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Austrija maldauja leng
vesnių taikos sąlygų 

Ungarijos bolševikai nužudė 
3 , 0 0 0 žmonių 

! 

AUSTRIJA TAIKOS SUTAR 
TYJE ATRANDA PER
SUNKIĄS SĄLYGAS. 

Meldžia palengvinti tas 
sąlygas. 

Vienna, birž. 9.—Induotos 
Austrijai taikos sąlygos yra 
neįvykinainos, nes tas reikštu 
šalvie visatina badą ir tautai 
pragaištį. 

Taip pasakė Austrijos vieš
patijos prezidentas Seitz, kal
bėdamas į atidaromą specijalę 
seimo sesiją. 

Užsieniu reikalu ministeris 
Baner pranešė žinių iš savo 
konferencijos su l)r. Renner, 
Austrijos atstovybės taikos 
konferencijoje galvos. 

J i s pažymėjo, jog taikos su-
tavtis Austrijai reiškm- Įįt& 
gaištį. Paskui jis ėmė versti 
kalnus vpač ant ėeku, katrie 
užgrobę visą Austrijos cukrų 
ir kitas išdirbystes. 

Sulig sutarties Austrija ne
teko Bohemijos (Čekijos) da
lies, kurioje gyvena apie 3 ir 
pusė milijono voiečių. Tie visi 
pateks svetimon valdžion. 

J)r. Baner pažymėjo, kad 
Tyrolio gyventojai, katrie lai
svę labjaus brangina už gy
vastį, nekuomet nesutiks su 
taikos sąlygomis. Kaip jie, 
taip vokiška Bohemijos dalis 
šiandie užtarnauja visu vokie
čiu prielankumą. 

Taikos sąlygos, anot m mis
terio, tiesiog pasmaugia Aus
triją. Todėl nutarta kreipties 
į talkininkus suminkštinti są
lygas. Nes kitaip nepramato
ma ramybė Europoje. 

Demonstracijos. 

Seimo atidarymo metu čia 
gatvėse įvyko didelės demon
stracijos. Paniekinta taikos są
lygos, pagrūmota talkininkų 
misijai. 

Prakalbu metu pareikalauta 
nepatvirtinti taikos sutarties. 
I r kuoveikiaus Austrijai susi
jungti su Vokietija. 

UNGARIJOS BOLŠEVIKAI 
LIEJA ŽMONIŲ KRAUJĄ. 

žudo jie moteris ir vaikus. 

Vienna, b i r i 9. — Aplink 
Oedenburgą, vakarų Ungari-
joj, buvo sukilę prieš bolševi
ku sovietų angarai valstiečiai. 
Šiandie apturima žinių, kad 
bolševikai valstiečius "numal
šinę.' Pasiuntę savo kariuo
menę, gi pastaroji išskerdė 
daugiau 3,000 valstiečių su jų 
moterimis ir vaikais. Kolnhof 
sodžius visai sudegintas ir su
lygintas su žeme. Xei vieno 
gyvo žmogaus nepalikta. 

Žmonės buvo šaudomi ir 
kariami. 

Prieš soviete nepasitenkini
mas ir sukilimas pakilo, kuo-
mefc bolševikai komisarai pra
dėjo atiminėti nuo žmonių pa
skutinius galvijus, drabužius 
ir visokį maistą. 

Prieš tą rekviziciją valstie
čiai pradėjo veikti susitelkę į 
būrius. Valstiečiai apsiginkla
vo šautuvais, dalgiais, šakė
mis, kirviais ir ne vienam bol-
Šcvikui-plėšikui suskaldė ma
kaulę. 

Central inė Budapešto bolše
vikų valdžia pasiuntė kariuo
menę. Šita padegė valstiečiu 
sodžius ir bėgančius iš liepsnų 
žmones žudė kulkasvaidžiais. 
(Ji visus suimtuosius pakorė. 

Ir taip bolševikai išnaikino 
kelis tūkstančius vyrų, mote
rių ir vaiku. 

SUSEKTA SUOKALBIS NU 
SUKTI VYRIAUSYBE. 

PAŽADAMI RINKIMAI 
RUSIJOJE. 

4 intariamieji suokalbininkai 
suareštuota. 

Pirmiausia bus nugalėti 
bolševikai. 

Washington, birž. 9.—Omsko 
valdžia, Siberijoje, pranešė 
taikos konferencijai Paryžiuje, 
kad Rusijoje kuoveikiaus bus 
pravesti rinkimai kuriamąjin 
susirinkiman, kaip veik bus 
nugalėti bolševikai. 

Tai Kolčako valdžios paža
dėjimas talkininkams. Mano
ma, kad talkininkai pripažins 
tą valdžią. 

Detroit, Mich., birž. 9.—Čia 
teisdarystės departamento 
agentai suareštavo 4 žmones, 
kurių tarpe yra vienas armi
jos oficieras. J ie intariami ta
me, kad norėjo nusukti $30,-
000,000 parduodant vyriausy
bės karės medžiagą. 

Agentai tvirtina, kad tasai 
suokalbis esąs platus. Įvyksią 
areštavimai ir kituose mies
tuose. 

Vyriausybė įvairiuose mies
tuose turi sukrovus sau nerei
kalingos karės medžiagos ver
tės 200 milijonų dol. Ta me
džiaga paskirta parduoti. 

Sakoma, jog suokalbininkai 
$30,000,000 vertės tos medžia
gos norėję parduoti už mažus 
pinigus vokiečių agentams 
Meksikoje. Gi iš ten medžiaga 
turėjus but pristatyta Vokie
tijon. 

BOLŠEVIKAI ATNAUJINO 
ATAKA PRIEŠ SUOMIUS. 

Mūšiai seka visu karės frontu. 

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

Londonas, birž. 9.—Suomių 
generalis stabas praneša, kad 
rusų bolševikų kariuomenė 
pradėjusi pašėlusias atakas vi
su frontu. 

Visu frontu baubia armotos, 
trata kulkasvaidžiai. Suomiai 
visur stipriai laikosi. Nors bol
ševikai yra kur-kas skaitlin-
gesni, bet suomiai tikisi atsi
laikyti ir paskui patiems bol
ševikams užduoti nepakeliamą 
smūgį. 

Anglų garnizonai Pabaltinoj. 

Anglų ir estų vyriausybi su
tarė, kad anglų kariuomenė 
užims žinomą salą Oesel, kaipo 
gvarantiją už suteikimą finan
sinės pagelbos1 estams, anot 
pranešimo iš Copenhageno. 
Anglų garnizonai bus Gelsing-
forse ir Hangoe, Suomijoj, ir 
Kstonijos sostinėje Revelyj. 

Pranešta, kad pietinėj Livo
nijoj estai paėmę Hesswegen. 
Iš centralės Livonijos bolševi
kai bėga, bijodami apsupimo. 

Latvių informacijos biuras 
praneša, jog vokiečiai nuo Ry
gos briaujasi į bolševikų už
pakalį rytiniam Livonijos 
fronte. 

KAIZERIS PERVĖLAI PRA
DĖJĘS KARĘ. 

Tai viskas, 
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ka 
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SUKĖLĖ MAIŠTUS ANGLŲ 
KARIUOMENĖ. 

Plymouth, Anglija, birž. 9.— 
Aną dieną čia maištus sukėlė 
1,500 anglų kareivių, nesenai 
sugTyžusių iš Palestinos. 

Kareivių tarpe apsireiškė 
rauplių epidemija. Karės val
džia norėjo juos visus pasiųsti 
atvienėjimo stovyklon. Bet ka
reiviai nepaklausė. 

Buvo paskui paskirstyti po 
demobilizacijos stovyklas. 

Berlynas 
militarinis rašytojas, gen. 
Bernhardi, rašo laikraščiuose, 
jog buvęs vokiečių kaizeris šio
je karėje tik tiek esąs kaltas, 
kad jis pervėlai pradėjęs karę 
prieš savo oponentus. 

Ligi paskutinio momento 
kaizeris buvo tikėjęs, sako 
Bernhardi, kad Rusija nepa
kils karėn, irfecad Anglija ne
sikėsins prieš jVokietiją. 

Tas jo pasitikėjimas taigi ir 
davė pragaištį Vokietijai. Nes 
jei kaizeris butų anksčiau pra
dėjęs, karę, šiandie karės pa
sekmės butų buvusios kitokios. 

ŽMONĖS PASISAVINO 
14,000 VAGONŲ^ 

Ir nenori jų atiduoti geležin
kelio valdybai. 

VOKIEČIAI PLENUOJA AP
LEISTI VOKIETIJĄ. 

Zurichas, birž. 10. — Anot 
apturimų žinių, Ruhr apskri-
tyj, Vokietijoj, vokiečių in
dustrijos centre, pradėta 
smarkios agitacijos vokiečiams 
kuoskaitlingiausiai apleisti ša
lį po įvykinimo taikos. 

Vokiečiams paskelbimais 
patariama emigruoti ypač į 
pietinę Ameriką — į Braziliją 
ir Argentiną. 

P. KAROSAS COPEN 
HAGENE. 

Boston, Mass., birž. 9. — 
Nuo p. Karoso gauta kable-
grama. J is laimingai nuvyko 
Copenhagenan birželio 4 d. 
Tuojaus iškeliauja Lietuvon 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
reikalais. Tenai j i s pasidar
buos, kad Lietuvon butų pa
siųsta tūkstančiai tonų mai
sto. 

Gudas ir Roman. 

Omskas, birž. 9.—Techniki
nė komisija reikale operacijų 
ant Transibirinio geležinkelio 
pranešė, jog pabaigė inspekci
ją to geležinkelio stovio. Ap
žiūrėta geležinkelis tarpe šio 
miesto ir Permo. 

Komisija tvirtina, kad su
tvarkyti operacijas ant gele
žinkelio, prisieina išrišti daug 
problemų. 

Pirmiausia reikia iš 14,000 
geležinkelių vagonų prašalinti 
žmones, katrie tuos vagonus 
pasisavino ir nenori atiduoti. 

Sakosi atiduosią, kuomet jie 
iš Siberijos gryšią Rusijon. 
Tarpe vagonų yra pasažieriniu 
ir prekinių. 

Lietuviai nuveikė bol 
, » 

ševikus arti Dvinsko 
LIETUVIAI IR ESTAI PLIE 

KIA KAITI BOLŠEVI
KAMS. 

Estai susiremia su vokiečiais. 

NUBAUSTAS MIRIOP AUS
TRIJOS KAPITONAS. 

Jis buvo centralių viešpatijų 
šnipas. 

Paryžius, birž. 10. — Slap
tas karės teismas čia pasmer
kė miriop centralių viešpatijų 
šnipą, \ustrijos armijos kapi
toną Funck. 

Kapitonas Funck pirm ka
rės gyveno Paryžiuje. Čia jie 
buvp apsibuvus ir v į ^ J t a »* 
metu ir davė vokiečiams nu-
rodvmų bombarduojant jiemc 

Šita mie>tą iš oro ir toli šau-
jama armoia. 

COPENHAGEN, birž. 10. — 
Estai nuo bolševikų atsiėmė du 
svarbiu miestu pietrytuose nuo 
Ry&Os — Kretzburgą ir Jakob-
štadtą. 

Tuo tarpu toliaus pietuose 
lietuvių kariuomenė pasiekė 
Dvinską, ties Dauguva. 

Apie tai pranešama oficija-
liai iš estų karės stovyklos. 

Pranešime sakoma: 
Estų kariuomenė pasiekė u-

pę Dauguvą ir maršuoja į pie 
tų šoną. Po smarkaus mūšio 
nuo bolševikų paėmė geležin
kelių susibėgimą Kreitzburg, 
ant dešiniojo upės kranto, ir 
miestą Jakobštadtą, stovinti 
priešais kitam upės šone. 

Pilna pergalės lietuvių ar
mija artinasi prie Dvinsko 
tvirtovės iš pietų šono. Pirm 
savęs lietuviai pasekmingai 
stumia bolševilfis. 

Petrogrado fronte mūšiai se
ka aplink Gatčiną. 

Toliaus pranešama, jog estų 
ir latviu kariuomenės kaiku-
riose^vietose susirėmusios su 
vokiečiais kareiviais, šitie ne
va gelbsti latviams ir estams. 
Bet ištikrųjų jie duoda pagel-
bą rusų bolševikams. 

Estai Kreitzburge paėmę 
nelaisvėn daug bolševikų. 

AMERIKONIŠKI KAREI
VIAI APLEIS RUSIJĄ. 

Washington, birž. 10. —Gen. 
Mareli paskelbė, kad ameriko
niška kariuomenė į dvi savaiti 
apleisianti šiaurinę Rusiją, 
Archangelsko frontą. 

KADA PREZIDENTAS AP
LEIS EUROPĄ? 

Paryžius, birž. 10. — Čia 
pasakoja,mą< u«J<M prezidentas 
Wilsonas Europą apleisiąs už 

j 10 dienų arba už dviejų savai-
I v» 

cių. 

DAUGIAU PINIGŲ PREKY 
BOS LAIVAMS. 

Washington, birž. 10. — 
Sliipping boardo pirmininkas 
Hurley kongreso reikalauja 
paskirti dar 600 milijonų do-
lierių prekybos laivams ga
minti. 

LENKU "KULTŪRA" 
LIETUVOJE. 

KĄ LENKAI YRA ATLIKĘ 
VILNIUJE. 

Žydų lavonai atrasta miesto 
gatvėse. 

Paryžius, birž. 9.—Prirodo-
mi lenkų kariuomenės žiauru
mai Vilniuje. Tai geriausia pa
sako patys liudininkai. Liudi
jimus surinko Dr. Rachmile-
vič ir tuos indavė Lietuvos 
premjerui. Pastarasis tą pas
kui pasiuntė lietuvių komisi
jai taikos konferencijoje. 

Dokumente pažymima, kad 
kuomet lenkai užėmė Vilniaus 
geležinkelio stotį, tą pačią die
ną jie pradėjo plėšti ir naikin
ti žydų namus, prisidengdami 
ginklų.ir bolševikų ieškojimu. 
Lenkų legijono kareiviai pri
verto žydus atidaryti savo 
krautuves, kurios del šeštadie
nio buvo uždarytos. 

Kova gatvėse. 

Dokumente sakoma, gatvėse 
prasidėjo susirėmimai balan
džio 22 d. po pietų, kuomet 
miestas buvo apvalytas nuo 
bolševikų. Žymus skaitlius žy
dų buvo nužudyta arba įmesta 
į kalėjimą. Nuo praeivių buvo 
atimami drabužiai, ypač ava

lai. Žymesnieji miesto gyven
tojai buvo suareštuoti, kanki
nami ir išsipirkimui palaiko
mi, 

Išviso visam Vilniuje, kaip 
pažymima, nužudyta apie 1,500 
žmonių. Gi apie 5,000 iš Vil
niaus deportuota Lydon. 

Nuo suimtų ir palaikomų 
žydų pareikalauta išsipirkimo. 
Buvo reikalaujama nuo $1,500 
ligi $15,000. 

Sulig kitų pranešimų, pažy
mima dokumente, žydai gy
ventojai neapsakomai buvo 
persekiojami ir kankinami. 
Lenkų valdžia duonos parda
vinėtojams uždraudė parduoti 
duoną žydams. 

Tarpe balandžio 19 ir gegu
žės 4, sakoma dokumente, Vil
niaus žydams padaryta apie 6 
milijonai rublių nuostolių. 

Atrasta 54 lavonai. 

Laikotarpiu balandžio 19 ir 
22 dienų miesto gatvėse atra
sta 54 žydų lavonai. ^ 

Didžiuma nužudytų buvo pa
laidota ten, kur jie buvo nuž 
dyta. Todėl negalimas daiktas 
suskaityti visas žydų aukas. 

dynės žydų niekur kitur ne
įvykusios, kaip tik Pinske ir 
Vilniuje. 

Jis tą patyręs iš Varšavos 
lenkų ir žydų laikraščių ir net 
nuo pečių žydų organizacijų 
atstovų. 

Gibson tvirtina, kad lenkų 
neapkentimas žydų nepaeina 
iš neapykantos del žydų tikė
jimo, bet ekonominiais žvilg
sniais. 

Toliaus jis tvirtina, jog len
kuose žydai yra pasidalinę į 
dvi dali. Viena dalis prielanki 
lenkams, kita—tiesiog kovoja 
prieš lenkus. 

PRĄĮMATOMAS NAUJAS 
KABINETAS VOKIE

TIJOJE. 

PROGA SUŠELPTI SAVtŠKltfS fllETUVOJE. 

Liepos pradžioj išsiunčiamas laivas su maistu. 

Žiūrėk, kad ant jo butų siuntinis taviškiams. 

Gali pasiųsti 85 svarus maisto. 

Ką, sako S. V. pasiuntinys? 

Washington, birž. 9.—Suv. 
Valstijų pasiuntinys Varšavo-
je, Gibson, raportavo valsty
bės departamentui, kad sker-

Berlynas, birž. 9.—Pusofici-
jaliai skelbiama, kad jei da
bartinis vokiečių ministerių 
kabinetas atsisakys patvirtin
ti taikos sutartį, tuomet bus 
sutvertas naujas kabinetas su 
Erzbergeriu priešakyje. 

MIRĖ PARAGUAY 
PREZIDENTAS. 

Buenos Aires, birž. 9.—Čio
nai Paraguay respublikos pa
siuntinystėje gauta žinia, kad 
mirė minėtos respublikos pre
zidentas, Dr. Manuel Franco. 

Lietuvi ir lietuve, nuo senai tu lauki tos valandos, kada 
galėsi pasiųsti pašelpą saviškiams Lietuvoje. Tu, aukauda
mas Tautos Fondui, abejojai, o gal visai netikėjai, kad ta
viškiams bent trupinėlis klius iš tų aukų. Gal but, kad iš 
Tautos Fondo taviškiams tiesioginiai nekliuvo, bet tos aukos 
visvien atliko savo, tavo aukos kovojo už Lietuvos nepri-
gulmybę. Dabar atsidaro proga pasiųsti tiesioginę pašelpą 
saviškiams. Ne pinigų ten reikia, o maisto. Duoti lietu
viams Lietuvoje pinigų, už kuriuos veik nieko negali nusi
pirkti, reiškia tą pat, ką nieko neduoti. Reikia dabar reik-
menas ten siųsti, o ne pinigus. Dabar tuoj reikia pasiųsti 
maisto, o artinantis žiemai pasiųsti ir drabužių. 

Lietuvių Prekybos Bendrovė suieškojo kelius, kaip gali 
•Amerikos lietuviai pasiųsti maistą tiesiog saviškiams. Viskas 
susekta. 

Valdžia leidžia siųsti dovanų maistu. Kiekvienas gali pa 
siųsti 85 svarų maisto. Lietuvių Prekybos Bendrovė užsiėmė 
to maisto gabenimo organizavimu. Pirmas laivas su maistu 
Lietuvon išplauks liepos pradžioj. 

Maisto pakai, sverianti po 85 sv., bus sudaryti del pato
gumo vienodi. Tuose pakuose bus kondensuoto pieno, ryžių, 
kilbasų, riebalų. Pakai užsakyti geriausiose kompanijose, bus 
supakuota kuogeriausia. Pakas kainuos su dastatymu tavo 
tėvui, motinai, broliui, seserei, arba giminei iki pat vietos $25. 

Šitą negirdėtą naujieną perskaitęs, tuoj siųsk Lietuvių 
Prekybos B-vei $25 ir antrašą to, kam siunti. Adresą dėk 
tokį, koks buvo prieš karę. Jei nebus surasta to žmogaus, 
tai pinigai bus sugrąžinti, o tas pakas kitam parduotas. 

Apie teisingumą šito paskelbimo nei kiek neabejok, o pats 
daryk, kas čia nurodoma ir kitiems apie tai tuoj koplačiausia 
išaiškink. Težino apie tai visi ir kiekvienas. 

Gana lietuviams Lietuvoj badauti. Amerikos lietuviai juos 
gali sušelpti ir sušelps. 

Pirmas laivas liepos pradžioj turi išgabenti maisto už 
$2,000,000,00. Tuo laivu bus gabenama drabužiai ir avalinės, 
kuriuos surinko Amerikos lietuviai Lietuvos Raudonajam Kry
žiui. 

Šita proga pasinaudokite kuogreičiausia. Re>kia viską 
išanksto sutvarkyti, užsakymus paduoti ir valdžios laisnius 
gauti. 

Nelaukite paskutinių birželio mėnesio dienų paduoti sa
vo užsakymą. Galite susivėlinti. Reikės kito laivo laukti. 

Kartu su siuntiniais važiuos būrys lietuvių su trokais iš
vežioti maistą po Lietuvą. 

Lietuvių Prekybos Bendrovė rūpinsis, kad iki žiemos kas 
mėnuo butų išsiunčiama Lietuvon laivas su reikmenomis. Ka
rosas Lietuvoje suorganizuos išvežiojimą po parapijas tų siun
tinių. 

Tėmykite! Siuntėjai nieku nerizikuoja. 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ, 

244 W. Broadway, South Boston, Mass. 
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Vieną kartą mes jau rašėme 
apie p. Miehael Farbman, ku
ris siuntinėja žinias iš Lietu
vos į Daily News Chicagon. 
Anuo žygiu jis pranešė savo 
įspūdžius iš Kauno. Antru 
kartu jis paleido žinių iš gi
lesnės Lietuvos. J is sako no
rėjęs važiuoti iki Maskvai, 
bet geležinkeliai sugadyti ten, 
kur eina kovos tarp lietuvių 
kariuomenės ir bolševikų, o 
arklių pasamdyt i niekas neap-
sima už jokius pinigus. Tai-gi 
nėra kaip pasiekti Maskvą iš 
Lietuvos. 

Toliaus p. Farbman prane
ša, kad Lietuvos sodiečiai ne
mėgsta išreikšti savo nuomo
nių apie bolševikus. Iš to jis 
išveda, kad bolševikija dar ne 
visai išnvkusi. Bet Chicaccos 
korespondentas nesupranta lie
tuvių. Mus žmonės per ilgus 
priespaudos laikus išmoko ty
lėti apie savo politiškąsias 
nuomones. P. Farbman jiems 
sakėsi, beabejonės, kad jis nė
ra bolševikų šalininkas, bet 
lietuviai ūkininkai ir žydai 
negalėjo atsidėti vienu pasa
kymu. Dabar 'kar ta is pasistū
mėją pirmyn lietuvių kariuo
menė, kartais bolševikų. Žmo
nės buvę po bolševikais bijo
si prasitarti prieš juos, kad 
jiems-sugrįžus nereikėtų at
kentėti užtatai. 

P-no Farbmano korespon
dencijos sukelia klausimą, kas 
jis yra, kad susišneka Lietu
voje, kur retas žmogus temo
ka angliškai f Įsižiūrėdami į 
korespondento pavardę mato
me, kad ji sudėta iš dviejų 
vokiškų žodžių. Bet jis, beabe
jonės, nėra vokietys. Žydų pa
vardės Lietuvoje taip-gi be
veik visos yra kilusios iš vo
kiečių kalbos. Dėlto galima 
spėti, kad p. Farbman yra 
Lietuvoje gimęs žydas. 

Gal jis pats moka lietuviš
kai, o gal jis susišneka su lie
tuviais per savo tautiečius Lie
tuvos žydus. Abiem atvejais jo 
pažiūros yra nudažintos Lie
tuvos žydų dažais. 

atsimokėti. Lenkų agentai baž
nyčiose varo propagandą už
imtuose distriktuose: Vilniuje, 
Gardine. 

Arkivyskupas Feodorovičius, 
žymus savo rekordu Lember-
ge (Lvove), atvažiavo Vil
niun kolionizacijos darbą ves
ti. Lietuvių valstybiniai dar
bininkai atleidžiami, pakei
čiant lenkais. Lietuviai pro
testuoja prieš lenkų uzurpaci-
ją. Lenkų armija nusiduoda, 
kaip Ukrainoj, kovojanti prieš 
bolševikus, bet lenkų draugiš
kų išsireiškimų dvasia į lie
tuvius skiriasi nuo darbų. 

Lenkų seimas nori atnaujin
ti broliškus santikius su kai
mynais istorinių Jagelos tra
dicijų dvasia, priešinga šių 
laikų žmonių apsisprendimo 
principams, pažeminančiai iš
sireiškiant, kad Lietuva priva
lo autonomijos po lenkų va
dovyste. Bet lietuvių tautos 
apsisprendimas atmeta lenkų 
įsimaišymą ir vadovavimą, 
nes Lietuva geidžia visiškos 
nepriklausomybės. 

Lietuviai atmeta Jagelos 
tradicijų paveldėtinumą už 
lenkų etnografinių ribų, taigi, 
protestuoja prieš lenkų įsiver
žimą. Lietuviu draugiškumas 
negalimas pirm negu lenkų ar
mija apleis Vilnių ir Gardiną. 

Talkininkai turi paaštrinti 
suvaržymus gen. Ilallerio ka
rininkams, kad apsisaugojus 
nuo lenkų imperijalistų grobi
a u . 

Trukdoma Lietuvos badau 
jančiųjų šelpimo darbas. 

(Tąsa). 

Iki šiol dar nei žodžio nei 
apie Centralį Komitetą, nei 
apie Lietuvių Dienos pinigus 
neužsiminta. Pabaigus svars
tyti šelpimo klausimą Am. 
Raudonasis Kryžius užklausė 
mųs, ką mes, kaipo l ie tuvių 
atstovai, manom padaryti su 
Lietuvių Dienos pinigais, ku
rie pas juos guli. Mums atsi
sakius apie juos kalbėti, nes 
buvom be įgaliojimų, Raudo
nojo Kryžiaus valdyba suerzin-

taip greit, kaip bus gautas 
sutikimas originalio Centra-
lio Komiteto narių arba jų 
legalių įpėdinių. Pinigus 
mes patys turėsim teisę iš
dalinti pagal savo nuožiūra. 
Pasiremiant ant to patari
mo, pasiuirtėm Lopattui 
kablegramą ir darom žing
snius gauti sutikimą ir auto-
rizavimą ir kitų Centralio 
Komiteto nariiį," 
Gavo šį pranešimą A. L. T. 

Taryba ir visi stambus veikė-

mm*m 

vo surinkti gelbėjimui, o ne 
gulėjimui ir kad jie labai 
džiaugsis pavedę tuos pinigus, 
kad ir šiandien, bile kokiai 
organizacijai, kuri reprezen
tuoja abelnaį lietuvius, pv. 
kaip Ekzekutyvis Komitetas. 
Prieš tai, pirmame pasikalbė
jime jiems buvo pilnai išaiš
kinta, kas yra Ekzekutyvis 

tai atsakė, kad tie pinigai bu- Jai. Didžiuma Centralio Komi
teto direktorių yra taipgi na
riais T. Tarybos, kaip ta i : p. 
Račkauskas, p. Bush, p. Jan
kauskas, p. Villmontas, p. 
Strimaitis ir kiti. Apart to, 
Ont ra l i s Komitetas turi T. 
Taryboje savo oficijalius at
stovus. 

Negana to, dalykas išrodė 
man taip svarbus, kad ypatiš-

Komitetas. Negana to, jie mųs kai nuvykau į New Yorką. 
instruktavo, kad nėra reikalo į Taut. Tarj'bos susirinkimą 

lietuviai ir Lenkai. 
Lietuvių Informacijos Biu

ras iš atstovo Paryžiuje gavo 
sekamą pranešimą apie lietu
vių-lenkų reikalus: 
Lietuvių-lenkų santikiai kas

dien vis intemptinesni, gali 
priversti lietuvius tuo1 pačiu 

Protestai prieš len
kus imperijalistus. 
Nespėjo praskambėti dide

lio New Yorko susirinkimo 
Carnegie Hali atbalsiai, pro
testuojant prieš lenkų įsiver
žimą į Lietuvą ir jų žiaury
bes, kaip birželio 3 d. didžiuo
se New Yorko dienraščiuose 
tilpo viso puslapio protestų 
paskelbimai prieš lenkų im-
peri.jalizmą. Protestai tilpo 
World, Times, Herald, Sun ir 
kituose didžiojo New Yorko 
dienraščiuose. Protesto skel
bimus patalpino Amerikos 
Lietuvių Taryba vardan žmo
niškumo ir teisybės. 

Protesto skelbime tilpo ko
pija kablegramos, gautos iš 
atstovo Paryžiuje, išskaitliuo-
jant lenkų papildytas žiaury
bes Vilniuje ir Gardine, taipgi 
nurodant lenkų norus netik 
užimtas vietas, bet ir visą Lie
tuvą pasisavinti. 

Atskiruose paragrafuose 
suteikiama žinių apie Lietuvą 
ir apie nusenusios lietuvių-len
kų unijos reikšmę. Ten pat 
telpa Amerikos Lietuvių Tary
bos užuojautos laiškas žydų 
sijonistų organizacijai Ameri
koj del lenkiškų pogromų. 

Paskelbimą ruošė informaci
jos biuras New Yorke. Surė
dytas gražiai, patraukiančiai 
ir tikinančiai, lygiai kaip pa
tys paskelbtieji faktai tikinan
ti yra. 

Panašus skelbimai, girdėjo
me, žada pasirodyti ir kitų di
dmiesčių laikraščiuose. 

Kuomet lenkų imperijalistai 
skriaudžia kaimynus ir kitų 
skriaudas melagystėmis dang
sto, kito išėjimo nėr, kaip eiti 
tiesioginiai prie žmonių ir 
pranešti jiems teisybės žinias 
apie lenkų nedorybes. Tokie 

vilkinti ir kad lietuvių pareiga 
yra tuos pinigus tuojaus pa
imti į savo rankas ir dėlto 
įsakė mums tuojaus gauti su
tikimą Centr. Kom. pirminin
ko, p. Lopattos, per sekantį 
kable^amą: 

April 4, 1919. 
Valdemar, Loppatto 

Hotel Palais D'Orsay 
Paris 

American National Red 
Cross is \villing to transfer 
Lithuanian money now depo-
sited witli tliem to Executive 
dommittee. Loppatto cable 
your authorization at ,onc>e. 

Vinikas, Žilius, Bielskis. 

Nfccižiug© mysų lietuviškos 

balandžio 8 d., raportavau Ta
rybai ir joje dalyvaujantiems 
Centralio Komiteto ofieija-
liams atstovams apie visą si
tuaciją. Taryba priėmė ir už-
gyrė raportą. 

Negana dar ir to. Balandžio 
9 d. pašaukiau veikiamąjį Cen
tralio Komiteto sekretorių, p. 
Steponaitį, ir prašiau paskirti 
laiką, kada galėčiau sueiti ir 
apie Lietuvių Dienos pinigų 
klausimą oficijaliai pasikalbė
ti. Laika paskyrė balandžio 11 
d., po pietų. Atsilankiau pa
skirtu laiku į Centralio Komi
teto ofisą ir nušviečiau p. Ste
ponaičiui visą dalyką, prašy
damas, kad jis tą priimtų už 
oficijalį pranešimą ir tuojaus 

šelpos del Lietuvos. Tas, ma
tyt, labai patiko, nes užsipuo
limai paliovė. Bet, ant nelai-
mėB, Ekz. Komitetas savo su
sirinkime, balandžio 26 d. pa
liepė man ir -Ekzekutyviam 
Komitetui rūpintis išgauti 
daugiau pagelbos del Lietuvos 
ir tuojaus išgauti leidimą ir 
sąlygas organizavimo Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus. Apsiim
ti turėjom—tai buvo mūsų pa-
reiga. 

Gegužio 3 d, nuėjau su Dr. 
Bielskiu į Am. Raudonąjį Kry
žių pasitart apie leidimą ir 
organizavimą Lietuvių Raudo
nojo Kryžiaus. Tarėmės apie 
dvi valandi. Pabaigus šiuos 
pasitarimus Dr. Bielskis, kaipo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorius, o ne kaipo narys 
Ekzekutyvio Komiteto, pradė
jo klausinėti apie Lietuvių 
Dienos pinigus. Aš vėl užreiš-
kiau Raudonajam Kryžiui, kad 
aš jokio įgaliojimo kalbėti 
apie tuos pinigus neturiu ir 
todėl kalbėti negaliu. I r nekal
bėjau iki priėjo prie to, kad 
taip išėjo lyg, kad buvo krei
vai prisiekta, buk Centralis 
Komitetas yra tas pats, kaip 
kad buvo sutverta Wilkes-
Barre, Pa. 

Nors neoficijaliai, nes jau to 
buvau atsisakęs, čion aš, gy
niau Centralį Komitetą ir p.' 
Račkauską, sakydamas, kad 
mano nuomone Centr. Kom. rint ant v i s i* raportų ir paaiš-
kaip jis yra dabar, yra ta pati ginimų ir nežiūrint ant Tary 

Su Lietuviškais Parašais 

PAVEIKSLAI 
Pirmosios Komunijos Atmintis 

Priėmė Pirmąją Komuniją 19 •« 
. Bažnyčioje Mieste 

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

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

"DRAUGO" KNYGYNAS, 1800 W. 46th St., Chicago, III. 

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
.j Mainieriai, mechanikai, audėjai, fabriko* ir siap visokie 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžiai drangai 

PAIN-EXPELLER 
Jau suvirs penkios-deSimtys meta 
kaip eita piuki gyduole yra var-
tuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumatizmo, 
skausmu kratinėje, donose ir rau
menyse, neuralgijos, strenu die-
girną, šalčio ir kosulio. 

Neapsigauk pirkdwui pigiai vaisttu didelėse bonkoie. Relkitouk gerUmlu. Kuomet pirtai 
P*i»-E*peUer, persitikrink ar yra IKARĄ, vaisbaženklis ant bakaiulto. 35 centai ir 65 centai u«y 
_ bonkute. Gaunamos visose aptiekoae, ar tiesiog is labortorljos. £ ' 

. P. AD. RICHTER A CO., 74 -80 VVashlngton St„ N©w York, N. Y.» ) 

organizacija, kuri susiorgani
zavo Wilkes-Barre, Pa. 

Šis išaiškinimas buvo pa
duotas pavidale raporto ant 

bos instrukcijų, p. Račkauskas 
raštiškai pareikalavo nuo T. 
Tarybos, kad aš dastatyčiau tą 
Raud. Kryžiaus raštą, kurį sa

kelių susirinkimų T. Tarybos.' k i a u> k a d S a l i u dastatyti, o 
Taryba priėmė ŠĮ raportą su! daryba įsakė to nedaryti. 

širdys, išgirdusios tokią link- (praneštų savo direktoriams, 
smą naujieną. Pinigai, mūsų] Bet negana dar ir to, nesu-
pinigai, kurie per tiek metų' laukdamas jokių instrukcijų 
mums buvo užlaikyti, staiga 
grįžta į mūsų, į lietuvių ran
kas. Tuojaus, tą pačią dieną, 
nors „vėlai, surašiau praneši
mą savo Tarybai ir visiems 
stambesniems mūsų veikėjams. 
Pranešimą išsiunčiau balan
džio 5 d. Šiame pranešime 
apie pasekmes mūsų atsilanky
mo į Raudonąjį Kryžių ra
šiau: 

"Atsakymą gavom gana 
prielankų. Pagal jų patari
mo, pasiuntėm kablegramą 
Valdemarui. Kopija šio 
kablcgramo prisiunčiu. Dau
giausiai mus nustebino jų 
dabartinis atsinešimas prie 
mūsų pinigų; jie beveik mus 
išbarė, kodėl męs tuos pini
gus laikom pas juos, o ne
naudojant. J ie pilnai sutiko 
pervesti visus pinigus į ran
kas Ekzekutvvio Komiteto 

nei net jokio atsakymo ant 
mano atsilankvmo ir nenorė-

« 

damas užtęsti taip svarbi} da
lyką, balandžio 19 d. parašiau 
laišką į Centralį Komitetą. Šį 
laišką p. Račkauskas patalpi
no savo straipsnyje. Jokio at
sakymo į šį laišką iki šiai die
nai negavom. 

Tai matot ant kiek Ekzeku
tyvis Komitetas "pasikėsino 
(ithnti iš jo, jam to nežinant, 
Lietuvių Dienos pinigus." 

Tuojaus po tam pasipylė ant 
manęs nuo p. Račkausko ir jo 
sėbrų žiauriausios ' insinuaci
jos ir apkaltinimai, buk aš dis
kredituoju savas įstaigas ir 
esmi neištikimas savo sriovei. 
Užpuolimai buvo taip žiaurus, 
kad aš del šventos ramybės 
rezignavau iš šelpimo ir Raud. 
Kryžiaus Komiteto ir atsisa
kiau toliau ieškoti daugiau pa-

pilniausiu pasitikėjimu. Kada 
užsipuolimai nekuriu buvo pa
daryti, pasiūliau, kad jiems 
galiu gauti nuo Am. Raudono
jo Kryžiaus raštišką darody-
mą, kad dalykai taip atsitiko 
kaip pranešiau. T. Taryba in
struktavo mane tokio rašto ne
išgauti, nes pilnai pasitiki ma
no raportu. 

Tokį pat pranešimą, kaip 

Nelaukiant jokio atsakymo 
ant šio, savo reikalavimo, ku
ris buvo įteiktas Tarybai ge
gužio 13 d., p..Račkauskas, pa
talpino "Tėvynėje" No. 20, 
gegužio 16 d. ir "Lie tuvo j" 
No. 114, matyt jau iš anksto 
parašytą, savo įkriniinuojantį 
ir neteisingą straipsnį, apie 
kurį dabar kalbam. 

Pamatę tokį bjaurų įkrimi-
čion parašiau, padarė Dr. I navimą Ekzekutyvio Komiteto 
Bielskis, bendrame Lietuvių j i r 0° na rh?> A m - Raudonasis 
Dienos pinigų Komiteto susi- j Kryžius buvo paprašytas, kad 
rinkime, gegužio 14 d., k u r i a - į ^ > [ n u o s a v ? s parašytų p. 
me buvo taipgi ir p. Račkaus- Račkauskui, Centralio Komite-
kas. J is pasakė, kad "Susikir- t o sekretoriui, kokį aš dalyvu-
tom su p. Viniku, kada jis pra
dėjo teisinti p. Račkausko ne
teisingą nurodinėjimą kaslink 
buvimo Centralio Komiteto ta 
pati įstaiga, kuri buvo suorga
nizuota \Vilkes-Barre. P a . " Šis 
faktas yra taipgi užregistruo
tas to posėdžio protokole. 

Toliau, pilniausias paaiški
nimas buvo taipgi duotas at
stovui Centr. Kom. veikiamam 
sekretoriui,. p. Steponaičiui, 
laike T. Tarybos susirinkimo, 
gegužio 6 d. 

Bet negana to visko, nežiu-

ma šiame klausime ėmiau. Am. 
Raudonasis Kryžius p. Rač
kauskui parašė sekančiai: 

American Red Cross 
AVashington, D. C. 

Mr. V. K. Račkauskas, 
Secretary 

Lithuanian Central War 
Relief Committee, 
320 Fifth Avenue, 
New York City. 

Dear Si r : 
In a letter under date of 

May 5th, we wrote you in 
part : 

"On May 3rd, Messrs. 
M. J . Yinik and Dr. J . J . 
Bielskis called on me in 
regard to this fund and 
stated that before we 
could act on your resolu-
tion we should ha ve the 
approval of the Lithua
nian Council of America." 
I feel that this sentence 

may lead to šame misunder-
standing. I t is true that 
Messrs. Vinik and Bielskis 
visited us on May 3rd. How-
ever, these two gentlemen 
called on us regarding the 
suggestions and organiza-
tion of a Lithuanian Red 
Cross. After our discussion 
on this matter, Dr. Bielskis 
took up with us the ąuestion 
of the resolution on the 
Lithuanian funds held by 
the Red Cross. We under-
stood perfeetly that Dr. 
Bielskis was acting exclu-
sively on behalf of the Lith
uanian Council of America 
and we are \vriting this fur-
ther explanation in order 
that you may thoroughly un-
derstand the situation 

Very truly yours, 
Signed Phillip L. Ross. 

Reiškia M. J. Vinikas nieko 
bendro su sulaikymu Lietuvių 
Dienos pinigų neturėjo. 

M. J. Vinikas. 

! (Pabaiga bus). 

Soči jale Rekonstrukcija. 
Vertė M.—a. 

(Tąsa). 

Pamatinės reformos. 

Nežiūrint praktiško ir tuo
jau pildomojo šio reikalo po-
budžio, mes negalime visai at
sižadėti pamatinių siekių ir 
sistematįškojo programo klau
simo, nes kitos grupės veikliai 
skleiclžia savo panašius siste-
matiškus pranešįmus, ir mums 
visiems reikią kokiam nors fi-

skelbimai, sykiu su teikiamo- l o z o f i j 0 s p a m
r

a t u į k a i p i r s a v o 
mis žiniomis, Amerikos visuo
menėje paliks didesnio įspūd
žio ir yra vertesni, negu sei
mai. 

Kad įgyti Amerikos užuo
jautos, lietuviams daugiau nie
ko nereikia, kaip faktų paro
dymo, nušvietimo apie lietuvių 
tautos darbus ir troškimus. 

natūralių pageidavimų paten
kinimui turėti aiškų išsireiški
mą. 

Išrodo aišku, jog dabartinė 
industrijos sistema savo svar
besnėse ribose dar ilgai užsi
liks. Kitaip sakant, privatis 
kapitalo valdymas dar nebus 
paimtas į industrijos kolekty-

vės organizacijos rankas per 
taip ilgą laiką, jog mes galėtu
me veikti taip, lyg kad jo ti-
kėtumės greitai sulaukti. To
kią ateitį mes pripažįstame ne
tik, kad labai galima, bet ir 
labai pageidaujama; nes^ne
žiūrint į kitus užmetimus, so-
cijalizmas reikštų biurokrati
ją, politišką tironiją, susilpni-
nimo asmens apsirūpinti savo 
paties gyvenimą, ir abelnai 
draugijinį neveiklumą ir nu
puolimą. 

Svarbiausieji dabartinės siste
mos trukumai. 

Viso to nežiūrint, dabartinę 
sistemą reikia labai daug lo
pyti ir taisyti. Jos yra-vtrįs 
svarbiausieji trukumai: didelis 
neveiklumas ir eikvojimas iš-

dirbystėje ir paskirstant išdar
bius; didelės daugumos darbi
ninkų neužtektinos ineigos; ir 
bereikalingai didelės ineigos 
mažos saujalės priviligijuotų 
kapitalistų. Prekių išdirbystės 
ir paskirstymo netobulumai 
galės būti paviršutiniai patai
somi reformomis, kurias jau 
augščiaiTs išdėstėme. Išdirby-
stė labai padidėtų, įvedus vi
suotinas pragyventi algas, pa
kaktiną industrijalį apšvietimą 

ina atsiekti tol, kol diduma 
darbininkų bus vien tik papra
stais darbininkais už algą. 
Kokiuo nors būdu, dauguma 
turi tapti savininkais ar nors 
dalininkais išdirbystės įran
kių. Tai pasiekti jie palengva 
galės per kooperatyves išdir
binio draugijas ir bendravimo 
sutartis. Pirmajame atsitikime 
darbininkai valdo ir veda pa
tįs visą savo industriją; an 

dirbystės pasekmių nebus gali- einantis prie algų sistemos pa-

ir sutartinus santikius tarp- trame-gi jie valdo žymią pra 
darbo ir kapitalo, darbinin
kams dalyvaujant visose indu
strijos šakose pramonę vedant. 
Eikvojimas išskirstant prekes 
praktiškai gali būti panaikin
tas, invedant kooperatyves 
pirklybos įstaigas bei koope
ratyves pirkimo ir pardavimo 
įstaigas. 

Kooperacija ir bendravimas. 

monės dalį ir ima jiems tikrai 
prigulintį dalyvumą jos ve
dime. Nežiūrint kaip išlengva 
tas darbas teeitų, mes turėsi
me jį pasiekti prieš priėjimą 
prie tikrai veiklios išdirbmo 
sistemos arba industrijalės ir 
socijalės tvarkos, kuriai ne-
grąsintų revoliucijos pavojus. 
Reikia patėmyti, jog tas da
bar esančios tvarkos pagerini-

Tečiau pilnų padidintos iš- |mas, nors ir ' toli sukiantis ir 

naikinimo, dar nereiškia pa
naikinimo privatės nuosavy
bės. Išdirbystės įrankiai tuo
met butų valdomi individualų, 
bet ne valstijos. 

Darbininkų uždarbiai. 

Antrasai didelis blogumas, 
daugumos per mažos ineigos, 
gali būti prašalintas tik sutei
kiant darbininkams geresnį 
mokesnį' už darbą. Tai reišia 
netik visuotiną įvedimą pra
gyventi algas, bet ir progos 
gauti šiek-tiek daugiau, negu 
kad reikia pragyventi visiems, 
kurie tik nori sunkiai ir tei
singai dirbti. Visos kitos prie
monės, kad pagerinti darbinin
kų padėjimą, kurios augščiau 
buvo išdėstytos tiesiai ar ne-
tiesiai taippat prisidėtų prie 
teisingesnio darbninkų naudai 
turtų paskirtymo. 

(Pabaiga bus). 

^ 

i 'V'' 

• 

.» 

4 
i 

> 

Šv.l 
drauj 
rinki] 
tano 
prieš 
šaukil 
kančil 

K* 
vis a| 
turi 
Amerl 
Kadi 

teto 
katali 
sina 
bą; 

lva< 
prigu| 
tuvišl 
koje. 

Toc 
rių d j 
tiktail 
Seim< 
tyvis 
mianc 

T ą i | 

ja 
stovai 

Šv. 

Šv. 
pijos 
gesni< 
buvo 
kaitis, 
mu 2( 
si ir 
del pj 
vės. 

PaČl 
gai v| 
moky 
A. Ši 
skas. 

Voą 
J . Č5l 

Seserij 
kurios 
ir atsj 
rapij< 

Vai) 
didim 
sirod( 
maža, 
Sutka 
parapj 
užbaii 
Kazim1 

moky 
skaito] 
džiausi 
kiškų 

Mali 
dar ti 
pinai 
gi kan 

Lieti 
ir sup 
kiškos 
kalingi 
to siuI 
kyklą. 
augo, 
jau r( 
kamba) 

Šv. M 
pijos 
tuoniul 
apturi 
augštel 
legijasĮ 
lanko 
Mokyl 

Mok) 
tvėrusi 
ji vac 
draugi j 
klauso 
tai kie] 
šusios 

file:///villing
file:///Vilkes-Barre
file:///vriting


Antradienis, birželis, 10, 1919 DRAUGAS 3 
s .;.; 

Lietuviai Amerikoje. 
CICERO, ILL. 

Protestuoja. 

Sv. Grigaliaus giedoriij 
draugi ja laikytame savo susi
rinkime birželio 1 d., Šv. An
tano parapi jos svetainėje 
prieš neįgaliotų chicagiečių 
šaukiamą seime, priėmė se
kančia rezoliuciją: 

Kadangi t ik ta i Ekzekuty-
vis abiejų Tarybų Komitetas 
tur i teisę sušaukt i visotimi 
Amerikos Lietuvių Seimą. 

Kadang i Kkzekutyvio Komi
teto parėdymus lietuviam* 
kata l ikams Amerikoje apgar
sina Amerikos Lietuvių Tary
bą; 

Kadangi mūsų draugija nori 
prigulėti prie katalikiškų lie
tuviškų organizacijų Ameri
koje. 

Todėl Šv. Grigaliaus giedo-
rių draugija sutarė dalyvauti 
t ik ta i tokiame visatiniame 
Seime, kuri sušauks Ekzeku-
tyvis Komitetas , per jį re
miančias Tarybas . 

Taipgi sutarė šitą rezoliuci
ją įteikti nmsų dr-jos at
stovams, kad jie ją išpildytų. 

Valdyba: 
K. Mikalauskas, pirm., 

Kričauskas, rast . 

P ITTSBURGH, PA. 

Šv. Kazimiero lietuvių para 
pi jos mokykla. 

Sv. Kazimiero lietuvių para
pijos mokykla gyvuoja nuo il
gesnio laiko. Josios įsteigėjas 
buvo gerb. kun. Jonas J . Sut-
kaitis, kurs didžiu pasiaukoji
mu 26 metus tiksliai darbavo
si ir neliaujančiai darbuojasi 
del parapijonų labo ir gero
vės. 

Pačioje pradžioje pasekmių 
gai vedė mokyklą pasauliniai 
mokytojai, kuriais buvo: p-lė 
A. Sutkaičiutė ir J . Grajau
skas. 

Vos tik 1D06 m. gerb. kun. J . 
J . Sutkait is tegalėjo gauti 
Seseris-Vienuoles Nazarietes, 
kurios iki šių dienų tinkamai 
i r atsakančiai tebemokina pa
rapi jos vaikus. 

Vaikų skaitlius kas metą vis 
didinosi ir augo. Su laiku pa
sirodė, kad mokykla y ra per 
maža, taigi gerb. kun. J . J . 
Sutkaičio rupesniu ir duosnių 
parapijonų pagelba 1913 m. 
užbaigta s ta tvt i milžiniška Šv. 
Kazimiero lietuvių parapi jos 
mokykla, kuri net šiandien yra 
skaitoma, kaipo viena iš di
džiausių ir gražiausių katali
kiškų mokyklų Pi t tsburghe. 

Malonu buvo matyti , kad 
dar tų pačių mctij rudeni ku
pinai prisipildė penki ruimin
gi kambariai mokiniais. 

Lietuviai katalikai, pamatę 
ir supra tę lietuviškos katali
kiškos mokyklos svarbą ir rei
kalingumą, dar labiaus suska
to siųsti savo vaikelius į mo
kyklą. Mokinių skaitlius augte 
augo, jog kitais (191o) metais 
jau reikėjo užleisti ir šeštąjį 
kambarį. 

Sv. Kazimiero lietuvių para
pijos mokykla nun-gi tur i aš
tuonias skyrius, kurią užbaigę 
aptur i diplomas ir gali stoti į 
augštesnias mokyklas arba ko
legijas. Suviršum 450 mokinių 
lanko tą mokyklą. 

Mokyklos mokinių draugijėlės. 

Mokyklos mokinių y ra susi
tvėrusi dvi draugijėli. P i rmo
ji vadinas "Angelų S a r g ų " 
draugijėlė, prie kurios pri
klauso virš 200 mergaičių. J o s 
tai kiekvieną bertainį pasipuo
šusios baltais parėdniais , šyd 

rais ant galvelių ir prisisegę 
savo ženklelius, " i n c o r p o r e " 
eina pr ie šv. Komunijos. 

Antroj i draugijėlė y r a tai 
mažų bernaičių-ministrantų, 
vardu " Š v . Alo izo" draugijė
lė. J i tai yra vedama Seserų-
Vienuolių Nazariečių ir laiko 
viešus savo susirinkimus kas 
savaitę ir lavinasi pr ideran
čioje tvarkoje. Į ją priklauso 
50 bernaičiu, kurie paskirsty
tu laiku tarnauja mišiose. Pro-
cesijų-gi laike dalyvauja visi 
b a ž n y č i o j e ; p a p r a s t a i t a s a t s i -
buna sekančiose šventėse: Ve
lykų, Dievo Kūno, 40 valandų 
atlaidų ir pirmosios vaikų šv. 
Komunijos laike. Viršminėto-
se šventėse procesijai einant, 
jie neša ir savo vėliavėlę— 
"Angelų S a r g i } " paveikslą. 

xVpart tarnavimo prie alto
riaus, likusieji tos draugijėlės 
nariai, t a i p g i ima dalyvumą 
procesijose, nešdami savo 
draugijėlės " Š v . Alo izo" vė
liavėlę. 

Mokinių piknikas. 
Tik minėtų draugijėlių su

viršum 250 nariai , Šeštinėse, 
gegužio 29 d., tuojaus po mi-
siųį vadovaujant Seserims-
Vienuolėms Nazarietėms susė
do } pr i rengtus didelius veži
mus, prie didelio klebėsio ir 
Ižiaugsmo, išvažiavo į " W e s t 
View P a r k ą , " kuriame turėjo 
savo pikniką. Vaikams buvo 
i ai didelis džiaugsmas ir di 
;lžiai buvo užganėdinti įvai
riais žaislais, už kuriuos tie, 
kurie geriausia atliko, apturė
jo dar ir dovanas. I š mergai
čių pusės, kurios laimėjo dova
nas, buvo sekančios: A. Ado-
maitė, M. Markevičiūtė, O. Ry-
binskaitė, M. Adomaitė, G. 
Zamblauskiutė, K. Radziuky-
naitė, J . Simonavičiutė ir 
daug kitu. O iš bernaičių buvo 
sekantiej i : P . Dansevičia, P . 
Slančauskas, A. Kuklis ir kiti. 

Programas. 
Ležaisdami tyrame ore ir 

miklindami kūno pajiegas, 
t a i p g i nepamiršo ir dvasia 
paispudžiuoti. Tai-gi, piknike 
visi dalyvavusieji, kurių ta rpe 
butą ir svečių, išpildė ant grei
tųjų surengtą sekantį progra-
mėlį : Parapi jos vargonininkui 
vedant pirmiausia atgiedota 
visiems atsistojus 1) Lietuvos 
Šv. Kazimiero giesmę, 2) Lie
tuvos himną, 3) Star-Spangled 
Banner ; paskui visiems susė
dus, klausytasi sekančių moki
nių deklemacijų: 4) (Cecilijos 
Mikšiunaitės " T h e Nat ion 's 
Dead , " 5) Onos Žilioniutės 
"Deeora t ion Day, M G) Onos 
Zinmickaitės " Vėžys ir jo vai
k a s , " 7) Ju l . Bucevičiutės 
" Ą ž u o l a s , " 8) Agotos Stočku-
niutės "Lie tuvos Gražybė ," 
9) Mar. Čužauskiutės " T h e 
VVorld," 10) Mfortoi Bačiutės 
" T h e Village Blacksmith ," 
11) J . Simonavičiutės " O u r 
F l a g , " 12) Ju l . Sinkevičiūtės 
"Lie tuvos va izda i , " 13) Ade
lės Macukonaitės "Nenusimin-
k i m , " 14) Konst. Čyžauskai-
tės " E i n a Nauja L ie tuva . " 
Pr ie to visko mokimams ir 
svečiams kalbėjo varg. Jankus 
ir Jankienė. I r užbaigta vis
kas Lietuvos ir Amerikos him
nais. 

jie, be abejonės, vėliaus gar
džiai ilsėjosi tą naktį ir sap
navo apie gražiai praleistą 
ir neužmirština, dieną. 

ROCKFORD, ILL. 
- • — — 

Visi užganėdinti. 
Paskui dar žaista ir, kuo

met pr is iar t ino vakaras , visi 
pr igėrę tyraus oro ir apturėję 
puikių įspūdžių, klegant ir 
džiaugsmo pilni, grįžo į savo 
namus pas mylimą tėtę ir ma 

Mikalauskinis Kermošius. 
Birželio 1 d„ 1910 m. atsi

buvo čia nežaležu'akų kermo
šius. Miat savo bambiznyčią 
šventino. Tur iu pažymėti, kad 
jau vieną kar tą šventino. Pir
mą kartą šventino pa ts Mika
lauskas. Dabar i r vėl turėjo 
smala užlieti plyšius, todėl ir 
vėl reikėjo šventinti. Manau, 
kad ir dar kartą šventins. 

Šį kartą šventino ne Mika
lauskas, bet koks pravoslavų 
popas. Plakatuose buvo pažy
mėta, kad kermošius prasidėt 
10 vai. Mat visuomet tuo lai
ku susire ika daugybė žmonai. 
Mikalauskas net nudžiugo, kad 
tiek daug žmonelių susirinko. 

Tik štai atvažiuoja ir mirė 
tas " a r c i v y s k a p a s " ir kad ne-
pradės-gi iš kairės žegnoti. 
Vienas iš bambizų užkomau-
davo klaupties. Vieni klaupė
si, kiti cigarus rūkė, o t ret i 
taip sau stovėjo ir juokėsi. 
Nematęs popas tokių stebuklų 
prašė žmonių, kad stovėtų. J i s 
žino, kad pas juos (pravosla
vus) tokios mados nėra. Žmo
nės žiurėjo j tai kolei nesu
skambėjo Šv. Pe t ro ir Povylo 
bažnyčios varpas . Ka ip tik su
skambėjo kataliku bažnveios 
varpas , čia stovėjusieji katali
kai nuėjo melstis, o ant vietos 
liko vieni čiutabakiniai socija-
listai ir keletas išklydusių ka
taliku. Mikalauskas net išsi
gando, kaip ėmė žmonės skir
ties. Tečiau keletas jų liko, su 
kuriais apvaikščiojo apie savo 
maldnamį. Jnėjo vidun. Ten 
dar daugiau juokų buvo. Ne
minėsiu visos komedijos, nes 
perdaug vietos užimtų. Tik 
paminėsiu patį svarbumą. Iš-
ėjęs jų tas arcivyskupas pa
maldų laikyti prie al toriaus iš
sitraukė šukas ir pradėjo šu
kuoti plaukus. Vieni manė, kad 
taip reikia, kiti juokėsi. Viens 
manęs užklausė, ar ta ip turi 
būti. Sakau, jeigu taip daro, 
tai tur i būti. Atlaikius " m i 
š i a s " buvo pamokslai. Pamok
slai buvo visokios kainos. Vy
skupas pasisakė tur įs vaikų. 
Keletą atsivežė, o kitus paliko 
namie. Išgirdę tai žmonės pra
dėjo nerimauti ir skundėsi, sa
kydami: " v a j e tu mano, vy
skupas vaikų t u r i . " 

Matydamas Mikalauskas, kad 
<?ali suirutė kilti, greitai pa
aiškino, jog tie vaikeliai yra 
teisoti ( f ) žmonės. Vieni džiau 
gėsi, kad pamatė neregėtų 
daiktų, kiti, kad bambiznyčią 
dabar jau y r a all right. Pa
stebėjau, kad su nezaležnin-
kais dalvvavo ir keletas 
katalikų. Gaila, kad mūsų 
žmonės dar neatskiria pe
lų nuo grudų. Laikas bu
tų susiprast i , pažinti savo 
tikrą tikėjimą. Girdėti, kad 
viena sąjungietė paaukojo ka
rūną į jų bambiznyčią. Je igu 
taip daro sąjungietė, tai y ra 
daugiau negu gėda. Moterys 
Sąjungietės turėtų ištirt i i r 
apsvars tyt i tą dalyką, A r ga
lima prileisti, kad bambizus 
remia, o iš katalikų nori pa-
šelpą gauti . Ki tas vėl visiems 
žinomas daktardkas laksto šen 
ir ten. Nori įtikti ir vienam 
ir kitam, dėlto gal, kad dau
giau išparduoti medicinos. Gė
da del poros centų savo tikėji
mą parduoti . Laikas susipra
sti ir mesti į šalį visokį mul
kinimą. Tegul socijalistai ten 
sau gyvena. O mes, katalikai, 
čionai, ta i y ra pr ie t ikro tikė-

AR TAMSTOS VARDAS 
YRA ČIONAI? JEIGU NE, 

ĮRAŠYK TUOJAU. 

Tegul visuomenė mato, kiek ge
rų Tėvynainių jau prisidėjo prie 
Rietuvių Statymo Bendrovės. Jie 
prisidėjo prie pakėlimo lietuvių 
pramonės Amerikoj įr Lietuvoj. 

Jie prisidėjo prie statymo na
mų išgriautos Lietuvos. 

Kaip statant namą, padeda pa-
matan akmenį, taip tėvynainiai, 
pirkdami serus, padėjo pamatą 
Lietuvos Atstatymui. 

Mat, Lietuvių Statymo Bendro
vės tikslas yra atstatyti Lietuvos 
išgriautus namus, taisyti geležin
kelius, kelius ir tiltus. Tai tik
slas tos Bendrovės ir ji organizuo
ja tokius amatninkus. 
L. S. Bendrovė varo prekybą. 
L. S. Bendrovė turi laivakorčių 
agentūrą. 

L. S. Bendrovės šėrininkai, ku
rie pirko Šerus ir kurie pasižadė
jo pirkti, vaduoja Lietuvą iš 
vargu. 

L. S. B. šėrininkai pasižadėjo 
pakelti pramonę Amerikoj ir Lie
tuvoj. 

Jei Tąmistos vardo nėra čionai, 
tai pirk L. S. B-vės Šerus ir palik 
jos šėrininku. 

Turėsi didele nauda. 
L. S. B-VĖS ŠĖRININKAI. 

Clcvcland, Ohio. 
Alekna A $50.00 
Akšys 1\ . . . , „50.00 
Ard/Jejauskas M „50.00 
Bulota S „50.00 
Baikauskas A „50.00 
Baltrušaitis V „50.00 
Dičmonas P „50.00 
Diemonas J „50.00 
Dobilas A „50.00 
Dubk-kas L „50.00 
Dubickas J „200.00 
Dudonis J „50.00 
Deksnis P „100.00 
Dagilaitienė M „50.00 
Glugodaa V „100.00 
Grigaitis T „100.00 
Clribauskas A „100.00 
CJaideliutė M 50.00 
("Sriškaitis A „200.00 
Jacka P „100.00 
Ivunigiškis J ,50.00 
Kiveris V „50.00 
Kranauskas A „200.00 
Kavaliauskas J „50.00 
Karpav> čiutė K. 50.00 
Ligth Ana „100.00 
Liutkus Pr „100.00 
Laimonas K „50.00 
Laučius Fr „100.00 
Murauskas A 50.00 
Maniinskas M 50.00 
Mm'iokas K 50.00 
Palionis M 100.00 
Povilaitis J 100.00 
Pavilonis J 50.00 
Ribinskas A 50.00 
Stcliulonis J 50.00 
Šeštokas J 50.00 
Smolskis J 50.00 
Šidaverskis A 50.00 
Šarkus V 100.00 
Slavinskas A 50.00 
Urbšaitis P 50.00 
Vilkauskas P 100.00 
Vilimaitis J 50.00 
Zitkiutė A 50.00 
Žvingiliutė V 50.00 
Žitkus B 50.00 
Žemaitis P 100.00 

AKRON, OHIO. 
Kun. Janusas A 50.00 
Ruika J 50.00 
Rutkauskas S 100.00 
Sabastinas J 50.00 
Štaupas K 50.00 
Tulaba A 100.00 

Bedford, Ohio. 
Pečkis J 50.00 

Bo$ton Ha$t. 
galis K 100.00 

Easton, Pa. 
Szautis J '.. 50.00 

Lithuanian Biulding Corp: 
(Lietuvių Statymo Bendrovė) 

6307 Superior Ave. N. E. 
Cleveland, Ohio, 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistų Lie

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

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—$1.00. 
Turime taippat knygeliu "In
dependente for the Lithuanian 
Natiou" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

PRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St., Chjcago, UI. 

G E R A PROGA. 
K a m yra pirkti lotas, tai pasinau

dokite šita proga, nes savininką, pa
tiko nela imė ir yra priverstas parduo
ti gražu kampinį lotą arti* Šv. Kazi
miero vienuolyno už puse J° vertės 
ir pirkdami pasinaudosite š iomis pro
gomis : 1. Gausite puikų kampini i lo
to. 2. Sutaupysite komišiną, kurį at
s i ima agentai. 2. . Įdėtus pinigus pa
dvigubinsite | trumpą laiką. 4. Gau 
si te tikriausius decd'us savasties. 

Atsišaukite k a m reikalinga pas 
GFX). CIM STAUSKAS, 

915 W. 19th PIaee, Cliicapo, III 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GBABORJUS 

m* 1 l 
Atlieka visokias laidotuves 

kuopigiausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobilius. 

Taipgi didesnę dalį grabų pa-
AĮs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drover 4139 

I y . W. RUTKAUSKAS | 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyj: 

69 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 

GyecŲimas, 812 W. $Srd SL 
Tel. Yards 4681 

DR, M. F. BOZINCH į 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą, i š 845 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra š i toks: 
700 NORTH A S H T J A N D A V E N U E 

K a m p a s H u r o n G a t v ė s 
w 

ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
'Priėmimo valandos vakarais nuo 6 
Iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

i 

* 

* 

Parsiduoda gera farma 26 akru ant 
kurios gorai užauga, arti mokyklos ir 
tabako ūkių, užveizdc'tojas nesveikas, 
užtat turi parduoti. Atsišaukite: 

Alex Bar nes, 
VVoodland Ave., Box 6, 

Bloomfield, Conn. 

Turiu parduoti savo beveik nauja 
I'aibe Tourjng karą. kainuojant; 
$-',000.00, parduosią už $975. caafe 
arba ant išmokeščio arba apmainant 
ant mažo automobil iaus su damoke-
jimų. Atsišaukite 

1543 W. 40 Str. Chicago. 
Telefonas Yards 7125 

rotvounsTOff srjr*v.< f 
P o valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

NAMAI LOTAI IR FARMOS 
ANT PARDAVIMO. 

Dr. G, M. GLASER 
• • . * 

Praktikuoja Z7 m*tai 
Ofisas 8148 So. Morgan Ht. 

Kertė 82-ro St., Chicago, I1L 
SPECIJALTSTAS 

Moterišku, Vyrišku, taipgi ejaro-
nišku Ilgu. 

DFIBO VALAKDOS: Nuo 9 ryte 
iki »>, nuo 12 iki 2 po piet, nuo * 

iki g valandai vakarą. 
Nedaliomis nuo 9 iki ? po pi*t 

Telefonas Yards 687 

a -« K 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas MeKinley 5764 

GY1X) VISOKIAS LIGAS 
3457 South Western IJoulcvard 
Kampas W. 35-tos gatvės 

A » » » » » * » » » » * » » » ~ » ^ » » » ^ »»<»;{ 

• — — p*p 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, LLLINOIS 
Telefonas Y a n k 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io-
įuis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

V y » » i » ^ » » » ^ ~ ^ » » » ^ » . » » — » « . » » ^ ^ » . * 

• « I DR, LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Ualstcd S t , Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4367, 

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

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iŠ ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
4019 S. AshUuuJ Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard G487 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS U I CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

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

Rezidencija 3336 W. «»i»-«li St. 
Phone Prospcct 8585 
1 S8M 

'' —i^^m 
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mą, kurie, išsiilgę, laukė su- ji*™, kokį Kr i s tus įstatė, 
grįžtant savo balandukų ir, Popo Vaikas. 

Dayton, Ohio. 
Augustauskas J 50.00 
Andriušis A 50.00 
Andruška P 50.00 
Augustauskas A 50.00 
Dulskis J 150.00 
Gičauskas J 100.00 
Kialaičus K 50.00 
Latuvas P 50.00 
Macijauskas A 50.00 
Ražauskas S 50.00 
Sinkevičius J 50.00 
Stemeikis V. 100.00 
Vaitkus A 50.00 

>Žilinskiutė O • 50.00 
Zubkus D 100.00 

Youngstovun, Ohio. 
Alinskas F. Kun 100.00 
Bukanąs J. . .T 50.00 
Bukanas P. 100.00 
Kaureda J 50.00 
Sąveika J 100.00 
Sąveika A 50.00 
Sąveika E 50.00 
MitvillJ 50.00 

Lorain, Ohio. 
Puščus V 50.00 

Strothers, Ohio. 
Stupinkevičia K 100.00 

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

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

FARMOS! 
Pars iduoda daugelis labai 

gerų farimj Illinois, Miohigan, 
Wisconsin ir Iowa Valstijose, 
labai pigiai. 

LIBERTY BOND6. 
Mes perkam Liberty Bond-

sus už pilną, " C a s h " ve r t e : 
Atsineškite a rba atsiųskite re
gistruotame laiške. 

Mes parduodame visokius 
dokumentus ir abelnai atlieka
me visokius pinigiškus reika
lus. Pa ta rnavimai veltui. 

TOWN OF LAKE REAL 
ESTATE AOrENCY, 

J. S. Czaikauskas, Mgr. 
4600 S. Wood S t , Chicago, 111. 

Tel. MeKinley 6256. 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytoja* ir , L 

Chirurgas 
Ofisas 10906 So. Michigan Av«. 

Rezidencija 10731 So. Michigan A T . 
Hoscland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pullraan 842. 

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

— — «•«• 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1757 W. 4Tth St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. VezeHs 
i u isrevys DI:NTIBTAS 
Valandos: suo 'J ryto iki 9 vak. 

Ncdčliouiia pagal sutarimą. 
4712 SO. ASHLAND A V E N l E 

arti 47-tos Gatvės 

--/na ag* lįjygtr* -r^.vtsjji. 

i 
' » mm mmmmi*m»^m mm m»»JC 

F. P. BRADCHUUS 
Lietuvii Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Mouroc, Cor. Clark St. 
Koom 1307, Tel. Ceotral 920 

G / T . : S I 121 OU. £U%1SM3U OLfCC* 

Telefonas Yards 2590 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLU STRKET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 
J.J •m^^m'm'mm'mm m •* m m m m mirmm m imm m m*** 

M» ' 

"Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 i H 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto \ 
52 » » • • » • • • • • • • • • • • • • • • • » • • { { 
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ERNEST WEINER 
DRY O 0 0 D 5 

1300 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas Btemp*t 

Ketvergals ir Subatomia. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, va ikams drabu
žiai, š lebės ir jakutės. 

Pluksnos 
55c 

PLUNKSNOS. 
IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ukę, tai 

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

Tie kurie pirksite farmas per 
6v. Antano Draugiją busite už
ganėdinti, nes gausite gerą ir 
teisingą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių nuo Ludington, o 3 my
lios nuo Scotfville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se 
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 
Box 7, Custer, Mich. 

• . . 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprčdalų 

Mūsų sistemo ir ypatiSRas mokini
mas parodytus jus žinovų j trumpą 
laiką. 

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

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Pcrdėt iais 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle S t 
j 190 N. State gatvę, kampas Lake 
gatvės, i lubos. 

HIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII1 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 354* 

DR.A.AJ0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

VALANDAS: 10—11 ryto 2—t po 
pietų 7—8 vak. Nedėlioj»įs M1--4J d. 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 



DRAUGAS Antradienis, birželis, 10, 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Antradienis, birželis, 10 d., 
Šv. Margarita. 

Trečiadienis, birželis, 11 d., 
Šv. Kvartalinė diena (pasni). 

CHICAGOJE SEKA OFEN-
SYVA PRIEŠ PIKTA

DARIUS. 

CHICAGOS KATALIKAI IR 
LABDARYBĖ 

Pradėta kampanija surinkti 
$750,000. 

Suimta apie 500 intariamų. 

Chicacos katalikų labdarių 
draugijų sąjunga praeitą sek
madieni mieste ir apylinkėse 
pradėjo kampaniją, kad su
rinkti $750,001) fondą labdary
bės tikslams. Kampanijos 
priešakyje stovi Jo Augštoji 
Malonybė Cbicagos Arkivys
kupas Jurgis Mundelein. Aną 
dieną labdarių draugijų at
stovų susirinkime Arkivysku
pas pažymėjo, jogei jam lab
darybės darbas yra labjaus 
brangesnis už pastatymą puoš
niausios katedros ir už kito
kius veikiamus darbus katali
kų dirvoje. 

Praeitą sekmadienį visose 
arkivyskupijos bažnyčiose pa
skelbta ta labdaringiems tiks
lams kampanija. Ir pirmoji 
kampanijos diena fondui davė 
daugiau $100,000. 

Nutarta $750,000 surinkti 
dar ir todėl, kad šįmet Cbica
gos dijoeezija švenėia savo 75 
metų sukaktuves. Tad norima 
prie kiekvienų praėjusių me
tų prisegti po $10,000, kaipo 
po brangų akmenėlį prie dei-
mentinio vyskupijos vainiko. 
Iš tų brangių akmenėlių pasi
darys $750,000. 

Cbicagos arkivyskupija sa
vo lėšomis palaiko apie 18 į-
vairių katalikiškų labdaringų 
įstaigų. Tad tam tikslui ir pa
stovus fondas būtinai reika
lingas. 

Nutarta prie labdarybės pa
traukti kiekvieną katalikišką 
šeimyną. Labdarybės nario 
vardą apturi tas žmogus arba 
šeimyna, katra antkart fon-
dan duoda $5 arba daugiau 
per metus. 

Cbicagos Arkivyskupas yra 
didžiausias pavargėlių žmonių 
ir našlaičių prietelius. J is sa
ko, jog čia pirm visako reikia 
ant stiprių pamatų pastatyti 
labdarybės darbą. 

Policijos viršininkas pas
kelbė generalę ofensyvą prieš 
p iktadar ius- Pasakė, kad mies
tas būtinai turi but apvalytas . 

Pe r praei tas t r is dienas 
suimta daugiau 500 intaria-
mų. I r kasdien vis daugiau 
suimama. Policija veikia ka ip 
dienomis, taip naktimis. 

Bet kur tu, žmogus, apvaly
si miestą. Čia piktadar ia i 
skaitomi ne šimtais, bet tūks
tančiais. 

Angliški laikraščiai praneša 
apie šimtus suimtųjų. Tr tuo-
jaus pažymi visą eile atl iktų 
užpuolimų su apiplėšimais. 

I r ta ip kasdiena. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

KATALIKŲ VIENYBĖS 
CENTRO SUSIRIN

KIMAS. 

PRANEŠIMAS CHICAGOS 
VYČIAMS. 

NEPATAIKĖ VAGILIAI. 

Du kišeniniu vagiliu State 
gatvės gatvekaryj ^taikėsi 
kraustyti kišenius keliems 
"užsitraukusiems' ' žmonėms. 

Tečiau t a s nepavyko. Tuo
met jiedu rankas sukišo į pa
šalinio žmogaus kišenius. Tas 
pašalinis pasirodė detektivas 
Powers. 

Abudu vagiliu jis tuojaus 
suareštavo. Pasisakė jiedu esą: 
William Brown ir Henry Gib-
son. 

L.- R. Kataliku Vienybės 
Centro mėnesinis susirinkimas, 
dideliai svarbus, atsibus utar-
ninke, birž. 10 d., 8 vai. vaka
re, Dievo Apveizdos par. sve
tainėje, Chicago, 111. Yra orga
nizacijos reikalų, kurie svar
bus, bet svarbiausia, kad už 
kokių dviejų savaičių Chica-
gon atvažiuoja adv. Mastaus-
kas ir adv. česnulis, kurie bu
vo Amerikos lietuvių delegatai 
Paryžiuje prie Lietuvos taikos 
delegacijos. Reikia surengti 
jiems maršrutą. Taigi Katali
kų Vienybės skyriai tegul at
siunčia savo atstovus, Tautos 
Fondo valdybos ir kolonijų 
veikėjai bei veikėjos malonės 
atsilankyti šin susirinkimam 

Valdyba. 

L. Vyčių 8-ta kuopa rengia 
šeiminišką vakarėlį šiandie^ 
birželio 10 d., 1919., Palmer 
Park svetainėje, kampas 111 
st. ir Indiana Ave. Kviečiame 
visas Cbicagos kuopas. Įžanga 
veltui. Programą išpildys įžy
mesni solistai ir artistės. Ant 
galo bus šokiai ir žaislės. Pra
džia 7:15 vai. vak. 

Pasarga: Važiojant reikia 
imti State St. karus, ant ku-
rius pažymėta 119 Morgan ir 
važiuoti iki 111 Michigan Ave. 
Išlipus paeiti vieną bloką į ry
tus. 

A. F. S. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

TAUTININKŲ SEIMAS. 

Pavyzdis, kaip tautininkai ren
ka delegatus į savo seimą. 

TELEGRAFISTŲ STREI
KAS 

MĖSA DAUG PIGESNĖ. 

Bet žmonės posenovei plėšiami. 

Angliški laikraščiai pas
kelbia faktus, kad gyvulių 
skerdyklų kompanijos šiandie 
pigiau moka už gyvus galvi
jus farmeriams. 

Todėl pigiau mėsą parduo
da ir krautuvininkams. Bet 
pastarieji posenovei plėšia 
žmones. 

Ve kodėl miesto taryba im
sis Cbicagoje tvarkyt i maisto 
kainą, kad susiaurinti ne
paprastą krautuvininkų godu
mą. 

DRAUGIJŲ SUSIVIENIJI 
MO SUSIRINKIMAS. 

Cbicagon atkeliavo S. J . 
Konenkamp, prezidentas Com-
Merčiai Telegraphers* Tnion 
of America. 

J i s sako, kad rytoj kaip čia, 
ta ip visoj , šalyj sustreikuos 
6(),0(M) telegrafu ir telefonu 
operatorių. 

Chicagoje streikuosią apio 
4,000 tų darbininkų. 

VISAS POLICIJOS DIS-
TRIKTAS BUS PA

TRAUKTAS TEIS 
MAN. 

Policijos viršininkas 
t raukia teisman' visą So 

pa-
Chi-

Birželio 4 d. Mildos svetai
nėn buvo šaukiamas masinis 
susirinkimas kareivių 1-mo re-
gimento ir kitų. Susirinkiman 
atsilankė apie 30 asmenų: pu
sė socijalistų, 15 buvusių ka
reivių ir kokie 8 pirmo regi-
mento kareiviai. Paties kapi
tono ir-gi nebuvo. 

Prasidėjo susirinkimas. 1-mo 
regimento raštininkas, p. Kau-
lakis, atidarė susiiinkimą, pa
aiškindamas, kad šis susirinki
mas vra sušauktas seimo rei-
kale, kurį šaukia Cbicagos lie
tuviai del Lietuvos laisvės. 
Tikrą tiesą jis ir pasakė, ma
tyt, dar nebuvo išmokęs me
luoti. 

P-ui Kaspučiui nesant, pir
mininko vietą užėmė Dr. Drau
gelis. Šis tuojau pasirodė mo
kąs daugiau už p. Kaulakį, 
tvirtindamas aiškią netiesą, 
buk seimą rengia ne Cbicagos 
lietuviai, bet visi lietuviai ir 
katalikai. 

Paskui kalba p . Bagdžiuras , 
ka!po seimo pirmininkas. Aiš-

Tautos Fondo 31-mas sky
rius laikė mėnesinį susirinki
mą birželio 1 d. Apsvarsčius 
sk. bėgančius nukalus, eita 
prie sutvėrimo L. Raudonojo 
Kryžiaus šelpėjų kuopos. Kuo
pa liko sutverta, prie kurios 
prisirašė 20 narių. Valdyba iš
rinkta iš sekančių narių: pir
mininkas—V. Jodelis, rašti
ninkas—F. Kuprionis. Nutar
ta laikyti susirinkimus kožno 
mėnesio antrą panedėli. 

Gerbiamieji aštuoniolikiečiai, 
kviečiame visus patapti tos or
ganizacijos nariais ir darbuo-
ties, nes darbo yra daug. 

L. Raudonojo Kryžiaus 
šelpėjų kuopos valdyba. 

PRANEŠIMAS! 
IŠ NORTH SIDES. 

cagos policijos nuovadą, p ra - !* c i n a a P i e laisves varpą, kurs 
dėju s kapitonu ir baigus po
licijos stenograferiu. 

Nuovadoje susekta betvar
kė. Svarbus areštavimai ne
buvo rekorduojami. 

Tai pirmas toks atsitikimas 
Amerikoje. 

ŽYDAI IR LENKAI. 

Skerdynės žydų Lenkijoj ir 
Vilniuje garsiai atsiliepė ir 
Chicagoje. Vietos žydai baisiai 
nerimauja prieš lenkus. Lenkai 
nenori nusileisti. Kai-kur įvy
ksta susikirtimai. 

Policijos viršininkas tam 
tikslui turi pagaminęs polici
jos atsargą. 

TRYS VAIKAI NUSKENDO 

Wicker Parke draugijų su
sivienijimas (United Soeieties) 
turėjo metinį susirinkimą. Pa
smerkta svaigalų probibicija. 

Teisėjas Scanlan pažymėjo, 
kad jei Suv. Valstijose ims 
gyvuoti svaigalų probibicija, 
tuomet milijonai žmonių aplei-
sią tą šalį. 

Kitas kalbėtojas pasakė, 
kad įvykus probibicijai 60,000 
darbininkų Cbicagoje neturė
sią darbo. 

Ties 48 gatve Michigan eže
re luoteliui apvirtus nuskendo: 

Michael Jaminsky, 17 metų, 
4722 Elizabeth gat.; Tony 
(irzewski, 17 m., 4737 Eliza-
beth ave., ir Robert Gunner, 
12 m., 4720 Elizabeth ave. 

Ketvirtasis vaikas išgelbė
tas. 

ŽIOGAI — PUIKUS 
MAISTAS. 

Baltimore, Md., birž. 10. — 
Vienas John Ifopkins universi
teto entomologistas susekęs, 
jog žiogai esąs puikus mais
tas, lygus jūrių vėžiams. 

užskambins nusiųstas į Lietu 
vą ir skambins lietuviams lai
svę. Abejotina ar lietuviai tuo 
skambinimu bus patenkinti. 
Toliau organizavo kareivius 
varpui pagerbti. Nežinia del-
ko išėjo, kad pirmas regimen-
tas Lietuvos kareivių yra ne
tikęs varpui pagerbti. Turbūt 
ir tas varpas bus netikęs Lie
tuvai. Liko išrinkti tiktai vie
ni amerikoniški kareiviai gerb
ti varpą, tai ženklas, kad ir 
tas varpas bus tik naudingas 
Chicagos tautininkams, o ne 
Lietuvai. 

. 

Ant galo buvo rinkimas de
legatų į seimą. Jau augščiau 
minėjau, kad tat nebuvo pir
mo regimento susirinkimas. 
Pirmo regimento kareivių yra 
daugiau šimto, čia-gi daugiau 
pašaliečių. Užtat pašaliečių 
buvo diduma. Bet jie ir išrin
ko delegatus į savo seimą var
du pirmo regimento lietuvių 
kareivių. 

Tai matoma kokiais budais 
jie seimą daro. Aš nežinau ar 
buvo apgarsinta šiame šauka-
mame susirinkime, kad bus 
renkami delegatai į tautir inkų 
šeimą. Jeigu nebuvo tokio pa
garsinimo, tai tokiu būdu tu
rėtų pilną tiesą užprotestuoti 
pirmo regimento lietuviai ka
reiviai už tokį tautininkų ne
lemtą elgimąsi. 

Pirmo Regimento Kareivis. 

Moterių Sąjungos 4 kuopos su
sirinkimas atsibus birželio 10 d. 
7:30 vai. vakare. Geistina, kad 
visos narės susirinktų, nes turini 
daug svarbių reikalų aptarti. 

Geistina, kad šin susirinkiman 
atsilankytų ir tos, kurios retai 
lankosi, nes kuopos gyvenimas 
ne nuo vienos arba dviejų pri
klauso, bet nuo visų narių. 

Kp. rast. 

Visiems patinka 
sveiki žmones 

Tai tiesa. Tamsta net pavydi 
jiems. Bot visgi ir pačiam nerei
kia užmiršti apie save. Savo svei
katą, reikia branginti ir saugoti. 

O dėlto reikia duoti organiz
mui tokhj maistingų dalių, kokios 
reikalingos normališkai sveikatai. 
Kaip tik iš tokių elementų sutai
sytas eliksiras Partoglory. 

Šitas eliksiras stiprina musku
lus, kraują, kaulus ir nervus, duo
damas jiems naujų jiegų, naujos 
energijos ir normaiišką sveikatą. 

Jeigu Jųs einate silpnyn, ne
tenkate sveikatos, jeigu esate ner
viški, tai imkite Partoglory ir pa
taisykite savo sveikatą. Tūkstan
čiai žmonių liko visai patenkin
tais. Pamėginkite ir busite įtik-
rinti. Didelis butelys Partoglory 
kaštuoja 1 dolierį. Šeši lmt*»"«i 
tiktai $5.00. 

AR JŪSŲ VIDURIAI 
SVEIKI? 

• 

Jeigu viduriai netvarkoje ne
virškina, užkietėję, jeigu skauda 
galvą, liežuvis pabalęs, nėra ape
tito tai jums reikia garsingų sal-
dainų Partola. Paimkite tris saldai 
nius einant gulti, tai jie per nak
tį jums miegant, prašalins visus 
jūsų susirgimus. 

Partola geriausias vaistas spva-
lymui kraujo ir vidurių. Už savo 
gerąsias ypatybes gavo .medalius. 
Didelė dėžutė saldainių Partola 
kaštuoja tiktai 1 dolierį 

Adresuokite į 
A P T E K A P A R T O S A 

160 Secopd Avenue, 
New York, N. Y., Dept. Ii. 4. 

(G 85) 

Evzry Picture 
Telk a Story" 

Sergėkite^ Savo 
a 

nuo Pokariniu Ligų 
M ES turime atsargiai žiūrėti kad 1918— 19 nepaliktu tokiu inkstiniu ligų kad 

kaip buvo po Naminei Karėj. Paprasčiausios priežastis inkstu ligų tai šaltis, 
persidirbimas, rūpestis, ir negeras valgis, ir mušu dviejų metu kares žiemos buyo 
blogos kaip kareiviui taip ir civiliui žmogui. Atkreip atyda į pirmutini ženklą ink
stu silpnumo — strenu skaudėjimas, rumatiškiv skaudėjimai, svaigulis, galvos 
skaudėjimas ir nereguliaris veikimas inkstu. Vartok DOANS KIDNEY PILLS 
tuojaus. Jos gali tave išgelbėti nuo daug nesmagiu ligų kaip cystitis, dropsy ir 
Brightes, nes Doans yra visur vartojamas kaipo geriausias inkstams vaistas. Jos 
yra rekomenduojamos per daugybe žmonių. 

Šitie atsitikimai parodo 
D oans G erumą: 

Šaltis Susisėdo į Strėnas. 
Mrs. M. \Vinin.ski, 1444 W. Fortyninth Place, 

Ohicapo, 111., sako: "šaltis susisėdo j mano ink
stus ir nuo to Įniko mano inkstai pradėjo dirb
ti nereguliariai. Man taip strėnas skaudėdavo, 
kad negalėjau nei atsitiesti nei pavaikščioti. Aš 
jaučiuosi labai nusilpnus. Pradėjus vartoti 
boan ' s Kidney Pilta tuojaus pajutau permaina. 
P e n k i o s de šu t e s m a n o visai išgydė, d a b a r esu 
sveika ir stipri. 

Neturėjo Ambicijos. 
Mrs. John Jescior^ski, 82 Laverlack Ave., De-

pe\v, X. Y. sako: "Aš labai persidirbau ir desi-
dejo dar šaltis kad aš visai nusilpnau nuo skau
dėjimu strenuose, aš neturėjau nei jokios ambi
cijos nieko dirbti. Kuomet indus suplaudavai ir 
grindis išsišl uodą vau tas mane taip nuvargindavo 
kad per dieno nieko negalėjau daugiau dirbti. 
Pasilenkti nekuomet negalėdavau visai, šitas 
viskas tuojaus išnyko kuomet aš pradėjau var
toti Doan's Kidney Pilis, ir jos man visuomet 
pagelbsti. 

Doan's Visuomet Jani Pagelbsti. 
A. Siden, savininkas, kriaučių šapos, IT Sixth 

Ave., W. Puluth, Minn. sako: "Mano inkstai bu
vo labai silpni ir dirbdavo nereguliariai, o ypa
čiai kuomet aš pagaudavau šaltj. Doan's Kidney 
Pilis sustiprino mano inkstus ir prašalino visus 
mano vargus ir kentėjimus." (Sta temcntas pri
duotas spalio 10, 1912). 

Spalio 9, 1917 p. Siden, sako: "Aš dabar tiek 
manau apie Doan's Kidney Pilis kiek aš maniau 
keletą metų atgalios, jos visuomet man būna 
pirmutinė pagclba." 

Skaudėjimas Strenuose. 
Wm. Roesky, savininkas ėeveryku krautuves, 

37 Bridge Btr.. Tunkhannoek, Pa., sako: "Aš 
kentėjau per ilga nuo didelio slopinimo strėno
se. Man strėnas baisiai skaudėdavo ir inkrtai 
pradėjo veikti labai nereguliariai. I>et vienas iš 
mano draugu mano rekomendavo jas ir patarė 
tiktai pamėginti ir pradėti vartoti jas. Tuo . /us 
jos man pagelbėjo. 

Mr. Roesky viršmineta statementa davė Lap
kričio 30, 1909 Vasario 26, 1919 jis sako: "Aš 
neturėjau daugiau progos vartoti Doan's Kid
ney Pilis, nes jos mane tuomet visai išgydė". 

D0AN 
Kidney Pilis 

Gaunamos kiekvienoj vaistinyčioj. 60c už dėžę. Foster-Millburn Co., Buffalo,N.Y.Mfrs. 

ŠV. KAZIMIERO DR-TŽS 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 

Pirm. Jonas Stauckas, 1414 
New York. 

Vicc-pirm. Juozas Bubnis, 1426 
So. lOth St. 
Fin. sekr. Jonas Kunigonis, 1117 
Alabama Ave. 

Prot. sekr. Kazimieras Smai-
c|žiunas, 1017 Swifts Ave. 

Ižd. Antanas Čižauckas, 1318 
New York Ave. 

Kasos glob. Kazimieras Lukšis 
ir Jonas Joeis. 

Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antrą 

nedėldienį mėnesio. 

Dr. F. F. WISNIEWSKI. 
SPECIALISTAS MOTERIŠKŲ LIGI IR CH1RIRGIJOS 

Gyvenimo vieta 1909 Armitago 
a v e art i Lincoln st., 
Valandos: išryto iki 10 vai. 
vakare nuo 5 iki 7 vai. 

Telefonas: Armitage 6529 

Ofisas: 1541 — 43 W. Division 
st., virsiu Chopino Teatro. 
Valandos nuo 10 iki 12 ryto 
nuo 2 iki 4 po pietų nuo 7 iki 
9 vakare. Tel. Monroe 2842 

Pieškau duonkepio, pirma ranko 
prie pečiaus. Darbas ant visados. At
sišaukite tuojaus: 
10764 Perry Ave. Chieago, UI. 

fws.s. 
ISSUEDBY THB 

UNITED STATEI 
GOVERNMENT r* r 

I GERB. KUNIGŲ KLEBO
NŲ IR KITŲ PIRMOSIOS 
KOMUNIJOS RENGĖJŲ pra
šome atkreipti atydą į apgar
sinimą apie pirm. Komun. ir 
Dirmavonės paveikslus. 

<c DRAUGO1» 
ADMINISTRACIJA. 
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