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METAI V0L. IV. No. 132 

Vokiečiai gaus atsaky
mą šitą penktadienį 

• m • • • » • • • — • • — — i — _ — 

Trockis stato paskutines 
savo jėgas 

ĮSAKYTA SUAREŠTUOTI 
NAUJOS VOKIEČIŲ 

RESPUBLIKOS 
PREZIDENTĄ. 

Vokiečiai protestuoja prieš 
prancūzų veikimą. 

PATARIA SUNAIKINTI VI 
SUS KARĖS LAI

VYNUS. 

TROCKIS SUTRAUKIA KA 
RIUOMENĘ ESTONI-

JOS FRONTAN. 

TALKININKAI VOKIE
ČIAMS ATSAKYS BIR

ŽELIO 6 D. 

Tai su prievarta paimti prieš 
bolševikiški vyrai. 

a Rantzau išdidžiais vadina tal
kininkų premjerus. 

Stockholmas, birž. 4. —Tro
ckis sutraukia skaitlinga bol-
St'\ i k i ^ k i j k s i r i u o m o n o i l ' n -
baltiją. kad užpulti estus, 

Paryžius, birž. 4. — Echo 
(lc Paris praneša, kad talki
ninkai Į vokiečiu atstovu kon-
tr-pasiulyrmis duos galutina 

suomius ir kitus ir tuo būdu atsakymą ateinantį penkta-
ne tik apginti Petrogradą, bet' 
dar išnaujo Įsibriauti Pabal
ti jon. 

Toji Trockio kariuomenė —• 
tai paprasti būriai vyru, su 

Kiek sužinota, mis atmesti 
visi vokiečių kontr-pasiuly-
mai. Vokiečiam* bus pasakyta, 
kad jie ligi birželio 25 dienos 

prievarta paimtu k a r e i v i a u t i > r h a t u r i taikos sutartį pa1 
Nepalyginama nj didžiuma y-
ra priešinga bolševikam?. 

Cia nuomoniaiijama, kad 
Trockis stalo paskutines sa
vo jėgas. Tie jo kareiviu bū
riai, manoma, pastumti pir
myn pakels maištus prieš bol
ševikus ir pereis bolševikų 
priešininkų pusėn. I r tuojaus 
su ginklais atsisuks prieš pa-
ėius savo skriaudėjus ir en
gėjus bolševikus. 

Kita Trockini nelaimė tai 
ta, kad jis negali prieiti prie 
Baltijos jūrių pakraščių. Tais 
pakraščiais plaukioja talki
ninku laivai ir tykoja nutver
ti juos savo armotų ugnin. 

Pareina žinių, kad Trockio 
4 ' kariuomenė' ' sut irpsiant i 
kaipo sniegas saulėtoj dienoj. 

Nes estai, suomiai ir talki
ninku kariuomenės ant Pet-
rogrado eina dviejom kolium-
nom — iš pietų ir šiaurių. 

Pietinė koliumna taikosi 
paimti Gatčiną. Šiaurinė — 
mėgina apsupti Krasnaja 
(iorka tvirtove ir atkirsti ją 
nuo Orienbaum pakraščių 
geležinkelio, einančio į Pet
rogradą. Po to priversti pasi
duoti Kronštadtui. 

LIETUVIAI REIKALAUJA 
IŠTIRTI LENKU DAR

BUS LIETUVOJE. 
PARYŽIUS, birž. 4. —Lie-

virtinti arba atsisakyti nuo 
patvirtinimo. 

Vokiečiai nepatenkinti. 

Vokiečiu atstovai Versaille-
se labai nepatenkinti kad tal
kininkai atsisako vesti su jais 
taikos tarvbas žodžiu. 

Prancūzu laikraščiai dažnai 
prikaišioja vokiečiams, kodėl 
jie nepatvirtina sutarties, ko 
jie laukia. 

(irafas Rantzau piktai atrė
žia, kodel-gi talkininkai nes
toja i tarvbas. 

Vokiečiai paduodami talki
ninkams savo kontr-pasiulv-
mus buvo manę, kad tais klau
simais talkininkai apsiims 
diskusuoti. 

Bet talkininkai neapsiima. 
Atsakys vokiečiams raštu. 

Rantzau rūstauja. 

Vokiečių atstovų galva, gra
fas Hrockdorff-Rantzau tvirti
na, kad talkininkų premjerai 
ir prezidentas Wilsonas per
daug išdidžiai nešasi, jei ne
nori susieiti su vokiečiais. 

Sako, kad jei jis butų anų 
vietoje, panašiai nepasielgtų. 
Nes, girdi, reikia bijoties Die
vo ir žmonių. 

Netenka visokios vilties. 

Kuomet talkininkai atsisako 
paduotas vokiečių sugestijas 
diskusuoti, vokiečiai atstovai 
netenka jokios vilties, kad jie 
gautu kokius nors palengvi
nimus sutartyje. 

Po šito juose ir vėl pakyla 
abejonė, ar sutarti patvirtinti, 

Berlynas, birž. 4. — Nortb 
German Gazotte paskelbė, jog 
vokiečių valdžia įsakė kuo-
veikiaus suareštuoti Dr. Dor-
ten, naujos Rbine provincijų 
respublikos prezidentą. 

Be to, vokiečių valdžia pa
darė protestą, prieš prancūzus, 
katrie paremia ta naują res
publiką, atskilusią nuo Vokie
tijos. 

Dr. Dorten vra kaltinamas 
w 

už šalies išdavystę. 
Vokiečių valdžia tvirtina, 

kad ta nauja respublika yra 
paranki Prancūzijai, kaipo bu-
forinė viešpatija. 

Tokyo, birž. 4. — Japonijos 
karės laivyno ir armijos vir
šininkai turėjo susirinkimą. 
Pirmininkavo buvęs premjeras 
markizas Okuma. 

Pastarasis pažymėjo, kad 
jei norima pasaulyje palaikyti 
taiką, reikia sunaikinti visus 
didžiulių viešpatijų karės lai
vynus. 

GENERALĖ MEDŽIOKLĖ 
PRIEŠ RAUDONUO

SIUS. 

D I D E L I S S T R E I K A S PARY
ŽIUJE . 

Sustojo požeminių geležinke
lių traukiniai. 

tuvos vyriausybės ats tovai 'ar ne. 
taikos konferencijos pareika
lavo paskirti komisiją,, kuri iš
tirtų lenkų rengiamus pogro
mus prieš žydus ir pačius lie
tuvius užimtose lenkais Lie
tuvos dalyse. Taippat lietuviai 
reikalauja talkininkų atkreip
ti doma į lenkų darbus Lietu
voje. 

Iš Varšavos pranešama, jog 
lenkų kariuomenei paskelbtas 
generalis įsakymas liauties 
demonstruoti prieš žydus ir 
juos užpuldinėti. 

Patvirtinsi, nepatenkinsi 
vokiečių tautos, užkrausi bai
siai didelę naštą ant Vokieti
jos. 

Nepatvirtinus — gali išeiti 
kur-kas blogiau. Nes talkinin
kų armijos stovi paruoštos 
briauties Vokietijos gilumon. 

Matyt, vokiečiai pamos su 
ranka ir patvirtins. Pasakys, 
negalima intikinti talkininkų, 
tegu taip bunie. 

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

Paryžius, birž. 4. — Strei
kuoja čia darbinikai metalo 
išdirbystėse. Streikas plečia
si. 

Šiandie sustreikavo ant po
žeminių geležinkelių darbinin
kai, traukinių operatoriai. 

Kįspj š i a u r ė j -Prancūzijoj. 
šiandie streikuoja apie 50,000 
darbininkų įvairiose darbo ša
kose. 

ANGLIJOS VIDUJINĖ 
PASKOLA. 

Londonas, birž. 4. — Angli
jos parlamentas įgaliojo pi-
nigyno ministerį užtraukti 
naujų vidujinę $1,250,000,000 
paskolą apmokėti metinį nepri 
tekliu. 

NUO NUODINGU D U J U 
ZŲVA ARKLIAI IR 

GALVIJAI. 

Paryžius, birž. 5. — Po ka
rės Alzase ir kitur ėmė kristi 
arkliai ir galvijai, besiganan
tieji laukuose. 

Ilgas laikas nežinota prie
žasties. Pagaljaus susekta, kad 
tas paeina nup nuodingų jų du
jų, vartotų karės metu. 

Tomis dujomis užnuodinta 
JUdė.ijv vitokie augalaį. Arkliai 
ar galvijai paėdę žolės suserga 
ir krinta. 

NUO INFLUENZOS PARY 
ŽIUJE MIRĖ 200,000 

ŽMONIŲ. 

Paryžius, birž. 4. — Čia 
laikotarpiu — nuo spalių 
mėn., 1018, ligi vasario, 1919, 
nuo influenzos mirė apie 200,-
000 žmonių. • 

UŽDARYTA GRAND PAČI 
FIC VIEŠBUTIS. 

Tas viešbutis Cbicagoje 
pradėjo gyvuoti 1873 metais. 
Tuo ilgu laikotarpiu jis daug 
keliauninkų buvo turėjęs. 

Viešbutis uždarytas ir bus 
nugriautas. Jo .vietoje stato
mas 18-kos augštų bustas. 

Baigiasi bolševikų valdpas 
ūngarijoie 

Po bombų sprogdinimų ir 
grūmojimų visoj šalyj šiandie 
prasidėjo generalė medžioklė 
prieš visokio plauko socija-
listug ir anarchistus. 

[vairiuose miestuose suima
mi radikaliai gaivalai. Vakar 
Clevelande suareštuota 45 in-
tariamieji raudonieji. Pitts-
burge suareštuota 20; Cbica
goje apie 30. 

Miestų policijos susijungė 
su federaliais agentais ir 
šluoja radikalius gaivalus. 

Iš AVasbingtono pranešama, 
jog kongrese pakeltas klausi
mas išleisti aštrus įstatymas 
prieš bombininkus ir visus 
tuos, katrie drumsčia ramiu-
j \ j p i l i e č i a i g y v e n i m j j . 

Amerikos Darbo Federaci
jos viršaitis Morris tvirtina, 
kad tie visi bombininkai —tai 
svetimšaliai. (Jai jo pasakyme 
ir vra kiek teisybės. 

Visgi toksai tvirtinimas v-
ra netaktingas. Jis negali 
patikti darbininkams, kuriuos 
jis atstovauja. Geri darbo 
žmonės neišdaro jokių prajo-
vu. Nekelia kruvinos revoliu
cijos ir neplatina teroro. Tai 
Trsa atlieka socijalistau Si tie 
per kraują nori pagrobti ša
lies valdymą. / 

BaltLmorėje kaip .katedra, 
taip kardinolo Gibbomso rezi
dencija stipriai policijos sau
gojama. 

Visuose miestuose saugoja
mi viešieji bustai ir įstaigos. 

Iš Washingtono pareina ži
nių, jog tikimasi trumpu laiku 
išgaudyti visus suokalbiam 

» 

kus ir teroristus. 

Lenkai nusprendė kolonizuoti 
Lietuvą 

Lietuvai reikalinga Amerikos 
lietuvių pagelba 

( "Draugui" telegrama). 
WASHINGTON, birž. 5. — Lietuvių Pildomasis Komitetas 

nuo atstovo kun. Dobužio gavo kablegramą: 
Gegužės 28 dieną lietuvių misija sugryžo Kaunan iš Var

šavos. Negativės pasekmės. Lenkai nusprendė tęsti užpuolimą 
prieš Lietuvą. Jie pienuoja užimti ir kolionizuoti Lietuvą. 

Tad pakilo didelis užsidegimas Lietuvos liaudies, kuri nus
prendė visomis išgalėmis ginti savo šalies laisvę ir nepriklau
somybę. 

Lietuvos žmonės laukia ir tikisi sulaukti sau pagelbos nuo 
Amerikos lietuvių. Vinikas, Žilius, Bielskis. 

REIKALAUJA PRAŠALINTI LENKŲ KARIUOMENĘ IŠ 
LIETUVOS. 

Paryžius, birž. 5. — Kadangi lenkų kariuomenė kaikuriose 
Lietuvos dalyse atsisako kariauti prieš bolševikus ir užuot to 
kovoja prieš pačius lietuvius ir žydus, tad Lietuvos atstovai 
reikalauja taikos konferencijos, kad lenkų kariuomenė butų 
prašalinta iš Lietuvos. 

Kuomet tai bus atlikta, Lietuvos vyriausybė išnaujo pakels 
pasekmingą* kovą prieš bolševikus. Kova tečiau bus kur-
kas pasekmingesnė, jei Lietuvos armija bus aprūpinta reika
linga karės medžiaga. 

1 

UŽ KARC KALTĖ SUVER 
ČIAMA ANT BUVUSIO 

CARO. 

DŽIŲSTA UNGARIJOS BOL 
ŠEVIKIZMAS. 

Tvarkosi nauja valdžia iš 
Karolyi šalininkų. 

Paryžius, birž. 4. — Iš Vien-
nos per Basei (Šveicarijoje) 
gauta žinių, kad Ungarijoje 
bolševikų valdžia nyksta. Ne-
poilgam ji visai išnyks. 

New Vienna Tageblatt tvir
tina, jog tvarkosi naujas mi-
nisterių kabinetas, kurs už
ims bolševikų vietą. 

Kabineto pirmininku yra 
(ierman, buvęs prekybos mi
ni steri s buvusiam . Karolyi 
kabinete. 
German pakviestas į Versail-

le s konferuoti su talkininku 
atstovais apie stovį Ungari
joje. 

UNGARAI PAKILO PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS. 

Miestuose ir miesteliuose 
seka susirėmimai. Daugelis 
pabėgėlių atkeliauja į Austri
jos parubežius. 

TAIKOS SUTARTĮ AUS 
TRAI VEŽASI NAMO. 

Kuomet Rusija mobilizavus 
kariuomenę, Vokietija 
turėjus užpulti Pran

cūziją,. 

St. Germain, Prancūzija, 
birž. 4. — Austrijos atstovy
bės galva, premjeras Renner, 
su keliais sekretoriais vakar 
iškeliavo Austrijon. 

Su savimi jis išsivežė 60 
kopijų taikos sutarties. 

Čionai, sakoma, jis sugry-
šiąs ateinantį šeštadienį. 

IŠ AIRIJOS PRAŠALINTA 
DU AMERIKONIŠKU O-

PICIERU. 

Berlynas, birž. 4. — Gauta 
žinių, jog vakarinėj Ungari-
joj, kur siaučia bolševikai, 
prieš šituos pakilo gyventojai. 

Londonas, birž. 5. — Ang
lijos vyriausybės paliepimu 
liepta tuojaus Airiją apleisti 
dviem Suv. Valstijų oficie-
ram — majorui ir leitenantui 
iš kvartermeisterio departa
mento. 

Tiedu oficieru, sako, ėmu
siu draugauti su sinnfeine-
riais Airijoje. 

Berlynas, birž. 5. — Vokie
čių atstovai ekspertai Versail-
lese, prof. Delbrueck, gen. 
Montgelas ir prof. German, už 
karės pradžią visą kaltę su
verčia ant buvusio rusų caro. 

Tuo tikslu jie pagamino ilgą 
memorandumą, kaipo atsaky
mą talkininkų komisijai, kuri 
už karės pradžią apkaltino 
buvusį vokiečių kaizerį ir 
Prūsijos militaristus. 

Vokiečiai užgina, kad Ber
lynas su Vienna butų suokal-
biavęs prieš Serbiją. Sako, ka
rei pradžią davė buvęs rusų 
caras. Kuomet jo pasiūlymas 
taikintieš Hague buvo atmes
tas, jis tuojaus paskelbė 13-ojo 
rusų armijos korpuso mobili
zaciją. 

Rusijos imperijalistiniai sie
kiniai buvo gerai žinomi vo
kiečiams. Tad šitiems dau
giau nieko nebeliko, kaip tik 
užpulti Prancūzija, su kuriąja 
Rusija buvo sąjungoje. 

Sulig vokiečių išeina tas, 
kad Vokietija karė s nepradė
jo, bet buvo priversta ginties. 

TRUKŠMAS SENATE TAI
KOS SUTARTIES REI

KALE. 
_» —_________ 

Patirta, kad bankininkai turi 
taikos sutartį. 

Washington, birž. 5. — Už
vakar senate pakelta trukš-
mas taikos sutarties reikale. 

Dalykas ve kame: 
Kuomet talkininkai indavė 

vokiečiams taikos sutartį, vie
šai buvo paskelbta tik vienos 
iš tos sutarties ištraukos. 

Talkininkai nusprendė, kad 
visos sutarties neskelbti vie
šai, kol vokiečiai jos nepat
virtins. 

Po šito senate buvo reika
laujama, kad Amerikos atsto
vybė taikos konferencijoje bū
tinai pristatytų senatui pilną 
sutartį. Bet į tą atsakyta se
nate, jog tas padaryti negali
ma, nes tai butų prieš talki
ninkų ir paties prezidento no
rą. 

Reiškia, senatas negavo pil
nos sutarties kopijos. 

Tuo tarpu užvakar senato
rių Borali ir Lodge pranešė, 
jogei pilnos taikos sutarties 
kopijas turi bankininkai New 
Yorke. Senatorius Lodge vieną 
kopiją pats matęs. 

Ve tas ir pakėlė trukšmą. 
Imta išmetinėti šalies admi

nistracijai, jog ji su senatu 
nenori skaityties, nors visu-
pirm nuo to patie s senato pri
guli patvirtinimas taikos su
tarties. 

Paskui pranešta, jog taikos 
sutarties kopijos Berlyne po 
15c. pardavinėjamos. 

Taigi Europa sutarties tu
rinį žino. Gi Suv. Valstijų 
žmonėms neleidžiama patirti 
taikos sąlygų. 

Nežinia kuo pasibaigs tas 
svarbus reikalas. 

GAL KIEK BUS NUSILEIS
TA VOKIEČIAMS. 

Tik viena Prancūzija priešina-
_» si nusileidimui. 

Paryžius, birž. 5. — Talki
ninkai labai uoliai studijuoja 
vokiečių kontr-pasiulymus į 
taikos sutartį. 

Pasklydo girdas, jog talki
ninkai prielankiauja kaiku-
riems nusileidimams. Ypač 
prielankiauja vokiečių pasiū
lymui, jog gana Vokietijai 
bus užmokėti 100 milijardų 
markių. 

Toliaus norima padaryti 
nusileidimas Silezijos reikale. 
Tenai yra turtingi anglių lau
kai. Vokietija netekus Sile
zijos ir Saar klonio, neteks 
nei anglių, pramonei būtinai 
reikalingų. 

Sakoma, Suv. Valstijos ir 
Anglija sutinka su nusileidi
mais ir sąlygų pakeitimu tai
kos sutartyje. Bet tam prie
šinasi Prancūzija. Gi Italija ir 
Japonija tame reikale mažai 
interesuojasi. 

New York, birž. 5. — Čia 
atkeliavo buvusio Rusijos 
premjero grafo Vitte žmona. 

DIDELĖS RIAUŠĖS 
TOLEDOJ, 

Toledo, O., birž. 4. — Čia-
AVillys-Overland automobilių 
dirbtuvėje jau senai tęsiasi 
darbininkų streikas. Kompa
nija naudojasi streiklaužiais. 
Miešto majoras prie kompani-
nijos įstaigų pristatė apgin
kluotų sargų iš buvusių karei
viu. 

Vakar įvyko baisios riaušės, 
kuriose dalyvavo apie 13,000 
vyrų ir moterių. Užpulta iš
einantieji po darbo streiklau
žiai. Paskui imta akmenimis 
bombarduoti automobilių dirb
tuvė. Truškinta automobiliai. 

Pasekmėje du žmogų nu
šauta ir daugelis sužeista. Bu
vusieji kareiviai šaudę į mi
nias. 

Miesto majoras pareikalavo 
gubernatoriaus kuoveikiąus 
prisiųsti miliciją. 
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Kasgi po Seimo? 
Daug karštu žodžiu ir fra

zių prisako Chieagiškio seimo 
šaukėjai. J i e padarysianti tą, 
jie padarysianti šitą. Seimą 
sušaukti , jame parėkaut i , re
zoliucijas parašyti yra menkas 
darbas. J į nei darbu pavadinti 
negalima, nes seimas, apar t 
rezoliucijų, nieko apčiuopiamo 
ir konkretaus neduoda. Kiek
vieno darbo tikroji vertė pri
klauso nuo to, kokius vaisius 
i is atneša. Ka duo> I/irt u vai 
seimas, kuomet ji reikalinga 
vaistą, maisto, drabužių ir ki
tokio ištekliaus. 

Visa, ką ligšiol seimas Lie
tuvai apčiuopiamo žada. tai 
varpas , dvyliką šimtų dolie-
rių kaštavęs. Bet varpu Lie
tuva neatsigins nei nuo bol
ševiku, nei nuo lenku, nei ki-
tokių pavojų. Ar duos seimi
ninkai Lietuvai vyrų, vaistu ir 
maisto? Kol-ka s to nesimato. 

(Jai Imt seimininkai išneš 
rezoliuciją pašelpą organizuo
ti , jausdamiesi, kad ligšiol jos 
permažai rūpino. (Jai bandys 
naują tuo tikslu organizaciją 
sudaryti . Kiekvienas visuome
nininkas pasakys, kad viena 
diena tokios organizacijos ne
sudarysi. Organizacijai vardą, 
darbininkų išaugi n L ima daug 
mėnesių ir metų. Tautos Fon-
d&s tik po kelių metų tesustip-
rėjo, kol jo vardas pasidarė 
žinomu visiems Amerikos lie
tuviams. Lietuvai reikalinga 
urna pagelba, o jos seimininkai 
Lietuvai suteikti negalės. 

Ligšiol veikusiųjų pašelpos 
organizacijų intensyvi darbą 
dikčiai t rukdė ginčai apie sei
mą. J a m praėjus, prasišalina 
ir kliūtys. Tadgi Tautos Fon
dui reikia išnaujo rinkliavą 

•intensyviau pavaryti , Lietuvai 
reikalinga greita parama ir ją 
parūpinti tegali jau įsigyvenu
sios ir nusistovėjusios organi
zacijos. 

Tad kosmarkiausin darban 
organizuoti pašelpą Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui ! Laukt i 
nėr ko. 

Tik štai gęsta šviesa ir ne
žinomi žmonės tamsoje ima 
tvoti kėdėmis kalbėtojus. Tuo-
mi mes visai nesidžiaugiame, 
nei nepagiriame. Mums rpi, 
kad niąs tauta butų kultūrin
gesnė, o šitomis priemonėmis 
kultūros nepasieksi. 

Gaila, kad mųs tautiečiai 
griebėsi tokių žemų priemo
nių kovoje su socijalistais. 
J u g užteko apgarsint i , kad pra 
kalbo s užbaigtos del sąlygų 
laužymo. Je i socijalistai butų 
nepaklausę apgarsinimo, tai 
reikėjo pašaukt i policiją ir 
viskas. Peštynės nepadaugi
na garbės mųs tauta i . 

Džiaugsmas tik tiek, kad 
ne mųs parti jos žmonės grie
bėsi neteisėtų priemonių. Kai-
kurie minėtojo namo gyvento
jai neseniai jau ir " D r a u g o " 
agentą baugino apmušti . Be 
socijalistų ir kataliku lietuvių 
tarpe yra dar viena part i ja . 
Tolus jos veikėjas žadėjo pa
mokinti " D r a u g o " agentą. 
Kas mušė soeijalistą mes ne
žinome. 

Atsargiai su Politika. 
Vienas didelis ir grei tai au

gantis , tur intys artimų pažin
čių s u ^ Amerikos prezidentu 
Chicagos dienraštis gegužio 28 
d., 1919 m. šitaip r a šė : 

P no Ar thu r Brisban 'o pažiū
ros. 

Dar keturios mažos taute
lės geidžia la isvės: Lietu
viai, Ukrainai , Latviai ir 
Es ta i . 

Tuose keturiuose žodžiuo
se y r a stiprių proto , kūno ir 
doros ypatybių. 

Lietuviai, Ukrainai , Lat
viai ir Es t a i savo namie je 
neapsiimtų padaryt i sutart i 
su Suvienytomis^ Valstijo
mis, kad iš ten žmonės ke
liautų šičioii ir duotųsi su
šaudyti tūkstančiais, jeigu 
mes susilauktume nesutiki
mo su Meksika arba Japoni
ja . J i e supranta , kad Suvie
nytų Valstijų žmonės nepa-

Je igu kas nors Vilelmo 
Užkariautojo laikais butų 
pasakęs dvidešimčiai taut-

• palaikių, gyvenusių an t 'B r i -
tijos salų: " J u m s pr idera 
būti laisvomis, jus turite 
įgyti laisvę ant visados, aš 
žiūrėsiu, kad ta ip įvyktų," 
tai t a s žmogus butų prisi
dirbęs tr iūso nevienam šim
tui metų. 

P-nas Brisbane. 

Mes jau kartą minėjome, kad 
editorijalų autorius dienrašty
je Cbicago Herald and Exami-
ner, y ra gabus publicistas, bet 
stebėtinai drįs ta užgauti tą, 
kas mums brangu. Anuo atve
ju jis užkabino mųs religiją, 
kitu kar tu j is savotiškai rašė 
apie bolševikus, šiuo ta rpu j is 
spyrė į mųs tautystę. 

Amerika i r Lietuva. 

tuos Lietuvoje, a rba iš lietu
vių tėvų gimusius vyrus, kurie 
jau išpildė savo priedermes 
Suvienytoms Valstijoms daly
vaudami Amerikos karėje. 
Mintis apie priverst iną kon-
skripciją y r a ta ip toli nuo 
mus, kaip Chicago ir Maskva 
yra toli viena nuo kitos. 

P i rk lyba i r Tautybė. 

Nevykęs y ra prilyginimas 
mųs tautos, norinčios gauti 
neprigulmybę prie žmogelio 
norinčio padaryt i konkurenci
ją didžiausiai Chicagos san
krovai. Tautas reikia lyginti 
prie gyvą asmenų, o ne pr ie 
pirklybos įstaigą. Tiktai žiau
rusis despotizmas, autokratiz-
mas ir militarizmas žiuri į 
tautas, kaip į įstaigas, kurios 
eina lenktyn vienos su kito
mis, kurios rija vienos kitas. 
Lietuva nenori mažinti Ameri
kos jėgų nei plotų. Nei Su
vienytos Valstijos neturi noro 
ryti mažesnes kaimynų tautas 

Prašalinama iš Soci-
jalistvi Partijos. 

• > 
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II Socijalistai buvo nusisamdę 
p. Elijošiaus svetainę prie 
46-tos ir Wood gatvių savo 
prakalboms. J ie , ka ip papras
tai , neišpildė sąlygų, prapliupo 
nesąmonėmis prieš tautą ir 
Šios šalies valdžią. Nėra rei
kalo pridėti , kad teko ir kata-
likams. 

Kaip praneša " L a i s v ė ' ir 
spauda, Amerikos Socijalistų 
Par t i ja prašalino iš savo tarpo 
ta rp kitų ir Lietuvių Socija
listų Sąjungą. Prašal ino nebe 
priežasties. 

Lietuvių Soeijalistą Sąjun
ga pas idarė ta ip radikalė, ta ip 
"nus ic ic i l ikavo" , kad jos pra
dėjo gėdytis net tokie ai t rus 
socijalistų vadai, kaip Morris 
HillcĮuit. Socijalistų Par t i ja 
Amerikoj supranta, kad ji gy
vena demokratinėj Šalyje, kur 
visi piliečiai lygaus halso tu
ri ir kur didžiumos valia yra 
įstatymai visai šaliai. J i , ma
tomai, atsistoja ant principo, 
kad pirma, negu savo progra
mą galės pravesti gyveniman, 
ji turi piliečių didžiumą įti
kinti. J i , vienu žodžiu, mano 
eiti demokratiniais ir teisėtais 
keliais reformas vykinant. 

Lietuviu Socijalistų Sąjun
ga, patekusi į Lenino ir Troc
kio pasekėjų rankas, pradėjo 
skelbti bolševikiškas mintis. 
J i apie nieką daugiau šnekė
ti nenorėjo, kaip apie revoliu
ciją, suirutes ir kad abelname 
sumišime pasigavus valdžią į 
savo rankas ir po darbininkų 
priedanga pačiai šalį kontro
liuoti. Amerikos Socijalistų 
Par t i ja tokiuo keliu eiti atsi
sako. Tadgi ir prašalina L. S. 
S. iš savo tarpo ir už jos dar
bus atsakomybės ant savęs 
imtis nenori. 

Revoliucijų, plėšimų nori 
lietuvių socijalistai, L. S. S. 
užvaldę. J i e nori ir valdžios. 
To geisti jie gali, bet kad tai 
butų protinga ir teisinga ne
galima prileisti. Imkime, kad 
ir lietuvių visuomenę. 

Soči jai istų-bolševikų pas 
lietuvius yra visai maža. Po 
kelius kiekvienoje kolionijoje. 
Didžiuma, veik visa visuome
nė nėra socijalistinė. Kas bu
tų, jei keli bolševikai pradėtų 
valdyti visuomenę, panevalia, 
prievarta visuomenei ant 
sprando at s i sėsdami? Butų pa
daryta didžiausia neteisybė. 
Ir tie, ką tokios neteisybės 
geidžia, neturi rast i vieto s pa
dorių ir demokratingų žmonių 
draugijoje. 

Kaip pas lietuvius, ta ip ir 
pas visus amerikiečius. Soci
jalistų tėra maža dalelė. Kuo
met mažuma didžiumai ant 
kaklo atsisėsti bando, pasi
elgiama neteisingai ir nede-
mokratingai. Amerikos Soci
jalistų Par t i ja bando išlikti 
demokratinga, taigi iš savo 
tarpo prašalina Lietuvių So
cijalistų Sąjunga. 

Pr ieš smogsiant mums skau 
tvir t ins sutar t ies , sulig ku- do JT* P- Brisbane mus pagy- JT J " * " * * ? " Ž , ™ ^ , l ž i " Pfj 
rios ga l im , butu suverbuoti r*, kad mes e*, s t r iprųs protu, ' l . h k » viešpatavo Europoje J a 

v. . v . . . • ii.,...,. :,. ,im .„ TX fn atinrnmn s u u karei. Rusija buvo prari 
vyrus sioie zemeie ir pasm- Kūnu n cioia. l s to s t ipiumo , . •» * . 

1- • - V i i • 'ii« iZvoA* b.»,i !»*<> a»™ s.iKr i u s i daug tautų, t a rp tų ir 
sti juos i Europa , kad prisi- J's išvedė, kad mes savo saly-pildytų tūkstančiai duobių 
kapinėse, idant keturiolika 
punktų; amžinai išhutų gy
vais. 

J e i kokis nors žmogelis 
sakytų j u m s : " A š noriu pra
dėti sau neprigulmingai 
pirkliauti čia pat šalę Mars-
hall Field ir duok man tam 
tikslui p in igų," tai jus sa-

je nepavelytuine rinkti jaunus 
vyrus į Amerikos kariuomenę, 
jei Suvienytos Valstijos pasi
justų turinčios pradėt i karę su 
Meksika arba Japoni ja . Čia 
mes turime pataisyt i gerbiamą 
raštininką. 

Mes nedraustume amerikie
čiams atkeliavusiems į Lietuvą 
suorganizuoti Amerikos ka-

kytumėt : "Dieve padėk. Aš įriuoniene su tikslu keliauti ir 
net paskolinsiu tamistai pi-
nigii, bet nesitikėk iš manęs, 
kad ateičiau ir varyčiau 
pirklyba už tamistą, žino
damas, kad tamista esi ma
no konkuren tas . " 

Kada Vilelmas Užkariau
tojas atvyko į Angliją, už
mušė Haroldą ir atėmė jo 
žemę, tai tenai buvo daugiau 
negu dvidešimts karaliją ir 
karalių. J i e visi norėjo pa-
liuosavimo, apsisprendimo 
ir likti liuosi. Dabar j ie yra 
atsižadėję tos minties, išsky 
r iant vieną tebekovojančią 
Airiją. 

Tuo žygiu patys socijalistai 
išdavė dekretą, kad L. S. S. 
nėra demokrat inga, nėra tei
singa, kad ją reikia priskaity-
ti prie blėdingų žmonijai 
draugijų. Mes apie tai senai 
žinojome, kad ji tokia yra . 
Malonu pastebėti , kad tai su
pra to ir pa tys socijalistai. 

kariauti prieš Meksiką arba 
Japoniją. Dar daugians : mes 
nedraustume gryniems lietu
viams, niekad nebuvusiems A-
merikoje ir negimusiems iš 
amerikiečių tėvų, įstoti į Ame
rikos kariuomenę ir su ja ke
liauti per vandenyną bei ka
riauti už Dėdės Šamo garbę ir 
reikalus. 

Šitas mųs prižadėjimas nėra 
tuščias žodis. Lietuvos jaunuo
menė nieko politiškai negavusi 
iš Amerikos nesigailėjo savo 
kraujo už ją. Apie pustrečio 
tūkstančio jaunų lietuvių 1917 
ir 1918 m. atgulė į kapiniu 
duobes Prancūzijoje už Ame
rikos naudą ir garbę. 

P-nas Brisbane sako, kad 
mes neduotame Lietuvoje ver
buoti vyrus į Amerikos ka
riuomenę. Čia j is vartoja 
smarkų žodį eonseript. Kam 
tas priekaištas? J u k mes ne
verbuojame Amerikos jaunuo
menės! J u k mes tik kviečiame 

Lietuvą. Bet tas rijimas nepri-
davė sveikatos Rusijai. Lietu
va ištrukusi iš t a rpo žudančių 
dantų nori liktis gyva; tai tas 
nėra rusų tur to mažinimas. 
Stodama neprigulminga Lietu
va neina lenktyn nei su Švedi
ja, nei su Latvi ja , nei su Vo
kietija, nei su Lenkija. Taip-
pat kaip kiekvienas asmuo pa
žymėdamas savo teisę gyventi, 
nedraudžia gyventi kitiems. 
Keturiolika punktų Amerikos 
gyvenime nėra netikėtas iššo
ki mas neapmintyto žodžio, o 
yra iš širdies, minties ir gyve
nimo paimtas išreiškimas, kad 
Amerika i tau tas žiuri kaipo 
į žmogiškus asmenis, o ne 
kaipo į išnaudojimo įstaigas. 

Už ką žmonės pyksta ant mųs? 

Karės laiku p. Brisbane am
žinu dieną nebūtų parašęs to
kio straipsnio, kokį jis parašė į 
pusę metų po j o s ; nebūtų drį
sęs išreikšti minčių, kokias iš
reiškė dabar. Sunku Įspėti 
priežastį tos netikėtos permai
nos. Ją tiktai pa ts p . Brisbane 
težino pilnai. Bet ir mes turi
me iš dalies perkrat int i savo 
sąžinę. 

Pr ie lietuvių tautinės politi
kos priti lpo kaikurie nesąži
ningi žmonės, ^apsisiautę krū
va tamsuoliu. J i e netiek aprū
pina tautos reikalus, kiek ke-

K Ą VEIKIA 
L I E T U V O S AMERIKOS FRAMON4S BENDROVE. 

Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė štai ką veikia: 
1) Organizuoja kapitalą $1 ,000 ,000 laftai pasekmin

gai, nes pinigai už šėrus plaukia tūkstančiais dolierių kasdien. 
2) Jau yra gaminama kont rakta i už $200 ,000 iš ko 

Bendrovė tikisi turėti gerą pelną trumpam laike. Per tai ku 
rie dabar yra pirkę šėrus ir tie kurie pasiskubins nusipirkti, 
pakol kontraktų išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus 
neužilgo. 

3) Išgaunamos kainos ir daroma sutar t is su įvairiomis 
firmomis ir laivų kompanijomis persiuntimui įvairių prekių, 
mašinų ir įrankių į Lietuvą. 

4) Daroma pienai ir žygiai s ta tymo fabriku, linų ir 
vilnų išdirbystės Lietuvoj. Toj linkinei darbuojasi keli Ben
drovės specijalistai, ir užmanymas jau yra kunijamas. 

5) Steigiama Generalė Agentūra laivakorčių ir pinigų 
siuntimo, su šakomis visuose Amerikos didesniuose miestuose. 

6) Steigiamas generalis susinėsimo biuras su Lietu
va per kurį Amerikos ir Lietuvos lietuviai galės atlikinėti 
įvairias transakcijas: atieškojimo giminių, dalies, turto, že
mės, taipgi padarymui legališkų raštų kaipo: pirkimo ir par
davimo, įgaliojimų afidavitų, konsulio paliudijimų, etc. 

7) Jungiama trys Bendrovės: Letuvią Statymo (Cleve-
land, O.), Lietuvių Prekybos (Boston, Mass.) į vieną milži
nišką Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovę. 

Šios B e n d r o v ė s Sorai p a r s i d u o d a p o $10 . Šorų g a l i m a p i r k t i k i e k 
norima. Už šėrus geriausia mokėti pinigais, bet taipgi y ra pr i imami 
ir Liberty Bond'sai už pilng, vertę; rubliai dabart iniu kursu ir nau
ji Lietuvos auksiniai. 

Užsirašykime ka daugiausia, galima dabar ir siųskime čekiais, 
money orderiais ir laiškais šiuo adresu: 

LFTHLANL\N AMERICAN TltADUVG CO., 
112 N. Greenc St., : - : : - : Bal t imare , M&. 

lia t rukšmą; netiek rengia su
dary t i lietuvių armiją, kiek 
birbia apie jų. Iki šiol birbė 
t a r p savęs, dabar nori savo 
birbynės balsų labiau sustip
rinti . J i e šaukia seimų, kad 
dar gars iau rikteltų apie lietu
vių kariuomenę. Seimas da r 
nesusirinko, o viešoji Ameri
kos opinija ima nerimauti apie 
tą kariuomenę, kokia iš to 
seimo išdygs. Neatsargiai ve
dama politika visuomet lieka 
be naudingų vaisių, o bereika
lingai sukelia nemalonumų, 
kuriuos paskui reikia taisyti 
gaišuojant nuo naudingo dar
bo. 

P i rma reikėjo susi tar t i su 
Amerikos vyriausybe apie lie
tuviškų kariuomenę. To nepa
darę ėmėme rėkauti apie jų. 
Riksmui didėjant susilaukėme 
neprielankių balsų iš intek 
mingos spaudos. Tą pajuto pa
tys liberalai seimo šaukėjai. 
Angliškosios presos komisija 
rapor tavo rengėjų susirinki
mui , kad tylėsianti, nes bijo, 
kad priešai nepat ir tų i r nepa
kenktų. Kol nebuvo triukšmo 
del seimo, tol nebuvo priešų 
lietuviams angliškoje Ameri
kos spaudoje. Tų priešų j au 
turime. Tai pirmutinis seimi
ninkų politikos vaisius. 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

Waukegan , HL 

Pirm.—Antanas J . Sutkus, 1317 
So. Vietoria St. 

Vice-Pirm. — Antanas Taučius, 
1125 Lincoln St., N. Chicago, 111. 

Nutarimų Rast.—Jonas Bakšys, 
1331 Prescott S t , 

Finansų Rast.—Jeronimas Se-
mulynas, 759 Shcridan Road. 

Kasierius—Antanas Bakšys, 1339 
So. Vietoria St., 

Kasos Globėjai:— 
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vie

toria St. 
2. Kaz. Makuska, 1411 So. Vie

toria-St. 
3. Pranas Kasdclevičius, 1017 

8th St. 
Maršalkos:— 
1. Pranas DapkuB, 1407 Pres

cott St., 
2. Mykolas Galinis, 736 Cum-

mings Ave., 
Knygius—Pranas Kapturauskas, 

1321 So. Vietoria S t , 
Vėliavos nešėjas — Stanislovas 

Urbonas, 911—8th St. 
Organo Užžiurėtojas — Antanas 

J. Sutkus, 1317 So. Vietoria S t 
Šv. Antano Draugija susirinki

mus laiko po 8-tai dienai pirmą 
sekmadenį, kiekvieną mėnesį, 1-mą 
valandą po pietų, Lietuvių svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Sts., Wau-
keegan, 111. 

Socijale Rekonstrukcija. 
Vertė M.—a. 

J e i 
(Tąsa.) 

didelė dauguma darbi-
labai abejotina doriška ir ne
sveika ekonomiškai. Didelis 

riuos Suvienytų Valstijų vai-1 taikos tarybai pasibaigus, val-

ninkų išgautų daugiau algos j reikalavimas prekių, padarytų 
negu reikalinga pragyventi , i r įr užlaikomų gerai apmokėta 
tai da r nebūtų geros priežas- alga i r jos gerai perkamos 
ties, kad algos butų pamažin 
tos. Ištikrųjų imant, pragy
venti alga, nėra dar pilnas 
teisingumo saikas. Katal ikų 
autori tetai tame reikale aiš-
kiai sako, jog ta i tėra tik mi-
nimum teisingumo. Tokioje 
turt ingoje šalyje, kaip mūsų, 
mažai tėra, kur galima butų 
prirodyti , jog darbininkas 
gautų daugiau, negu jam pri
guli, jei j am butų mokama kiek 
brangiau, negu tas pr i imtasai 
minimumas. Taigi a r mes gali
me sakyti, kad tai y r a norma
lė dalis beveik visų darbo 
žmonių f Kuomet mūsų indus-
trijalių tur tų ir veiklumo už
tenka išmokėti labai dideliai 
darbininkų daliai daugiau ne
gu pragyvent i algos, kodėl pa
sitenkinti vien teorija, kuri jų 
neprileidžia pr ie gyvenimo pa
togumo progtfs? Toki politika 

yra geriausias užtikrinimas 
nuolatinio i r visuotino pramo
nės įstaigų veikimo. Yra tai 
pasekniingiausias gerovės veik 
snys kaip darbui, ta ip ir kapi
talui. I š visuotino algų suma
žinimo pasinaudotų tik mažiau 
nuosaikus kapital istai ir la
biau pasiturinčios naudotojų 
dalys. Darbininkams algos 
daugiau truktų, negu jie pel
nytų del kainų nupuolimo, kas 
atsit iktų kaipo pasekmė del 
algų sumažinimo. Taigi kaip 
del teisingumo, taip ir del 
sveikos ekonomijos mes turi
me nuoširdžiai remti visus tei-
sotus pasirįžimus, kuriais dar
bininkai stengsis pr ie algų su 
mažinimo neprileisti, 

Darbininkų a p s ^ e n d i n i m a s . 

Karės reikmenų darbininkų 
apgyvendinimo projektai, ku-

džia spėjo užbaigti, a r paliko 
neužbaigtais atsiėjo į ketu
riasdešimtis milijonų dolierių. 
Nors federalė valdžia ramy
bės laikais negali to darbo to
liau tęsti , teeiau pradžia, ku
rią ji padarė , pr i tyr imas ir 
dalykų pažinojimas, kuriuos ji 
įsigijo ateityje negali būti at
mesti ir panaikinti . Didieji 
miestai, kame susikimšimas į 
kitokios rūšies gyvenamų na
mų blogumas biauriai persi-
stato, turėtų paimti ir vesti 
tolyn pradėtąjį darbą, nors 
tiek, kad prašalinti socijalių 
s a^yg\ l baisiausias ypatybes, 
kurios gresia industrijaliui na
šumui, sveikatai, dorai ir ti
kybai. 

Pragyvenimo papiginimas. 

Laike karės pragyvenimas 
pabrango mažiausiai septy
niasdešimt penkiais nuošim-
ėiais viršum to, kuris buvo 
1913 m. Brangenybė tapo šiek 

džia tą darbų vestų; nes nei 
viešoji opinija, nei kongresas 
nėra prie tokios revoliucijos 
prisirengę. Je i tik monopolių 
lupikiški pasielgimai tvir tais 
įstatymais butų draudžiami il
tie įs tatymai t ikrai pildomi, 
tai kainos automatiškai taptų 
ta ip pigios, kaip kad ir pačios 
valdžios jos butų nustatytos. 
Kokie įstatymai, prie tų, kurie 
jau dabar veikia, yra reikalin
gi, kad panaikinti monopolių 
plėšimus, tai smulkmenis klau
simas, kurio ėia nereikia nei 
svarstyti . Čia neprošalį bus 

kurių moka vartotojas tapo 
skandalu mūsų industri jos sis
temoje. Sumažinti tų skir tumą 
ir panaikint i nereikalingų tar
pininką aiškiai matomas ir tie
sus kelias bus pr ie inamas tik 
tada, kada smulkiosios ir 
stambiosios pirklybos įstaigos 
bus i r valdomos i r vedamos 
pačių vartotojų. Ta i y r a ne 
Utopijos programas . J i s pa
sekmingai vykdomas AngHjo-
je ir Škotijoje per Roebdale 
sistemą, šioje šalyje, toje sri
tyje ištikrųjų labai mažai bu
vo veikiama, dėlto, kad mūsų 

priminti, kad valdiškoji kom- Z ™ ° n 6 s t o k i ų k ° °pe ra tyv ių 
peticija su monopoliais, kurių L1 f i r e i k a h n £ u n i a nejaučia 
negalima pasekmingai suval
dyti paprastaisiais prieš-trus-
tiniais įstatymais, reikalauja 
daugiau domos, negu kaip iki 
šioliai į tai buvo kreipiama. 

Daug svarbesnis i r pasėk
iu ingesnis, negu koks nors val
džios kainų reguliavimas butų 
įsteigimas kooperatyvių krau-

tiek sumažinta, kuomet val-j tuvių. Labai didelė dalis, ku-
džia paskyrė kainas už duoną, 
anglis ir ki tus kasdieninius 
dalykus. Nors mes ir tikime, 
kad tai pageidaujama, teėiau 
mes negalime reikalauti , kad 

rią atsiima tarpininkai iš įvai
rių industrijos klasių, dabąr : 

jau aiškiai, matoma. Pastebėti
nai didelis skir tumas t a rp kai
nos, kurią gauna išdirbėjas ir 

ta ip labai, kaip Europos darbo 
klasės ir dėlto, kad m e s esa
me perdaug nekantrus ir per
daug individualistai, kad pa
daryt i reikalingus pasiaukoji
mus ir pasitenkinti mažais už
darbiais ir nespėriu pramonės 
augimu. Nežiūrint į tai , mūsų 
didelė energija, inicijatyva, 
gabumas pramonėje mums pa
dės, jei tik m e s ištikrųjų už to 
darbo stversimės, nuveikt i .net 
daugiau, negu buvo nuveikta ' 
Anglijoje ir Škotijoje. 

* t , 
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siant į S. V. kariuomenę. Lietuviai Amerikoje. 

CLEVELAND, OHIO. 

Protestas prieš seimą. 

Gegužio 28 d., 1919 m., lai
kytame Clevelando Kataliku 
Draugijų Sąryšio susirinkime 
buvo pakeltas klausimas kas-
link Chieagos liberalų seimo. 
Kilo diskusijos. Radosi du, ku
rie varėsi už seimą. Bet, iš
aiškinus kame dalykas, kas ta. 
seimą šaukia, ir leidus per 
balsus, vienbalsiai liko nutar
ta pagaminti protestą ir ji pa
siųsti Ekzekutyviui Komitetui 
į vYashingtoną, L>. C , ' t a ipgi 
ir į redakcijas. Protestas 
skamba sekančiai: 

Clevelando Lietuvių Katali
kų Sąryšy s, kuriu priklauso 
19 draugijų bei kuopų, protes
tuoja prieš dabartinį Chieagos 
liberalų seimą ir atsisako jin 
siusti atstovus. Tada tik Cle-
velando katalikų draugijų Są-
ryšys pri tars šaukiamam sei
mui, kada jį Šauks Ekzekuty-
vis Komitetas per abi Tarybi. 

Ant. Ribinskas—pirm. 
Jurgis Kuzas—viee-pirm. 
Kazys Žilinskas—rast. 

SPRING VALLEY, ILL. 

Gegužio 25 d. L. Vyčiai bu
vo surengę programą, šv. Onos 
parapijos svetainėje. Progra
mas buvo sudėtas iš įvairių 
lošimėlių, dekleinacijų ir dai
nų. Atėjus laikui pradėti, žmo
nių buvo pilna svetainė (ne-
kuomet tiek daug nebūdavo). 

Vakaro vedėjum buvo S. Ra
kauskas, Sv. Bedo kolegijos 
studentas. Programą atidarė 
Vyčių himnu pats Vyčių cho
ras. "Svečių pasveikinimas' 
padeklemavo M. Kelpšaitė. 
Paskui buvo sulošta komedijė-
lė "Girtuoklė su blaivininku.'' 
"Kaipgi gražus žolynų darže
l i s " padainavo viršminėtas 
choras. Po to vėl sulošė vei
kalėlį " K a t r a neišmanė." 
i 'Kur banguoja Nemunėlis' 
padainavo viršminėtas choras. 
I r vėl sulošė komediją "Šliu-
bas su viržu." Duetą "Ant 
marių krantel io" išpildė p-lė 
M. Grigalaitė ir E. Slivinskas. 
Jomdviem už scenos pritarė 
Vyčiu choras. 

Reikia pažymėti, kad šita 
buvo gražiausia programo da
lis. Po to dar sulošė "Dabar 
supran tu" ir chorui padaina
vus " A š pasėjau pupą" vėl 
suloštas veikalėlis "Nusisekė." 
Padeklamavus p-lei M. Kelp
šaitei "Vakaro užbaigimas," 
sudainuota Lietuvos himnas ir 
tuo programas pasibaigė. Ant 
galo sekė žaislės. 

Pirmą sykį Spring Valley'je 
buvo toks gražus vakaras. Tai 
pasidarbavimas vyčių kuopos. 
Reikia stebėtics iš mūsų mies
telio jau,įimo. Nora beveik vi
si čia gimę ir augę, bet savo 
protėvių kalbos neužmiršta. 

Padėkoti reikia taipgi vaka
ro vedėjui S. Rakauskui, ku
ris dėjo visas savo pastangas 
prie surengimo minėto prog
ramo. 

Spring Valley's jaunime! 
Jus dirbate didį ir šventą dar
bą del savo tautos. Todel-gi 
neduokite savo spėkoms ir 
idėjoms nusilpnėti, bet vis 
žengkite arčiau prie savo obal-
sio: Dievas ir tėvynė. 

Girdėjau, kad vakaro pelną 
skirs " V y č i o " spaustuvės 
naudai. 

Bravo Vyčiai 28-tos kuopos! 
Tegul jaunimas, kuris neprigu
li dar prie Vyčių, gerėjasi jū
sų veikimu. Darbuokitės ir 

traukit nepriklausantį jaunimą 
prie garbingos organizacijos— 
Lietuvos Vyčių. 

J. čeputis. 

NEWARK, N. J. 

Seimas New Yorke. 

Buvau minėjęs, kad Nevarke 
\ i a pU. uojama šauk i seimą. 
Seimas, kaip buvo pienuojama, 
taip ir įvyks, tik ne Newarke, 
bet New Yorke. 

Gegužio 28 d. Newarke įvyko 
X. V. ir N. J . veikėjų suva
žiavimas. Tame suvažiavime 
gana plačiai svarstyta visuo
tino seimo reikalingumas, bet 
gerokai pasvarsčius, vienbal
siai pripažinta, kad šiuo kartu 
visuotino seimo šaukti dar nėra 
reikalo. Visuotiną seimą šauk
lį reikės tada, kada bus pa
skutinis reikalavimas Lietuvai 
neprigulmybės, dabartinės val
džios pripažinimo ir tt. 

Susirinkime paaiškėjo, kad 
visos Amerikos lietuvių kolo
nijos ruošiasi prie apskričių 
seimų. Tokių.apskričių seimų 
po visas Amerikos lietuvių ko
lonijas rengiama apie 10. N. Y. 
ir X. J . valstijų, inimant, tur
būt, ir 'Connecticut valstiją, 
seimas įvyks New Yorke. Iš
rinkta tam tikra komisija, ku
ri trumpu laiku viską apdirbs 
ir paskelbs. 

Nutarta paimti vieną iš di
džiausių New Yorko svetainių 
ir vakare surengti milžinišką 
koncertą, užkviečiant įžymiau
sias Xew Yorko ypatas. Suži
nota jau, kad Ne\v Y'orko ap
skričio seiman pribus ir daly
vaus Lietuvos kariška komisi
ja, kuri atvažiuoja xVmerikon. 
Apie tai telegrama pranešta. 

Kalbėta, kad po New Yrorko 
seimo šaukti vėl mass-mitingus 
po visas lietuvių kolonijas iš
nešant tam tikras rezoliucijas. 

Xew Yorko seimas bus be-
partyviškas. Tikimasi, kad Ja
nu* ir socijalistai dalyvaus. 

Ruoškimės visi New Y'orko 
seiman! 

Žkic. 

CICERO. ILL. 

Gegužio 5 d. ilgakojas gar
nys apdovanojo M a r i ir Barb. 
Balčiūnus sūneliu. Apkrikšty
tas Viktoru. Dabar džiaug
smas šeimynoje. 

* 

Ir šįmet parapija uoliai ruo
šiasi prie savo pikniko ir ba-
zar.o. Piknikas atsibus liepos 
27 d., National G rovė, River-
side, 111. Kada bazaras atsi
bus, kol kas nežinau. 

• 

Sekmadienyje, gegužio 25 d., 
&v. Antano parap. svetainėje 
buvo susirinkę vaikučiai, kurie 
rengiasi prie pirmos Sv. Ko
munijos. Tėvai tų vaikų irgi 
buvo. Gerb. klebonas, kun. H. 
J . Vaičiūnas, paaiškino, kaip 
vaikai yra ruošiami prie svar
biausios jų gyvenime iškilmės. 
Išsaukė keletą mažesnių ir di
desnių berniukų ir mergaičių 
prieš žmones, davė jiems klau
simus, į kuriuos drąsiai atsakė. 
Lietuviška kalba buvo aiški. 
Matyti, kad gerb. klebonas su 
seserimis mokytojomis rūpes
tingai rengia juos prie tos iš
kilmės, kuri atsibus birželio 
22 d. 

Gegužio 29 d. sugrįžo iš Suv. 
Valstijų kariuomenės S. Jaš-
kunas. Tikimės, kad vėl pra
dės veikti tėvynės ir bažnyčios 

L. Vyčių 14-ta kuopa turės 
gegužinę birželio 15 d., River-
sidės miškuose. 

Sanarp. 

AKRON. OHIO. 

Gegužio 25 d , Šv. Stanislo
vo svetainėje, 410 Willow St. 
įvyko • 'Rūtos" banko ir Sta
tymo Bendrovės prakalbos. 
Kalbėjo p. K. Stupinkevičia iš 
Youngstown, Ohio. Taip-gi 
kalbėjo p. S. Radavičius ir 
kun. A. Janusas. Laike prakal
bų Lietuvių Statymo Bendro
vės agentas, p. A. Žaliadonis, 
pardavė 10 šėrų. Lietuvių Sta
tymo Bendrovė namų statymo 
darbą sparčiai varo: iki rude
niui pastatys lietuviams daug 
namų. 

Darbai Akrone gerai eina. 
Kas atvažiuoja, tas gauna 
darbą. Taip-gi dabar atvyku
siems lietuviams gera proga ir 
lengvomis sąlygomis įsigyti 
nuosavus namus. 

Gegužio 24 d. Ohio valstija 
liko sausa. 

Gutvekarių kompanija nu
tarė padidinti mokestį iki G 
centų už važinėjimą, bet už tai 
ji ketina įvesti nekuriuos pa
gerinimus, taipgi pravesti dau
giau gatvekarių linijų. 

Maudis. 

NEWARK, N. J. 

Newarko "tautiečiai" neriasi 
iš kailio. 

Jau sykį rašiau, kaip New-
arko 4 ' tautiečiai" paleido dar
ban visą savo veiki urą, kad 
nors vienai Ne\varko draugijai 
įpiršus , įkalbėjus siųsti at
stovus j chieagiečių dentistų 
šaukiamą seimą. Rašinėjo jie 
laiškus privatiškoms ypatoms, 
prašydami pritarimo jų sėbrų 
seimui, bet nieko nepešę laiš
kais, griebėsi kitokių priemo
nių. 

Štai dabar pasirodė pleka-
tai, kviečianti visus Nevvarko 
lietuvius į mass-mitingą birže
lio 3 d. Tas " taut iečių" mitin
gas šaukiamas, suprantama, 
irgi seimo reikalais. 

Ką tuomi manoma atsiekti! 
Nevvarko draugijos, kuopos ir 
kliubai chieagiečių dentistų 
seimui nepritarė, atstovai nuta
rė nesiųsti, nes visi Nevvarko 
susipratę lietuviai eina sykiu 
su A. L. Taryba ir abiejų ta
rybų Ekzekutyviu Komitetu, 
kuris seimą šaukti reikalo dar 
nemato. Užtat mūsų "tautie
č ia i" ir sumanė griebti ir iš 
bandyti paskutinę priemonę. 

Tame susirinkime gal ir tu
rės giliukį, jei ten susirinks 
neorganizuota newarkiečių 
lietuvių dalis. Tada jie, paleidę 
darban kokį "spiker į ," gal ir 
pervarys savo pagamintas re
zoliucijas ir paskui sušuks per 
laikraščius, kaip jie mėgsta, 
sakydami: " Žiūrėkite, New-
arko liaudis pritaria chieagie
čių seimui." Iš kokių žmonių 
susideda ta neorganizuota 
liaudis skaitytojas pats gali 
suprasti. Trumpai sakant, iš 
žmoriių, kurie apie jokį veiki
mą neturi mažiausio suprati
mo. 

Neapeina mūsų "tautie
čiams," kad tie asmenys nepri
klauso nei prie vienos draugi
jos bei organizacijos. J ie nori 
tik save augščiau pastatyti 
taip, kad visos organizacijos 
ir draugijos, kaip jie mano, 
nieko negalėtų veikti, o tik tė-
mytų, kur, kokiame kampe pa
laidų žmonių būrelis susirinkęs 
ką taria ir jų klausytų. Orga

nizuotai liaudžiai reikėtų ne
leisti visokiems nenuoramoms 
iš savęs juokus krėsti. 

Kaž kas šnabžda, kad mūsų 
" t a u t i e č i a i " susiuostė ir kvie
čia savi į pag-elbg, " d r a u g u s . ** 
Nėra dyvo. Skęstantis ir brit-
vos griebiasi. 

Rimtumo pas mūsų "tautie
č ius" nėra nei kiek. Visame 
jįj veikime to irgi nepastebė
jau. J i e moka tik t rukšmauti . 
•l*e nei vienų prakalbų, nei 
vieno susirinkimo nepraleidžia 
ramiai, be triukšmo. Nedvvai 
todėl, kad tokiems nervuo-
tiems ir chieagiečių dentistų 
seimo liga prilipo. 

Škic. 

KUR SVETIMTAUČIŲ VAI
KŲ MIRŠTA MAŽIAU, 

NEG AMERIKIEČIŲ. 

Brockton, Mass. Iš ateivių 
motinų gimusių kūdikių mirš
ta mažiau, neg iš motinų, ku
rios yra Amerikoje gimusios. 
Iš Amerikoje gimusių motinų 
miršta 101.5 kūdikių, o iš at
eivių motinų tik 92 kūdikiu 
iš kiekvieno tūkstančio gimu
sių. Taip praneša nesenai iš
leistas "Vaikų Biuro buleto-
nas, kuriame yra išdėstytos 
pasekmės vienų metų tyrinė
jimo kūdikių mirtingumo 
Brocktone, remianties ant tais 
metais gimusių skaitmenų 
(nuo lapkričio 1, 191 L', iki spa
lių 31, 1913 m.). 

Tyrinėjimo tikslas buvo su
sekti pasekmes įvairių eko
nomiškų, socijalių ir fiziškų 
veiksnių ant kūdikių mirtingu
mo. Biuro moters-agentai ap
lankė kiekvienus namus, ne
žiūrint ar motina turtinga ar 
varginga, čia gimus ar atei
vė, jei tik kudik: ' buvo gimęs 
Brocktone tais metais ir jei tik 
jo gimimas buvo užrekor-
duotas miesto raštynėje. 

Palyginus skirtumą tarp kū
dikių mirtingumo iš amerikie
čių ir ateivių motinų pamato
me labai keista apsireiškimą 
tame Massachusetto miestelyje 
Surinktos skaitmens kitos vie
tose tarp svetimtaučių ir čia 
gimusių parodo, kad svetim
taučių miršta* 55 Manehcstery, 
37 YYaterbury, ir 67 Johns-
towne ant tūkstančio daugiau, 
neg amerikiečių. 

Toks pastebėtinas skirtu
mas tarp kūdikių mirtingumo, 
anot bulcteno, yra iš dalies 
dėlto, kad svarbiausioje mies
to industrijoje algos prityru
siems darbininkams yra už
tektinai didelės, kad jie gali 
patogiose ajjlinkybėse gyventi. 
Labai bėdinų namų, kokių 
dažnai užeinama kituose la
biau susikimšusiuose miestuo
se, Brocktone nesą. Anot bu-
leteno: 

"Išrodo, kad augštos algos 
pagerino gyvenimą, paragino 
prie apsišvietimo ir civiliškos 
atsakomybės jausmo; ir dėlto 
miestas yra geresnėse civiliš
kose sąlygose, kurios gerai 
atsiliepia ant sveikatos jo gy
ventojų." 

Nors nesenai atkeliavusieji 
dar nepasiekė to pragyvenimo 
laipsnio, kaip šio miesto šve
dai, airiai ir, britai, tečiau 
Brocktone nėra vargo su sve
timtaučiais, kurie butų labai 
vargingame ekonomiškame pa
dėjime, o iš to ir vargingame 
pragyvenime. 

PRANEŠIMAS. 
Į keletą dienų atsidarys kliasos no

rintiems mokinties anglų kalbos E m -
ployment Office Armour Kompanijoj. 
Jau susirašusių skaitlius siekia suvirs 
400. šitie žmonės susideda iš 52 kito
kių tautų ir iš visų skyrių šios dide
lės firmos. 

Armour Kompanija duoda nepapra
sta proga savo darbininkams, kad jie 
išmoktų, anglų kalbos ir tuo pačiu 
p a g e r i n a savo buvj ir paliktų gerais 
piliečiais šios šalies. (Apg.) 

iiiHimmiiiHiiHiitKumMiiiiimjnMiimi 
B ^ ^ S T VARPAI 

ATMINČIAI VARPAI 
McShanne Bell Foundr r Co. 

Baltimore. Md.. U. 8. A. 
lllllllllllllllIIIMSmUUIlIklIl'IIIIIUtlUIIII 

PRANEŠIMAS. 
Atsakanti šeimyna kuri neturi vai

kų, gali gauti ir auginti už savo 2 
metų ir 4 mėnesių mergaitę, našlaitę, 
neturinčia nei motino? nei tėvo. At
sišaukite per laišką.-* 

Mike Gurskis, 
2331 Listcr Avc , Ohicago, 111. 

Paieškau kambario Brighton Parke 
arba kur į pietus link apielinkėj. Be 
valgio geistina, kad butų telefonas ir 
jeigu butų vieta del automobiliaus. 
Jeigu nėra, nereikia. Mano dcirbas 
yra blaivas. Atsišaukite šiuo adresu: 

L. B., 
4537 So Hermitnge Avc., Chicago, 111. 

Lietuviai Bridgeportiečiai ir kiti vi
si, kurie atsilankysite ant Bridgeporto 
neužmirškite užeiti j 

LIETUVIU DARBININKŲ 
SĄJUNGOS KRAUTUVĘ 

901 West 33rd St. 

Tenai galėsite dienraštį "Draugą." 
pasiskaityti, paduoti i jį pagarsinimų, 
paieškojimų. Galėsite įduoti "Draugo" 
spaustuvei {vairių darbų, kaip: pla
katų, tikietų ir kitokius dalykus pa
dirbti ir knygų nusipirkti. 

Tenai galėsite įvairius krasos reika
lus atlikti. 

Jei busite sušilę, ar ištroškę galėsi
te atsivėdinti vėsiais, skaniais gėri
mais ir gardžia šaltakoše. 

Patarnavimas mandagus. 

iimitiiHiiiiiiKiiiiiisHimiiuuimiiimimf! 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. " Drau
gą" atstovauja p. J . MARGE
LIS, 544 Myrtle str. 

Pas jį galite "Draugą" už
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
į jį pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran-
ds Rapids, Mich. " D r a u g o " 
agentui. 

Paieškau Bronislavos Rymkeviciu-
tės paeinančios iš Kauno gub., Ne
makščių miestelio. Turiu labai svarbų 
reikalą. Malonėkite atsišaukti sekan
čiu adresu: 

Ka2imieras Dimskis, 
137 W 46th Placc, Chicago, 111. 

Paieškau savo brolio Telesforo Ara-
simo iš Giodvidų. Kas apie jį žinote, 
meldžiu pranešti sekančiu adresu: 

Viktor Kasimas, 
33 N. Tupper St.f Buffalo, N. Y. 

Paieškau savo švogerio Pe t ro Jako 
paeinančio iš Kaune gub.. Raseinių 
pa v., šilalės.pnrap., Žąsinalio sodžiaus. 
Du metai kaip jį maėiau. Turiu labai 
s\sir!>ią iiaujk'ii:; j a m p r a n e š t i . K a s 
pirmas man apie jĮ praneš gaus $5.00 
dovanų. Atsišaukite: 

ANTANAS P A T U K A S , 
914 W. arlml St., Chicago, 111. 

Paieškau burdo Ciceroj, Bridgepor-
te ar Northside apielinkėj prio mažos 
blaivios ..šeimynos. Sulig valgymo tik
tai vakarienę reikia taisyti. Jeigu 
kas turite atsišaukite 

J. S., 
1123 So. Clinton S t , Chicago, 111. 

Pars iduoda 80 akrų geros žemės su 
budinkais ir apsėtais laukais ir visais 
vėliausiais 'taisymais. Turi būti šį mė
nesi parduota. Norintp latesnių ži
nių, kreipkitės šiuo adresu: 

Peter Brazauskas, 
Custcr, Mich. 

Parsiduoda namas, lotai ir barber 
shop geroj lietuvių apgyventoj vietoj. 
Kas norėtų apsigyventi puikioj vietoj 
lai atsišaukia pas 

John J. Grigula, 
10701 So. State S t , Chicago, 111. 

i i 

GERKITE IR 
GYVENKITE! 

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

Burdos Arbata yra labai 
brangintinu vaistu, gydymui 
peršalimo, kosulio, karščio ar
ba vidurių kataro. 

Kaina 25c už vieną pakelį. 
Galima gauti visose aptiekose 
arba tiesiai per krasą iš 

BURDA DRUG CO., 
1363 North Ashland Avenue, 

Chicago, UI, 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 

s 
Atiteka. v i s o k i a s l a i d o t u v e s 

kuopigiausiai. Turiu savo kara-
bonufi ir automobilius. 

Taipgi didesnę dalį grabų pa-
t '3 dirbame. 

K—« 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4139 

t 
V. W. RUTKAUSKAS 

- - - - - - - a 

ADVOKATAS 

Ofis«u» D i d m i e s t y j : i 

6d VV. WASHTNGTON STREET 
i 

Tel. Central 5478 
Gyeenimas, 812 W. 33rd St. 

• Tcl. Yards 4681 
L 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofis«u» D i d m i e s t y j : — 

I DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą Iš 845 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 
700 NORTH ASHLAND AVENUE 

Karu pas Huron Gatvės 
ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 

į iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 , 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Westem Roulevard 
Kampas W. 35-tos gatvės 

•1» ~ » • » • 

ST 
t 

Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, UI. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų lirų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
Iki 10, nuo 12 iki J po piet, nuo C 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėllomls nuo 9 iki 2 po p i e t 

Telefonas Yards f87 
Qm+» wm^*m ^ m* ̂ im m \ 

- Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKI T SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
t) vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4810 S. Ashland Avc. kanip. 17 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Roulevard G187 

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: 9 iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12. 

Dr.M.T.Strikolis 
LIETUVIS 

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

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

« -

Dr* M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietu iki 8 vak. NedėHo-
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

» • 
i 

1 

i 
< 

DR. LEO AVVOTIH 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. HaLsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

vakare Tel. Canal 4367 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4712 So. Ashland A v c 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 3336 AV. C«-th St. 
Phone Prespect 5>585 

:: 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETI VIS DEMTSTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal ^utarimą 

4712 SO. ASHLAND 
art i 47-tos Gatves 

L 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO. ILL. 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRLRCiAS 
Ofisas 41719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietu — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

• » 
M . 

I 

I 

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun 
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIGCO. 
1540 W. 47th St., Chicago, m . 

FOH Y0UR STOMACrfS S&Ė* 

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

= 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark SL 
Room 1207, Tel. Centrai 310 

CHICAGO, ILLINOIS 
^SjrX^ttt3 8e. Halsted Street 

Telefonas Yards 2S00 

Mokykis Kirinmo įr Dcsigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaly 

Mūsų sistemo ir ypatigkas mokim-
mas parodytus jus žinovų j t rumpą 
laiką.. 

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

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną fr vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

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

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIMIUIt 
Hesid. 933 So. Ashland BĮ v. Chicago 

Telefosas Haymarket 3544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIItlIUIIIIl 
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DRAUGAS 
Ketvirtadienis, birželis 5, 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. Į PRATURTĖS FEDERALIŲ 

TEISMŲ KLERKOS. 
Ketvirtadienis, birželis 5 d., 

Bonifacas, Vokietijos apašt . 
Penktadienis, birželis 6 d., 

Norbertas. Paulina. Kandida. 

Gal jie sukolektuos prigulin
čius sau pinigus. 

NEBUS SUMAŽINTA DAR
BININKAMS UŽMO

KESTIS. 

Taip tvirtina Darbo sekreto
rius Wilson. 

Chieagoje lankosi Darbo 
sekretorius \Vilson. Aną vaka
rą jis kalbėjo (Jas Engine 
Assoeiation parengtam poky-
lyj Shcrman viešbutyj. 

Sekretorius sakė, jog darbi
ninkai turi užėmę poziciją 
ginti iškovotas karės metu 
sau algas. Darbininkai tur i 
tiesą. Nes jie pirko laisvės 
bondsus, gelbėjo vyriausybei 
vesti karo. J iems algos negali 
but sumažintos ir nebus su
mažintos, kol neatpigsiąs mai
stas ir visas žmogui reikalin-1 
gas pragyvenimas. 

Sekretorius \Vilson pažymė
jo, kad Su v. Valstijose art i
nasi gerbūvis, kokio nekuo-
met dar nebuvę. Neužilgo pri
truksią kelių milijonų darbi
ninku. 

Per praėjusias šešias sa
vaites santikiai žymiai atsi
mainė. Praei ta savaite 9,000 
vyrų daugiau pr i imta į dar
bus, kaip demobilizuota ka
reiviu. 

Sekretorius dar pažymėjo, 
jog nėra jokios baimės, kad 
šioj šalyj prasiplatintų bol-
ševikizmas. f*ia bolševikams 
siausti nėra progos ir netin
kamos salysros. 

Chieagoje gyvuoja ketur i 
federaliai teismai. Taigi ) rra ir 
4 t ii teismų klerkai. Tie kler
kai gali pastoti tur t ingi žmo
nės. Xcs pat i r ta , jog jie gali 
kolektuoti sau 1 nuošimtį iš 
užstatomų teismuose parankų. 

Taip nusprendė vyriausias 
šalies teismas, pasiremdamas 
senai išleistu Įstatymu. 

Chieagoje per praei tus me
tus federaliuose teismuose a-
pie i) milijonai bondsa isdr pi
nigais sukolektuota. Tai atli
ko klerkai. Iš to jie gali gauti 
jiems skiriama 1 nuošimti. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

KAPINIŲ RINKLIAVA. 

SUGAVO BEMELUOJANT 
IR NUBAUDĖ. 

ITegOAvische už blogą pasi
elgimą buvo suareštuotas Ber-
nard (ilinski. Teisėjas jau no
rėjo bylą panaikinti , bet dar 
paklausė kaltinamojo, ko jis 
ta ip daug trukšmaves. 

Glinskį atsakė, jog jis pami
nėjęs gimimo dieną. Tada tei
sėjas paklausė, kada jis gi
męs. 

44Kolumbo d ienoje" — at
rėžė Glinski. 

Teisėjas nubaudė Glinski 
$25. Nes Kolumbo diena yra 
spalių 12. 

Klerkai geriau pelnys už tei
sėjus. 

Jei taip, tai didesniuose 
miestuose federalių teismą 
klerkai pinigiškai geriau sto
vės už pačius teisėjus. 

Teisėjo Carpenter teismo 
vienas valdininkas, kurs per 
40 metu via federalėj tarnv-
boj, pasakoja, jogei senai bu
vo kalbama apie tą įstatymą. 

Bet niekas nepasišventė į-
s tatvmu knvgose ieškoti to 
posmo, to skyriaus, kurs lei
džia klerkams imti sau nuo
šimtį iš parankų, užstatomų 
bondsais arba pinigais. 

Pagal iaus susekta. 
Praeitą vasarą Xe\v Yorke 

anarchistai Kmma Goldman ir 
Alexamler Berkman padėjo 
už save paranką pinigais po 
$25,000. 

Kuomet anarchistai buvo 
nuteisti kalėjiman, jie parei
kalavo sugrąžinti parankas. 
J iems sumažinta a t i t raukus 
vieną nuošimtį. 

Nes vienas iš federalių kler
ku surado įstatymų knvgose 
leidimą tą dary t i . 

Anarchistų advokatas tą 
reikalą padavė teisman. Pas
kui byla atsidūrė vyr iaus ia i 
teisman, Washingtone. Teis
mas nusprendė klerkų naudai. 

Tas Įstatymas paeina iš 1850 
metu. 

Visi vargstančių v lietuvių 
našlaičių ir pasenusių darbi
ninkų priešai gali pasidžiaug
ti. Kapinių rinkliava jiems ant 
naudos šįmet mažai pasisekė. 
Daugelis rinkikių prakai tuo-
damos kaitroje surinko daug 
skaudžių žodžių į savo ausis 
ir širdį, o tik porą dolieriii į 
dėžutę našlaičiams. 

Dar ne visos kuopos prista
tė į centrą savo apyskai tas ir 
surinktus pinigus, bet apie 
kai kurias jau atėjo žinių. 

Neseniai " D r a u g e " buvo 
rašyta, buk 7-toji, t. y. Aušros 
Vartų kuopa mažai terodo gy
vybės. Siuomi tarpu reikia pa
sigerėti Septintosios Kuopos 
veikimu. Kapinėse j i surinko 
našlaičiams 78 dolierius, t. y. 
daugiau už didelę Penktąją 
Kuopą. 

Girdėjome, kad Trečioji 
Kuopa, t. y. Cicero, 111. pra
lenkė visas kitas didžiąsias ir 
mažąsias, bet Centras d a r ne
turi galutino pranešimo. Taigi 
spėjimas gali išsipildyti, o gal 
ir neišsipildyti. 

Je igu visos kuopos Chieago
je butų tai]) pelniusios kaip 
Septintoji, tai kapinių rinklia
va butų davusi netoli tūkstan
čio dolieriu. 

Tiesa pasakius, kas nedavė 
aukos kapinėse,, galėtų duoti 
dabar ir tuomi pakelt i savo 
kuopos garbę. 

L. VYČIŲ CH. APSKRIČIO 
IŠVAŽIAVIMAS. 

BOMBOS — TAI PAČIŲ KA 
PITALISTŲ DARBAS. 

Taip sako socijalistas Bross 
Lloyd. 

Chioagoje gyvena turt in
gas socijalistas VVilliam Bross 
Lloyd. .Jis tvirtina, kad bombų 
sprogdinimas — tai pačių 
kapitalistų agentų darbas. 

Lloyd sako, kad už kokio 
pusmečio S u v. Valstijose už
viešpatausią socijalistai. N e s 
girdi, gyvenimas čia tiesiog 
nepakenčiamas. 

Sako, šiandie čia žrrtoniu 
gyvenimas eina paraleliai su 
buvusiu gyvenimu žmonių 
Rusijoje, kuomet tą šalį auto
krat iškai valdė carai. 

Anot jo, kad panaikinti tuos 
visu ? nerimavimus, reikia tuo-
jaus a tšaukt i šnipinėjimo į-
statymą ir mesti prakt ikuot i 
žmonių deportavimą. 

Lloyd ir save stato kapi
talistu tarpan. Bet j is pasitei
sina, jogei daugelį savo tur to 
pašveneiąs socijaliZlUO reika
lams. 

DIDINAMI MOKESČIAI FŽ 
TELEFONŲ VARTOJI

MĄ. 

Chicago Telepbone Co. pir
mininkas Sunny praneša, kati 
tomis dienomis bu s padidinti 
mokesčiai už telefonų vartoji
mą, kaip firmose, ta ip priva
tiniuose namuose. 

Taippat bus padidinti mokes
čiai ir už 'Monir-distance". 

Kompanija nusiskundžia, 
kad jinai vos galinti suvesti 
galus su galais finansų žvilgs
niu. 

ŽMONĖS NEPATENKINTI 
PERKĖLIMU POLIC-

MONO. 

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

Lincoln parko policmonas 
Philip Yersgrove policijos vir
šininko parėdymu perkeltas 
kiton vieton. 

Žmonės nepatenkinti tuo pa
rėdymu. Nes minėtas polic
monas patroliavo ežero pak
raščiais ir kelis žmones išgel
bėjo nuo nuskendimo. 

PASIBAIGĖ DUONKEPIŲ 
STREIKAS. 

Duonkepių streikas Chiea
goje pasibaigė. Duonkepiai 
priėmė visus darbdavių pasiū
lymus. 

Duonkepiai laimėjo $2 dail
i n a u savaitėje ir*20 centų va
landoje daugiau už darbą nak
timis — nuo 11:00 ligi 5:00. 

Ateinančiam nedėldienyj jau 
Įvyksta 1.. Vyčių Cbieagos Ap
skričio išvažiavimas į National 
G rovė, Riverside, 111. Rengki-
mės visi. Kas nori iki soties 
pasilinksminti ant tyro oro, 
prie puikios muzikos, pažaisti 
lietuviškų ža iVų, išgirsti kele
tą chorų, kurie, kaip visados, 
ta ip ir šį kartą sudainuos daug 
jausmingų dainelių, kviečia
mas atvažiuoti. Atvažiavęs, 
•esigailės. Kviečiame visus. 

Rengimo Komisija. 

kad kaip kurios vietinės drau
gijos labai šaltai žiuri į K. V. 
ir laiko bevertės pr is i rašyt i . 

K a d geriau butų galima iš
aiškinti K. V. organizacijos 
tikslą, su ta r t a gauti gerą kal
bėtoją, kuris plačiai išaiškinti! 
apie Katalikų Vienybę ir kad 
draugijos netik Chicagoj, bet 
ir Illinois valstijoj spiestųsi j 
ta organizaciją. Nu ta r t a kvie
sti visų Bridgeporto parapijos 
katalikiškų draugijų valdybas 
susirinkti į viena susirinkimą 
ir kar tu visiems paaiškinti 
apie Kat . Vienybe. Kam bus 
neaišku, galės duoti klausi
mus. Susirinkime galės daly
vauti ir pašaliniai žmonės. 

Tam tikslui tapo išrinkta 
komisija iš tr i jų ypa tų : B. 
Sekleckio, P . VaiCekauskio ir 
V. Petrausko. 

I š rapor to , kuri išdavė P . 
Vaičekauskas iš K. V. Centro 
susirinkimo paaiškėjo, kad &v. 
Ju rg io parapi jos K. V. sky
rius gauna 4-tą numerį. 

Baigiant susirinkimą dapil-
dyta valdyba. Dabar Kat , Vie-
nvbės 4 skyrio valdyba suda-
ro: gerb. klebonas, kun. M. L. 
Krušas—-kapelionas, P . Vaiče
kauskas—l t pirmininkas, M. 
Margevičia—2 pirm., 8 . Aus-
tynaa—1 rašt ininkas, V. Pet
rauskas 2 raštin., J . Pabijonas 
—iždininkas, J . Andrušiunas 
ir K. Mickeliunas—iždo globė
jai . 

I š r inkta t ry s atstovai į K. 
V. Centro susirinkimą: 1) J . 
Pabijonas, 2) J . Andrešiunas, 
3) P . Vaičekauskas. 

Susirinkimai K. V. 4 skyr. 
bus laikomi kožno mėnesio an
tro pirmadienio vakare, 8v. 
Ju rg io parapi jos mokyklos 
kambaryje. 

Sekantis susirinkimas bus 
birželio 9 d., š. m. 
K. V. 4-to Skyriaus rast. 

3429 South Union Ave., 
Chicago, UI. 

kuopelių, o kur jau tokios 
kuopelės yra , tai prie jų pri
sidės. Taigi visi veikėjai, ei
kite pagelbon Tautos Fondui . 
O tuomet darbas bus pasek
mingas. 

Centro rast. 

PRANEŠIMAI 
IŠ BRIGHTON PARKO. 

Šiandie, t. y. birž. 5 d., 7:30 
vai. vakare L. Vyčių 36 kuopos j -
vyks mėnesinis svarbus susirinki
mas. Geistina, kad visi nariai su
sirinktų. Turime daug svarbių 
dalykų apkalbėti. Po susirinki
mui, jei liks laiko, bus. išpildytas 
programas. 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Lietuvių Brighton Park poli
tiškas pašelpinis kliubas laikys sa
vo prieš pusmetinj susirinkimą ket
verge, birželio 5 d., 1919 m. P. 
Wingelewskio svetainėje, prie 4500 
So. Talman ave. 

Mėnesiniai klubo susirinkimai 
liko perkelti iš subatos į kas pir
mą ketvergę kožno mėnesio. 

Valdyba. 

Nepaprastas Vakaras 
SU VAKARIENE 

rengiamas 

ALTORIAUS PUOŠIMO DR-JOS 
Ketv., Birželio-June 5, 1919 

Aušros Vartę Par. Svetainėj, 23 Placi ir Oakley An. 

Šis vakaras bus tokis kokio da r an t AVest Side ne
buvo. Apar t gardžios vakarienės, bus da r gražiausias 
programas susidedantis iš geriausių kalbėtojų, geriausių 
dainininkų ir t t . 

Kas norite gražiai laiką praleisti i r skaniai pasival-
gyti , tai atsi lankykite, o nesigailėsite. 

Renginio Komitetas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. Raudonojo Kryžiaus šelpėjų 
skyriaus susirinkimas. 

KATALIKŲ VIENYBĖ IR 
RAUDONASIS KRY

ŽIUS. 

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekartą J ų s savo balsais 

spresite, kokia turės būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu
spręstumėte, kviečiame ingyti 
knyga 

"APIE APŠVIETį" 
parašė Kun. Prof. Pr . Bueys. 
Kaina 25c. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGAS PU B. CO., 
1800 West 46th Street, 

Chicago, UI. 

Metinis Didelis Piknikas 
Parengtas 

LIET. GIESMININKU DRAMATIŠKOS DRAUGUOS 
PO PRIEGLOBA SV. 

NEDEUOJ, BIRŽELIO-JUNE 8 d„ 1919 
Bergmann's Grove Riverside, 111. 
Pradžia 9 vai. išryto. Įžanga 25c Ypatai. 

Atsilankę ant šio pikniko galėsite l inksmai dieną 
praleisti t yrame ore ir prie puikios muzikos gerai pa
šokti. 

Kviečiame visu s kuoskait l ingiausiai a ts i lankyt i . 
KOMITETAS. 

Pėtnyeloje, birželio (i d., 8 
vai. vakare, Šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje, naujai susi
tveręs Raudonojo Kryžiaus 
skyrius prie T. F. šaukia pirmą 
susirinkimą. Šiame susirin
kime bus plaėiai aiškinama 
apie L. R. Kryžiaus reikšmę 
ir jo užduoti. Kad pasekmin-
giau L. Raudonojo Kryžiaus 
tikslą atsiekus, reikia vietos 
lietuviams skaitlingai į jį susi-
spiestL 

Todėl, del tėvynės labo, ne
pamirškite atsilankyti susirin
ki man. Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Gegužio 26 d., š. m., Katal i
ku Vienybės vietinio skyriaus 
įvyko ant ras susirinkimas, Šv. 
Ju rg io parapijos mokyklos 
kambaryje. 

Susirinkimą at idarė P . Vai
cekauskas, pirmininkas, paaiš
kindamas susirinkimo tikslą ir 
svarbą. Atstovai dalyvavo nuo 
septynių, draugijų. Aštuntas , 
Sv. Mart ino draugijos du at
stovu atsilankę paaiškino, kad 
draugija dar jn neįgaliojo, tik 
atsiuntė sužinoti tikslą. 

Atsilankius į susirinkimą 
gerb. klebonui, kun. M. L. Kru-
šui, p radė ta svarstyt i Ka t . 
Vienybės reikalai. Pasirodė, 

L. R. Katal ikų Vienybė lai
kė savo nepaprastą susirin
kimą gegužio 27 d., Dievo Ap-
veizdos par. svetainėje, Clii-
eago, Tll. Atstovai ir atstovės 
atsilankė iš visų penkių sky
rių. Veikėjų nemažai ir-gi bu
vo. Kalbėta nemažai ir nuo
dugniai apie Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus rėmėjų kuope
les. Kadangi Katal ikų Vieny
bė y ra stipriausia organizaci
ja 'šioje apielinkėje ir nuolat 
auga ; kadangi ji mato, kad 
jos raginimus katal ikų visuo
menė karštai rėmė praeityje ir 
remdama neapsivylė, bet at
nešė džiaugsmingus vaisius, 
tai ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų kuopelių tvė
rime tarė savo žodį ir išnešė 
vienbalsiai sekančią rezoliuci
j a 

Rezoliucija. 
L. R. Katal ikų Vienybė savo 

laikytame susirinkime 27 d. 
gegužio, 1919 m., Dievo Ap-
veizdos parapijos svetainėje, 
išklausius Tautos Fondo atsi
šaukimą tverti prie Tautos 
Fondo vietinių skyrių Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus šel
pėjų draugijas , vienbalsiai nu
ta rė iš visų pajėgi] remti tą 
gražiausią ir prakilniausią ir 
taip šiandien, ka ip ir ateityje, 
mūsų tėvynei naudingiausią, 
organizaciją. Todėl kreipiasi 
į visus Tautos Fondo skyrius 
neatidėliotinai pradėt i tą pra
kilnų darbą. 

M . M a ž e i k a , p i r m . , 

Pr. Zdankus, rast. 

Galima tikėties, kad visuo
menė rems tą darbą tvėrimo L. 
Raudonojo Kryžiaus rėmėjų 

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 coliai ilgio. 

KAINA—31.00. 

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

KAINA 50c. 

Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St., Chicago, HL 

Mokinkis Angliškai Namie 
L E N G V A I Š M O K T I 

30 Lekcijų B™ no Dabar $2 
J E I G U L E K C I J A N E P A T I K S , GRĄŽINSIME J U S P I N I G U S 

Nėra geresnio budo už ši kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir ra
šyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir t ikriausias būdas išmokti visą ą/i-
RIU kalbą namie. Kiekviena lekcija šo kurso kalba apie atskirus- dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu būdu, kad mokinys netik gali, bet turi 
viską atminti . Jos perstato dalykus taip aiškiai ir prakt iškai , kad inurer.in-
gumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio minti : u to
kia spėka, kad jis nekelia akiu nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Ištari
mas angliškų žodžių ir vert imas lietuviškon kalbon taipgi y ra prakt iškas. 

šis kursas susideda iš 30 gražiai atspauzdintų ant geros popieros lekcijų, 
r i r m a lekcija susideda iš 8 didelių puslapių—visos kitos iš 4 didelių puslapių. 

.štai ką mūsų mokinys sako apie rnusų kursą, išmokęs angliškai: 
"Gerbiamieji:—Meldžiu priimti nuo manės širdingiausią jums padėką už 

jūsų atsakant] mokinimą ir populeriškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų mokini
mu esu užganėdintos visais žvilgsniais. Taipgi, ačiū ir už konsuliaeiją (pa
tar imus) . Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta pagarba J<»-
SEPH KIJAUSKAS, Norristown, Pa., July 11, 1017. 

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję po 
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti—busi užganėdintas ir tamista, mokėda
mas dabar tik $2.00 už tą pati kursą. Bet užsirašyk tuojaus—dabar . Vė
liaus gali but pervėlu. Atmink, mes turime tik 250 šių kursų po $2.00 kiek
vieną. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pirmas. 
Siųsk $2.00 šiandien. Jdėk markių už 15c del iškaščių prisiuntimo kurso. 
Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisnisk lekcijas mums atgal už 
trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, šis kursas yra 
vertas $30.00. Mūsų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi progą gauti 
jj už $2.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pinigus šiandien. 
Užtikriname, kad nesigailėsi. Pinigus siųsk "Money Orderiu" šiuo adresu: 

BEN WAITCHES, 
4456 So. Hermitage Ave., -:-

/ 

Chicago, 111. 

E P 

p 1021 AUSI A j 1ETUVISKA KRAUTUVE CHICAGOJE 

PP.4RL QUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAIO 
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 
c e n t ų k r a s a ž e n k l i g a u s ku.t<ilioį»fį v e l t u i . 

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

Telefonas: DROVER 7309 
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