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METAI-VOL. IV. No. 118 

a nepatvirtins 
taikos sutarties, 

sako Ebert 
Bulgarijoje siaučianti 

revoliucija 
VOKIETIJOS PREZIDEN 

TAS YRA PRIEŠINGAS 
TAIKOS SUTARČIAI. 

Sako, kitos šalys neleis 
skriausti Vokietiją. 

REVOLIUCIJA PAKILUSI 
BULGARIJOJE. 

Bolševikiški gaivalai nori 
steigti sovietus. 

RANTZAU IŠKELIAVO 
BERLYNAN. 

Su juo iškeliavo ir kiti keli 
atstovybės nariai. 

Paryžius, geg. 19. — Vo
kiečių atstovų taikos konfe
rencijoje galva, užsieniu rei
kalu ministeris grafas Brock-
dorff-Rantzau, iškeliavo Ber-
lvnnn. 

Su juo iškeliavo ir keli Liti 
vokiečių atstovyl>ės narini. Vi
sas būrys iš Versailles išvažia
vo speeijaliu geležinkelio va-
gonu, prikabintu prie regule-
rio traukinio, i Cologne. 

Jo išvažiavimas nutarta 
abelnam vokiečių atstovų su
sirinkime. 

ANGLAI UŽIMSIA KLAIPĖ 

LONDONAS, geg. 19. —Yra 
žinių, kad anglų karės laivai 
trumpu laiku užimsią sutarp-
lautintą Mažosios Lietuvos 
uosta Klaipėdą (Memelį). Gi 
miestan bus išsodinta anglų 
kariuomenė. 

ŠIANDIE ATIDAROMAS S. 
V. KONGRESAS. 

Londonas, geg. 19. — IŠ 
Austrijos sostinės Viennos 
pranešta, kad Bulgarijos sos
tinėje Sofijoje pakilę bolševi
kiški gaivalai ir seka kraujo 
praliejimas. Jie stengiasi su
griauti dabartine vyriausybe 
ir įsteigti sovietus. Sofijos ka
reivių garnizonas stovi vy
riausybės pusėje. 

Sakoma, ir kituose Bulgari
jos miestuose pakilusi revo
liucija. Ypaė Ruščuke, Lilipo-
polyj ir Varnoj sekn smarkus 
susirėmimai karuomenės su t 
revoliueijonieriais. 

Berlynas, geg. 20. — Vokie
tijos prezidentas Ebert užva
kar kalbėdamas i vietos de
monstrantus pažymėjo, kad 
Vokietija nekuomet nepatvir
tinsianti taikos sutarties taip, 
kaip tai sutartis dabar yra. 

Demonstracija buvo Įvykusi 
Lustgatene. Dideliausios žmo
nių minios dalyvavo. 

Prezidentas,, aptardamas tai
kos sutarti pasakė, jog sutar
tis yra "priešininko keršto 
bysterijos prediiktaV". " 

Toliaus sakė. kad svetimos 
šalys neleis priešininkui nai
kinti ir skriausti Vokietiją. 
Tos šalys, sako, pakels halsą 
bendrai su mumis už mūsų 
pavergimą. Pavergimo taika J S u tu<> sutinka ir Italija. 
negali but patvirtinta. i Paryžius, geg. 19. — Itali

jos atstovai taikos konferen-
eijoje pagaliaus sutiko, kad 
u.'sta Fiume kontroliuosianti 
Italija, bet jis busiąs tautų 
sąjungos jurisdikcijoje. 

Tečiau talkininkai tame 
klausime dar netarė galutino 
sa- o žodžio. 

Visgi vietos spauda pažvmi 
t i faktą ir tvirtina, jog preei-

PAŽADA SHANTUNGĄ SU 
GRĄŽINTI KINIJAI. 

Tas bus atlikta gal už dviejų 
metu. 

FIUME UOSTAS BUS LAI
SVAS. 

San Francisco, Cal., geg. 19. 
Tš Tokyo čia apturėta kable-
grama, jog .Japonijos užsienių 
ivikaln ministeris t'cbidu grei
to laiku paskubsiąs oficijali 
pranešima, kad Kinijos pu-
naijsalis Sliantung busiąs su-
gręftntas Kinijai. 

Tik nepasakoma kol-kas 
ku< met tas bus atlikta. Ma
noma, kad už dviejų metų nuo 
šiandie. 

WASHINGTON, geg. 19. — 
Šiandie, atidaroma specijalė 
Suv. Valstijų 66-ojo kongreso 
sesija. Kongresą sesijon su
šaukia prezidentas Wilsonas. 

Šita naujo kongreso sesija 
svarbi tuo, kad jis užsiims tai
kos ir pokariniais reikalais. 

Kongresą valdys republiko-
nai. \ 

GEN. HAIG NEDUODA 
~ KREDITO AMERIKO

NAMS. 

0 juk be amerikonų nebūtų 
buvus laimėta karė. 

Washington, 20. — Britani
jos armijų Prancūzijoje vy
riausias vadas, fieldmaršalas 
Douglas liaig, pagamino pilną 
karės bėgio raportą. To ra
porto viena kopija ir čia gau
ta, 

Visame raporte gen. Ifaig 
ignoruoja amerikonus. Nei ke
liais žodžiais jis neprisimena 
a]) i e juos. Tik pabaigoje pažy
mi, kad armisticijos metu ame
rikonų kariuomenė užėmusi 
Coblenzą. Tai ir viskas. 

0 juk paties generolo Haigo 
komandoje buvo daugelis a-
merikonų pulkų, kurie ne pra
sčiau pasižymėjo už kitus 

Lakūnų lenktynės iš 
Amerikos Europon 

ANGLAI STOJO LENKTY-
NĖSNA PER ATLAN-

TIKĄ. 

Vienas S. V. lakstytuvas su 5 
vyrais pražuvo. 

iiiiiiiiujiiimimiiimiiiiiiiiiiiiiimiiimii traškinant vokiečių pozicijas. 
SMIRNOJE ŽUVO 400 

ŽMONIŲ. , 
Gal kongresas prabils. 

Konstantinopolis, geg. 19.— 
Turkijos miestą Smirna andai 
užėmė talkininkų kariuomenė. 
Smirna bus pavesta Graikijos 
globai. 

Kuomet aną dieną ten buvo 
i'sodinta graikų kariuomene, 
tuojaus tarp jn ir turkų pa
kilo baisus susirėmimas mies
te. Jis prarijo apie 400 * žmo
nių aukų, kuriu didžiuma yra *° 
turkai. 

Fieldmaršalo llaig-o raportas 
tuo žvilgsniu labai indomus. 
.lis padarė siurprizą visai A-
merikai. 

Visi žino, kad be ameriko
niškų divizijų talkininkai ne-

i butų Įveikę vokiečių. Bet a-
merikonų veikimas užtvlima>. 

Reiškia, fieldmaršalo Ha i oro 
nuomone, amerikonai karėje 

*>« nebuvo reikalingi, nes Jfe nie 
ten neatlikę, kad 

; jiems reiktų duoti prigulinti 
kreditą. 

VOKIEČIAI EINA PRIEŠ 
WILS0NA. 

Negali jie pasitenkinti taikos 
sąlygomis. 

Paryžius, geg. 20. — Beri y -
ne prieš Adlon viešbuti, kur 
gyvena talkininkų komisijų 
nariai, aną dieną įvyko smar
kios vokiečių demonstracijos. 

įsikarščiavę vokiečiai šaukė 
prieš Prancūziją, Angliją, A-
meriką, prieš Clemenceau, 
Focba ir prezidentą AVilsoną. 

Apie prezidentą AVilsoną 
vokiečiai labai karčiai atsilie
pia. Sako, kad jis kituomet 
buvo pastatęs taikos princi
pus. Tuo tarpu dabartinėj tai
ko? sutartyj nesama tų prin
cipų. 
Vakar St. (Jcrmain Austrijos 

atstovai taikos konferencijo
je indavė talkininkams savo 
Įgaliojimo raštus. 

Vokiečių demonstracijos ir 
protestai prieš taikos sąlygas 

BERLYNE SEKA DEMONS
TRACIJOS PRIEŠ 

TAIKĄ. 

Miestan sutraukiama kariuo
menė. 

d«. ntas YYilsonas pastatęs sa
vaip Vadinasi, prezidentą* 
lai•:įėjęs. Nes Fiume netenka 
:'.alams savastį J. Italai misi 
b.Jžia. 

Bet dar nežini \ ką į tai pa-
sakys Jugoslavi.';.; Nes tai 
.;: . uostas. Ir viskas priguli 
. uo jos noro, u»n jos galuti
na žodžio. 

Prezidentas Wilsonas, sako-
?• i». nemainysiąs savo nuomo
ti •••• ii- paskelbto žodžio. 

KINIJA RŪSTAUJA PRIEŠ 
AMERIKĄ. 

RUSŲ BOLŠEVIKAI ATA
KUOJA RUMUNUS. 

Paėmė du rumunų miestu. 

Londonas, geg. 20. — Kituo 
met rusų bolševikai buvo pa
siuntę ultimatumą Rumunijai, 
kad rumunai apleistų Besara
biją. 

Rumunija nepaklausė. Tad 
bolševikai paskelbė rumunams 
karę ir tuojaus užatakavo. 

Tiraspolio apskrityj bolše
vikų kariuomenė persimetė 
per Dniestrą, įveikė neskait
lingus rumunų kareivių būrius 

Pekinas, geg..20. — Už ne-
pavykimus taikoje Kinija la 
bai rūstauja prieš Ameriką. 
Sako, kad kinai stoję karėn tik 
Amerikai kviečiant ir ragi
nant. (Ji pasekmėje už tą Kini
ja riuskriaudžiama. 

REZIGNAVO KAREIVIŲ 
APDRAUDOS DIREK- j 

TORIUS. 

Washington, geg. 20. v— Iš 
užimamos vietos pasitraukė 
kareivių apdraudos direkto
rius Henry 1). Lindsley. Sako-

ir užėmė miestu Tchegrutzi ir ma, pakilę ten kokie nesutiki-
Bender. mai. 

Berlynas, geg. 11. — Čia se
ka demonstracijos paskui de> 
monstracijas. Visos atkreiptos 
prieš taiką, prieš aštrias tai
kos sąlygas. 

Aną dieną apie 200,000 žmo
ni u] Berlyne turėjo susirinki 
mus. Skaitlingiausias susirin
kimas įvyko parlamento rū
muose. Padaryta rezoliucijos 
prieš aštrias taikos sąlygas. 

Tokie pat susi rinkimą i ir 
demonstrracijos prieš taiką 
padaryta ir daroma ir kituose 
miestuose. 

Adlon viešbutis čionai stip
rini saugojamas. Tam viešlm-
tyj apsistojusios įvairios ang
lų ir amerikonų misijos. 

Sutraukiama kariuomenė. 

Vokiečių bolševikai naudo
jasi proga. Jie išsijuosę tvir
tina, kad taiką reik darvti, 
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kad vokiečių valdžia turi pri
imti kadir aštriausias talkos 
sąlygas. 

Bet tie patys bolševikai 
kursto žmones prieš dabartinę 
valdžią, jei ta valdžia patvir
tintų taikos sąlygas. 

Taip elgdamiesi jie tikisi 
sugriauti dabartinę valdžią ir 
šalies valdymą .pagrobti savo 
rankosna. 

Valdžia žino bolševikų dvi 
veidiškurną. Žino taippat, kad 
jie gali sukurstyti gyventojus. 
Tad šalies apginimo minis
teris Noske Berlvnan sutra u-
kia skaitlingą kariuomene. 

Prezidento Eberto valdžia 
vos-ne-vos laikosi. Visgi ima
masi priemonių atsispirti prieš 
bolševikus. 

Iš Versailles čia parkeliai: 
ja vokiečių atstovybės galva, 
grafas Brockdorff-Rantzau. 
Pasakojama, kad jis atgal lai
kos konferencijon jau negry-
šiąs. Ir nežinia kas gali išeiti 
su taikos sutarties patvirtini
mu. • v • 

Monarchistai nesnaudžia. 

Kuomet soeijalistai nepasi-
ualina šalies valdymu, monar
chistai pakelia galvas ir pa "-
rengę veikti. 

Jei Eberto valdžiai bus lem
ta griūti, jei jos neapsaugos 
sutraukiama stipri kariuome
nė, tuomet prie valdžios kibs 
ne vieni bolševikai. Mėgins tą 
padaryti ir monarebistai. 

Kalbama atvirai, kad grafas 
von Bernstorff mėginsiąs su
tverti naują kabinetą, jei da
bartinis griusiąs. Naujan ka
binetan ineisią beveik vieni 
monarchijos šalininkai. 

Taippat kalbama, kad prem
jeru galėsiąs but grafas Brock-
dorff-Rantzau, kurs pasisku
bina parvykti Berlynan. 

Kaip ten nebūtų, bet dabar
tine vokiečių valdžia stovi 
kaip ant kokio ugnekalnio. 

Sakoma, kad ta indomu ra 
portą aptars kongresas. Pa
klaus jis karės departamento 
sužinoti, kodėl generolas Haig 
taip ignoruoja Ameriką ir jos 
pasiustas divizijas, kurios pir
mos sutruškino smarkiausias 
vokiečiu ofensvvas, taikomas 
pačion talkininkų širdin. 

SVYRUOJA SOCIJALISTŲ 
KABINETAS BERLYNE. 

žmonės perspėjami nuo de
monstracijų prieš talki

ninkus. 

Washington, geg. 19. 
Skersai Atlantiko vandenyno 
iš Amerikos Į Europą skrido 
trys Suv. Valstijų karės %yi-
vyri ) lakstytuvai. Kiekvie
nam laistytuve buvo po o vy-
' i l s . 

Jš New Foundlando lakūnai 
turėjo nuskristi į. Azorų salas, 
1,200 mylių tiesioje linijoje. Iš 
ten paskui į Portugaliją, 800 
mylių; pagaliaus iš ten Ang
lijo* — 700 mylių. 

Ton kelionėn pasileido mil
žiniški lakstytuvai NC-l/NC-H 
ir NC-4. 

Pirmasis ir trečiasis laks
tytuvas pasiekė savo tikslą— 
nuskrido i Azorų salas. 1,200 
mylių praskrido per 18 valan
dų lakstytuvas NC-4. Šis ir 
NC-1 dabar iš Azorų salų lei
džiasi Portugalijon. 

Tuo tarpu lakstytuvas NO-') 
nežinia kur dingo kelionėj,. 
Suv. Valstijų karės laivai, ku
rie saugojo lakūnų keliom, 
šiandie nardo po vandenyną 
ir negali surasti pražuvusių 
lakūnų. 

Nežinia, kas įvyko su laksty-
tuvu ir lakūnais. Gal juos be 
sklindant patiko kokia nelai
mė, (lai jie nuskendo. O gal 
dar kur ant paviršaus van
dens pliuduruoja. 

Gana to, kad ligšiol apie 
tuos drąsuolius nėra jokių ži
nių. 

Anglai stoja lenktynėsna. 

New Foundlando užlajoj Tre-

passey jau senai keli anglų 
garsus lakūnai praktikavo su 
savo milžiniškais lakstvtuvais. 
Jie vis laukė progos, kad pa
sileisti skersai Atlantiko ir 
laimėti Anglijai liauni vaini
ką. 

Pro savo akis jie praleido 
amerikoniškus lakūnus; lauk
dami atsakančio oro. 

Praeitą šeštadieni vienas 
austrai ietis lakūnas Hawker 
pamatė, kad amerikoniškiems 
lakūnams jau pavyko pasiekti 
Azorų salas, tad jis nusprendė 
pralenkti amerikonus. 

Sėdo lakstvtuvan su savo 
pagelbininkais ir dūmė iš 
Trepassey tiesiog Ai rijom A-
merikoniški lakūnai pasirinko 
kelią aplinkui, per Azorų sa
las ir Portugaliją. Bet šis pa
sileido tiesiog, apie poros tūk
stančių mylių nepertraukia: 
iiion kelionėn, kad aplenkti a-
merikonus. 

Kaip išskrido Hawker, taip 
apie ji žtno ir visokios žinios. 
Žinovai tvirtina, kad už jm-
ros, ,24 ^a '-^dų, jis turėjo but 
Airijoje. Bet dar žinių ne
gauta, kad jis butų pasieki 
Airijos pakraščius. 

Pasakojama, kad IIawker 
yra didis drąsuolis ir jis sav<> 
tikslą atsieksiąs, jei kelionėje 
nepasipainios kokia nors ne
laimė. 

Tos lenktynės skersai A t-
lantiko — labai indomios„X 
sas pasaulis tuo indomauja. 
Amerikonai pirmuosius žygiu.*, 
atliko. Jie pirmieji parodo, 
kad norint galima atsiekti vis
kas, kad trumpoj ateityj A-
merikai su Europa susinešti 
oru bus paprastas daiktas. 

Hague, geg. 20. — Tęsiasi 
milžiniškos žmonių demons
tracijos Berlyne. Demonstra
cijose prieš taikos sąlygas da
lyvauja ir mokyklų vaikai. 
Bolševikai vis labjaus kursto į 
gyventojus. 

Ministerio Noske paliepimu 
į Berlyno apylinkes sutrau
kiama daugiau kariuomenės. 

Eberto valdžia laikosi kaip 
ant vištos kojos. Darosi vis 
nervingesnė. 

Kol-kas toji pati valdžia 
dar perspėja Berlyno žmones 
nedaryti jokių demonstracijų 
prieš talkininkų komisija-s. 

Sako, vokiečiai turi reika
lus su kitų šalių valdžiomis, 
bet ne su pavieniais žmonėmis. 

NUŽUDĖ SAVO VYRĄ. 

Kansas City, Kans., geg. 20 
— Mrs. Bessie Hartman, 28 
m., susivaidiho su savo vyru 
Amos Hartman, 40 metų. 

Pasekmėje narsi moteris nu
tvėrė peilį ir vyrą suraižė 
taip, kad tasai tuojaus mirė. 

Žmogžudė suareštuota. Jie
du turėjo du mažu vaiku. 

TURI BUT VIENA AVIDĖ 
IR VIENAS PIEMUO. 
Rymas, geg. 19. — Praeik 

penktadienį Šventasis Tėvas 
audijencijon priėmė kelis A-
merikos protestantų vyskupus. 
Tie vyskupai apkeliauja visas 
šalis ir visų krikščionių baž
nyčias ragina susijungti vie
non sąjungon, kad pasekmin-
giau visur platinti Kristaus 
mokslą. 

Tie protestantų vyresnieji 
tvirtina sakydami, kad jei pa
saulio tautos gali sueiti sąjun
gon dcl žmonijos gerovės, tai 
kodėl negalėtų to padaryti Ir 
įvairios krikščionių bažnyčios. 
Protestantams užtenka vieuo 
krikščioniško vardo. 

Protestantai vyskupai norėjo 
išgirsti tame reikale ir Šven
tojo Tėvo nuomonę. Pakalbin
ti popežių prisidėti prie baž
nyčių sąjungos. 

Popežius maloniai priėmė 
protestantų vyskupus. Ir pasa
kė jiems, jog Šv. Petro įpė
dinis, Kristaus vikaras, neturi 
didesnio troškimo, kaip tik 
to. jog visam krikščioniškam 
pasaulyj turi but viena avidė 
ir vienas piemuo. 

Toliaus pažymėjo, kad Ka
talikų Bažnyčia, kaip kiekvie-. 
nam yra žinoma, visais laikais 
mokina apie matomosios vi-
satinos Bažnyčios tikinčiųjų 
vienybę. Tad ji neturi reikalo 
if negali prisidėti prie suma
nomos konferencijos arba są 
jungos. 

Visos kitos krikščionių baž
nyčios turi prisijungti prie 
Katalikų Bažnyčios. Tad bus 

I išrištas vienybės klausimas. 

Po adijeneijos protestantų 
vyskupai pranešė, kad Katali
kų Bažnyčia neprisidėsianti 
prie sąjungos. Bet jie, protes
tantai, ir tolesniai varysią 
savo pradėtą, darbą. 

VOKIETIJOS NUOSTOLIAI 
KARĖS METU. 

Paryžius, geg. 20. — Berly
no laikraščiuose paskelbta se
kantieji kareivių nuostoliai 
ligi praeito balandžio 30 die
nos: 

Mirusių 2,050,460. 
Sužeistų 4,207,028. 
Nelaisvių 615,922. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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Del Tautininkų šaukiamojo 
Seimo. 

Gyvename demokratijos lai- t iškas fondas. Cia socijalistai 

Lenkijos Ateitis. 
l *-

Sakmė apie varlę, norėjusi;) 
I t i i š s i p u s t i taip, kad ji butu ly-

. gi jaučiui, gerai pri t inka Len-
. —kijai. Lenkijos imperijalist'<i. 

—-
norėdami iš natūraliai neper-

įdidžiausios Lenkijos padaryti 
-didelę viešpatiją, daro tą pati, 
- k ą puikybės spyriaina darė 
7-varlį'*, jaučiui prilygti norėda

ma. 
Lenkija, prancūzų politikų 

remiama, pučiasi,-skleidžiasi Į 
i visas puses. Šiandie ji pasis-
-t iunėjo-pasiputė per ne micr į 
J Vokietijos pusv, rytoj — ne-
* beišsitenka su čekais, poryt 
. niaujasi su ukrainiečiais, kitą 
"dieną ant baltgudžių pasinešė-

jo, o dar kitą dieną ant Lie
tuvos kėsinasi. Lenkija stena ir 
pūkščia pastangose išsipūsti, 

-pas idary t i didesne, negu ji y-
ra. Su besipučiancia Lenkija 

! jt^Ji atsi t ikti , vėliau a r anks
čiau, tas pat, ką ir su varle — 

sprogs del savo pastangų. 

\ 

.leigu lenkams žymiai pasi
seks užgrobti vokiečių, Vokie
tija neliaus pastangų darius 

.-Lenkiją susilpninti. Nuskriau
sti čekai lauks progos iš 'len-

; kų atsigriebti , kas jiems pri
klauso. Ukrainai neliaus kovo-

; j ę visas ukrainiečių apgyven
t a s žemes suvienvti — len-
" k a m s kiekviena proga kirs iš 

peties. .Jeigu gudams ir lietu 
viams bus Lenkijo s padaryta 
skriauda, jie neliaus veikę ir 
kiekviena proga naudosis, kad 
iš Lenkijon atsigriebus, kas iš 
jų neteisėtai at imta. Nereikia 
pamiršti nė Tiusrjos, kuri len
kų putimosi nepakęs. Tokiose 

- apystovose, iš visų pusių prie
šų apsupta Lenkija neatsilai-

* k\ s., nežiūrint kas ją iš tolinus 
}J neremtų. 

Lenkai savo pastangomis 
- besiplė>ti ardo busiančią pa

saulio ramybę. Jeigu ji dabar 
' nebus suvaldyta, sudaryta 

-*anot Prezidento, vien iš ne
ginčijamai apgyventų lenkais 
žemių, ateities karės pramato-
mos, nežiūrint visų sutarčių ir 
konvencijų. Neteisybe ir 
skriauda yra geriausiu karių 

- ir kovų raugu. Neteisingai su
da ly t a Lenkija turės žlugti del 
spaudinio tų, ką. sau teisybėj 
ir kas jiems priklauso ieško. 

Kovos su lenkais nieks ne
nori. Tegyvena lenkai savo že
mėje taip, kaip jie išmano. 

wBet kuomet lenkų imper ia l i s 
tiniai epetitai kėsinasi ant 

"ka imynų žemių ii- teisiŲ, tieji 
"nekovoti negali vien del savo 

kais. Pirmutinis demokratiškos 
tvarkos reikalavimas, tai, kad 
duoti plačiajai visuomenei 
kuodaugiausiai balso visos 
tautos reikalais. Tai y ra ne
tik pirmutinis, bet ir svarbiau
sias mūsų sistemos reikalavi
mas. J i s ir prakt ikuojamas vi
sur, kur tik su žmonių noru 
skaitomas. 

Ta rp Amerikos lietuvių tojo 
principo ligšioliai laikėsi ka
talikai ir socijalistai, bet šia
me rašte pastarųjų klausimas 
mus neapeina, -tai apie jį i r 
nekalbėsime. Trečioji-gi srovė, 
kaip vėliau matysime, su tuo 
principu nesiskaitė arba jo ne
norėjo visai pripažinti . 

Čia nereikia daug kalbėti 
apie katalikų veikimą. J i s 
mums yra gražiai žinomas. 
Mūsų Chicagoje sušauktasai 
1914 m. visuotinas seimas pu
olėjo pamatą svarbiausioms 
Įstaigoms, kurios nuo pat to 
laiko išaugo, atl iko daug dar
bo ii- dar turės atl ikti . Tarpe 
tu svarbiųjų įstaimi vra Tau-
tos Fondas ir Amerikos Lietu
vių Taryba. Tiedvi įstaigi ir 
išaugo svarbiausia, kad jos 
buvo ne kas kitas kaip tik pa
čių žmonių įstaigos. Jos visuo 
kuo rėmėsi ant žmonių noro 
ir* buvo tik tarpininkėmis t a rp 
Amerikos lietuvių ir lietuvių 
pasilikusiųjų tėvynėje. J ų tik
slas buvo padaryt i kodaugiau-
sia darbo tėvynei. Kad joms 
tai pasisekė, tai visiems aišku, 
kai]) diena. Negalima sakyti , 
kad viskas buvo be klaidų. J ų 
buvo, kur nebus. Klaidų tik 
ten nėra, kur nieko neveikia
ma. Bet palyginus jas su at 
liktaisiais darbais, su išlauž 
tais tėvvnės re ikalanu ledais, 
visos jos yra nieko nereiš
kiančios. 

Tečiau to mes negalime pa
sakyti apie taut ininkus. Pa
imkime tas dvi katalikų įstai
gas ir palyginkime su tauti
ninkų. 

Kaip katalikai ta ip ir tau
tininkai 1914 m. sušaukė savo 
seimą. Seime įsteigė į Tautos 
Fondą panašią įstaigą rinki
mui aukų nukentėjusiems del 

poli-

koją pakiš© ir fondai vertės 
nustojo, [steigtas kitas gelbė
jimo fondas, ir su tuo tas pats . 
Vėliau vėl įsteigtas Centralis 
Komitetas, kuris iš laikinos 
katalikų ir taut ininkų bendrai, 
įsteigtos įstaigoj virsta paver
žimo keliu vienų tik tautinin
kų. Alenu žodžiu, \a. pati įstai
ga eina lyg užburtu ra tu , iš 
rankų į rankas , ne į keno nors 
kito rankas , bet vis į tų pačių 
vadų, kurių diduma susispie-
tUs apie New Yorką. 

Veikia katalikų Amerikos 
Lietuvių Taryba. Tautininkai , 
kar tkar tėmis v kviečiami jon 
prisidėti, netik kad nesideda, 
bet sudaro savo visai atskirą. 
Kad geriau pasinaudoti žino- s o 20. 

to ir bttta. Pažiūrėkime kaip 
paskirs tyt i abiejų Tarybų ak
tyviai nariai . 

/ftmtinės Tarybos. 
Didžiojo N e w Y o r k •a.pieliri-

kės: Brooklyn 5, New York 
10, Newmk, N. J . 1, Nevv Jer-
seyVN. J . 1, Elrzabeth, N. J . 1. 
Viso 18. 

K i tu r : WaSliington, D. C. 1. 
Amerikos Lietuvių Tarybos. 
New Yorko apielinkė: Brook

lyn, N. Y. 2, New Yorkas 1, 
Pat terson, N. J . J, Bloomfield 
1. Viso 5. 

K i tu r : Washington 2, Chica
go 4, Detroit, Midi. 1, Pi t ts ton, 
Pa . 1, Philadelpliia, Pa . 1, 
Pi t t sburgh, Pa . 1, Scranton, 
Pa. 1, Cleveland, O. 1, Roehes-
ter, N. Y. 1, Baltimore, Md. 1, 
Worcester, Mass. 1, Westfield, 
Mass. 1, So. Boston, Mass. 1, 
Hartford, Connv 1, Bridgeport , 
Pa. 1, Waterbury, Conn. 1. Vi-

karės. Vėliau įsteigtas ii 

teisių jautimo, noro teisybę 
sau ir lenkams padaryt i . 

Imperijaiistinė ir pasiputu
si Lenkija į audringas ir pa-

nių užsitikėjimu pirmajai , o 
gal ir gudresniais norais, pasi
vadina Taut ine Taryba lietu
viškai, o angliškai palieka tą 
patį vardą—Lithuanian Na
tional Council. Amerikos Lie
tuvių Taryba nekreipia į tai 
domos, nes ji mato, kad darbo 
daug ir reikia kodaugiausia 
pajėgų, kad jį nudirbt i . Lai 
dirba, nežiūrint kokiu vardu 
bus tai dirbama, bile tik jis 
dirbamas gerojon pusėn. Rei
kia pasigirt i , kad nemaža ir 
nuveikta. Nors prie geresnių 
sąlygų butų gal ir daugiau bu
vę galinm nuveikti , jei toji 
bendradarbė butų ant tų pačių 
demokratijos pamatų susiorga
n izavus ])abar-gi prisieidavo 
kaip kada net ir Amerikos 
Lietuviu Tarvbai nukentėti 
del savo bendardarbės nede
mokratiškumo. Bet kantr ios 
butą ir į vidujinius kitų reika
lus nesikišdavo, nors reikalą 
ir matė. Kiti-gi katalikų vei
kėjai, pilnai pasit ikėdami sa
vo Taryba, ta ippat tylėjo. Ir 
gerai darė, nes ant netinkamų 
pamatų pastatyt i namai anks
čiau ar vėliau turi griūti . I r 
dabar tas griuvimas jau pra
deda apsireikšti , tečiau jis 
bus tai negriuvimas, bet užtik-
ro bus pataisymas ant geres
niu tvirtesnių pamatų. 

Tautinės Tarybos silpnoji 
pusė buvo ta, kad joje teturėjo 
balso tik labai maža dalis A-
merikos lietuvių tautininkų. 
Kitais laikais tai gal ir butų 
gerai, bet laikais, kuomet 
kiekvieno Amerikos lietuvio 
noras yra kodaugiausiai veik
ti ir su tuo jų noru nesiskai
tyti , tai tiesiai neatleistina 

Čia nepriskaitomi nariai , 
Europon išsiųsti. 

Čia aiškiai matomi, jog kuo
met Amerikos Lietuvių Tary
bos aktyvių narių išsisklaidę 
I>o visas didesnes Amerikos 
lietuvių kolonijas, ir New Yor
ko apielinkėje tė ra , tik penki 
nariai , o ki tur dvidešimtis na
rių. Visa tai paskirs tyta be
veik proporcijonaliai su lietu
vių skaičiumi. 0 Tautinėje Ta
ryboje visi nariai paeina iš 
New Yorko apielinkės, išsky
rus vieną, kuris nors ir gyvena 
Ne\v Yorke, tečiau turi dides
nę dalį laiko praleisti Wasb-
ingtone. Iš to labai aišku, jog 
Ne\v Yorko lietuviai tautinin
kai tyčiomis ar netyčiomis pa
miršo, jog lietuvių gyvena ne
tik Ne\v Yorko apielinkėje, bet 
ir kitur. O patys kitur gyve
nantieji tautininkai to pamir-

neg&lės, nes j ie pertoli nuo 
veiklumo centro gyvendami ir 
dalykų padėjimo nežinodami 
per plačiai užsimojo. Tečiau 
vienas -dalykas a i šku , kad j 
tautininkų gyvenimą įves ke
letą naujų veiksmų. Pirmiau
siai tautininkai pamatys prieš 
akrs tikrą faktą, kad ta ip 
svarbiais veiklumo laikais ne
gali vienos kolonijos lietuvių 
grupė ignoruoti kitų, ypatin
gai tuomet, kuomet visų sutar
tinis darbas visur reikalingas. 
Antras-gi svarbus veiksnys, 
tai tautininkų srovė gerokai 
pažengs į dešinę. Kaip matyt is 
iš po paskelbtuoju "Lie tuvo
j e " atsišaukimu pasirašymų, į 
pasirašiusiųjų skaičių ineina 
dauguma tokių, kurie ligšiol 
svyravo t a rp katalikų ir tau
tininkų, ir kurie toli gražu 
nuo tokių, kaip žymi dalis da
bartinių tautininkų vadų, te-
besviruojančių t a rp tautininką 
ir socijalistų. Tas seimas nu
statys aiškesnius rubežius t a rp 
tikrųjų katalikų vadų ir neaiš
kiųjų. Katal ikams tai ant blo
go neišeis, o gero gal šiek tiek 
ir būti. 

Taigi, visa krūvon suėmus, 
kaip del demokratybės pama
tų taip ir geresniam pasidar
bavimui tėvynės labui tas sei
mas galės būti ir naudingas. 
Nors mums neišpuola į tauti
ninkų vidurinius reikalus kiš
tis, tečiau mes turime jiems pa
linkėti kogeriausios kloties. 
Suprantama, mes, katalikiško
ji visuomenė, jame nedalyvau
sime, išskyrus tik gal tuos, ku
rie ten nukaks iš žingeidumo, 
bet jų nuveiktus darbus t inka 
mai apvertinsime. Je i jie su
darys naują fondą, ar išrinks 
naujų narių į savo Tautinę 
Tarybą, mes su jais skaitysi-

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
fcllainieriai, maobanikai, audėjai, fabrikos ir slap visokią 

•artininkai, dirbanti viduj ir lanke, yra amžini drangai 

PAIN-EXPELLER 
Jau suvirs psnkiosdeiimtys metu 
k*ip eita piuki gyduole yra ••»-
tuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumatlamo, 
skausmu krutinėję, sonose ir rau
menys* neuralgijos, etreuu die
gimą, žalčio ir kosulio. 

Neapaigauk pirkdamas pigiu* vaistus dktoleao bonkose. Relkalaok gertauala. Knoasot 
Pain-iSpelleT, persitikrink ar yra IKaBA, vaisbaženklis ant baksiuko. 35 •oentai ir 86 cent 
_ bonkute. Gaunamos visose aptiekoae, ar tiesiog is labortorijos. ęį , 

P. AD. R1CHTER a CO.f 74—80 WMblngton St., Ncw York, N. Y. 

Kelias į Sveikatą. 
(Tąsa iš praei to num.) 

šti negali. J r 'mes turime pasi-1 mės. Jei mes veikėme su vie 

voungas juras pasileidžia. J i 
savo pajėgų neapskaitliuoja. ^klaida. O ligšioliai kaip tyčia 

džiaugti iš t<* susipratimo. 
Anaiptol, negalime sakyti , kad 
New Yorke nebūtų tinkamų 
tam darbui žmonių, tečiau tu-
rime neužmiršti, jog jų yra ir 
Chicagoje ir ki tur ir kad jie 
turėtų būti skaitomi aktyviais 
tautos veikėjais, kuomet jie 
t rokšta kaip ir kiti labo savo 
broliams. J i e negali būti pa
tenkinti , kuomet kas nors nori 
juos nuo to (larbo sulaikyti. 
J i e tylėję, tylėję ant galo turė
jo prabilt i . 

Kaip matytis iš atsišaukimo 
į Amerikos lietuvius seimo rei
kalais, tai Chicagos tautinin
kai stengias New Yorko va
dams parodyti , kad ir jų ne
galima ignoruoti. I r jie, maty
tis, nieko nežiūrėdami seimą 
šauks. Žinoma, savo atsišauki
me visu 

nos kolonijos veikėjais, del 
kurių dažnai net ir nemalonu
mų prisieidavo nukentėti (pav. 
Tarybų susivažiavimai būtinai 
turėdavo būti New Yorke), tai 
su demokratinga įstaiga, jei 
ją jiems pasisek* tokia pada
ryti, bus daug maloniau veik
ti. Ex-Chicagietis. 

nmntnmiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiimiiiim 

GBRB. KUNIGŲ KLEBO
NŲ IR K I T Ų PIRMOSIOS 
KOMUNIJOS R E N G Ė J Ų pra
šome atkre ipt i atydą į apgar
sinimą apie pirm. Komun. ir 
Dirmavonės paveikius. 

" D R A U G O " 
ADMINISTRACIJA. 

sumanymų įvykdinti ImimiiimianHiiiMHiuiiiiiniiHiiiiiiiiiiii 

imas gyvenime, 
Vargiai rasi pasaulyje žmo

gų, kuris nepripažintų tikėji
mo reikalingumo, ne tiktai 
dvasios, bet ir šiaip jau žiuo-

aus £vvenime. D : 

Ateina žmogus į šį pasaulį 
be prityrimo, be žinojimo. Per 
visas savo kudikvstės dienas 
jis negali vartot i protavimo 
spėkų, nei gali pats asmeniai 
ištirti T»asauiio dalvku. Visos 
pasaulio tiesos, visas žinoji
mas, kuris yra neatbūtinai 
reikalingas jaunystoje ir, ku
ris turėtų būti atsiektas pro
tavimu arba patyrimu, turi 
būti pri imtas tikėjimo pama
tu. Tiesų/ kaip teoretiškaine, 
taip ir praktiškame surėdyme, 
yra daugybė. Je igu žmogus no
ri sužinoti tas tiesas, jis turi 
statyti tikėjimą augščiau, negai 
patyrimą arba protavimą. 

Daug yra dalykų, kuriuos 
kūdikis augdamas tur i žinoti. 
Vienok, jeigu tie dalykai butų 

palikti pat ies kūdikio sužinoji
mui, j am užimtų visą jo gyve
nimą, kol jų dalį sužinotų. Be 
to, kūdikiui auganj , kasdieną 
randasi nauji dalykai, kuriuos 
žmogui būtinai reikia žinoti. 
Kada j au kūdikis suauga į 
metus, y ra pilname protinių 
spėkų tvir tumoj, ir tai randa
si tūkstančiai dalykų, kurie 
neatbūtini tvarkos pažinoji
me. Tų dalykų, tų tiesų jis 
negalės moksliškai i š t i r t i ; tos 
tiesos turi būti pri imtos tikė
jimo pamatais . Je igu jis ne
pri ims tų tiesų žmonių liudi
jimo keliu, t. y. tikėjimo pa
matu, j is turės paminti po ko
jų visą tą, kas y ra civilizuoto 
pasaulio pas ta ty ta ir pa t s tu
rės a ts i rast i didžiausios neži-
nybės sūkuryje. 

Tiesos i r pa tyr imai tur i bū
t i priimami ne vien bemokslių 
žmonių, bet ir mokslinčių. Nė
ra žiaogaus, kuris viską žino
tų apie mokslą! Patsa i mok-1kaip vaikas eina prie savo 

slas yra daugiau niekas, kaip 
žinojimas ir įtikėjimas į kitų 
išt ir tus ir aprašytus dalykus. 
Didelis skaitlius žmonių, kurie 
nuo ankstvvo rvto iki vėlumos 
važinėja gatvėmis iš vieno 
miesto krašto , į kitą kraštą 
karuose, be abejo, tiki, kad ta 
spėka, kuri veža juos vadina
si elektra, Tie žmonės visai 
menkai tenusimano apie elek
trą, a rba kokiu būdu j i y ra 
sunaudojama. J i e tik mato 
įvairius įrankius, kuriij reiški
mas mažai jiems terūpi. J i e 
remia viską ant to, kas vra 
pasakyta kitų žmonių apie 
elektrą ir jos sunaudojimą. 

Mes ingijame mokslo vienas 
nuo kito, jei mes tikime vie
nas kitam. Elektrikas tiki ma
tematikui, matematikas tiki 
astronomui, gydytojas tiki ad
vokatui, advokatas tiki gydy
tojui : spekuliantas tiki tele
grafistui, o filozofas tiki virė
jui. Augštesnianle moksle yra 
tokis tikėjimas, kad vienas ži
novas eina pr ie .k i to taip-pat, 

motinos klausdamas apie alfa
beto raides. 

Ką mes galime pasakyti 
apie istorijos liudijimus? Mes 
galime pasakyti , kad istorijai 
tikėjimas y ra draugijos pama
tas. Atimk tikėjimą, o pama
tysi, kad visas esantis civili
zacijos surėdymas sugrius per 
vieną naktį! Tarptaut inia i san-
tikiai, kurie remiasi ant pra
eities rekordų, pasibaigs ir 
jau nebus galima jų atnaujin
ti. Legaliai nutarimai , kurie 
yra užrašyti šiandien, rytoj 
jau virs nebegerais. Doku
mentai, užrašai ir kontraktai 
nebus daugiau verti kaip pati 
popera, ant kurios jie yra pa
rašyti . Visas per ištyrimą pa
siektas mokslas bus nušluotas 
šalin. Dailė ir žmonijos išdir-
bystės paliks neat ras tu ištyri
mu. 

Atsisakyk tikėti, o pamaty
si, kad kuomet važiuoji, neži
nai, a r esi Ryme, Londone, 
Pet rograde ar Vilniuje. Gyve
nimas, kurį in.es pergyvename, 
yra pamatuotas tikėjimu. 

J . P. Poška. 

Je i bemorodai y ra skaudus, 
operacija palengvins, bet pir
moji priežastis tu r i būti pra
šalinta, var to jant tinkamą 
maistą. 

Garankštuotos Gįslos (ve-
ricose veins) . Garankštuotos 
gįslos dažniausiai a t s i randa 
ant kojų blauzdų. J o s gali bū
ti palengvintos, var to jan t gu
mines pančiakas arba juostas . 
Kaip-kada prisieina dary t i 
operaciją (šia reikia daryt i 
a tsargumo, pasi te i rauk apie 
tai savo šeimynos gydytojo) . 

Pūslės, inkstų i r š lapumo 
nesveikumai. Eik pas savo 
gydytoją arba į dispensarį, ai" 
ligonbutį ir pasiduok pilnai 
gydytojaus valiai. Gal būti nie
ko daugiau nereikia, kaip tik 
prisilaikyti vieno-kito pa tar i 
mo del valgymo, darbo ir abel-
no veikimo, bet tur i būti lai
kas nuo laiko daktaro peržiū
rimas. Baltiniai šlapume gali 
pasirodyti tik laikinai, l>et 
kuomet jis pasirodo, visuoihet 
turi būti atydžiai ištyriami. 
Jei abejoji apie savo inkstų 
sveikatą, geriau būti a tsargiu 
ir vesti blaivų i r sveiką gyve
nimą, saugojantis alkolioliaus, 
perdaug mėsos, ir abelnai per
sivalgymo. Eik laikas nuo lai
ko pas daktarą. J e i šlapume 
randas cukraus, turi pilnai pa^ 
siduot daktaro ištyrimui ir 
sekti visus gydytojaus patar i 
mus del maisto dalykų. 

Iš Ausų tekėjimas. Ausų 
Ligos. Eik ima ausų speeija-
listą, arba į ausų kliniką. Ne
atidėliok tokių dalykų, kurie 
gali užkrėsti visas kitas kūno 
dalis. 

Širdies murmėjimai, š i rdies 
Ligos. Žmogus su nesveika 
širdžia negali dirbti sunkaus 
darbo, bet prisi laikant valgy
mo, mankštini mos, darbo ir 
poilsio taisyklių jis gali su
laukti senatvės. J e i tu r i šir
dies ligą, saugokis svaigalų ir 
tabakos, a tsargiai var tok kavą 
ir arbatą, saugokis visokių su
sierzinimų, valgyk vidutiniš
kai, nevalgyk perdaug pr ieš 
einant gulti, alsuok pakanka
mai šviežiaus oro, mankštykis 
kasdieną atvirame ore, bet da-
ryje tai a tsargiai , kad perdaug 
neįvargintumei savo širdies 
ir kraujo cirkuliacijos. Pasi
vaikščioti i r išlengva laipioti 
po kalnus y ra sveika, bet tik 
netuomet, kuomet jau t i skaus
mą krutinėję a r troškulį. Sau
gokis paleistuvystės ir perdi-
delio išdykavimo. J e i turi 
svaigulį, troškulį a r esi supu
tęs turi atsiduoti daktaro at
sargiai priežiūrai . Visos ne-
sveikos širdys tur i būti dakta
ro prižiui iamos mažiausia kar
tą į metus. Nereguliaris šir
dies mušimas, kai-kada nieko 
nereiškia, kai-kada jis y r a la
bai pavojingas ir reikia eiti 
kuogreičiausiai pas daktarą. 

Kraujo Spaudimas. Perdide-
lis kraujo spaudimas gali būti 
tik laikinas, bet toks žmogus 
turi būti pr ižiūrimas ir turi 

vesti savo gyvenimą kaip aug-
š,čiau buvo nurodyta , ypatin
gai tu r i saugotis persidirbimo 
ir paleistuvystės. Saugokis 
svaigalų, rūkymo ir persival
gymo. 

Plaučių Ligos. Kame t ik nu-
žiuriama džiova tuojau reikia 
eiti pas gerą gydytoją i r elg
t is pagal jo įsakymus. Svar-
biausis dalykas nuo džiovos 
gydantis , tai šviežias oras i r 
mais t ingas valgis — duona, 
sviestas, grudai , taukai , bet 
nereikia užmiršt i ir šviežių 
daržovių i r vaisių. Saugokis 
alkoholiaus ir tabakos. Nevar
tok patentuotų gyduolių, garsi
namų vaistų ir neik p a s apga
vikus daktarus . Saugokis nuo
vargio, kaip fiziško, ta ip ir 
protiško. Nieko nelauk. P ra 
nešk apie save sveikatos virši
ninkui a rba savo dis t r ikto 
sveikatos depar tamentu i . J i e 
mielai sutiks duoti gerų pata
rimų. 

Reumatizmas. J i s gali pa
eiti iš užsikrėtusių dantų, ton-
silų, nosies i r ki tų kūno dalių. 
Linimentai jo neprašal ins . Eik 
pas daktarą ir dentista. ir, jei 
galima, prašal ink priežast is . 

Lyties Ligos. Nuo lyties li
gų reikia atydžiai i r nepasi
liaujant gydytis tol, kol tik 
nepasigydysi. Tai reikia dary
ti, kad apsisaugot save patį, 
savo šeimynos nar ius i r visą 
savo apielinkę. Didžiuose mie
stuose tiems, kurie netur i iš 
ko išsimokėti y r a suteikiamos 
klinikos veltui. 

Alkoholis. Alkoholis, kaip 
papras ta i j i s y r a var to jamas , 
nepriduoda kūnui' vikrumo, bet 
jį silpnina. Smagenis i r dirk-
snių sistema valdo visą kūną. 
Netik, kad alkoholis sumažina 
veiklumą, bet gyvybės apsau
gų pr i ty r imas parodo, kad 
t a r p nuolatinių alkoholio var
totojų, net ir t a r p jų, kurie jį 
var toja su saiku, n u r š t a be
veik du kar t tiek, kiek tų, ku
rie jo visai nevar toja . 

Girtuoklystė be abejonės su
teikia įvairių nelaimių, net ir 
vargingą mirtį . 

Dirksnių i r proto ligos. To
kios ligos t u r i būt i atydžiai 
gydomos gero gydytojaus arba 
kokioje nors nervų ligų ligon-
butyje. Kaikur ios dirksnių li
gos kįla iš negerų papročių, 
baimės, nesistengimo pasiimti 
gyvybės pilnai į savo randas , 
ir užmiršti savo vargus . Daug 
dirksnių ligų paeina iš pavir
šutinių sąlygų, k u r i o s s u p a . 

gelba gero d a k t a r o i r priežiū
ros tu r i i r gali būti surastos 
n- prašal intos . 

Įvairios Ligos. Nosies ir 
gerklės ligos, tulžies ligos, 
kroniškas apendicit is, odos li
gos, visi tie dalykai tur i būti 
greitai ir gerai dak ta ro išt ir t i . 
Jei n e t u r i šeimynos dakta ro , 
arba jei esi ne tur t ingas , kreip
kis į l igonbutį , a r į ; d i spen - , 
sarį. 

/ 

(Paba iga bus ) . 
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Lietuviai Amerikoje. 
PHILADELPHIA, PA. 

Iš laikraščių ir iš visokiu 
gyvenimo apsireiškimų matyt, 
kad mūsų taip vadinamieji 
laisvamaniai, o geriau sakant 
radikalai, nerimauja, nepaten
kinti vieta ir role, kurią da
bartiniam mūsų gyvenime tu
ri. Ko jie norit Daug aiškių 
atsakymų, pradedant dr . Šliu
po užsikirtimu pasirašyti po 
neprigulmybės deklaracija, 
baigiant dabartiniais bandv-
mais šaukti seim$, gyvenimas 
suteikė: mes radikalai tani 
esam, kad generolais būti, o 
jus katalikai juodųjį darbai 
dirbti. K a jus padarysit, mes 
sau pasiimsime ir savaip su
tvarkę visiems parodysiu, štai 
ka mes nudirbom. Patvirtini
mui to, ką sakau, vėl vienas 
gyveninio paveikslėlis. 

Paroda. 

Mūsų kolonijoj kįlo sumany
mas iš priežasties Victory Li
berty Loan surengti parodą, 
prie tos progos pasirūpinti sa
ve atskira tauta, ne lenkais, 
parodyti ir daugiaus parašų 
po prašymu neprigulmybės 
Lietuvai surinkti. Sušaukė su
sirinkimą; visokių draugijų at
stovų ir pašalieėių susirinko 
pusėtinai. Prasideda rinkimai 
pirmininko. Iš radikalų štabo 
viens pakiša savąjį, nes jis ir 
kitam susirinkime pirmininku 
buvo. Žmoneliai, kad greičiaus 
prieiti prie darbo, sutinka, 
vienok viens drąsuolis, ne ra
dikalas, aiškiai pažymi: " t e 
bus ir taip. l>et tegul ta valdy
ba (visi gerai suprato, kad čia. 
kalba apie pirmininką) nedaro 
taip, kaip kitados, prie darbo 
jų niekur nėr, sau vien tik gar
bę pasilieka." Tą dieną viso 
darbo nepabaigė, užtatai po 
kelių dienų vėl susirinko bū
rys žmonių jau su išrinkta 
valdyba vi>us parodos reika
lus apkalbėti. Nutarta, kad 
bus parėdyti keli vežimai su 
vaizdeliais iš Lietuvos gyveni
mo. Vieno vaizdelis turėjo bū
ti tokis: Lietuva suraišiota, o 
bolševikai, vokiečiai ir lenkai 
ją tąso. Pirmininkas darbavo
si, kiek galėjo, kad lenką iš 
skaitliaus Lietuvos , nevidonų 
prašalint: mat, sako, dabar to
kia valanda, lenkai galingi, to
kiu vaizdeliu mes Lietuvai tik 
užkenkt galime. Visiems griež
tai reikalaujant, kad tas vaiz
delis butų, x>irmininkas turėjo 
nutilti, bet laike parodos prie 
to vežimo atsirado suvis kito-
kis parašas: "Lietuva dabar,"* 
o turėjo būti: "Lietuva po val
džia bolševikų, vokiečių ir len
kų." Matot, stebuklai darosi: 
nutarta, kad parašas turi būti 
tokis ir tokis parašas buvo 
pagamintas, o kad jis persi
mainė ir jo vietoj kitas, atsi
rado, kas kam darbo apie tai. 

Paroda išėjo febai gražiai. 
Nuvykom į teatrą, kurį val
džia mass-mitingui paskyrė. 
Kalbėjo keli amerikonai reika
le Victory Loan, viens iš jų C. 
Woodrow, advokatas, labai 
prielankiai ir apie mus reika
lus atsiliepė: "Lie tuva turi bū
ti laisva ir šitam reikale gali
te tikėtis paramos iš pusės a-
jnmkoTiu." Pabaigoj atsirado 
i r lietuvis kalbėtojas. Karštai 
šaukė prie vienybės, nors ne
pasakė, kaip ta vienybė turi iš-
rodyti, ant galo paragino, kad 
mass-mitingas išneštų rezoliu-
eiją-protestą prieš lenkus, ku
rie užėmė Vilnių (tikros ži
nios buvo laikraščiuos). 

Pasibaigus ir išsiskirsčius mi
tingui, vUtinis klebonas su pa-

gelba lietuvio lawyer'io grie
bėsi rašyt tas rezoliucijas. Su-
įvdagavo ir atspauzdino apie 
11 naktyj ir, kad greičiaus S. 
V. valdžiai, gerb. Prezidentui 
ir kitiems asmenims tektų, 
klebonas kaipo vice-pirminin-
kas, lawyer (lietuvis) kaipo 
sekretorius pasirašė ir kur 
reik, tuojaus, nakčia išsiuntė. 

Už poros dienų įvyko susi
rinkimas, kad užbaigti paro-
davimo reikalus. Perskaitė re-
zoliuciją-protestą, suvis tokią 
kaip mass-mitingas užgyrė, 
bet pakilo, tikra audra, kada 
pirmininkas sužinojo, jogei 
jos jau išsiųstos be jo parašo. 
Prisidraškė pons radikalas į 
valias, kaip galėjo išdrįsti be 
jo parašo išsiųsti, kad jis ra
šysiąs į valdžią, atšaukdamas 
tą protestą, nes tai falsifika
cija ir tt., reikėjo duoti jam 
žinią, o jis butų ir vidurnak
tyj pasirašys. Ar matot kokis 
darbštumas, pasišventimas ? 
Pirštus burnon susikišę visi 
st«'l>ėkitės. Bet kada, rengiant 
parodą, reikėjo surasti ameri
konus kalbėtojus, tartis su re
porteriais vietinių amerikoniš
ki] laikraščių, gauti vietą mass-
mitiugui, surasti vežimus (kle
bonas gavo dovanai), parūpin
ti včlevėles ir tt. pono pirmi
ninko nei dūko nebuvo matyt, 
tą turėjo padaryt klebonas 
(buvo vice-pirmininku) ir vie
tinis graborius taip-gi katali
kas. Per kelias dienas juodu 
prisibaknlojo į valių valias. 
Kad reikėjo suredaguoti, at 

lingu sinielžemlu maišytas. Geriausia 
< p a i i z d i n t i r e z o l i u c i j a s t e g U žemė visokių javų, daržovitj. sodų ir 

, , , , . pievų auginimu. Pilnas kraštas put-
l»asiiupina klel>onas, bet pasi
rašyti atneškit pirmininkui, 
kad visi žinotų, jogei sulyg pa
sakos ir mes arėme ( i my pa-
eliali). 

Baigdamas statau klausimą, 
:>.r ne laikas pasiputusiems ka
lakutams parodyti, kur yra 
del jų tikros laktos! 

Dalyvavęs. 

NIAGARA FALLS, N. Y 

Atggo gamta. Atgija ir vis
ką.̂ . Atgijo ir didžiulės par-
kės apie didžiausįji Amerikoje 
vandenpuolį. Mišrumas didis. 
Tą margumyną didina ir judi
na keleiviai iš įvairių miestų, 
kurie atvažiuoja pažiopsioti 
lies srovę milžiniškai krintan
čio bedugnėn vandens, kurį 
apjuosia skaisti Laumės juo
sia. Taip tai apie vandenpuo
lį. Bet kas darosi lietuvių tar
pe! Kaip apie vandenpuo
lį įvairu, taip pat, ir lietuvių 
tarpe įvairu. Gražu apie van-
<'rn puolį—gražumo daugiaus 
viešpatauja ir lietuvių tarpe. 
Lietuviai čia nesnaudžia, vei
kia. Turi skyrių Lietuviškojo 
ivaudonojo Kryžiaus.—Žmone
liai veikia, kruta, neša ryšulius 
didžiausius 'drapanų sušelpti 
brolius Lietuvoje. Jaunimo 
draugija Vyčiai stato neužilgo 
veikalą "Gudri Našlė" birže
lio 1 d. Veikiai loš 2 veikale-
Ii u: *' Jonukas ir Marytė,' 
"(iūminiai Ba ta i " ir lietuviš
kus šokius rodys ant scenos. 
Pabaigoje gegužės prieis prie 
pirmos Komunijos gražus bū
rys vaikučių. 

Esti ir mažų nepasisekimų 
tarnams tėvučio Šlupo. Vie
na šeimyna buvo užsikrėtus 
t'reedom laisvės mokslu: ne-
reik bažnyčios nei Diev0 pa
kol gyvas. Galva šeimynos Pe-
čulis staiga mirė po trumpos 
ligos. Giminės ir kiti pašoni-
niai prieteliai laidoti ir gana 
katalikiškai. Ateiųa pas lietu
vių kunigą. Sako taip ir taip, 
bet gauna atsakymą, kad ka-

ŪKININKŲ PRANEŠIMAS 
IEŠKANTIEMS P I R K T I F A R M * . 

Pirkite per LIETUVIŲ UKINrNKU 
DRAUGIJĄ, Scottville, Mlch. kuri yra 
susiorganizavusi išvien- lietuvių ūki
ninkų su tikslu ( 1 ) apgyvendinti si 
puikų kraštą vien lietuviais ūkinin
kais, padaryti tikra Lie tuvą- (2 ) palai
kyti tarpe ūkininkų ir jų jaunuome
nės lietuvystę, platinti apšvietą ir uki-
ninkystės mokslą. ( 3 ) Korporatyviš-
ku būdu supirkinėti ukėms reikalin
gus daiktus ir parduoti ūkės produk
tus be perkupčių kas sutaupo ūkinin
kams daug -pinigo. ( 4 ) Draugija duo
da pinigišką pagelbą paskolinimo for
moje del pagerinimo ukininkystės 
atsit ikus nelaimei, neužderėju3 ja
vams, neišgalint j sutartą laiką išmo
kėti skolų. ( 5 ) Susirgus ūkininkui 
duodame pinigišką ir darbo pagelbą. 
( 6 ) Numirusį palaidojame ir l ikusius 
našlaičius prižiūrime, kad niekas ne
nuskriaustų. Kurie norite turėti geras 
ukes ir biznius tarpe savų brolių ūki
ninkų atvažiuokite pas mus į DI
DŽIAUSIĄ LIETUVIU ŪKININKU 
KOLONIJĄ AMERIKOJ kurioje esą 
virš 400 lietuvių ūkininkų. Tik šjmet 
pavasaryj lig gegužio 1 d. pirko mūsų 
kolonijoj 37 farmas lietuviai. Visas 
tas puikus ir parankus kraštas virsta^ 
tikra Lietuva. 

Anglai farmeriai matydami tokį di
delį skaitl ių l ietuvių pareinant ant 
ūkių, nerimauja ir kraustosi laukan, 
pavesdami savo puikiai Intaisytas far
mas mūsų Draugijai, kad parduotu-
mėm lietuviams. Tokiu būdu mūsų 
Lietuvių Ūkininkų Draugija turi pa
ėmusi iš pasitraukusių anglų farme-
rių 200 ūkių visokio didumo su pras
tais budinkais ir su puikiausiais bu-
dinkais, sodnais r be sodnų, su gy
vuliais, mašinomis Ir su apsėtais lau
kais gali pareiti, kad ir viduryj vasa
ros, rasi viską apdirbtą, apsėtą, tik 
nusivalyk javus ir naudokis. Per 
draugiją pirkdamas gausi daug pi-
giaus negu per agentus ir gausi ;mt 
lengviausių išmokėjimų ir teis ingiau
sius dokumentus . Per Draugiją pirkęs 
nebusi nuskriaustas ir turėsi reikalui 
atėjus kur kreiptis pagelbos ar rodos 
gavime. Butų labai malonu, kad atsi
rastų tarpe mūsų ūkininkų kodau-
giausia ir l ietuvių bisnierių. Draugija 
turi paėmusi 8 biznus iš anglų del 
pardavimo l ietuviams, 2 geležinės ir 
ūkio mašiną krautuvės, 3 grosernės, 
1 duonkepykla ir podraug hotells, 1 
bu*ernė ir 1 sūriu fabrikas. Norintie
ji pirkti ūkių. nepirkite niekur kitur 
kaip tiktai aplink Scottville, Mtoh. 
kur yra pats centras didžiausios Lie
tuvių Ūkininkų Kolonijos Amerikoje 
šioje apiel inkėj yra viena iš gražiau
sių ir geriausų vietų l ietuviams a p 
sigyventi ant ūkių kaipo tikroj Lietu
voj. Oras sveikas, vanduo geras, lau 
kai l y g u s nėra akmenų, nėra kalnų, 
tik puikios derlingos dirvos. Žemė 
molis su juodžemiu ir molis su der-
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Silpna < Nervų 
5j vartokite žinomą Nervų p 
js Stiprintoją Partoglnry. S 

Didelis butelis kaš
tuoja tiktai 1 dol. 

Apteka Partosa, 
116& 2nd Ave., Dep. L4 1 
f New York, N. Y. (G9 I 

Reikal inga mergina dirbti dentlsto 
ofise. Turi mokėti l ietuviškai, lenkiš
kai ir angliškai. Atsišaukite 

Dr. H. C. SchncMer, 
4058 So. Ashland Ave., Ohiomgo, 111. 

ALEX. MASALSKIS 

Paieškau savo vyro Stanislovo Zau-
gro, kuris 2 metai atgalios mane ap
leido. Jis paeina iš Kauno gub., Za
rasų arba Ežerėnų pav. Pirmiau gy
veno po num. 4650 So. "VVestern ave. 
Dabar nežinau kur jis yra. Kas apie 
jį žinotų praneškite sekančiu adresu: 

Mary Zaugra, 
2652 \V. 18th PI., Chicago, 111. 

Pi lnas kraštas 
kių upeliu ir žuvingu eterų ant kurių 
krantų turi lietuviai puikias ukes, 
Keliai žvyruoti, pakeliais puikios far-
moH. Daug įau l ietuviais apgyventos. 
Scottvil lės miestas yra labai turgau-
nas ūkininkų miestas. Antras mūsų 
kolonijos miestas yra Ludingtonį ku
ri galite atvažiuoti iš Chicagos ir Mil-
\vaukee laivais. Kurie važiuotumėte į 
mūsų koloniją geležinkeliais pirkite 
tikietą į Grand Rapids, Mich. iš čia 
į Scottville. Kuomet atvažiavę ateiki
te į Draugijos N a m ą arba Ofisą kuris 
randasi ant Maln 8t., Robinson Build-
Ing palei pačtą. Pribuvęs } Draugiją 
gausi prabuvima pas Draugijos sąna
rius veltui kol surasime jums uke. 
Visuomet pirm atvažiuosiant praneš
kite per laišką kuomet ket inate pri
būti. Norėdami platesnių žinių prsiųs-
klte už 3c krasos ženklą adresuodamf! 

Lietuvių Ūkininkų Draugija 
Robinson Building, 

Scottvi/le, Mich. 

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekartą Jųs savo balsais 

spręsite, kokia turės būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu
spręstumėte, kviečiame ingyti 
knygą 

"APIE APŠVKJf 
parašė Kun. Prof. Pr. Bučys. 
Kaina 25c. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGAS PUB. CO.. 
1800 West 46th Street, 

Chicago, Dl. 

Mergina iežko kambario ant North 
sides • arba Brighton Parke. Norėtų 
apsigyventi tose kolionijose prie ma
žos šeimynos. Kas turite kambarį 
meldžiu atsišaukti sekančių adresų: 

Miss G. S. ' 
4013 S. Maplc\vood Ave. Chicago, 111. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

sssst 

talikų bažnyčia laidoja tik to
kius, katrie gyvendami tikė
jo ir pildė jos parėdymus. 
Nabagai nusibasto pas Sal
džiausios Širdies bažnyčios 
kun, Rock. Primeluoja ir pri
kalba įvairių daiktų, kad da-
siekti savo tikslą. Bet ir ten 
nepasisekė, nes bažnyčioje ka
talikų yra tiesa ir jos negali
ma apeiti. Kodėl taip jie darė. 
Dėlto, kad gėda nuo visų buvo 
ir ją norėjo pridengti noi;s lai
dojimu katalikiškai. 

Nieko nedagavus, vargšai 
sielos ir dvasios nuėjo pas ne-
prigulmingus lenkus. Žinoma, 
tie su mielu noru priėmė, nes 
jie dirba ne del Kristaus pasi-
šentimo, bet del pinigo; kad 
ir arklys butų, jiems vis vie
na, tik užmokėk, o mes atlik
sim. Taip tai yra. Tamsumas 
mijs lietuvių tarpe. Bet už ta 
viską turės mųs apšviestieji 
vadaį tautos, kaip dvasiški, 
taip ir svietiški skaudžiai, o 
skaudžiai prieš Dievą atsaky
ti prie atstūmimo prie tokių 
nesąmonių mųs neppšviestųjų 
brolių. Tauta—kada tu išgysi 
ir ateisi gryna susipratime, pa
žinsi, kur tavo išganymas, kur 
tavo siekis. Erškėtis. 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistų Lie

tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietą, pamatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

Žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 ooliri ilgio. 

KAINA—$1.00. 

Turime taippat knygelių "In-
dependence for the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 

Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. CO.. 
1800 W. 46th St., Chicago, I1L 
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RAČIŪNO NAUJI 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iš karės lauko, bolševikų dar

bai ir iliustruotos dainos. 
Bus rodomi 

Seredos ir Ketvergo vakiv 
rais geg, 21-22 d., Šv. Antano 
bažnytinėje svetainėje, 4? fck 
Ct. ir 15tos gatvės, Cicero, UI. 

Pėtnyčios ir Subatos vaka
rais, gegdžio 23-24 d., M. Mel 
dažio svetainėje, 2242 W. Į M 
PI., Chicago, Hl. 

Utarninko ir Seredos vaka
rais, gegužio 27-28 r., Lietuvių 
Bažnytinėje svetainėje, Wau-
kegan, UI. 

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

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

Kas norite turėti gerą gyvenimą, 
nusiprikite šią studiją, arba pikčernę, 
vėliausios mados į taisymais; geroj ko
lonijoj, kurioj gyvena suvirs 25,000 
žmonių; netoli nuo Chicagos, už 6 
mylių. Nėra kito tokio biznio; geras 
oras. Priežastis pardavimo savininkas 
eina į kitą' biznį. Atsišaukite tuojaus: 

Kaz. Jamontas. 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Paieškau savo brolio Telesforo Ara-
s imo paeinančio iš Gedvilu, Biet iga-
los parap. Jis pats arba kas apie ži
notų, praneškite sekančiu adresu: 

Vietor Arasira, 
33 W. Tupper St, Buffalo, N. Y. 

Leonas Zoris buvęs nelaisvis Vokie
tijoj dabar paieško savo brolio Jono 
Zorio paeinančio iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Tauragėnų sodos. Keturi me
tai atgalios jis gyveno Joliet, 111. da
bar nežinau kur. Kas apie jį žinote, 
meldžiu pranešti sekančiu adresu: 

Leonas Zoris, 
4608 So. Wood S t , Chicago, 111. 

Parsiduoda bučernė ir grosernė, 
kartu ir namas, du automobiliai . Ga
liama pirkti atskirai arba mainyti ma
ntą ant kito namo. Atsišaukite sekan
čiu adresu: 

Kaz. Jamontas , 
1739 So. Halsted St., Chicago. 111. 

ANT PARDAVIMO 
mūrinis namas, 3 augštų ant 6 pagy
venimų 667 W. 18th St. turintis di
delį augštą. Labai gerame stovyje. 
Gera proga. Atsišaukite pas savininką 

George F. Blei, 
10 S. LaSalle St., Chicago, 111. 

Telefonas Main 2864. 

EXTRA! 
Parsiduoda medžio namas ant 2-jų 

augštų, randos neša $35 ant mėnesio 
Parsiduoda tik už $3,200. 

Taippat parsiduoda naujas muro 
namas. Atsišaukite utarninko ir s"e-
redos vakarais. 

J. Mozeris, 
1447 So. 50th. Ave., Cicero,, 111, 

PRANEŠIMAS IŠ KENSING
TON, ILL. 

« 

G R A B O R H A 
Lietuvis * r a -
boriua Atlie-< 

,ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiausiai. Tu
rtą «avo kara-
bonui Ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nę dalį grablų 
patya dirbame. 

S307 AH&tffiN AVE. 
Phon* Dro^er 41X8 

— K 

V 

DR, M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė «avo ofisą iš 845 Milwau-i 
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 

700 N O R T H A S H T J A N D A V E N U E 
R a m p a s Huron Gatvės 

ant aptfekos Polonia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

č i » » » » * » " " ' * » * " 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Ved* Bilas Tituos* Teismuos* 
Ofisas DidmiestyJ: 

m W. I V A & m V G T O N 8TRE3ET | 
Kambarį s f l » 

Tel. Central g m 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyvenimai, 813 W. SSr4 8 a 
Tel. Tards 4C81 

8 J > — • • * • • » » » • • • • • , » • • • m^t^K^>^n^^^m 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS t i 
Telefonas McKinley E 7 ( 4 \ 

GYDO VISOKIAS LIGAI* 
M i 7 South Westera Boolevard . 
K a m p a s W. 35-tos gatvės 

i { • * » » » » • » • » • » » » • » » • • • • — — ^ ^ 
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Dr. E. McGUIRE 
SPECIALISTAS 

Gydyme skaudamu Aklu, Ausų. 
Nosies i r Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4.00\ 

Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų: 7 
iki 9 vakare kasdien. Nedėli6"mis: 

1 iki 4:30" po pietų. 
5000 SOUTH ASLAND A V E N U E 
Kampas 50tos tratvės Chicaeo. IIi \ 

T. lefonas Prospect 7995 

••^SP 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tardė 5083 

Valandos: — 8 lkl 11 18 ryto; 
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėl io-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakaro. 

M ^ " • • n « . m « . « » • » • » » • • • • • m M 

Lietuvių Susivienijimo Valgo
mų Daiktų Bendrovė, 313 

Kensington Ave. 
Pranešame visiems Šėri-

niukams kurie turite šėrus mi-
nėtoj bendrovei kad begije 
trijų mėnesiu tai yra nuo 14 
gegužio iki 14 Augusto 1919 
m. Kad perinainitumė te se
nus ant naujų certifikatų (se
ru) priešingai nepildantieji 
sulig Illinojaus Valstijos, nus
tos savo vertes šėro po viršų 
apribuotam laikui. Užtai kvie-
eiame visus šėrininkus atsi
lankyti ant susirinkimo. Su
sirinkimai atsibuna kas antrų 
sereda po pirmos kiek vieno 
mėnesio 361 Kensington Ave., 
7:30 vai. vakare. 

Su, pagarba. 
Direktoriai. 
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ERNEST WEINER 
DRY 0 0 0 D 5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvignibas š tampas 

Ketver ia i s ir Subatomls. 
DideUame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, va ikams dranu-
žiai, s lebės Ir jakutėa 

Dr. G. M. GLASER į 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, KO. 

SPECUALISTAfl 
Moteriškų, Vyriškų, ta ipsi enro-

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto ' 
Iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo < • 

Iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki ? po p i e t '' 

TelefoiDas Tards 637 « 
i.'X^ m im ^ m m su — i m ssnaa — M > ^ sw*n ^ •» ^ >o *n s^^«ss . f 

Dr. A. R. Blumenthal D.DJ 
AKIU SPEOIJALISTAS 

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

Telefonas Tards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

DR. LEO AW0THi 
Gydytojas, Chirurgas, 

AkuSeris. 
1020 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

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

| vakare - Tel. Canal 4367 
SS 
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I Dr. S. Naikelis i 
LIETUVIS 

S GYDYTOJAS I R CHERUROAS 
4713 So. A A l a n d A v a 

r h o n e Drover 7049 
Cicero office: 4847 W. 14th St. 

Phone Cicero 5961 
Rezidencija _S3S« W. *«tti St. 

se 
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Tai. Drevsr 7042 

Į Dr. C Z. Vezelis 
DIETTJVIS 9 S N T I S T A S 

f Valandas: ano 9 ryto ik i 9 sssk. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

'. 4719 SO. ASHLAKD AVKsTCsl 
arti 47-tos 

Pluksnos 
55c 

Pluksnos 
55c 

PLUKKSN08. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIIIIII' 
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SERGĖKITE SAVOMIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kent i nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar r a 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. M a s o 1S metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki 61.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Ohicaco 
Egzaminas sute ikiamas dykai. 

Kampas 18-toB gatvės. 
S'čios lubos virš Platt'o apt lekoa 

Kambaris 14. 16, 16, 17 ir 18 
Tėmykite } m a n o parašą. 

> Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
) vai. vakare. Nedėl ioj nuo 8 Tai. } | 

rvto iki 18 valandai diena 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pul lman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d ; 2 po pietų 
iki 4: 6 iki 9 v a k a r ą N e d 
9 iki 12. 

% . . . . . , . , . m 

0 R . G . F.YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas jis atidaro savo ofisą 
po numeriu 

4722 SOUTII '.^TTL'.'D AVG9CC£ 
Chicago, 111. 

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

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Kambaris 324 Tel. Central 6390 
Vakarais 2911 W. 22-nd Street 

Tel. Rockwell 6999 
CHICAGO, ILL. 

a -
Telefonas Pul lman 00 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:80 iki 9 Išryto — 1 iki 
2 po pietų — 8:80 iki 8:20 vakarą. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, HL 
1757 W. 47th St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

K ' 

F. P . BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark 8t. 
Koom 1997, Tel. Central 190 

CHICAGO, I L L I i r o i S 

K* 

Gyv.: 9112 So. Ha l s ted Street 
Telefonas Yards 2390 
. . . • " " - » 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdai u 

Mūsų slstemo Ir ypatiškas mokini- ; 
mas parodytus jus žinovų į tt—i\pą 
laika. 

Mes turime didžiausias ir gerlan-
sius kirpimo designing ir siuvimo į 
skyrius, kur m e s suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų s iu
vi mob skyriuose. 

Jųs esate užirvlečiaml aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile la ika — 
dieną ir vakarais ir «auti specijal l i -
kal pigia kaina. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mla. 
ra — bile stai lės arba dydilo. ir Di
le madų k n y g e a 

MAJŠTKR D ES IGJ in iG SOHOOL 
J. F . gasn l cka , Ferdėttois 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle S t 
į 190 N. State gatve: kampas Lake 
gatvės. 4 luboa . 

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

ANT PARDAVIMO 
4 lotai pigiai po 25x125 pėdas, 2 blo
kai nuo 111 tos gatvės karų linijos ir 
Rock Island stoties, Morgan Parke. 
Atsišaukite: 

Joseph Becker, 
11148 Sawyer Ave., Chicago, Iii. 

iiiiinimn»iHMHMiwimiiunimMmwH 
Resld. 928 So. Asrland BĮ v. Chicago 

Telefonas Haymarket 2 §44 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas Ir c h i r u i f a s 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų Ilgų 

Ofisas: 8364 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9888 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po 
plstu 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
lllIMlIlIIIItlIlItlIlIlIlIlJlllIlttIIlllllllIflfIttt 
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PIRMĄ 
SYK 
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jvyks Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyne 
67ta ir Rockwell gatvės 

: 

Prasidės Nei, 25 d. geg. ir tęsis iki 1 d. birželio 19 

BAZARAS bus kitokia, negu kur matei. Štai keli dalykai, kuriais užsiindomausi: 
Žaislu budos. Budos su gražiais dalykais Japoniška arbatinė, kur vaišinama 

ir "ehop suoy." "Burt ininkai" , svečiams ateiti praeiti ir laimę išminantieji. Arklių lenkty
nės. Restauracija, kur liežuvis juoksis, skanių valgių ir gėrimų paragavęs. 

Kitų nebeminėsime.. Atvažiukite—pamatysite. Nori tyro oro? Miesto durnai įkirėjo? At
važiuok j BAZARĄ kasdien. Neapsivilsį ir apsimokės. % * 

Nori gerą darbą atlikti! Važiuok pas mus į BAZARĄ, žinant, kad visas pelnas eis Vie
nuolyno naudai. Kad ir pelno neduosi—aciu už atsilankymą. Mes visus gražiai priimsime. 

Na, jei nenori šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno pirmąjį BAZARĄ atlankyti—vis vien at
važiuok. Pasipažinsime. 

Prašome! 
Bazafas atsidarys kiekvieną nedėldienį ir šventėse (Šeštinių ir Decoration Day) nuo 

2 vai. po pietų. Šiomis dienomis nuo 6 vai. vak. 

Visus kviečia nuoširdžiai ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
IR 

BAZARO RENGIMO KOMISIJA. 

: • 
: 

IIIIIMB 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Antradienis, gegužės 20 d., 
Šv. Bernardas Sienietis. 

Trečiadienis, gegužės 21 d., 
Šv. Timotiejus. 

KAM TAS TRUKŠMAS. 

Žmonėms nuo to visai nepa
lengvės. 

TAI KUR BOLŠEVIKŲ 
GARBINTOJAS. 

Sako, bolševikai Rusijai — 
tikroji palaima. 

Visi žino, kad bolševikai y-
ra tikroji pragaištis ne tik 
Rusijai, bet ir kitoms šalinis, 
kur tie gaivalai sukursto tam
sius žmones. 

Ir todėl kas šiandie bolševi
kus augština arba yra abejo
tino proto žmoguj arba apmo
kamas bolševikų agentas. 

Aną dieną vienam susirin-

Anais metais Ohicagoje pie
no kompanijos susigalvojo ir 
brūkšt pieno kvortai padidino 
kaina ligi 10c. Pirmiau buvo 
tik 8 centai. 

Visokie žmonių "gerada
r i a i " tuomet pakėlė baisiausią 
trukšma prieš kompanijas. 
Pagrūmojo kompanijas pa
traukti teisman. Sakė, kad 
miestas pats žmonėmis parda-
vinėsias pieną kur-kas pigiau. 

Bet tas triukšmas trumpai 
tęsėsi. Visi apsiprato su pie
no kaina taip, kad karės me
tu tos paėios kompanijos pie
no kvortai pareikalavo mokė
ti net 13 centų, ir tai nieko ne-
sakyta. 

Pabargi po pieno išvežioto-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

DAR GERIAU SUTVARKĖ. 

kime Hvanstone kalbėjo su-
gryžęs iš Rusijos protestantų J M streiko kompanijos tuo 
organizacijos Y. M. C. A. vie-|i»™ paskelbė 14 centų kvor 
nas narys. -

Kalbėdamas nerado tinkamų 
žodžių, kaip išgirti rusų bol
ševikus. Jis sakė: 

"Bolševikų sovietas (val
džia) yra palaiminimas Rusi
jai. Bolševikų soviete nerasi 
nei vieno nario, kurs nekalbė
tų dvejom ligi dešimties kal-

. bomis ir katrie nebūtų buvę 
išėję kokios nors mokslo ša
kos universitetuose. Tai kul-
turiškiausia valdžia visoj Eu
ropoj" . 
Amerikonui, nesukalbančiam 

' jokia kita kalba, išėmus ang
liškai, yra didelis daiktas ži
noti kelias kalbas. Paprastas 
juk lietuvis darbininkas apart 
savo Įgimtos kalbos visuomet 
moka dar ir kelias kitas kal
bas ir susikalba. Nes lietu
viai nėra ignorantai. 

Girti socijalistų bolševikus, 
kurie mėgina pragaišinti pa
saulyje visokią tvarką ir vi
sur mėgina platinti morali 
supuvimą — reikia turėti drą
sos ir gerą žiupsnį tų pačių 
bolševikiškų puvėsių. 

Ir atsiranda žmonių, kad tą 
visa jie turi. 

K 

VAIKAI ATRADO DINAMI
TO IR PATRONŲ. 

Šiaurinėj miesto dalyj ant 
vieno tuščio loto vaikai bežaiz-
dami atrado poperinį krepši. 
Krepšyj buvo kelios lazdelės 
dinamito ir kelios dėžutės su 
revolverio patronais. 

Laimė, kad vienas vyras 
laiku pamatė tą " rad in į" , pa
ėmė nuo vaikų ir pašaukė po
liciją. 

Jei vaikai bežaizdami atras
tą dinamitą butų smarkėliau 
sutrenkę, tuomet dinamitas 
butu juos sudraskęs. 

tai. 
Tie patys "geradar ia i " •--

naujo pakėlė baisų trukšma. 
Valstijinis prokuroras, kaip 
paprastai, paskelbė tardymus 
išvežiotojų streiko reikale. 
Sveikumo komisijonieri'is 
pienuoja įkurti munieipalcs 
pienines ir pardavinėti pieną 
pigiau. 

Tai paprastas daiktas. Su 
tokiais tinkamais mes jau ap
sipratę. Nes nepraeis nei mė-
nesis, kaip viskas nutils ir 
žmonės mokės už pieną kom
panijos nuskirtas kainas. 

Bu s daugiau tokių tuščių 
trukšmų. Nes kompanijos ne
pasitenkins 14 centų. Jos sieks 
augšėiau. Ir viskas, kaip ir vi
suomet, pasibaigs be pasek
mių. 

Tokio didelio dalyko suren
gimas, kaip bazaras, kuris pra
sidės šv. Kazimiero seserų vie
nuolyne sekamą nedėlię," rei
kalingas vispusio apgalvojimo, 
išplenavimo iki mažiausių 
smulkmenų. Rengiamasi ne
bent kaip publiką-sveėius pri
imti ir juos užbovyti. Ruošia
masi, kad kiekvienas atsilan-
kusis jaustųsi, kaip namie—ir 
gerai, jaukiai jaustųsi. Šv. Ka
zimiero seserys ir vienuolyno 
prietelių didis skaiėius Chica* 
goję dieną galvoja, naktį sap 
nuoja, kaip patogiau svetelius 
priėmus. 

Cliicagos lietuviškas jauni
mas, mokyklų Vaikai, neberirn 
sta ir tik šneka, kaip jiems 
teks bazarą atlankyti. Negi 
jiems tą norą slopinsi? Prašo
mi ir jie. Bet kad daug šne
kantieji ir nenuoramos jaunyk-
liai rimtai publikai perdaug 
savo upo neantmestų, kilo sn-
mrmymas bazarą dienomis vai
kams ir jų motinoms pavesti. 
Vakarais ir šventadienių po-
piečiai pavedama pau^ėju-
šiems sveciam& ir šei ynoms, 
gi mokyklų vaikai užprašomi 
dienomis. 

Sprendžiant iš šnekų, haza-
rc» lankytojų bus tokia galybė, 
kad mokyklų vaikams iri ecr-
po <' vakarais atsilankant, pa-
si 'arytų perangšta nors. ir di
deliame vienuolyno kieme. 
Prie naujos tvarkps visiems 
l*v vietos ir patenkinin o. 

Ir aš patenkintai bazaio 
laukiu-nesulaukiu. J:"». 

kad išaiškinti klausimą: ar da
bar reikalingas visuotinas sei
mas, ar ne? Pirmiausia kalbėjo 
gerb. profesorius kun Pr. Bu-
ėys. Aiškiai išdėstė, kad šiame 
laike netiktai nereikalingas 
seimas, bet yra net kenksmin
gas, kadangi tankiai šaukiami 
seimai netenka savo reikšmės 
ir galės. Paskui kalbėjo Jul . 
Kaupas apie tai, kaip buvo 
svarstoma apie seimą abiejų 
Tarybų posėdžiuose ir nutarta 
laukti tam svarbios progos. 

Buvo dar keletas klausimų, Į 
kuriuos kuopuikiausiai atsaTcė 
abu kalbėtoju. Tarp kitko bu
ko užmetinėta, kad katalikai 
ardą vienybę, trukdo organi
zacijoms veikti ir tt. Kun. Bu-
ėys atsakė ir išaiškino, kad ne 
katalikai, bet tautininkai arcTo 
vienybę. 

Karei prasidėjus buvo šau
kiamas seimas Cbicagoje. 
Tautininkai atsisakė jame da
lyvauti. .Praeitais metais del 
maldos tautininkai vos neatsi
sakė nuo seimo. Šiaip taip su
tvėrė Ekzekutyvį Komitetą, 
kuris ikišiol pasekmingai dar
buojasi. Ir seiman lietuviai 
važiuos tik tada, kada šauks 
Ekzekutyvis Komitetas per ji 
remianėias Tarybas. M. 

vių, trijų teisėjų ir vieno pirm-
sėdžio. Subjektas diskusavimo 
buvo šis: Suvienytoms Valsti
joms reikalinga yra jungtis 
prie Tautų Lygos. 

Pozitiviai prirodinėjo savo 
argumentais, kad Suvienytoms 
Valstijoms* būtinai yra reika
linga įstoti į Tautų Lygą, nes 
tuomi galimą prašalinti daug 
bereikalingų karių ir sutvarky
ti geriau pasaulį. Šių laikų di
delis susinėsimas Suvienytų 
Valstijų su Europos šalimis 
reikalauja būtinai, kad S. V. 
prisidėtų prie Tautų Lygos. 

Nogativiai-gi prirodinėjo, 
kad Suvienytoms Valstijoms 
neapsimoka ir nereikalinga 
yra prisidėti prie Tautų Ly
gos, kad S. V. didelė, turtinga 

šalis pasekmingai pergyveno 
daugelį metų atskirai nuo Eu
ropos tautų; prisidėjimas S. 
V. prie Tautų Lygos įtrauktų 
S. V. į nuolatines Europos ka^ 
res, nes pat i r ta iš pereito 
šimtmečio, kad Europoje daug 
daugau buvo karių negu Ame
rikoje, taipgi prisidėjimas S. 
V. neatneštų jokios naudos S. 
Valstijoms, bet atneštų naudą 
kaimynams, kurie taptų pavo
jingi S. V., ir ypatingai neuž
simoka remti Anglijos, kuri 
yra pavojinga Suv. Valstijoms. 

Pasibaigus diskusijoms, vie
nas iš teisėjų apreiškė publi
kai, kad negativė pusė laimė
jo. Dainos, kurios buvo dai
nuojamos laike pertraukų, 
buvo atliktos gana prastai. 

Bet atsižvelgiant į formališ-
kas bei moksliškas diskusijas, 
vakaras buvo gana pamoki
nantis ir interesingas. 

Geistina, kad ir lietuviai 
rengtų panašius vakarus. 

Pranas V. Ja-tis. 

PRANEŠIMAS! 
IŠ TOWN OF LAKE. 
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Moterų Sąjungos 21-mos kuo
pos nepaprastas susirinkimas į-
vyks gegužio 20 d., 8 vai. vakare. 
Visos narės širdingai kviečiamos 
susirinkti į susirinkimą. Turime 
naujų dalykų. Susirinkimas įvy ,s 
Šv. Kryžiaus bažnytinėje svetai
nėje. 

M. Mikšaitč, rast. 

BE: 

IŠ NORTH SIDES. 

NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

ST'IFSON MIRĖ LIGONINĖ 
JE. 

Jį buvo pašovus teisme jo mo
teris. 

Mra, Emma Simpson, kuri 
laikoma kalėjime, vakar buvo 
pi anešta, kad jos vyras mt * -s 
nuo jos pašovimo. 

Balandžio 26 dieną, kuomet 
Mis. Simpson. teisme pašovo 
savo vyrą, jinai išreiškė 
džiaugsmą, kad tą žmogų nu
galabinusi. 

Bet ^labar ją apnyko susi
krimtimas ir baimė, kuomet 
jai pranešta apie vyro mirimą. 

Su nieku šiandie ji nekal
ba, su nieku nenori matyties, 
išėmus savo advokatą. 

J i pašovė vyrą, kuomet se
kė jųdviejų byla už nesutiki
mus. Vyras norėjo divorso. 
Bet jinai priešinosi. Tik rei
kalavo užlaikvmo. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
1 ' D R A U G E ' " 

IŠ DIEVO APVIEZOOS 
PARAPIJOS. 

Praka/bos. 
šiandie, t. y. geg 2U (l S. 

L. R.-K. A. 101 kp rengia 
svarbias prakalbas D'tvo Ap-
veizdos parapijos svetainėje, 
tuoj po gegužinių pamaldų. 

Prakalbos bus innoinios. 
Aštoniolikieciai, nepraleis

kite progos. Skaitlingai susi-
įinkit paklausyti svarbių pra
kalbų. Komisija. 

IŠ NORTH SIDES. 

Cteg. 13 d. Šv. Mykolo par. 
svetainėje įvyko prakalbos, 

SUVALGĖ ŠARMO MILTE 
LIŲ IR MIRĖ. 

Mrs. Amelia Samak, 843 
No. Ashland ave., N mazgojo 
grindis su gailaus šarmo mil
teliais (lye). Paskui dėžute su 
milteliais pamiršo padėti. 

Jos 17-os mėnesių vaikiukas 
Stephen pagavo paliktą dėžu
te ir suvalgė tų miltelių, ku
li e yra pavojingi nuodai. 

Už kiek valandų vaikiukas 
mirp. 

Moterų Sąjungos 4-ta kuopa, 
prisilaikydama seimo nutari
mų ir suprazdama Mot. Są-gos 
organizacijos svarbą, gegužio 
21 d. rengia vakarą su pra
kalbomis, Šv. Mykolo Ark. pa
rapijos svetainėje, 1644 "VVa-
bansia ave. 

Bus žymus kalbėtojai, kurie4 

aiškins moterių klausimą, ypač 
delko moterims ir merginoms 
yra naudinga prigulėti prie 
Moterų Są-gos organizacijos. 

Prie to bus puikus progra
mas, susidedantis iš dialogų, 
dainų, deklemacijų ir pijanoj 
skambinimų. Ant galo lietuviš
kos žaislės. Taigi kviečiame 
northsidiečius kuoskaitlingiau-
siai atsilankyti, nes čia daug 
naudingų pamokinimų išgirsit 
ir smagiai laiką praleisit. 

Sąjungietė. 

i fo 
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" D r a u g o " knygyne galima gauti ši ų. atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena. 

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

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago. UI. i 

DISKUSIJŲ VAKARE. 

Šv. Ignaco Kolegija, Chica
go, III. turi daug viešų disku-
sijmių vakarų savo metiniame 
programe. Vienan iš tų vaka
rų, atsibuvusią į^es. 13 d. Au 
ditorium Recital Hali, prie 
Wabash ave., ir aš patekau. 
Tai buvo nepaprastas diskusi
jų bei dainų vakaras. Mokslei
vių ir šiaip žymių žmonių pri
sipildė "pilna svetainė. . Apie 
aštuntą valandą prasidėjo pro
gramas, susidedąs iš dainų 
bei diskusijų, kurį gerai atli
ko šv. Ignaco Kolegijos mok
sleiviai. 

Diskusijos buvo vedamos pil
noje tvarkoje bei formališku
me. Jos susidėjo iš trijų as
menų pozitiviu^ trijų negati-

j g l niDŽIAUSU Į lETUVlSKA KRAUTUVE GHIGA60tlE 
*£& 

PBA1L OUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BERE1KAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chieagoje 
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. Kazlavvski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
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