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METAI VOL. IV. No. 120 

Kongrese skaityta prez. 
fcopramamas 

Prancūzijoje bus palikta tik 
trys amerikoniškos divizijos 

REIKALAUJA PANAIKINTI 
SUVARŽYMĄ SVAIGA

LAMS. 

Nurodo reikalingumą duoti 
teises moterims. 

Washington, geg. 21. — Va
kar kongreso, atskiria] senato 
ir žemesniajam bute, paskai
tyta prisiųstas prezidento \Yil-
sono kongresui pranešimas. 

Po perskaitymo senatas sa
vo veikimą pertrauko ligi šio 
penktadienio, (ii žemesnysis 
butas nusprendė veikti, imties 
svarbesniųjų darbu. 

Prezidento pranešimas ne
ilgas. Visai mažai paliečiami 
taikos reikalai. Prezidentas 
pažymi, jog jis personaliai 
kongresui pranešiąs apie tai
ko- bėgį ir visus kitus ivika
lus, ankštai surištus su tai
ka. 

Nes šiandie, sako, kol taika 
neįvykinta, kol vokiečiai ne 
patvirtinę taikos sąlygų, ne
galima nieko tikra spręsti a-
pie taiką. 

Svarbesnieji klausimai. 
Tarpe svarbesni uju klausi

mų, kokius prezidentas Wil-
sonas paliečia savo pranešinu', 
paminėtini šitie: 

J is reikalauja panaikinti 
įstatymą, sulig kurio su liepos 
1 diena visoj šalyj turi but 
pravesta visatina svaigalu 
probibieija. Prezidentas reika
lauja, kad demobilizacijos me
tu leisti žmonėms gaminti i»-
vartoti lengvąjį vyną ir alų. 

Prezidentas rekomenduoja 
visus geležinkelius išnaujo su
grąžinti kompanijoms su sau
sio 1 d., 1920 m. 

Telegrafus ir telefonus su
grąžinti savininkams taip grei
tai, kaip tas yra galima pa
daryti. 

Reikalauja padaryti revizi
ją karės mokesčių įstatyme. 

Rekomenduoja kongresui 
pravesti moterių lygiateisės į 
statymą. 

Darbo klausime prezidentas 
pataria skirti žemės plotus 
buvusiems kareiviams ir juri
ninkams. Paskatina darbda
vius, kad jie padarytų arti
mesnius ryšius BU darbiniu-
kais ir bendrai veiktų pramo
nės reikalais. 

Pagaliaus reikalauja atmai-
nų tarifoje, kad apdrausti nuo-
savius išdirbinius nuo sveti
mų šalių konkurencijos. 

Ne visiems patinka praneši
mas. 

"rezidento pranešimas neil
gas, aiškus, graŠns ir didžiai 
geras. Giria jį prezidento ša
lininkai, didžiuma demokratų 
ir republikonų atstovų. 

Bet daugelis raukosi. Kai-
kuriejns nepatinka prezidento 

KONGRESAS UŽLIETAS BI 
LIAIS. 

Verta kelis iš jų čia paminėti. 

Washington, geg. 21. — 
Kaip tik naujas 66 kongresafs 
atidaryta, tuojaus užlietas 
jis visokiais biliais, visokiais 
sumanymais ir pataisymais. 

Štai keli iš daugelio bilių-
sumanvmu: 

Atstovas Sims iš Tennesseo 
valstijos padavė bilių, kad vy
riausybė šalies geležinkelius 
kontroliuotu ligi 1924 metų. 

Atstovas Fitzgerald iš Mas-
saehusetts padavė sumanymą 
Įgalioti karės sekretorių par
duoti visą pervirši kenuotos 
mėsos ir daržovių, kas buvo 
pagaminta veikiančiajai ar
mijai. 

Iš New Yorko atstovas La 
Guardia padavė sumanymą at-
šankti "espionage" įstatymą. 

Oregono atstovas MeArthur 
padavė sumanymą, kad kiek
vienas naujas kongresas turė
tų susirinkimą kovo 5 d. 

.Missouii valstijos atstovas 
Dyer padavė bilių prieš linga
vimus žmonių. Sulig to biliaus 
federalė vyriausybė iš pavieto, 
kuriam įvyksta liučiavimai. 
turėt išreikalauti $10,000 ligi 
$15,000 už kiekvieną nuliu-
einota žmogų. Tie pinigai tu 
retų but pavartoti sušelpti nu
linė i uoto žmogaus šeini vna. 
Ta< sulaikytu, prasiplatinusią 
linčiavimo ligą. 

Atstovas Kuntzon iš Minne
sota padavė bilių sutverti na
ci jonąlę kolionizacijos tarybą. 
Ta taryba darbuotųsi duoti 
publiškos žemės norintiems u-
kininkauti buvusiems karei
viams ir jurininkams. 

Iš So. Dakota atstovas John. 
>on padavė sumanymą pakeisti 
karės teismų įstatymus. Pana
šų sumanymą yra padavęs i; 
senatorius Chamberlain iš O-
regono valstijos. 

PAIMTA NELAISVĖN 10,000 
BOLŠEVIKŲ KAREI

VIŲ. 

Londonas, geg. 21. — Ge
nerolas Denikin, kurs persona
liai su savo armija veikia 
prieš rusų bolševikus Pavol-
gyj, paskelbė, kad paėmęs ne
laisvėn 10,000 bolševikų karei
vių, taippat 28 armotas. 

Gen. Denikin apgulė miestą 
Cariciną. 

pozicija svaigalų 
klausime. Kitiems 
kitkas. Kiti dar y 
sufragizmui. 

Bet argi galima 
tikti. Prezidentas 
kongreso atlikti 
sąžinė diktuoja, 
but naudingiausia 

prohibicijos 
nepatinka 

ra priešingi 

visiems in-
reikalauja 

tą, ką jam 
kas galėtų 
šaliai. 

TRYS AMERIKONŲ DIVI 
ZIJ0S PALIKS PRAN

CŪZIJOJE. 

PRAMATOMAS DIKTATO 
RIUS VOKIETIJOJE. 

Kita kariuomenė bus siunčia-, 
ma namo. 

Coblenz, Vokietija, geg. 21. 
—Kaip tik Vokietijos atstovai 
Versaillese patvirtins taikos 
sutartį, tuomet amerikoniška 
kariuomenė bus iš čia siunčta-
ma Prancuzijon; gi iš ten A-
merikon. 

Visas svarbesnes augštumas, 
visas pozicijas, kurias turi 
šiandie užėmę amerikonai, 
tuojaus pradės užimdinėti 
prancūzai. Sakoma, kad po 
birželio 1 dienos okupacijos 
vietose paliks ^tik trys ameri
koniškos divizijos. Ir šitos čia 
išbus ligi galutinos taikos pra
vedi mo. 

Visa kita Suv. Valstijų ka
riuomenė su galimu greitumu 
bus siunčiama namo. 

Pasitikima* kad ligi birželio 
1 d. vokiečiai pasirašys po su
tartimi ir tuomet prancūzų ar
ini ja užims amerikonu vietas. 

ESTŲ ARMIJA EINANTI 
PIRMYN. 

Copenhagen, geg. 21. — Es
tų spaudos biuras skelbia, kad 
Estonijos armija, padedant 
Pabalti jos rusams ir vokie: 
ė i am s, varosi pirmyn ant e^e-
ro Peipus, tarpe Narva ir 
Gloff. 

Vienas estų kariuomenės 
sparnas pasiekęs upę Luga. 
Paimama daug nelaisvių bol
ševikų, armotų, šautuvų ir šar
vuotų automobilių. 

Paskui pakilsianti nauja revo
liucija. 

Berlynas, geg. 21. — Baisiai 
čia neramu.. Žmonės prislėgti 
kažkokios tai baimės. 

Neprigulmingųjų socija-
listų partijoj (artima bolše-
vikams-spartakams) lyderiai 
su įsitikinimu tvirtina, kad 
Vokietija šiuo kartu nepatvir
tinsianti taikos sutarties, tal
kininkų paduotos. 

Po šito Vokietijoje pakil
siąs militarinis diktatorius. 
Paskui seksianti nauja revo
liucija prieš diktatoriaus val
džią. 

Ant galo neprigulmingųjų 
socijalistų partija laimėsianti. 
Ta partija paimsianti savo 
rankosna šalies valdymą ir 
protestuodama patvirtysianti 
taikos sutartį. 

Taip iš vedžioja neprigulmin-
gų socijalistų lyderiai 

Kas per vienas diktatorius. 

Anot tos partijos lyderių 
tvirtinimo, šalies diktatorium, 
turbūt, busiąs pastatytas da
bartinis šalies apginimo mi-
nisteris Nosko. Tas bus padn-
ryta, kuomet talkininkų ar
mijos ims briauties Vokietijos 
gilumon po nepatvirtinimo su
tarties. 

Nepatvirtinimas sutarties 
Vokietijai pagamins dar di
desnį vargą. Gyventojai nt-
apsikęzdami pakels revoliuci
ją ir sugriaus diktatoi ystę. 

Tuomet neprigulmingieji so-
cijalistai pakils augštumon. 

imiiiuiiimiitiiimiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiii 
PRAŠO PRAILGINTI LAI 

KĄ. 

Nesuspėja apsidirbti su noto
mis, f 

Paryžius, geg. 22. —' šian
die sueina 15-os dienų laikas, 
koks buvo duotas vokiečiams 
patvirtinti taikos sutartį. 

Vakar vokiečių atstovybės 
galva, grafas Brockdorff-
Uantzau prašė talkininkų pra
ilginti laiką. Sako, vokiečiai 
nesuspėję apsidirbti su įvai
riomis notomis, kokias dar no
rį paduoti talkininkams. 

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 

Vokietija atsisako 
patvirtinti sutartį 

i a 

Talkininkai gaminasi suveržti 
blokadą aplink Vokietiją 

NEPATVIRTINSIĄ TAIKOS 
SUTARTIES — SAKO

MA BERLYNE. 

. Su protestais pasirašys. 

Po taikos sutartimi socija-
listai pasirašys su aštriausiais 
protestais. 

J ie pripažįsta, kad taikos 
sąlygos nepriimtinos. Bet tu
ri vilties, kad ateityje prole
t a r i a t a s sugriaus visas talki
ninkų valdžias. 

Tuomet, sako jie, ir vokie
čiams palengvės. Nes proleta-
rijatų valdžios bus sukalba
mos. Jos sutiksiančios atlikti 
sutarties reviziją ir paleng
vinti arba visai panaikinti už
krautas ant vokiečių taikos 
sąlygas. 

Tarp iš vedžioja neprigul-
mingų socijalistų pavttjfrs ly
deris Dr. liudolpli Breitsclieid 
ir kiti. 

Suprantama, jie kalba už 
savo partijos pavyk'imus. Tą 
pat] tvirtina ir bolševikai ir 
kitos socijalistų frakcijos, ku
rios šiandie pjaunasi nepasi
dalinant šalies valdymu. 

Sako, butų moralis tautos nu
puolimas. 

Berlynas, geg. 22. — Gegu
žės 20 diena vokiečiu minis-
terių kabinetas Associated 
Press autorizavo paskelbti, jog 
Vokietija atsisako pat virtini i 
taikos sutartį, induotą talki
ninkų vokiečių atstovams Ver-
sn i lieso. 

Sako, tokia sutartis sunrdy 
tu vokiečiu tautos ekonominį 
gyvenimą, antmestų pol it i ki
no negarbe ii- nupuldvtu tautą 
moraliu žvilgsniu. 

Tai visa skaudžiai atsiliep
tų ne tik į šiandie gyvenan
čius vokiečius, bet ir į busian
čias tautos gent kartės. 

Nacijonalio susirinkimo tai
kos komisija turėjo posėdį su 
ministerių kabinetu tą pačią 
dieną, (5:00 vakare. Pašaliniui 
susirinkimo atstovai posėdin 
nebuvo įleidžiami. 

Posėdyje dalyvavo ir Bern-
hard Dernburg su Wissel, ku-
riedu sugryžo iš Spa po pasi

matymo tenai su grafu Brock-
dorff-Itantzau. 

Reiškia, kad grafas Rant-
zau, kurs andai buvo apleidęs 
Versaillesą, nebuvo Berlyne, 
bet tik mieste Spa. J is tenai 
turėjo konferenciją su val
džios atstovais ir po to tuo
jaus vėl sugryžo Versailiesam 

PASIRENGĘ BLOKUOTI 
VOKIETIJĄ. 

Pranešta Šveicarijai uždaryti 
rubežių. 

Geneva, geg. 22. — Šveica
rijos Telegrafų agentūra tvir
tina patyrusi, kad praeitą 
"pirmadienį talkininkai paklau
sę Šveicarijos tarybos (vy
riausybės), ar ji esanti pasi
rengusi imties priemonių už-
darvti :.avo rubežių prieš Va* 

" . . . 

kietiją, kuomet vokiečiai At
sisakysią patvirtinti taikos 
sutartį. 

Tas reiškia, sako agentūra. 
jog^ talkininkų yra noras, kad 
Šveicarija uždraustų visokių 
daiktų išvežimą Vokietijon, iš
ėmus tai, kas talkininkų buvo 
leidžiama karės metu. 

KA PRADĖS TOLIAU TAL
KININKAI? 

TOKS KLAUSIMAS PAKEL 
TAS UNGARIJOJE. 

Gyventojai aštriai priešinasi 
bolševikizmui. 

Budapeštas, Ungarijos sos
tinė, geg. 22. — Šiandie Un-
garijoje pradėjus, taip vadi
namais, buržujais ir baigus 
bolševikų vadais yra visur gir
dimas tik vienas klausimas: 
" K ą pradės toliau talkinin
kai ! Kokią jie ištarmę pas
kelbs apie Ungarijos l ikimą?" 

Nes gyvenimas Ungarijoje, 
ypač čionai, baisiai nepaken
čiamas. Sauja bolševikų pa
grobė savo rankosna valdžią 
ir terorizuoja žmones. Keli 
tūkstančiai socijalistų bolše
vikų smaugia milijonus žmo
nių. Tiems milijonams jie ant-
rneta savo sugedusias mintis, 
bjaurius darbus ir apsiejimus. 

Kaip socijalis, taip ekono
minis žmonių gyvenimas pa
naikintas. Kaip gatvėse, taip 
namuose pravedama socijalis-
tiškoji anarchija. Uždaromos 
bažnyčios ir mokyklos. Nes 
bolševikams nereikalingas joks 
mokslas. Dora jiems svetima. 
Piktadarybių jie gali pramok
ti ir savo paprastuose kasdie 
niniuose susirinkimuose. 

Talkininkams niekas negali 
primesti, kad jie bus pakėlę 

, bolševikizmą l'ngarijoje. Bet 
niekas negali užginti, kad 
talkininkai bolševikizmo čia 
neaugintų, neleistų jam čia 
plesties. 

Taip sako visi, katrie pra
leido pro ausis ir pro akis šių 
dienų atsitikimus. 

Kaip rumunai, taip čeko-slo-
vakai jau taikėsi čia užminti 
ant bolševikizmo ir sutruškin-
ti jam galvą, kad jis ateityj 
negalėtų pakilti. Kaip vienų, 
taip kitų kariuomenės jau ė-
mėsi apsupti čia bolševikų liz
dą. 

Bet štai talkininkai savo 
parodymu ima ir sustabdo tų 
kariuomenių veikimą prieš 
vietos bolševikus. 

Kokios gi iš to pasekmės? 
Bolševikai ne tik atsigaive-

liojo, bet dar ėmė (langiaus 
stiprėti. Dar labjaus pradėjo 
terorizuoti gyventojus, ypač 
tuos visus, katrie 'jiems pieš-
tariauja, katrie nenori panirsti 
doros. 

Ungarai nenori bolševikizmo. 

Ungarijoje bolševikų lyde
rių neperdaugiausia. Nedaug 
jie turi ir pasekėjų. Gi nulijo 
nai žmonių nenori bolševikiz
mo. Bet tiems milijonams ne
lengva bolševikus nusikratyti. 

Keli tūkstančiai bolševikų 
savo rankose turi ginklus ir 
kitokius karės pabūklus. Kad 
tuotarpu tie milijonai yra be
jėgiai. Jie n€>mėgino nieko už
grobti ir todėl šiandie nieko 
neturi. 

Šitiems milijonams pagelba 
yra galima tik išlaukinė. Pa
gelbėti šiuo kartų jiems gali 
tik talkininkai. Tik šitų geri 
norai gali paliuosuoti Pnga-
rijos žmones iš bolševikų pra
gaištingumo. 

Talkininkams liekasi tik lei
sti rumunams ir čeko-slova-
kams žengti pirmyn. (Ji tuo 
mėt į keturias ar penkias die
nas Ungarija paliktų liuosa 
nuo visokios rųšies nenuora 
mų. x 

Ungarijai reikalinga taika. 

Ungarijos žmonės reikalau
ja duoti jiems taiką, bet tei
singą taiką. Jei šiandie jiems 
butų paskelbta nepriklausomy
bė, ko žmonės labai ištroškę, 
tai ir be pašalinės pagelbos bol 
ševikizmas tuojaus gautų ga
lą. 

Nes tuomet žmonės imtųsi 
darbo. Bolševikų raudonoji 
gvardija tuojaus sumažėtų sa
vo eilėmis. Vietoje raudono
sios gvardijos pakiltų žmo
nių kariuomenė. Bolševiku va-
dams prisieitų dumti kur }m< 
rusus bolševikus arba ir to
linus. 

Bet Ungarijos likimas vis 
dar nežinomas. Talkininkai ne
taria savo žodžio. I r tuo tarpu 
leidžia stiprėti bolševikams. 
Gi su šitais anarchijai, pas
kui kurią seka skurdas, badas 
ir visos šalies pragaištis. 

Ir kol-kas niekas nežino. 
ką toliaus ims veikti talkinin
kai Ungarijos reikale. 

NC-4 skrinda toliaus; Hawker 
pražuvo 

Washington, geg. 21. — Iš 
lakūnų lenktynių skersai At-
Jantiko apturėta pilnos žinios. 
Jog didžiumoje liūdnos ir pa
tiems amerikonams nepaten
kintos. 

Iš Azorų salų tolimesnėn 
kelionėn leidžiasi tik vienas a 
merikoniškas lakstytuvas — 
NC-4 su savo visa įgula. 

Kaip šiandie tas lakstytu
vas pakilsiąs oran ir skrisiąs 
ant Portugalijos, jei bus tin
kamas oras. Kitaip gi skri 
d imas bus atidedamas. 

Toliaus iš tos kelionės pa
aiškėjo štai kokie faktai: 

Amerikoniškas lakstytuvas 
NC-1 nuskendo jūrėse. Bet jo 
įgulą išgelbėjo karės laivai. 
J is skrizdamas miglose pa-; 
klydo, nusileido ant vandens ir 
bangos jį tiesiog sutriuškino. 

Lakstytuvas gi NC-3 tai}) 
daug sugadytas, kad jam apie 
tolimesnį skridimą negali but 
nei jokios kalbos. 

Taigi iš trijų lakstytuvų pa
liko vos vienas. Bet nežinia 
dar ar tas pasieks Europos 
pakraščius per siaučiančias 
vandenyne audras. 

Hawker žuvo. 
Anglų lakūnas Hawker su 

savo pagelbininku Grieve, be 

abejonės, žuvo vandenyne. Nes 
ligšiol niekur nesurasta jokią 
po jo pėdsakių. 

Kaikurie nuomoniauja, kad 
gal Hawker pasiekė kur ko-
kius neapgyventus Airijos pa* 
kraščius ir už kelių dienų at-
sirasiąs. 

Kiti neatmainomai tvirtina, 
kad jis turėjo vandenyne žū
ti staiga ir tai savo skridimo 
pradžioje. Su savimi jis turė
jo bevielio telegrafo aparatą. 
Jei ne staigus žuvimas, jis 
apie save butų ši-tą pranešęs. 
Butų pasiuntęs nors atsisvei
kinimo žodį. 

Bet kaip išskrido, taip ii 
pražuvo visos žinios apie JĮ. 

Anglijos karės laivai ir la
kūnai visas laikas ieškojo nors 
pėdsakių Airijos pakraščiais, 
Bet vakar pakilusi baisi audra-
pertraukė ieškojimą. 

Anglų spauda karčiai iš
metinėja savo vyriausybei, ku
ri nedavė jokios globos savo 
narsuoliui lakūnui, nors tokios, 
kokią davė S. Valstijos s; 
lakūnams. 

Bet tas nieko negelbės. Haw-
ker žuvo, norėdamas išaugs-
tinti anglų tautos vardą. Tuo 
vardu jis pasileido kelionėn, 
kur ir sutiko šaltuosius kapus. 

file:///Yil-


- D R A U G A S 
U X H l AM1AM DAILY FKIKB D 

ff 

Daily Kscept Bnnrtay by 
DRAUGAS FUBMSHIKG CO., i n c , 
1800 W. 44t* 6 U Cbicwco. niiaols. 

IKRMM OF fcl Ik- K1PTIOB 

tx Monthf l . . . . . • ».%* •».»•• • * •. • . . . $3.uo 
fcursday's EdiUon. , $2.00 

At NEWS-STANI>S 2c A COPY 
AdvertLtlng ratea on appLicatlon 

JETUVIV KATALIKŲ D I £ N R A £ I U 

" D R A U G A S " 
Kiną kasdieną išskyrus nedėldienius. 
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/ilniuje Pogromas. 
Skaudi ir nelemta žinia atė-

o iš Vilniaus, kad ten tapo 
šžudyta suviršum 2,000 žydu. 
lietuviu tautos garbė dėlto 
lenukentėjo nei trupučio, nes 
le lietuviai padarė tą šlykš
čią baisybę, tik lenkai ir bol-
evikai. 

Lietuviams bet-gi dvilinkai 
kauda širdį, viena, dėlto, kad 
iek daug žmonių žuvo, an-
ra, dėlto, kad dar iki šiol 
lesame taip susitvarkę, kaip 
eiketų susitvarkyti, idant ga-
ėtume apginti Lietuvos gy-
/entojus nuo žmogžudžių. 

Už tą nesusitvarkymą maža 
imi kalti esame mes patys, 

es kaikurios mus partijos, 
ovodamos su kitomis partijo-

s, vartoja perdaug žemų 
riemoniu. Tat ardo vienybe 

r neleidžia pasidaryti tvarkai. 
Toliaus, ir tai didesne dali

ni, už Vilniaus auk u žuvimą 
t m m 

rra kalta neaiški talkininku 
litika. J i dar vis nepripažįs-

a Lietuvos neprigulmybės. 
\>del Lietuvos valdžia negali 

[Įurėti pilnos stiprybės. Talki-
inkai taip-gi neparduoda 
inklų Lietuvos kariuomenei. 
odei mus tautinė valdžia ne

dali išvyti iš Vilniaus šeimv-
inkaujančių tenai svetimų 
enaudėlių, lengva širdimi sker 
žianėių žmones. 

Kur skandalistai? 
Kun. I. Albavieius užsitrau-

iė nemalonę Chicagos liberalų 
užtatai, kad 12 gegužio savo 
parapijos svetainėje kalbėjo 
viešai išdėdamas savo pažiū
ras. Tą kalbą "Lie tuva" pa
vadino mažu skandalėliu, pri
kergdama prie ]). A. Kareivos 
ėkšto lietuviams kunigams 
-meižtiško apkaltinimo, buk 

[kunigai pardavę Lietuvą len-
Įkams. Liberalų dienraštis tvir-
Įpna, buk kun. Albavieius sa
kęs , kad iš pusės lenkų pavo
k s Vilniui yra mažesnis negu 
fcs pusės bolševikų. 

Jeigu kas nors butų pana-
Siai išsitaręs, tai dar nebūtų 
skandalo, nes pripažinus du 
Lietuvos priešu, norinčiu pa
sisavinti Vilnių, ne labai svur-
m katras yra pavojingesnis. 
Bet kun. Albavieius neištarė 
ų žodžių, kuriuos "L ie tuva" 
ruko jam į burną. 
Skandalas tat vra ištiesu, 

iktai jis dar neišsikraustė iŠ 
fcavo nuolatinių namų ant kam
po ^253 So. Morgan gatvės. 

New Yorko Laikraš
čiai ir Lietuva. 
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Kai kurie A. L. T* Nariai 
ir Seimase 

IŠ T0WN 0 F LAKE. 

Nepritarė laisvamanių šau
kiamam seimui. 

Pėtnyčioje, geg. 16 d. Šv. 
K ryžaus parapijos svetainėje, 
Šv. Veronikos moterių ir mer
gaičių draugija laike susirin
kimą. Pabaigus svarstyti 
dr-jos reikalus, užsiminta ir 
apie Chicagos dentistų šaukia
mą seimą. Vienbalsiai nutarta 
neprisidėti. 

Tai pavyzdis kitoms draugi
joms. &v. Veronikos draugija 
nesiduoda bile kam save ve
džioti. „ P. N: 

Turime pluoštą didelių an-, 
gliškų laikraščių iš Ne\v Yor
ko ir džiaugiamės, kad juose 
yra apsčiai žinių apie mųs tė
vynę. The Sun 11 gegužio rašo 
straipsnį apie. vėliavas nau
jai atsiradusių po karei vieš
patijų. Tarp tų vėliavų žy
miausioje vietoje pačiame vi
duryje paduoda paveikslėlį lie
tuvių tautinės vėliavos. Krašte 
yra gražus ir prielankus jos 
aprašymas. 

Evening Sun 8 gegužio buvo 
padavęs ilgą straipsnį apie 
lietuvį dailininką K. Čiurlio
nį. Čia negalime atkartoti to 
viso straipsnio ištisai. Jo min
tis vra ta, kad Čiurlionis buvo 
stambus pasaulinis artistas, ir 
kad jo ypatybė buvo sujungi
mas akių ir ausų dailės, t. y. 
dailadažės ir muzikos. 

Amerikiečiai mažiau rūpi
nasi artistais negu pirklyba. 
Tai-gi The Sun 11 gegužio ra
šo apie Amerikos ir Lietuvos 
pirklyba, primindamas, kad 
prieš karę lietuviai dažnai 
naudodavosi žemdirbijos ma
šinomis, parvežtomis iš Ame
rikos. Po karei Lietuva pasi
taisys kelius ir pirks daug 
automobilių žmonėms važinė
ti ir sunkenybėms važioti. 

Xe\v York Herald 11 gegu
žio rašo apie Kostiušką, kad 
buvęs pirmasis lietuvis Ame
rikoje, padėjęs jai įgyti laisvę, 
nes pats iš prityrimo žinojęs, 
kokis vargas yra tautai būti 
po svetima valdžia. 

The San (May 11, 1919) 
judina ir žemės klausimą Lie
tuvoje, išliedamas, kaip tas 
dalykas ėjo mųs tėvynėje se
novėje ir kaip dabar. 

The Evening Mail 10 gegu-
iao rašo apie lietuvaičių rū
bus, jų audeklus ir kitokius 
pagrąžinimus, apie lietuvaičių 
pažiūras į dažų gražumą. 

Nevr York Times 11 gegužio 
praneša apie lietuvių delega-
eijos darbus Paryžiuje, kaip 
ji bando sueiti į santikius su 
prezidentu \Vilsonu, kaip 
džiaugiasi Klaipėdos atskyri
mu nuo Vokietijos, kaip veda 
derybas su lenkais, kad apsi
saugojus nuo jų pastangų už
griebti nors dalį Lietuvos. 

Teko girdėti, kad Amerikos 
dirbtuvės už vieno karto ap
garsinimą ant ištiso puslapio 
laikraštyje Literary Digest 
moka po 12,000 dolierių. Tos 
dirbtuvės supranta apgarsini
mų naudą viešame gyvenime 
ir atgauna savo pinigus, par
duodamos daugiau išdirbinių. 
Lietuviai paskutiniu laiku su
silaukė daugiau negu penkiš
syk geresnio išgarsinimo, kad 
ne vien apskelbimų skyriuje, 
bet redakcijos straipsniuose 
įvairus didieji laikraščiai rašė 
apie mus ir bandė užintere-
suoti Amerikos žmones mūsų 
reikalais. ' 

Mųs tautai ir laisvės gavi
mui šitas išsigarsinimas gal 
ola daugiau naudos atneš, ne-
gu kokiai nors dirbtuvei. 

Liberalų vadams ir agen
tams dedant pastangas sušau
kti seimą katalikai tylėjo ilgą 
laiką. Katalikai taip darė dėl
to, kad nenorėjo didinti ir be 
to didelius, lietuvių nesutiki
mus. Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir " D r a u g o " redakcija 
mintijo, kad liberalai kiek pa
šukavę liausis primetinėję sa
vo nuomones kitiems tautie
čiams. Tečiaus pasirodė, kad 
liberalai ne sutarties nori, o 
prievartą daro kitaip minti
jantiems. 

Iš pačių katalikų kilo balsų, 
išreiškusių nepasitenkinimą, 
kodėl Amerikos Lietuvių Ta
ryba nieko neveikia, kuomet 
liberalai daro taip daug triuk
šmo del seimo. Tą girdėdami 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
nariai gyvenantieji Chicagoje 
sutarė paaiškinti Chicagos lie
tuviams Tarybos pažiūras į 
Seimą. P-as Julius Kaupas,, 
ponia A. Nausėdienė, kun. Ig. 
Albavieius ir kun. Pr. Bučvs 
apgarsino "Drauge , " kad pėt
nyeioje, gegužio 9 d. bus pra
kalbos apie Seimą šv. Jurgio 
svetainėje. 

Bridgeporte. 

Žmonių prisirinko ne visai 
pilna svetainė, gal apie 400 as
menų. Klebonas tvirtino, kad 
buvę T)(M). Išpradžių kalbėjo 
kun. Bučys, paskui p. Kaupas, 
paskui juodu abu atsakinėjo 
klausimams, kuriuos uždavinė
jo žmonės iš publikos. Tuose 
klausiniuose atsikartojo užme
timas, kodėl Amerikos Lietu
vių Taryba iki šiol neaiškino, 
kad nėra užtektinų priežasčių 
šaukti seimą. Klausytojai sa
kė, kad jie nebūtų pritarę sei
mui, jei butų žinoję, kaip da-
lvkai vra. Tarvbos nariai at-

m - m m 

sakė, kad seimo dalvkas išsvk 
užtektinai buvo išaiškintas ka
talikų lietuvių laikraščiuose, o 
nenorėta dauginti nesutikimus, 
del to nevaryta agitacijos prieš 
seimą taip, kaip ji buvo varo
ma už jį. 

Prie 18-tos Gatvės. 

Panedėlyje, gegužio 12 d. to
kiom pat prakalbos buvo Dievo 
Apveiados svetainėje. Ten 
žmonių buvo mažiau, gal apie 
200. Kalbėtojų čia buvo trys. 
Prie dviejų minėtųjų prisidėjo 
ir kun. Ig. Albavieius. Kalbė
tojai labiausiai aiškino tą tie
są, kad ne kiekvienas lietuvis 
turi teisę šaukti visatinį A-
merikos lietuvių seimą, o tik 
Ekzekutyvis Komitetas, abie
jų Tarybų išrinktas, sulig New 
Yorkinio seimo nutarimų. I r 
jisai negali atsiplėšti nuo savo 
šaknų, tai yra nuo Tarybų. 
Katalikus jis turi sušaukti 
per Amerikos Lietuvių Tary
bą, o nekata likus per Tautinę 
Tarybą. 

Klausytojai labai mažai už
davinėjo klausimų, tik reikala
vo, kad kalbėtojai paaiškintų, 
ar ištiesi) rCkzekutyvis Tarybų 
Komitetas seimo nešaukia? 
Kalbėtojai atsakė, kad ištiesų. 
Tada užklausėjas pažymėjo, 
kad jis pats buvęs New Yorko 
Seime 1918 m. ir girdėjęs, kaip 
sutarta Ekzekutyvį Komitetą 
surengti ir jam pavesti ben
drus abiejų srovių dalykus, 
t a ig i ir seimo šaukimą. 

North Side. 

Utarninke, gegužio 13 d. to
kios pat prakalbos buvo šv. 
Mykolo parapijos svetainėje. 
Žmonių, sulyginant, buvo ga
na daug: beveik pilna svetai
nė. Čia kalbėjo kun. Bučys ir 
p. Kaupas. Ypač paskutinis 
gražiai ir aiškiai išdėstė su ko
kiu vargu pabirusius lietuvius 
pasisekė suorganizuoti į dvie
jų tarybų rėmėjus, ir kaip 
sunkiai ėjo iš dviejų tarybų 
sudaryti vieną bendrą Pildo
mąjį arba Ekzekutyvį Komite
tą. Tą komitetą jau ir Ameri
kos valdžia pripažjsta liotuvių 
atstovu, nes jam paskolino 
1,000,000 dolierių Lietuvos rei
kalams ir Lietuvos valdžia 
įgaliojo tą komitetą, kad ją 
atstovautų Amerikoje, o dabar 
patys lietuviai jį griauja, besi-

savindami jo tiesas, lipdami 
jam per galvą, šaukdami sei
mą, kurį tik tas komtetas te
galėtų šaukti. 

Iš publikos kilo balsas, ko
dėl Tarybos ir komitetas leng
va širdimi išmetė 60,000 dolie
rių samdyti reklamų raštinin
kams, kurie mažai naudos te
padarė lietuviams? Kalbėtojai 
atsakė, kad iki šiol teišleista 
tik 6,700 dolierių, o ne 60,000, 
ir kad apyskaitos vedamos 
tvarkingai, nes ir pačioje Ta 
ryboje yra narių, dabojančių, 
kad visuomenės pinigas nebū
tų mėtomas be reikalo. Kalbė
tojai pagyrė tuos, kurie rūpi
nasi, kad suaukoti centai eitų 
ištiesų tėvynės naudai. 

(Pabaiga bus). 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Šv. Pranciškaus Moterių Mer
gaičių draugijos susirin

kimas. 
Nedėlioję, gegužio 18 d. Šv. 

Kryžiaus parapijos svetainė
je, Šv. Pranciškos Rymietės 
moterių ir mergaičių draugija 
laikė susirinkimą. Pirmiausiai 
svarstė savo draugijos reika
lus. Paskui nutarė paskirti 
10 dol. Seserų Kazimieriečių 
rengiamam bazarui. Taipgi ne
pamiršo a. a. Jono Šimkaus, 
kuriam palaidoti sumesta 6 
dol. ir iš iždo paskirta 5 dol. 
Dar prie vi sako buvo iškeltas' 
ir ehieagiečių seimo klausi
mas. Mūsų narės yra susipra
tusios ir seka Amerikos Lietu
vių Tarybos autoritetą; todėl 
be diskusijų nusprendė nepri
sidėti prie seimo. 

Garbė apsišvietusioms mo
terims ir merginoms. 

P. P. 

"DRAUGO" PRIETELIAMS 
REIKIA ŽINOTI 

Kad vietoje atsisakiusio p. J. 
Mozerio, dabar "Draugo" 
agentu yra p. A. VALANČIUS, 
1442 SO. 49th AVE., CICERO, 
ILL. Kas tik iš Cicero lietuvių 
nori gauti "Draugą" tesikrei
pia pas jį. 

<< DRAUGO" ADML 

Iš Kareivio Užrašų. 
Jau prieš Kalėdas, kai iš

girdome, kad ir neaiškiai, a-
pie steigimą Lietuvos kariuo 
menės Vilniuje ir Alytuje, 
tuojau pasirengiau ir aš į ją 
įstoti, nes laukiau jį».u tos 
kariuomenės senai. 
, Paskutiniais laikais tarna
vau lietuvių batalijone Rusijo
je. Aš tikėjaus, jog mes su vi
su apsiginklavimu galėsime 
grįžti Lietuvon, bet iš priežas
ties mūsų pažįstamų prieši
ninkų rusų bolševikų (mat, 
mes neįsirašėme į jų raudoną
ją armiją) ir vokiečių valdovų 
turėjome pakrikusiais grįžti 
tėvynėn jau iš vokiečių nelai
svės, iškankinti bado ir pa
niekos, per pusketvirto mene 
sio tąsomi po tvirtumas ir vie
lines užtvaras. Babar tas jau 
praėjo ir nyko atmintyje, o 
prieš akis stojasi jau nauja 
kariuomenė, turinti vaizdinti 
mūsų bočių darbus. Toji at
mintis ir mane vilioja. 

Bet visur pirmasis žingsis 
sunkus ir sutinka daugybę 
kliūčių, taip ir čia atsitiko. 
Girdėjau visokių agitacijų, 
kalbų, atkalbinėjimų ir tt., bet 
visa tai negalėjo apvilti, nes 
prie visa to pripratau dar 
Rusijoje gyvendamas, ir žino
jau ko tai yra verta. Skau
džiai pasijutau užgautas ir į-
žeistas iš visai netikėtos pu
sės — nuo savo dvasiškio, ku

ris, paprašius jo paliudymo 
nepasigailėjo man skaudžių ir 
neteisingų žodžių. Norėjo dar 
keletas draugų su manim va
žiuoti, bet atsisakius juos pa 
liudyti susilaikė, nes tuomet 
dar be paliudymų nepriėmė. I r 
išvažiavau vienas Vilniun - į 
Lietuvos kariuomenę. 

Nors diena buvo šalta, bet 
tyra, graži ir kelias buvo 
linksmas, ne s juk važiuoju 
tarnauti savo gimtinei — Lie
tuvai, maniau sau. 

Gruodžio 12 d. buvau jau 
Vilniuje. Dar pirmą karta Vii 
niuje, vienam pasirodė nejau
ku... Man teko būti Rusijos a-
biejose sostinėse, Dono Knv.o-
kijoje, Gudijoje, Kiuė|rjo.je »r 
tolimojoj Laplandų žemėje, ir 
dabar štai pirWi kart aš, gim
tosios šalies garsioje sostinė
je!... Daug istorijos atsiminiau, 
daug minčių, daug jausmų su
kėlė brangi toji vieta. Pasirį-
žau aplankyti garsias Vil
niaus vietas, o pirmiausia pa
matyti Aušros Vartų koply
čią, Katedrą Geeliniino Pilį... 
Ryt dieną jau buvau kareivio 

Vakaras. Reikėjo man su 
dviem kitais draugais surasti 
Lietuvos Apsaugos Ministeri
ją, Adreso mes nežinojome, už
tai aš pirmo pasitikusio jauno 
vaildno paklausiau kur čia ieš 

koti buvusiųjų "Vervvaltun-
g ' o " namų. J i s pasisakė neži
nąs ir, pažiūrėjęs į mano ke
purės "Vyt į " , mandagiai pra
dėjo prašyti, kad mes įeitume 
su juo čia pat netoli į vienus 
namus, kur esąs lietuviškai 
mokąs žmogus: su juo, sako, 
pakalbėsite, jis .jums nuro
dys. Mes eiti atsisakėm, bet 
ilgai jo prašomi įėjova, kur 
sutikova vieną lietuvaitę iš 
pažiūros inteligentę. Ji , paži
nus mus kareiviais esant, pra
dėjo mandagiai klausinėti ir 
kalbinti, kad dėtumės prie jų; 
namuose butą "sovie to" bus-
tynės. ĮJdausimus nieko neat
sakiau ir nesileidžiami į to
limesnius ginčus ir kalbas, mes 
skubėjame kaip greičiau atsis
veikinti ir išeiti, ir mums jau 
/beeinant ji kalbėjo: "matau 
jus esant darbininkų luomo ir 
man labai gaila, kad jus pate
kote į " j ų " (buržujų) rankas. 
Nes jie tik tokius nesusii.va-
tusius darbininkus pagilina į 
savo spąstus, susipratusi s pas 
juos nė vienas neina. Girdi, 
pakalbėkie su savo draugai 
ir pasėmę kokius turite gini: 
lus, ateikite pas mus, ne.; mes 
taip pat rengiame kariuome
nę, kuri eis prieš "buržujus" . 
O jeigu jus, aklai klausydami 
savo Tarybos, bėgsite į Kauną, 
o ji jųs, žinoma, vešis su sa
vim, tuomet jums draugai ne
dovanos, jie jums pasakys: 
kad ėjote prieš mus, nėra 
jums pasigailėjimo. Pagalvo

ji System 

t < Kalbėk kiek reikia ir sustok.' 

Telefono prenumera tor ia i ypačiai t ie an t 

kur ių linijų randasi daugiau ka ip vienas 

gali pager int i pa tarnavimą va r to j an t 

greitumą. Ka lban t pe r telefonų visuo-

mot reikia var to t i t r umpius i r a iškius 

sakinius, kad a t idar ius liniją k i tam. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

«s 
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Lietuvių Statymo Bendroves 
Įgaliotiniems. 

i 

Šiuomi pranešame savo įgaliotiniems, kad kiekvie
nas įgaliotinis stotų į darbą pardavinėjame šėrų. Taip, 
kad lig pabaigai gegužės mėnesio butų galima pasirody
ti, kad jau pasivarėme pirmyn. 

Šiomis dienomis Lietuvių Statymo Bendrovė užpir
ko 45 lotus žemės mieste Akron, Ohio ir tam reikia daug 
kapitalo, kad butų galima, pradėti darbą. Tuojaus atsi
darys kelias į Lietuvą ir reikės pradėti teirautis, žino
ma, tenais reikės pinigų. 

Toliaus padaryta sutartis su Lietuvių-Amerikos 
Pramonės Bendrove, kad .dirbti visiem išvieno. Taigi 
visi į darbą bendrai. 

Reikalaudami platesnių žinių kreipkitės žemiau pa
duotu adresu. Šėrų kanos $25. Mažiaus kaip du nepar
duodame. Inkorporuota Ohio Valstijoj su kapitalu 
$lu0,000.0G\ 

Pinigus galima siųsti čekui ar registruotame laiške. 

LITHŪANIAN BUILDINfe CORPORATION, 
(Lietuvių Statymo Bendrovė), 

| 6307 Superior Ave., N. E., Cleveland, Ohio. = 
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NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų islygu. Be jokhj iškaščių. 
J'ilnas informacijas galima gauti kas Pirmadienį nuo 7:30 vai. 

vak. iki 9 vaL vak., .šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro plaee 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdyba. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgi* Žakas, Pirm., 
3327 Inion Avenue 

P. lialtutis, Kast., B. Sekleckli*, lidki.. 
3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Avenue. 

kitę tuojau, nes ir į Kauną iš-une ją tik lenkų legionuose, 
oėgę rasite mūsų draugų; jusu | Lietuvių tauta buržujų neturi, 
valdžia pabėgo ir jus esate ao- i Buržuazija mums nieko ne
leisti be globos. Man gaila ju- duoda ir žiuri į mus skersom, 
sų ' \ Daug dar ji mums kai-, kaip ir jus. Mes jumis ir juos 
bėjo, visko nė neatsimenu. Vai-; skaitome per du raur.ų priesi-
kinas, kuris mane atvedė^ dar ninku, tykojančiu mūsų nepri-
pridėjo: "Va, ir aš buvau len- klausomybę panaikinti, laisvę, 
kų legionuose, bet supratęs, j ir gerovę atimti — mūsų, dar-
kad jie eina prieš mus (prole- j bininkų, gerovę!... Mes mokė-
tariatą) paineeiau juos ir už-'sime atsiginti kaip nuo jūsų 
sirašiau ėionai. Veliju, drauge, 
ir tau tą patį padaryt i ." Man 
jų kalbas buvo senai pripras
tos ir atrodo net juokingos, ir 
tuščios. 

Ne, ponai bolševikai! Jus 
mūsų neapgausite. Mes ne'to
kie tamsus . ir kvaili kaip 
jums gali rodytis. Mes žino
me, už ką einame ir kariauja
me. Mes turime savo idealus 
ir liejame kraują už juos tik, 

ir taip dar lengviau — uuo 
mūsų priešininkės buržuazijos, 
ir jūsų svetimų mums pagel-
bos nere ika lauta i o. 

Tatai, draugai l'ureie.ai! 
Mes nemaža girdime įvairių 
neteisingų šmeižtų ir agitaci
ją, jais jie eina mus pergalė-
ti. Nes aiškiai matome, kud 
šiaip jie yru silpni kovoti 
prieš mus, nors jie užpuolė 
ant mūsų. Mūsų viltis su mu-

o ne už svetimus, kaip jus. I l n i s h ' P**g*** turi būti mūsų 
Pergalė bus mūsų pusėje, nes 
mes einame del tiesos ir savo 
darbininkų gerovės, nes ka
riuomenės eilėse mūsų didžiu
ma. Mes buržuazijai netar
naujame ir nekovojame del 
jos. Jų geravalių mūsų eilės*' 
nėra: ji mus nešelpia. m?to-

pusėje. Mes nenorime užgro
bimų, bet savo gimtinę visuo
met ginsime. Masu šalis turi 
mums priklausyti!... 

Kulkos. Kam. Kareivis 
St. Butkus. 

( "Lie tuva" Kaunas, 
•Kovo 12 d., 1919 ifi.). 
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Lietuviai Amerikoje. 
~ * IS KARĖS PIRKIiYBOS 

BORDO. 

' • • • m m ~ « 

CLEVELAND, OHIO. 

. 

Mūsų kolonijoje d&ng buvo 
surengta prakalbu, daug įžy
mių kalbėtojų teko girdėti 
gražias bei pamokinančias pra
kalbas, kurios stiprino katali
kiškas organizacijas ir padėjo 
clevelandieėianis surinkti tūk
stančius del vargstančių tėvy
nėje lietuvių. Kad geros pra
kalbos atneša didele naudą, to
dėl Clevelando lietuviai kata
likai prie kiekvienos progos 
ir rengia prakalbas. 

Pastaruoju laiku elevelan-
diečiai, rengdami prakalbas, 
daugiau domos kreipia į mer
ginas kalbėtojas. 

Gegužio 10 d. Moterų Sąjun
gos 26-ta kp. buvo surengus 
prakalbas su margu programė
lių. Kalbėjo p-lė A. Jakaitė iš 
Cicero, 111. Jos graži kalba ne
tik moterims ir mergaitėm.-
patiko, bet patiko ir vyrams. 

\ Kaip gražu butų, kad daugiau 
mergaičių pasektų pavyzdį 
p l ė s Jakaitės. 

Šiame vakare gražiai pra
kalbėjo p-nia B. Žitkienė, vie
tinė veikėja. M. S. 26 kp. grei
tu laiku gali išaugti, išbujoti, 
jei tik visos sajungietės labiau 
subruztų ir parodytų savo ga
bumus. Clevelando moterų ii 
merginų sajungiečių tarpe yra 
daug gabių moterų ir talentuo
tų merginų. 

A. Janusas ir p. S. Radavi-
čius nuo Lietuvių Statymo 
Bendrovės New Yorkan, kad 
užmegsti artimesnius ryšius su 
Lietuvių Prekybos Bendrove. 

Maudis. 

CICERO, ILL. 

Darbininkų veikimas. 

Liet. Darbininkų Sąjungos 
49-ta kuopa laikė savo mėnesi
nį susirinkimą pirmadienyje, 
gvg. 12 d., Šv. Antano parap. 
svetainėje. Narių atsilankė vi
dutiniškai. Tš raportų pasiro
dė, kad jos užeiga, kuri ran
dasi po num. 1447 So. 50th 
Ave., yra gerame stovyje. 

Rudenyje manoma surengti 
kokią pramogą. Prie pramogos 
pasisekimo p. J. Zalaginas pa
aukojo gerą fonografą. Prie 
kuopos prisirašė p. S. Tamo
šaitis, p-nios: M. Mironienė ir 
M. Pasankienė. Šios ypatos už
ima žymią vietą šios koloni
jos veikime. Taigi L. D. S. 
kuopoje veikėjų skaitlius au
ga. Ypatingai svarbu, kad jau 
moterys pradeda labiaus indo-
mauti Liet. Darbininkų Sąjun
ga ir manyti joje naudą. 

Pr. 

CLEVELAND, OHIO. 

a Draugo' 115 num. kores
pondencijoj iš Clevelando, 
Ohio apie Teatralio choro va-

Gegužio 25 d. L. Vyčių 25 [ karą vienoje vietoje apsilenk-
kuopa rengia vakarą su pra
kalbomis, dainomis ir teatru. 
Kalbės p-lė V. Jonušaitė, ne
senai atvykus iš Petrogrado. 

P-lė Jonušaitė kalbės apie 
bolševikų " ro jų , " koks dabar
tiniam laike yra Rusijoje, tai
gi ir užimtojoj Lietuvoj. Todėl 
prakalbos bus indomios. Tat 
clevelandiečiai nepraleiskite 
progos. 

Vakaras įvyks Goodrich 
llouse, 1420 E. 31st St. Pra
džia 5 vai. vakare. Matas. 

AKRON, OHIO. 

/ 

• 

< 

* 

4. 

>v 

Akrone katalikai veikia, bet 
ir bolševikai su laisvamaniais 
nesnaudžia. Laisvamaniai, taip 

*S gfcprie jų prisidėjus ir dnragi-
*\j-d Hv. Juozapo, parsikvietė 

velnių kupčių* Mockų 4i vely
kinei " atlikti. 11 ir 12 geg. 
klausė jo "dvasiškų" pamoki
nimų. 

Akrone yra dar tokių tam
suolių, kurie, netik už įžangą 
moka kelis centus ir laiką lei
džia klausydami visokių Moc
kaus blevyzgų, bet dar perka 
bambizinę literatūrą. Bet vis
gi nelabai jam pasisekė: pa
tys tie, kurie jį kvietė liko 
neužganėdinti iŠ jo "prakal
b ų / ' I r Mockus su pilnu vel
nių maišu atgal išdundėjo iŠ 
Akrono ir be šešių metų, pasa
kė, neatsilankysiąs. 

Katalikai vis labiau stiprė
ja. Girdėjau, kad jau tveriasi 
L. Vyčių kuopa. 

Bažnytinis choras ir gerai 
gyvuoja po vadovyste p. K. 

—^Žtaupo. , 
Gegužio 24 d. dr-ja Šv. Sta

nislovo rengia puikų vakarą. 
J Akroną daug lietuvių at

važiuoja iš kitų miestų, nes 
darbą čia galima gauti ir už
darbiai geri. Sunku tik labai 
gauti namus gyvenimui. Dau
ge l į turi vien dėlto grįžt atgal 

Akrono. Bet greitu laiku o* 
• v 
IS Lietuvių Statymo Bendrovė 

W pradės statyti namus. Tai"pui-
W ki proga lietuviams įsiryti 

O 

• % * 

proga lietuviams isi^y 
savus namus. 

Gegužio 14 d. iš Akrouo bu
vo pasiųsti du atstovu: kun. 

ta su tiesa. Parašyta, kad lo
šimui pasibaigus, iki susi
tvarkys choras, buvo persta
tytas pakalbėti apie muziką ir 
daile p. S. Kimutis, kuris buk 
pranešė, kad Clevelandan at
važiuoja p. Šimkus duoti kon
certe ir ragino jį paremti. Xe 
p. Kimutis, bet p-. Klemavi-
čius garsino p. Šimko koncer
tą, kurį rengia liberalų San
daros " V a r p o " choras. P-as 
Klimavičius, prieš p. Kimučiui 
pradėsiant kalbėti, pranešė 
publikai tą žinią, kuri, ištik-
ro, buvo ne vietoj. 

Jau. 
Stebėtis reikia, kad Teatra-

lis choras kaikanie sutaria su 
laisvamaniais. 

E. VANDERGRIFT, PA. 

Pramoga. 

Lietuvos Vyčių 46 kuopa 
rengia gražią pramogą, kuri 
atsibus subatoj, gegužio 24 d., 
Šv. Kazimiero dr-jos svetainėj. 
Bus atvaidinta "Čigonės atsi
lankymas," "Girtuoklė su 
blaivininku" ir "Daina be ga
lo.* Taip-gi bus dainų, dekle-
macijų. Pasibaigus programui, 
prasidės šokiai. Kviečiame vi
sus Leecliburgo ir apielinkių 
lietuvius ir lietuvaites, atsilan
kyti į šią pramogą. 

L. Vytis. 

DETROIT, MICHL 

Laike rusės Breškovskienės 
prakalbų vietos bolševikai su
kėlė didelį trukšmą. Policmo-
nai, su pagelba kareivių ir gi
rininkų, išmetė iš svetainės 
200 bolševiką. 

Trukšmas prasidėjo tada, 
kada ji pradėjo pasakoti apie 
žvėriškus rusų bolševikų pasi
elgimus su gyventojais. 

WESTFIELD, MASS. 

Čia nuo 11 d. gegužio prasi
dėjo misijos, kurias laiko Tė
vas Alfonsas Pasionista. Ge-
liausia tai proga visiems ap
link iniems lietuviams pasinau
doti iš tų misijų, idant savo 
dvasią sustiprinus. 

Karės Pirklybos Bordas 
praseša (W. T B. E. 729), kad 
del neriusistovėjusiu šaulygų 
Latvijoje ir Lietuvoje leidimas 
išvežti prekes į tas vietas bus 
suteikiamas tik išimtinuose 
atsitikimuose. 

Leidimų gavimas tebėra tas 
pats, kurį Karės Pirklybos 
Bordas išleido balandžio 14 d. 
1919 m. (W. T. B. R. 695) 
Siuntėjai-exporteriai turi su 
prašymu priduoti visas infor
macijas, kokias tik jie turi ir 
kurios leistų Karės Pirklybos 
Bordui duoti ypatingą leidi
mą. 

Už vieną mokytą du 
nemokytu duoda. 

taip kalba žmonės, o kartais vėl sa
ko, kad "už vieną prityrusi du nepri-
tyrlaiu duoda ir tai nieko nenori im
ti." Tai tiesa. 

Prityrusieji, išmintingi žmonės ži
no, kad sveikata brangesnė už pini
gus ir dėlto saugoja savo sveikatą. 
Tankiausiai KI P » S žmones pasitaiko 
vidurių ligos. Daug yra tam tikrų 
priežasčių, bet č ia ne v ie ta kalbėti 
apie tai. Jeigu sugedusių vidurių ne
gydysite, gal būti iš to blogos pasek
mės, tankiai net pavojingos sveikatai. 

Jeigu jums skauda galvą, viduriai 
netvarkoje, liežuvis pasidaro baltas 
ir apsivėlęs, jeigu neturite apetito, ir 
jaučiate apsunkinimą ir nenorą dirb
ti, tai žinokite, kad šitokie ženklai nu
rodo, jog viduriai ir kraujas nešvarus. 

Bet nėra ko nusigąsti. Savo laiku 
gal ima pagelbėti ir apsisaugoti nuo 
blogų pasekmių. Prityrusieji žmonės 
žino, kad tokiuose ats i t ikimuose rei-
kai paimti 3 saldainius Partola einant 
gulti. Jie išvalys vidurius ir kraują 
ir sugrąžins sveiką normališką virš
kinimą. Ant rytojaus atsikelsite vi
sai kitokiu, sveiku žmogum. 

Partola saldainius reikia turėti 
kiekvienuose namuose, kad prireikus 
gal ima butų tuojaus pasinaudoti. 
Detto išmintingi daro kas išanksto 
tuojaus pasirūpina gauti jų. 

š i t ie saldainiai—tai vis iems žinomi 
vaistai. Už juos buvo gauti aukso me-
dalia ir diplomai visasvietinėso paro
dose Londone, Paryžiuje ir kitose ša
lyse Bu ropos. 

Partola saldainiai parduodami dė
žutėmis už 1 dol. Kas nori 6 dėžučių, 
tam s iunčiame jas t iktai už 5 dolierius. 

Užsakymus ir pinigus siųskite taip: 

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

New York. 
( 1 5 3 ) 
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McShanne Bel l Foundry Cfi. 
Balt imore. Mtf.. U. 8. A. 

iiimiiiiimiiiiimimiiiiiim muilintum 

A. f A. 
Marijona K u r m a u s k i e n e 

(po tėvais Tutlaitė) 

mirė gegužio 16 d., 1919 m., 
Oak Forest ligoninėj, 25 metų 
amžiaus. 

Paėjo, iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Sartininkų parap. 

Laidotuvės atsibus pėtnyčioj, 
gegužio 23 d. iš Šv. Kryžiaus 
bažnyčios į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Velionės kūnas randasi pas 
J. Eudeikį. 4605 So. Hermitage 
ave. 

Vyras arba giminės meldžiu 
atsišaukti sekančiu adresu: 

ONA ČEKANAUSKIENĖ, 
4438 So. Hermitage Ave., 

Chicago, IU. 

ATONIC 
^^^sniszsk&v* 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina v i sos nesmagumus 
suvirškinimo, o taa raiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorlus. 
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F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatu 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Cor. Clark St. 
R o e m 1*07, TeL Centrai 390 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: SI 13 80] Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

RAČIŪNO NAUJI 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iš karės lauko, bolševikų dar

bai ir iliustruotos dainos. 
Bus rodomi 

Ketvergo vakare gegužio 22 
d., šv. Antano bažnytinėje sve
tainėje, 49th Ct. ir 15tos gat
vės, Cicero, 111. 

Pėtnyčios ir Subatos vaka
rais, gegdžio 23-24 d., M. Mel-
dažio svetainėje, 2242 W. v£rd 
PI., Chicago, 111. 

Utarninko ir Seredos vaka
rais, gegužio 27-28 r., Lietuvių 
Bažnytinėje svetainėje, Wau-
kegan, 111. 

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

A. T. RAČIŪNAS, 
1632 N.LaSalle St., Chicago,Ill. 

GERKITE IR 
GYVENKITE! 

Burdos Arbata išvalymui pa
prastai veikia ant organizmo 
virškinimo ir valo kraują. Tai 
yra pasekmingas švelnus ir 
malonus valymo būdas f Grei
tai prašalina visus užkietėji
mo atsitikimus, apsunkinimus 
kepenų, dispensiją, rūgštis vi
dini uos<% triukšmą ir galvos 
sukimąsi ir pletmus nuo veido. 

Burdos Arbata vra labai 
sj 

brangintinu vaistu, gydymui 
peršalimo, kosulio, karščio ar
ba viduriu kataro. 

Kaina 25c už vieną pakeli, 
(uilima gauti vis «• uptiekose 
arba tiesiai per krasą iš 

BURDA DRUO C0., 
1363 North Ashland Avenue, 

Chicago, UI. < 
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TIKRŲ ŽINIŲ IS LIETUVOS. 

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

Victor Arasim, 
33 W. Tupper St, Buffalo, N. Y. 

K 

Pa ieškau savo vyro Stanislovo Zau-
gTo, kuris 2 metai atgal ios mane ap
leido. Jis paeina iš Kauno gub., Za
rasų arba Bžerėnų pav. Pirmiau gy
veno po num. 4656 So. VVestern ave. 
Dabar nežinau kur jis yra. Kas apie 
jį žinotų praneškite sekančiu adresu: 

1 Mary Zaugra, 
2U2 W. 18th Pi., Chicago, 111. 

Antanas Čepis, karės belaisvis mel
džia "Draugo" skaitytojų jeigu kas 
žinote praneškite apie jo pusseseres 
Emiliją ir Uršulę Spurckaites. Jos 
pirmiau gyveno Worcester, Mass. Jos 
yra dukteris Adomo Spurckio paei
nančio iš Kauno gub., Vi lkmergės 
pav., Subačiaus parap., Pakrizių kai
mo. Jų gyvenimas paliko visas taip-
pat ir jų tėvai yra gyvi. Atsišaukite 
sekančiu adresu: 

Antan čepis , 
Krigsfangeforsendelse Helsincor Ba-

rak 60, Kerels 7, P. Uelsingar, 
Denmark. 

Pars iduoda pigiai mūrinis namas « 
kambarių, šiltu vandeniu apši ldomas. 
Yra užpakalyj garadžius, apšildomas. 
Atsišaukite pas savininką: 3436 So. 
Oakley Ave., Chicago, 111. 

Pars iduoda moderniškas mūrinis 
namas 6 kambarių, vandeniu ši ldo
mas, elektros šviesa. Viskas sulig 
vėliausio stiliaus. Atsišaukite pas sa
vininkų: 5319 So. Paul ina St. 

Jonas E. Karosas, Lietuviu 
Darbininkų Sąjungos Sekreto
rius Gegužės mėnesio pabaigo
je išvažiuoja į Lietuvą. J is 
stengsis užmegzti artimesnius 
ryšius su krikščionių demokra
tų organizacijomis Lietuvoje. 
Jį siunčia tenai Lietuvių Pre
kybos Bendrovė. Atlikęs Ben
drovės darbus jis turės laiko 
paieškoti žinių ir apie Lietu
vos žmones. 

Jeigu norite žinių apie savo 
pažįstamus ir gentis Lietuvoje, 
tai prisiųskite jų adresus ir 
vardus p. Karosui, kad jisai 
juos galėtų surasti. P. Karosas 
.išbuvęs Lietuvoje penkias sa
vaites grįš atgal ir parveš su 
savim surinktas žinias. 

Kadangi prie suieškojimo 
žmonių Lietuvoje reikės pava
žiuoti į kaimus ir miestus, \ 
kuriuos p. Karosas kitaip ne
atsilankymų, tai pasidarys is-
kaščiai. Del padengimo tų iš-
kaščių už kiekvienų paieškoji
mą nustatėme kainą $1.00. 
Jeigu p. Karosas negalės gauti 
jokios žinios apie ypatą, kurią 
Tamsta norėtumei paieškoti, 
$1.00 bus sugrąžintas. 

Norėdami, kad p. Karosas 
paieškotų. Tamstos giminių 
Lietuvoje tuojaus prisiųskite 
jų vardus ir adresus kartu su 
$1.00 sekančiu adresu: 
Lietuvių Prekybos Bendrovė, 

244B Broadway, 
So. Boston, Mass. 
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^EARSAVINGSSTAMPS 
ISSUED 5YVTHB 

tJWTED>aTArB# 
GOVERNMENT 

Kas norite turėti gera gyvenimą, 
nusiprikite šią studiją arba pikčerne, 
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 j kitą biznj. Atsišaukite tuojaus: 

Kaz. Jamontas, 
1739 So. Halsted S t , Chicago, 111. 

ŪKĖS! ŪKĖS! ŪKĖS! 
Turime už garbę pranešti 

savo tautiečiams, jogei mūsų 
kolonijoj randasi kelios ūkės 
ant pardavimo. Sugyvuliais, 
amžinomis, gerais budinkais. 
Žemės yra dirbamos. 

40—60—80—200 akrų nuo 
$4,500 ir augšėiau. Pas mus 
randasi 30 lietuviškų šemynų; 
nuo Chicagos 120 mylių. Pas 
mus atvažiavęs nuo pirmos 
dienos pastoja ūkininku. 

Mes duodame ant išmokėji
mo ant 10 ar 20 metų ant 4i/2 

nuošimčio. 

Norint platesnių žinių kreip
kitės prie pirmin.inko Lietu
vių Ūkininkų Draugijos A-
merike. 

P. A. MAŽEIKA, 
Campbellsport, Wis. 

E 
i Jus Galite Sulaikyti 

Plauku Slinkimą. 
Dermafuga sulaiko plaukų 

slinkimą, prašalina pleiskanas, 
niežėjimą odos galvos, augina 
plaukus priduodama j iems 
reikalinga maistą. 

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

Oda jūsų galvoje bus tyra, 
pleiskanos išnyks ant visados 
ir plaukai neslinka daugiaus! 

Reikalaujant prisiusime jum 
pačta suvis dykai Išbandymui 
sampelj . 

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

AKGIL SPECIAIiTlES CO. 
Dox 37. Plii ladelpliia, Pa . 

BE3E i 
P E A R L Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

Dabar yra patvirtinto* Ir yarto-
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertina ir. augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merlke. M M gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} išsiun
č iame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIC'CO. 
1540 W. 47 tb St., CnJcaga, m . 

M M mmmm 

ALEX. MASALSKIS 
GRABO RIL H 

Lietuvis gra-
borius. Atl ie
ka T 1 s o k i a s 
laidotuvės ko-
plgtausiai. Tu
rto savo kara-
bonus Ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

ne dali grablų 
patys dirbame. 

3807 AUBURN AVE. 
P h o n s Drover 4119 
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DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą iš 845 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra š i toks: 

700 N O R T H ASHTvAND A V E N U E 
Kampas Huron Gatvės 

ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Pr iėmimo valandos vakarais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 6282 

J I i 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veds Bilas Tiruose Teismuose 
Ofisas Didmiastyj: 

M W. WASHDrOTON STREET 
Kambaris • • » 

Tel. Central 647» 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeeniznas, 811 W. SSr i B l 
TeL Tardą 4181 

X — — t 

t Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley B7<4 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 South Western Boulevard 
Kampas W. 86-tos gatvės 

R' 

811» • • » » » » • » » » » » » • • » » » < 

Dr. R. McGUIRE 
SPECIAIilSTAS 

Gydyme skaudamu Akiu, Ausų. 
Nosies ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4.00. 

Ofiso valandos: 1 iki 5 p o p i e t u : 7 
iki 9 vakare kasdien. Nedėl iomis: , 

1 iki 4:30 po pietų. 
5000 SOTJTH ASIiAND A V E N U E 

Kampas 50tos gatvės Chtcaero. 111 
Telefonas Prospect 7995 

8 Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas S148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, Ii!. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto 
Iki 10, nuo 12 Iki 2 po piet, nuo C 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki i- po p i e t 

Telefonas Yards e S? 

? 

; • ? — ~ i » W W +«^r\ 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.! 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ikij 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11. 
464f S. Ashland Ave. kamp. 47 St.< 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. D. J. BAG0ČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Ar. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pul lman 342. 

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

-r 
Dr. M. Stupnicki 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Varde 50S2 
Valandos: — 8 iki 11 II ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io-

i 
•X" 

mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

m 

DR. LEO AVV0T1N 
—x 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12, ryta; 8 — 9 

vakare Tel. Canal 4867 

£Hllllllltilllllll!IIIKHHIIimmilllllllllll£ 

I Dr. S. Naikelis | 
LIETUVIS 

GYBYTOJAS ER C H I R U R G A I 
4712 So. Ashland Ave. 

Pi lone Drover 704» 
Cįcero off ice: 4847 W. 14th SL S 

P h o n e Cicero 5961 
Rezidencija 838« W. Mtib St. 

JPhone Prospect 8585 

«f£SIIIIUIMIIIUIIUf?mi!HIIUUHUI!imiHti 

3 
T e t Drover 7841 

Dr. C. Z. Vszelis 
LIETUVIS D U m S T A S 

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

4711 SO. ASHLAND AVKMUM 
arti 4 7-tos Gatvės. 

5tf*» <•«»•« i * » > » t . t » i » » » _1 
s r : 

į » » » M » » M » » » « » » » » ' - « 

| 

DR. G. F. YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas j is atidaro savo ofisą. 
po numeriu 

4722 SOUTH ASHLAND A V E N U E 
Chieaeo. UI. 

Valandos: S* D . J W UV: 6 vu..ii ic, t 
Nedėl iomis 10 Išryto Iki 1 po pietų. J 

JOSEPH 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 « t 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:SC lkl 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 8:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 
g • • • • • • • • » » < • » « » » » » » « » » » - « į | 

Dr.M.T.Strikol'i$ 
LIETUVIS 

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

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalną 
net taip žemai net lkl Sl.t-tv 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1601 S. Ashland Av. Chicaco 
e g z a m i n a s suteikiamas dykai. 

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

Kambaris 14, 16, 18, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki e 
•a i . vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 

to iki 11 valandai 

k MA5TER 5Y5TBi 
Mokykis Kirpimo ir Designtng 
Vyriškų ir Moteriškų Ap rėdai q 

Husų Bistemo ir ypatlškaa mokini-
uias parodytus jus žinovų į trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo deslgning ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų s ln-
vlmob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą blle la iko — 
dieną ir vakarais ir gauti specijel lš-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie-
rą — blle stailės arba dydžio, ir bi-
le madų knygos. 

MASTER DESIGNDTO SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Pcrdėt inls 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St. 
{ 190 N.- State gatvę; kampas Lake 
gatvės. 4 lubos. 
^ w , ^ 1 W M M W > , Į B W a > W ^ l l B a ] į ^ ^ l ^ M M a e S l M S S S S ^ S S S W e i B S S S B S S S W W S l B S S M S S S S B S S n S S S 

iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiitimiuiiiiiniii 
Resid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 2 S 44 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 8354 So. Halsted St., Chicago 
Telefesas Drover 9698 

VALANDAS: 18—11 ryto 2—8 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin 
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PIRMĄ 
SYK 

liiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiitfliiiiiiiiiniiiiiiiii 

Įvyks Šv. Ka 
67fc 

Prasidės Nei, 25 d. 
K 

CHICAGO 
K A T A L I K I Š K O S ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, gegužės 22 d. 
Šv. Jul i ja . 

Penktadienis, gegužės 23 d. 
Jonas de Rossi. Deziderijus. 

NEVYKSTA GATVEKARIŲ 
KOMPANIJAI . 

Negauna pakelti mokesties. 

AUTOISTAS 
BAI 

Chicagos eatvekariu kom-
panijai visai nesiseka. Turbūt , 
koks zuikis perbėgo, kelią. 

Antai State Public Utilities 
komisija an t rukar t atmetė 
kompanijos reikalavimą, kad 
už važinėjime gatvekariais 
luitų padidinta mokestis ligi 
7c. 

Sakoma, kompanija dar kar
ią mėgysianti paduoti peti
ciją tame reikale. Nes be mo
kesties padidinimo, sako, turė
sianti subankrutyt i . 

Paminė ta komisija tvir t ina, 
kad karė praėjo, gi su šita ir 
blogieji laikai kompanijai. 
Nes gatvekariais važinėjimas 
šiandie padidėjęs. 

Šimtą dolie: 
dar teismo lėši 
vo automobili 
land, 4065 EI 
greitą automo 
Bylos metu p 
buvęs gir tas 
darąs. 

Tokiu autoi: 
Nuo jų dauge 
kenčia. 

SUGRAŽINO 
LICE* 

Policijai pa 
Thompson sug 
saliunam po i 
Madison gat. i 

1 a ve. 
Abiejų salh 

teismo buvo i 
už sekmadien'n 
žengimą, kitas 
nigais masinu 

SUIMTAS GERAS P A U K Š 
TIS. 

Cbicagoje suareštuotas kaž
koks Charles Terry, kuris tu
rįs keliasdešimtis kitokiu 
pramanytų pavardžių. 

J į suareštavo Pinkertono 
detektivai , kuomet jis norėjo 
išmainyti suklastuotą čekį. 

Paaiškėjo, kad jis y r a ve
dęs kelias moteris. Su kai-
kuriomis jau persiskyrė*. Bet 
BU kitomis dar to nepadaręs. 

Sužinota, kad jis per vie
ną mėnesį keliaudamas per 
šalį vedęs net keturias mote
ris įvairiose valstijose. 

Vedęs tik del pinigų išvilio-
jimo nuo moterių. 

Nesenai už kokias tai' suk
tybes jis buvo Jolieto kalėji-

UŽGAVO ŽIR 
KRITO N 

Clcorge ifeii 
Uobcy gat., si 
m o t e r i m i . T a 
vyrą žirkles. V 
to negyvas. 

Su žirklėmj 
mažai pažeista: 
gyvas nuo šird 

IŠDYKĖLI! 

me. Bet buvo paroliuotas. I r $ i o i . 
pagaliaus papuolė į policijos 
spąstus. 

AVilliam Ton i J 
kelių komisijo 
metų vaiką, ki 
tą y ra viešai j 
vo išdykumu. 

Vakar tas vt 
non saldumym 
pareikalavo už 
jam duoti " a i ; 

KrautuvinM 
ar jis turis pii 

aikas issi 
niaus pluoštą 

A P I P L Ė Š Ė BANKĄ. 

Keli automobiliniai plėši
kai užpuolė ir apiplėšė mies
telio JIegewisc)i banką. Paė
mė apie $2,000 pinigais ir 
bondsais. 

&imto tūkstančių dolierių 
plėšikai nesuspėjo paimti . 
Kuomet jie at idarė didžiulės 
užkavonės duris, staiga sus
kambėjo prie durių privestas 
alarmo varpas. 

Varpo skambėjimas aplinki
nius sukėlė žmones ant kojų. 
Plėšikai persigando. I r su ma
žu grobiu nudūmė. 

Policija vijosi piktadarius . 

Krautuvininl> 
" a i s k r i m o " pa 
ną ir šis vaiką 

Namie vaiko 
rėjo, kad jam 
niaus pražuvę ! 

Padėkojo 
vaiko pristatyti 

PASKYRĖ NA 
LŲ TA 

Chicagos maj 
naujon mokyki 
kyrė tris mote 
Paskyrimą ind 
miesto tarybai . 

Senei Vera 
kuri andai Ch 
Volandą, paski 
ranka, jei kas 

izimiero Sesery Vii 
a ir Rockwell gatves 

. geg. ir tęsis iki 1 

rąjl,Ei*» 
GAVO GERĄ 

USMĘ. 

M'ių pabaudos ir 
m užsimokėti ga
ištas Loroy TTo-
llis a ve. už per
guliu važiavimą, 
patirta, kad jis 
ir nežinojęs ka 

tetų daug yra. 
elis žmonių nu-

IŠ CHICAGOS Ll 

INDOMAUJA NE 
CHICAGA 

) SALIUNAMS 
NfclJAS. 

į tariant majoras 
rrąžino licencijas 
num. 1203 West 
ir 10500 Indiana 

unų savininkai 
nubausti . Viens 
to įstatymo per-
? už grojamų pi-

užlaikymą. 

tKLĖMIS , TAS 
NEGYVAS. 

aler, 183S No. 
usibarė su savo 

į p y k u s i m e t ė Į 
ryras staiga kri-

is, sakoma, jis 
is. Gi kritęs ne
lies ligos. 

[S VAIKAS. 

i gan, YVaukegan 
jnierius, tur i 5 
uris jau ne kar-
pasirodęs su sa-

aikas nuėjo v7<> 
u krautuvėn ir 
y, vieną dolierį 
iskrimo' \ 
kas paklausė, 
nigų. 
i traukė iš kiše- i 

pinigų. Buvo 

kas tad viet )je 
ašaukė policmo-
i nuvedė namo. 
[> tėvas apsižiu-
iš kelinių kišc-
$101. 
policmonui už 

mą. 

I U J Ą MOKYK 
\RYBĄ. 

Neiškenčiu nepasij 
ku, Kurį šiandie ga 
skaitykit! 

J o Mylistai J a m , 
Draugas, Chica^ 

(Gerbiamasai:— 
Mus čia tolybėje 

cagos esančius pa 
nios, kad Chicagc 
dalykai įvykti k 
laikraščių išskait< 
Šv. Kazimiero sese 
nuolyno rėmėjos š 
žarą, gegužio 25 
dant, surengia. 

Ką laikraščiai sfc 
nei dešimtos dali< 
čia pas mu s žmonė 
ja. r i a po žmones 
žarą šnekos vaikšc 
bazare bus Prezidt 
tonos užeiga ir 
Lietuvos Prezident 
gą at lankytų, jis n 
jo vardu užeigą ne 
sako, kad vienuoly 
auga toks stebėtin 
kuris nepaprastus 
neša ir kad jų nu 
kiekvienas atsilanl 
lės pasiskinti ; sak( 
zave t i e k g e r y b i ų 
bių busią—stebėsis 
atsilankvs. 

Kiaušy k i e. Je igu 
kas bus, kaip pasai 
čia sėdėję neišk< 
dumsime Chicago 
nors dieną dyvnav 
pasižiūrėti. Tik, s 
mas, salyrk, a r visi 
ką žmonės pasakoji 

Su pagarbs 

Nenoriu to indon 
vardo dovanai skelbti 
X pakrikšt i jau. Ne 
bet ir visiems galiu 
kad žmonės, apie ba: 
bedami, neperdeda. A 
retu sužinojau, kad bj 
dar tokių malonių s 
kurių žmonės dar ne 
Bazani»pilnai pasidži 
tie, ką jį a t lankys. B 
kinti tie, ką ir iš tol 
žiuos. Taip kurią di 
tarę ir teužtelėja baza 
tasai X jau rengiasi p 

IŠ NORTH SID 

joras Thompson 
lų tarybon pas
ens ir 8 vyrus, 
įavė patvir t int i 

a Trepagnier. 
licagoje nužudė 
i r ta $15,000 pa-

nrvroTii TA ra. 

J a u porą dienų b' 
rengiamo L. D. S. 2< 
pikniko, kuris atsibus 
d., Bergmans darže, 1 
111. 

Šis p i rmas pavasari 
žiavimas, be abejonės, 
nas iš puikiausių delt< 
žiemos šalčių an t t 
žmonės nori atsikvėpu 
sigaivinti. 

K V I W l f l I T 1 0 t « t T710' 

1. birželio '19 

ETUViy 

VIEN 

iręs laiš-
au. Tik 

o, Iii. 

nuo Chi-
uekia ži-
je dyvni 
itina." Iš 
me, kad 
y s ir vie 
imnu ba-
1. prade-

'lbia, nėr 
s to, ką 
i pasakb-
apie ba-
oja, kad 
rito Sme-
iako, jei 
is Chica-
iškęstų į 
it lankęs; 
10 kieme 
LS medis, 

vaisius 
> medžio 
usis ga-
kad ba-

r g r o ž y -
kas tik 

ta ip vis-
oja, mes 
sime ir 
i kurią 
I bazaro 
usimilda-
as tiesa, 

progą pažaist i ir susi pi 
vieni su kitais, o iš to bi 
dėlė nauda mums patier 
naudą padarys im L. D. č 
ganizaci ja l 

Todėl nepamirškite ats 
kyti viršminėtan piknikan 

LIETUVOS VYČIŲ CH 
GOS APSKRIČIO PU 

NIKAS. 

Birželio mėnuo jau čia 
ir 8-ta jo diena netoli. Oro 
jikai praneša, kad ta < 
bus graži, šilta. Tai gera 
jiena, nes visas Chicagos 
tuviškas jaunimas rengia 
važiuoti iš dūmuose pasla 
sio miesto, pakvėpuoti 
oru. Nuo jaunimo, suprant 
nepasiliks nei vedę su š( 
nomis. Visi rengiasi važiv 
Tautišką daržą (Na t 
G rovė) Riversicįe, 111. Tą 
ną tam darže bus L. \ 
Chicagos Apskričio mik 
kas piknikas. Kas nežino 
skričio }xarengtų vakarų, 
certų. Išvažiavimas -bus 
prastesnis . Čia suvažiuos i 
jaunimas. Apskričio chon 
kuopų chorai duos kone 
Oriež didelis benas. Žaisli 
la virt inė bus patiekta. V 
kaš ten bus, suminėti ne 
ma. Kas atvažiuos—pama 

PRANEŠIMAS. 

Bridgeporto kolonijoj i 
dieną 8 vai. vak. tuoj po g 
žinių pamaldų bus prakt 
Labdar . Sąj-gos 5 kp. Šv. 
gio parap . svetainėje. 

X. 
aujančio 

taigi jį 
ik jam, 
t ikrinti , 
arą kai
po sek-

zare Bus 
turprizų, 
uižinojo. 
lugs tik 
LS pateii-
au atva-
tną susi-
an, kaip 
idarvti. 

Jis 

3S. 

liko iki 
kuopos 
geg. 25 

iverside, 

nis išva-
bus vie-
, kad po 
no oro 
)ti i r at-

LS daly-

IS BRIGHTON PARKi 

Prae i tam ketverge L. V 
36 kp. laikė savaitinį sus 
kimą. Aptarus , apkalbėjus 
atideliotinius kuopos reiki 
buvo išpildytas t rumpas p 
ramėlis. P a s Banys pai 
indomią prakalbėlę : Darbi 
kas i r jo priešai. P-lės Ju 
vičiutė i r Ju rgu ta i t ė padą 
vo duetą taipgi p-lė Jušfc 
čiutė padainavo solo. 

Sekančiame kp. susirink 
ketverge, birželio 22 d., p 
ramas bus ilgesnis ir turi 
gesnis . 'Ta i gera proga ja 
mui lavinti savo gabui 
Kiekvienam nariui a r n 
užduodama ką nors išpilc 
Visi tuo labai patenkinti , 
kiekvienas tur i mintyti ir 
vinties, kad savo užduotį 
rai atlikti. 

Jaunimas , nepriklausą 
pr ie kuopos, o norintis lav 
savo gabumus, kviečiamas 
sirašyti . 

Nary 

IŠ BRIDGEPORTO. 

pėdel io j , gegužio 11 d. 
terų Sąjungos lmos kuo] 
šv . Ju rg io parapijoj , iv 

B A Z A K A S bus kitokis, neg 
Žaislu budos. Budos su ųv 
ir " c h o p suey . " " B u r t i n i n k a i " , i 
nės. Kestauracija, kur liežuvis j r 

Kitu nebeminėsime. Atvažiuo 
važiuok į BAZARĄ kasdien. Nea 

Nori gerą darbą atlikti ? Važi 
nuolyno naudai . K a d ^ i r pelno r 

Na, jei nenori šv. Kazimiero S< 
važiuok. Pasipažinsime. 

P ra šome! 
Bazaras a ts idarys kiekvieną 

2 vai. po pietų. Šiokiomis dienon: 

Visus kviečia nu 

ižinti 
is di-
ns ir 
l, or-

silan-
i . 

A. iV. 

I C A . 

L pa t 
spė-

i iena 
nau-

; lie-
si įs-
uidu-
tyru 
ama» 
umy-
loti į 

srao komedija; p-lės Volterai 
tės padainavo duetą; p-lė Ur 
biutė pagriežė ant smuike 
pr i ta r iant pianu p-lei Nausie 
daitei. Taipgi mažoji Nausie 
daitė padeklemavo eiles. Žo 
džiu sakant, p rogramas būvi 
įvairus ir gana gerai atliktas 
Ant galo kalbėjo kun. M. Kru 
šas, gražiai nuplėšdamas rei 
kalą moterims organizuotie? 
Po" visako buvo abelnas pasi 
linksminimas. Vakaro vedėj; 
buvo p-nia Nausiedienė. Žmo 
ni ų buvo daug. Galima sakyti 
kad pasekmės to vakaro buv< 
gražios. 

Šv. Jurg io Parapi jos Susirin 
kimas. 

5'ciu 
4 • • V 

mus-
Ap-

kon-
ne-

^'isas 
is ir 
ertą. 

v • 

1 eie-

Seredoj, gegužio 14 d., š. m. 
po pamaldi}, vakare, Šv. J u r 
gio parapijos Įvyko susirinki 
mas. Susirinkimas šaukiama: 

į o n a ] j b u v o ypač tam, kad pas i ta r t 
die- a P i ° rengiamąjį pikniką. Susi 

rinkimą at idarė ir vedė kun 
M. Krušas , klebonas. Piknike 
reikalais rupinties, pr ie pa ra 
pijos komitetų, dar darinkti 
komisija. Apkalbėjus tą, kai 
kurie užsiminė ir apie Chica 
gos dentistų rengiamąjį seimą 
bet klebonas gražiai ir aiškia: 
išdėstė, kad mes susirinkome 
čia pasikalbėti bei pasitart : 

jį apie parapi jos reikalus, o n( 
^ ap'O keno šaukiamą seimą. Pc 
j * gražaus pasi tar imo, susirinki

mą, uždarė klebonas, kun. M. 
Krušas. 
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Vyčių kuopos susirinkimas. 
Gegužio 14 d., vakare, L. Vy

čių 16 kuopos įvyko susirinki-

V 

Mo-
pos, 
yko 
eik-

NEMOi 
Mūsų krai 
Parduodame 

Mašinėlių laišl 
šios mados. U 
nius ir deimai 
koncertinių ge 
bysčių. Balalą 
bame visokius 
muzikališkus i: 
centų krasažei 

S/e/ 
4632 So. ASI 

\ '» . i • 

II 

u kur matei, š t a i keli dalykai, ki 
ažiais dalykais . Japoniška a 
svečiams ateitį praeitį ir laimę išb 
Loksis, skanių valgių ir gėrimų pa: 
kitę—pamatysite. Nori tyro oro? 
/psįvilsi ir apsimokės, 
uok pas mus į BAZARĄ, žinant, 
įeduosi—ačiū už atsilankymą. Me 
eserų Vienuolyno pirmąjį BAZA1 

nedėldienį ir šventėse (Šeštinių 
iis nuo 6 vai. vakaro. 

oširdžiai ŠV. K A 

B A Z A R O 

mas. Daug reikalų ap ta r ta . 
Su ta r t a visiems važiuoti į Ap-

», skričio choro koncertą; Ap
skričio rengiamąjį pikniką 
remti ir pardavinėt i t ikietus. 

Po susirinkimui visi atlan-
3 kė L. D. Sąjungos krautuvę ir 

pasivaišino šaltakoše. 
Sekantis kuopos susirinki

mas Įvyks seredoj, geg. 21 d. 
Nariai susirinkite, nes susirin
kimas bus svarbus. Norinčius 
pr is i rašyt i taipgi kviečiame 
atsilankyti. 

V. i 

PRANEŠIMAI 
IŠ BRIGHTON PARKO. 

Lietuvos Vyčių 3G kp. savaiti
nis susirinkimas įvyks ketverge, 
ges?. 22 d. bažnytinėje svetainėje. 
Po susirinkimo bus išpildytas 
programas. 

Visus narius kviečiame susirink
ti ir sykiu atsivesti naujų narių. 

Valdyba. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Ketverge; geg. 22 d. Liet. Vyčių 
4 kp. laikys susirinkimą bažnyii-
nėje svetainėje, 8 vai. vakare. Vi
sus narius kviečius susirinkti, nes 
galutinai reikės nutarti apie nu
sitraukime paveikslų. 

Po susirinkimo bus žaisi ės, ku
rias komisija turi pagaminus. 

\ ,/. F. Baubki;*. 

P I R K I T E K A R Ė S T A U P Y 
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.). 

~"~-~« 

AS, ADOMAS A. KARALAUS 
Aš labai sirgau per 3 metus, nu 

sija, neviriniraas pilvelio, nuslabnėji 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pa 
ko3 ir už rubežių, bet niekur negavs 

Bet kada pareikalavau Salutara 
Jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizr 
minėtos gyduolės pradėjo mano pih 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipri* 
matizmas pranyko, diegliai nebebad 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėj 
vaite po butelį Salutaras, Bitteria, ! 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp die 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 syt 
radėjui ir linkiu viseims savo draug 

SAIiUTA 
CHEMICAL EtfSTITCTIO 

1707 So. Halsted St., Telephon 

Į lETUVlSKU KRAUTUVE (JHIGĄI 

PfMRL QUEBN KONCBRT1NA 

LĖK PINIGUS BEREIKALI 
įtuvė—viena iš didžiausių Chicagc 
j u i žemiausią kainą, kur kitur taip nej 
iams drukuoti ir ofiso darbams yra na 
žlaikom visokius laikrodžius, žiedus, š 
itinius; gramafonus lietuviškais rekord 
riaušių, armonikų rusiškų ir prūsiškų 
ikų, gitarų ir snuiikų, kokių tik reikia, 
ženklus draugystėms, taisome laikrodzi 
ristrumentus atsakančiai. Kurie prisius 
įklį gaus kataliogą veltui. 

)onas P. Kazlawski% 

ILAND AVE., CHICAGO, ] 
Telefonas: DfcOVER 7309 

ur iais užsi iudomausi : 
arbat inė, kur vaisinama 
būdantiej i . Arklių lenkty-
iragavęs. 
Miešto durnai įkirėjo? At-

"V 

, kad visas pelnas eis Vie-
es visus gražiai pri imsime. 
KĄ atlankyti—visvien at-

ir Decoration Day) nuo 

L Z I M I E R O S E S E R Y S 
I R 

R E N G I M O K O M I S I J A . 

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

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

Telefonas Main 2864. 

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

Joseph Becker, 
11158 Savvyer Ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda bučernė ir groserno, 
kartu ir namas, du automobiliai. Ga
lima pirkti atskirai arba mainyti na
mą, ant kito namo. Atsišaukite sekan
čiu adresu: 

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

•• 

EXTRA! 
Parsiduoda medžio namas ant 2-jų 

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

Taippat parsiduoda naujas muro 
namas. Atsišaukite utarninko ir se-
redos vakarais. 

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

KAREIVIAMS IR JURI-

Visi paliuosuoti iš Dėdės Ša
mo tarnystos kareiviai ir juri
ninkai (soldiers and sailors) 
kurie ateis į mūsų krautuvę 
UNIFORMUOSE, gaus 1(K; 
pigiau visas prekes, kaip tai: 
siutus, čeverykus, skrybėles ir 
visokius kitus drabužius. 

THE STAR STORE, 
Iz. Nausėda, savininkas 

4605 South Ashland Avenue 
Chicago, Illinois. 

Telefonas Yards 1077 

• » » » » • » » • • ' • • • • • • • » i » 1 » » W » * ^ f 

3KAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
uslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep-
imas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
o, ir buvau nustojęs vilties, kad 
įgelbos, nesigailėjas visoje Ameri-
au savo sveikatai pagelbos. 
as vaistų, Bitterio, Kraujo valyto-
mo gyduolės, tai po suvartojimui 
[vas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
iai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu-
dė po krutinę. Vidurių rėžimas 
•giu 3 mėnesių išgerdavau kas sa-
ir po 3 mėn. savo paveikslą pa-

enos ir nakties. Dabar jaučiuos 
kių dėkoju Salutaras mylistų ge-
gams kreipties prie Salutaras: 
kRAS, 
3N J. Baltrenas, Prof., 
ne Canal «417, Chicago, IIL 
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