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METAI-VO? ;IV. No. 134 

Nusileidimas Vokietijai 
reiškia revoliuciją 

Prancūzijoje 
Vokiečių atstovams bus duotas 

atsakymas birželio 9 
PAKYLA NEPASITENKINI

MAI PRANCŪZIJOJE. 

Mažųjų Austrijos tautų laimė
jimas. 

Paryžius, birž. G. — Talki
ninku taikos konferencijoje 
dabar svarstomas ir gamina
mas vokiečiams atstovams at 
sakymas j jų andai paduotu* 
kont r-pasiulymus. 

Pranešama, jog tasai atsa 
kymas bus paruoštas tomis; 
dienomis. Ir vokiečiams bus 
induotas ateinant j pirmadienį, 
birželio 9 d. 

Pastaromis dienomis buvo 
daug rašoma ir kalbama, jog 
talkininkai linksta palengvinti 
Vokietijai taikos sąly^a^. 

Už palengvinimus stovi y-
pač Anglijos ir Suv. Valsti
jų atstovai. Tik Prancūzijos 
atstovai tam sumanymui 
priešinasi. Ypač palengvini
mams priešinasi prancūzų 
premjeras Clemenceau. 

Nebereikalo jis tą daro. Nes 
čia pasigirsta grūmojančių 
balsų. Sakoma, kad jei Pran
cūzija nusileisiant i ir sutik
sianti palengvinti Vokietijai 
taikos sąlygas, tuomet neiš-
vengtina revoliucija Prancūzi
joje. Tuomet prieš vyriausybę 
pakiltų ne tik prancūzų dar
bininkai, bet ir buržujai. 

Jau dabar nerimaujama. 

Jau šiandie Prancūzijoje pa
kilęs platus gyventojų neri
mavimas. Pragyvenimas neap
sakomai pabranges. Visur ple
čiasi streikai. 

Pačiam Paryžiuj streikuoja 
tūkstančiai darbininkų. Rei
kalauja geresnių darbo sąly
gų. Visur pirmoje vietoje dar
bininkai stato finansinius rei
kalavimus. 

(Jyventojai tikisi, kad po 
taikos šalis finansiniu žvilgs
niu kiek pakilsianti, kuomet 
Vokietija duos skiriamų atly
ginimą. 
Nusileidimas Vokietijai reik

štu didelį smūgį prancūzams. 
Ve kodėl premjeras Clemen

ceau su kitais savo kolegomis 
nesutinka nuomonėmis, kari 
vokiečiams butų duota taikos 
sąlygose palengvinimai. 

Mažosios Austrijos tautos. 

A ustrijos-Ungarijos imperi
ja suskilo į dalis. Mažosios 
tautos pasidalino žemes. 

Taikos sutartyje, kuri bu
vo induota austrams atsto
vams, buvo pasakyta, kad 
toms visoms atskirioms tau
toms arba viešpatijoms atei

tyje ginklavimąsis aprobuoja
mas. 

Tai buvo toms tautoms di
delis smūgis. Nes ateityje jos 
nebūtų galėjusios apsaugoti 
savo rubežių. 

Taikos konferencijos tary
boje tuo žvilgsniu aną dieną 
sekė aštrios diskusijos. 

(Jalu-gale mažosios tautos 
laimėjo. Taryba panaikino 
ginklavimosi apribavimą. 

Nieko nelaimėsią vokiečiai. 

Iš visako matyti, jog vokie
čiai jokiu sau palengvinimų ne 
laimėsią nuo talkininku. 

Yra žinių, kad atlyginimo 
klausimas jau atmestas. Vo
kietija pasiūlė sumažinti at
lyginimą ligi 25 milijardu dol. 

Tam pasipriešino Clemen
ceau. Pagaliau s kitos viešpa
tijos turėjo sutikti. 

PETROGRADAS DAR NE 
PAIMTAS. 

Sako pranešimas per anksty
vas. 

Copenhagen, birž. f). — Anot 
estų spaudos biuro pranešimo, 
visos žinios apie Petrogrado 
puolimą yra "perankstyvos." 

Iš estų vyriausios karės 
stovyklos praeitą antradieni 
pranešta, jog Catčinos apylin
kėse bolševikai smarkiai kontr 
atakuoja estus. Bet estai at
muša tas kontratakas. 

Estams tuo tarpu nieko ne
žinoma, kad suomių kariuo
menė iš šiaurių šono eitų ant 
Petrogrado. 

Pietrvtuose nuo Rygos estai 
varosi pirmyn ant Kreitzbur-
go. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PARTIJA LAIMĖJO. 

FILIPINUOSE. 

Manila, birž. 6. — Filipinų 
salose įvvkoi valdininku rinki-
mai. Laimėjo nepriklausomo
ji partija. 

Reiškia, kad žmonės pare
mia savo salų nepriklausomy
bę. 

ATMESTAS "HOME RULE" 
BILIUS. 

Springfield, 111., birž. 6. — 
Žemesnysis legislaturos butas 
didžiuma balsų atmetė atsto
vo Wanless pagamintą bilių 
apie suteikimą valstijos mies
tams "liomo ru l e " (savyval
dos) teisių. 

85 AUKOS NUO PARAKO 
SPROGIMO KASYKLO

JE. 

Tarpe žuvusių turi but daug 
lietuvių. 

Wilkes-Barre, Pa., birž. 7.— 
I)elaware & Hudson Coal Co. 
kasyklų tunelyj Baltimore nuo 
parako sprogimo žuvo daugiau 
aukų, negu pirmiau pranešta. 

Skelbiama jog žuvo 83 dar
bininkai. Gi daugiau 50 ki
tų sužeista. 

Sprogo 300 svarų parako. 
Nuo paties sprogimo mažai 
žmonių žuvo. Bet paskui su
žeistieji užtroško nuo pakilu
siu nuodingųjų dujų ir durnų 
siauram tunelyj. 

Darbininkai tuo tuneliu kas 
rytas buvo vežami vagonais 
į darbo vietas. Tunelis yra po
ros mylių ilgas. 

Pastaruoju kartu buvo su
kabinta 14 kasyklų vagonų, į 
kuriuos susėdo apie pusantro 
šimto darbininkų. Paskutiniam 
vagone buvo sukrautas para
kas blešinėse. Vagonus traukė 
elektrikinis motoras. Visi va
gonai buvo sukabinti vielų 
virvėmis. 

Viena virvė siekė blešinę su 
paraku. Besitrinant virvei su 
blešino iššoko kelios kibirkštys 
ir nuo to sprogo parakas. 

Yra uždrausta bendrai su 
darbininkais gabenti paraką į 
kasyklas. Liet tasai parėdy
mai Ugas laikas buvo peržen
giamas. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.) 

SUSIRGUSI BELGŲ KARĄ 
LIENĖ. 

Prez. Wilsono kelionė atidėta. 

Brusselis. birž. 7. — Tomis 
dienomis čia turėjo atvažiuoti 
Belgiją aplankyti prezidentas 
Wilsonas. 

Bet susirgo belgų karalienė. 
Tad prezidento atkeliavi-

mas atidėtas neapribuotam lai
kui. 

SUV. VALSTIJŲ KATALIKU 
HIERARCHIJA ŠAUKIAMA 

SUVAŽIAVIMAN, 
WaShington, birž. 7. —Šios 

šalies katalikų reikalų vyriau
siojo komiteto pirmininkas, 
Jo Eminencija kardinolas 
Gibbons, vakar pranešė, jog 
jis išleidęs pakvietimą suva-
žiaviman katalikų hierarchijos 
(vyskupų) Suv. Valstijose. 
Suvažiavimas įvyks čia, kata
likiškam universitete, rugsėjo 
24 d., š. m. I 

Tasai suvažiavimas bus pir
mutinis tos rųšies po trečiojo 
plenario suvažiavimo, įvykusio 
mieste Baltimore, Md., 1884 
metais. 

Svarbiausias šito hierarchi
jos suvažiavimo tikslas, anot 
kardinolo, sudaryti komitetus, 
katrie studijuotų ir darbuo
tųsi Bažnyčios ir šalies gero
vei, ypač socijaliu ir švietimo 
reikalais, taippat nušviesti ka
talikų politikinj stovį ir suar
tinti dijocezijas. 

Vyriausiąjin komitetan in-
eina: 

Kardinolas Gibbons, pirmi
ninkas; vyskupas Moldoon iš 
Rockfordo, vice-pirmininkas; 
Toledo vyskupas Schrembs; 
Salt Lake City vyskupas Glass 
ir Chartestono vyskupas Ras-
eell 

Kardinolas Gibbons prie tos 
progos pažymėjo, jog sulig 
išreikšto Šventojo Tėvo Bene
dikto XV noro, Amerikos vy-
skupai turės kasmetinius sa
vo suvažiavimus. 

DU CHIOAGOS P0LI0M0 
NU SUSPENDUOTU. 

Apdaužė žmogų ir tas tuojaus 
mirė. 

Tas įvyko saliune po nu
meriu 4458 So. Wood gat. Sa
liune buvo du poliemonu iš 
New City policijos nuovados 
Michael Mulroyan ir John 
Dougherty. Saliunan inėjo Mi
chael Koranda, 5535 So. Oa-
kley gat. 

Šitas su poliemonais prie 
baro susiginčijo. Imta labai 
karštai argumentuoti. 

Koranda pagaliaus taręs 
poliemonam: 

"Esu mokesčių mokėtojas. 
Kodėl jus neinate lauk iš sa
li uno ir nepildote savo prie
dermių. " 

Poliemonu įsižeidė ir vienas 
iš anų parbloškė Koranda. Ši
tam įlaužta galva ir už kelių 
valandų jis mirė. 

Taip liudija saliunininkės 
duktė, kuri atsitikimo metu 
buvo už baro ir viską matė. 

Bet poliemonu ginasi. Sa
kosi anų vienas tik pastūmė
jęs Koranda. Gi saliunan jiedu 
užėjusiu šunies " la isnių" rei
kalais. 

Policijos viršininkas abudu 
poliemonu suspendavo ir pali
ko arešte, kol viskas išsiaiš 
kins. 

** 

BELGIJA ATSIGAIVINA 
PO KARĖS. 

Juarez, birž. 7. — Miesto 
ir garnizono komendantas, 
pulk. fcscobar, uždraudė iš 
Juarezo į EI Paso gabenti vi
sokį maistą. 

Brusselis, birž. 7. — Belgų 
maisto ministeris paskelbė, 
jog Belgija šiandie jau gali 
pilnai pramaitinti visus turis
tus, kiek jų čia neatkeliautų. 

Belgija šiandie turi užtekti
nai duonos, bulvių ir kviečių. 
Suprantama, maistas toli bran
gesnis, kaip pirm karės. Bet 
jo yra užtektinai. 

JAPONAI PASLAPČIA TA
RIASI SU PRIEŠI

NINKU. 
GALI JIE PADARYTI SĄ 

JUNGĄ PRIEŠ TAL
KININKUS. 

Del to talkininkuose pakyla 
nerimavimai. 

Paryžius, birž. 6. —Anglijos 
ir Amerikos diplomatai yra 
gavę informacijų, kad vokiečių 
ir japonų emisarai šiandie tu
ri konferencijas įvairiose neu-
tralėse vietose. Sakoma, tas 
ypač atliekama Skandinavijos 
šalyse ir Šveicarijoj. 

Kaip anglai, taip ameriko
nai atstovai taikos konferen
cijoje tame nepaprastam ap
sireiškime pramato pavojų at
eityje kaip tautų sąjungai, 
laip pasaulio ramybei. 

Nes ir gali but pavojus, jei 
Japonija su Vokietija susi
jungtų. Japonija šiandie yra 
stipri savo militarizmu. J i ga-
h'tij veikiai atgaivinti ir vo
kiečių militarizmą. 

Japonų nepasitenkinimas. 

Japonai nepasitenkina da
bartine taikos konferencija. 

Talkininkai nepripažino japo
nų reikalavimo rasių lygybės 
reikale. Japonai įsitikimo, 
kad talkininkai vis dar augš-
čiau stato savo rasę už japo
nų rasę. 

Rasių lygybės nepripažini
mas — tai aiškus talkininkų 
smūgis, atkreiptas į japonus, 
neminint jau paties panieki
nimo japonų. 

Shąntungo provinciją japo
nai nuo talkininkų išreikalavo 
tik grūmojimais ir griežtais 
pasistatymais. 

Tas ir turėjo pastūmėti ja
ponus susieiti konferencijon su 
vokiečiais, jei tas yra tiesa. 

Suprantama, toksai japonu 
pasielgimas yra didžiai nedo
ras. Bet nesugauto vagystėje 
ir neturint aiškių prirodymų, 
negalima pavadinti vagiliu. 

Koks japonų-vokiečių sumany 
mas. 

Japonų ir vokiečių sumany
mas gali but visiems aiškus. 
Šitos abidvi viešpatijos vienos 
Ateityje negalės pasistatyti 
prieš talkininkus. Tam tikslui 
yra reikalingos stipresnės jė
gos. 

Tų jėgų japonai su vokie
čiais gali įsigyti tik Rusijo
je. J ie gali Rusiją savaip sut
varkyti, patraukti savo pusėn 
ir padaryti sąjungą prieš 

Angliją, Prancūziją ir Ame
riką. 

Japonai j tautų sąjungą žiu
ri per pirštus. Nes ta sąjun
ga neatsako jos reikalams. 
Sąjungon talkininkai atsisako 
priimti ir Vokietiją. Rusija 
negali sąjungon ineiti, nes ne
susitvarkiusi, y 

Taigi šitos trys šalys su 
laiku gali padaryti nuosavią 
sąjungą, priešingą pirmajai. 
Jei tas įvyktų, tuomet pasau
lis pasidalintų į dvi kita kitai 
priešingi dali. 

Sekanti karė bus baisesnė. 
Slaptas japonų veikimas 

prieš talkininkus neleidžia 
Anglijai išpildyti sumanymo— 
sunaikinti visus paimtuosius 
vokiečių karės laivus. 

Anglijos ekspertai pranešė, 
kad Anglijai tie laivai bus 
reikalingi. Nes sekančioji ka
rė bus su Japonija ir Vokieti
ja. Tad Anglijai vokiški karės 
laivai labai bus geistini. I r 
šiandie tuos laivus naikinti 
nepatariama. 

Taigi sekančioji karė pra-
matoma labjaiis baisesnė >r 
žiauresnė už buvusią. Talki
ninkams prisieina išanksto su
rasti priemones prieš japonų 
su vokiečiais bičiuoliavimasi. 
Jei tas nebus atlikta šiandie— 
rytoj gali pasirodyti jau per-
vėlu. 

Vokiečiams bus duota 
penkios dienos laiko 

Vokiečiai duoda pagelbą rusų 
bolševikams 

BUVO SVARSTOMAS AD-
RIJATIKOS KLAUSI 

MAS. 

Vokieeiams bus duotas apri-
buotas laikas. 

VIS SAVAIP ELGIASI 
VOKIEČIAI. 

Ry{ os fronte jie sėbraujasi su 
bolševikais. 

Paryžius, birž. 7. - Vakar , . ^ o l m a s , birž. 7. - V* 
keturių viešpatijų t a l k i n i n k a i s f'"i kariuomene Rygos fron-

• • i • A.T„X„+; !tf vietoje gelbėti estams, vei 
turėjo susirinkimą Adrijau- • . . J fe . v . 1V ' 
kos pakraščių klausime. Bet 
kažkodėl susirinkime nedalyva 
vo Italijos premjeras Orlan-
do. Tuo tarpu tasai klausimas 
labjausia ir apeina Italiją. 

Be to dar buvo rišamo*' 
ir kitos svarbios probler 
ypač palvtinčios atsakymą 

, . v. . . . . , su pašėlimu atakuoja estus, vokiečiams i ju kontrpasmly- _ * ~ . . . . , Taip buvo visą antradieny mus. i . , . . v. . . . 
T„ ,, . , n • • i • Ant rytoiaus musiai atsmau-Kalbama, kad talkininkai .. 

k-antiems prieš bolševikus, 
į.e duoda pagelbą patiems 
1 olševikams, anot paskelbto iš 
karės stovyklos estų praneši
mo. 

Pranešime sakoma: 
t "Smarkus mūšiai seka Gat-
činos fronte. Bolševikai su vi-

jmo. 
"Pietiniam fronte vokiečių jau pagaminę memorandumą, i • A i i i " n e u n i a m ironte voKiecu kaipo atsakymą i kontr- pa- . . . . 71 , .x . ? * * * , kareiviai (landwerai) vietoje siūlymus. Tasai „ rjemorandu- .. . ,,. . , i r • i 'i , . * J ̂ i r ; priešininką atgal nuo mas su trumpu laišku bus m- < * . . ,v . T, - .. Rygos, je leidžia bolševikams 

ten nieko neveikti, kad mūsų 
frontas labjaus butų spaudžia-

duotas grafui Rantzau. 

Bus duota 5 dienos. 
mas Anot prancūzų spaudos, vo

kiečiams atstovams bus pra- j 
nešta, jogei taikos sąlygų rei-i Washington, birž. 7. — Iš 
kale visokios diskusijos uždą-! tikrų versmių patirta, jog 
romos ir vokiečiams pastato- trumpu laiku žada rezignuoti 
ma penkios dienos laiko. ! laikinas valstybės sekretorius 

Tuo laiku vokiečiai arba,-*0^* 
turės taiko s sutartį patvirtinti i T a i padarysiąs sveikatos 
arba atsisakyti tą padaryti. 

Manoma, kad gavęs talki
ninkų atsakymą grafas Rant
zau kuoveikiaus iškeliausiąs 
Berlynan tarties su valdžia. 

Taigi bus aišku: jei grafas 
Rantzau sugryž atgal į Ver-
sailles, reikš, kad jis bus įga
liotas patvirtinti sutartį. Bet 
jei jis negryž paskirta laiku, 
reikš atsisakymą. 

Talkininkai nepriims turkų 
atstovų. 

Talkininkų taikos konferen
cijos taryba nusprendė nepri
imti konferencijon jokių tur-

žvilgsniu. 

VYRIAUSYBĖ SUGRAŽI
NO KOMPANIJOMS 

TELEGRAFUS IR 
TELEFONUS. 

Washington, birž. 6. — Va
kar generalis postmasteris 
Burleson paskelbė parodymą, 
jogei privatinėms kompani
joms vyriausybė sugrąžina vi
sus telegrafus ir telefonus. 

Šiandie tad vyriausybė jau 
kų plenipotentų. Tik pakviesti h j y i e l ų s i s t e m l J ( , a u g i a n n r . 
turkų mimstenų premjerą k o n t r o l i l l o j a . 
(didįjį vezirą) ir išklausinėti 
apie Turkijos stovį ir reika
lus. 

Užvakar taryba išklausė 
lenkų premjero reikalavimu. 
Lenkų premjeras stipriai gy
nė lenkų teises Silezijoje ir 
kitur. Reikalavo nemodifikuoti 
sutarties. 

Nežinia ką, taryba nuspren
dė šitame klausime. 

NORVEGAI MAITINA VO 
KIEČIUS SILKĖMIS. 

Christiania, birž. 7. — Vo
kiečių valdžia su Norvegų fir
momis padarė kontraktą kad 
šitos per keturis sekančius mė
nesius Vokietijon pristatytų 
100,000 bačkų silkių ir 10,000 
tonų riebumų. Vokietija nž ta 
užmokėsianti 10 milijonų mar
kių. 

Iš to pakilo nepasitenkini
mai darbininkų tarpe. Prasi
deda visur streikai. Nes pri
vatinės kompanijos sakosi ko
vosiančios prieš savo darbi
ninkų unijas, taigi ir prieš 
didesnę užmokesnį. 

SVARBI ŽINIA GHICAGOS 
LIETUVIAMS,) 

Gavome žinių, kad apie bir
želio 22 d. Chicagon atvažiuos 
pp. Mastauskas ir česnulis, 
buvusieji Amerikos lietuvių at
stovai Europoje Lietuvos rei
kalais. 

Jiedu gyvu žodžiu praneš 
chieagieciams, ką, yra nuveikę 
Lietuvos reikalais budamu Pa
ryžiuje ir ką girdėjusiu apie 
Lietuvos ateitį. 
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\ DRAUGAS Šeštadienis^ birželis 7, 1910 

Didžiausias mys ne-
prigulmybes 

priešas. 

^ » Valdžia ir jai 
parama. 

Teko sykį susidurti su 
lenkais, Padere\vskio politi
niais oponentais. Jiems buvo 
bandoma nurodyti pavojus 
Lenkijai iš pusės tokio impe-
rijalistinio premjero, kaip Pa-
derewskis. Jie sutiko, kad Pa-
derewskis jiems neatsakantis, 
bet reikšmingai pridūrė: "Mes 
nepaisome, koks bus šiuo laiku 
Lenkijos premjeras ar prezi
dentas, by tik Lenkija gauna 
nepriklausomybę' \ 

J ie išreiškė sveiką formu-
lą: valdžią, kad ji mums ir 
nepatinka, privalu remti, jei
gu ji tik siekia tautos troš
kimą. Suvienytose Valstijose 
laike karės buvo ir dabar yra 
stipri opozicija dabartiniajai 
administracijai. Bet kuomet 
ši šalis stojo karėn, kad ją 
laimėti, protingoji opozicija 
administraciją ir Prezidentą 
rėmė visa gale. Taip esti vi
sose sveikose šalyse. 

Lietuvoje valdžia, jos sąsta
tą ne visiems gali patikti. 
Mums galėtų nepatikti socija-
listai valdininkai, premjerai 
ir ministeriai. Bet kuomet 
Lietuvos valdžia siekia nepri
klausomos Lietuvos, valdžia 
privalo paramos ir ją palaikys 
ir klausys protingieji kitu 
partijų ir įsitikinimų žmonės. 
Remiame Lietuvos valdžią ir 
mes, nes tame matome viena
tinį kelią prie Lietuvos nepri
klausomybės. 

Mums skaudu buvo patirti, 
kad toks p. Gabrys, vieton Lie
tuvos valdžiai gelbėjus, apie 
ją daug negražių dalykų priš
nekėjo laišku į amerikiečius, 
stengdamasis Lietuvos valdžią 
diskredituoti ir privalomą pa
ramą mažinti. Toks jo žingsnis 
yra pražūtingas ir jam pačiam 
negarbe daro. 

Pasirodo, kad po valdžia p. 
Gabrys bandė kastis ir Lie
tuvoje. Areštu grasinamas 
prasišalino ir savo piktumo 
keršija, nežiūrint tautai daro
mos blėdies. 

Šiuo laiku visai lietuvių tau
tai privalu stoti užpakalyje 
savo valdžios. Kaip bus iško
vota nepriklausoma Lietuva, 
tuomet bus galima kritikos, 
savos ar partijos intakos galę 
demokratinėj šalyj išbandyti. 
Dabartiniuoju kritiškuoju mo
mentu valdžios autoritetą sil
pninti yra pavojinga pačiai 
nepriklausomybės idėjai, ku
ri yra bendra visai lietuvių 
tautai. 

Gana didelis mųs neprigul-
mybės priešas yra Lenkija, nes 
ji nori pasisavinti Vilnių. Ne
mažas priešas yra ir bolševi
kai, nes jie pasiryžo laikyti 
Lietuvą po Rusijos komunistų 
valdžia. Stambus mųs laisvės 
pavojus yra ir Prancūzijoje, 
nog jos ministrų pirmininkas 
yra didis lenkų salininkas ir 
jų politikos rėmėjas. 

Tečiaus visi trys šitie prie
šai krūvoje nėra taip pavojin
gi kaip vienas ketvirtasis— 
mųs pačių nesutikimas. 

Nesutikimai tarpsta tarp 
lietuvių dčlto, kad perdaug tu
rime kytrų žmonių, o perma 
žai padorų. 

Turėjo diplomatams reika
lingų gabumų p. J . Gabrys ir 
turėjo jų kun. A. Viskantas. 
Jeigu juodu butų pakreipę 
tuos savo gabumus prieš mųs 
neprigulmybės klintis, tai tos 
kliūtys butų sumažėjusios, Bet 
juodu jas pakreipė prieš viens-
kitą. P. Gabrys nustebino ame
rikiečius pranešdamas, buk 
kun. Viskantas yra parsidavė
lis. Kun. Viskantas apkaltino 
Gabrį už pranešimą žinių vo
kiečiams. Ta jųdviejų kova nei 
kiek nesumažino mųs nepri
gulmybės kliūtis, bet padarė, 
kad ir Viskantas ir Gabrys 
jau nebetinka i viešąjį darbą. 
Apniekindami vienas kitą juo
du padarė, kad Lietuva turi 
mažiau dviem veikėjais. Tas 
mųs tautos jėgų sumažinimas 
įvyko tada, kada jų labiausiai 
reikėjo. 

Tai senas dalykas, bet jis 
pats dar nenudžiuvęs, o kiti 
naujesni gana gausiai vysta. 

Tautininkai nori vienvbės su 
katalikais, bet šių delegatus 
apšmeižia pačiu skaudžiausiu 
būdu. Mat tautininkams yra 
baugu, kad visuomenė negerb
tu katalikus už įu naudimra 
darty Katalikai, nenorėdami 
ginčų, nutylėjo tą šmeižta. 
Vienatinė jų pagieža buvo ta, 
kad labiausiai apšmeižtąjį pa
darė savo Tarybos pirmininku. 

Bet tokis švelnus apsiėjimas 
su žemos rųšies politiškais lie-
žiuvninkais, nei kiek jų nepa
taisė, bet dar padrąsino. Vei
kiai tautininkų šulai paskelbė, 
buk Chičagos kunigai pardavė 
Lietuvą lenkams. Po to mųs 
" tau t in inka i" tegalėjo susi
kalbėti tik su tais asmenimis, 
kurie trokšta atimti gero var
do teisę nuo kunigų, ir kurie 
be tg i visur sakosi esą katali
kais, nors jų katalikystė teap-
sireiškia tik kenkimu katali
kams. 

To negana. P. Vinikas ir p. 
Račkauskas priguli prie vie
nos tautininkų partijos. Vini
kas ne Račkauskas tapo išrink
tas abiejų Tarybų pirmininku. 
Xuo to laiko p. Račkausko re
daguojamas laikraštis nebetar
nauja tėvynei, o ima daryt i 
klintis Ekzekutyvio Komiteto 
darbams. Juk dėlto ryt-poryt 
Chicagojc ims veikti seimas, 
kad Ekzekutyvis Komitetas 
veikti negalėtų. 

Vienas rusas meldėsi: ' 'Die
ve, apsaugok mane nuo prie-
telių, o nuo neprietelių aš pats 
apsiginsiu.' ' Veikiai atsieis ir 
Lietuvai mintvti, kad didžiau-
si jos priešai yra tie jos vai
kai, kurie asmeninius dalykus 
stato augščiau už visuomenės 
naudą. 

Darbininkų Rųšys. 
Kas darbininkas. 

Daug yra daigtų išrodančių 
labai aiškiai kol neimi apie 
juos atsidėjęs mintyti. Kaip 
tik pradedi juos svarstyti ir 
gvildenti, tai šalę aiškumo at
siranda tiek visokių priedų, 
kad ir pats aiškumas beveik 
paskęsta juose. Taip yra ir su 
darbininkais. 

Rodos visi žinome, ką reiš
kia tas žodis. Darbininkas yra 
pirmiausiai, ne tinginys: Taip 
bent mintijo ir mintija visi 
Lietuvos žmonės. Kaip šviesa 
ir tamsa mųs kalboje reiškia 
vienas kitam priešingus daig-
tus, taip pat darbininkas ir 
tinginys. Taip buvo mūsų kal
boje iki kol mųs žmonės kalbė
davo apie savo naminius da
lykus. 

Bet mūsų žmonėms, ypač 
dvaruose, atseidavo save su
lyginti su svetimais. Dvaro 
laukuose pulkai antrininkių 
kaupdavo bulves arba runke
lius, o keli. "ponaič ia i" jas 
prižiūrėdavo, kad neliautų 
dirbusios. Jie patys nuturėda
vo matikų rankose, nekaps
tydavo žemės, o tik pristovė
davo antrininkes, užrašydavo 
jų vardus-pavardes su darbo 
dienomis. Tuos pristovus mųs 
žmonės nevadindavo darbi
ninkais, tiktai ponaičiais ar
ba ponais. Tokiu būdu žodis 
" d a r b i n i n k a s " pasidarė prie-

gimęs 

šingas žodžiui "ponas" . Sulis 
to butų turėję pasidaryti, kad 
ponas ir tinginys reikštų tą 
patį nieko neveikimą. 

Dvi darbo rūšys. 

Bet ar žmonės neklydo, pri-

toki jau darbininkai, kaip ir 
šienpjuviai, nes ir kojos taip 
pat kaip rankos priklauso žmo
gui. Kur per geležinkelį sker
sai eina kitas kelias, ten yra 
pastatyta angšta budelė ir jo
je sėdi žmogus. J is nedirba 
nei rankomis nei kojomis, tik 
nuolat yra įtempęs akis, kad 
pamatytų ateinantį traukinį ir 
neleistų keliauninkams eiti 
skersai geležinkelio. Lygiai ir 
tramvajaus mašinistas tedirba 
tik akimis, o bet-gi yra tik
ras darbininkas dėlto, kad 
darbininku žmogus tampa 
kuomet jis turi ilgai ir nau
dingai įtempti kokią nors sa
vo jiegą: rankas, kojas, akis, 
ausis ar ką kitą. Žmogus gar
siai rėkaujantis traukinių iš
ėjimą didelioje geležinkelio 
stotyje yra tikras darbininkas. 
Jis dirba plaučiais. J is nei 
kiek nėra menkesnis darbinin-
kas už tą, kuris sunkenybes ne 
šioja ant savo kupros. 

Tarp jiegų, kurias žmogus 
gali naudingai įtempti, yra ir 
jo protas. Dėlto darbininkas 
yra subrendęs žmogus, moki
nantis vaikus; darbininkas v-
ra ir vaikas, kuris ištikrųjų 
mokinasi. Abiejų darbo yra 
nevienokia išvaizda, bet įtem
pia tą pačią žmogaus jiegą, 
būtent, jo atmintį ir protą. 

Protu dirba inžinieriai da
rydami pienus dirbtuvėms ir 
išdirbiniams. Protu dirba 
skaitliuotojai didelėse pirkly-
bos ir pramonijos įstaigose. 
Protu dirba gydytojai, advo
katai, chemikai, vaistininkai 
ir kiti. 

Tai-gi dvi yra didelės darbo 
skaitydami ponus prie tingi- rųšys: kūno jiegų darbas ir 

dvasios jiegų darbas. Apš
viestoji stabmeldija prieš 

vi\ų\ Tas pats pristovas dvaro 
raštinėje skaitėsi darbininku. 

pimą, o uz prižiūrėjimą, kad 
visos lysios butų- užkauptos 
gerai ir iki paskirtam laikui. 
Tai-gi dvaras skaitė darbu ir 
pristovėjimą, o antrininkės 
darbu vadino tiktai kaupimą. 
Keno čia tiesa; ar dvaro, ar 
antrininkių! 

Nors mes žinome nesuskai
tomą daugybę visokio nedo
rumo, kurį pridirbdavo Lietu
vos dvaruose visoki antrinin
kių prižiūrėtojai, tečiaus tu
rime pripažinti, kad ne vien 
kaupimas yra darbas. Kaupi-
kės, kūlikai, šienpjuviai dirba 
rankomis ir dėlto neabejotinai 
turi teisę vadintis darbinin
kais. Bet durpas darant reikia 
išminti. Tada rankos nieko ne
veikia, o dirba tik kojos. Žmo
nės dirbantieji kojomis yra 

Jis ėmė užmokestį ne už kau- j Kristui užgimsiant tiktai dva
sios jiegų sunaudojimą skaitė 
garbingu užsiėmimu. Rymo 
kalboje tat vadinosi artės li
berales, t. y. laisvasis menas. 
Rymo piliečiams skaitėsi pri
tinkančiu daigtu užsiimti vie
na ar kita to meno rusinu. 

Rankų arba šiaip kūno jie
gų įtempimas darban skaitėsi 
tik žemos kilmės žmonių prie
derme ir vadinosi opus servi-
le, t,y, vergų darbas. Iš tų 
kūninių darbų stabmeldiškojo 
Rymo senovė šiaip taip pager
bdavo artojo darbą, kuris va
dinosi agri cultura, t. y. lauko 
gerinimas. Buvo net pasakų 
apie senuosius didžiavyrius, 
kad žagrę palikę, ėjo tvarkin-
ti respubliką, o sutvarkę vėl 
grįžo prie arklo ir akėčių. 
Taip, sako padaręs Lucijus 

Quinctius Cincinnatus 
apie 519 m. prieš Kristui už
gimsiant, miręs apie 439 m. 

Kristus ir dvi darbo rųšys. 

Kristaus gyvenime matome 
abidvi darbo rųši. Sugrįžęs iš 
Egipto kaipo mažas, gal 7 ar 
8 metų bernaitis, jis padėjo 
dirbti savo augintojui rank
pelniui dailidei šv. Juozapui 
iki kol pabaigė 30 metus. Nuo 
30 iki 33 metų V. Jėzus dir
bo nebe rankomis, bet protu 
ir balsu, skelbdamas žmonėms 
Evangeliją. 

Šita aplinkybė padarė dide
lę permainą žmonių protuose. 
Kristaus mokslas užviešpatavo 
visur, kur pirma buvo prapli-
tusi Rymo galvbė. Tas moks-
las pasklydo dar daug pla
čiau, negu buvo pasklydusi 
Rymo galybė. Kristaus mokslu 
persiėmę Europos gyventojai 
kūnines darbo rųšis negalėjo 
paniekinti, neįžeidę ir Kris
taus. Tai-gi krikščionija tvir
tino visur ir visada, jog kū
ninės darbo rųšys yra garbin
gos ir geros, nes pats Išgany
tojas didžiausią savo amžio i 
dalį perleido tais darbais. 

Jei Kristus butų užgimęs 
iš žemdirbių ūkininkų, tai tą 
graži iiii učių permaina ne
būtų pasidariusi taip didelė. 
Rymieč ia i t ik bu tų p r idė ję 
Kristaus pavyzdį prie Cincin-
nato pavyzdžio. Bet Kristui 
buvus bežemiu mažo miesto 
rankpelniu ir tie bežemiai 
rankpelniai įgijo pagarbos 
taip plačiai, kaip plačiai pra-
plito krikščionija. 

Šiandien jau niekas nedrįs
ta paniekinti rankpelnių. Tą 
padarė krikščionija. Bet Šian
dien vietomis retkarčiais gir
disi balsų, kad tik vienos kū
ninio darbo rųšys tėra tikru 
darbu, o kad visi dirbantieji 
protu yra ponaičiai, buržujai 
ir tinginiai. 

Tarp krikščionių šita pažiū
ra negalės įsigyventi. Jie ger
bia rankpelnius dėlto, kad 
Kristus buvo rankpelnys. J ie 
visgi nepaniekins ir dvasinio 
darbo dėlto, kad Kristus apie 
trejus metus jį dirbo ištisai ir 
nuolatai. 

Su Lietuviškais Parašais 

Pirmosios Komunijos Atmintis 

Priėmė Pirmąją Komuniją 19 m. 
Bažnyčioje Mieste 

Klebonas Kun 
Spalvuoti pavckslai 14x9 colių. Kaina 15c. 

Gražus nespalvuoti (Sepia) 15x10 colių. Kaina 15c 
Taipat galima gauti ir Dirmavonės Atminties Paveikslų. 

"DRAUGO"-KNYGYNAS, 1800 W. 46tii St., Chicago, III. 

GALIMA GAUTI PIRKTI 
Labai graži, ir nesunki sulošti 

Trijų veiksmų drama 
K A I N A 20c. ) 

"DESENZANO MERGELE" 
Kas myli gražius, krikščioniškus veikalus statyti 

ant scenos, tebando imti "Dcsenzano Mergelę." Kas ma
tys tą veikalą suloštą, norės ir antrą kartą matyti. Nau
dokitės, nes gali greitai pritrukti. 

Užsisakydami kreipkitės šiuo adresu: 

"DRAUGAS" PUB. CO. 
1800 VVEST 46th STREET, CHICAGO, ILLINOIS \ 
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LIETUVOS LIUOSYBĖS , Kairis, P. Elseika, M. Kutkus, 
j 

SARGAI. |A. Pečikonis, A. Bil įavicius, 
| A. Žiugžda, F . Nedvaškas, J . 

Gegužio 15 d., š. m., Lietu- j Jankauskas, S. Tarazas, A. V. 
vių svetainėj, 180 New York j Lezas, A. Baltutis, R. Sarapas, 
Avc, Ne\vark, N. J . Newarko j V. Bingle, A. Roffa, J . Šaltai-
lietuviai turėjo susirinkimą. nįs, J . Kavaliauskas, J . Ki-
Susirinkinią atidarė seržantas, dulaitis, J . Dubickas, ir A. S. 

Darbininkų rūšys. 

Tuos pačius darbus dirban
tieji žmonės yra ne vienos rų
šies darbininkai. Nekalbu a-
pie mokėjimą ir norėjimą 
dirbti, bet apie prilygimą 
tarp darbo ir nuosavybės. Lie
tuvos ūkininkas ir jo bernas 
abudu lygiai dirba ant to pa
ties lauko, abudu valgo iš to 
paties bliudo. Juodu abu yra, 

(Tąsa ant 3 pusi.).' 

V. Vaškas, plačiai paaiškin
damas šito susirinkimo tik
slą, atsiliepdamas į visus jau
nus vyrus ir ragindamas dėtis 
j Lietuvos Liuosybės Sargų 
pulkus. Susirinkimą atidarant, 
L. Vyčių choras, po vadov. 
prof. J . Banio, sugiedojo Lie
tuvos ir Amerikos himnus. 

Vakaro vėdėjum išrinktas: 
serž. V. Vaškas. Vaidybon 
pateko sekantieji: Serž. V. 
Vaškas, pirm., A. A. Pempė, 
vice-pirm., A. Žiugžda, kasiu., 

Trečiokas. Viso 34. 
Čia prisirašę vyrai beveik 

visi yra buvę kareiviais. To
dėl mattoma: trumpu laiku su
daryti bent iš kelių šimtų L. 
L. Sargų pulką. 

Gegužio 29 d. laikytame L. 
L. S. susirinkime nutarta pra
dėtą darbą, paskelbti viešai 
per laikraščius ir tuomi para
ginti kitų kolonijii lietuvius 
prie darbo. Tad, į darbą, bro
liai! Į L. L. Sargų Pulkus! O 
mūsų tėvynė, Lietuva tikrai 

x\. S. Trečiokas, sekretorius, i bus liuosa. 
Sekantieji vyrai prisirašė | A. S. Trečiokas, (vardu vald.) 

prie L. L. Sargų, Newarko I Newarko L. L. Sargų Sekr. 
pulko: Serž. V. Vaškas, Serž. 
Otto Čunis, Serž. J . Karlonis, 
rusų kar. ofic. A. A. Pempė ir 
J. Nevulis; A. Milius, S. Ta
rasas, K. J . Švedas, Z. Selves-
travičius, S. J . Misiūnas, K. 
Krumenas, Jona s Budenas, J . 
Budenas, M. Jaškauskas, B. 

P. S. Yra suaukota pinigų 
del L. L. Sargų reikalų. Au
kotojų vardus ir atskaitą pas
kelbsime vėliaus. 

Su visokiais reikalais L. L. 
Sargų galima kreipties prie 
sekretoriaus: A. S. Trečiokas, 
319 Walnut St., Newark, N. J. 
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PIRKITE KARĖS TAUPY

MO ŽENKLELIUS (YV.S.&.). 
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Socijale Rekonstrukcija. 
Vertė M.—a. 

(Tąsa.) 

Darbininkų dalyvavimas indu
strijos valdyme. 

Darbininkų teisė organizuo
tis ir derėtis su darbdaviais 

amatninkij unijomis, yra ke
lias, kurį pataria toji darbda
vių grupė, kad suteikti darbi
ninkams tinkame, dalį indu
strijos valdyme. Negali būti 
nei abejonės, kad darbdaviams 

Kaip tautos, taip ir pačių dar-j pamatais, kaip ir viešosios mo-! gėdą nuo mūsų šalies praša-
biuinkų naudai tas darbas1 turi j kyklos. Mes nenorime apšvie- j linti kitaip, kaip tik vaikų 
būti padarytas pamatinai vi-1 toje turėti nei paskirstymo į I darbą apdedant taksais taip, 
suotinu. Nor s dabar mes nega- i klases, nei valstijos monopo-1 kad tas darbas negalėtų apši
lime to dalyko smulkmeniškai liaus. j mokėti. Toji priemonė ineina ' ' 

į priedą prie federalio ineigų 

per savo atstovus buvo apkal-' atvirai t a s priemones pritai-
bėta augščiau, svarstant Karės k i u « n e t i k > k a d pasigerintų dar-
Darbų Bordą. Yra vilties, kad, bininkų gyvenimas, bet ir la-
neatsiras žymesnio ska ič iaus ' b a i P a r ė t ų jų santikiai su 
darbdavių, kurie tam butų 
priešingi. Be to darbininkai iš-
lengva turi gauti didesnę at
stovybę pramonės valdymo da
lyje, kurią Anglijos Quakerių 
darbdavių grupė parvadino in-
dustrijale dalimi—"prižiūrėti 
išdirbystės bėgį ir mašineriją, 
kokie turi būti išdirbiniai, 
darbininkų samdymas ir atlei
dimas, darbo valandos, algos, 
bonusai ir tt.; labdarybės dar
bas; dirbtuvės tvarka; santi-

• . » • * . • 

kiai su<amatninkų unijomis." 
Įsteigimas • dirbtuvės komitetų, 
kurie kur tik galima veiktų su 

• v * • / 

darbdaviais, padidintų našu
mą ir išdirbinių kiekvienoje 
įstaigoje. 

Nereikia čia nei kalbėti apie 
saugumo ir sanitarijos dirb
tuvėse svarbumą, nes tai be
veik visur pripažįstama. Rei
kia tik praplatinti ir sutvar
kyti daug dabar esančių įsta
tymų ir visur geresnės admini
stracijos, kuri tų įstatymų lai
kytus. 

Amatų mokinimas. f d 
Reikalas induštnjalio arba* 

kaip paprastai sakoma, amatų 
lavinimas visur pripažįstamas. 

apkalbėti, tečiau turime porą 
patėmijimų padaryti. Pirmiau
siai amatų lavinimas turi būti 
tiekiamas tokioje formoje ir 
tokiomis sąlygomis, kad nuo 
darbininkų klasės vaikų neat
imti nors pamatinių kultūrinės 
apšvietos pamatų. Sveika de
mokratija, kurioje nors savo 
piliečių klasėje negali toleruo
ti tyrai industrijinės arba 
amatų apšvietos. Mes nenori
me laikyti darbininkų vaikus 
kokioje nors ypatingoje klasė
je, kurioje jie butų atskirti 
nuo kultūrinės apšvietos sfe
rų. Antrasai patėmijimas yra, 
kad amatų lavinimas neturėtų 
vedamas taip, kad sumažinti 
reikšmę parapijinių mokyklų, 
arba kitos nor s klasės priva-
.^in^^niokyJvlu. "Ištikrugų. toje 
sistemoje1 tuf.ė'tų'••jbū'tį įgraplės-
tos progos ant visų tinkamųjų* 

Vaikų darbas. 
Nuo apšv ie tos k laus imo, na-

biliaus, kuriuo užvedama de
šimtas nuošimtis taksų ant vi-

turaliai me s prieiname prie ' sų vaikų išdirbamųjų dalykų. 
vaikų darbo. Mūsų šalies dau 
gumos valstijų viešoji opinija 
aiškiai eina prieš vaikų, jau
nesnių kai šešiolikos metų, 
nuolatinį industrijai} darbą. 
Palyginamai trumpu laiku, vi
sos mūsų valstijos, išskyrus 
keletą atsilikėlių, tame protin
game reikale turės išsidirbu
sios įstatymus. Viešosios opi
nijos išmokinimas turi nepasi
liauti, bet kadangi tas veiki
mas labai išlengva teslenka, 
tai tų valstijų legislaturos kai-
kuriose apielinkėse užtikro il
gai dar negalės įstatymais vai
kų darbo panaikinti, ir kadan
gi Kcating-0wen aktas atras
tas nesutinkančiu su kohstituei 
ja, tai išrodo, kad nėra jokio 

privačių mokyklų tais. pačiais, įrankio, kuriuo butu galima tą 

Tie visi augščiau privestieji 
pasiulijimai apima beveik vis
ką, kas turėtų praktiškos ver
tės, tuojau reikalingojo rekon
strukcijos programo Ameriko
je. Pamatiniai visas tas prie
mones, įstatymus, rekomenda
cijas Suvienytos Valstijos savo 
principuose laike šios karės 
buvo pripažinusios, arba bent 
jos buvo užgirtos svarbesniųjų 
socijalių ir industrijos grupių 
ir organizacijų. Jei jos visos 
butų įgyvendintos butų pa
žengtas- didelis žingsnis prie 
socijalio teisingumo. Kuomet 
jos visos bus įvestos į veiknię, 
tuomet bus • tengvas i r ' aiškus 
kelias prie ^dąr. d ( ^ ^ į \ į į r 
naudingesnių pašękmiį ' 

(Toliaus bu$). 
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" DARBININKŲ RŲšYS. 

(Tęsa nuo 2 pusi.). 

beabejonės, darbininkai, bet 
ne vienoki. Iki šiol kalbėjome 
apie darbo rūšis, dabar pri-
seina pažiūrėti į darbininkę 
rus i s. 

Liuosas darbininkas. 
a 

Liuosas darbininkas vadi
nasi tas, kuris dirba be prie
žiūros. Taip dirba ūkininkas 
ant savo žemės ir amatninkas 
mieste savo dirbtuvėje. Jis 
neima" algos nuo nieko ir nie
kam neišduoda apyskaitos iš 
savo darbo. Vienas jo rūpes
tis dirbti tiek, kad užpelnytų 
kiek nori ir gali. Jei jis yra 
ūkininkas, tai jis parduoda sa
vo dirvų ir lauki} vaisias; jei 
jis yra amatninkas, tai jis tu
ri tik žiūrėti, kad atliktų dar
bą sulig sutarties. 

Galima spėti, kad šita dar
bininku rūšis yra rrniausia. 
Bet ji netarpsta tirštai apgy
ventose šalvse ir dideliuose 

•r 

miestuose. 
Senovėje liuosus darbinin

kus buvo beveik visai nustelbė 
vergų darbai. Paskui krikš
čionijai susilpninus vergija, 
kada liuosieji darbininkai bu
vo atgiję, Europos miestų au
gimas vėl padarė jiems pa
vojų. Tada jie padarė amatų 
brolijas, iš vokiško vadina
mus eekus (Zeeh). Mėsininkai 
turėjo savo broliją, dailidės 
savo, kalviai ir kiti kiekvie
nas savo. Visų brolijų atstovai 
turėdavo žymų balsą miesto 
valdyme. Dažniausiai nuo jų 
priklausė miesto politika. Ka
raliai mažino tų brolijų tei
ses ir jiegas, bet jos sutar-
damos su dvasiškija sudarė 
Europos miestų laisvės pra
džią, šaltinį ir apsaugą. 

Liuosų amatninkų brolijos 
patęsė iki galui aštuonioliktojo 
šimtmečio. Liberalai jų ne
kentė taip pat kaip ir apš
viestasis karalių absoliutiz
mas. Bet panaikino tas liuosų 
darbininkų brolijas kylanti 
kapitalistiškoji pramonija. 

Samdyti darbininkai. 

Samdytų darbininkų atsi
rasdavo ir prie laisvų dar
bininkų. Kalvis, gaudamas 
tiek užsakymų, kad pats su 
savo šeimyna ir mokiniais ne
galėjo jų apdirbti, siūlydavo 
pabaigusiam mokintis vyru
kui pasilikti prie darbo už 
užmokestį. 

Išradimas garu ir elektra 
varomų brangių mašinų vers
te versdavo plikšus amatnin-
kus pasilikti dirbti prie savo 
mokintojo, nes jis turėjo už 
ką nusipirkti darbą palengvi
nančių ir papiginančių masi
n į , o jaunas pabaigęs mo
kinys tų pinigų neturėjo ir ne
galėjo išlaikyti. 

Taip, sakysim, kalvis išpra-
džių samdėsi vieną pagelbi-
ninką, paskui daugiau, paskui 
jau šimtais. Frydrikas Krupp 
1810 m. Essene teturėjo tik 
mažą kalvę, 1817 ir turėjo 
dn samdytu darbininku, 1818 
m. jis jau pasistatė aštuonis 
pečius. J o sunūs Alfredas 1851 
jau buvo didelis fabrikantas, 
nes sugebėjo padaryti vieną 
plieno gabalą 4500 svarų, ko 
iki tam laikui niekas ne įvei
kė, o paskui jis liedavo plieną 
100,000 svarų gabalais. J i s 
jau turėjo daugybes darbi
ninkų. To sunūs Frydrikas Al
fredas pastatė dirbtuvę ant 
150 akerių žemės, kur pora de
šimčių tūkstančių darbininkų 
kasdien išdirbdavo 1,877 tonus 

į plieno. Tai pavyzdis, kaip di
džioji kapitalistiškoji įstaiga 
išdygo iŠ liuoso amatninko 
dirbtuvės. 

Samdytieji darbininkai yra 
panašus liuosiems darbinin
kams tuomi, kad turi laisvę 
dirbti arba nedirbti. Bet yra 
ir skirtumų. Liuosas darbi
ninkas dirba be priežiūros, o 
samdytasis po priežiūra. Liuo
sas darbininkas turi rūpintis 
gauti užsakymų, samdytam 
darbininkui tas nerupi. Liuo
sas darbininkas ima užmo
kestį už padarytą daigtą, sam
dytasis gauna algą už darbą, 
ne už daigtą. 

Daugelis dirbtuvių sujungia 
laisvę ir samdymą suderėda
mi su darbininku mokėti jam 
algą už valandą ir pridėti 
skyrium užmokestį už padary
tus darbus. Amerikoje tat va
dinasi piece-work. 

Samdytų darbininkų būvis 
pasidaro geras tada, kada y-
ra daug darbo> o mažai darbi
ninkų. Tada algos kyla ir pa
gerinimai dirbtuvėje lengvai 
gaunami. Bet pasitaiko, kad 
darbininkų atsiranda daug, o 
darbo maža. Tada užeina sun
kios dienos, ne s maitytis rei
kia, o uždarbio nėra. Tada į-
vairųs sukčiar pasinaudoja 
darbininkų vargų, užkinky
dami juos į sunkų darbą už 
mokestį, kurio neištenka nei 
maistui Tada nieko nekaltas 
samdomasis darbininkas turi 
tokį gyvenimą, kaip žmogžu
dys katorgoje. Turtingi ir mo
kinti kapitalistai pasisamdo 
gana suktų pagelbininkų, kad 
darbininkus supančiotų. 

Darbininkai išrado šiokių 
tokių priemonių gintis. Di
džiausia priemonė yra strei
kas. Kad streikuojant gavus 
pagelbą iš draugų, darbininkai 
sudaro draugijas. Apie jas rei
kės pakalbėti plačiaus. 

Vergai. 

Trečioji darbininkų rųšis bu
vo stabmeldiškoje senovėje 
taip įsivyravus, kad visas 
Rymo viešpatijos gyvenimas 
stovėjo ant vergų darbo. 
Vergai nesiskaitė žmonėmis. 
Jiems valia buvo gimdyti vai
kus, bet nevalia buvo turėti 
moterystės. Tuomi jie buvo 
lygiai pastatyti gyvuliais. 
Vergams nevalia buvo daly
vauti stabmeldijos pamaldo
se. Jų darbas buvo sunkus ir 
p r i v e r s t i n a s , o u ž m o k e s č i o n e i 
kiek. Ką vergas uždirbdavo, 
tą atsimdavo jo savininkas. 

Būdavo ponų, kurie parsam-
dydavo savo vergus sveti
miems ir už tatai imdavo pel
ną nieko nedirbdami. Kad 
vergas dirbtų, ponai jį versda
vo plakimu. Vergui prie jų 
pripratus, savininkas vartoda
vo kankynes. Prikalimas prie 
kryžiaus buvo vergams išras
ta mirtis. 

Krikščionija pirmiausiai pa
taisė stabmeldžių pažiūras į 
vergus, apskelbdama, jog ir jie 
yra to paties Adomo vaikai, 
jog turi dūšią ir pas Dievą y-
ra lygios vertės ir liuosaisiais. 
Toliau krikščionija privertė 
savininkus apseiti su vergais, 
kaip su artymais, kuriuos rei
kia mylėti, kaip patį save. 

Ilgainiu Kristaus mokslas 
taip apėmė pasaulį, kad vergi
ja tapo panaikinta viduje XIX 
šimtmečio Amerikoje, o pabai
goje to šimtmečio Afrikoje. 
Europoje vergija jau seniau 
buvo išnykus. 

Negalima tikrai sakyti, ar 
vergija neatgis netolymoje at
eityje su truputį kitokia iš
vaizda. 

Baudžiava. 

Vergijos sesuo buvo bau
džiava. Jiedvi turėjo tą bend
ra, kad žmogus kitam žmogui 
turėdavo dovanai dirbti ne iš 
liuosos valios, o iš prievartos. 
Tečiaus skirtumas tarp 
vergijos ir baudžiavos buvo 

tas, kad baudžiauninkas galė
jo turėti nuosavybės. J is taip
gi ne visą laiką dirbdavo po
nui, o tiktai keturias daugiau
siai penkias dienas į savaitę 
vasaros metu. Vergijoje ir ver
go darbas ir pats vergas pri
klausė ponui, baudžiavoje tik 
darbas priklausė ponui, o bau
džiauninkas buvo tiktai jo 
pavaldinys, bet ne nuosavybė. 

Baudžiavos vėliausiai išny
ko Rusijoje 1861 m. ir dar vė
liaus Lenkijoje po Rusijos 
valdžia 1864 metais. 

Baudžiavų ir vergijos grįžimo 
pavojus. 

Po karei matoma daug per
mainų ne vien viešpatijų ribo
se, bet taip-gi darbo ir už
darbio srytyje. Rusijoje nuo 
visų asmenų tapo atimta visa 
ką jie turėjo. Dabar tenai 
kiekvienas žmogus su visu 
kuomi priklauso nuo bolševi
ko valdininko. Jei tam patin
ki, tai gauni ir valgyti ir ki
tokių gėrybių. Jei tu ar tavo 
pažiūros nepatinka, tai esi 
kaip vergas: turi dirbti, bet 
tavo darbo vaisiais naudojasi 
kiti. 

Tie patys dalykai jau užėjo 
Vengrijoje ir bemažko neį
vyks Vokietijoje. Pavojinga 
yra žaisti su ugnimi. Dar 
pavojingiau yra klaidingai 
nustatvti uždarbio ir nuosa-
vybės santikius. Jei reikės 
dirbti, o nebus nuosavybės, 
tai bus vergija išnaujo, kaip 
buvo prieš Kristų. 

Pirma tapo paskleistas žo
dis, kad vieni žmonės yra vie
nos beždžionės vaikai kiti ki
tos. Tokiu būdu susilpnyta 
krikščionijos mokslas apie ar-
tymo meilę ir teisių lygybę. 
Prie to prisidės pavedimas 
viso pasaulio turtų vienos 
partijos žmonėms ir vergija 
viešpataus plačiaus negu seno
vėje. 

CHIOAGOS KATAt . CHORŲ 
SUSIVIENIJIMAS. 

N. Y. LIET. DR-JŲ VEIK. 
KOMITETO SUSIRIN

KIMAS IR REZO
LIUCIJOS. 

Didž. N. Y. Liet. Draugijų 
Veikiantysis Komitetas turėjo 
savo paprastą susirinkimą. 
Tarp kitko apsvarstė reikalą 
rengiamo New Yorke New 
Yorko, New Jersey ir Conn. 
valstijų lietuvių seimo ir didu
ma balsų jo šaukimą užgyrė. 

Toliau buvo įneštas klausi
mas, ką reikia daryti su tau
tininkų šmeižtais ant gerb. K. 
Česnulio! įnešta išnešti rezo
liuciją ir pareikalauti, kad 
tautininkai tas visas melagy
stes atšauktų. Rezoliucija/bu
vo sustatyta ir priimta 28 bal
sais prieš 4. pp. Narvydas, 
V. Sirvydas, Maknavičius ir 
Pačesa balsavo priešai rezo
liuciją. 

Rezoliucijos turinys yra 
šioks: 

"Mes lietuvių draugijų at
stovai, susirinkę Didžiojo New 
Yorko Lietuvių Draugijų Vei
kiančiojo Komiteto Susirinki-
man, perskaitę "Tėvynė je" ir 
* * Vienybėje Lietuvninkų'' 
Tautinės Tarybos protokole 
tilpUsius pranešimus apie mū
sų Komiteto surengtą mass-
mitingą, atrandame: 

1. kad mūsų parengtame 
mass-mitinge, mūsų kalbėtojas 
gerb. K. Česnulis, jokio nepa
sitikėjimo dabartine Lietuvos 
valdžia, kaip tie laikraščiai 
skelbia, neišreiškė, 

2. kad Tautinės Tarybos ir 
minėtų laikraščių pranešimai, 
tai yra grynas prasimanymas 
ir noras gerb. K. Česnulį ir ki
tus mūsų veikėjus apšmeižti 
visuomenės akyse ir juos dis
kredituoti. 

3. tokį laikraščių ir Tautinės 

Seredos vakare, birželio 4 d., 
š. m., Mark White Sąuare 
svetainėj įvyko Chicagos ir 
apielinkių parapijų ir L. Vy
čių Apskričio chorų atstovų 
susirinkimas. Susirinkamą pra 
dėjo ir vedė p. A. Pocius. 
Laikinė raštininkė išrinkta 
p-lė J . Šulckaitė. Dalyką ge
rai apsvarsčius, sutvertas nau
jas chorų Apskritys, po vardu 
4 'Chicagos ir Apielinkės Lie
tuvių Rymo-Katalikų Chorų 
Susivienijimas.'* Naujojo Su
sivienijimo tikslas yra sekan
tis: 1) Atstovauti lietuvius 
svetimtaučių iškilmėse, 2) Pa
įvairinti ir pagražinti tautos 
bei bažnyčios ypatingas iškil
mes, sumokinant tas pačias 
giesmes ir dainas ir bendrai 
susirinkus dainuoti, 3) Abel-
nai kelti lietuvių talentus, 4) 
Palaikyti tvirtesnius ryšius 
tarp Lietuvių Rymo-Katalikų 
giesmių ir dainų mėgėjų, 5) 
Įsteigti choristams vasarinius 
kursus, kur kiekvienas choris
tas galės ypatingai lavinties. 
Pelnas iš visokių Sus-mo su
rengtų pramogų, koncertų ir 
tt. bus padėtas išleidimui mu-
zikališkų veikalų ir įsteigimui 
knvsrvno, kuriame kiekvienas 
choristas galės rasti sau viso
kių tinkamų dainų. Kiek
vienos parapijos bei kitoks ka
talikiškas choras, norėdamas 
Susivienijiman įstoti, turi įmo
kėti $5.00. Jeigu ant repetici
jų per metus nesilankytų, nu
stoja teisių prigulėjimo prie 
Sus-mo. Ant repeticijų lanky
masis kiekvienam chorui bus 
patogus ir lengvas, nes, atsi
radus reikalui, kiekvienas cho
ras išmoks reikalingas daine
les po vadovyste savo direkto
riaus. Paskui bus padaryta 
viena abelna repeticija, taip, 
kad šitų gal bus nedaugiau, 
kaip dvi ar trys į metus. 

Konstituciją perskaičius, ap
svarsčius, pataisius ir pri
ėmus, liko išrinkta valdyba iš 
šių asmenų: Chorų vedėjas— 
p. A. Pocius; pirm.—J. Bal
sis; vice-pirm.—K. Mikalaus
kas; nut. rast.—p-lė Kamin
skaitė; fin. rast.—p-lė E. Jo-
vaišaitė ; kasininkas—.T. Ku
dirka; kasos globėjai—Daukša 
ir Saunora; maršalkos-^J. So-
rokas ir J . Pivarunas; kny
gius—B. Janušauskas; kores
pondentas—J. Kudirka. 

Paskui nutarta padaryti vi
sų chonj bendrą išvažiavimą. 
Valdybai pavesta nuskyrimas 
laiko ir vietos. Po to susirin
kimas uždarytas. 

Kuogeriausio Sus-mui pasi
sekimo atsiekime pilnai savo 
tikslo! 

Koresp. 

Tarybos darbą atrandame or
ganizuotu suokalbiu prieš ka
talikų veikėjus ir noru paken
kti mūsų darbui dėlei Nepri
klausomos Lietuvos. 

Todelei prieš tai griežtai 
protestuojame ir būtinai rei
kalaujame, kad Tautinė Tary
ba bei laikraščiai tuos šmeiž
tus atšauktų. 

Šį protestą reikalaujame vie
šai paskelbti Amerikos lietu
vių spaudoje, ypatingai "Tė 
vynėje" ir "Vienybėje Lietuv
ninkų," kur gerb. K. Česnulis 
buvo apšmeižtas. 

J . Tumasonis, rast. 

KAR SAVINOS STAMPS 
ISSUEDBYTHB 

UNITED* STATEI 
GOVERNMENT 

umz ' — — • * i ^ — — ^ — 

( A p g a r s i n i m a s ) 

Gerb. Draugai. 

SU biznio dalykais aš nuvy
kau j Scranton Pa., ant 
vienos savaitės nuo gegu

žio 12—17 d. ir tenais turėjau 
garbę susitikti m keturiasde
šimta septyniais vyrais, kurie 
reprezentavo GELEŽIES DI
VIZIJĄ Wilson Kompanijos— 
jie buvo usveizdėtojai ir par
davėjai iš visvi skyrių. Per šią 
savaitę kaip tik pasitaikė, kad 
Keystone State labai entuzias
tiškai juos priėmė, šituos vy
rus, kurie visi prigulėjo prie 
GELEŽIES DIVIZIJOS 
PENNSYLVANIJOS, ir kurie 
ką tik buvo sugrįžę iš Prancū
zijos atlikę savo užduoti te
nais. 

Aš niekada neimčiau norėjęs to 
praleisti, kadangi šie keturiasde
šimta septyni vyrai buvo vieni iš 
geriausiii. Kiek man teko susipa
žinti su šiais darbininkais taippat 
kaip ir tais, kurie Chieagoje dirba, 
yra tai viena iš geriausių kliasu 
žmonių su kuriais man teko susi
durti ir net pačiam New Yorke. 
Jie čia turėjo savo seimą kaip pa
gerinus visą stovį visuose skyriuo
se, ypačiai pagerinime rūkytų mė
sų. 

Man buvo pavelyta butT jų Siame sei
mo ir man tai vienas iš geriausių da
lyku, nes tas mane labai interesuoja, 
šitie žmonės su viskuo atsidavę savo 
pirmininkui Thomas K. VVilson, kuris 
dilba kuogerlausia, kad visi maisto 
dalykai stovėtų augšėiau negu kitų, 
kiid ji«> butų švariausi. Jie svarstę ko
kis yra geriausias būdas pardavimo 
VVilson & Company ta vorų. 

Aš girdėjau ką tai naujo nuo vieno iš 
šitų vyrų kuris dirbo prie korkų ir 
apie tai ketinu jums papasakoti, ka
dangi tas pasakymas mane labai už-
interesavo. 

Štai jo žodžiai: 

"Ar ne gražus dalykas dirbti tokioj 
organizacijoj, kurioj mūsų PASITI
KĖJIMAS yra CERTIFIED ant tiek 
kiek mes Certified tavoro parduoda-
me ir ar tas jus nedžiugina? Jus ne
galite to .sulyginti? Ar neliesa." 

Ar jus pirmia'us girdėjote tokj išsi
reiškimų "Certified Confidenee?" Ar 
jus tikrai žinote ką jis reiškia? Kiek 
jus turite draugų a n t savo listo, ku
riems jus begalo "pasit iki te?" 

Atsakant šitą klausimą jus patys ga
lite žinoti, kuomet aš jums pasakysiu, 
kad šitie Nortlnvestorn Division of 
Pennsylvania darbininkai pardavėjai, 
manageriai ir taippat kitų divizijų tu
ri "Nepaprastų Pasitikėjimą" savo 
pirmininke Tliomcs E. VVilson ir jo 
produktuose. 

Pirmininkas susirinkimo posakė: 

"Tokis padėjimas kokj mos ir mūsų 
pardavėjai gauna nuo paties p. \ViI-
sono, jo padėjėjų visose plantose, mes 
būtinai turime dirbti kogeriausia, kad 
kiekvienas iš krautuvninkų mūsų da
lyje miesto turėtų juos porduktus. 
VVilson p r o d u k t a i t u r i b u t i n a J r a s t i s 
pas kiekvieną krautuvninkų ant len
tynų, kad supažindinus žmoniją su ja. 
Mes turime būtinai šiuos produktus pa 
rodyti šiems mažies krautuvninkams. 
M o s nep rn l ime t o a p l e i s t i , u ž t a t , k a d 
jis yra mažas krautuvninkas, kadan
gi šiandien jis mažas, o rytoj jis di
delis. Visi kar tu dirbdami išvieno te
galime pagerinti kompanijos buvj ir 
savo taippat. Mes tikrai žinome kokis 
vaizbaženklis yra mūsų Kompanijos 
"The VVilson Label Protects Your 
Tahle' ir mes tikrai žinome, kad jis 
pilnai atstoja tą, ir nėra nei jokios 
priežasties, kad šie VVilson produktai 
neturėttĮ rastis pas kiekvieną krau-
tuvninką, nežiūrint a r jis mažas ar 
didelis. Mes turime daug pasitikėjimo 
savo kompanijoj ir patjs savimi. Tik-
gi dabar tiktai prie gero darbo, o vis
kas bus išlošta." 

Visoj šioj Divizijoj susidedančioj iš 
Keturiasdešimts Septynių Geležies Di
vizijoj Northeastern Pennsylvanijoj, 
ima sau už garbę dirbti prie VVilson 
Kompanijos ir jie žino, kad čionais 
dirbant jie gali dasiekti visus savo 
idealus ir pagerinti savo buvj tris syk 
tiek kiek dirbant kur kitur. Jie sa
ko, kad jie- nori dirbti su tokia orga
nizacija kuri turi CERTIFIED TRA-
KTIKA biznyje. 

Vienais vyras kalbėdamas apie VVilson 
& Company Certifield Virtus Kum
pius prasi tarė: 

"Vyrai, jeigu jums sunku jtikrinti 
krautuvninkų apie pirkimą VVilson 
Kompanijos virtų sinkų, tai jūsų pa
čių kaltė. Neperseniai mes padarėme 
išmėginimą, ir štai kas pasirodė, kad 
iš viso kumpio atliekanų tiktai bu
vo vienas uncas. Mes netiktai pripa-
rodėme rųšj, bet ir ekonomiją." 

Visi darbininkai kaip VVilson Kompa
nijos turi sau ir laiko už garbe dirbti 
šioj kompanijoj ir sykj gavę čionais 
darbą jie jau jo neapleidžia. 

Sineerely, William C. Freeman,. 
250 Ftfth Ave., New York, N. Y. 

Visi Lietuviui Darbininkai 
kurie vargingai dirba labai re
tai gali maitintis parinktu val
giu. 
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Jiems po prievarta prisieina 
valgyti ką gali lengvai gauti 
del prašalinimo alkio. 

Todel-gi jie labai tankiai 
turi sugadytą virškinimą, gal
vos skausmą, negerą kvapą 
gerklėje ir blogai jaučiasi. 

Visuose atsitikimuose sutaisyme Jūsų pilvo ir sustiprini
me, visuomet vartokite viso pasaulio žinomas saldaines 

PART0LA GYDYTOJAS PAVIDALE 
SALDAINIŲ 

Paimkite 2-3 saldainius pirm gulsiant ir ant rytojaus atsikel-
site nauju ir sveiku žmogumi. Partola išvalys Jūsų pilvą ir 
kraują nuo kenksmingų elementų ir nustatys virškinimą. 

Partola geriausias draugas vyrų, moterhj ir vaikų. Kiekvienoje lietu
vių šeimynoje turėtų rastis PARTOLA. 

PARTOLA rekomenduojama ir parsiduoda didelėse skrynutėse; kainuo
ja tik vienas dolieris"; kiekvienos užtektinai del užlaikymo sveikatos Jūsų 
šeimynoje ant 3 mėnesių. 

Užsisakykite šiandiena. Apsisaugokite netikrų ir adresuokite tik j 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ave., New York, Dept. L. 4. 

Graži dovanėlė kiekvienam prisiuntusiam šį apgarsinimą 
sykiu su užsakymu. (201) 

Mokinkis Angliškai Namie 
LENGVA IŠMOKTI 

30 Lekcijų B™ $10 Dabar $2 
JETGU LEKCIJA NEPATIKS, GRĄŽINSIME JUS PINIGUS 

Nėra geresnio budo už šj kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir ra
šyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą an
glų 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 praktiškai, kad interesin-
gumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžiasi j mokinio mintį su to
kia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Ištari
mas angliškų žodžių ir vertimas lictuviškon kalbon taipgi yra praktiškas. 

šis kursas susideda iš 30 gražiai atspauzdintų ant geros popieros lekcijų. 
Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių-—visos kitos iš 4 didelių puslapių. 

štai Uų mūsų mokinys sako apie mūsų kursą, išmokęs angliškai: 
"Gerbiamieji:—Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už 

jūsų atsakant) mokinimą ir populeriškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų mokini
mu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi, aėiu ir už konsuliaciją (pa
tar imus) . Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta pagarba, JO-
SKPH KIJAU8KAS, Norristown, Pa., July 11, 1917. 

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 patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus—dabar. Vė
liaus gali but pervėlu. Atmink, mes turime t;k 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 markhj už 15c del iškaščių prisiuntimo kurso. 
Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums atgal už 
trijų (.*?) 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. 

| DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS, 
3259 So. Halstcd St., 

Chicago, 111. 
Gydo visokias ligas moterų 

ir vaikų. 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; 3 iki 9. Nedėliomis: 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 
v. iki 8 v. 

amimiiiiiimiHiimmiiiiiimmiiiiimiii! 

1 VAN SIPMA BROS. I 
= LAIKRODININKAI I 

AUKSININKAI ir OPTIKAI 
Pi lname pasirinkime laikrodė- E 

liai, laikrodžiai ir auksi
niai daiktai 

I 11110 MICHIGAN AVE. I 
ROSELAND, ILL. 

Visokie pataisymai pas mos 
specijališkumas. 

5iiiiiimiiiiiimiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii£ 

KĄ VEIKIA 
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ. 

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

gai, nes pinigai už šėrus plaukia tūkstančiais dolierių kasdien. 
2) Jau yra gaminama kontraktai 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. * 'v-.Ęį 

3) Išgaunamos kainos ir daroma sutartis su įvairiomis 
firmomis ir laiyų kompanijomis persiuntimui įvairių prekių, 
mašinų ir Įrankių į Lietuvą. 

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, 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 kur| 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: Letuvių Statymo (Cleve-
land, O.), Lietuvių Prekybos (Boston, Mass.) į vieną milži
nišką Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovę. 

Šios Bendrovės šėrai parsiduoda po $10. Šerų galima pirkti kiek 
norima. Už šėrus geriausia mokėti pinigais, bet taipgi yra priimami 
ir Liberty Bond'sai už pilna vertę; rubliai dabartiniu kursu ir nau
ji Lietuvos auksiniai. 

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

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO., 
112 N. Greene St., :-: :*: Baltimore, Md> 
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LIETUVOS ŽEMŽS BANKO 
REIKALAIS. 

Protokolas. 

*• 1. Lietuvos Žemės Banko 
metinis dalininkų susirinki
mas įvyko gegužio 14 d., 1919., 
Apreiškimo Pan. Šv. Parapijos 
svetainėje, Brooklyn, N. Y. 
Susirinkimą atidaro Banko 
organizatorius, kun. Jonas Ži
linskas, 10:30 ryte. 

Susirinkimo vedėju išrink
tas A. Staknis, sekretorium 
kun. P . Gudaitis. Proxy tvar
kymo komisijon inoina: kun. 
V. Matulaitis, A. Trečiokas ir 
p-lė B. Vaškevičiutė. 

2. Kun. Jonas Žilinskas. 
Lietuvos Žemės Banko orga
nizatorius, raportuoja apie 
Banko stovį. Primena, kad 
L. Z. Bankas imta organizuoti 
spalio 10 d., 1916 metais tuo 
tikslu, kad Europiniam karui 
pasibaigus žemę tarp savųjų 
Lietuvoj prigelbėjus porce-
liuoti. Iš raporto pasirodo, 
kad pilnai užsimokėjusių už 
šėrus narių esama 746 su 1779 
Šerais, nepilnai užsimokėjusių 
narių skaitlius siekiąs 218 su 
658 serais. Neišmokėta užsi
rašomi $28,000.00. Pinigų ant 
rankų $61.790.52; bondsais 
$8.100.00; rubliais 218,297.00; 
nuošimčių užaugo $2,412.51; 
kanceliarijos išlaidų turėta a-
pie $1,600.00. Viską pavertus 
j dolierius L. Ž. Banko turto 
pasidaro suvirs $100,000.00 — 
tiek ir manyta tuomtarpu A 
merikoje surinkti, pradedant 
Banką organizuoti. 

Koferantas praneša, kad L. 
Ž. Bankui buvo keliami pini
gai tarp Lietuvių tremtinių 
Rusijoje. Tam tikslui bene 
surinkta į 200,000.00 rublių. 
Dabar gauta telegrama nuo 
p. ir Yčo, kad Bankas jau 
suorganizuotas vardu " In 
dustrijos Komercijos Bankas ' ' 
Lietuvoje. Seras 400 auksinų 
perviršis 50 auksinų. Lietu
vos Valdžios užpirkta pusė 
visų Serų. Organizatoriais esą: 
M. Yčas, Prūsas, Alekna, Ba
naitis, J . Yčas. Telegramoje 
klausiama, kiek Amerikos lie
tuviams šėrų reservuoti, rei
kalaujama transferuoti pini
gus. Raportas priimtas, kaip 
skaityta. 

3. Raportuoja kitas L. Ž. 
Banko vedėjas, p. M. Busb. Jo 
raportas kas piniginio Banko 
stovio, po trumpo pasiaiškini
mo, pasirodė sutinkąs su ra
portu kun. Jono Žilinsko. 

4. Knygų peržiūrėtojai: kun. 
N. Petkus ir p. A. Steponaitis 
praneša, kad L. Ž. Banko kny
gos vedamos tvarkiai; pinigai 
laikomi Guaranty Trust Co. 
New Yorke ant 3% sudėti. 
Banko statement nuo pabaigos 
balandžio rodo, kad Banke yra 
$59,064.52. Pa s kun. J . Žilins
ką esama ant rankų $2,726.00; 
Banke Liberty Bondsais $8,-
100.00; rubliais 218,287.00. Pi
nigai sudėti Guaranty Trust 
Co. bankon vardais kun. Jono 
Žilinsko ir pono M. W. Bus h. 
Bondsai ir rubliai laikomi 
First National Banke, Brook
lyn, N. Y. seifo volte, nuo ku
rio vienas raktas yra pas kun. 
J . Žilinską, o kitas pas p. M. 
W. Busb. 

Raportas priimtas, su pas
taba ir nutarimu, kad knygos 
L. Ž. Banko butų peržiūrė
tos per "Certified Public Ac-
countant" ir jo sudaryta pilna 
atskaita. 

4. Pastebėta prie raporto, 
delko vedėjai laikė Banke pi
nigus trečiu nuošimčiu ir ne
darė didesnio biznio su pini
gais. 
r Į tai organizatorius, kun. 
J. Žilinskas, atsakė, kad ke
liant kapitalas del Banko, ar 
kitos finansinės įstaigos, nega

li būti nei kalbos apie vedi
mą biznio ant didesi ės papė
dės, nes besiorganizuojan
čioms ir dar neturinčioms 
charterio organizacijoms, biz
nis daryti nėra leidžiamas, 
prie to organizatoriai nebuvo 
įgalioti to daryti. Pinigus lai
kė saugiame Banke, kuriuomi 
yra visiems žinomas Guaranty 
Trust Company, Nevv Yorke. 
Tas Bankas, kaip ir kiti New 
Yorko Bankai, temoka "for 
savings" 3%. 

5. Kun. Jakait is pakelia 
klausimą apie praeitųjų metų 
L. Ž. Banko dalininkų susirin
kimą. -Reikalaujama perskai
tyti tojo susirinkimo protoko
las. Pranešama, kad pernykš
čiais metais L. Ž. Banko da
lininkų susirinkimas neįvyko 
del mažo skaičiaus susirinku
siųjų narių. Kadangi nebūta 
ąuorumo susirinkimui laikyti, 
jis neįvyko. — Taigi nei pro
tokolas nerašyta. Išnešama re
zoliucija kas metą laikyti L. 
Ž. Banko dalininkų susirinki
mus. Rezoliucija priimta. 

6. Įnešama, kad šis susirin
kimas butų legalis, nežiūrint 
pakaktinumo suvažiavusių na
ivių skaičiaus. 

Įnešimas priimtas. 
Sesija uždaroma 12:30 ir 

nutarta susirinkti 2 vai. po 
piet. 

SESIJA 2 

2:30 po piet. 
7. Skaitymas prisiųstųjų 

laiškų: 
A. Zieniaus, iš Rochester, 

N. Y., A. J . Povilaikos, iŠ 
YYaterbury, Conn., J . Gedmino, 

Skaitoma balsai. Betvarkant 
balsus kun. J . Žilinskas kal
ba L. Ž. Banko legališkumo 
klausime. Primena, kaip sun
kus buvo L. Ž. Banko organi
zavimas, nuolat surištas su 
kliūtimis, su prikaišiojimais 
del L. Ž. Banko nelegališku-
mo, prisiklausyta visokių gąz-
dinimų. Bet tos sunkenybės 
pergalėta. Bankui nebuvo pa
vojaus, nes buvo organizuo
jamas su rusų valdžios žinia 
Rusijoje. Čia-gi, Suvienytose 
Valstijose, kėlimas L. Ž. Ban
kui kapitalo buvęs taipgi le-
gališkas, kas pilnai patvirtin
ta garsių Wasbington, D. C. 
advokatų ir paties State De
partamento įstaigų, su kurio
mis pastarame laike susineš
ta. Suvienytų Valstijų rėdąs 
žino apie L. Ž. Banko steigi
mą, nemato nieko priešingo 
įstatams ir net prižada para
mą, ant kiek tas Bankas tar
naus atstatymui Lietuvos ir 
susinešimui Amerikos su Lie
tuva. 

Balsų rinkimo bei skaitymo 
komisija praneša balsavimo 
pasekmes. Šie nariai gauna 
daugiausiai balsų: Kun. Jo
nas Žilinskas 775, Kun. P. 
Gudaitis 569, kun. N. Petkus 
560, J . Vasiliauskas 559, Kun. 
V. Matulaitis 476, A. J . Po-
vilaika 369, J . Skritulskas 
350, A. Staknis 326, Kun. Ja
kaitis 324, F. Virakas 256, B. 
Vaškevičiutė 229, Kun. J . Ži-
danavičius 167, Liet. Ats. Ben
drovė 135, A. Trečiokas 103. 

Lietuvos Žemės Banko Di-
rektorijatan, sulig balsų dau
gumos, Įeina kunigai: J . Ži-

iš Cleveland, Ohio, M. Bartus-1 l i n s k a s p Gudaitis, N. Pet
kienės, ir kitų 

8. Svarstoma, kas daryti su 
sukeltais pinigais L. Ž. Ban
ko vardu. Kun. Jakaitis, Ro
manas, Karosas priešingi, kad 
L. Ž. Banko vardu sukeltais 
pinigais prisidėjus prie In
dustrijos Komercijos Banko 
Lietuvoje. Toks pinigų pa
naudojimas, butų mainymas 
tikslo, kuriam jie buvo rink
ti, kas, beabejo, sukeltų daug 
nesusipratimų ir nemalonumų. 
V. K. Račkauskas aiškina, jog 
prisidedant, kad ir prie Indus
trijos Komercijos Banko ne
atsitolinsime nuo savo tikslo, 
nesą ir toksai bankas galės 
tarpininkauti žmonėms žemės 
įsigyti. Po ilgų svarstymų ga
lop prieita prie rezoliucijos: 
a) Palikti Banko vardą tą pa
tį: Lietuvos Žemės Bankas. 
b). Kun. J . Žilinską pasiųsti 
Lietuvon L. Ž. Banko reika
lais, kad vietoje ištyrus sąly
gas ir prirengus tinkamą vei
kimui dirvą surinktiems L. Ž. 
Banko pinigams. 

9. Proxy komisija praneša, 
kad susirinkime dalyvauja 43 
asmenys, kurie atstovauja per 
proxy ir kitus narius viso 884 
šėrus. Šėrų-gi supirkta 1779, 
tai beveik pusė supirktųjų šė
rų reprezentuojama. 

10. Kila klausimas, kada 
seimas legališkas? Kas gali 
balsuoti! Ka$ gali būti renka
mas Banko direktorijatan? 
Kokiam laidui renkama Ban
ko valdyba! Diskusijos prive
da prie sekančių nutarimų: 

a) . Legališkas seimas skai
tomas tas, kuriame bus nema
žiau trečdalis šėrų atstovau
jama. 

b) . Balsuoti gali kiekvie
nas, kas turi vieną šėrą pilnai 
užmokėjęs. Turįs proxy, kad ir 
ne narys, turi taipgi balsą. 

c). Banko direktorijatan ga
li būti renkamas kiekvienas 
pilnas šėrininkas, nežiūrint jo 
šėrų skaitliaus. 

d) . Valdyba susideda iš 
septynių ir renkama vieniems 
metams slaptu balsavimu. 

11. Seka direktorijato rin
kimas. Dalinama kortelės. 

kus, V. Matulaitis; pp. J . Va
siliauskas, A. Povilaika, J. 
Skritulskas. 

12. Nutarta direktorijatui 
paduoti sekančias instrukci
jas: 

a) . Direktorijato sąstatą: pre
zidentas, viceprezidentas, sek
retorius, iždininkas ir trys iž
do globėjai. Valdyba renka
ma pačių direktorių. 

b). Pinigus dėti L. Ž. Banko 
vardu su parašais prezidento, 
iždininko ir sekretoriaus. 

c). Kur kokiame banke lai
kyti pinigus, arba legales o-
peracijas daryti, paliekama di-
rektoriato nuožiūrai. 

d) . Atskaitą apie Banko sto 
vį duoti du sykiu į metus. 
Seimo protokolą pagarsinti 
spaudoj. 

e). Atnaujinti kampaniją 
rinkimui naujų šėrų L. Ž. 
Bankui. 

f). Iškolektuoti pinigus už 
neįmokėtus šėrus. 

g) . Bondsus priimti sulig 
merketo-kas trumpa, privalo 
pinigais primokėti. 

i) . Sukeltus pinigus L. Ž. 
Banko vardu patogiu laiku 
perkelti Lietuvon, kaip tik 
ten susidarys tinkamos, sulig 
pranešimo pasiųstojo atstovo, 
bankinėms operacijoms aplin
kybės. (Sprendžia direktoriai 
diduma balsų). 

k) . Darant tranzakciją pi
nigų į tam tikro Lietuvoje Že
mės "Banko šėrus, išmokėti 
nuošimčius užaugusius lig to 
laiko L. Ž. Banko nariams pro-
porcijonaliai. 

MiHngav uždarvtas 6 valan-
dą vakare. 

Sekr. kun. P. Gudaitis. 
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ATMINČIAI V A R P A I 
McShanne Bell Foundry Co. 

Balt imore. Md.. U. 8 . A. 
imiiiiiiimiiimiiiniiiiiii imiuimiiiitm 

NAMAI LOTAI IR FARMOS 
ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda daugelis viso
kios rūšies mūrinių ir medinių 
namų, visose kolonijose už la
bai prieinamas kainas. 

Parsiduoda daugelis liotų la
bai puikiose vietose netoli Ma-
puette Parko ir Šv. Kazimiero 
Vienuolyno. 

FARMOS! 
Parsiduoda daugelis labai 

gorų farmų Illinois, Michigan, 
VVisconsin ir Iowa Valstijose, 
labai pigiai. 

LIBERTY BONDS. 
Mes perkam Liberty Bond

sus už pilną " C a s h " verte: 
Atsineškite arba atsiųskite re
gistruotame laiške. 

Mes parduodame visokius 
dokumentus ir abolnai atlieka
me visokius pinigiškus reika
lus. Patarnavimai veltui. 

TOWN OF LAKE REAL 
ESTATE AGENCY, 

J. S. Czaikauskas, MgT. 
4600 S. Wood Bt, Chicago, m . 

Tel. McKinley 6256. 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir lietuviš

kos kalbu, aritmetikos, knycvedya-
tės, stenoKrafijos, typewriting, pirk-
lyboB, teisių, Suv. Valstijų istorijos", 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kin^s ekonomijos pilietystės, dailia 
rasyšt^n. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto ik. 
6 po piotų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
8106 So. Halsted St.. Chieatro. 111 
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I • Lietuvos Atstatymo Bendrove 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija 1 

i 
E 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje Salyje ant $1,000,000, Tais pmi-
£ gaiš ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsių. Ji pasiryžus tuoj atstatyti: 
= 1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBA, 3) ŽEMDIRBYSTĘ. 

Jau įvesdina į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus del Lietuvos val-
I stijos. 

Viri Lietuvos \Ątstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui. 
= LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė: . -

1) avalu (shoe) fabriką, 2) chemišką dirbtuvę, 3) Įvairias krautuves; steigia: 1) Keleivių Namą | 
E; ir 2) Banką New Yorke; organizuoja del Lietuvos Siuvėjų Bendrovę ir tt. 5 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius notanjalius 
5 (rejentalius) dokumentus,' pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus popierius, kurie £ 
g turės salę čia ir Europoje. 

STOKITE VISI I LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapitalo, = 
I tuo daugiau l̂ us prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės šėrai po $10.00, bet 
E nepai'siduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pinigus išmokama nemažiau 4%. 

Įvcstinimo saugumas tikriausis, pelnas neapribuotas.. Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu: g 

į Lithuanian Development Corporation Į 
1 320 Fifth Avenue :-: New York, N. Y. | 
=2:iiiiiiiiiiiiiieiiiiiiBiiic?Hiiic!siii!ciiiiit3iiii!iiiiiiiiiiiii2iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'.iiiiiiiiiiiiiniitiiffiiiiliiiiiiiiifftiifiiiiiiitiHiiiitf«itrr 
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F. P . B R A D C H U U S | 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
1U5 VV Monroe, Cor. Clark St. 
Koom .207, Tel. Central 230 

CHICAGO, nJ i lHOIK 

<ijv.: 3112 Ko. HaLsted Street 
Telefoną* Tardą 2390 

K 

P-le E. G, MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4515 So. Wood S t . 
Duoda lekcijas skambinimo pia
nu pagal sutartį. 

& 

ATONIC 
FOR Y0UR STOMAOfS 3AKCE 

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

UR. I . MUNGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
Ption* Boaicvard 4250 CMCAUO 

• . * m m m m j . " * - • « - » * 
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GERB. KUNIGŲ KLEBO
NŲ IR KITŲ PIRMOSIOS 
KOMUNIJOS RENGĖJŲ pra
šome atkreipti atydą į apgar
sinimą apie pirm. Komiui, ir 
Dirmavonės paveikslus. 

11 DRAUGO'' 
ADMINISTRACIJA. 

SUSTOKITE MOKĖJĘ 
KITIEMS RANDAS! 

žinokite kad kiekvienas randaunin-
kaa. trali jsiirytį per mus sau t inkama 
namą bilc kokios lietuvių aptelinkėje 
su mažų jmokiejimų ir išsimokėti iš 
randu sau namą. 

Turime pardavimui sekančius na
mus pigiai U" ant lengvių išlygų. 

Parsiduoda puikus muro 
namelis 

su gasų, elektra ir kitais paranka
mais HetuvŲ apiel inkėje ant HrhlK'e-
porto. Preke Kreit:tiu purdavii J ui 
$1800.00 reikia (mokėti $300.00 liku
sius po $15.00 į mienesį. 

Parsiduoda dviejų pagyvenimų 
muro namas geram padiejime ir ne
ša geras randas ir randasi geros lic-
tuvnj apiel inkrje ant Hridgeporto. 
Prekę $2f»00.00 reikia įmokėti 
$1000.00, l ikusius rendos išmokies. 

Parsiduoda beveik naujas 
dviejų 

pagyvenimų muro namas su gasn, 
elektra, mdudynėms ii- kitais pa
rankamais; didelis lotas 60X12.J gali
mą laikyti karvę, vistas ir augijnti 
daržoves. N a m a s randasi lietuvių a-
pįellukėje už Kedzie Ave., netoli nuo 
gatvekarių. Prekę greitam pardavi
mui $4700.00 reikia įmokėti $1400.00 
l ikusius po $25.00 j mėnesį. 

Turime ir daugiau visokių namų 
pardavimui po visas lietuvių apie-
linkes, kurius taip jau parduodame 
pigiai ir ant lengvių išlygų. 

Tie kurie norite parduoti namą, 
mainyti lota ant namo ar ko kitko, 
priduolcite m u m mes jum parduosime 
namą ar tai išmainysimo lota ant 
namo bile kokio apielinkėje. 

Su visai reikalai atsi lankykite į 
mūsų ofisą sekančių antrašų. 

A. GRIGAS & CO. 
3114 S. Halsted St. Chicago. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

PEARL OUEEN 
K O N C E R T I N O S 

iiEiininmiiiiiiRiiiiniiiiii 
Lietuviai Bridgeportiečiai ir kiti visi, kurre atsilankysite 

ant Bridgeporto neužmirškite užeiti į 

LIETUVIŲ DARBINIKŲ SĄJUNGOS 
KRAUTUVĘ 

901 West33rdSt. 
Tenai galėsite dienraštį "Draugą" pasiskaityti, paduoti į 

jį pagarsinimų, paieškojimu. Galėsite įduoti " D r a u g o " spau
stuvei įvairių darbų, kaip: plakatų, tikietų ir kitokius dalykus 
padirbti ir knygų nusipirkti. 

Tenai galėsite įvairius krasos reikalus atlikti. 
Jei husite sušilo, ar ištroško galėsite atsivėdinti vėsiais, 

skaniais gėrimais ir gardžia šaltakoše. 
Patarnavimas mandagus. 

i 

' 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bua palengvinimu del Jūsų akly. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $S.§i. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

\ 1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egsaminas sute ikiamas dykai. 

K a m p a s l&-tos gatvės. 
»-ėios lubos virS Platt'o aptiekos. 

Kambarls 14, 15, 16, 17 Ir 18 
Tėmykite t mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki S 
vai. vakare. Nedėl ioj nuo 8 vai. 
rvto \\c\ U valandai diena. 
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\ Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? i 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertlną ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertlną 
padaryta Suvienytos* Valstijose A- | 
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto aroa žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur] išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSICCO. 
1540 W. 47th St., Chicago, Dl. 5 

Tegul Kvorka padabhia Jūsų 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t.; 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Grafono-
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago Ave. 

VsiMPLEKUMVERSAL^ Arti Ashland Ave., Chicago 
lUl l l l lu i i l l i l l l l l l l l l l l l l l l lNl l l I l I lI l l imi l l l l i l l I l l l l l l l l l l l l l I l I l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
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A&, ADOMAS A. K A K A L A l S K A S , SEKANČIAI RA6AU. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnojes pilvel is buvo. Dispep

sija, neVirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnus spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vi lt ies , kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pągelbos, nesigai lėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pągelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo va lyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumat izmo gyduolės , tai po suvartojimui 
minėtos gyduolvs pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalo. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebobadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties . Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir lOdO sykių dėkoju Salutaras mylistų ge -
radfjui ir linkiu viseims aavo draugams kreiptiea prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL. LNSTITUTION J. Baltrenas, Prof., 

1707 So . Halsted St^ Telephone Canal €417, Chicago, m . 

DIDŽIAUSIA Į1ETUVISKA KRAUTUVE CH1CAG0JE 

. 

PIAKL QLEEN kONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

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

Telefonas: DROVER 7309 
mmmmmmmmmmmmm 

M 

Rezoli 

Kada 
abiejų 
teisę 
ko s Li 

Kada 
teto pai 
talikams 
Amer 

Kadan 
nori p 
organi 
del: 

Šios 
rialyv 
tiniame 
Ekzek 
romiam; 

Taip 
ją įteikt 
atr-tov 

Šita 
6v. 

virinki 
d., 191 

L. 
susirii 
d., 1919 
svetainė 

Liet 
49-ta 
k imą, 
1919 
svetaiiK 

Kat 
skyrių 

Antano 

Sv 
vo pusm 
kytą b 
Antano 

Panel 
prieglob 
per susi 
lio i d 
parap. 

S. L 
per susu 
lio 1 d 
parap. 

Š v . i 
per susi 
žio 27 
parap. 

I 
J 

Šv. 
susirinki 
29 d., 
parap. 

J 
B 

Visų 
rinkimą 
1919 m 
svetainėj 

M 
F 

Šv. A 
ja, Šv. 
susirinku 
d., 1919 
svetainė 

Z 
J 

Motino 
dr-ja pe 
laikytą 

r 



ŠcStaaioni.s ttįiSeBi 7, 1919 D R A U G A S 5 
mmm+immtm++*l***+ai*m 

CICERO, ILL. 

Rezoliucija seimo reikale. 

Kadangi tiktai Ekzekutyvis 
abiejų Tarybų Komitetas turi 
teisę sušaukti Visatinę Ameri
kos Lietuviu Seimą; 

Kadamri Ekzekntyvio Komi
teto parėdymus lietuviams ka
talikams Amerikoje apgarsina 
Amerikos Lietuvių Tarybą; 

Kadangi mūsų organizacijos 
nori prigulėti prie katalikiškų 
organizacijų Amerikoje. To
dėl: 

Šios organizacijos sutarė 
dalyvauti tiktai tokiame Visa
tiniame Seime, kuri sušauks 
Ekzekutyvis Komitetas, per jį 
remiančias Tarybas. 

Taipgi sutarė šita rezoliuci
ją Įteikti mūsų organizacijų 
atstovams, kad jie ją pildytų. 

Šita rezoliuciją priėmė: 
Šv. Antano parapija per su

sirinkimą, laikytą gegužio 23 
d., 1919 m., savo svetainėje. 

Vedėjas: 
Kun. H. J. Vaičiūnas, 

K l e b o n a s . 

Petras Garbuz. rast. 
. L . "Vyčių 14-ta kuopa per 
susirinkimą, laikytą gegužio 2S 
d., 1919 m., Šv. Antano parap. 
svetainėje. 

Alex. Krencius, pirm. 
B. Šlegaitė, rast. 

Liet. Darbininkų Sąjungos 
49-ta kuopa per savo susirin
kimą, laikvta gegužio 12 d.. 
1919 m., Šv. Antano parap. 
svetainėje. 

Pr. Zdaniais, pirm. 
Aiex. Krencius, rast. 

Katalikų Vienybės II-ras 
skyrius per susirinkimą, laiky
tą gegužio 25 d., 1919 ra., Šv. 
Antano parap. svetainėje. 

Jul. Šliogeris, vedėjas. 
ValerijaPetrošienė, rast. 

Šv Antano draugija per sa
vo pusmetinį susirinkimą, lai
kytą birželio 1 d., 1919 m., Šv. 
Antano parap. svetainėje. 

F. Zaje\vSky, pirm. 
J. Stankiewicz, rast, 

Panelės Švenčiausios, po 
priegloba Šv Juozapo, dr-ja 
per susirinkimą, laikytą birže
lio 1 d., 1919 m., Šv. Antane 
parap. svetainėje. 

D. Trakšelienė, pirm. 
Ona Johnsonaitė, rast. 

S. L. R.-K. A. 48-ta kuopa, 
per susirinkimą, laikytą birže
lio 1 d., 1919 m., Šv. Antano 
parap. svetainėje. 

V. Abracziiiskas, pirm. 
J . Časas, rast. 

Šv. Alfonso Liguorijo dr-ja 
per susirinkimą, laikytą gegu
žio 27 d., 1919 m., Šv. Antano 
parap. svetainėje. 

Ivinskas, pirm. 
J. Mockus, Jr., rast. 

Šv. Rožancavos dr-ja pei 
susirinkimą, laikytą gegužio 
29 d., 1919 m., Šv. Antano 
parap. svetainėje. 

Junčius, pirm. 
Bukauską, rast. 

Visų Šventų dr-ja per susi
rinkimą, laikytą birželio 2 d., 
1919 m., Šv. Antano parap. 
svetainėje. 

M. Dambrauskis, pirm. 
F. Strėlčiunas, rast. 

Šv. Aloizo Jaunikaičių dr-
ja, Šv. Antano skyriaus, per 
susirinkimą, laikytą birželio 2 
d., 1919 m., Šv. Antano parap. 
svetainėje. 

Z. Norkus, pirm. 
J. Daujotas, rast. 

Motinos Dievo Sopulingos 
dr-ja per savo susirinkimą, 
laikytą gegužio 25 d., 1919 m., 

Šv. Antano parap. svetainėje. 
M. Makarienė, pirm. 
Valerija Petrošienė, rast. 

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenč. dr-ja per susirinki
mą, laikytą birželio 2 d., 1919 
m., Šv. Antano parap. svetai
nėje. 

L. Kimbarkas, pirm. 
P. Lydon, rast. 

AMSTERDAM, N. Y. 

Gegužio 20 d. įvyko susirin
kimas vietinių draugijų įgalio
tinių pasitarimui kaslink šau
kiamojo Chieagon seimo. Nie
ko galutino tame vakare nenu-
• arta. Susirinkimas pasibaigė 
tik tvajkadario išrinkimu. 

Antras susirinkimas buvo 
sušauktas gegužio 28 d. I r vėl 
svarstyta kaslink seimo. Ta
me susirinkime seimo šalinin
kai nusvėrė, kad reikalinga? 
seimas ir reikia jin siųsti at
stovus. Bet daugelis Įgalio
tinių buvo draugijų Įgalioti ne 
atstovus rinkti seiman, o tik 
pasitarti. Nutarta šaukti drau-

• • • * f • T"*** 1 * 
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draugijos šaukė extra susirin
kimus, bet ne visos. Dr-ja Šv. 
Jurgio kareivių pranešė, kad 
ii kol kas nemato reikalą va
žiuoti chieagiečių seiman. Sei
mo šalininkai paliko nepaten
kinti. Tūli seimininkai varėsi 
ir dėlto, kad dasigauti Chica-
gos su savo reikalais. 

Turbūt viskas ant nieko iš
eis. 

Amsterdamietis. 

korespondenciją per apsiriki
mą patalpino. Juk kitaip ne
būtų išdrįsus pasakyti, kad ne
tik katalikiškoji visuomenė, 
bet ir tautiškos draugijos ne
remia jų seimo. 

Pirmadienyje, birželio 2 d. 
sugrįžo M. Zakaras iš Suv. 
Valstijų kariuomenės. Yra 
sveikas ir linksmas. 

* 

Sekmadienyje, birželio 1 d., 
Visų Šventi] dr-ja turėjo pik
niką National darže. Žmonių 
sulyginimai mažai teatsilankė. 
Kasžin kodėl, ar tai neatjau
timas šios prakilnios dr-jos, ar 
tai piknikai jau pradėjo eiti iš 
mados. 

* 

Dabartės L. Vyčių 14-tos 
kuopos susirinkimai atsibuna 
gyvesni, įvairesni. Visi nariai 
darbuojasi. Naujų narių prisi
rašo. Jug ji išaugino daug ko
lonijos veikėjų. Užtai augk ir 
bujok. 

f, 

CICERO, ILL. 

Darbininkų Susirinkimas. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Šv. Petro ir Povylo parapi
jos mokyklos vaikučiai rengia 
vakarą birželio 15 d. šv. Jur
gio dr-jos svetainėje. Mokiniai 
ir mokinės 5-to, 6-to, 7-to ir 
8-to skyrių sulos gražų vei
kalą, išverstą iš anglų kalbos. 
Griež mokiniu orkestrą. Sese-
rys-mokytojos dirba ir rengia 
vrikučius prie minėto vakaro 
programo. Didelė garbė prigu
li joms. Jos didelį pasišventi
mą parodo. 

Tame vakare bus dalinami 
diplomai mekimams, baigų 
šiems parapijinę mokyklą. Bus 
duodamos ir dovanos. 

Vakaras bus indomus. Grand 
Rapids lietuviai rengiasi į va
karą ir laukia tos dienos. 

Mokinys. 

Liet. Darbininkų Sąjungos 
49-tos kuopos mono.sinis susi
rinkimas atsibus pirmadieny
je, birželio 9 d., 8 vai. vakare, 
Šv. Antano parap. svetainėje. 

Valdyba. 

CICERO, ILL. 

Daugelis žmonių šneka apie 
L. Vyčių Chicagos Apskričio 
pikniką, kuris atsibus birželio 
8 d., National darže. Ten, sa
ko, su Chicagos ir apielinkės 
jaunimu bus gera linksminties. 
Tas tikra teisybė. 

Vargas vienas liberalams-
laisvamaniams su šita koloni
ja. Jie jos nei pajudinti nega
li. Aimanuoja ir aimanuoja. 

Štai korespondencijėlė, til
pusi gegužio 21 d., 120 num. 
Cliieagoje einančiame libera-
lų-laisvamanių dienraštyje 
"Lie tuvoje :" 

4 'Kas tai yra, kad taip tyli 
ta mūsų Cicero kolonija? Pir
mi aus keletas išsireiškė užA. 
L. •Seimą, o dabar kuomet vi
sur rengiamasi prie Seimo, tai 
mūsų draugijos tyli. Tyli net 
ir tautiškos draugijos. Apie 
bažnytines, žinoma, nėra ko 
daug nei kalbėti, nes joms per 
spaudą ir iš sakyklos yra ka
lama mintis prieš seimą, prieš 
lietuvių vienybę.' ' 

Turbūt " L i e t . " redakcija tą 

CICERO, ILL. 
A. L. R.-K. Moterių SąjuFi

gos 2-ros kp. pusmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, birže
lio 8 d., 1 :«*>() vai. po pietų. 

Geistina, kad visos narės su
sirinkt ii. Taippat tos būtinai 
turi atsilankyti, kuriuos prisi
rašė per prakalba^ ar per na
res, nes kitos jyra neužsimokė-
je. Taigi, norint naudoties per 
puse įstojimo, turi atetiti ir at
siteisti. Valdyba. 

KUOMET VISKAS KĮLA 
AUGŠTYN. 

Kuomet viskas kyla augštyn 
ir nepaprastai augštos kainos 
nuslopina ir reikalingiausius 
dalykus, o žmonija turi taupy
ti kiekvieną centą kiek galint, 
yra tikra palaima kuomet vi
durių ligos tave vargina, kuo
met žinai, kad yra vaistas, ku
ris nepakilo kainoj, kuris tau 
tuojaus suteiks greitą pagelbą. 
Jeigu vidurių lįgos yra nepri
žiūrimos gali išsivystyti ir la
bai kenksmingas ligas. Tas 
geriausias iš visų vaistas yra 
Triners American Exlixir of 
Bitter Vine, jis išvalo gražiai 
vidurius be jokio skausmo, ku
ris padaro pigus vaistai kurią 
tankiai nekurie žmonės varto
ja. LTžtat nepriimkite imitaci
jų, bet būtinai reikalaukite Tri . 
ners American Bxlixir of Bi
tter Vine, kurį galima nusipir
kti kiekvienoje vaistinyčioje, 
Ar esi kuomet mėginęs Trine
rs Antiputrin? Tai geriausias 
vaistas del plovimo gerklės ir 
burnos, ir teippat geras var
toti prie žaizdų. Kiekvienas 
vaistininkas jums pasirūpins 
juos gauti. Joseph Triner Cp-
mpany 1333-43 So. Ashland 
Avc. Chicago, 111. 

DIDELIS IR YVAIRUS 

SUKENGTAS 

NEKALTU PRASIDĖJIMO SV, MARIJOS PABAP 
PARAPIJINIAME DARŽE 

prie 44 ir Fairfield Ave. 

Bazaras tęsis per dešimts vakarų: seredomis, subatomis ir 
nedėliomis, t. y. 8, 11, 15, 18, 21, 22, 25, 28, ir 29 dienomis šio 
Birželio-June mėnesio. 

Bazare bus neapsakoma daugybė ir įvairybė daigtų. Kiek
vienas atsilankęs negriž namo tuščiomis rankomis. Kas bus 
daugiau, pasakyti negalima. Atsilankysi, pamatysi. 

Bazaro pradžia Nedėliomis 2 vai po 
pietų Seredomis ir Subatonis 7 v. vak. 
lEEIIIlIISIIBIlIllIlIllIlIlIim 

RENGIAMAS 

ILTflHMlS fltaCUOS $¥, JURGIO J ^ Į j f f i 
Nedėlioj, 8 d. Birželio 1919 

Šv. Jurgio Parap. Svetainėj, prie ;>2ro PI. ir Auburti Ave. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga tiktai 25c. ypatai. 
Vaikams 10c. 

Visa nauda nuo šio vakaro skyriama del nauju bažnytiniu 
rubų. Bus perstatymas, dainos, deklemaeijos ir tt. Programa 
išpildys gabiausios šv. Jurgio Mokyklos mokinės Taigi visi 
atsilankykite ir gražiai laika praleisite. Po programai pasi
linksminimas. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

FARMOS 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

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

Pas jj 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. "Draugo*' 
agentui. 

Parsiduoda fanuos Illinois valstijoj 
Kaip visiem /tn*Mii* žente yra ilurlin-
giausla viriam Inetoj valstijoj kuri susi
deda U juodžemio, žvyro ir molio. 
Auga viskas ką tik ?.ėsi, nerasi geres
nes vietos del gyvulių auginimo. Vie
ta randasi prie pat miestų, kuriuose 
randasi bankos, bažnyčios, ligonbu-
?iat, mokyklos ir įvairios krautuvės. 
Traukiniai eina kas 10 minutų. Kas 
šj mėnesį pirks tai gaus farmą su ja
vais ir fruktais. 

50 akrų prie miesto, puikus budin-
kai, rugiai, kviečiai, kornai, dobilai, 
avi-ios ir sodnas. $100.00 už akrą. 

50 akru su budinkai*, javais ir sod
nu. $75.00 už akrą. 

150 akrų su budmkais, javais ir sod
nu; visa dirbama. $60.00 už akrą. 

65 akrų, budinkai ir javai, mokyk
la ant farmos. $80.00 už akrą. 

168 akrų, puikus budinkai, sodnas 
ir javai, arti miesto. Prekė $8,400.00. 

20 akrų visas sodnas obuolių, gru-
Sios. vyšnios ir tt. visi medžiai nešu 
vaisių. Puikus budinkai, visos maši
nerijos ir gyvuliai. Visa farma kai
nuoja tiktai $4,000.00. 

20 akrų, arti miesto, dobilai ir ja
vai. Prekė tiktai $1,100.00. 

92 akrų visa-dirbama, puikus bu
dinkai, javai, gražus sodnas i r gyvu
liai. Taip gi farmų įrankiai. Visa ap
tverta. Ai farma yra pačiame mieste. 
Prekė $8,400.00. 

240 akrų; 200 akrų farmos, 40 ak
rų sodnas; 2 mylios nuo miesto ant 
gero kelio; 12 dvariškų budinkų, gy
vuliai ir mašinos. $85.00 už akrą. 

40 akrų ant upės kranto, tvoros ir 
budinkai, arti miesto. $1,600.00. 

5 akrai an t upės kranto, geri bu
dinkai, puikus sodnas, gražus javai, 
mašinos ir gyvuliai, arti miesto, ant 
gero kelio; daržai, vištos ir antįs. 
Prekė $1.100.00. 

56 a k n i visa farma, budinkai, 28 
akrai sodno; 2 mylios nuo miesto. 
$65.00 už akrą. 

50 akrų prie miesto, puikus budin
kai, javai ir sodnas. $60.00 už akrą. 

40 akrų prie miesto visa farma, 
dvariški budinkai, sodnas, dobilai, 
avižos, kornai ir kiti javai. Prekė 
$3,500.00. 

90 akrų visa dirbama, puikios rų-
šies budinkai, sodnas, javai, šaltinis, 
prūdas, padargai ir gyvuliai. Prekė 
$80.00 už akrą. 

\Visconsin—80 akrų, puikus budin
kai, sodnas, javai, mašinos ir gyvu
liai. Ši farma yra ant pardavimo ar
ba mainymo. Prekė $6,§00.00. 

Michigan.—80 akrų, puikus namai, 
gyvuliai, mašinos ir sodnas. Prekė 
$6,000.00. 

Kurie reikalaujate namų arba lotų 
—tai kreipkitės prie mus, nes mes 

-turime namų ir lotų visose dalyse 
miesto Chicagos. 

PRANEŠIMAS. 
l)r-stė Sunų Lietuvos No. 1 tu

rės savo prieš pusmetinį susirinki
mą birželio 7 d., 8 vai. vakare. 
paprastoj svetainėj, 4512 So. Hcr-
mitage ave. Drangai malonėsite at
silankyti neatbūtinai. 

su godone, 
J. Szlota, rast. 

Paieškau Vincentą ir Stanislovą 
Klobinskių. Jie paeina iš Kauno gub., 
Telšių pa v., šaušelių sodžiaus, Žarė
nų parap. Girdėjau* kad gyvena Bos
ton, Mass. Kas žino, arba patjs mel
džiu atsišaukti: 

Antanas Pocius. 
12148 So. Emcrald Ave., Chicago, 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 darbas 
yra blaivas. Atsišaukite šiuo adresu: 

L. B., 
4537 So Hcrmitage Ave., Chicago, 111. 

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

Kazimieras Dimskis, 
137 W 46th Place, Chicago, 111. 

Paieškau savo švogerio Pet ro Jako 
paclnnnčio iš Kauno gub., Raseinių 
pa v., Jsilalės.pnrap., žąsinalio sodžiaus. 
Du metai kaip jj mačiau. Turiu labai 
s\arbią naujieną jam pranešti . Kas 
pirmas man apie jį praneš gaus $5.00 
dovanų. Atsišaukite: 

ANTANAS PAULIKAS, 
014 W. 32nd St., Chicago, 111. 

Paieškome Adomo Gutauskio, kuris 
keletą mėnesių atgal gyveno Akron, 
Ohio. Kas praneš jo adresą gaus 
$5.00. Arba jis pats prašom atsišauk
ti; mes turime svarbų reikalą. Adre
sas: 

Rūtos Banko B-vė, 
130 Wooster Ave., Akron, Ohio 

• « » • • • • • • • • • • • " 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 

Atlieka visokias laidotuves 
kuopigiausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobilius. 

i 

Taipgi didesnę dalį grabų pa-
"ĮS dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4139 

DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

I perkėlė savo ofisą iš 845 Mihvau-
i kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
'Dabar ofiso adresas yra šitoks: 
700 IfOtlTH ASHLAND AVENL'K 

Kampas Huron Gatvės 
ant aptiekos Polohia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Hayraarket 5282 

»*" • • » » • • » • • • » - • • • • • • • • • • • • • u 
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V . W . RUTKAUSKAS 
» » • • » » » » » » • mt Į 

ADVOKATAS 
Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyj: 
CO W. WASHINGTON STREET 

Kambaris 609 
Tel. Central 5478 

Ciycenimas, 812 W. S3rd St. 
Tel. Yards 4681 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

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

: * 

> : • : 

Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja Ž7 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, I». 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 rytr 
iki i 0, nuo 12 iki 2 po plot, nuo * 

Iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2. po plet. 

Telefonas Tardą 887 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
A K U ' SPECIJALISTAS 

Pa ta r imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4619 S. Ashlaiul Ave. kam p. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6 4 S7 

• • . • 

Dr. M. Siupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yard* 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

• ,» , •••< 
I 

• • • • 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

rusiškai. 
V a l a n d o s : ĮO 12 r y t a : C O 

I vakare Tel. Canal 4301 
•»> 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pullman 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; « iki 9 vakare. Ned. 
f iki 11. 

• i i 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1757 VV. 47th St., Chicago, III. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet j 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų .ir Jaunų Vaikinų gatavi 

Į siūtai ir overkotai $15 iki $28.50. 
Vyrų Ko:::>'" - ' Z " " r 
Vaikų Siutai po $6.00 ir augščiau. 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CH1KI RGAS 

4712 So. Ashland Avc. 
Phone Drover 7042 

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

Rezidencija 3336 W. CO-th St. 
Phone Prospect 85S5 

•K 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETI VIS DKNTTSTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
, ,.€ j Nedėliomis pagal sutarimų. 
4712 SO. ASMLAND AVEJfUB1 

art i 47-to* Gatvės 

JOSEPH C. VVGLON 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLL STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6 999 

CHICAGO, ILL. 

Telefonas Pullman 60 
— — — —»» »# 

I 

DR. VV. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRLRGAS 
Ofisas 11710 Michigan Avc. 

Adynos S:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 0:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliotais nuo 10 iki 11 išryto 

GERA PROGA. 
Kam yra pirkti lotas, tai pasinau

dokite šita proga, nes savininką pa
tiko nelaime ir yra priverstas parduo
ti gražų kamptn{ lo^.» a r t i ^v- Kazi
miero vienuolyno už puse jo vertės 
ir pirkdami pasinaudosite šiomis pro
gomis: 1. Ganslte polkų kampini} lo
to. 2. Sutaupysite komišina. kuri at
siima agentai. S. Įdėtus pinigus pa
dvigubinsite į t rumpa laika. 4. Gau
site tikrinusius deod'us savasties. 

Atsišaukite kam reikalinga pas 
GEO. MMNAUSKAS, 

915 IV. l » th Place, Chicago, III. 

FIRST NTL. REALTY & 
. CONST. CO., 

840 W. 33rd St., Chicago, 111. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

Parsiduoda medinis namas ant S 
pagyvenimų po 6 kambarius, yra 
maudyklė, guzas ir kieto medžio grin
dis. Randos neša $55.00 į mėnesj. 
Kaina $4,300.00. Atsišaukite 

George Zwerze, 
6435 So Laflin S t , Chicago, 111. 

Parsiduoda gera farma 26 akrų ant 
kurios gerai užauga, arti mokyklos ir 
tabako ūkių, užveizdėtojas nesveikas, 
užtat turi parduoti. Atsišaukite: 

Alex Bafnes, 
Woodland Avė., Bojt 6, 

Bloomfield, Conn. 

Pirk savo overkotą. dabar prieS 
žiema, kuomet kainos pakįla. 

Mes taippat turime pilnų eile bi-
skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvienų vakarų iki 9 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su
batomis visų dienų iki 10 valandai. 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, 111. 

įsteigta 1902. 
; . ; . . - . . . . . . . - > , . . . . . . . . . . . . . ; • : 

Dr. 0. VAITUSH, 0 . 0 . 
Lietuvis Akių Spccijalistas 

Kodėl eiti pas svetimtautį kuo
met yra lietuvis daktaras, kuris 
egzaminuoja akis ir prirenka aki
nius. Jeigu galva skauda, tai gal 
priežastis silpnų akių. Ateikite ir 
pasiteiraukite. Valandos nuo 10 iš
ryto iki 8 vakare. 

1553 W. 47ta Gatvė 
Kampas Ashland Ave. 

Chicago, III. 
Telefonas Drover 9660. 

PAINTERIAI - MALIORIAI 
atlieku atsakančiai ir gražiai ir po vi
sas dalis Chicagos miesto. į 

J. S. Ramačionis, 
3611 W. 44th St., Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 276. 

Mokykis Kirpimo i r Dcsigning 
Vyriškų ir Moteriškų Apredalų 

Mūsų sistemo ir ypatiSKas raoklm-
mas parodytus jus žinovų ] t rumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designinįj Ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime prakt iš
ką patyrimų, kuomet jiv§ mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų sru-
vimob skyriuose. 

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

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

MASTER DESIGNIKG SCHOOLi 
J . F . Kasnicka. Pcrdčtinis 

P e r s i k r a u s t ė iŠ 118 N . I^aSalle S t . 
j 190 N. State gatvę, kampas Lake 
gatvės. 4 lubos. 

IHlllItlilflIlIlIllIlIlIltlIlIlIlIfffilIIIIIIIIIIIfl 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 3544 

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

Spccijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
IIIIIIHIIIIIIIIH1IIIIIIIMIIIIIIK1IIIIIIIHJIII1 
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CHICAGOJE. 
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K A T A L I K I Š K O S ŠVENTĖS, PAKILO MAŽAS GAISRAS 
D I R B T U V Ė J E . 

Šeštadienis, birželis 7 d., Ro
bertas . Jeremijas. 

Sekmadienis, birželis 8 d., 
SEKMINĖS. Medardas. 

Pirmadienis , birželis 9 d., 
Primas. Felicionas. 

ALDERMANAI STOVI UŽ 
KONTROLIAVIMĄ 
MAISTO KAINŲ. 

Sušaukta galybės pumpuojamų 
vandenį mašinų. 

KiiMisiiiaiaaiHiaiiBiiis 

§ KUR RENGIESI VAŽIUOTI B I R Ž E L I O 8 D . ? jSkaityk Čia! 
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Norima sumažinti maisto kai
nas. 

Aldermanas John H. Lyle 
miesto tarybos sveikatingumo 
reikale komitetui indavė savo 
pagamintą sumanymą ir visą 
programą, kaip ir kokiuo bū
du miestas gali kontroliuoti 
maistą, maisto kainas ir pa
piginti pragyvenimą. 

Komitetas sutiko su tuo su
manymu. Sumanymą stipriai 
paremia ir sveikumo komisi-
jonierius. Sumanymas bus 
paduotas patvir t int i miesto 
tarybai . 

Sulig to sumanymo, miesto 
taryba paskirs maisto elirėkto 
rių su $5,000 metine alga. Tas 
direktorius turės korpusą a-
sistentų ir patar imu komisiją. 
Komisijon ineis 8 pilieeiai ir 
3 aUlermanai. Penki iš pilie
čių komisijos nariai turės but 
maisto vartotojai, gi kiti t rys 
—šeimininkai. Pagal iaus pas
kutiniai t rys nariai turės but 
apsipažine su maisto produkci
ja, prekyba ir transportaeija. 

Visus komisijos nar ius turi 
paskirt i miesto majoras. 

Trijų augštų namuose, ku
riuose randasi dirbtuvė fir
mos Charles Bordaeh & Son, 
1724 Xo. Winehestcr ave., pa
kilo nežymus gaisras. 

Nežinėliai vaikai tuo tarpu 
artimiausiom a l a r m o dėžu tės 
nežinojo, tad ir nubėgo ir pa
suko gaisro alarmo dėžę, sto
vinčią ant kampo North ir 
Mihvaukee gat. 

Kaip bematai gaisrininkai 
su savo vežimais užhlokavo vi
sas aplinkines gatves. Atpyš-
kėjo net 25 vandenį pumpuo
ti mašinos. 'Suvažiuota kaip 
prie didžiausio ir baisiausio 
gaisro, kokio tuo tarpu nebu
vo. 

Į pusvalandi dirbtuvėje 
gaisras užgesinta. Bet niekas 
i u'gal i apsakyti tu visų nes
magumu gaisrininkams del to
kio pašaukimo. I r pagaliaus 
patiems gyventojams del gat
vių užbliokavimo. 

s LIETUVOS VYČIU CHICAGOS APSKRIČIO 

W»«*Y»A*"i.t &•• / • " ' • V " IJAI 

National Darže Riverside, III 
Ten bus: Dainos, Muzika, Šokiai, Žaislas; Šilti ir šalti užkandžiai; Gai

vinantis Lemonadas. Viskas ant tyro oro. 

rasides 9 vai. ryte. 
iiiBiigi»iasiaii:iHiii3iiaiiiiiifliiiiiisiii»iii 

Nori iki soties pasil inks
minti , iki kojoms tarnaujant 
pris išokti ; išgirsti koncertą i r 
prikvepuoti tyro oro — va
žiuok Apskričio pikninkan. 
Griež r inktiniausias Chicagos 
benas; dainuos Apskričio ir 

j kuopų chorai. Bus pirmos kle-
sos res tauraci ja ; šaldynio ir 
lemonado jvalės. P i k n i k a n ža
da a tvykt i svečių iš aplinki
nių lietuvių kolonijų. 

Piknike bus tiek gražumo ir 
įvairumo kiek Lietuvoje baž-
nytkiemyj per at laidus. Ta t 
sulaukus birželio 8 d., " i š 
d u g n o " visi Chicagos lietuviai 
į piknikų. 

gMfe!fi2»aiHIIIlillllUlSIIi31iBS9a3B 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

! priguli . Pasiaukokite ta i die- i r iai esate širdingai kviečiami 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J O S . 

tad visi aplinkiniai teat ra i ir 
teatrelini buvo ištuštinti 

Birželio 9 d., 8 vai. vakare 
Dievo Apveizdos parapijos 

Kadangi tas įvyko vakare, j s v e t a i n ė J € į v y k s y ^ D i e v 0 

Apveisdos parapijos moterių 
ir mergaičių susirinkimas. 

Visos moterys i r mergaitės 
yra nuoširdžiai kviečiamos at
silankyti. 

Kviečia Kun. klebonas, • 
i r Lab. Sąj valdyba. 

ŠALIAI P R I T R U K S ANGLIŲ 

UŽTROŠKO GAZU; VIENAS 
MIRĖ. 

Per Cbieagą aną dieną pra
važiavo šalies kuro adminis
t ra tor ius ' (larfield. J i s pažy
mėjo, jog šaliai gali pr i t rukt i 
minkštųjų anglių, kurių šian
die mažai iškasama. 

Sakė, kad aplink rugpjūtį 
ar rugsėjį bus tas pri t ruk ima 
atjaučiamas 

LABDARINGOSIOS SĄJUN 
GOS KUOPOMS. 

Į viena pagyvenimą namuo
se po nuiH. 2519 No. Marsh-
field ave. įsilaužė kaimynai ir 
ten a t rado gazu pritroškusiu 
du žmogų — John Lowa ir 
J o h n Hankus. 

Kaimynai buvo pamanę, 
kad jiedu negyvu ir kuovei-
kiaus pašaukė policijos ambu-
lansą. 

Atvykusiam gydytojui pa-

Utarninko vakare, birželio 
10 d. Dievo Apveizdos parapi-

visoį šalyj, jei! j 0 s svetainėje prie 18tos gatvės 

nai. Garbė bus jums! 
Valdyba. 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMI
J O S R Ė M Ė J Ų SUSIRIN

KIMAS. 

Nedėlioj, birž. 8 d v 4-tą vai . 
po pietų įvyks svarbus po-ba-
zarinis susirinkimas Šv. Kazi
miero Vienuolijoje Akademi
jos Rėmėjų Draugijos. 

Meldžiame visų A. R. D. 
kuopų prisiųst i savo atstoves, 
t a i p g i priduoti pinigus u i iš
parduotus t ikietus i r t. t., nes 
šiame susirenkime galutinai 
bus užbaigti bazaro reikalai. 

Akademijos Rėmėjų 
Dr-jos valdyba. 

atsi lankyti j tų susirinkimą. 
Labiausiai mergai tės i r mote
rys esate kviečiamos. Taipgi 
atsiveskite savo drauges ir 
draugus . 

L. R. K. šelpėjų sky-
rio Valdyba. 

Ketvirtas Piknikas 

IŠ BRIDGEPORTO. 

K A T A L I K Ų VIENYBĖS SU 
SIRINKIMAS. 

anglies produkcija per savaite i * U n i ° n A v e - m** v i s u C h i " 
nebus padidinta ligi 2,500,000 

Draugija Visų Šventų laikė 
pusmetinį susirinkimą birželio 
1 d. Apsvarsčius bėgamus rei
kalus buvo pakeltas klausimas 
kaslink korespondencijos, pa
talpintos " L i e t u v o s " 109 nu-
meryj , kur buvo rašoma, buk 
Visų Šventų draugija išrinko 
delegatų į Chicagos liberalų-
laisvamanių seimą. Todėl ta
po nu ta r t a atšaukti per 
" D r a u g ą " tą korespondencija ' $ 
ir pranešt i , kad Visų Šventų I 

rengiamas 

Dr-stes Lietuvos Kareivių 

l 

(CICERO, I L L 

Ned., 8 d. Birželio, 1919 
Schuth's Darže, Riverside, Iii. 

Pradžia 10 vai. ryte ĮŽANGA 35c 

Nuoširdžiai kviečiame vi sus atsilankyti ant šio gra-
žiaus pikniko. 

Važioti geriausia 22-rais La G range iki Desplaines 
ave. paskui motor trokais daveža iki daržui uždykai. 

m K O M I T E T A S t#vfV. • . ?iv '"B? 

tonu. 
Sulig apskaitymu 

ir Union Ave. įvyks visu Uhi- r „ Tjr 7 ... TT. , . : i r pranešti , Kaa visų šventų i I R • , • •%• » p n • | # f t G | l # i 1 **i 
c a g o s i r a p i c l i r i i u L a b . S a j u n - ' L ' *• . * * * * * Vienybes d r . j a i S r i n k o d e ] p g a t į ̂  MotiniS ||lflR K PIKlV KAS 
2 kuonu susirinkimas r e k a - , c e n t r o m e n e s l , l i s s u s m n t a n a s ; n o s ,•• , , - , „ | ) ( , . t o k - IflGUHIO UiUOlIO mSlll\rtU centro mėnesiais susir inkimas, n o g , , a r t i j o s Rf,iniJ}> M ioWh 

- y lc T a * dar kur i bus 16 d šio a t s i b u s a n t r a d i e n y J e > birželio; k u r į - a u k s T ^ p p r E k z e . | 
„„„ , . • . . , . * .S

Š' , L t o S o . Visos Lab. S a j u n J * 1 0 d - 8 t a v a L vakare D i e v o ; k u t į K o m i t ; f D e l e R a t a s anglies visoj salvi isprodu-1 ' a wąj«iigu^ Anveiydos nar svetainėie Chi- L ** • , , 
„;.«•„ I kuopos kviečiamos suvažiuoti, i A p v _ ° ^ „ ; . S T e ^ : : :^fA I taP° Rinktas kt 

vyko viena iš jų atgaivinti . Į Į \\.X\ 

kuota £4,000,000 tonų mažiau, 
kaip t ikrai reikėtų. 

Iš to anglių deficito 30,000,-
000 tonų kasyklos dar gali su
daryt i . Bet likusieji 54,000,000 
tonų vargiai bus išprodukuoti 
t rumpu laiku. 

Garficld paragino ir vėl 
žmones, ' kad jie reikalingas 

i 

aipo atsargai . | 
Užjaučiantieji Labdarybei a s - : c ^ 0 ' I l L S

+
k y n ^ i r

+ f a U ^ J ° S ' ^ t a s j au buvo pranešta 
menys taip-gi kviečiami a t s i - ^ 0 1 1 6 3 * ^ . a t o ? ! ? u l " į " D r a u g o " 111 num. ir po pra 
1 nkvt* atstoves. Katal ikai veikėjai bei 

r r J • m j •- T 'veikėjos y r a kviečiami a ts i J ladangi Tag day išpuola . , . *. _ / , . .. . 
, . , . . j i. J - • ! lankyti . Yra svarbių reikalu, 

prnedelyj , t. y. darbo dienoje, LauXL^ Valdyba 
todėl aukų rinkėjai, kur ie ap-
leis tą d i n , darbą pasišvesda- B R I G H T O N P A E K O . 
r / i aukų r inkimui, nuo savo 

nešimu buvo pasirašius dr-jos \ 
valdyba. Bet po to " Lie tuvos ' ' 
123 num. tilpo ištrauka iš 
" D r a u g o " 111 num., kurioj 
net užsipulta ant " D r a u g o , ' ' 

Ki tas mirė. Atgaivintas, sako
ma, pasveiksiąs. 

Spėjama, kad jiedu eidamu 
gultu neužsuko gazo ragelio. 
Tuo tarpu pakilęs vėjas per 
atvirą langą užpūtė degantį 
gazą. 

SUVAŽINĖTA 6 METŲ 
MERGAITĖ. 

Ties 1828 Montrose ave. au-
lomobiliaus suvažinėta 6 me
tų mergaitė Margaret Er ik-
son, 4523 North Lincoln gat. 

Automobiliu važiavo Miss 
Perdi ta Eler\vein, 1441 Estes 
ave. 

Suvažinėtoji mergelė bėgo 
nuo atvažuojanėio gatvekario 
ir užbėgo prieš važiuojantį 
automobilių. 

Miss Eleweh\ po nelaimės 
sulaikė automobiliu, paėmė 
sužeistų mergaitę ir nuvežė 
pas artimiausią gydytoją. 
Nelaimingoji teėiaus mirė gy
dytojo ofise. 

Po to Miss Elerwein sėdo 
automobiliun, nuvažiavo poli
cijos nuovadon ir pasidavė po
licijai. 

Gaisras sunaikino Arms-
t rong Paint & Vamisli \Yorks 
dirbtuve, 2"?02 So. Paulina 
gat . 350 darbininku, daugiau
sia merginų, laimingai išėjo 
laukan. 

žiemai 
dabar 

buk tai buvo "Draugo* ' prasi-

a n - l i r p T r M ^ - T O i l l k l 0 1 1 a U k 0 S ffaU3 1 0 n U ° ' ' R v t o 3 ' *• >'• nedėlioj, birže- ! manymas. Todėl pranešame, 
, šJnt į . !

l i o g d# a ts idaro milžiniškas k a i Visų Šventų draugija 

• 

i 

R E N G I A M A S SU M I L Ž I N I Š K O M S L E N K T Y N Ė M S 

DR-TES ŠV. MYKOLO ARKAINI0L0 No.2 
Atsibus 

Ned., Birželio-June 8, 1919 
POLONIU 6R0VE HI66IKS ir 61 gatvės, deffersonJLL 
Pradžia 9 vai. išryto. Įžanga 25c Ypatai . 

Sus i rmkimanypa t inga ikv ie - l m z a r a s N o k a i t o Prasidėjimo Chicagos -eįgaliotų asmenų, 
s T\ ' \ . ' , " jS c' i čiame moteris i r mergaites. $ v p A [ a r ; i o s ^a rap i ios na- šaukiamame seime yitdalyvaus bar pirks anglis, t uomet l ang- TT0I^,TUO * J l d r , J U S P» i a i J I J« B P a . . T. , , 

Valdyba. r a p i j į n i a T T 1 0 ( i a r žo , prie 44 ir ™ atstovo nesiųs. J i dalyvaus į 
T* m T̂TT̂ T A W T T V 1 , Fairfield gatvių. Bazaras bus tokiame seime, kurį šauks A. 
I š TOVVN OF LAKE. L . T a r y b a i r E k z e k u t ^ i s K o 

Maloniai užkvieėiame visus lietuvius i r lietuvaitė-., 
senus ir jaunus atsilankyti ant mūsų pikniko kur ga
lėsite linksmai praleisti laikę, pr ie gražios muzikos 
pasišokti, nepamirškyte dienos. , 

Kviečia visus K O M I T E T A S . 

lių pirkliai ims užsakinėti 
daugiau anglių kasyklose. Gi 
kasyklos pasistengs daugiau 
anglių pagaminti . 

tokis , kokio b r igh tonpa rk i cč i a i 
mitetas. 

Valdyba. 

SURAIŽYTAS SU P E I L I U . 

Washington ar t i gatvėje, 
May gat., nežinomu du vyru 
vakare užpuolė AYilliamą 
Densliirką, 1919 AYest Ohio 
gat. Su peiliu suraižė jam 

IŠ BRIDGEPORTO. 

A. L. R.-K. Labdaringos Sa-- netik nematė, bet nei sapnuoti 
jungos 1-mos kuopos nepapras- nesapnavo. Bazare bus išsta
tau susirinkimas Įvyks nedėlio- tyta tokių dalykų, kokius tiktai 
je, birželio 8 d., 5 vai. vakare , vidurmiestyj galima matyt i . 
Šv. Kryžiaus parapijinėje sve- Kiekvienas atsilankęs ir išban- Šiuomi pranešu gerb. Šv. Aloizo 
tainėje. Šitan susirinkiman des savo giliukį, grįž namo ne ' Jaunikaičių draugijos, šv. Jurgio 
širdingai kviečiame atsilanky- tušeiomis. ! Skyriaus nartams, kad nedėlioj, 
t i visus lietuvius, ypat ingai Į Bazaras tęsis dešimts vaka- j birželio 8 d. dėlei svarbių priežas-
moteris i r mergaites be s k i r - ' r ų : seredomis, subatomis i r ' č ių susirinkimas nenyks, nes val-
tumo, a r Lab. Saj . narės a r ne . ' nedėliomis per visą briželio d3*b a t « r i svarbių reikalų atlikti. 

Nukentėjęs žmonis paimtas Turime pas i tar t i apie viešų mėnesį, t. y. prasidės 8 d. ir Į T o d ^ ^ i susirinkimas atidėtas ant 
pavieto l igoninėn."jis pasako-1 rinkliavą, kur i įvyks birželio paskui : 11, 14, 15, 18, 21, 22, pėtnyeios, birželio 13 d 
ja, jog neturėjęs jokių prie
šininkų. Tad užpuolimas tu
rėjęs but at l iktas klaidingai. 

MAUDYMOSI VIETOS GAL 
BUS ATIDARYTOS BIR

ŽELIO 14 D. 

Chicagos viešųjų darbų de
partamento komisijonieriu s už
t ikrina, kad jei šiltos dienos 

16 d. 25, 28 i r 29 dienomis. Seredo 
Townoflakiečiai! Laikas mis i r subatomis judėjimai 

t rumpas , subruskime, kad pir-1 prasidės 7 vai. vakare, o ne
moji kuopa užimtų pirmų vie- dėliomis 2 vai. po pietų 
tų. 

Stanley J. Petkus, pirm. 

BLAIVININKAMS ŽINOTINA. 

A. L. P. B. Chicagos Apskričio 
F . Veryga, pirm. Kitų kolonijų indomaujan- susirinkimas įvyks panedėlyj, bir-
V. Oalnaitė, raštuotiems irgi vertėtų atlankyti Iželio 9 d., 7 vai. vakare, Šv. Jur-

šumnų Brighton Parko lietu- gio parapijos svetainėje, Bridge-
IŠ W E S T SIDES. vių parapi jos bazarų. 

Nedėlioj, birželio 8 d., 4 
vai. po pietų y r a šaukiamas 
extra susirinkimas Lab. Są-

Ss. 

prasitęs ir tol iaus, tad ežere jungos 7 kuopos, Aušros Var-
maudymuisi vietos bus atida- tų parapijos svetainėn reika

le viešos rinkliavos po Chica,-
gų 16 dienoj birželio, Lab. Sąj. 
naudai . Šitan susirinkiman 
kviečiamos yra visos West Si-
des parapijos moterys ir mer-

rytos žmonėms birželio 14 die
na. 

NUBAUSTAS SLAKERIS . 

IŠ BRIGHTON PARK. 

porte. Kuopų atstovai teiksitės lai
ku suvažiuoti, nes turime begalo 
daug svarbių reikalų. 

Apskr. Valdyba. 

Metinis Didelis Piknikas 
Parengtas 

LIET. GIESMININKU DRAMATIŠKOS DRAUGIJOS 
PO PRIEGLOBA SV. CIG LIJOS r 

NEDĖLIOJ, BIRŽELIO J P E 8 d., 1919 
Bergmann's Grove Riverside, III. 

Įžanga 25c Ypatai . Pradžia 9 vai. išryto. 

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

Kviečiame visu s kuoskaitl ingiausiai a ts i lankyti . 
K O M I T E T A S . 

IŠ NORTH SIDE. 
L. R. Kryžiaus šelpėjų sky

rius laikys pirmą mėnesinį su- Šiuomi pranešu L. D. S. 20 kuo-
sirinkmą panedėlyj, birželio 9 pos nariams, kad dėlei daugumo 
d., 8 vai. vakare, bažnytinėj piknikų, susirinkimą perkėlėme j 
svetainėj, 44rtos i r Fairfield paprastą vakarą. Todėl susirinki-
ave. Bus dalinami L. R. K. mas įvyks birželio 13 d., 8 vai. va-

Teisėjas Carpenter 10 mene- ginos, kurios i r nepriklauso ženkleliai; bus skaitomos in- kare, parapijos svetainėj 
siu kalėjimo nubaudė Willia- prie Lab. Sąj. kuopos. 
mą R. Evans. Teisme pasiro-

Nuostoliai siekią $50,000. Į dė, kad j is yra karės slakeris. 
Moterys i r merginos! Pasi

sekimas rinkliavos nuo jūsų 

strukcijos iš Centro ir kiti Visus narius kviečiu atsilankyti 
svarbus veikimai bei svarsty
mai. Taigi visi nariai ir nena-

Turime daug svarbių reikalų. 
Kuopos Rast. 

GERA KNYGA 
• 

Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglų kal
boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą ' T H E 
HISTORY OP T H E LJTHUANIAN NATIOJf AND ITS P R E S E N T 
N A T I O N A I J ASPIRATIONS". Kelis tūkstančius tos knygos egz. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniems urėdnfnkams ir dip
lomatams, taipgri užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knygą Išplatinti ta rp Įtekmingų veikėjų čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros 
apdaruose. 

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

"DRAUGAS", 1800 WEST 4«-th STREET. CHICAOO. HiL. 
mJ 
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