėliais užėmė savo vietas. 
Bernaičiai pasidalinę į dvi kuo
pi : vieni pas altorių, kit i to
liau lotyniškai giedojo mišpa
rų psalmes. Parapi jos ebo-
ras, p . Pociaus vedamas, ar
tistiškai išpildė sunkesniąsias 
giesmes. Tik gaila, kad tame 
ebore yra vienas nesubrendęs 
asmuo, nemokąs apseiti baž
nyčioje. J i s pa ts tą parodė 
procesijos laiku. Šiuom ta rpu 
neminėsim jo vardo, tik at-

k-eipiam į jį jo draugų domą, 
kad išmokytų kul tūr iškai ap
seiti bažnyčioje. 

Mišparus laikė kun. M. Kru
šas, dijakonu asistavo, kun. 
Briška, subdijakonu kun. Pa
kalnis. Gražų pamokslą pasa
kė kun. J . Paškauskas . 
. Labai pagir t inas gražus 

AVest-sidiečių užsilaikymas ba
žnyčioje visu ilgų pamaldų lai
ku. Parapi jos komitetai švel
niai ir rūpest ingai buvo su
tvarkę kas reikėjo. Rimti vy
rai nešė baldakymą. Gražus 

, vyras ir gražiai pasirėdęs y ra 
Aušros Var tų bažnyčios mar-
šelga. 

Po pamaldų iki 10:30 žmo
nės da ėjo išpažinties. 

Už gerą ir gražų šitų pamal
dų surengimą padėka priklau
so ne vien klebonui, bet taip
gi «p. Pociui, Seserims Kazi-
mierietėms ir parapijos komi
tetui. Bilekas. 

Šv. Elžbietos moterių ir 
mergaičių draugija $100.00. 

Adolfas. Radąyičius $10.00. 
Po 5 dol . ; I . Gapševičius, J . 

Bilaišius, J Padgunas , P . Dir
meikis, J . Andriejauskas, J . 
Panavas , P . Saudargis . M. 
Ambrozaitis $4.00. 

Po 2 d o l : P . šomislis, V. 
Stonkus, A. Arvidas> A. Nor-
butas, J . Jadvi las , K. Norvi
las, F . Venclavas. 

Po 1 dol.: V. Masonis, J . Šo-
milis,- E. Urbutai tė , M. Bra
zis, V. Butkevičus, K. Maro-
zas, J . Kaval iūnas P . Belskis, 
S. Žitkevičius, K. Mačiulis, E. 
Šliurpa, V. Šidlauskis, M. Jon-
kaitė, S. Razbadavikis, V. Sa-
dauskis, B. Starzelis, J . Eva-
sauskis, M. Rimkus, J . Mažo-
nas. 

Pastaba. Visiems aukavu
siems į Tautos Fondą nema
žiau 10 dol. y ra parėję iš Cen
t ro d ip lomai . . r tadan^i prakal
bose aukojusių daugelio netu
riu adresų, todėl 'visų negaliu 
surast i , kad įteikti diplomą. 

Kur ie aukojo nemažiau de
šimts dolieriu, ir da r negavo 
diplomo, malonėkite atsišauk
ti sekančiu adresu* 

Vincas Stancikas, 
1543 W. 46 St. Chicago, Iii. 

» > - m m m m m m m m m m i 

IŠ TOWN OP LAKE. 

Šv. Kryžiaus parapi joje su
sitvėrė mokinių Alumnų drau-
gijele. 

Tikslas tos draugijėlės y r a : 
1) tver t i tokias draugijėles vi
soje Cbicagoje, 2) gelbėti 
Alumniečius, kur ie y r a išėję 
pradines katalikiškas mokyk
las, einant augštesnes mokyk
las, 3) laikyties tikėjimo, do
ros, ka ip Katal ikų Bažnyčios 
mokslas mus mokina. 

Tokios draugijėlės jau gy
vuoja : viena Bridgeporte , kita 
Dievo Apveizdos parapi jo j . 

Alumnų dr-jėlė an t Town of 
Lake y r a pavesta globai gerb. 
kun. N. Pakalnio. 

, Alumniečiai. 

DAKTARAS I. E. MAKAR 

Paskutiniomis dienomis ga
vo leidimą (license) iš Illino-
jaus valstijos prakt ikuot i . 

Daktaras Makar y r a lietu
vis gimęs Cbicagoje. Užbaigęs 
viešąja mokykla lanke Lake 
Tecbnieal Higb, Loyola Uni-
verseta ir Scbool of Ar t s & 
Sciences 1914 metuose. Užbai
gęs medecinos kursą per ne-
kur i la ika buvo ligonbučiuose 
Columbus ir Šv. Bernardo Cbi
cagoje. Daktaras dabar yra 
Detroito pavieto ligoninėje, 
sugrįžęs į Cbicaga ketina prak
tikuoti tarpe lietuvių. 

RAČIŪNO N A U J I 

GALIMA GAUTI PIRKTI 
Labai graži, ir nesunki sulošti 

Trijų veiksmų d rama 
K A I N A 20c. 

"DESENZANO MERGELE" 
Kas myli gražius, krikščioniškus veikalus s ta tyt i 

ant scenos, tebando imti "Desenzano Merge lę . " Kas ma
tys tą veikalą suloštą, norės ir antrą -kartą matyt i . Nau
dokitės, nes gali greitai p r i t ruk t i . 

Užsisakydami kreipkitės šiuo adresu: 

" D R A U G A S " PUB. 0 0 . 
1800 VVEST 46th STREET, CHICAGO, I L L I N O I S 

• m m u J , j , * * 

IŠ T 0 W N OP LAKE. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Viešas pranešimas. ' 

Šiuomi atitaisome klaidingą 
korespondenciją, t i lpusią," Lie
tuvos ' ' 109 num., 8 d. geg., s. 
m., kurioje buvo rašyta , kad 
Visų Šventų draugi ja laikyta
me susirinkime 4 d. geg., š. m., 
Šv. Ju rg io par . svet. išrinko 
delegatą į laisvamanių šaukia
mą seimą. Teisybė, kad mūsų 

Nežinia, kaip į tą klausimą draugija rinko delegatą tam 
at sineš komisija. tikslui, bet su ta mintimi, jei 

L. Vyčiai Veikia. 
Aną vakarą vietos L. Vy

čių 13 kp. laikė susirinkimą. 
Ap ta rus papras tus kuopos rei
kalus, užsiminta rengiami vi
suomeniški kursai , kad 'surink
ti milžinišką klausytojų būrį, 
nutar ta panedėlyj, gegužio 19 
d., vakare, apie aštuntą valan
dą Šv. Kryžiaus parapi jos 
svetainėn šaukti viešą susirin
kimą, kame susirinkusiems 
bus išaiškinta kursų nauda. 

Tada atsilankiusieji galės 
užsirašyti į nuolatinius klau
sytojus. Ta t pa ta r t ina visiems 
skaitlingai susirinkti ir susi
rašyti į nuolatinius kursų lan
kytojus. Pamokas duos profe
sorius kun. P r . Bučys. 

V. 

I š karės lauko, bolševikų dar
bai i r i l iustruotos dainos. 

Bus rodomi 

Utarninko vakare, gegužės 
13 d. Brolių Strumilų svetainė
je, 107tos ir Indiana ave., Ken-
sington, 111. 

Seredos vakare, gegužės 14 
d. Bažnytinėje svetainėje, Em-
erald ave. ir 123čios gatvės, 
West Pullman, 111. 

Kur ie nori te surengti vaka
rus, meldžiu kreipt is šiuo ant
rašu : 

A. T. RAČIŪNAS, 
1632 N.LaSalle St., Chicago,Ill. 
* - 1 - • -n • , , , 

Paieškau savo pusbrolio Jono Vai-
nauskio , Upinos parap. , Ruibiškės 
kaimo, Batakių valsč., Raseinių pav. 
Girdėjau, kad gyvena Brooklyne, o 
ku r dabar randasi, nežinau. Norėčiau 
labai susirašyti. Galės per mane susi
žinoti su savo t ikra seserimi, apie ji 
nieko nežino. Mano adresas: . 

Ona Karbauskienė, 
(iš namų Bartušai tė) , 

4554 So. Western Ave., Chicago, 111. 

GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglų ka l 

boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą " T H E 
HISTORY OF T H E IilTIIUANIAN NATION AND ITS P R E S E N T 
NATIONAL. ASPIRATIONS". Kelis tūkstančius tos knygos egz. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniems urėdninkams ir dip
lomatams, taipgi užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knygą išplatinti ta rp Jtekmingų veikėjų čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros 
apdaruose. 

Prakalbą knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius Eagan. Prezidentas Wilson, kur iam išvažiuojant J Prancūziją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo a t rašė Draugi
jos sekretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS K O N F E R E N C I J O J E 
knyga busianti t ikrai naudinga. 

"DRAUGAS", 1800 WEST 46-Ui STREET, CHICAGO, ILIi. 

*-*m -<m. mum* 

Nusipirki te labai gražią knygelę va rdu : 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Gir tuoki o Išpažintis 
Sita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend 

rovės laida. Turi 59 puslapius. 
rLaiua tiK 20c. 

"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Dau-
delį jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis. 

"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų. 
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti, 
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių 
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti 
savo klaidingą gyvenimą. 

š i t a knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes ta i puiki l ietuviams dovana prie kalėdo
jimo. 

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspauz-
dinta. 

Adresuokite: 

" D R A U G A S " PUBLISHING CO., 
1800 W E S T 46-th S T R E E T , 

CHIOAGO, I U L 

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

Greitu laiku paieškau gero ir 
darbštaus vargoninko mylinčio dar
buotis su jaunimu. Meldžiu greitu lai
ku atsišaukti, nes senasai vargonin
kas paskutinį mėnesi tarnauja išei
na ant Fotografo. Du darbų per 
daug, tai nuo vargoninkistės atsisa
ko. Del išilgu meldžiu kreiptis ypa-
tiškai per laišką 

Rev. M. J . Kolvekas 

423 So. I.iim Ave. Sioux Ctty, Imva 

PARSIDUODA. 
Automobilius didelis 6 Cilindrų 

Paterson išdirbystes 7 pasažierų pil
nai gerame padėjįme parsiduos u i 
$575.00 arba mainysiu ant mažesnio. 
Atsišaukite 

Stanley Mltchell 
:&41 Anburn Ave. 

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 
Turime ger$ išteklių šių knygų: 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c, 
2. Patarmės Moterims ifc 
3. Krikščionybė ir Moteris 5^ 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo _ 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c 
6. Katra neišmanė? gi knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5c. 
7. Marksas Antrasis g^ 
8. Ara yra Dievas t m* 
9. Giordano Bruno ^ 

10. Koperninkas ir Galilėjus ^ 
11. Į soeijalistų rojų ^ 
12 Soeijalistų norai ir darbai 5^ 
13. Revoliucijonierių tarpe 5^ 
14. Apie Apšvietą 25c 
15. Keturių Metų A. L. R. K. Federacijos veikimas . . . . . ] . . 

DRAUGO ADMINISTRACIJA 
1800 W E S T 46-th S T R E E T , OHICAaO, TT.T., 
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