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Lietuvoje paskelbta 
Vokietija pasiduoda be 

sąlygų 
Satartis bns patvirtinta 

peiktadkin vakare 

MEKSIKA PERDAUG UŽIM
TA RINKIMAIS. 

Kas kam galvoje, kas veikiasi 
šiauriuose. 

o b l l i z a c i j a Airijos respublikos prezident 
Amerikoje 

VOKIEČIAI PRIVERČIAMI 
PASIDUOTI—SAKO 

HANIEL. 

Bet jie nepasimeta su savo 
nuomone. 

Paryžius, birž. 24.—Vokieti
jos valdžia per Dr. Haniel von 
Haimbausen pasiuntė sekančią 
oficijalę notą taikos konferen
cijas pirmininkui Clemenceau: 

-"Užsienių reikalą minTsteris 
įgaliojo mane štai ką pranešti 
jūsų ekscelencijai: • 

"Vokiečiu respublikos vy
riausybė iš pastarosios talki
ninkų notos patyrė, jog talki
ninkai nusprendę spėkomis iš
plėšti vokiečiu tautos garbę, 
priverčiant patvirtinti taikos 

EBERTAS. SAKOMA, 
REZIGNUOSIĄS. 

Kas bus sekantis vokiečiu 
prezidentas. 

sąlygas. 
"Tad pranešama, jog pasi- tikslui kvalifikacijas. 

Weimar, birž. 24.—čia atvi
rai kalliama, jog po griuvimo 
Sclieidemanno valdžios, vokie
čių respublikos prezidentas 
Ebert pasiliko savo vietoje tik 
laikinai. 

Kuomet taikos sutartis bus 
patvirtinta, jis tuojaus rezig
nuosiąs. 

Nelengva tad šiandie pasa
kyti, kas užims jo vietą. 

Suprantama, kandidatų i 
prezidentu^ yra daugelis. Bet 
vokusiai nori pastatyti ne bi 
koki žmogų. J ie nori turėti tin
kamą prezidentą, turinti tani 

EI Paso, Tex., birž. 24.—IŠ 
Meksikos čia atkeliavo vienas 
amerikonas, biznierius. J i s bu
vo su reikalais net centralinėj 
Meksikoj. 

J is pasakoja, kad centraiinė 
Meksika šiandie labjaus užim
ta ateinančiais prezidento rin
kimais, kaip militariniu veiki
mu šiaurinėj Meksikoj. 

Kampanija vedama tarpe 
kandidatų j prezidentus—ge
nerolo Gonzales ir generolo 
Obregon. 

vra 

Armijos vadas - gen. 
Žukauskas 

AMERIKOS PAGELBA LIETUVAI. 

AIRIJOS PREZIDENTAS 
AMERIKOJE. 

tai 

tar-

Amerikos Lietuvių Tarybai nuo atstovų Paryžiuje 
kas pranešama: 

"Nesenai prezidentas Smetona pašaukė visus vyru> 
nybon ta rp 19 ir 24 metu amžiaus, kaip oficijaliai pranešama 
iš Kauno. Generolas Žukauskas paskirtas vyriausiuoju Lie
tuvos armijos vadu. Pastarasis yra vienas pasteltėtinų vyrų 
Europoje. Baigęs mokslą Petrogrado karės akademijoj. ji> 
pasižymėjo rusų-japonų karėje. Pasaulinės karės laiku jis 
tarnybą pradėjo kapitonu ir buvo sužeistas ketinius sykius 
veikiamajame fronte prieš vokiečius. J i s vadovavo Lietu
vių Armijoj? divizijai, buvo patekės bolševikams į nelaisvo 

Gal j is bus i r Chicagoje. 

I netikėtai atvyko ) 
\Vashingtono žemėn, k 
gauti airių respublikai 
rėjų ir paremėjų. 

Iškilmingai sutikfc 

Airijos sunūs ir du 
kuriu šioj šalyj gyveni 
jonai, iškilmingai pasitik 

priešinimas nepalies vokiečių 
tautos garbės. Vokiečių tauta, 
po sunkių kentėjimų ir išmė
ginimų per pastaruosius kolis 
metus, neturi nei minties gin-
ties išlaukiniuoju veikimu. 

"Pasiduodant stTpresniai 
spėkai ir tuo patini neatsisa
kant nuo nuosavų pažiūrų 
apie negirdėtą taikos sąlygų 
neteisybę, vokiečių respubli
kos vyriausybė pažymi, jog ji 
pasirengusi priimti ir patvir
tinti jai antmesta? taikos są
lygas. 

Pasirašo von Haniel." 

Bus patvirtinta penktadieni. 

Taikos konferencijos pirmi
ninkas Clemenceau ir sekreto
rius Dutasta paskelbė, jog 
pirm ketvirtadienio taikos su
tarties nebus patvirtinta. 

Greičiausia patvirtinimas 
įvyks penktadienio vakare. 

Patvirtinimas atidėta* toles-
niai del įvykusių staigių at
mainų vokiečių valdžioje. 

Talkininkai išpradžių buvo 
nesutikę prailginti vokiečiams 
laiką. Bet paskui nusileista, 
nors apie tą nėra jokio ofici-
jalio pranešimo. 

Tik tiedu yra militariniu 
kandidatu. Bet abudu labai i ir buvo karės ministeriu pirmajame Lietuvos kabinete. Ne
stipriu. Militarinė partija kar-i nerolui Žukauskui vadovaujant armijoje, Lietuvos valdžia 
štai paremia °en. Obre°ona. Įsitikinusi, kad ji galės pasekmingai kovoti su bolševikų isi-
(ii Carranza, dabartinis prezi- v e i ™ m u *r k ' t a ' s pavojais, kurie srraso Lietuvos nepriklau-
dentas, su savo šalininkais re- i $omy u ' •* 

susiorganizavo Lietuvių-Amerikiečiu Komi t e-
ir vaikams. Amerikie-

Jetuvos yvven-

mia gen. Gonzales. 
Del tos prezidentinės kam 

panijos tad visai i r pamiršta
ma, kas šiandie veikiasi šiau
riuose, kur V'lla su savo ša
lininkais steigia naują, atski
ria viešpatiją. 

Tas pat amerikonas pažymi, 
kad Carranzos armijoje vieš
patauja baisus graftas. Karei
viai sudemoralizuoti. 

ITALAI ĮGALIOTI PASIRA 
SYTI PO SUTARTIMI. 

Paryžius, birž. 24.—Kuomet 
Italijos ministeriu kabinetas 
rezignavo, buvo manoma, kad 
talkininkams bus nesmagumu 
iš Italijos pusė--. nes Italija no 
turės kam čia pavesti pasira
šyti po taiko? sutartimi. 

Bet dabar Italijos vyriausy
bė įgaliojo vietos savo atsto
vas pasirašyti po sutartimi. 
Tad nebus užtrukimo. 

Tad partijų lyderiai džiovi
na galvas, ką jiems pastatyti 
tauto* priešakyje. 

Tarpe galimų respublikos 
prezidentais būti priskaitomi 
Xoske Erzberger, grafas Bern-
storff ir net Scbeidemann. 

Vokiečiai šiandie Į part i jas 
neperdaugiausia atsižvelgia, 
išėmus dali soeijalistų. Žymes
nioji socijalistų dalis net su
tinka, kad prezidentas butų 
skiriamas atsakąs vyras ir jis 
neprigulėtų nuo partijos. Nes 
jaunai respublikai reikia va
do, bet ne kokio partizanto. 

ANGLAI SKANDINA BOL
ŠEVIKŲ LAIVUS. 

somybei. 
"Kaune 

tas teikti pašelpą Lietuvos moterim 
čiai lanko įvairias Lietuvos vietas ir visur 
tojų patinkami didžiausiu ontuzijazmu, nes jie Amerikoj ma
to liuosuotoją iš vokiečių ir bolševikų priespaudos ir išgel
bėtoją iš bado. Keli šimtai vaikų suorganizavo didelę padė
kos demonstracija priešais Amerikos delegacijos buveinę ir 
išreiškė prisirišimą ir meilę savo Amerikos gelbėtojams". 

VOKIEČIAI TOLIAUS SKANDINA SAVO KARĖS 
LAIVUS. 

New York, birž. 24.—Vakar 
čia iš Europos atkeliavo Airi
jos respublikos prezid'-ntas 
Eamonn de Valerą. Anglija 
kaip Airijos respublikos, taip 'atkeliavusi nepripažinto: 
jos prezidento nepripažįsta. 
Bei airių tauta stipriai laikosi 
savo tautinio apsisprendimo. į tai teisėjai, dvasiškija i r kiti 

Prezidentas de Valerą laivo; prezidentą <le Valerą palydėjo 
uždarytas Anglijos kalėjime. į j Waldorf viešbučio aparta
is kalėjimo jis pal>ėgo. Pas-j mentus, kur jis laikinai apsi-
kui paskelbta airiams kali- stojo. 

'publikas: prezidentą. 
Žymus šios šalies airiai, kaip 

nianis amnestija, š i ta palietė ir 
prezidentą de Valerą. 

Tad prezidentas liuosiau at
siduso ir nebuvo perdaug var
žomas. Naudodamasis laisve l n a moteris 
jis apleido Airiją ir štai visai Iromis puo 

Airiai tuo atsitikimu buvo I 

PASUKOSE ESAMA ALKO 
HOLIO. 

Gal bus uždrausta vartoti? 

24.—Anglai Londonas, birž 
netolies Kronštadto andai pa
leidę torpedą nuskandino bol
ševikų karės laivu: Andriei 
Piervozvannii ir Slavą. 

Tas pat likimas butų pati
kęs ir laivą Petropavlovsk. Bet 
šis suspėjo išskleisti baltą vė
liava. 

BELGŲ KARALIUS PRI
ĖMĖ PAKVIETIMĄ. 

VOKIETIJAI GRŪMOJA 
REVOLIUCIJA. 

Gyventojai nepatenkinti da
bartine valdžia. 

Paryžius, birž. 24. — Ameri
kos militariniai autoritetai ga
vo informacijų, jog Vokietijo
je rengiama revoliucija prieš 
dabartinę valdžią. 

Sako, ne visi gyventojai pa
tenkinti valdžia. Norima ją 
sugriauti ir įvesti militarinę 
diktatorystę. 

Tik nežinia, kokie elementai 
rengia tą diktatorystę. 

NAUJAS ITALIJOS MINIS
TERIU KABDfETAS. 

Pirmininkas yra Fr. NittL 

Rymas, birž. 24.—Vietoje re
zignavusio praeitą savaitę Or-
lando kabineto jau sutvertas 
naujas. 

Naujo kabineto pirmininku 
yra Franeeseo Nitti. J is yra ir 
vidujinių reikalų ministeris. 

Užsienių reikalų ministeris 
yra Tommaso Tittoni. 

Brusselis, birž. 24. — Čionai 
viešėdamas prezidentas "VVilso-
nas pakvietė belgų karalių ir 
karalienę aplankyti Suv. Val
stijas. 

Karalius pakvietimą priėmė. 
Spėjama, kad jis Ameriką ap
lankys ateinantį rugsėjį. 

Weimar, birž. 23.—Čia gauta žinių, kad vokiečiai juri
ninkai nuskandino jau kuone visus savo karės laivus, talki
ninkų ijcintemuotus, buvusius KielV. YVillielmslmvene ir kitur 

Keiškia. kad vokiečiai nenori palikti nei vieno !-•"'•- !• 
vo, koks gelėtų tekti talkininkams. 

Berlyne labai entuziast iškai sutikta 
kandinimą internuotų vokiečių karės laivų. 

Suimtas vokiečių admirolas Ifantor už skandinimą in
ternuotų laivų sako, jog imperatoriaus buvę paliepta nepa
vesti priešininkui nei vieno karės laivo. 

Ve kodėl laivai skandinami. 

lai-

zinios apie nu-

Washington, birž. 24. —Aną 
dieną kongreso juridinio ko
miteto susirinkime išklausinė
jimų metu susekta, jog pasu
kose esama alkoholio. Tą fak
tą patvir t ina ir chemistai. 

Kadangi probibicijonistai 
darbuojasi panaikinti viso
kius gėrimus, kuriuose rastų
si nors šešėlis alkoholio, t a i 
gal bus uždrausta žmonėms 
vai tot i ir pasukas. 

taip sujaudinti, kad žilutėlės 
airių moterys puolėsi preziden
tą apkabinti ir bučiuoti. Vie^~ 

u džiaugsmo aša-
prie de g a l e r o s 

<o.jų. 
Prezidentas de Valerą, sa-

I koma, čia aplankysiąs visus 
didesniuosius miestus. Busiąs 
ir Cliieagoje. Visur airiai pa
rengs iškilmybos jo pagerbi
mui. Airiai gerbs ne jį, l>et per 
jį savo respubliką. x-

PLENUOJAMA DEPOR
TUOTI TŪKSTANČIUS 

RAUDONŲJŲ. 

BRAZILIJOS PREZIDEN
TAS WASHINGTONE. 

PLENUOJAMA KARĖ BAL 
KANŲ PRIEŠ ITALIJA. 

Mažosios šalys nepatenkintos 
taikos sąlygomis. 

Paryžius, birž. 24.—čia pra
dedama kalbėti tiesiog apie , 
negalimus daiktus. Italijai P** Venizelo* 

Į perdaug užsivarinėjant taikos I k a s u P , e n a , s 

konferencijoje, talkininkai pa
darė žymius nusileidimus Ad-
rijatikos pakraščiais. Pavesta 

DIDELĖS SUMOS IŠLEISTA 
KARĖS METU. 

imti savai]) tvarkyti savuosius 
į reikalus. 

Graikijos premjeras trukdo. 

Jau kelinta savaitė kaip tie 
pienai dėstomi. Tr sral jau vis
kas butų buvę pabaigta, jei ne 
Graikija. Pastarosios premje-

kol-kas nesutin-
Sakosi. jis dar 

palauksiąs. 
Kitos viešpatijos, sakoma, 

jau sutikusios su tais pienais. 

Pagerbė prezidento Washing-
tono palaikus. 

New York, birž. 24. — Iš 
YVasliingtono gauta žinių, jog 
vyriausybė pienuoja depor
tuoti tūkstančius raudonųjų iš 
Šios šalies. 

Sakoma, kuomet iš Europos 
pasibaigs kariuomenės veži
mas, tuomet prasidės deporta
vimas raudonųjų. Bus linosi 
laivai ir bns galima jų dau
giau iširal>enti Europon. 

PARKELIAVO PASIUNTI
NYS MORRIS. 

Washington, birž. 24. — Čia 
• lankėsi su skaitlinga partija 
.' Brazili jos prezidontas-elektas. 
Dr. Pessoa. Ant prezidento 

I George AVashingtono sarkofa- New York, birž. 24. — Iš 
£ • jisai padėjo liauru vainiką., Švedijos atostogoms parkeliu-

! Prezidentas-elektas čia ofi- v 0 S- V - pasiuntinys Morris. 
cijaliai priimtas. J i s andai sii-
gryžo iš taikos konferencijos 
Europoje. 

Washington, birž. 24.—Spe-
cijaliam kongreso tyrinėjimų 
komitetui karės sekretorius 
Baker pranešė, kad nuo įsto
jimo karėn ligi sausio 1 d., 
1919 m. S. V. karės departa
mentas turėjo $14,544,610,213 
išlaidų. 

Iš tos sumos arti poros mi
lijardų išleista Europoje su
perkant armijai reikalingus 
daiktus. 

ten italams geriausios salos. 
Dar ir paties uosto Fiume rei
kalas nevisai aiškus. Rasi, tas , 
uostas gali tekti italams vei-1 
kiau. kaip kad kitų manoma. 

Tad prieš Italiją ima kilti i 
Balkanai. Prie Balkanų dar 
gali prisidėti i r kitos naujos 
viešpatijos, kurių talkininkai 
nepatenkino savo nusprendi- j 
mais. 

Tas reikštų, kad mažosios 
viešpatijos gaminasi karėn 
prieš italus. 

Bet tai negalimas daiktas. 

KAIZERIS PATARĖ PAT 
VIRTOrTI SUTARTI. 

LIETUVIU ORGANIZACIJŲ 
IR DRAUGIJŲ SEIMAS/ 

GAL UŽTMSIAVTENNA 

Bratiano stovi priešakyje. 

Hašišo plenavimo prieš Ita-
liją priešakyje stovi Rumuni-
jos premjeras Bratiano. Sako-j*1 **'** 

ima, jis darbuojasi prieš Itali-J 
ją patraukti be Rumunijos i PRANCŪZIJOS KARĖS LAI 
Graikiją, Lenkiją, Serbiją ir j VYNAS SUGRAŽINA 

Paryžius, birž. 2M. — Atk<\ 
liavusieji čia iš Vokietijos 
žmonės pasakoja, kad buvęs 
vokiečių kaizeris ir fieldmar-
šalas von Uindenburg patariu-
siu vokiečių valdžiai patvirtin-

uitartį. 

Londonas, birž. 24.—Iš V i e n - j k i t a s nauja* šalis, kurios no
nos specijalėse depešose pra- i patenkintos dabartinės taikos 
nešama, kad regis prancūzų ir 
italų kariuomenės nžimsian-
čios Austrijos sostinę Vienną, 
kad miestą apsaugoti nuo bol
ševikų terorizmo. 

sąlygomis. 
Išeitų, kad prieš talkininkus 

norima sudaryti mažųjų vieš
patijų sąjunga, atsimesti iš tai
kos korferoncijo- p įkilti ir 

MAS TAIKOS STOVIN. 

Toulon, birž. 24. — Karės 
laivyno operacijų viršininkas. 
viee-a<lmirolas <le Bon, paskel
bė prancūzų karės laivyną su
grąžinti taikos stovin. 

New York, birželio 22. 
Lietuvišku draugv'ų ir orga

nizacijų atstovu iš New Yor-
ko, New Jersey i r Connecti 
cut 'o valstijų seimas prasidėjo 
šiandien Vanderbil t 'o Teatre 
koncertu, kur i išpildė parapi 
jų chorai, vedami p. Banio. 

Mark Einer pirmininkas ir 
pirmasis kalbėtojas. Toliaus 
kalbėjo Mastauskas ir žilius, 
kti i i t kalbos tapo priimtos su 
dideliu džiau^mu. 

Rezoliucija įelkkVaųjanti 

J is pasakoja, jog Švedija 
esanti palinkusi tuojaus įstoti 
tautų sąjungom Gi Maskvoje 

i ir Petrograde siaučia badas. 
I Nebadauįa vieni bolševiku w -
resnieji. 

ANGLIJOJE PASILDIS 
MAISTO KONTROLIE

RIUS. 

Londonas, birž. 24. — Ang
lijoje ir po padarymo taikos 
kai-kurį laiką veiks maisto 
kontrolierius, kuriuo yra Geor
ge II. Roberts. 

Lietuvos ir jos valdžios p r i p V i H ' m i m " 

NAUJOS PRANCUr 
AMBASAD^" 

, _ _ 

Paryžius, 
euzijos vy 

žinimo tapo priimta. Taippat 
ir prieš lenku bei bolševistų: 
jsibriovimą. 

20C delegatų jau pribuvo; 
kiti atvyksta. Viskas <>ina pui
kiai. Daugiau bus rytoj. 

šivickas. 

'<]o 

BD? 

a 
lietu* 
v * 1 v • 
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TERMS OF S'. BSCRIFTION 

aukos butų lygiu balsu kon
troliuojamos Amerikos Lietu
vių Tarybos ir Centralinio Ko
miteto. Adv. Lopat to Paryžiu
je del Lietuvių Dienos pinigų 
darė sutartis, bent su Ameri-

OBeJe**w ***? kos Lietuvių Taryba nebusiži 
Slx MontBS $3.00 
Ibsrsday's EdiUoo $2.00 

At KEWS-STASDS 3c A COP1T 
Advertibing rates ou applicaUon 

Nedoros Paskalos. 

U E T U V I U KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

" D R A U G A S " 
Etai* kiiMlieua išskyrus nedėldi<-tiius. 

PREM'MEK.VrOS KAINA: 
*.VOol t l S U U l e , 

įlojęs, u kaip iiumauu, uei su 
Ceutraliniu Komitetu nesusi-
nešes. Ueiškia, elgėsi sauva-
liai, H e v Yorko visatinio sei
mo nutarimą nepildydamus. 

Kuomet adv. Lopat to nie-

Katalikų priešai kaž-kodel Į viski laisvamaniai netik paro-
imasi tokių nešvarių priemo- : do savo blogį, norą, savo su-
nių kovai su lietuvių katal ikų. puvusią sielą, bet kartu paro 
jstaigomis. Je i jie ne vyėius, ' d o i r savo bailumą, 
tai kunigus įsikanda; jei ne Jie bijosi, kad katalikų or-
kunigus, tai lietuvių parapiji-', ganizuotos spėkos nesusivieny-
nes mokyklas, i r taip per die- j tų! 
nų dienas vis šmeižia ir plio-; Jie bijosi lietuvių katalikų 
voja nebūtus dalykus. ; galybės! 

Pastaruoju laiku laisvumu- Jie numano, kad juo Pėde-

RUIYMAS. 

kam nežinant Paryžiuje sutar- iniški gizeliai, kaž-keno padik- racija bus didesnė, juo ji bus 

Metų . . . 
VVasbingtono atsto-

S>3.oo 

numerata mokasi likalno. 1. .: 
i vai tuo pačiu laiku, seinij nu-

tuoti, tūlose kolonijose jau galingesnė. : 

pradeda kreipti savo nešvarų Jie nėra visai akli ir perina-' 

Žmogus lengvai pasiduoda 
jvairiems papročiams. Pap ro 
tys, tarsi , koksai ty ronas už
viešpatauja žmogaus valios 
pakreipimo jiegą. Neretai 
žmogus darosi t ikru savo pa-
pročių vergu. 

Čia neminėsime visij blogų
jų papročių. Bet pažymėsime 
rūkymą, labai išsiplėtojusį ir 
kenksmingą paprotį. 

Užklausus, a r tabako rūky
mas yra žmogui naudingas, ar 

«»to*i nuo užS.r^ymo <n«noa ne! tarimu remiantis, ir-gi r u p i - , a a r b i } prieš Lietuvių Kymo- to, kad kataliku vienybei au- j kenksmingas, išgirsi nuo taba-
'•*^J*T?££ i,10si U U k U S Lie taroe pašelpai į Katalikų Federaei ją. J i e pajų- -ant ir stiprėjant, jų (laisva- \ko rūkytoji! tvirt inanti atsa-

. e n a u s ^ t Į u ^ ! | i i U , i a u d o t i - l ž k i l « nesusiprati- | t e , ]cad daug katalikiškų orga- manių) slapta sudaryti ir vie- lk-vrm '- T a b a k ° rūkymas, sako. 
raso^ar^prtse-Moneyc.raer-Įiuai. J ų nebūt buvę, jeigu į nizaciju ir draugijų rašosi prie šai ištarti pienai neįvyks. Į paskatina net dar sužadina 

•Jaujų i let ij 
\ visada reik 
18. Pinigai geria 

Knyga Mylėtoja ir Skaitytoju D O B K 
Turime gera išteklių iių knygų: 

I5e. 
Se. 

jdedant pinigu, į registruot , U ^ L o p a t t o b u t ų s u s i ž i n o j ę s 

! su Amerikos Lietuviu Taryba, \UGAS" PUBLISHING CO. 
W. 46th St., Chicago, I! 

Telefonas M i K m l . j 8114 

Katalikiško Centro, t. y. prie Jie numano, kad tuomet 
Liet. R.-K. Federacijos, žino-j griauti ir visaip bjaurioti 

'*[ką jis ir privalėjo padaryt i , j darni, kad toji Federacija au- šventyklas ir terorizuoti kata- save ir kitus intikrinti , l)iik j j)aįlia oc ^ 0 

j Taigi uz tuos nesusiprat imus j g a , o su jos augimu stiprėja h likus bu$ baugu, nes organi- rūkymas esąs žmogaus sveika- j Scenos įvairumai 
H j kalt inti nieko kito negalima, I katalikų i>ajėgos, tad laisva- Į zuota sjnka stos prieš juos. 

energiją, pašalina a r j au visai 
naikina nuobodi. Tūli bando 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 
2. Patarmės Moterims 
3. Krikščionybė ir Moteris 
4. Gyvenimas Sv. Stanislovo 
5. Girtuoklio Išpažintis 
6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5e. 
7. Marksas Antrasis 8e, 
8. Ara yra Dievas! 5a. 
9. Giordano Bruno 5e» 

10. Koperninkas ir Galilėjus Se. 
11. Į socijalistų rojų 5c 
12 Socijalistų norai ir darbai Se. 
13. Revoliueijonierių tarpe Se. 

Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Paną Mariją 75e 
Teisiu Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus 
dalykus 50e 

kaip patį adv. Lopattų, kuris maniai sumanė ieškoti būdų,Į j į e žino gerai, kad tuomet 
i v o vai 'a kaip Federacijai pakenkti. L ! užgrobti lietuviu katalikų už-

štai jie sugalvojo pakleisti la- j hukomas mokyklas ir paversti 
Tikimės, kad adv. Lopatto bai negudrų melų, manydami.; j a s j savo bedieviškus kanalus 

deramai aukas suvartojo, liet Į kad tuomi susilpnins ar bent 

niekam nežinant, 
sutart is darė 

taip-gi negalime nepastebėti Į sustabdys lietuvių kataliku 
pas ji vienos ypatybės — sei- vienybės augimų. 

taip lengvai negalės! 
Tai štai ko jie trokšta, štai 

j kodėl jie bijosi ir savo baily-
ina kenkti Lietuvių 

nio-Katalikų Federacijai! 

Raj jono Seimas 
New Yorke. 

mų nutarimų nesilaikymų ir j Laisvamaniai skleidžia pa- i ^ m ( ;„ 
su visuomenes balsu n e s i s k a i - : B k a l a s , b u k L . R . K . Federaei- i{ v m o _ K a L. . ._ . .„ . . . . 
ty,„y. I n,- !«> reik pridėti ir | j u UŽUėsianti ant draugijų B o t v i s v i e n laisvamaniai dar 

yra poniiaži kautiesi su mil
žinu—Federacija. Jų purvino* 

tą ypatybę, kad i>o visam drį-1 S Unkius mokesčius, tad draugi-
sta nepamatuotai ki tus a s m e - | j 0 s turėtų saugoties ir nesira 

syti prie Federacijos. Todelei nis kaltinti. 
Toks patyrimą 

. Nedėlios vakare, birželiu '21 naudingas 
:d. New Yorke Vanderbiito te-

ateiėiai bu-

atrie prasidėjo lietuviškas trijij 
•valstijų aj)skriėio seimas. 
: TelVgrama praneša, kad jo 
[pirmininku tapo išrinktas Mer
kus Einer. Kol-kas neteko gir
dėti apie toki veikėjų lietuvių 

mes pranešame gerb. lietuvių 
visuomenei idant žinotų: 

1) Kad tokios laisvamanių 
Tautininkai neliaiija' i'aska,os >m m«i,:»gins°* >r n -̂

• • • > > • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • * * • • • • • * * A U C 

• • « « * • * • • * * • • » • • • • • • • • • • * • « • • •*• • * • • • • • • « • v U C 

tai naudingas, dar-gi net ir j Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pa&iu-
reikalingas. i lomas teatni mėgėjams. Kaina 20e 

Bet a r teisingi U . jųjų tvir- i Birutis Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės...25e 
tinimai? (Jalima spręst i apie j Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto 35c 
daikto vertę kad ir iš to, kaip { Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai-
ji pr i ima ne vienpusiškai žmo- «U mylimą rūtelę c 15c 
nijos vadai. Kad tabako var
tojimo Įpročiui priešinasi baž
nytiniai i r pasauliniai vadai, 
tai aišku iš " T h e Xew Prae-
tieal Referente L i h r a r y " . Te
nai pa rašy ta : "Tobaeeo was 
strongly opposed by boti; 

turi jokio pamato. 
2) Kad visos draugijos, ku

rios prisirašo prie L. K.-K. Fe
deracijos moka aut metų tik 

• viai ir taip nedaug nuoseklių!po du centu nuo nario. Jokių 
tarpe. Turbūt telegrama per- | i r S Q I U a i n i n , M I 

Neišmintinga i r nenaudin
ga šmeižtais lietuvių gerus 
darbininkus atšalint i. Lietu-

veikėjų teturi, kitokių obligacijinių mokesčių 
į Je igu ir tuos mūsų aitrieji nėra. 

koncertini partizanai šmeižtais atstums,! .*>) Kad Federacija nemano 
dali, kuri kuopuikiausiai pasi-1 bl,\lis ne kam kitam, kaip pa-j ir negali uždėti po prievarta 

čiai tautai . • jokių mokesčių. Jei kartais 
P a s Mastauskas daug i r aukos kokios butų renkamos 

naudingo lietuviams darbo at- j t a i t e a prievartos būti negali 
liko. J i s ir toliau darbo ap- i r nebus. 

nežada. Taut in inkams! •*) Kad visos draugijos, ku-

kreipė pavardę. 
P . Banvs vedė 

-^^ekė. J i susidėjo iš dainų ir 
muzikos. 

Pirmame susirinkime buvo 
trys kalbos: išrinktojo pirmi
ninko, advokato M, 

pastangos visvien organizuo- Į priests and ru l e r s , " re iškia: ta 
tiems katalikams nieko paken-j bakas tvir tai niekinamas ly-
kti negalės. Bedievių melai i giai kunigii ir pasaulinių val-
nenuslopins katalikų veikėjų! dovų. Vienok visi pasiprieši-
dvasios, jie dar labiau veiks, j nimai neužkenkė tabako varto-
pas katalikus dar daugiau ra- jimui išsiplėsti. Tas pa t s au 
sis energijos bei pasišventimo! 

Šioks bedievių pasielgimas 
tebūna mums katalikams pa
moka. Mums tuo labjaus rei
kia vieiiyties Centrų, Į Liet. 
R.-K. Feileraciją! 

Draugijos, kurios yra nuta
rusios prisirašyti, ar dar ma 

torius i r toje pačioje knygoje 
pripažįsta, kad tabakas esųs 
nuodingas, nes tur i savyje ni-
kotinos, kuri yra smarkiausi 
nuodai. "Tobaeeo is poisonous, 
o\ring to the presenee of nieo-
tine, one of the most virulent 
poisons kno\vn." Šie tiesos žo-

Au'stant. Eilės J. Mikaekio ^ ;..35e 
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio 25e 
Vamzdys. Eilės. ifc 
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio

je knygoje ' 80c 
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties. 10c 
R t visorius, penkių veiksmų komedija 50e* 
Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry

žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu 55c 
Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui. 45c 
\emuno Vilnys, valeas iš lietuviškų dainų 50c 
Sudiev—mazurka 4 ^ 
Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas 70c 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 W E S T 46-th STRSET, CHICAGO, ILL. 

no prisirašyti, neatsižvelgda-1 džiai yra ištarti ne priešiniu-

s 

Mastaus- j leisti 
fc&irkun. J . Žiliaus. Visos tos j nepatiko, kam p. Mastauskas | r i o s priguli prie Federacijos. 
kalbos padarė kuogeriausių į veikia su Amerikos Lietuvių j ° s ptifi«w6e S S*W» M t % JM 
Įspūdi klausytojams delega- Taiyba. J i užtai šmeižia ir moka kas met duoklę (po 'du 
tams ir svečiams. niekina. Xe kn-gi darysi , kad centus nuo nario) iš liuosos ^ JJL 

Pažymėtina, kad apskričio ! jo nuomonės i r š i rdis yra pa- j valios ir j o s gali iš liuosos va-
šeime susirinko tiek delegatų, i linktiMo* prie krikščionių de- , i o s atsisakyti nno Federacijos. 
kiek Chicagos liberalų "visuti- j niokratų. Kokių j is nuomo- Tad apie prievarta negali bu-
niame." Skirtumas-gi buveinių nebūtų, jis visvien nau- i u n e i kalbos. 
tas, kad New Yorkieėiai ne- 'd ingą lietuviams darbų, atlie-
skambino varpo. neišmėtė j ka ir kurie nėra t a ip siaurai 
daug pinigų pirkti B«reikalin- Į party\-ųs, kaip mūsų tūli tau-
gam daiktui. 

Seimas jau priėmė 
ei jas prieš lenkus ir bolševi- ; 

kus, taip-gi ir reikalavimu, kad ! t a i P užpuldinėja f J u k jiems 
Suvienytos Valstijos pripažin- j patiems, kaip leiskim p . Balu-
tų Lietuvos valdžią (jei v i s o s | * f » P- M - Y r ' n s i S Paryžiaus 

rašė. kad tokiais šmeižtais ne
ver ta ir neteisinga užsiiminėti. 

Kažkodėl jauėiasi, kad tau 
liniukai savo neiratbinuu dar

nios į nieką, lai nieko nelaukia 
ir tuoj susirašo su Centru! 
Reikalaukite informacijų, o 
jos bus suteikiamos maloniai. 
Centro adresas yra toksai: L. 
R.-K. Federacijos Sefcretorija-

ko tabako, tik josios šalininko 
ir apginėjo, kuris net tyčioja
si iš kunigų ir pasaulinių vei
kėjų, buk tie bereikalo užsi-
puldavę ant tabake vartotojų. 

"Encyclopedia B r i t a n i c a " 

Bet v i sg i indomu žinoti, ko
dėl laisvamaniai taip elgiasi, 
kodėl jie stengiasi kenkti Fe-

; l iniukai, t a jam pripažįsta i r j <loracijai ir kokie jų yra tik-
.ė vezoliu ' u ž t a i -''l brangia- ' s , a t A t s a k y m a s lengvas ir jų 

ant jo t a u t i n i n k a i ' t i k s l a i m u m s m ' r a Ifs^PC""1-
T„i. " „ ^ . 1 Tokiuo savo pasielgimu lietu-ivoaei 

tas, 1530 So. 50tii Ave., Cice-,išvedžioja: Apie tabako iutek-
mc ant žmogaus sveikatos btn 
doros jau ginčijamasi nuo pat 
jo vartojimo pradžios. Atvejų 
atvejais tabakas turėjo neper
maldaujamų priešų. Vien tik 
manyta, kad, gai, pasi rodys 
naudimras kaipo gydnoiė. Gi 
tos svajonės pasirodė visai be 
pamato. Tabakas kaipo gyduo
lė visai niekam netinka. Jpro-
tys vartot i tabakų, ypatingai 

jautrų veda prie nustojimo kū
no bei proto jiegų. Ypatingai 
sudaro pradžių anemijai (ma
žakraujystės), širdies plaki
mui, pulso nevienodumui ir ki
toms kraujo bei širdies ligoms. 
Taip vadinama, tabako širdis, 
sulig \Vebsterio, yra šird'es 
veikimo betvarkė, kilanti iš 
tabako rūkymo. Žinau žmogų, 
kuris liovėsi rūkęs ir jaučiasi 
žymiai sveikesnis ant krutinės 
ir gerklės.Tam pačiam žmogui, 
po sunkiai vidurių operacijai, 
gydytojas aiškiai pasakė: " J e i 
būtumei alkoholikas arba nar
kotikas, būtumei neišsisukęs 
nuo gi l t inės." 

Vienam mano draugui, jau
nam, tvirtam ir svaigalų nege
riančiam vyrui susirgus plau
čių uždegimu, gydytojas man 
tuojau pasakė, kad neišgys. 

Girdi, perdaug rūkė, plaučiai 
silpni nuo rūkymo. Kaip gy
dytojas sakė, ta ip i r įvyko. 
Varguolis pasimirė savaitę 
sirgęs. 

Nemaža yra tabako aukų. 
Vieni gyvena be j iegų; kiti jau 
mirė be laiko. Metas butų, kad 
nors jaunimas nepasiduotų 
tam įpročiui, kuris užvis la
biausiai kenkia augantiems. 

TėmijastĖs. 

Redakcijos prierašas. Dėda
mi šitų gražų i r naudingų 
straipsnį mes anaiptol neren
giame tako tiems, kurie nori 
rūkymų uždrausti. Mes lan
kiame daugiau naudos iš įtiki
nimo, negu iš uždraudimo. 

tautos neprigulmyiie. Tai laimi 
naudingos rezoliucijos, tik prie 
jų da r reikėtų pridėti rezoliu
cija pri^Š Kolčako norą pasi
savinti Lietuvą. 

Neprošali butų. kad ir kitu 
apskričiu lietuviai sudarytų 
savo rajoninius seimus su pa-1 
našiomis rezoliucijomis. 

Šitas seimas parodo, kad ka
talikų lietuvių vien trijose ry
tų valstijose yra tiek kiek li-
beralų visoje Amerikoje. 

AMER. KATALKC 1ERARCBU0S V E I M M I U . f c ; ^ : ^ : 0 ^ " - - * — — " > - • 

ou per asmenį siekia pa/ee-u 
pačią Amerikos Lietuviu Tą

jį, 

(Pabaii 
K A T A U K I / 

.)• 
S PA F I) A. 

10. K A T A L I K Ų B I U K A S . 
valstvbinės vėžes. Mes beveik Yra aišku, kad (jeneralis Ka-
neturėjome jokio stovio pana-j talikiškų Reikalų Komitetas 

Pasaulio vaikai savo dienoje šiuose apsireiškimuose ir daž- j reikalauja centro ir dvasinės 
vra išmintingesni už šviesos Inai pastebėdavome savo prie- pageibos; atžagariai , pas t a ra -

rybą. Tokiame atvėjuje tauti- vaikus. Be abejo, negali b u t i š ų užmanymus tiktai tuomet in i s nesugebėtų pasiekti savo 
įlinkai turi reikalo ne su kuo 
kitu. kaip su Ani. Liet. Tary
ba. J i mokės nuo tautininkų 
užpuldinėjimo apsiginti . 

'mų savo pasidarbavime Su
vienyto Karės Veikimo Užma
nyme. ' 

Viršpažymėtas pienas, aš 
turiu pripažinti, yra gana su
prantamas ir suteikia beveik 

KAREIVIŲ Gnomais 
SVARBU. 

Lietuviy Dienos 
Pinigai. 

p^ ikia 
Lie 

' 

engviau at 
uviu Dieno 
i užsibaigė 

•mpirk 
ntim 

>idmti. 
S auko-

ir jie 
0. Vie-

reikia 
stebėti. 

\ 

kai 0 
.•ne e-
tinka-
Tioms 
i ką 

i na s 
^s 

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekarta J u s savo balsais 

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

"APft APŠVIETI' 
parašė Kun. Prof. Pr . Bučys. 
Ka ina 25c. 

Kreipkitės šiuo adresu : 

DRAUGAS F U B . CO., 
1800 West 46th Street , 

Chicago, EL 

jokio palvginimo tarp tikybi-jkada priešingos teisės būdavo sutvėrimo tikslo. >e t rukus 
nes ir pasaulinės spaudos, at- !įvykdintos. Patsai Bažnyčios: privaloma pasirūpinti , kad 
sižvel^iant Į medegą. kurią ! pasisekamas i r augus tvirtu-1 toksai biuras taptų įkurtas, 
kiekviena suteikia. Katalikų į mas pažadins mūsų priešus; 11. F INANSAI . Vėl-gi yra 
-panda jau pradėjo .sekti pa- į padidinti savo neapykanta ir laišku, kad mano pažymėtas 

Laikraštis " C a r r y On", lei
džiamas iš Suvienytų Valstijų 
Armijos Generalio Chirurgo o-
fiso siūlosi atsakyti visus už
klausimus link pražuvusių ar
mijoje vyrų. Oficijalis prane
šimas tarp ko kito sako: 

" J e i 'Carry On ' gali jums 
užtektinai klausimų visam Pil- palengvinti rupesnius pade-
namjam Suvažiavimui. Tai j d a n t s u i e š ko t i kur randasi ju-
plenas, kuris dar gal negreit s1* pražirvusis kareivis, at
bus įvykdintas visame savo 
pilnume, bet aš manau, kad 
apsimoka išdirbti pilnutėlį vei-

siųsk mums savo paieškojimą. 
J is bus pasiųstas į visus Ii-
gonbučių laikraščius ir juose 

-auliiu savo mitrumą. Vienok daugiau pienas reikalauja duosnios fi_ kimo turinį. Kaikurios idėjos! atspauzdintas. Gal būti, kad 
e spaudą su pastarosios savo muron.a v ienoK uaug.au. p.eaas rei«..aujii uuosiuos „ - , . r d t a i jvvkdintos "ki ! t u l a s «?<«l»«tyje esantis karei-

. dralėniis žinių sąjungomis sia nnmis priešingą teisių įvyk; nansų paramos. Mūsų išlaidos , J>~ ^ " f ^ T ^ Z ^ ^ J - l " vis atsimena jūsų ieškamąjį 
ir biuiais r inkinai straipsnių., doma be jokios minties mus paskutinių metų pastangose ! t o s _ S l tegali būti pasėtos ir te-
Panašios sąjungos ir biurai i užgauti. Kokius budus mes išauginti fondus mus privalo j a t n e s t l vaisių^tiktai po ilgų 
sali pakelti turini ir išplėsti privalome vartoti, kad sužino-1 intikrinti, ko mes pirmiau v d - j " 1 0 ^ A s atsidedu ant jūsų 
mūsų savaitraščių žingeidumų, tume naujai sumanytas teises jsiškai nesupratome, pasiseki-
Iki šių laikų Hierarebija nesi- ir kai]) sustabdyti, jei galima, i me. Aš vienok esu pr ivers tas 
ėmė jokio sukoncentruoto voi- kas mums kenkia? Jeigu mes pasakyti , kad aš neįgijau visų 
kimo i.msų katalikiškos spau-: nors \ionu žingsniu pasijudin-ll l ierarcbijos narių pripažini-
«ios naudai. Iš atžvilgio neap-'. tume, nors protestantų Bažny- nio mūsų pasisekime išauginti 
ribuotos i n tėkmės, kurią popu-1 f 
liarė spauda gali turėti mnsų i 
žmonėse, verta pasiteirauti ar išskyrus mus pačius, tuojausjpas padavė sumanymą surink-
nies negalėtume ateiti pagel- i pakiltų triikšmas, kad Bažny-j ti Sv. Tėvui milijoną dolierių. 
IM>U. 

prakilnaus sumanumo parink
ti mūsų programai svarbiau
sius neatidėliotinus klausimus 
ir daug žadančias idėjas; ir 
aš pasitikiu, kad Hierarchija, 

ir suteiks apie jį ž in ių? ' 
Adresas " Carry On Maga

zine", Office of Surgeon Ge
neral, U. S. Army, Washing-
ton, D. C. 

Detroit, Mich. Birželio 5 d. 
ios turi savo atstovus Wash 1 milijonus. Mūsų susirinkime j kuomet susirinks ateinančiu U Vy^ų b u V Q s u s i r i n k i m | M S . 
ngtone, kaip i r visi reikalai,!vienas garbingas a rk iv \ sku- k a r t » » u m s « Gencrahs Katah- išiatiie susirinkime dalyvavo 

kiškas Reikalų Komit., ga lės j K ( > r b k l p b o i i a s K ū n K e m ė š i , 
mums paduoti išdirbtų svar- j k u r s a i kų t i f c t a i b u y o s u g r į ž c g 

9. LEGISLATURA. Bažny 

ia lenda į politiką; bet tasai j Ki tas vyskupas pa ta r ia su- m a n s " * reikalų pieną, kuris tu- , i ž ^ass ingtono. Pranešė apie 
riksmas cirdimas mūsų visų į rinkti keturis milijonus kas n būti greitu laiku įvĄ-kdintas. vimiaus padėjimą ir paaako-

Aš pasilieku, mano Brangus gvvenimų ir visose kartose not i metas katalikų reikalams; vėl 
čios priešų augimas apsireiš-: praeityje iki Sanhedriono lai-1kitas pa ta r ia surinkti penkis I Vyskupai, 
kia įvairiais ženklais, kurio fc^ kuris pasmerkė Kristų, milijonus. Aš esu užt ikr intas , j ištikimai jūsų Kristuje, 
nori savo priešingą dvasių įve- : Vienok tai klausimas, kuri mes Brangus Vyskupai, kad Hie - , (parašas) J. CartL Gibbons, 
sti į legislaturos tautinės arba privalome atsargiai apsvar- i tfarchija maloniai pr i ims josų i Pirmininkas 

jo pats $100. Vice-p im. pri
dėjo $25.00, o vyčių kuopa i i 
kasos v enbalsiai nutarė 
koti $25.00; k t«įp 
diią padarė. 
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Lietuviai Amerikoje. 
CICERO, ILL. 

V 

Aukų rinkėjos ir kiek kuri 
surinko. 

A. Gedickienė $36.00 
V. Poškintė 26.81 
E. Gricaitė 26.69 
P. Česnakai tė 22.91 
J . Laurinaitienė 20.73 
O. Nausėdaitė 18.33 
P. Paterebienė 17.31 
V. Globiutė 17.27 
Ę. Sulgaitė 15.19 
M. Joeaite 15.11 
P. Kasilaitienė 14.78 
K. Pavilionienė 13.70 
A. Brodovič 12.19 
J . Bikašiutė . . . ' . 10.53 
M. Makarienė 9.81 
ZI Gulbinienė 9.67 
P. Rakauskaitė 8.63 
P. Tamuliuniutė „ 8.21 
O. Johnson 8.35 
O. Vaselunas 8.35 
D. Jakštienė 9.24 
A. Bailiutė 7.3 
J . Strelčiunas 7.69 
D. Grimvereskaitė 6.23 
O. Zaurutė 5.23 
A . Miknevičienė 5.07 
B. Kučienė 5.50 
O. Mankienė 6.79 
K. Bukauskaitė 5.23 
J. Abračinskaitė 5.42 
M. Goberiutė 4.20 
O. Valaitė 3.65 
E. Janušauską 4.83 
M. Janulis 4.57 
M. Monkaitė 4.90 
O. Jukniutė 4.<J0 
G. Jakaitė 4.4S 
O. Daineliutė 5.22 
M. Valančiūtė . 1.88 
O. Miliutė 2.L.V 
M. Kat in ienė . . . ' 1.69 
P. Petrauską 2.5-J 
J . Junčius 11-
& Valančiūtė 2.!» 
O. Milašauskienė 9.72 
M. Augaitė 10.02 
O. Tamkiutė 8.26 
E. Junčius 5.00 
O. Tamašauską 2.32 
B. Biliukė 1-07 
B. Šerpetauska .94 
Mokyklos vaikai suau

kojo $10.26 
Taipgi liuosos aukos su

rinkta $15.20 
Vardu našlaičiu,-širdingiau

sia padėka visoms rinkėjoms 
už surinkimą tiek aukų Labd. 
Saj. 

Taip-gi ačiū ir vyrams, ku
rie išsijuosę dirbo per visą die
ną, nuo 6 vai. ryto iki 9 vaka
re: pp. Šliogeriui, Garbuzui. 
Krenciui, Zalaginui ir Miko-
lainiui. Taip-gi širdingiausias 
ačitt ir p. Kaikarui, kuris nei 
vieno cento neėmė už išvežio-
jimą mergini}. 

Su pagarba, 
A. Valančius 

GEAND RAPIDS, MICH. 

ŠŠ. Petro ir Povylo mokyk
la birželio 13 d. jau paleido 
vaikučius atostogoms, kad at
silsėję per porą mėnesių vėl su 
naujomis spėkomis grįžtų prie 
mokslo. Atsisveikinimui su 
mokykla, mokytojos, seserys 
Dominikonkos, surengė vaka
rą su programų, kuris atsibu
vo birželio 15 d. Programas 
buvo j vai rus ir išpildytas 
gražiai. Vaikučiai atliko loši
mą, deklemacijas, dainas ir 
taipgi orkestrą buvo vaikučių. 
Visa tai išmokino sesuo Roza-
lina, lietuvė. 

Svetainė Šv Jurgio draugi-
jo6 prisirinko pilna žmonių. 
Visupirma vietinis klebonas 
ftdalino diplomus baigusiems 
S4§ ttea* mokiniams, kurių 
fap» 25. linksma, kad iš mu-

r'46j mmmt kote*** toto 

būrys vaikučių pabaigė mokyk
lą. Paskui klebonas išdalino 
dovanas atsižymėjusiems mok
sle. 30 mokinių gavo dovanas, 
kurių tarpe ir aš turėjau gar
bę rasties. 

Garbė mūsų tėveliams, kad 
savo vaikučius leidžia į kata
likiška mokyklą. Tečiau yra ir 
tokių lietuvių, kurie nepri
klauso prie parapijos, bet vai
kučius auklėja katalikiškai, 
leisdami į katalikišką mokyklą. 
Pora šeiniynų yra, kurie neno
ri leisti savo vaikus mokyties. 
Girdėjau, kad jų vaikučiai te
bėra dar nekrikštyti. Labai 
liūdna, kad tokių žmonių ran
dasi lietuvuj tarpe, kurie ir 
patys tamsybėje gludi ir savo 
vaikučiams neduoda pažinti 
tikro katalikiško mokslo. 

Aš, moksleivis ŠŠ. Petro ir 
Povylo mokyklos, Grand Rap-
ids, Mich., tariu širdingiausią 
ačiū visupirma tėveliams, ku
rie mane leidžia į katalikišką 
mokyklą ir paneša visas išlai
das dėlei mano gerovės. Taip
gi, vardu visos mokyklos, ta
riu ačiū ir seserims mokyto
joms, ypatingai seserei, kuri 
mus mokina lietuviškos, mūsų 
tėvų ir protėvių, kalbos. 

Baigęs Mokyklą, Antanas. 

SIOUX CITY, IOWA. 

Birželio 15 d. Šv. Onos dr-
ja surengė gražų vakarą. Su
lošė gražų veikalą "Katriutės 
Gintarai." Vakaras pavyko. 
Publikos gan daug atsilankė: 
taipgi ir pelno nemažai liko, 
kuris buvo skiriamas parapi
jos naudai. 

Lošime dalyvavo sekantieji: 
Skirgailos dvarponio rolėj—J. 
Pilkauskas, jo žmonos — D. 
Stasiškienė, Gineitienės —r K. 
Adomonienė, Katriutės — X. 
Karalaitė, ūkininko—J. Misiū
nas, Magdės — M. Gogelienė, 
Jono sūnaus — J. Bilkevičius, 
Mato—A. Jončis, Agnės—V. 
Apacenkienė, Barbutės — U. 
Mockevičienė, Čigonės — A. 
Biežietienė, Svočios—R Gra
žienė, Pojaunių—K. Tuskenis. 
K. Pipiras, K. Mikėnas, Pa
mergių—J. Strazdaitė, A. Da-
rulite, Mockevičiūtė. Pasibai
gus lošimui buvo ^udainuotr. 
kelios dainos. Programas už
baigtas Lietuvos himnu. 

Po viskam prasidėjo šokiai 
ir žaislės, kurie tęsėsi iki vė
lumai. Visi gražiai užsilaikė. 

Vakare Buvęs. 

DETROIT, MICH. 

West Side. 
Birželio 15 d. nauja Jauni

mo draugija buvo surengus 
išvažiavimą ant Bell salos. 
Diena buvo graži, todėl ir jau
nimo nemažai suvažiavo. Žai
sta ir linksmintasi. Buvo ir 
"geimių" su dovanomis. P-lė 
O. Kairiutė gavo gražų pa
veikslėlį. Už greitumą J. Medi
nis gavo pypkutę su tabokos 
dėžute. Pažaidus susėsta už
kandžiauti. Laike užkandžiavi-
mo pasakyta kelios prakalbė-
lės apie jaunimą, muziką ir tt. 

Ant galo atsilankė ir gerb. 
klebonas, kun. F. Kemėšis, ku
ris kvietė ir žadino jaunimą 
prie žaislių. 

Išvažiavimas pavyko. 
Medelis. 

TAUPY-
(WA8.). 

L A I Š K A S Į REDAKCIJĄ. 

Gerbiamoji Redakcija: — \ 
"Draugo No. 141, viename 

iš editorijalų, pavadintu 
"Bendrovės", yra sekantis 
sakinys: — 

"Čia įsisteigė jau keturios 
bendrovės, kurios bizniu užsi
ima. Seniausia, pastaruoju lai
ku maža veiklumo parodanti, 
yra Lietuvos Atstatymo Ben 
drovė." 

Matyti tokį pasakymą 
gerb. Redakcija galėjo įskverb 
ti tik per mažą susipažinimą 
su Lietuvos Atstatymo Ben
drove. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė dabar ytin daug 
veiklumo parodo ir didelius 
darbus yra pradėjus jau Lie
tuvoje. 

Svarbiausiuoju tikslu L. A. 
B-vės yra skatinti lietuvius 
pramonėn ir komercijon ir 
iiems gelbėti ineiti. Šitame 
reikale yra padarius:— 

1) Suorganizavus Resorcin 
Manufacturing Co. Perkiomem 
Jct., Pa., chemišką dirbtuvę, 
kurios'vedėju yra Dr. R. Po
cius ir prie jo dirba kiti žmo
nės. Šion bendrovėn susidėjęs 
būrelis lietuvių ir jų kapita
lai netik šiandien neša jiems 
naudą (buvo išmokėta 8% už 
1918 m.), bet taip-gi didelius 
prospektus žada ateityje. Jau 
išmokama visiems Preffered 
Stock šėrai ir biznis taip pas
tatytas, kad galės lengvai di-
dintis ir tobulintis. 

2) Suorganizavo Progress 
Shoe Manufacturing Co. Mon-
tello, Mass. Ši bendrovė jau 
pradėjo dirbti nuo balandžio 
15 d., 1919 m. ir dal>ar daro 
kas' savaitę suvirs 700 porų 
kamašų. Vedėju šio fabriko 
yra inž. chemikas P. J . Žiu-
ris, ir fabrike dirba v i£ lie
tuviai šėrininkai. Taip-gi ir 
nariai tos bendrovės yra visi 
lietuviai, jau sudėję suvirs 
$40,000. Avalų dirbtuvė in
korporuota ant $100,000 ir kol 
kas šėrai dar yra parduodami, 
nes norima sukelt reikalingą 
kapitalą Įstaigos plėtojimui. 
• 3) Jau organizuojama Rub-

suvių Bendrovė, kurion ma
noma sukelt $150,000 ir už 
tuos pinigus įtaisyti Lietuvo
je dirbtuvę. 

4) Lietuve^ Atstatymo Ben
drovė jau Įdeda į Lietuvos 
Valstijos banką 1,000,000 auk
sinų. 

5) Lietuvos Atstatymo Ben
drovė yra prisidėjus prie lai
vų nupirkimo ir kitų pramo
nės Įstaigų finansavimo. Yra 
jau sutartys, kurias padarė 
Romanas Karuža Lietuvoje. 

6) Lietuvos Atstatymo Ben
drovė jau turi skyrių Lietuvo
je, kuris veikia tenai prie at
statymo Lietuvos iš po karės 
griuvėsių. 

7) Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė yra susitarus kelt 
Spaudos Draugijai kapitalą 
ligi $25,000, kuri veiks Lietu
voje ir Amerikoje. 

8) Lietuvos Atstatymo Ben
drovė jau turi sukėlus kapita
lo arti $275,000 Lietuvoj pra
monės ir komercijos užvedi
mui. 

9) Lietuvos Atstatymo Ben
drovė jau išmokėjo 1917 ir 
1918 metais pilnai apsimokė
jusiems šėrininkams 4%. 1918 
m. išmokėjus dividendus ir 
apmokėjus visas išlaidas L. A. 
B-vė turėjo gryno pelno $927.-
57. 

Tokiais darbais gali pasi
girti Lietuvos Atstatymo 
B-vė. Tiesa, Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė" nebliofuoja", 
ir nesigiria. 

Tikiuosi, kad šios informa
cijos Jus Redakcijai, skaity
tojams bus labai naudingos. 
Taigi tikime*, kad Tametoa 

Įdėdami aną neteisingai in
formuojantį visuomenę raštą, 
Įdėsite ir ŠĮ paaiškinimą, ku
ris yra visais žvilgsniais tei
singas. 

Su tikra pagarba, 
J. Strimaitis, L. A. B-vės 

vedėjas. 
Nuo Red.: — Savos nuomo

nės apie L A. B. veiklumą 
visgi neatmainome, nors su
prantame, kodėl jos vedėjas 
ją veiklia mato ir kodėl norė
tų, kad kiti manytų sulyg jo 
nurodyto recepto. Apie tuos 
dalykus, ką vedėjas pasakoja, 
žinojome. 

NAUJOS P A S P O R T Ų RE
GULIACIJOS. 

Valstijos Departamento Pas-
portų Biuras leidžia paskelbti 
naujas reguliacijas link pas-
portų išvažiuojant iš* Su v. 
Valstijų. 

L Piliečiai ir pavaldiniai 
neutralių ir talkininkų Šalin 
(t. y. šalių, kurios kariavo 
prieš Vokietiją ir jos talkinin
kes) gali gauti pasportus iš
važiuoti iš šios šalies. 

2. Reikalauti galima žo
džiu, vietoje pirmiau buvusio 
įsakymo reikalauti raštu. 

3. Reikalaujant nėra būti
nai reikalinga pridėti fotogra
fijas, kaip pirma buvo reika
laujama: 

4. Piliečiai ir pavaldiniai 
Vok iet i jos, Aust ro-Vengri jos, 
Turkijos, Bulgarijos ir Rusi
jos gali gauti pasportus tik 
taip, kaip ir pirmiau, t. y. rei
kalaujant raštu. 

5. Asmenys, atkeliavusieji i 
Suv. Valstijas su tinkamai 
užvizuotais pasportais, gali 
išvažiuoti kuomet tik nori be 
specijalio laklliao per šešius 
mėnesius nuo užvizavimo lai
ko. (Pirmiau buvo leidžiama 
tik 30 dienų). 

Taip-pat pranešama, kad da
bar nepatariama keliauti Į Eu
ropą ir iš Europos dėlto, kad 
trūksta maisto ir kad keliavi
mo sąlygos tebėra dar nenor-
mališkos. Raginama tik tiems 
reikalauti pasportų, kuriems 
būtinai reikia iš šios šalies 
išvažiuoti. 

B E D A R B I Ų S K A I Č I U S P R A 
D E D A MAŽĖTI. 

Telegrafų pranešimai, ku
riuos gavo Suvienytų Valsti
jų Samdymo Biurai per savai
tę iki 31 d. gegužio iš 10 mie
stų parodo, jog bedarbm toj<v 

savaitėje buvo 221.530 buvusių 
227,425 vieną savaitę pirmiau. 

Iš pranešančių 101 miestų 
41 praneša pervirši darbinin
kų; 13 miestų praneša, jog 
trūksta 9,720 darbininkų, o iš 
4S miestų, jog yra tiek, kiek 
reikia. Iš 38 valstijų, iš kurių 
gautos telegramos, 17 prane
ša, kad darbininkų perdaug; 
6, kad trūksta ir 15 tiek, kiek 
reikia. Svarbiausieji miestai, 
kuriuose bedarbių sumažėja, 
yra Kansas City, 1,500; Xew 
Haven, 1,500; Cleveland, 30,-
000; Youngstovrn, 1,000; Salt 
Lake City, 2,000: VVheeling, 
1,000; MilTvaukee. 2,000. 

Naujoji Anglija. Tš dvide
šimt Naujoj Anglijoj miestų, 
devyni pranoša. kad darbinin 
kų yra perdaug, 8, tiek, kiek 
reikia, ir 3 permaža. Industri
jos santikiai abelnai imant 
geri. Bridgeport ėsą 6.000 be
darbių, New Havene, 2,500; 
Hartford. 500; Middletownr, 
3.500; Xorwich 900; ir Stam-
ford 300. Portlande esama 600 
bedarbiu, vietoje 650 praėjusią 
savaitę. Bostone padėjimas į 
dar tebėsą= aštrus ir ėsa 8.500 j Petnyčies vakare birželio 
bedarbių vietoje 5.000 praėju 127 d. Lietuvių Baž. Salėje 425 
sią savaitę. Iš Fall River pra- j Lafayette Str, Utica, N. Y. 
neia, kad trūkstą 400 darbinis- i A. T. Račiūnas. 

kų prie audimo iš priežasties 
streiko toje vietoje. Iš New 
Hampshire ir Rhode Island 
pranešama, kad darbininkų y-
ra tiek, kiek reikia. 

Centralės Valstijos. Iš Xe\\ 
Yorko miesto vėl pranešama, 
kad esą 100,000 bedarbių, nors 
industrijos santikiai geri. Al-
bany bedarbių skaičius 500 
sumažėjo, šią savaitę buvo 
5,000. Buffalo turi 6,000 per
daug su nenusistovėjusiais in
dustrijos santikiais. Iš Ro-
chesterio vėl pranešamas 3,(X» 
perviršis, o Utica 1,500. o iš 
Glens Falls, tiek, kiek reikia, 
nors praėjusią savaitę buvo 
1,800 perdaug. Industrijos 
santikiai geri, išskyrus Alba-
ny ir Syraeuso, kame jie e-
santis aštrus. Pittsburghe yra 
19,000 perviršis ir industrijos 
santikiai aštrus, o Philadelplii-
joje ir Allentowne tiek, kiek 
reikia. 

Šiaurvakariai. Chicagoje šią 
savaitę buvo 20,000 bedarbiu. 
0 praėjusią savaitę ten buvo 
tiek. kiek reikia. Industrijos 
santikiai geri. East St. Louis 
vėl praneša 2,500 perviršį, Jo-
liet 500; Peoria 900 ir East 
Chicago 3,000 ir tiek, kiek rei
kia Kansas City. Industrijos 
santikiai geri, išskyrus Jolii-t, 
kame jie yra aštrus. Iš Michi-
gano, Montanos. "VYiseonsino ir 
kitų toje sekcijoje valstijų 
pranešama, kad darbininku 
tiek, kiek reikia, vienoje vie
toje daugiau, kitoje mažiau, 
bet abelnai industrijos santi
kiai geri. 

Centrovakarai. Clevelande 
šią savaitę buvo kiek reikiant, 
vietoje 30.000 perviršio praė
jusią savaitę. Cincinnati, Co-
1 umbus, Dayton, ir Youngs-
town praneša geroką pervirši. 
Akrone trūksta 2,000 ir indus
trijos santikiai esą aštrus. 
Evansville turi 500 perviršiu, 
o East Chicago 3.000. tuo 
tarpu South Bend trūksta 200 
ir industrijos santikiai BBĮ 
geri. Fort Wayne praneša, 
kad yra tiek. kiek reikia, i;-
industrijos santikiai aštrus. 

Pietai ir Pietvakariai, fkm 
Orleans trūksta 3,000, Pensaco-
la 500, iš Georgia praneša, kad 
ūkės darbininkų trūksta ir pa
dėjimas esąs aštrus. Trūksta 
darbininkų Pietų Karolinoje. 
Mobile trūksta 500. Arkansas 
Šiaurės Karolinoje, Oklahomo-
je, Tennessee ir Texa.s prane
ša kad ėsą apie tiek, kiek rei
kia. Virginija praneša kiek rei
kia Lynchburgc ir Norfolke. 
bet 1,250 perdaug Richmonde. 
Ilouston praneša, kad 350 
trūksta. 

Pacifiko Pakrantėse. Los 
Angeles padėjimas beveik ne-
persikeitęs 4.800 darbininku 
perdaug, industrijos santikiai 
aštrus. Oakland reikalaujama 
laivų darbininkų, o San Fran-
cisco, pervirš sumažėjo 800. 
Industrijos santikiai geri. 
Portland praneša 350 pervirši 
ir Oregon visur reikalaujama 
darbininkų dirbti sodnose iv 
vaisių ukėse. Laivų darbinin
kų trūksta Portlande, taip-pa1 
ten nemaža reikalaujama ir i 
miškų darbus. 

RAČIŪNO N A U J I 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
DJustruotos Dainelės "Ex-

t r a " v ia Nauji Paveikslai at-

Štai kur Tiesa 
Kada jautiesi nuvargęs, kad 

net ir vaikščioti tau sunku. 
kada negali užmigti ir neturi 
apetito, kada nori bartis 
su visais, kada pradedi ma
žiau sverti, kada galvą skau
du ir esi visas tartum sus
paustas — tuomet žinok., kad 
tavo nervai susilpnėja, o ta 
blogumą reikia pataisyti. 

Partoglory 
STIPRINA NERVUS 
Kada vartodamas Partoglory. 

stiprini nervus, tada praša
lini galvoti skaudėjimą, ape
tito stoną, gauni naują jjy-
vumą, jautiesi gerai, nes 
Partoglory stiprinant nervus. 
atgaivina visą tavo organiz
mą. Bunka už 1 dolierj, (i 
bonkos už .") dolierius. galim;", 
gauti tiktai šitoje aptiekoje. 

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

New York, N. Y. 
(G-124) 

• s 

F. P. BRADOMIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney a t Law 
10* W Moaroc, Cor. Clark Si. 
Room 1207, TeL Central 1*0 

CHICAGO, nxoro i s 
Gyv.: SI 11 6OL Hafctod Street 

Telefonas Yardr SSM 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas. Chirurgas. 

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

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

vakare Te;. Canal 435 
s . . . . . . . T • 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5TC4 

GYIK) VISOKIAS LIGAS 
3457 South Ties tom Botilev.ird 
Kumpas 'VV. 35-tos gatvės 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GTDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1757 W. 47th St.. Chicago. Dl . 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

S9-

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas iv 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigran Av«. 

Re*id«ncij* 10731 So. Hichismn Ar. 
Roseland, Iii. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pullman 342. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.: 3 po piety 
iki 4; 6 iki 9 vakar*. Ned. 
9 iki 13. 

• • • • • - • - « 

- S 

DR. M. F. DŪZINCH 
LIETUVIS 

perkelė savo ofisą iš R45 Milwau-
kee ave.. kur iSbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 

170© NORTH ASHTiAND AVEKCE] 
Kanp*> Huron Gatves 

I ant apttekos Polonia Tharmacy. 
imo valandos vakarais nuo 0 ] VtTft-rr. 

. j o n » vml. TVJ'foaa-s Hayroarket 528 
į . . . - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . 

sibus: 
Seredos i r ketvergo vaka

rais birž. 25—26 d. Lietuvių 
bažnytinėje Salėje, Rochester, 
N . Y. 

A. MASALSKIS 
U E T U V I S GRABORIUS 

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

Taipgi didesnę dalj grabų pa-
fĮs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4139 

i 

V. W. RUTKAUSKĄ? 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teiamuo 
Ofisas Didmiestyj: 

69 W. \VASHIXGTOS S T R f 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Gyeenlmas, 812 W. SSrd S 

TeL Yards 4681 

:•:-

įDr-MStnpak 
3109 So. Morgan Strtjft 

CHICAGO, n . I J H O I S 
Telefonsa Yards SOSS 

Valandos: — 8 iki 11 H ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedel io-
mis nuo 5 iki 3 vai. 

~« 

Dr. S. 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Are. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th SL 
Phone Cicero 35 "*r 

Rezidencija 233* W . 4»-Ui 84. 
Phone Prospect 8586 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezetis 
LIETTVIS DE. \"nST. \S 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vmk. 
Ned< !io;nt.« pagsl Mrt»iri»n« m 

4712 SO. ASHLAND AVEBTCE 
arti 47-tos Gatves 

S * 

į J0SEPH C. VV0L0N 
! Lietuvis Advokatas 
t 2 * SO. LA SAI.LJE STREKT 
• Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
I Vakarais 2911 W. 22-nd Street 

!
Tel. Rockwcll 6999 

CHICAGO. ILL. 

!
Telefonas Pullman 60 

DR. VV. A. MAJ0R 

!
GYDYTOJAS I R 

CHIRVRGAS 
} Ofisas 1171* Mk-ni(can Ave. 
|Adynos S:30 iki 9 išryto — 1 Iki 
| 2 po pietį? — 6:30 iki 3:80 vakar*. 
! Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

M . . . . . . . • . . . . • . • . . . • : 

Mokykite Kirpimo ir Bsfcigntac 
Vyriški; ir Motcri^kn Aprėdai* 

Mušu .sistemo ir ypattSkas moktm-
m.is parodytus jus žinovų j trumpa, 
laika. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir s iuvimo 
skyrius, kur m e s suteiksime praktiš
ka patyrteą . kuomet jus mokysitės 
Klektros varomos maš inos mūsų srn-
et'mob skyriuose. 

Jų.s esate užkvieciami aplankyti Ir 
pamatyti mušu mokyklą bile laiku — 
diena ir vakarais ir gauti spectjalis-
kai picią kaina. 

Petrenos daromos pagal Jūsų tnie-
ra — bile stailės arba dydlio, ir bi
le madų knygos. 

MASTER D E S I O Y K G SCVOOL 
J. F . KaMiioks. Pcrdčtinis 

Persikrausto Ii U I N. 1 / •• St 
į 190 N. State gatve, kar 
gatvės. 4 lubo-

Dr. G. M. GLASER 
Pr«kti1.iio.ia 27 rr.etai 

Ofisas 314* So. Morsan St. 
Kerte 32-nn St.. C>U<ago- IH-

SPEC1 J A U S T A S 
MoteriSkų. Vyriškų, taipgi enro-

ni*kų ligų. 
I OFISO VAL.VNr>OS: Nuo 9 ryto 
! iVi 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedeliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Tards 687 

1 
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l DRIUBIS Antradienis, birželis, 24 

CHICAGOJE. 
—fe 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Antradienis, birželis, 24 d., 
šv. Jonas Krikštytojas. 

Trečiadienis, birželis, 25 d., 
Šv. Vilhelmas. 

ATKELIAUJA FEDERALĖ 
PREKYBOS KOMISIJA. 

RASINĖS RIAUŠĖS PIETĮ 
N Ė J MIESTO DALYJ. 

Baltieji kovoja su juodaisiais. 

washington parko <li.<tiikt<> 
vakar buvo pakilusios rast-

Imsianti nagan karės profiti-
ninkus. 

< riaušės. 
Vienas juodas zniomis nužu-
tas, gi kitas pavojingai pa
stas. Abu 
u žmonių, Nitu oury 
su tikslu iš baltąją tarpo 
šalinti juoduosius ir iš to 
ilo kova. 
esutikimai senai buvo pa-
•. Nes j baltujij žmonių ;ip-

ventas vietas skverbiasi 
odieji, katrie ne visų pa-

.Vv nčianii. 

Dist rikto prokuroras Clyne 
išnaujo pranešė, jog jis pradė
siąs plačius tardymus prieš 
tuos visus krautuvininkus, 
kairio žmones piešia parduo
dami maistą ir kitokius daik
tus, remdamiesi aukštomis 
karės mokestimis. 

Tyrinėjimus pradėsiąs, kaip 
tik ('liica^uii atkeliausianti 
federalė prekybos komisija. 

tas. Abudu yra aukos bal-! K a i P šiandie ta komisija turės 
šitų buivs paki- ; , , u l - i a " <*l'i«-:'̂ '.M'. 

Anot Clyne, visi žmonių 
išnaudotojai busią patraukti 
atsakomybėn. Ypač teksią mai
sto krautuvininkams. 

Rasią patraukti atsakomy
bėn i r pardavėjai aiskrimo, 
cigarų, eigaretų, minkštu gė
rimų ir kiti. Tie visi šiandie 

Atskirti juoduosius nuo h a l - | n u o žmonių ima 2 ligi .""><•. ka-
: rės mokesčiu. Kad tuo tarpu 
turi imti nedaugiau vieno 
cento. 

Sako, daugelis vaistininku 
u/, vaistus paima nuo 5 li.ni 
]Uc. karės mokesčių, kad tuo 
tarpu tu mokesčiu neišeina nei 
vienas pilnas centas. 

I'ramatonias didelis debe
sys. Bet ar jis duos lietaus, 
tai jau kitas klausimas. 

IŠ CHICAGOS LETUViy 
K0L0NUĮI. 

IŠ N O R T H SIDE. 

tųjų nelengvas daiktas-. Juo
dieji ieško pigesnių pagyveni
mu. Tokius gali surasti tik 
tarpe baltąją. Nusisamdo ir 
susikrausto. Tuojaus seka ir 
nesutikimai. 

Riaušių vieton pasiusta po
ra šimtu policmonų. Daugelis 

fc__. policmoną padėta atsargoj:. 
n^s buvo laukiama smarkes
nių susikirtimu. 

Policija suareštavo kelis 
riaušininkus baltuosius ir kar
štuoliai aprimo. liet nežinia. 
kaip ilgam. Nes už žudomus j 
juoduosius užsistos juodieji. | 
(Jali pakilti baisi kova. 

Miestas leido tukstanėius 
juodųjų partraukti i gyvuliu 

•i wfrpp>M{las ir i kitas darbo i-
staigas. Tad daugelis jų pri
važiavo. Tegu dabar nuėstas 
žinosi. 

Bot užpuldinėjimais ir riau
šėmis prieš juoduosius nega
lima nieko laimėti. Keikaliu, 
gos kitokios, protingos p'ie-
monės. 

Alderraanas kaltina policiją. 

Juodukas aldermanas A n 
derson iš antrosios wanlos kal
tina policiją už rasines riau
šes. 

J i s sako, ;įog Cbicago turi 
apie .*> milijonus gyventoju. Iš 
jų juodų žmonių (nigerhi) bus 
nedaugiau 100,000. Tiek žmo
nių gali but pakenčiami. 

J a u senai prieš juoduosius 
pavartojamos bombos. Bet po
licija j tokius daiktus neper-
daugiausia atkreipia domos. 

Je i bombininkai butu suse
kami ir nubaudžiami, tad ir 
riaušių nebūtą. Jei įstatymai 
butų pildomi — tai žmogžu
dystės praretėtą. 

Gi kitaip, ateityj* 

Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus šelpėjų skyriaus susirin
kimas buvo šauktas birželio 
13 d. Susiriukiman mažai at
silankė. Patarč iau , kad tie na
riai, kurie priguli asmeniškai 
kalbintu prisidėti pr ie L. R. 
K. šelpėją skyriaus. Panašiai 
kaip, va, vienas iš mūsų paaiš
kino, kad šešis naujus turi 
prirašęs. Naujų narių v a r d a i : 
A. Marcinkevičius, K. G. Rim
kus, Pr. J . Maskolaitis, A. Ki-
šotias ir J . Sebiusjie. Visi su
mokėjo po vieną dolierj. 

Susirinkimas nebuvo atida
rytas, nes mažai atsilankė. 
Tariu ačiū visiems, kurie pri
sideda vardan alkanos Lietu
vos. 

Nortb Sidiečiai nesitikim 
nuo kitą kolonijų. Stokim 
drauge i tą prakilnų darlrn ir 
rūpinkimės kiek galėdami apie 
alkaną Lietuvą. 

Pinigu Šiame skyriuje jau 
randasi 40 dolierių. 

Valdyba. 

1» ' ' j ' ,g 

i "RAMYBE JUMS 
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos 

Nauja nepaprasta Maldaknyge 

^ n 
Kainos: 

Audeklo apdarais kaina $2.M 
Avies kailio apdar. kaina $2.50 
Morocco minkšti kaina $3.50 Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis 

Maldaknygė turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidelė dėlto, kad 
S p a u s d i n t a a n t l a b a i plonOS pOpierOS. ^ Fažgmėkite už kokią kainą norite gauti knggą 

Užsakymus siųskite šitų adresu: 
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st 

3E 

IŠ T 0 W N O F L A K E . 

PARDAVĖ PIGIAI ANGLIŲ. 

Už tą atsidūrė kalėjiman. 

Šiaurinėj miesto dalyj, t rys 
lenkučiai .Josepli Zyeli'ui, 71U 
No. Baoiuo ave.. pardavė 5 to
nas angį i n už $12. 

I ž lai vi.-i (rys snarešluofi 
nes anglis j ie huvo pavogę iš 
llerman Bockor anglin vardo. 

Zyeh'ui, turimi, nei i galvą 
neatėjo, kad tos pigios anglys 
yra vo.utos. 

Aną šventadieni S. L. R.-K. 
A. S5 kp. Šv. Kryžiaus pa rap . 
svetainėje laikė susirinkimą. 
Apkalbėjus knopos reikalus, 
ir priėjus pr ie naujų, tapo iš
rinkta Į Katal iku Vienybės 
skyrių nuo kuopos šie atsto
vai : J . Klimas, B . Jesulai t is 
ir M. šiauėiuvėnas. 

Narys. 

I š T 0 W N O F L A K E . 

KĄ VEIKIA 
L I E T U V O S 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 ) J a u 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 kontraktij išpildymas prasidės, gaus gerus dividendus 
neužilgo. 

3) Išgaunamos kainos ir daroma sutartis su įvairiomis 
firmomis ir laivu kompanijomis persiuntimui įvairiu prekių, 
mašinų ir įrankių į Lietuvą. 

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, linu ir 
vilnų išdirbystės Lietuvoj. Toj linkinei darbuojasi keli Ben
drovės specijalistai, ir užmanymas jau yra kunijamas. 

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

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

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

Šios Bendrovt'-s Strai parsiduoda po $10. §*ru galima pirkti kiek 
norima. Vi Serus geriausia moki-ti pinigais, bet taipgi yra priimami 
Ir Liberty Bond'sal už pilną vertę; rubliai dabartiniu kursu ir nau
ji Lietuvos auksiniai. 

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

UTHVAJJIAN AMERICAN TRADIN'G CO., 
112 X. Grrene St.. :-: :-: Baltlroore, Md. 

Kataliku Vienybės susirin
kimas. 

TAIPGI SUNŪS! 

VVilmotte'j suareštuotas >' 
pašauktas prieš taikos teisėją 
buvęs marininkas Robert J . 
Meyer, kurą apmušė savo tė
vą. 

Sunūs teisinosi, jog tėvas; 
perdaug esąs provokiškas. 

Teisėjas atidėjo bylą. 

MOTINA APRAUDOJA S A 
VO SUNŲ PLĖŠIKĄ. 

Brulgoporte policija pavog
tam antomobiliuje nušovė plė
šiką. Kudolph Boruda. 2SM 
Keeley gat. Buvo jaunas, ėjo 
1S metus. 

Motina nuėjusi policijos 
nuovadon apverkė sunn ir iš
metinėjo policijai, katu šita nu-

reikia j žudžiusi jos vaiką, kurs bu-
" ives. 

Praeitą utarninką, vakare, 
šv . Kryžiaus parapi jos svetai
nėje įvvk > Kataliku Vienvbės 
Y skyriaus p i rmas , JH> susi-
tvėrimo, susirinkimas. Atstovų 
pribuvo nuo (i vietinių draugi
jų liei kuopų. P i rmiaus ia iš
duota raportas iš Centro, ku
ris liko pri imtas. Po to eita 
prie svarstymų. Nuta r ta tuo-
j i u surengti prakalbas . Pas -
k :i kalbėta apie siuntimą nuo 
vis j kuopų, t. y. Katafikų Vie
nybės vieno delegato į Fede
racijos seimą. Skyrius siunti
mui delegato p r i t a rė ir lėšas 
apsiėmė apmokėti. 

Taip-gi nutar ta , sulyg Cen
tro užgirto maršruto , surengti 
prakalbas A. L. a t s tovams: 
pp. Mastauskui ir Česnuliui. 
Tam tikslui išr inktas komite
tas iš 4-rių atstovų. 

T skyrių istojo kun. T). Mik
šys. Ats tovas 

Nuta r t a važiuoti " t r o k u " . Su-
tvarkymui rengimosi tapo iš
r inkta komisija. 

Ant galo paskambinta pi-, _ ___ , , ..,_ w „ _ 
0 iv, I P o V»l«lu' neužmiršk, kad gerlau-

.lanu; p-les Juškevičiūte su į aias vaistas tavo skilviui yra EATO-
R i m k a i t e p a d a i n a v o d u e t ą ; ' NIC. Prašalina visus nesmagumus 
pasikallnda ir išsiskirstyta. 

Narys. 

Nusipirkite labai gražia knygelę vardu: 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Girtuoklio Išpažintis 
Šita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend

rovės laida. Turi 59 puslapius. 
Kaina tik 20c. 

"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Dau-
delį jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis. 

"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų. 
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ja pradeda skaityti, 
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių 
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti 
savo klaidingą gyvenimą. 

šita knygelė ypač rekomenduojama vansą gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo. 

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotaa skaitlius atspaus
dinta. 

Adresuokite: 
"DRAUGAS" PUBLISHINO CO., 

1800 WEST 46-th STEBĖT, 
CHICAGO. ILL. 

i suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei 
i kia pamėginu viena. Parduodama 

pas visus aptiek orius. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Iš BRIGHTON PARKO. 

laukti ko aršesnio. Nes nesu-1 ves geras, kasdien dirbi 
valdoma ir Įsigalėjusi povėds Motinoms ir didžiausi pik-
pasirengusi prie bjanresnin | tadariai vaikai yra geriausi 
darbų. I j r mylimiausi 

Julius Rosemvald. kuris 
daug laiko ir pinigu pašvenčia | MILICIJA UŽPUOLĖ BOL-
juodųjų žmonių reikalams, sa-į ŠEVIKŲ OFISUS. 
ko. 
ir 
kia 
gfl1 

jog stovis 
nesutikimų 
kuoveikiaus 
^ut pervi'-li 

abai kritiškas 
klausimą rei-
išrišti. Kitaip 

'' 
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m 
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jog 
ir ar 
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Paėmė daugelį visokių raštų. 
New York, birž. 24. — Ąpą 

dieną vietos ruilie.'šu užp-acly 
tris bolševikiškus lizdus. At
liko kratas ir paėmė daugeli 
visokių raštų. 

Tas atlikta sulig kongreso 
komiteto Įsakymo, kad susekti 
šioj šalyj, kaip 5* plačiai y-
ra varoma bolševikų propa
ganda. 

Po šito radikalai tyram ore 
atlaikė susirinkimų ir užpro
testavo už tuos užpuldinėjimus 
ir jų raštų pagrobimus. 

Praeitam ketverge L. Vy
riu ."(i kuopa laikė savaitinj 
susirinkimą. Susir iukiman at
silankė pagrįžęs iš Dėdės Ša
mo kariuomenės, iš Prancūzi
jos, buvęs kuopos narys ir gie-
dorius Kulikauskas. Kuopa su
grįžusį narį širdingai pasvei
kino ir priėmė. P . Kul ikauskas 
kaip pirmiau, ta ip ir dabar ža
dėjo darbuoties sykiu su vy
čiais. 

Iš priežasties Dievo Kūno 
šventės, kuopa šeimininį išva
žiavimų, kuris turė jo įvykti 
nedėlioj, birželio 22 d., atidė
jo neapribotam laikui. 

Išduota raportas iš Apskri
čio susirinkimo. Rapor tas pr i 
imtas. 

Tradicijinin Apskričio išva-
žiaviman, kuris y ra rengiamas 
liepos 4 d. WilIow Spr ing miš-

Seredoj , birželio 18 d., š. m., 
L. Vyčių 16-ta kuopa laikė su
sirinkimą. Susirinkime buvo 
išduotas r apor t a s iš L . Vyčių 
Ch. Apskr . susirinkimo. Ra
por tas vienbalsiai pr i imtas . 
Toliaus buvo kalbėta apie L. 
V. Ch. Apskr . išvažiavimą, ku
ris įvyks liepos 4 d., š. m., 
Willow Spr ings , UI. Nu ta r t a 
važiuoti su trokais. Liko iš
r ink ta komisij.% kurion pateko 
p. M. Bujauskaitė, p . Mali
nauskas i r p . Tvarkunas . At-
einantin susirinkiman būtinai 
tu r i atsi lankyti visi, kur ie no
rės važiuoti. 

Ats isakius dėlei svarbių 
priežasčių nuo pirmininkystės 
E . Kaupienei ( E . Gedgaudai
te i ) , pirmininkuosna pakeltas 
buvęs vice-pirm., p . J . Baub-
k u s ; vice-pirm. išr inktas p . 
Tvarkunas . Komisija iš ' " V o l -
ley b o l ė s " nupirkimo išdavė 
raportą , j o^ už viską užmokė
jo $10.00. Rapor tas pr i imtas . 

Viktukas. 

PaieSkau pero ir darbštaus vargro-
ninko mylinčio su jaunimu darbuo
tis. Meldžiu greitu laiku atsišaukti 
nes senasai varsr. J. Prakaitls i.šėjo j 
biznt fotosrrafas del išlygų meldžiu 
kreiptis per laišką 

Knn. M. J. Knlvofcas 
423 So. l-imn Av. Skmx City, lovra. 

Ant pardavimo krautuvė; gera vie
ta lietuviui; pipiai. Atsišaukite: 4537 
So. Paulina St., Chlcago, III. 

[iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiinni 

ERNESTWEINER 
DRY 0 0 0 D 5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
M«a duodame dvlcubaa «t*mp«* 

Ketvertai* Ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkime raunami. 

Visokie materijolai, vaikams drarn-
žial, ftlebee ir lakutėa. 

GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo ledomis anglą kal-

boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą "THK 
HISTDKY OF THE LITHl'ANIAK NATIOJT A3TD ITS PRESEMT 
NATIONAL ASP1RATIONS". Kelis tūkstančius tos knygos egx. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augStesniems urėdninkams ir dlp-
lomstams, taipiri užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knygų išplatinti tarp įtekmingų veikėjų čia ir oJ-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 slruroe 
apdaruose. 

Prakalbę, knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir »ml)—-
dorius Eagan. Prezidentas VVilson, kuriam išvažiuojant j Prancūzija 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos sekretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE 
knyga busianti tikrai naudinga. 

"DRAIGAS", 1800 WEST 4»-th STREET. CHICAGO, U i i . 

Su Lietuviškais s 

PAVEIKSLAI 
Pirmosios Komunijos Atmintis 

Priėmė Pirmąją Komuniją 19 m 
Bažnyčioje MiesU 

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

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

"DRAB60" KNY6YNAS, 1800 W. 46tll St., Cfeicage, I i . 

PLUNKSNOS. 
niiiiiiMiiiuiiniiiiunutiiniminniiiiHiit 

GRAND RAPTDS, MICH. 
L I E T U V I A M S ! 

J Ū S Ų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. " D r a u 
g ą " a ts tovauja p . J . MARGE
L I S , 544 Myrt le s tr . 

P a s jį gali te " D r a u g ą " už
sirašinėti , nus ip i rk t i paduoti 
i .1! pajieškojimus i r pagars i 
nimus. Galite gaut i i r knygą. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors k i tam Gran-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ds Bap ids , Mick. " D r a u g o " 
kuose, kuopa nu ta rė rengties. j agentui . 

NAUJI VEIKALAI!! 
Naujenybės ir Įvairumai 

Mušą scenos nauji, gra
žus ir lengvi perstatymai. 

Komedijos, Farsos, Gy
venimo vaizdai, Dialogai, 
Monologai i r t t 

Reikalaukite kataliogo 
rašant sekančiu adresu: 

J . V. KOVAS, 
21 Congress Ave., 

Waterbury, Conn. 

GALIMA GAUTI PIRKTI 
Labai (graži, ir nesunki sulošti 

Triją veiksmą drama 
K A I N A 20c. 

"OESENZANO MERGELE" 
Kas myli gražius, krikščioniškus veikalus statyti 

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

Užsisakydami kreipkitės šiuo adresu: 

" D R A U G A S " PUB. 
1800 WEST 46th STREET, 

CO. 
CBICAGO, ILLINOIS 

sr 

i garsinlrites "Drauge*. 




