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prie sutar-
ties patvirtinimo 

KAS IŠ VOKIEČIŲ PASIRA 
S Y S P O S U T A R T I M I . 

Haniel von Haimhausen 
atsisakė. 

Aplankyta rūmai Versaillese 
PREZ. WILS0NAS STOVI 

UŽ IŠKILMES. 

Vokiečiai nieko nekalbėsią. 

Paryžius, birž. 25.—Neofici-
jaliai pranešta, jog taikos su
tartis bus patvirtinta ateinan
tį penktadienį tubjaus po pu
siaudienio. 

Vokiečių, valdžia dar nepa
rinko ir nepaskelbė savo at
stovų, katrie turės pasirašyti 
po taikos sutartimi. 

Bet iš Weimar jau pranešta, 
jog įgalioti atstovai Versail-
lesan atvažiuosią penktadienio 
ryte. 

REZIGNUOSIĄS PREMJE
RAS CLEMENCEAU. 

Sako, jis savo darbą atlikęs. 
Paryžius, biri 25.—Kaip tik 

Paryžius, birž. 25.— Vokie
čiams atstovams pirmininkau
ti pasirašyme po taikos sutar
timi vokiečių valdžia buvo nu-
skyrusi savo taikos atstovą 
von Haimhauseną. 

Bet šis, pranešęs talkinin
kams oficijaliai apie Vokieti
jos pasidavimą, 'atsisakė pasi
rašyti po sutartimi. Nenorįs 
imti atsakomybės. 

Iš AVeimaro dabar praneša
ma, kad jo vietoje nuskirtas 
Herman Mueller^ naujas užsie
nių reikalų ministeris. 

Aplankė rūmus. 
Premjeras Clemenceau ir ge-

neralis taikos konferencijos 
^sekretorius Dntasta vakar ap

lankė Versaillese rūmus, kuriu 
vienoj puošnioj salėj bus at
likta iškilmės—patvirtinta tai
kos sutartis. 

Kūmus aplankė ir preziden
tas AVilsonas ir kiti premjerai. 

Rūmuose daromi galutini 
paruošimai Viskas pataisoma 
karališkai. 

Wilsonas stovi už iškilmes. 

vokiečiai pasirašys po taikos 
sutartimi ir kaip greit tą su
tartį patvirtins Prancūzijos se
natas, premjeras Clemenceau 
manąs tuojaus rezignuoti ir to-
lesniai neužsiimdinėti politikos 
reikalais. 

Taip rašo laikraštyj Echo 
de Paris Marcei Ilutin. Sako, 
jog premjeras savo darbą ša
lies reikalais atlikęs ir norįs 
pasilsėti. 

Ką pasakė Clemenceau. 

Viename susirinkime Cle
menceau buvo, kuomeLjam at
nešta telegrama su pranešimu, 
kad vokiečiai pasiduoda be są
lygų, kad patvirtins taikos su
tartį. 

• < 

Perskaitęs telegrama tasai 
liberalas atsiliepė: 

4 'Mes to lukeriavome per 49 
metus. Per 49 metus vokiečių 
niilitarizinas valdąs Vokietiją, 
grūmojo visam pasauliui. 

" Apsisaugokite: turėkite 
Kai-kurie neperdaugiausia įp laką sausą. Atsiminkite, kad 

pasaulis stovi ant to parako. 
Tai buvo vokiečių utilitaristų 
dogma. 

"Mes žinome nuo liudinin
kų, katrie buvo šalę Wilhelmo 
IT, kuomet šis gavo žinių apie 
Serajevo tragediją. Tuomet jis 
atsiliepė: 'Pagaliaus atėjo va
landa. Dabar mes pamatysime, 
ką gali armija. ' " 

Tautų Sąjunga-—visa viltis. 

Toliaus premjeras pažymėjo, 
jog šiandie tautų sąjunga—tai 
visa pasaulio viltis. 

Be sąjungos pasaulio padan
gės nebūtų skaisčios taip, kaip 
jos šiandie atrodo. Ypač tas 
skaistumas daug reiškia pran
cūzams. Nes be kitų šalių pa
geltos prancūzams grūmotų 
neišvengtinas pavojus. Tad už 
tautų sąjungą daugiausiai ir 
stovi prancūzai. 

Daroma sutartis turkams. 

Pabaigus visus reikalus su 
Vokietija ir padavus taikos są
lygas Austrijai, šiandie talki
ninkai gamina sutartį Turki
jai. 

Bulgarijos klausimas dar 
nepaliestas plačiau. Kas bus ta 
šalimi, dar nežinoma. 

Tikrai nežinoma, ar Suv. 
Valstijų atstovai padės savo 

Washington, birž. 26. —Vai- parašus po Turkijos sutartimi. 
stybės departamentui praneš- Juk su ta šalim Amerika ne

sutinka su puošniomis iškil
mėmis taikos sutarties patvir
tinimo metu. 

Bet prezidentas Wilsonas 
stovi už tas iškilmes. 

Sako, antroji taikos sutar
tis (pirmoji buvo 1871 metais, 
kuomet vokiečiai pergalėjo 
prancūzus) taippat turi but iš
kilminga, kaip išpradžių buvo 
sumanyta. 

Kiek bus demokratiškumo. 

Talkininkų atstovai turės at-
skirias vietas salėje, gi prem
jerai taippat. Vokiečiai atsto
vai bus susodinti nuošaliai. 

Sakoma, jog prieš pasirašy
mą po sutartimi vokiečiai ne
kalbėsią. Tik taikos konferen
cijos pirmininkas Clemenceau 
pratarsiąs kelis žodžius. 

" Taikos sutartis pirmiausia 
bus paduota patvirtinti talki
ninkų premjerams. Šitie neap
leisiu savo vietų. 

Paskui kiti talkininkų atsto
vai alfabetiškai bus šaukiami 
pasirašyti prie abelnojo stalo. 

Paskiausia po sutartimi pa
sirašysią vokiečiai atstovai. 

Visi premjerai sale savo pa 
rašų padėsią ir savo viešpatijų 
antspaudas. Tą patį padary
siąs ir Prezidentas Wilsonas. 

ta, jog suomiu seimas gah ti
nai priėmęs savo šalies naują 
konstituciją. v 

kariavo. 
Jei padės parašus, tai kaipo 

narė tautų sąjungos. 

NOSKE ATSILIEPIA Į 
K A R E I V I U S . 

Grumojįa spartakams. 

Berlynas, birž. 26. — Pasta
romis dienomis vietos sparta
kai (bolševikai) paskleidė sa
vo atsiliepimą į valdžios ka
reivius. Kareiviai kurstomi 
pamesti tarnauti valdžiai ir 
prisidėti prie spartakų. 

Spartakai savo atsiliepime 
grūmoja nepaklusniems ka
reiviams. Sako, tegu valdžios 
kareiviai pasirenka vieną iš 
dviejų: arba tegu pameta tar
nauti valdžiai, arba jie spar
takų bus teisiami ir sušaudo
mi. 

Kadangi gružumu bolševikai 
jau negali intikrinti kareivių, 

UNGARŲ BOLŠEVIKAI IR 
B A D A S . 

Pataria žmonėms apleisti Bu
dapeštą. 

Nauji vokiečių atstovai, įga 
lioti pasirašyti po sutartimi, Į " t a d pavartojama grūmojimai, 
kaip šiandie laukiami atke 
liaujant į Versailles. 

ADMIROLAS KARĖS TEIS 
MAN. 

Valdžia atsako. 

Pasirodžius spartakų atsi
liepimui, tuojaus šalies apgini-

I mo sekretorius Noske paskelbė 
kitą atsiliepimą į kareivius. 

Londonas, birž. 25. — Vo-j Noske atsiliepime tarp kit
ko sako: 

"Kareiviai, valdžia atsilie
pia į jumis paskutiniu kartu. 
Spartakai jums grūmoja, gi 
valdžia jus perspėja. Tuomi 
apeliuojama \ jūsų, kaipo vo
kiečių ir vyrų, garbę. 
. "Ka ip ilgai jųs leisite spar
takams užpuldinėti ir žudyti 
ramiuosius piliečius, nekaltas 
moteris ir vaikus ir savo gink
lų draugus? Ar tai Drezdenas, 
Munichas ir kiti miestai turi 
but sunaikinti? 

"Broliai, vadinkite kiti ki
tus kareiviais. Ar jųs žinote, 
kokiais tikslais jųs kariaujate? 
Ar jųs kariaujate už barbarus, 
kurie kartą buvo įsiveržę ry 
tinėn Prūsijon ir tą kraštą ėmė 
deginti ir žudyti žmones? Ar 
už tuos iš Prūsijos, katrie pa
kėlė karę ir užtraukė ant Vo
kietijos nepakeliamuosius var
gus, katrie pažadėjo taiką ir 
laisvę išžudydami dešimtis 
tūkstančių, gi milijonus pas
kandindami skurdan?" 

Budapeštas, birž. 26. — Bol
ševikų kongresas čia pasibai
gė. Gyventojų būvio pagerini
mui nieko naujo nenutarta. 
Bolševikų vadai tik suvažiavę 
pasikalbėjo apie nuosavius 
reikalus. 

Suvažiavimo pabaigoje jie 
paragimo vietos gyventojus 
apleisti miestą ir danginti.es 
kur į provincijas. Nes kitaip 
čia neišvengtinas badas. 

Mieste visos krautuvės už
darytos. Nėra jokio biznio. 

Bolševikai dabar su savo 
propaganda nori ineiti vals
tiečių tarpan. Apvylė ir api
plėšė miestų gyventojus. Da
bar tas pat norima padaryti 
su valstiečiais. 

Paimta nuo bolševikų 
Peterhofas 

AMERIKOS EKSPEDICI 
JOS NUOSTOLIAI. 

kiečių admirolas von Reuter 
kurio priežiūrai buvo pavesti 
internuoti vokiečių karės lai
vai ir jam žinant tie laivai 
nuskandinti Scapa Flow užla
joj, bus teisiamas karės teis
mo už peržengimą armistici-
jos sąlygų, rašo laikraštis Dai
ly Mail. 

Teismą-nuskirs talkininkų 
taryba Paryžiuje. 

ĮSILAUŽĖ KALĖJIMAN IR 
PAĖMĖ KONFISKUO

TĄ DEGTINĘ. 

GOMPERS IŠNAUJO PALIK 
TAS PREZIDENTU. 

Atlantic City, N. J., birž. 24. 
— Pasibaigė Amerikos Darbo 
Federacijos suvažiavimas. 
Gompers išnaujo išrinktas Fe
deracijos prezidentu. Taip-pat 
didžiuma organizacijos virši
ninkų palikta jų vietose. 

Federacijos suvažiavimas 
smarkiai kovojo prieš bolševi-
kizmą. Visi raudonųjų suma
nymai atmesta. . 

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

Nashville, Tenn., birž. 26.— 
Vietos kalėjime buvo sukrau
ta 125 galionai konfiskuotos 
degtinės. 

Nežinomi plėšikai įsilaužė 
kalė ji man ir paėmė degtinę. 

GEN. PERSHINGAS GAVO 
DOKTORATĄ. 

Londonas, birž. 26. — Gen. 
Pershing vakar apsilankė 
Londone. Paskui iškeliavo į 
Oxfordą, kur jam iš žinomo 
()xfordo universiteto suteikta 
civilių teisių daktaro diplo
mas. 

Išviso mirusių kareivių 75,662. 

Washington, birž. 26. — Ka
rės departamentas išnaujo pa
skelbė amerikoniškų kareivių 
nuostolius Prancūzijoje ligi 
birželio 25 dienos. 

I r taip: 
Žuvo mūšiuose (čia priskai-

tomi ir žuvusieji jūrėse) 33,-
754. 

Mirė nuo žaizdų 13,570. 
Mirė nuo ligų 23,396. 
Mirė nuo visokių nelaimin

gų atsitikimų 4,942. 
Sužeista mūšių „metu 210,-

984. 
Mušiu metu pražuvo (čia 

neminimi buvusieji paimti ne
laisvėn) 2,370. 

RUSŲ BOLŠEVIKAI NETE
KO PETERHOFO. 

Tik 19 mylių nuo Petrogrado. 

Gelsingforsas, birž. 26. — 
Gauta čia žinių, kad rusų lai-: 
svanoriu kariuomenė sumušė 
bolševikus Peterliofo apylinkė
se ir paėmė patį miestą Pe-' 
terhofą. 

Tas miestas — tai vienas 
raktų rusams prieiti prie Pet-i 
rogrado, kurį baigia terori*! 
zuoti ir marinti bolševikai. 

Peterhofas yra už 19 mylių, 
nuo Petrogrado. 

KARDINOLAS GAL ATKB: 
LIAUS SU KARALIUM. 

Amerika susilauks garbingų 
svečių. 

ATRASTAS NUŽUDYTO 
PIRKLIO LAVONAS. 

Keli intariami žmonės jau su
imta. 

VOKIEČIAI UŽGINA SKAN 
DINIMĄ LAIVŲ. 

Londonas, birž. 25. — Buvo 
paskleistos žinios, jog vokie
čiai nuskandino daugelį karės 
laivų ir savo uostuose. Vo
kiečių admiralitetas tą .žinią 
užgina. Sako, tos paskalos ne
teisingos. 

VOKIEČIAI DEGINA PRAN 
CUZŲ KARĖS VĖLIAVAS. 

Bus patraukti atsakomybėn už 
laivų skandinimą. 

Paryžius, birž. 25* — Čionai 
gauta žinių, jog vokiečiai de
gina prancūzų karės vėliavas, 
paimtas karės metu. 

Taikos konferencija yra nuo
monės, kad vokiečiai tokiuo 
savo negarbingu pasielgimu 
peržengia taikos sutartį. Nes 
sutartyje aiškiai pasakyta, jog 
vokiečiai paskirtu laikotarpiu 
prancūzams turi sugrąžinti 
ne tik buvusios, bet ir 1871 
metų karės visas paimtas vė
liavas, trofejas, dailės darbus 
ir tt. 

Bus patraukti atsakomybėn. 

Taikos konferencijos taryba 
nusprendė už internuotų vo
kiečių laivų skandinimą kalti
ninkus patraukti atsakomybėn. 

Tuo tikslu nuskirta eksper
tai žinovai ištirti, ar armisti-
cijos sutartis paliečia inter
nuotus karės laivus, ar vokie
čiai gali su tais laivais elgties 
kaip patinkama. 

Nes armisticijos sutartyje 
karės laivai aiškiai nepaminė
ti. 

Prancūzai buvo perspėjami. 

Prancūzų parlamentas kar
čiai išmetinėja savo vyriausy
bei, kad šita neprižiūrėjo in-1 gauti sau. 
ternuotų vokiečių laivų. 

Atstovas de Kerguezer par
lamente prisiminė, jog jis se
niau buvęs perspėjęs karės lai
vyno ministerį, idant jis lab-
jaus atkreiptų domą į inter
nuotus vokiečių laivus Scapa 
Flow užlajoj. 

Tečiaus tasai perspėjimas 
buvo be pasekmių. 

Aštri spaudos kritika. 

Prancūzų spauda karčiai 
kritikuoja ir išmetinėja vy
riausybei, kodėl ta neprižiūrė
jo internuotų laivų. 

Kai-kurie laikraščiai kriti
kuoja Anglijos admiralitetą. 
Nes jam buvo pavesta prižiū
rėti vokiečių laivus. 

Kiti laikraščiai atvirai tvir
tina, kad vokiečiai skandinę 
laivus sulig pačios Anglijos 
sumanymo. 

Dar kiti sako, jog kas buvo 
—tai jau praėjo. Tik ateityje 

reikia būti labai budriems. 
Nes vokiečiai labai lengvai ga
li apeiti pačią tautų sąjungą. 

Laivų skandinimo klausi
mas bus plačiai aptariamas 
prancūzų parlamente. Nes 
prancūzai tikėjosi dalį tų laivu 

Kai-kurie laivai iškelti. 

Kai-kurie nuskandinti vo
kiečių, karės laivai iškelti ant 
vandens paviršiaus ir pritemp
ti prie krašto. Kiti bus mėgi
nami iškelti. 

Apie tai oficijaliai praneša 
Anglijos admiralitetas. 

Jurininkai buvo šaudomi. 

Paaiški, kad kuomet vokie : 
čiai sumanė skandinti inter
nuotus savo laivus, ne visi vo
kiečiai jurininkai norėjo tą 
daryti. 

Daugelis atsisakė klausyti 
savo oficiėrių. 

Tad vokiečiai oficierai ne-
paklusnuosius jurininkus šau
dė. Paskui patys atidarė laivų 
atlapus, per kuriuos paleista 
vidun vanduo. 

Užtenka fakto, kad vokie
čiams iš Berlyno buvo įsakyta 
nepaduoti priešininkams laivų. 

Flint, Mieh., birž. 25. — 
Praeitą penktadienį nežinia 
kur buvo pražuvęs automobi
liu išvažiavęs Saginawo pir
klys W. P. Warner. 

Aną dieną laukuose buvo 
atrastas jo apkruvintas auto
mobilius. Gi dabar atrastas jo 
lavonas, net už penkių mylių 
nuo pamesto automobiliaus. 

Pirklys nužudytas. Keli in
tariami žmonės suimta ir at
gabenta čia. 

Brusselis, birž. 26. — Atei
nantį rudenį į Suv. Valstijas 
keliaus belgų karalius su savo 
žmona. 

Pasakojama, jog, turbūt, su 
karaliumi podraug Amerikon 
keliaus ir žinomas belgų pat-
rijotas kardinolas Mereier ir 
gen. Leman, tvirtovė* Lie#«J 
komendantas. 

Gen. Leman 1914 metais 
stipriai gynė nuo vokiečių tą 
belgų tvirtovę. 

NUŽUDYTA SALIUNI 
NINKAS. 

Kitas žmogus pašautas. 

Vakar po pietų penki plėši
kai užpuolė Bowmano saliuną. 
po num. 447 West 22 gat. 
Bowman ant vietos nužudy

tas. Kitas žmogus pašautas. 
Paimta $2,000. 

Pašalinėj dirbtuvėj dirban
čios merginos nugirdo šūvį ir 
paėmė automobiliaus numerį. 

Policija surado automobilių. 
Bet savininkas pražuvęs. Tas 
savininkas jau seniau buvo 
žinomas policijai su blogais 
darbais. 

ĘgSSOA APLEIDO WASH-
INGTONĄ. 

Liepos 1 d. iškeliaus Brazile 
jon. 

Washington, birž. 26. 
Brazilijos, prezidentas-elektas 
Dr. Pessoa po įvairių oficija4 
lių priėmimų apleido Wash* 
ingtoną. 

Su žmona ir dukterimi ji* 
iškeliavo New Yorkan. Lie
pos 1 d. iš ten jis iškeliaus 
namo. 

RIAUŠĖS BERLYNE. 

11 žmonių žuvo Mannheime. 

NĖRA MIESTO DARBININ 
KŲ STREIKO. 

Vakar Chicagoje buvo su
streikavusi dalis nuėsto darbi
ninkų. Bet streikas tuojaus at
šaukta, kuomet pažadėta dar
bininkams didesnė užmokestis. 

LENKAI PASISKYRĖ AT 
STOVĄ AMERIKOJE. 

Paryžius, birž. 25. — Čia pa
skelbta, jog lenkų valdžia sa
vo atstovu Amerikoje pasky
rė kunigaikštį Kazimierą Lu-
bomirskį. J is ,esąs dabar Pa
ryžiuje. 

Berlynas, birž. 26. — Kai-
kūriuose priemiesčiuose sukel
ta riaušės. Vyrai ir moterys 
pradėjo plėšti maisto krautu
ves. 
• Prieš riaušininkus pasiųsta 
kariuomenė. Imta šaudyti. Bet, 
sakoma, niekas nei nepažeis
tas. 

Andai Mannheime riaušių 
metu 11 žmonių užmušta »r 
sužeista. Suareštuota apie 200 
asmenų. 

PRANCŪZAI BUS PA
TRAUKTI TEISMAN. 

Paryžius, birž. 26. — Vietos 
laikraščiai rašo, jog visi tie 
žmonės, katrie užpuolė kituo-
met Versaillese vokiečių at
stovus ir katrie policijai yra 
žinomi, bus patraukti teisman 
ir nubausti. 

PlftKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.&). 
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Del Newarko nesu-
sipratimy. 

liktais Sakramentais; jie 
kenkia ir savo parapijai, nes 
jos nuosavybę stato pavojun. 
Tas niųs pasakymas nėra pa
žeminimas. Jei newarkieeių 
nemylėtume, tai jų skaudu
lius visai nutylėtume ir butų 
mums parankiau. Brolis bro
liui pasako tiesą, į akis. Sveti
mas svetimam vien pagyrimus 
tiekia. Newarkiečius, kaip sa
vo brolius, už lietuvystės mei
lę pagyriame, o klaidą pama
to, pasakome, kad ji yra klai
da. Nedarvkite nuostolių sau 
dėlto, kad supykote ant kle
bono. 

AMERIKOS LAIKRODIS. 

Neteisinga Paskala. 
rre 

Mes visuomet rašėme ir at
kartojome, kad kunigas yra 
drauge žmogus. Kaipo kuni
gas, jis turi atlikti savo prie
dermes bažnyčioje: laikyti 
mišias, sakyti pamokslus, klau
syti išpažinčių, lankyti ligo
nius ir t. t. Kaipo žmogus jis 
priklauso prie kokios nors 
tautos ir turi tos tautos pilie
čio priedermes su teisėmis. 

Ypatinga; yra buvimas lie* 
tuvių, ir šiaip europiečių, gi
musių Amerikoje. Jie gali pri
pažinti arba vieną tėvynę ar
ba dvi. Kurie pripažįsta dvi 
tėvyni, tie pildo ir įą kas rei
kia Amerikiečiui ir ta kas rei
kia Lietuviui. Bet jie turi 
teisę pripažinti savo tėvynę 
vieną Ameriką. 

Jei kunigas, pildydamas vi
sas kunigiškas priedermes, 
vien tik Ameriką pripažįsta 
savo tėvyne, o Lietuvai tar
nauti nenori, tai vyskupas ne
turi teisės barti tokio kuni 
go. Jei kuris laikraštis pa
peiktų tokį kunigą už tatai, 
tai nusidėtų šios šalies išti
kimybei. 

" D r a u g o " dienraštis, žino, 
kad Ne\varko lietuvių klebo
nas išpildo visas grynai kuni
giškas priedermes gerai, ir kad 
jis yra visiškai ištikimas šiai 
šaliai Amerikietis. Ta ig i 
" D r a u g a s " negali prisidėti 
prie tų , kurie peikia Newarko 
lietuvių kleboną. 

Mųs dienraštis nepeikia nei 
newarkiečiu, už ką jie tikisi 
iš savo klebono lietuvystės. 
Tiktai mes pažymime, kad lie
tuvystės šelpimas, darbavima
sis lietuviškose organizacijo
se, yra lietuviška politika. 
Daug sykių rašėme, kad kuni
gas turi teisę dalyvauti Lietu
vos viešame gyvenime, pildy
damas viešąsias lietuvio prie
dermes ir naudodamasis lietu
vio piliečio . politiško
mis teisėmis. Taip vadinamos 
" tau t in inkų" partijos laikraš
čiai rašė, kad ^kunigas neturi 
kištis j politiką" ir barė mus 
už mųs pažiūras. Xewarkie-
čiai dabar turi suprasti, kad 
mes rašėme teisingai, o ne 
"Vienybė Lietuvininkų". 

Kovojantiems su klebonu 
newarkiečiams mes sakome, 
kad įie neprotingai kovoja. Jie 
kenkia kiekvienas savo dusiai, 
nes nesinaudoja Kristaus pa-

Tie, kurie buvo tautininkų 
seime Chicagoje, atsimena, 
kad adv. J . Lopatto jame už-
reiškė, jog Lietuvos atstovy
bė Paryžiuje nėra gavusi iš 
Tautos Fondo'nei cento. 

Galime adv. J . Lopatto pra
nešti, kad jis neteisybę pasa
kė. 

Atstovybė Paryžiuje turi sa
vo kasininką, p. E. Galva-
novski, kuris iš T. F . pinigų 
gavo. Pirm prof. Valdemaro 
ir kitų atstovų atvažiavimo, 
Paryžiun buvo atvykusi Lietu
vos komisija iš kun. Alšausko, 
adv. Rosenbaumo, pp. Daujo
tos ir Siemaškos. Tai komisijai 
Tautos Fondas siuntė 10,000 
dol. Kuomet ji savo darbą už
baigė, o susiorganizavo Lie
tuvos atstovybė prie Taikos 
Konferencijos, minėtoji komi
sija likusius iš dešimties tūks
tančių dolierių indavė atstovy
bės kasininkui, p. E. Galva-
nowski. 

InCormacijiniems reikalams 
T. F . kun. Vilimui Paryžiuje 
savu laiku siuntė 5,000 dol. Ir 
tieji suėjo į atstovybės kasą. 

Be to Tautos Fondas ij 
siuntė prof. Valdemarui 10,-
000 dol. Paryžiun. Pirm to, 
kaip greitai Tautos Fondas 
atsižinojo, kad prof. Valdema
ras randasi Švedijoj ir keliau
ja Prancuzijon, siuntė jam 
Švedijon 2į(MK) dol., per Ens-
kildabank, banką, su kuriuo 
reikalus turi Lietuvos atsto
vas Švedijon, p. Augštuolis. 
Kiek žinome, tie pinigai prof. 
Valdemaro vardu Enskilda-
banke tebeguli, jeigu jo savU 
ninkai jų dar neatsiėmė. 

Viso tad Tautos Fondas 
Lietuvos atstovybei išsiuntė 
50,000 dol. Butų siuntęs ir 
(langiau, jeigu ne atstovybės 
pageidavimas, kad T. F. at
liekamus pinigus sunaudotų 
Amerikoj, Lietuvos reikalus 
garsinant. Tą Tautos Fondas 
gražiai atlieka. J is finansavo 
parašų po peticija rinkimą, 
jis finansuoja publikacijos 
darbe, varomą iš New Yorko. 
\Vashingtono ir Šveicarijos. 

Manome, kad to išaiškini
mo užteks adv. Lopatto ir 
visiems tiems, ką jo nepama
tuotiems žodžiams intikėjo. 

Laikrodžio uždavinys yra 
padalinti diena su nakčia į 24 
valandas taip, kad vidudieny
je baigtųsi 12-toji valanda 
pirmąsyk, o vidurnaktyje an
trąsyk. 

Vidudienis vienose vietose 
būva ankščiau, kitose vėliau. 
New Yorke saulė teka ketu
riomis valandomis ankščiau 
negu St. Francisco. Dėlto A-
merikoje negali būti visur 
vienokis laikrodis ir prisilai
kyti saulės. Tas pats yra Ru
sijoje. Nei vienoje plačioje ša
lyje laikrodis negali būti vie
nodas ir taikytis prie saulės. 

Rusija žiūrėdavo, kad laik
rodžiai taikytųsi prie saulės, 
dėlto Maskvos laikrodis eidavo 
pusvalandžiu pirmiau negu 
Petrogrado. Valdydama Len
kus ir Lietuvą Rusija neduo
davo laikytis vietinių įpročių, 
bet netrukdindavo laikytis 
vietinio laikrodžio. Dėlto Vil
niaus laikrodžiai eidavo 20 
minučm vėliau negu Peter
burgo, o Kauno laikrodis 
dviem minutom vėliau negu 
Vilniaus. 

Tokis laikrodžių įvairumas 
labai tinka gamtai, bet visai 
netinka geležinkelių valdy
boms, kurios turi skirstyti 
traukinių išėjimo ir atėjimo 
valandas. Je i kiekvienoje žy
mesnėje stotyje kitaip eina 
laikrodis, tai iš traukinių sus
kirstymo darosi betvarkė. 
Vengdami jos rusai buvo 
įvedę dvejopus laikrodžius 
ant geležinkelių. Vienos ro
dyklės žymėjo vietinį laiką, o 
kitos Petrogradinį. 

Vakarų Europa visa pasida
vė geležinkelių įtekmei. I r 
miestai ir dirbtuvės ir žemdir
biai pritaikė savo laikrodžius 

bią priežastį nubausti ir mus 
ir tamistą. Dėlto laiškas liks 
neatspausdintas. Mes norėtu
me iš tamistos gauti raštų a-
pie Valparaisą ir kitus arty-
mesnius bei ramesnius už Ne-
vvarką dalykus. 

prie geležinkelio laikrodžių, o 
nežiūrėjo saulės. Vokietijoje, 
Austrijoje, Šveicarijoje, Ho-
landijoje, Belgijoje ir Italijo
je pasidarė vienas laikrodis 50 
minučių vėlesnis už Petrogra
do laikrodį. Prancūzija taip
gi prisitaikė visa prie savo 
geležinkelių ir padarė vieną 
laikrodį visai respublikai iš
tisą valandą Vėlesnį už savo 
kaimynų laikrodžius. Anglija 
nenorėjo vienytis su koritinen-
to šalimis, bet visus savo laik
rodžius nustatė sulig Green-
vilch'o laikrodžio. 

Amerika prisitaikė prie ge
ležinkelių, bet jos geležinkeliai 
negalėjo sudaryti vieno laik
rodžio del to, kad per didelis 
buvo skirtumas tarp rytų ir 
vakarų. Dėlto ir geležinkeliai 
ir šiaip laikrodžių savininkai 
suskirstė laikrodžius į keturis 
ruožus. Nuo New Yorko iki 
Pittsburgui — rytų ruožas. 
Paskui nuo Pittsburgo iki Rio 
Grande eina vidurinik ruožas. 
Ir Chicaga guli jame. Nu;o Rio 
Grande iki ribos tarp valstijų 
Montana, Idaho, Utah ir Ari* 
zona yra kalnų laiko ruožas. 
Paskui nuo tos ribos iki 
vandenyno einą paskutinis 
ruožas vadinamas Ramiojo 
Vandenyno ruožu. Kuomet 
New Yorke laikrodis rodo 12, 
tai Chicagoje yra 11, Denve r i 
yra 10, o San Francisco yra 
\S. Pradžioje buvo sudarytas 
ir penktasis ruožas. J is vadi
nosi kolonijų laiku. Jo prisi
laikė Ha!ifax. Bet geležinkeliai 
jį prijungė prie New Yorko 
laiko. Tą laiko suskirstymą A-
merikoje sumanė1 Charles F. 
Dowd 1883 m. 

šviesos spulenimas. 

Karės metu reikėjo spulenti 
kurą, o be kuro nesidaro elek
tros šviesa. Kad žmonės vasa
ra eitų ankščiau gulti ir ankš
čiau keltų, tai mažiau reikėtų 
deginti žiburių, mažiau išeitij 
elektros, mažiau sudegtų ir ku
ro. 

Tam tikslui iš pradžių kai-
kurie miestai sumanė tyčia pa
sukti laikrodį viena valanda 
anksčiau. Žmonės pripratę lai
kytis laikrodžių ankščiau ėjo 
gulti ir ankščiau kėlė. 1918 m. 
Prezidentas įsakė visoje Ame
rikoje pavasario metu pavary
ti laikrodžius pirmyn. Žmonės 
pavarė ir prisivertė ankščiau 
kelti. Rudeniui atėjus laikro
dis tapo sustabdintas ir vėl 
grįžo senoji tvarka. Šių metų 
pavasaryje atsikartojo tas 
pats. Kėlėme ir keliame viena 
valanda anščiau. Bet ateina 
ruduo ir Vėl grįž senasis įpro
tis. 

Tikras reikalas yra taikint 
laikrodžius prie geležinkelių. 
Taip-gi tikras yra reikalas spu 
lenti dienos šviesą. Bet tuo
du reikalu galima padaryti ne 
šokinant laikrodžio pirmyn ir 
atbulai. 

30 spalių šių metų Amerikos 
laikrodžiai turi grįžti prie se
novės. Tegu jie ir grįžta. Te 
gu bus 4 valanda, kur dabar 
rodo 5-ta. Pati tiesa reika
lauja, kad laikrodis nemeluo
tų per virš. 

Bet kaip įpratome kelti per 
vasarą, taip turėtume kelti ir 
atitaisę laikrodžius rudenyje. 
Butų gera, jei Prezidentas iš
duotų įsakymą, kad laikro
džiams sugrįžus prie senovės, 
negrįžtų senasis įprotis miego
ti šviesoje, budėti tamsoje. 

Tai-gi reikėtų, kad su įsa
kymu atitaisyti laikrodžius te
gu butų įsakymas visus dar
bus pradėti viena valanda 
ankščiau. Susirinkdavome į 
darbą 8-tai mušus. Nuo 31 
spalių susirinkim 7-tai mušus. 
Tą darant nei kokios sunke
nybės neprisidės, nes ir dabar 
ištiesų susirenkame 7-tai 
mušus, o tiktai laikrodis ne
teisingai rodo 8-tą. 30 spalio 
pataisykime laikrodį, nes jis 
buvo klaidingas, bet netaisyki
me papročio anksti kelti, 
anksti į darbą eiti, nes jis bu
vo sveikatai ir kišeniui nau
dingas. 

K Ą VEIKIA 
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDR0V4. 

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

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

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

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

4) Daroma pienai ir žygiai statymo fabrikų, linų ir 
vilnų isdirbystės Lietuvoj. Toj linkinei darbuojasi keli Ben
drovės1 speeijalistai, ir užmanymas jau yra kunijamas. 

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

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

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

šios Bendrovės šorai parsiduoda po flO. Šerų galima pirkti kiek 
norima. Už šorus geriausia mokėti pinigais, bet taipgi yra pri imami 
ir Liberty Bond'sai už pilną verte; rubliai dabartiniu kursu ir nau
ji Lietuvos auksiniai. 

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

LITHUANIAN AMERICAN TRADUTG CO., 
112 N. Greeue St., :-: : - : Baltimore, Md. 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantioms senus namus ir s tatantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadienį nuo 7:30 vai. 

vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm.. P . Baltulis. Rast., B. Sckleckis, Iztlin.. 
3327 Union Avcuue. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Avenue. 

a 

GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis anglų kal

boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą **THB 
HISTORY OF T H E L.ITHUANIAN NATIOJ* AMD ITS PRESEJTT 
NAIKINAI. ASPIRATIONS". Kelis tūkstančius tos knygos eg». 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniems orėdninkams ir dip
lomatams, taipgi užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knygą* išplatinti ta rp įtekmingų veikėjų Čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros 
apdaruose. 

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

"DRAUGAS", 1800 WEST 46-tn STREET, CHICAGO, ELL. 

VA R G A S. 
Drįstu pasisakyti — rašysii Įgęs. Kitas, kaip slyva išsiga-

apie vargo nuopelnas ir jo ge-|nęs, tik kojas raito. Bet prie 

RED. ATSAKYMAI. 

P-nui A. J. Žvirbliui Valpa-
raiso, Ind. 

" D r a u g a s " rašė: "Nejaugi 
newarkiečiams rodosi, kad jų 
parapija yra klebono nuosavy
bė?", o tamistai tą vietą, per
rašius išeina: newarkiečiams 
"rodos, kad klebonas tai ji] 
nuosavybė.''—Tamista toliau 
rašai: " J u g bus tokių, kurie 
atsimes nuo katalikių parti
j o s / ' Katalikystė yra" Bažny
čia, o ne partija.—Gale laiško 
tamista, turbūt, per greitumą 
išsitari vieną^ visai neteisingą 
apkaltinimą; ant aiškiai įvar
dinto asmens. Jei mes atspaus
dintume tamistos laišką, tai 
teismas turėtų užtektinai svar-

rybes. Žinau, ant syk pakils 
protestų audra. Beproty (tė 
vargą ginti: apie jj pasaulis, 
o ypač lietuviai, dainose liūd
nas, nykias melodijas apipi-
Tiė; jis su atodūsiu minimas; 
del jo tiek žmonijos ašarų iš
lieta; su juo žmonija nuo sa
vo istorijos pradžios kovoja; 
del jo kįla revoliucijos, krau
jo praliejimai, dėlto, kad žmo
gus nusprendžia, jog kraują 
lieti yra naudingiau, negu var
go naštą vilkti. I r štai atsiran
da asmuo, kuris žemės pra
keikimą nori augštinti. Nega
limas daiktas! Kuo vargas ga
li pasigirti! Vargdienių aša
romis? 

Taip, gerbiamieji, visą tai 
žinau ir vargo vaizdai prieš 
akis stovi. Nebandysiu čia 
vargo teisinti ir jo gerumus 
ieškoti jo pilname saike. Jis 
gyvenimo pipiras. Kartus, 
kaip čemeryčios. Vienų pipirų 
nieks nevalgo. Bet kaip jie 
geri zupėje ir kituose valgiuo
se, kuomet jo su saiku pavar
tojama! Taip ir vargas — su 
saiku ir miera jis gyvenimo 
reikalingas. Reikalingas, nes 
neišvengtinas. 

Pradėkime nuo arklių. Štai 
du tipu: vienas darbininkas 
vargdienis, o kitas staininis, 
vargo nematęs, išsiganęs. Vie
nas dažnai nedaėdęs, sunkaus 
darbo matęs. Apykudis, suvar-

darbo juodu nesulyginamu: 
darbo arklys per dieną plūgą 
ištrauks, kuomet nusiganėlį, 
darbo nepratusį, tokiuo pat 
darbu per valandą nuo kojų 
nuvarysi. J is nuovargio nepa
kelia ir mažai ūkininkui nau
dingas. Kol jis taps naudingu, 
reikia jį per vargo mokyklą 
pervaryti. Kaip jis pereis dar
bininko mokyklą, jis bus iš-
tvermus, naudingas. 

Kam su arkliais kamuotis? 
Imkime žmones. Štai vargo 
pelė, o štai dykaduonis ponai
tis, Vargo nematęs. Išbandy
kime juodu, kokiu tik norime 
kvotimu. Pristatykime šieno 
pinuti. Vienas per dieną dal
gelę valios ir vakare pas jį 
spėkų dar yra. Ponaitis, dar
bo neragavęs, po pusvalandžio 
bus peršilęs, rankos pūslėtos 
ir vos kojas bepavelka. J is 
neištvers visos darbo dienos. 
Jis negali, nes darbas ir var
gas jo neužkietino. Jis netike-
snis ir nenaudingesnis. 

Pas ką daugiau sveiko pro
to? Ar pas vargdienį, ar pas 
dykaduonį? Jau kaip sau no
rite, o aš dykaduonio protu 
neatsiremčiau. J is tuščias, jei
gu mokslo neturi. J is nemo
kytas, nes, anot patarlės (oi, 
kaip teisingos), vargas — ge
riausia mokykla. Duok varg
dieniui apšvietos, jis nesuly
ginamai tautai naudingesnis ir 
sveikesnis darbininkas, negu 

dykaduonis, vargo nemaciusis. 
Imkime karę. Atsimena man 

vieno karininko-lietuvio pasa
kojimai. Vienoj stovykloj susi
darė lietuvių kompanija. Išva
rė tą kompaniją, sykiu su vie
na amerikiečių kompanija mar 
šuoti. Uždavė maršuoti 15 my
lių. I r kas? Pusiaukelėje a-
merikiečių kompanija pradėjo 
krikti. Vieniem kojos skauda, 
kiti taip nuvargo, kad vos be
paeina. O lietuviai išmaršavo 
penkiolika mylių ir tik padus 
kausto — duok dar kita tiek 
eiti ir tai nuovargio perdaug 
nejaus. Skirtumas del vienos 
priežasties: lietuviai vargo, 
sunkaus darbo matę ir ištver-
mųs. Gi amerikiečiai labiau iš
lepinti, vargo mažiau matę. 
Kas karėje naudingesnis? 

Lietuvai karė didžiausių ne
laimių atnešė. O vienok lietu-

išmirė, 

vargus į s -

•• 

pergyvens, visus 
kęs, nors tas ir skaudu. Kas 
but buvę, jeigu lietuviai but 
piie vargo nepratę? Nelaimėms 
užėjus, but tikrai išmirę, sun
kiose sanlygose gyventi ne
pajėgdami. Kasžin, ar lietuvių 
prie vargo pripratimas jų tau
tos neišgelbės? Nesuprantami 
Dievo keliai. Gal per vargus 
Jis tautą išganyman ve*dė. 

A t s i m e n a v ienas s i r i j ie t is 
kunigas. Iš Turkijos nagų pa
sprukęs, Amerikon atkeliavo 
savo tautiečiams paramos ieš
koti. Laike karės turkai už-
nyko sirijiečius-krikščionis 
skersti. 80,000 į tyrinus ir 
kalnus išbėgo. Šaknimis, žole 

maitinosi. Nors daug 
bet didžiuma išliko, kol ang
lų kariuomenė jų neišliuosa-
vo. Jie nelaimėse ir varguose 
ištvėrė, nes varguose augo. Iš
lepinti, jie nebūt išlikę. Var
gas, jų apsauga buvo. Ir pat
sai kunigas yra tokios ištver
mės, pasišventimo, kentėti pa
jėgumo pilnas, kad nenoro
mis prieš jį galva lenkėsi. Si-
rijiečiams vargas naudingu 
buvo. Kitaip jie but ar nuo 
turkiškos kalavijos žuvę ar ty-
rinuose išmirę. 

Žinau lietuvį, kuris pasitu
rinčiai gyvena. J is bijosi sa
vęs išlepinti. Tyčia ant kieto 
patalo guli, o kad kūną užkie
tinti, kas met tyčiomis badau
ja po penkiolika dienų, o kai 
kada ir visą nienesį nieko ne
valgo. Bet užtai koks jis iš
tvermingas ir sveikas! Mažai 

viąi neišnyks. Jie nelaimes tokių skaisčių protų rasi. Gy
venimo sunkenybės ir nelai
mės jam ne už ką panešti: 

Atsimenu vieną vokietį. Se
natvėje ligų kankinamą, pik
čiurną ir užsispyrėlį. Jis buvo 
skaitomas filiozofu, pasaule 
žvalgą išsidirbęs iš Kanto, Šo-
pengauerio, Šumano ir kitų 
vokiškųjų galvočių. Jam rodė
si, kad visus žmonių veikmės 
motyvus pažinojo ir išaiškinti 
galėjo. Bet jis niekaip su
prasti negalėdavo ir jį klausi
mas vargindavo, kodėl atsi
randa tokių karštai tikinčių-

nuo zmoniu atsišalindavo 
draugijos ir aštriam, vargin
gam gyvenimui pasišvęsda

vo? J i s nepažinojo vargo fi-
liozofijos. 

Yra vienuolių, kaip Trapis-
tų, Kartūzų ir kitų, kurie aš
triam gyvenimui pasišvenčia. 
Sunkiai dirba, visą gyvenimą 
nekalba kietai miega, šiukš-
Čiai dėvi ir tik vieną syk į 
dieną tevalgo. Manau, ana vo
kietis paskaitytų tai beprotys
te. Bet tie vienuoliai savo pro
to skaistybėje žino,^ kodėl jie 
taip daro. Jie skaisčiu ir to
bulu dvasios gyvenimu džiau
gias. Jie vargo filiozofiją pa
žįsta ir ją branginą. 

Gyvenimas pilnas kryželių. 
Nepakels jų, kas vargo nepa
žįsta. Išlepinta, pertekliuje 
tauta supus, j košę pavirs. Su 
vargu visi kovoja. Bet kuomet 
pertekliaus pilna iš išsilepini-
mo pavojai graso, verta pa
galvoti apie priemones, kurios 
tautų užkietintų, diržinga da
rytų. Šaukiame prieš pasnin
kus, bet jie yra naudingi. 
Keliame balsą prieš varžy
mus, apribavimus, bet jie ne
laimių neneša. Nelaimės neša 
lepinimai, tinginiavimai, pa
linkimai minkštai gyventi. 

Gal kada suprasime ir mo
kėsime invertinti vargo nau
dą. Teisingo ir protingo vargo, 
kuris mus vyrais, dvasios ir 
kūno milžinais daro. 

Baigoj, norėtųsi vieną klausi
mą protaujantiems pastatyti. 
Kodėl "va i , varge, varge, var-

jų žmonių, kurie liuosa valia Į geli mano! Kada aš tave iš 
vargsiu?" gaida yrą liūdna, o 
ne pikta ir kerštinga! 

Purenąs. 
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Žymus Amerikos Valstybi
ninkai apie Lietuvą. 

Manome, skaitytojams bu> 
indomu patirti, ką žymiausie
ji Amerikos politikos vyrai 
mano apie Lietuvos nepriklau
somybę. Tie vyrai, apie ku
riuos žemiau kalbėsime, savo 
nuomonę išreiškė telegramose 
į Lietuvių Informacijinį Biu
rą Ne\v Yorke, užlaikomą A-
merikos Lietuviu Tarybos. 

Senatorius H. C. Lodge. 

Užiubežiniu Reikalų Komi
teto Pirmininkas ir vienas 
žymiausiųjų valstybininkų Su
vienytose Valstijose. 

Daugeliose savo kalbose 
užreiškiau, kad tvirtai palin
kęs Lietuvos nepriklausomy-
bėn. Aš manau, kad jie (lie
tuviai) privalo būti laisvi sa
ve valdyti ir tikiu, kad, kai
po tauta, jie butų dideliu ap-
siginimu nuo vokiečių agre
sijos Baltiko pakraščiuose. 
Aš pasitikiu, kad taikos su
tartis su Vokietija, dabar 
gaminama, apsaugoja Lietu 
va ir užtikrins jai nepriklau
somybę. Lietuva priešinosi 
b o l š e v i z m u i i r b a n d o i š s i l i u o -

suoti nuo šalies, kuri ligsiol 
neturi pripažintos valdžios. Ji 
tiki'ai laisvės verta yra. 

Nicholas Murray Butler. 

(Vlumbia Universiteto galva. 
oratorius, publicistas ii* švie
tėjas. 

Atsakant į Tamstų telegra
mą, aš esu aiškios nuomonės, 
kad greitas lietuvių teisės pri
pažinimas būti nepriklauso
mais ir įsikurti autonominę 
respubliką, pagelbės .sulaikyti 
bolševikizmo išsiplėtimą ryti*-
nėj Europoje ir taipgi suteiks 
teisingą pripažinimą šaunios 
tautos troškimams, turinčios 
daugelio Šimtmečiu tradicijas. 

Jacob Gould Schurman. 
Cornell Universiteto Prezi

dentas, vienas geriausia žino
mų apšvietos ir politikos au
toritetų Suvienytose Valstijo
se. 

Tautų apsisprendimo teisės 
principas, sykiu su žinojimu 
apie sugebumą save valdyti, 
suteikia Lietuvai teisę reika
lauti laisvos ir nepriklauso
mos soverenės valstybės. Ka
dangi lietuviai trokšta popu-
leiės valdžios, respublikos, ir 
apie tai pranešė Amerikos 
tvi-spublikai, kuri visados bu
vo prispaustų tautų campijo-
nu, pastaroji turėtų pasisku
binti formaliai pripažinti, jų 
nepriklausomybę ir suteikti 
jiems greitą ir nuoširdų už-
kvietimą į tautų šeimyną. 

Senatorius Arthur Capper. 
Iš Kansas, vidurvakarinių 

Suvienytų Valstijų delegacijos 
senatan vadas. 

Aš esu tikras, kad Lietu
vos žmonių prašymas jų šalį 
pripažinti nepriklausoma res
publika, ras Amerikoj šilto 
sutikimo ir atbalsio. Atsime
nant musų pačių kovas už lai
svę, man rodos, kad mes nie
ko geresnio ir kiltesnio nega
lime padaryti, kaip .tuojaus. 
neatidėliojant, pripažinti ši
tiems žmonėms teisę prie at
skiro tautinio gyvenimo. Jie 
demonstravo savo sugebumą 
valdytis ir jų šiuo laiku, ly-
uiai kaip praėjusiais mėnesiais, 
tvirtas pasistatymas prieš or
ganizuotos valdžioj priešus, 
duoda tvirtą pri parodymą, 
kaip jie brangina laisvų žmo
nių teises. Aš jaučiu, kad jie 
yra verti ir privalėtų turėti 
visokį galimą paskatinimą sa
vo pastangose įsikurti kaipo 
laisva tauta tarp pasaulio tau
tu. 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

PRIE STRAIPSNIO APIE 
DARBININKUS. 

Iš (Jlen Lyon, Pa. nuo pono, 
kuris pasirašė Georgijus Stan-
kelis gavome laišką, kuriame 
jisai sako, 1-mo kad žydų pas
kirtieji pristovai dvaruose 
geriau prižiūri darbininkus, 
negu ponaičiai, 2-ro kad pro
tu dirbantieji asmenys nėra 
darbininkai, 3-čio kad turtin
gieji negali ineiti į dangų, 4-to 
kad Seinų laikraštis "Šalti
n i s " neatsakęs ant klausimo, 
kodėl darbininkas už saują 
šieno negavo išrišimo, o po
nas gavo išrišimą už 1,000 
rublių skriaudą. Tuos užmeti
mus ėia trumpiu paaiškinsime. 
Laiško netalpiname dėlto, kad 
jis rašytas su mažu suprati
mu ir dideliu piktumu. 

1. Kalbėdami apie darbi
ninkų pristovus ponaičius mes 
nedarėme skirtumo tarp tų, 
kurie yra gimę iš ponų ir 
tarp tų, kurie pristovais tapo 
iŠ dvaro piemenų, pasigerin
dami ekonomui įvairiais, tan
kiai bjauriais, budais. Šitie, 
tapę "ponaičia is" iš darbinin
kų, retai bava geresni už ki
tus, atėjusius į dvarą mokin
tis ūkės iš prityrimo. Pristo
vai nepasidaro nei geresni nei 
blogesni dėlto, kad juos žydai 
pastato prižiūrėti kitus darbi
ninkus. P-nas Georgijus Stan-
kelis žydų paskirtiesiems pri-
stovams pripažįsta nuopelnų. 
Mes esame įsitikinę, kad žydo 
dvarponio tautybė neturi ste
buklingos jiegos padaryti 

žmogų geresniu negu jis yra. 
Iš prityrimo žinome, kad žydų 
paskirtieji pristovai yra toki 
jau, kaip ir kitų išaugštintieji. 

2. Klaida yra paniekinti in
žinierių, skaitliuotoji], gydy
tojų, advokatų, chemikų, vai
stininkų darbą. Jie dirba ne 
rankdmis, o protu. Kas turi 
proto, tas supranta, kaip jie 
dirba. Kas proto neturi, tas 
jų darbo suprasti negali. Ark
lys, neturėdamas rankų, gan
greit, nei rankomis dirbančio 
žmogaus nepriskaito prie dar
bininkų. 

3. Amerikos gyventojams 
nepritinka sakyti, kad visi 
turtuoliai nepateks į dangų. 
Retas žmogus Amerikoje už
dirba mažiau 18 dolierių į sa
vaitę arba 936 dolierių į me
tus. Tat sudaro 1872 rubliu me
tams, arba 150 rublių mėne
siui. Žmogus pelnantis 150 
rublių į mėnesį Europoje skai
tosi tikru didžturčiu, nes di
duma žmonių uždirba penki-
syk mažiau. Jei ponas G. S. iš 
Glen Lyon, Pa. uždirba ne
mažiau trijų dolierių dienai, 
tat jam atseis antrukart skai
tyti Evangeliją apie vprblin
dą ir adatos skylę. Antrukart 
skaitydamas Šv. Raštą ir ži
nodamas pat s esąs didžturčiu, 
p. Georgijus gal pastebės 
Kristaus žodžius padėtus ten-
pat: " K a s negalima yra žmo
nėms, tat galima Dievui." 

4. Seinų laikraštis atsaku 
nėdavo klausimams apie tikė
jimą, bet ne visiems. J is rei
kalaudavo, kad klausimai bu
tų padorus ir protingi. Pasa
kymas, kad kunigas nedavė iš
rišimo darbininkui, paėmusiam 
saują šieno, o davė išrišima. 

lietuviai Amerikoje. 
CICERO, ILL. 

Šv. Antano parap. mokinių pir
moji šv. Komunija ir 

Dievo Kūno šventė.-

Pavyzdinga ir prakilni bir
želio 22 diena buvo šioje kolo
nijoje. Daugiau kaip 100 vai
kučių (parap. mokyklos moki
nių) pirmų kartų prisiartino 
prie Dievo stalo per pirmąsias 
šv. Mišias. 

Rupesniu vietinio klebono, 
kun. H. J . Vaičiūno, ir seserų 
Nazaretiečių su vaikifciais sy
kiu ėjo prie Dievo stalo vai
kučių tėvai, broliai ir sesutės, 
gentis, draugai ir pažįstami, 
net iš tolimų kolonijų (buvo 
net iš Kensington, 111. nekuriu 
tėvų gentis ir pažįstami). 

7:30 vai. ryto, kada bažny
čia jau buvo pilna žmonių, 
laukiančių išeinant-kunigo šv. 
Mišias laikyti, pasigirdo sve
tainėje giedojimas. Giedojo 
parap. mokyklos mokiniai iš 
8-to skyriaus. Nutilus giedoji
mui, o užgaudus Varpui, pasi
girdo ant gatvės orkestrą, ly
dinti vaikučius bažnyčion. 

Prie bažnyčios durių orke
strą pasiliko lauke. Bažnyčio
je pasirodė kryžius ir procesi
ja. (Plačiau apie proeeciją ne
rašysiu, nes katalikams ji yra 
žinoma). 

Pirmąsias šv. Mišias laikė 
vietinis; klebonas, kun. H. J . 
Vaičiūnas. Pamokslų pritai
kintų tai iškilmei pasakė kun. 
F. B. Serafinas. Daugeliui, 
matėsi, per veidus riedančios 
ašaros. Laike šv. Mišių prie 
vargonų giedojo choras, susi 
dedantis iŠ 8-to skyriaus pa
rap. mok. mokinių. Šis choras, 
klebonas ir visi kiti parap. 
mokyklos mokiniai, su gėlėmis 
ir žvakėmis atlydėjo bažnyčion 
vaikučius, einančius prie pir
mos šv. Komunijos. 

Po "Avinėlis Dievo*' buvo 
dalinama Komunija. Kun. Vai
čiūnui išdalinu^ Komunijų vai
kučiams, kitiems stojo pagel-
bon dalinti Komunijų kunigas 
F. B. Serafinas. 

Ar atliko nors vienas asmuo, 
nesiartinęs sykiu su vaikučiais 
prie Dievo stalo, neteko patė-
mvti. 

Pamaldos ir visa iškilmė už
sitęsė nuo 7:30 iki 10 valandai. 

Ant galo kleb., kun. Vaičiū
nas, dar pasakė visiem^ pritai
kintų, jausmingų pamokslų. 

Žmonės, eidami iš bažnyčios 
nešėsi namo nepaprastus įspū
džius. 

Reikia pažymėti, kad šioje 
kolonijoje gyvena daug italų 
šeimynų, o tik vienos šeimy
nos, lankančios bažnyčių, tari-
artino prie pirmos Komunijos 
viena mergaitė. . 

Suma buvo 10:30 vai. (šian
dien trečioms mišioms neliko 

£onui, padariusiam 1,000 rub
lių skriaudų, yra neteisingas 
pasakymas. Jame nepažymė
ta, kad tas ponas buvo atsi-
teisęs su nuskriaustuoju, ir 
kad tas darbininkas prie paė
mimo "saujos šieno" turėjo 
kitų stambių nuodėmių, kurių 
nenorėjo nei pasiliauti. Jug 
mes ne vaikai esame. Nesykį 
buvome išpažinties ir žinome, 
už kokias " s a u j a s " neduo
damą yra išrišimas. Jei kas 
nuolatai muša savo pačią, ir 
nežada liautis, tai ne-gi gali
ma jam duoti išrišimų tik dėl
to, kad jis dvare pavogė " sau
jų ši«no". 

laiko). Po virš minėtų, iškilimų 
laike sumos, rodos, buvo many
ta, kad bus tuščia bažnyčia, 
bet pasirodė priešingai. Baž
nyčia buvo pilna žmonių. Su
mų laikė kun. Jonaitis, (kuzis 
čia nesenai laikė įspūdingas 
prakalbas). 

Po sumos sekė Dievo Kūno 
šventės apeigos. Kaip kasme-
tai, taip ir šįmet su procesija 
vaikščiota gatvėmis ir ant baž-
nytkiemio prie parėdytų alto
rių. Iškilmingų procesijų išei
nant iš bažnyčios pasitiko 
.bažnytinis choras, dalyvavęs 
per sumų, vadovaujant viet. 
vargonininkui, K. Mikalaus
kui, giedant giesmę " Garbė ir 
šlovė.'' 

Išėjus iš bažnyčios su pro
cesija, per daugelio namų at
daras dur,is ir langus matėsi 
klupojant namie pasilikusieji 
žmonės. 

Toje procesijoje dalyvavo 
tie patys žmonės ir vaikučiai, 
kurie dalyvavo ir vaikučių pir
mos Komunijos iškilmėje per 
pirmąsias Mišias. Procesijoj 
dalyvavo ir vaikučiai, priėmu
sieji pirmų Šv. Komunijų. Jie 
buvo tvarkomi seserų. Klau
piant bažnyčioje, ant gatvių i" 
ant bažnytkiemio nebuvo atsi
žvelgta į drabužio brangumų 
h jo gerumų. 

Sugrįžus bažnyčion, Dievo 
Kūno šventės iškilmės užsi
baigė su " T e Deuni JLauda-
m u s " ir "Tegul bus pagar
bintas." 

Nors socijalistai-bolŠevikai 
ir šaukia, bul: jau, jau bolše
vikai užvaldo vicų pasaulį; iš
naikins visus katalikus, išžu
dys kunigus, vienuolius, iš
griaudami bažnyčias ir mo
kyklas, bet šios dienos ir kitų 
švenčių apeigos aiškiai parodo 
visai priešingus apsireiškimus. 
Socijalistų-boįševikų šaukimas* 
ir jų darbai pasirodo visai ne
žymus. Todėl nėra reikalo at-
kreipti į juos nei mažiausios 
atydos. 

J. Šliogeris. 

SIOUX CITY, IOWA. 

Birželio 18 d. vietinis Tau
tos Fondo 74 skyrius turėjo 
nepaprastų susirinkimą. Sky
riaus pirmininkas, J . Prakai-
tis, gavęs iš Centro raštinės 
pluoštų žinių ir daug infor
macijų apie Raudonojo Kry
žiaus organizacijų ir steigimų 
šelpimo kuopų, kokios dar mu
sų kolonijoj susiranda, taip-gi 
tuo pačiu laiku gavo žinių iš 
L. A. Bendrovės. 

Susirinkiman neperdaugiau-
sia atsilankė narių, nes taip 
urnai nespėjo visi sužinoti. 

Apsvarsčius Tautos Fondo 
reikalus, buvo perskaitytas L. 
A. Bendrovės laiškas. Paskui 
buvo perskaitytas pranešimas 
ir informacijos apie L. R. 
Kryžių. Po to svarstyta apie 
sutvėrimų-šelpimo kuopos. Vis-
kų apsvarsčius, geresnių pa
sekmių dėlei ir kad patraukti 
daugiau žmonių, nutarta suren
gti vakarų su prakalbomis ne-
dėlioj, birželio 22 d. Kalbėti 
apsiėmė apie L. A Bendrovę 
J. Biliūnas, gi Raudonojo K r } - i 
žiaus reikalais J . Prakaitis. 
Ant galo dar dauguma narių 
užsimokėjo užvilktas mėnesi
nes mokestis į Tautos Fondų, 
taipgi ir keli nauji nariai pri
sirašė prie skyrio. 

Narys Pranciškus Zabulis 
paaukojo Tautos Fondan 10 
dol. Lietuvos laisvės reika
lams. 

T. P. Skyr. Narys. 

• 

MITINGUS 
Savo draugystės reikia • visados 

lankyti paskirtu laiku ir daly
vauti visuose nutarimuose, „ jeigu 
draugystės nariai nesirūpins savo 
organizacijos reikalais, tai ji iš
nyks. 

Tą patį galima pasakyti ir apie 
sveikatą. 

Jeigu savo sveikatą apleisime, 
tai labai priseis gailėtis. Kuomet 

JĮ -

viduriai nešvarus, o dėlto prade
da skaudėti galvą, atsiranda žak-
sėjimas liežuvis apsivėlęs, nema
lonus kvapas iš burnos, — tai 
negalime ilgai laukti, bet tą pati 
vakarą einant gulti reikįa paimti 
3 saldainius Partola. 

Partola saldainiai apvalo vidu
rius ir nešvarų kraują ir tokiu 
būdu prašalina augščiau minėtus 
nesveikumus padaro virškinimą 
sveiku ir norimališku, apsaugoja 
nuo blogų pasėkimų atsirandan
čių tuomet, kad nesigydysime savo 
laiku. 
, Partola saldainiai žinomi visa

me pasaulyje. Už savo geras ypa
tybes jie gavo medalius ir diplo
mus 6 pasaulinėse paradose. 

Tūkstančiai žmonių ima tuos 
saldainius. Daugelis atsiunčia 
mums laiškus dėkavodami už to
kį išradimą. Pamėginkite Jųs, ta
da irgi persitikrinsite ypatiškai. 

Visa dėžutė saldainių Partola 
kaštuoja 1 dolerį, 6 dėžutės siun
čiamos už 5 dolierius Užsakymus 
i r p i n i g u s s i ų s k i t e t i e s i o g j 

A P T E K A P A R T O S A 
160 Second Avenue, 

N e w York, N. Y., Dept . L. 4. 
(154) 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistų Lie

tuvos žemlapių (mapų). Kiek 
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietų, ^amatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—$1.00. 
Turime taippat knygelių "In 
dependence for the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St , Chicago, HL 
— — — — < ^ P — — — — — — — • — • » 

RA6IUNO NAUJI 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iliustruotos Dainelės "Ex-

t r a " visi Nauji Paveikslai at
sibus: 

Petnyčios vakare birželio 
27 d. Lietuvių Baž. Salėje 425 
Lafayette Str., Utica, N. Y. 

A. T. Račiūnas. 

mrmfm%w& 
P o valgiui neužmiršk, kad geriau

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

Dr. O. VAITUSH 
Lietuvis ak ių 

specialistas. 
Kodėl eiti pas 

svet imtaučius 
ir mokėti dau
giau, čia yra 
Lietuvis, Dak
taras, kuris 

Egzaminuoja 
ir gerai priren 
ka akinus. Jei
gu esi nervuo-
tas, skauda 
galva, ir turi 
vargo su aki- s-
mis ateik pas mane. Patar imas dykai 
visiems. Valandos nuo 10 ryto lyg 8 
vakare. 

1553 W. 47 ir Ashland Ave. 
Phone Drover 9660 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

rusiškai. 
Į Valandos: 10 — 12 rytą; « — 9 
(vakare T ei. Canal 4367) 

g . « « « . . » » » » » » » • • - • » » » » » » ~ } Ž 

Or. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

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

Dr.MT.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m CHUIURGAS 
1757 W. 47th St., Chicago, DI. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

REIKALINGI. 
Leiberiai ir shearmen del 

geležines serap yardes, Atsi
šaukite: 

Lanski, 
2117 South Jefferson Str. 

Reikal inga moteriške prie skalbi
mo, prosovoj imo* ir valymo. Valan
dos nuo 8 iki 4. $250. Atsišaukite' 
3141 Milinga n Ave. Chicago. 

Telefonas Douglas 2841 

Ant pardavimo krautuvė; gera vie
ta l ietuviui; pigiai. Atsišaukite: 4537 
So. Paul ina St., Chicago, Iii. 

Ant pardavimo du namai 663—665 
W. 18 Str. Gera vieta bile kokiam 
bizniui. Abudu namai gerame pa
dėjime. Atsišaukite: 

J. P . Rashinski , 
3200 S. Halstcd Str. 

EXTRA. 
Parsiduoda geras ir mažai važinė

tas 7 sėdynių automobilius. Conti
nental motoras 5 geri tekiniai ir v is
kas geram padėjime. Kaina tik 
$475. Kreipkitės pas 

J. S. Czaikauskas, 
4600 S. \Vood St. 

Tai. McKimley 6256 

> + m.m>+mmimm » » » • » » ^ » » K 

* F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatą* 

Attorney at L»w 
105 W Monroe, Oor. Clark St. 
R o o m £807, Tel. Central 140 

CHICAGO, Jl i l i lHOlS 

~SjyT~*lM «Q. Raiste* Street 
Telefone* Varde 3390 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
A K I Ų SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis S iki 11 
4640 S. Ashland Ave. kam p. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10909 So. Michigan Avo. 

Rezidencija 10781 So. Michigan Av. 
Roaeland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso <• 
Pul lman S42. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 
iki 4; « iki 9 v a k a r ą Ned. 
9 iki 12. 

S S * » » » » • • • ^ • • • » , » . » » » » » » « » » » 3 C 

DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

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

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

ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Pr iėmimo valandos vakarais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

H — « • , , . 

K' 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3140 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro S t , Csicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki » valandai vakare. 
Nedėl iomis ųuo 9 iki 2 po piet 

. Telefonas Tards 687 

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

A l i f l j 

* 

• • • <m » * 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIU8 

i M „ • •• , = S S 
Atl ieka visokias laidotUTSJI 

kuopigiausiai. Turiu savo kasa-
bonus ir automobilius. 

Taipgi didesnę dalį grabų pa
tįs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4189 

« • « • — - . . J 
- am. 
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Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiesty j : 

60 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kam baris 609 

Tel. Central 5478 
Gyeenlmas, 813 W. SSrd St. 

Tel. Yards 4681 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

- « 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4713 So. Ashland Ave, 
P h o n e Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 3334 W. S6-th St. 
Phone Prospect 8585 

= = / 

Tel. Drover 7042 

Dr.C.Z.VezeUs 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVE2CUE 
arti 47-tots Gatvės 

I ' 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

20 SO: LA SALLE2 S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Huraboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 6999 

CHICAGO, ILL. 

[Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS l R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare 
Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvįų, kjirie gra-
jija koncertiną Ir augšt&i rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
č iame dykai. 

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

Mokykis Kirpimo ir Des ignlng 
Vyriškų ir Moteriškų Apredalų 

Musų sistemo ir ypatiskas mokina
mas parodytus jus žinovų J trumpą 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing Ir s iuvimo 
skyrius, kur m e s suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos musų s m -
Yimob skyriuose. 

J Ų S esate užkviečiami aplankyti tr 
pamatyti musų mokyklą bile laiku —-
dieną ir vakarais ir gauti specijal i i -
kal pigią kainą. 

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

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F . Kasnicka, PerdėUsds 

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

IftlflIlIlIflflIfllIlIlIlIlflfffHflIlIltlHIHVtMUffi 
Resid. 938 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosaa Haymarket 8 i 4 4 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
1 Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3254 So. Halsted S t , Chicago 
Telefosas Drover 8692 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—S p© 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiimmiiuiiuiiu 
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E x t r a ! E x t r a ! E x t r a ! Išpardavimas tiktai per 3 dienas, £k i 
Didelis Išpardavimas Tavorų Krautuvėj 

"77/£ * 57VUT 
Savininkas I. Nausieda 

4605 South Ashland Avenue 

Įvairios rųšies tavorai , ka ip ' t a i : Siutai, čeverykai, Skrybėles, Kartūnai, Nosines, Kaspinai, Plunk

snos, Kalneliai, Kepures, Guzikai, Aftai, Marškiniai, Pirštines, Leisai, Pančakos, Siūlai dėl nerimo, 

Rumperiai, Stanikai, Gorsetai, Dreses, Drobe Overhalls ir t. t. Viska s bus. i šparduota už stebėtiniai 

pigias kainas, daug pigiau negu "Wholesale , , prekė 

Ipat ingai numažintos prekes ant viriškų Siutų kaip ta i : Vyru vilnoniai siutai paprasta kaina 
$30.00 iki $35.00 šiame išpardavime tiktai po $19.50. Vyriški siutai parsiduodavo po $20.00 i r $25.00 
parduosime kol turėsime po $14.95. Je igu norite pirkt i Siutą, tai vienatine proga pirkt i siutą šiame 
išpardavime, Je igu užganėdinsime pasakik kitiems Je igu neužganėdisim pasakik mums. Tik ta i įsitė-

• i 
: • 

j 
THE STAR' £ S A 4605 S. Ashland Av. S 
mykite mūsų antrašą. 'W*i4> *fa?*^&S&**+*#+-

j. 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, birželis 26 d., 
Šv. Jonas ir Povilas, kank. 

Penktadienis , birželis 27 d., 
Šv. Vladislovas, kar. 

BRANGENYBĖ DIDĖJA, 
ŽMONĖS BANKRUTI-

JA. 

kyla vargai ii 

Nėra iš ko apmokėti skolas. 

kur žmonėse 
susikrimtimai. 

Bet autori tetams nelemta 
pagalvoti, kad prašalinti 1ų 
vargų priežastis. O juk tas 
lengva padaryt i . Tik reiki; 
turėti daugiau teisingumo. 

Nereikia laukti , kol 
žmonės, netekę kantrvbės, ims 
patys tvarkyties. 

Bankrut i j imo reikalų teis
man aną dieną kreipėsi polio-

-'hionas, duonkepis ir pieno iš-
vežiotojas. 

V i s i . j ie t rys pranešė, jog 
jie bankrutiją, jog neturį iš 
ko apmokėti pasidavusias sko
las. 

To kal tė suversta ant nuov 
lat didėjanėios brangenybės. 

Policmono vargai . 

Poliemonas George E . Lar-
son, 6142 (Jreemvood ave.. 
šiaip-taip vertėsi imdamas 
$110 mėnesinės algos. 

Bet štai susirgo jo vaikai, 
gi paskui ir moteris. 

Sąskaitos kaip iš maišo ėmė 
berties už vaistus, gydytojo, 
groserninko. Toli gražu neuž
teko jam algos. 

Savo bankrut i j imo peticijo
je poliemonas pažymėjo $850 
skolų, kurių negali atmokėti . 
I š to $3.*>8 už vienus vais tus; 
$150 už laidotuves; $165 gy
dytojui ; groserninkui $50. 

Pieno išvežiotojas. 

William Holg, pieno išvežio
tojas, 857 California ave., už
dirbdavo $27 savaitėje. 

Susirgo jo moteris. J i 8 dirb
davo kasdien. Bet kasdien kil
davo vis au^Seiau brangenybė. 
Gi alga nesididino. 

J i s padavė peticiją, kad 
negalįs atmokėti $1,046 sko
lų. 

Duonkepis turi $2,470 skolų. 

Duonkepis David Kaufman 
buvo mėginęs pradėt i nuosa
vą biznį — duonos kepimą. 

J i s ilgas laikas buvo duon
kepiu. Bet kitiems dirbo. Kuo
met gi prasimanė nuosavą biz
nį, ėmė nevykti . 

Paki lo miltų kainos. (Ji prie
de sustreikavo duonkepiai. 
Kaufman atsidūrė streikininku 

c 

ta rpan. 
Brangenybė nesiliauja. 

Sveikatingumo komisijonie-
rius Dr. Robertson tvir t ina, 
kad šiandie žmones vis lab-
jaus ima paliesti džiova ir ki
tos ligos. 

Komisijonierius kalt ina mai
sto brangumą. Sako, daugelis 
žmonių neturi iš ko t inkamai 
mait inties. Blogas maistas pa
gamina ligas. 

Aišku, kaip ant delno, iš 

PLĖŠIKAI ATĖMĖ AUTO
MOBILIŲ. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

UNIJOS LIETUVIŲ SKY 
RIUS. 

Priede dar paėmė brangų žie 
dą. 

Du plėšiku užpuolė auto
mobiliu, kuriuo važiavo Wil-
liam (lannon su savo moterimi, 
(Vl\?> Lawrenee ave. 

Tas įvyko ties .')!» gat. ir So. 
Pa r k a*ve. 

Plėšiku atėmė nuo \frs . (lan
non 3(M) dol. vertės žiedą, abu
du išvarė iš automobiliaus, pa
tys įsilipo mašinon ir nuva
žiavo. 

Tokie daiktai veikiasi Clii-
eagoj. 

AIRIAI PLENUOJA DIDE 
LES IŠKILMES. 

Chicagon atvažiuos preziden 
tas de Valerą. 

Sakoma, Chicagon atkeliaus 
Airijos respublikos preziden
tas de Valerą, kinis dabar vie
ši Xew Yorke. 

Vietos airiai tad pienuoja 
milžiniškas iškilmes sutikti tą 
prezidentą, kuris iš r inktas ai
rių tautos. 

Chicagoje yra daugelis žy
mių airių. J i e visi spiečiasi 
krūvon, kad paskaišt int i iškil
mes. 

Airių organizacijos tani 
tikslui nesigaili nei lėšų, nei 
pasišventimo. 

Pastaraisiais laikais Stock 
Yardų darbininkai suskato or
ganizuotis, American Federa-
tion of Labor vadovaujant. 
Amalgamated Meat Cutters 
and Butcher AYorkmen of 
North America, priklausanti 
American Federat ion of La
bor, jau nuo seniau turėjo savo 
lokalą, prie kurio daugelis 
lietuvių pr iklausė; vienok to 
lokalo didžiuma narni yra len
kai ir lietuvius skriausti yra 
palinkę. Tadgi lietuviai pasi
rūpino išgauti čarterį ir suor
ganizavo 257 lokalą. 

Naujame lokale vadovauja 
išimtinai lietuviai. Valdybą 
sudaro: Vladas Bagnoras pirm. 
Jonas Parkauskas rast., Tadas 
Kuzinas ižd. Lokalas jau turi 
(>(M) narių. 

Stockyarduose darbininkai 
organizuojasi i r susiorganiza
vę nori, kad kompanijos uni
ją pripažintų. Lietuviams pa
togiausia dėtis prie 257 lokalo. 
f uniją įstojimas 5 dol. ir mė
nesinės 75c. (Jali persikelti iš 
kitų lokalų, jeigu jiems tai pa
rankiau butų, kas ekstra mo
kesnių neatneša. 

257 lokalas buveinę kol kas 
t i r i prie 4538—40 So. Mar-
shlVld ave. ir ofisa s a tdaras 
nuo 12 vai. dienos iki 10 vai. 
vakaro. Susirinkimai ketver
i a i s , 7:30 vai. vakare. 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. 

BUS PAKARTAS GALVA~ 
ŽUDIS DEAR. . 

Ryto j Cliicagos kalėjime 
bus pakar tas gulvažudis Dear. 
Gubernatorius atsisakė susi-
mvlėti. 

PAMINĖS SIDABRINĮ 
JUBILIEJŲ. 

Šv. Lucijos parapijos kle
bonas, kun. M, A. Dorney, at
einantį sekmadienį savo pa
rapijos bažnyčioj, North May-
field ave. ir Lake gat., iškil
mingomis pamaldomis paminės 
^avo kunigystės sidabrinį ju-

Kun. Dorney paminėtą para
piją įkūrė pirm aštuonerių 
metų. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

P-as Juozas Mockus, Cicero, 
III., gavo laišką iš Jus t ino 
Butkaus, Chicagiečiams žino
mo, rašytą, balandžio 26 d., 
Naumiestyje. J . Butkus dviem 
metais prieš karę sugrįžo Lie
tuvon, buvo vokiečių nelaisvė 
je, bet dabar vėla Lietuvoje. 
J i s rašo, kad jam visokių bai
senybių teko pergyventi , bet 
dabar dėkoja Dievui, Ijad esąs 
sveikas i r atgal sugrįžo ir 
linksmas, nes, sako jis, " m u 
mis gaivina viltis, jog blogam 
laikui praėjus, prašvis diena, 
kuri mūsų ašaras nušluostys 
ir vargą kentėjusius p a g u o s . " 
Xaujienų esą daug, bet jų ne
surašo nes nežino, a r laiškas 
nueis. Tik pažymi, kad " d a u 
gelio dalykų pas mus stoka, o 
ypatingai apdaro, drabužių, 
avalinė baisiai brangi , o ir 
už pinigus negalima gaut i . 
Dabar visi medinėmis klumpė
mis va ikšč io ja , V 

Tai tokie dalykai Lietuvoje. 

rodė būrys jaunuolių abiejų 
lyčių, kurie padainavo dainą. 

Paskui sekė " B i t ė s i r Sau-
l & o l ė s " lošimas, kurį atliko 
mažos mergaitės i r bernaičiai. 
"Rož ių darže l i s ' ' atliko 3—4 
skyriaus mergaitės. Po to su
lošta "Tyro lėnų K a r a l a i t ė , " 
operetė keturiuose veiksmuo
se, kurią atlošė sekantiej i : Ro
zalija Tyrolėnų Karalai tė—O. 
Auškalnaitė, mergaitės, A. 
draugės—S. Auškalnaitė, A. 
Beinoraitė, A. Lukošaitė, K. 
Kocentikė, M. Juškai tė , S. 
Paulauskaitė, C. Juraška i tė , P . 
Pukelaitė, S. Kučinskaitė. Či
gonių viršininkė—P. Kelpšai
tė, čigonės—S. Antušaitė , J . 
Kuzinaitė, A. Krančiunai tė , O. 
Jesulai tė , J . Jucikaitė. Miško 
dvasių karal ienė—J. Petrošai-
tė. Miško dvas io j : J . Rumšai-
tė, O. Jesulai tė , K. Vaitekaitė, 
S. Petrauskai tė , E. Benevičiu-
tė, O. Mikalauskaitė, S. Nar
butaitė, J . Lukošaitė. Viskas 
pavyko. 

Toliau sekė Ispanų šokis. 
Pašoko didžiosios mergaitės. 
" R i n g d r i l l , " atliko 6—7—8 
skyriaus bernaičiai. Škotišką 
šokį pašoko mažos mergaitės. 
" J u r i n i n k a i " , atliko didieji 
bernaičiai. " L i b e r t y " šokį ir 
dainas atliko 6—7—8 skyriaus 
mergaitės. Atsisveikinimo kal
bą pasakė K. Vaitekaitė. P ra 
kalbas sakė gerb. klebonas 
kun. Skrypko ir kun. N. Pa
kalnis. 

Paskui buvo diplomų išdali
nimas. Mokyklą užbaigė ir di
plomus gavo 40 mokinių. Už 
gerą mokinimąsi ir pasielgimą 
septini , mokiniai gavo auksi
nius medalius. Dovanas dali
no gerb. klebonas kun. . A. 
Skrypko ir kun. N. Pakalnis . 

Padėka seserims Nazarie-
tėms už jųjų didelį t r iūsą! 

Lai gyvuoja Šv. Kryžiaus 
mokykla! Alumnietė. 

Platesnis vakaro aprašymas 
tilps ry toj , t. y. pėtnyčios nu-
meryj. Red. 

PRANEŠIMAS 
IŠ TOWN OF LAKE. 

A. L. R. K. Moterių Sąjungos 
21 kuopa turės savo pusmetinį su
sirinkimą ketvergo vakare, birže
lio 26 d., 8 vai. Visos narės šir
dingai kviečiamos skaitlingai atsi
lankyti. Taipgi ir visas moteris 
ir- mergaites, kurios dar nėra Są-
jungietės, kviečiame atsilankyti ir 
prisirašyti prie taip prakilnios or
ganizacijos. 

M. Mikšaifė, mrf. rast. 

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

Waukegan, m . 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Birželio 22 d. School Hali 
svetainėje įvyko Šv. Kryžiaus 
mokyklos užbaigimo vakaras . 
Pakilus scenos uždangai paši

l s WEST SIDES. 

Birželio 16 d. Labdaringo
sios Sąjungos ^viešoje rinklia
voje po Chicago miestą iš 
West Sides r inko aukas se
kančios ypatos : Anelė Gala-
zaitė, J . Pociūnas, K. Kišku-
naitė, A. Marozaitė, Ag. Krei-
vaitė. 

« 

Birželio 15 d., t.g. nedėlioj, 
prie bažnyčios surinko aukų: 
J . Budreckaitė — 3 dol. 61c , 
Kaz. Gaseliuniutė — 5 dol. 
75c, V. Lekavičiūtė—6 dol. 
81c , Ant. Doviataitė — 4 dol. 
41c ir Al. Doviataitė — 5 dol. 
01c 

Visoms rinkėjoms, pasidar
bavusioms Lab. Sąjungos la
bui, ačiū. K. 

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

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

Nutarimų Rast.—Jonas Bakšys, 
1331 Prescott St., 

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

Kasierius—Antanas Bakšys, 1339 
So. Vietoria St., 
, Kasos Globėjai:— 

1. Jonas Montvila, 1320 S. Vie
toria St. 

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

3. Pranas Kasdelevieius, 1017 
8th St. 

Maršalkos:— 
1. Pranas Dapkus, 1407 Pres

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

mlngs Ave., 
Knygius—Pranas Kapturauskas, 

1321 So. Vietoria S t , 
Vėliavos nešėjas — Stanislovas 

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

J. Sutkus, 1317 So. Vietoria St. 
Šv. Antano Draugija susirinki

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

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ" 

(I 
Lietuviai Bridąeportiečiai ir kiti visi, kurie atsilankysite, 

ant Bridgeporto neužmirškite užeiti į l 

LIETUVIŲ DARBINIKŲ SĄJUNGOS 
KRAUTUVĘ 

901 We*t 33rd St. 
Tenai galėsite dienraštį " D r a u g ą " pasiskaityti , paduoti į 

jį pagarsinimų, paieškojimų. Galėsite įduoti " D r a u g o " spau
stuvei įvairių darbų, ka ip : plakatų, tikietų ir kitokius dalykus 
padirbt i ir knygų nusipirkti . 

Tenai galėsite įvairius krasos reikalus at l ikti . 
Je i busite sušilę, a r ištroškę galėsite atsivėdinti vėsiais, 

skaniais gėrimais ir gardžia šaltakoše. 
Pa tarnavimas mandagus. 

II 

Biznieriai garsinkites "Drauge". 

PIRKITE K A R i S TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

EJ!W 

DIDŽIAUSIU ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICA60JE 

n PVAKL QUE£N KONCBRTINA 

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

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

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

Telefonas: DROVEE 7309 


