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Rusai šaukiasi 
ir kiaulienos 

Ir vel kalbama apie pripa
žinimą bolševikų 

Filipinų saloms pažadama 
nepriklau.on.ybe 

K 0 R E 0 N A I PASISKYRĖ 
PREZIDENTĄ. 

Taippat sudaryta ir ministerių 
kabinetas. 

RUSŲ BOLŠEVIKAI DAR 
GANA STIPRUS. 

BELĄ KUN IŠKELIAVO 
VOKIETIJON. 

Bet į keliolika mėnesių sutirps j j į s tenai duosiąs pagelbą bol-

RUSŲ ŽMONĖS EINA 
PRIEŠ LENINĄ. 

FILIPINŲ SALOS GAUS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ. 

Atsidžiaugė socijalistiškąja 
laime. 

Tai yra pažadėjęs pats prez. 
Wilsonas. 

Londonas, bal. r>. Ofiei- Washington, bal. 5. — Fili-
jaliam vyriausybės laikraštyj pinų salų legislatura čionai 
buvusieji Anglijos valdiniu- atsiimt*'' specijalę misija. Va-
kai atstovai Rusijoje aprašo kar misija karės sekretoriui 
apie bolševikų valdžią laivu- Paker iu i indnvė prašymų 
šioj caru ša Iv j . 

Baisus ten stovis. Sustoju
si visokia prekyba: dirbtuvės 
uždarytos. Donetžo apskrity j 
iš 4<M> augliu kasvklu vos .*><> 
po truputį dirbama. 

Visa šalis sunaikinta, visur 
betvarkė, žmonių iryvyhė ne
apdrausta. ' 

Petrograde išlipinta atsilie
pimai: 

"Šalin Leninas ir arkliena! 
Duokite mums carą ir kiau-
liena!" 

NEGI BUS PRIPAŽINTA 
BOLŠEVIKŲ VALDŽIA. 

Apie tą jau daug kartų buvo 
kalbama. 

Londonas, bal. Pa 11 Mali 
(iazette vakar paskelbė iš Pa
ryžiaus žinią, jog talkininku 
diplomatu stovis neaiškus Ru
sijos reikalais. Nežinia kas 
bus padarvta su Rusija atei
tyje. 

Pasklydęs gandas, kati ar 
tik nebus iš naujo pradėtas 
koks flirtavimas su rusų bol
ševikais. Šiuo kartu iš pasiti
kimu versmių vra žinių, kad 
ar tik nebus pripažinta bolše
viku valdžia. 

Dabar pasakojama, jog ta
me pripažinime ar tik nesiims 
vadovaujančios rolės Suv. Val
stijos. 

\eesnai Paryžiun iš 'Mas
kvos atkeliavo amerikonas 
William C. Bullitt. J is talki
ninkams atvežė bolševiku at
siliepimą. Tas atsiliepimas 
paduota amerikoniškai atsto
vybei. 

Sakoma, jog kaikurie Suv. 
Valstijų atstovai yra palankus 
pripažinti Lenino valdžią. 

SKALDOSI BUDAPEŠTO 
BOLŠEVIKAI. 

Vienna, bal. 5, — Tarpe Un-
garijos bolševikų pakilo dideli 
nesusipratimai. Dabartinė bol
ševikų valdžia pasirodė per
daug nuolaidi, arba nedaug 
radikalė. 

Tad radikališkiausi elemen
tai nno valdžios atsiskvrė ir 
prasidės nauja kova už pir
menybę. 

duoti saloms pilną nepriklau
somybę. 

Prašymas turėjo but induo-
tas pačiam prezidentui \Vilso-
nui. Bet kadangi jo nebuvo, 
misiją priėmė karės sekreto
rius, 

I*!<"/;. VVilsonas žinojo apie 
misijos apsilankynui. Tad 
prieš išvažiuosiant Europon 
paliko misijai savo laišką. 

Tą'laišką karės sekretorius 
paskaitė misijai. Prezidentas 
VVilsonas laiške pažymi, kad 
Filipinų saloms bus duota ne
priklausomybė. Xes salų gv-
ventojai tiek jau pribrendę, 
kad patvs vieni gali valdvties 
ir rupinties savais reikalais. 

Filipinų generalis guberna
torius Ilarrison parėmė prezi
dento pažadėjimą. 

Jau ir šiandie Filipinų žmo
nės gyvena kaipir nepriklauso
mai. Nes salas kontroliuoja 
tik vienas amerikoniškas ge
neralis gubernatorius. 

San Francisco, CaL, bal. .*>. 
— Koreonų religijinės sektos 
vyriausioji galva Korėjoj, Son 
Pynng H i, paskirtas laikinuo
ju Korėjos respublikos prezi
dentu. Provizijonalė Korėjos 
valdžia sudaryta Maneburijo-
. 

Tokiu čia žinių gavusi ko-
reonii naeijonalė sąjunga. 

Sutvertas ir ministerių ka
binetas iš aštuonių narių. 

Nepasakoma, kokiam Man-
eliurijos mieste randasi ta pro
vizijonalė valdžia. 

,Koreonų "mirties batalijo
mis" iš (KM) vyrų, gerai apsi-

inklavusių, perėjo Tuman- Į pavojinga, ypač Pabalti jos O i 

jų galybė. 

York, bal. (>.— Nesenai 
Amerikon sngrvžo Cyrus Ui-
ehard Mitchell. .Jis Europoje 
darbavosi žinomos amerikoniš
kos Y. M. V. A. organizacijos 
vardu. J is ilga laika išbuvo 
rusų fronte ir turėjo progos 
išarti susipažinti su rusų bol
ševikais. 

Mitchell pasakoja, jog rusų 
bolševikai turi gana stiprią 
armiją, apie milijoną vyrų. At
einančiais keliais mėnesiais 
jie tikisi tą armiją dar labjaus 
padidinti skaitliniai. Ta armi
ja palaikoma tvarkoje, disci
plinuota ir ji gali but labai 

ševikams. 

kang upę ir inėjo Koreon. Ba
talijomis pasakė, jog jis savo 
šalyj taip ilgai veiksiąs, kol 
šalis nebus paliuosuota nuo ja
ponų priespaudos. 

PAGYRĖ RAUDONĄJĄ 
VĖLIAVĄ. 

NUSKENDO ITALIJOS 
TRANSPORTAS 

UMBRIA. 

Užplaukė ant minos; keliavo 
2,000 kareivių. 

Paryžius, bal. 5. — Italijos 
transportas Umbria su 2,000 
kareivių ir oficierių plaukda
mas iš Venecijos Į Tripolį už
plaukė ant minos ir nuskendo; 
anot depešos iš Bari, Italijoje. 

Daugelis kareivių žuvo ir 
apie 100 sužeista. 

SCRANTON ATVILKTAS 
U0STAN. 

Plaukiant jam Europon 
sugedo styras. 

New York, bal. 5, — čionai 
vakar karės vilkiaiviais atvil
kta garlaivis Scranton. 

(jarlaivis plaukė Europon. 
Už 900 mylių nuo Sandy Hook 
sugedo jo styras. Plaukti to
liau negalėjo. 

— Melbourne, Australija, 
bal. 5.—^Australijos vyriausy
bė nusprendė pasigaminti 

(prekybos laivyną. 

Už ta minia skaudžiai 
i 

užmokėjo. 
Brisbane, Australija, bal. .*>. 

— Vietos darbininkiškas laik
raštis pagyrė ir išreiškė pa
garbą raudonajai vėliavai, ko
kia rusai demonstrantai aną 
diena išskleidė. 

l"ž tai laikraščio bustas tu
rėjo nukentėti. Žmonių minia 
užpuolė laikraščio bustą, iškū
lė visus langus ir apgriovė. 

Mieste pakilo nepaprastas 
trukšmas. Uždaryta visi vieš-
bučiai neapribuotam laikui. 

Sugryžusieji iš karės karei
viai su civiliais padarė aštrią 
rezoliuciją, kuriąja reikalauja 
tuo jaus deportuoti iš Austra
lijos visus rusų bolševikus ir 
jų šalininkus. Tarpe pastarų
jų yra du parlamento atstovu. 

Taip pareikalauta, kad prieš 
bolševikiškus gaivalus nebūtų 
pavartojama jokia tolerancija. 

PADEREVVSKI PARY
ŽIUJE. 

Paryžius, bal. (J.—Čia atke
liavo lenkų premjeras Pade-
rewski. Be abejonės,' jis ten 
darbuosis Lietuvos pragaiš
čiai. Lietuviams reikia but at
sargiems* * • 

kraštams. 
Kad bolševikai atranda sau 

paramą rusų gyventojuose, tai 
tik ačiū tamsioms ir anai'clii-
jos apimtoms minioms iš tu, 
katrie vra nepataisomi dyka-
duoniai, visokios rūšies krimi
nalistai, katriems nesinori 
dirbti jokių darbų. 

Tokiems žmonėms vra ma-
loniau gyventi nuolatinėje a-
narcliijoje, užsiimdinėti plėši
mais, kaip užsiimti kokiais 
nors naudingais sistematiniai< 
«larbais. 

Tatai tam*,' ir yra visas hol 
ševiku pasisekimas. .Jis stovi 
rusų sielos sugedime. 

Negalima jų įveikti. 
Toliaus Mitehell pasakoja, 

jog šiandie bolševikai dar taip 
stiprus, kad nei jokia rusų 
partija negali jų sugriauti be 
talkininkų pagalbon, (ii ta pa
gelbą — tai skaitlinga kariuo
menė. 

Bet jei šiandie talkininkai 
tr pagelbėtų kuriai nors vie
nai rusų partijai augštyn pa
kilti, tai iš to nebūtų naudos. 
Nes kiek palaukus tenai ir vėl 
prasidėtų civilė karė. Kitos 
partijos pakiltų prieš pirmą
ją ir butų naujas kraujo pra
liejimas. 

Tai praeinanti liga. 

Mitchell sako, jog bolševi-
kizmas Rusijoje negalės ilgiau 
išsilaikyti, kaip tik keliolika 
mėnesių. Xes tai yra tautos 
liga. Nors ji begalo bjauri, 
bet yra pagydoma. 

Berlynas, bal. (>. — Belą 
Kun yra Fngarijos bolševikų 
vyriausioji galva. 

Municho laikraštis Deuts
che Tages-Zeitung praneša, 
kad Fngarijos bolševikiškas 
diktatorius Belą Kun atkelia
vęs Muniehan. Su juo atkelia-
vo daugelis jo palydovų agen
tų. 

Seniau buvo spėjama, jog 
Vokietijon bolSėviktamas bus 
įvestas iš Fngarijos per Aus
triją ir Bavarija, Tas spėji
mas Šiandie ima pildyties. 

Vokietijos bolševikizmo vi
sas lizdas tad šiandie4 ir bus 
Bavarija, Jei tas lizdas ligšiol 
nebuvo gana stiprus, tad da
bar jis bus sustiprintas. 

Municho pasiturinčių žmo-/ 
nių puošnias rezidencijas šian
die užima darbininkai, bolševi
kizmo pasekėjai ir mokiniai. 
Senesniems miesto piliečiams 
daugiau nieko nelieka, kaip 
lik kraustvties iš ten ir eiti, 
kur akvs ves. 

S. Valstijų kares laivai 
į Nurmasko pakraščius 

Ką padarys italai negavę 
uosto Fiume 

PASIŲSTA DU AMERIKO 
NIŠKU KARĖS LAIVU 

PRIEŠ BOLŠE
VIKUS. 

NEŽINIA, AR TEKS ITA
LAMS FIUME. 

Gal Murmansko pakraščiuose 
bus išsodinti jurininkai. 

AR KARĖ JAU PASIBAI
GUSI? 

San Francisco, Cal., imL 7. 
— Louisvillės f'ederalis teisėjas 
Evans andai paskelbė, kad ka
rė pasibaigusi su armisticijos 
pradžia. j 

Bet vietos federalis teisėjas 
Cushman tvirtina, kad karė 
pasibaigsianti tik paskelbus 
prezidentui proklemaciją, kuo
met bus padaryta taika. 

Dabai- ir žinok tu žmogus, 
katro čia aiškinimas yra tei
singesnis. 

Ta liga rusu tauta suuaiki-
no fiziškai ir doriškai. Visur 
tik vieni griuvėsiai ir pra
gaišti ngun^as. Visur ima viršų 
sugedusios širdys. 

I>et svukesnieji rusų tautos 
elementai veikiai pakils ir tą 
liga nušluos su vienu užsimo-
jimu. Kada jie pakils, neleng
va šiandie pasakyti. 

Bet aišku, kad, bolševikiz-
mas, tai praeinantis apsireiš
kimas. 

Amerikoniški inžinieriai dirba karės sunaikintame Belgijos mieste. Dirbdina skersai 
upės medinį tiltą. 

Londonas, bal. (>.— Laikraš
tis Mail praneša, jog Mur
mansko pakraščiuose, šiauri
nėje Rusijoje, trumpu laiku 
gali įvykti svarbus atsitiki-
mai. Tenai vra neskaitlinga 
talkininku kariuomenė. Prieš 
bolševikus tai gelbsti suomiu 
kareiviai. Bet pastarieji, kaip 
pranešama, iš ten atšaukiami. 
Tad talkininkų kariuomenei 
grūmoja pavojus. 

Prezidento VVilsono įsaky
mu j Murmansko pakraščius 

Lpashjsta diiamerikoniškn .<krai 
duoliu, kuriuodu gal šios sa
vaitės pabaigoje pasieksią pa
skirtą vietų. 

Prireikus ten busią išsodinti 
jurininkai. 

Toliaus Mail rašo, kad ka
rės sekretorius Churchill pa
siuntęs telegramą anglų ka
riuomenei šiaurinėj Rusijoj. 
Pažadėjęs duoti kuoveikiausia 
pagalba. Sakoma dabartinė 
anglų kariuomenė šiaurinėj 
Rusijoj busianti pamainyta 
nauja kariuomene, gi ana bu
sianti atšaukta namo. 

(1 auta žinių, kad, regis, Si-
berijos Kolčako valdžios ka
riuomenės dalis kokiuo nors 
būdu pasieksianti Archangels
ko apskriti ir suteiksianti bū
tiną pagalba. • talkininkams 
prieš skaitlinguosius ten bol
ševikus. 

Paaiški, kad šiaurinėj Ru
sijoj talkininkų armijos sto
vis yra gana blogas. Prieš jų 
bolševikai sugabeno savo skai
tlingų kariuomenę ir be per
traukos atakuoja. 

Tas pat yra talkininkams ir 
pietinėj Rusijoj, kur juos vis 
labjaus spaudžia skaitlingosios 
bolševikų gaujos. 

Trockis tuo tarpu puikau
ja. Jis, sakoma, Įsakęs bolše
vikiškiems karės laivams leis-
ties į Baltijos jūres ir užata-
kuoti talkininkų laivus. 

Tai jau visai butų negud
rus Trockio žingsnis. 

Italai atstovai nenusprendę 
kas veikti. 

Paryžius, bal. 6\—Adrijati-
kos uosto Fiume DalmatijojJ 
stipriai laikosi Jugoslavijos 
valdžia. Andai del to uosto ita
lai atstovai čia pagrūmojo iš
eiti iš taikos konferencijos. 

Bet kuomet kitų valstybių 
atstovai neperdaug nusiminė, 
tad šiandie italai sako, jog jie 
nežiną kas reiktų pradėti, jei 
taikos salvgomis tas uostas ne-i 
butų pripažinfas Italijai. 

Kitų valstybių atstovai ne
labai nori pripažinti italams) 
to uosto. Sako, reiktų pavesti 
patiemsgyventojams apspręsti, 
prie kokios šalies jie norėtų-
prigulėti. 

Italai tam priešingi. Ir jiej 
sako, jog jie pildysią savo tan-| 
tos troškimus. 

NOSKE KALBA APIE SE
KANČIĄ KARĘ. 

Tik tautų sąjungos prielanku
mas vokiečiams gali ty.. 

sulaikyti. 

ŠIĄ SAVAIT? BUS PAT
VIRTINTA TAIKOS 

SUTARTIS. 

Paryžius, bal. 7.—Iš anglų 
valdiškų sferų patiriama, jog 
ateinanti trečiadienį taikos 
sutartis bus pagaminta ir šios 
savaitės pabaigoje patvirtinta 
vokiečių atstovų parašais. 

Tokių žinių apie taikos są
lygų pagaminimą buvo jau vi
sa eilė. Bet visokie spėjimai 

Paryžius, bal. 7.—Vokietijos 
naci jonai iam susirinkimui 
VVeimare paduota valdžios su-, 
manymas reikale provizijona* 
lės armijos. 

Apie tų bilių andai Berlyno] 
laikraščių atstovams paaiški
no Vokietijos utilitariniu, rei-j 
kalų viršininkas Noske. J į 
pasakė, jog provizijonalė ar
mija reikalinga ginti vokiečiųĮ 
laisvę. 

Kad išvengti ateinančios ka
rės yra reikalinga, kad po tai-
kos tautų sąjungon lygiomis 
teisėmis butų priimta ir Vo
kietija, kad Alzaso ir Lorrainsj 
provincijų ir kiti svarbesnėji| 
klausimai butų bešaliai išriš
ti. Jei tas nebus padaryta, at
eitis paliks apsiniaukusi. 

Noske išreiškė viltį, kad 
Vokietija, susijungusi su vo-| 
kiečių Austrija, su laiku gau
sianti viešenvbe ant Prancu-
z i jos. 

neišsipildė. Taikos kaip nėra, 
taip nėra. 

O juk visas pasaulis lauku 
jos. Laukia taikos ne vieni 
vokiečiai, bet visa žmonija. 

Šiuo kartu spėjimas ir vel 
gali nueiti niekais. Nes susir
gęs prezidentas Wilsonas. 

EI Paso, Tex., bal. 5.—Meį 
sikos valdžios atstovams am< 
r ikonai čia pardavė 1,000 ark
lių. Arklius pirko g(uT. Castro. 
Jie bus panudoti gaudyti plė^ 
šiką Vilių. 

http://nepriklau.on.ybe
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Lietuvių bolševikų 
laikraštis. 

! 

Kovo mėnesyje pradėjo eiti 
iš Philadelpbijos laikraštis 

F* Musų Tiesa". J i s pasirodo 
du kart i mėnesį ir turi 8 dide
lius puslapius spaudos. Beveik 
visuose jo straipsniuose yra 
kalbos apie bolševikus ir vi-

, suomet jie arba teisinami ar
ba pagiriami. Antrame nu
meryje yra tam tikras straips
nis uPolitiki«iai Vardai" , ka
me p. J . 13. mokina, kaip so-
eijalistai turi apseiti, kad lie
tuviai netik nesibijotų bolše
viku Vardo, bet dar ji gerbtu. 

Naujajam Philadelpbijos 
laikraščiui nevien katalikai su 
tautininkais yra atgaleiviai, 
ne vien Grigaitis su "Naujie
nomis1 ' negana soeijalistiškas, 
bet Bostono " Keleivis' jau 
priskaitytas prie "savųjų' 
buržuazijos pakaliku. Skai
tant išrodo, kad "Musų Tie
s a " yra asmeninis Vilniaus 
diktatoriaus Kapsuko orga
nas : Kapsuką, teisina visais 
budais. 

Užtat klerikalams ir tauti
ninkams tenka ypų tlaug ir 
smarkiu. Mat raudonąja liga 
ierganeiam laikrašeiui rodosi, 
kad visi kitaip mintijantieji y-
ra buržuazijos pakalikai. J i s 
paduoda tų pakalikų surašą: 
politikieriai, profesoriai, laik
raštininkai, kunigai ir kiti. 
Kunigai buvo skiriami pabarti 
prieš susidarant Lietuvių So
cijalistų Sąjungai Amerikoje. 
Vienas daktaras padarė ta ma
lonę savo tautiečiams, skel
biantiems Kristaus mokslų. 

Trumpai po to daktaro su
manymo socijalistai paskelbė 
išnaikinimą buržujams ir jų 
pakalikams. Dabar į tą mir
ty n pasmerktii jų surašą į-
traukti profesoriai ir laikrašti
ninkai. Pasidžiaugs pasaulis, 
kada profesorių daugiuamas 
mokslas ir laikraščių platina
mas žinojimas taps išnaikinti. 

"Musų Tiesa" oficijaliai 
sakosi esant Lietuvių Socija
listų Sąjungos organas. Tas 
organas yra be abejonės bol
ševikiškas. Vaisingiausias jo 
bendradarbis pasivadina Ko
munistu. J is , matomai, džiau
giasi tuo bolševikų augština-
mu vardu. Nejaugi visa Lie
tuvių Socijalistų Sąjunga tapo 
bolševikiška.* 

PIRKITE KARĖ8 TAUPY
MO Ž5NKL5UUS (W.S.S.), 

Kaip jie šiandie 
jaučiasi. 

Neseni tie laikai, kuomet 
suklaidinti Laivrence, Mass., 
lietuviai didžiavosi turį jie 
" taut išką" nezaležną "vysku
pą". Sukišo tam savo "vys
kupui" * tūkstančius dolierių 
aukų. Jų "vyskupas" negalė
jo apsieiti be "ka tedros" . Su
klaidinti musų darbo žmonės 
tą parūpino savo "vyskupui" . 
"Tautiška vyskupija" nega
lėjo apsieiti be savo organo. 
Tie patys žmonės įkūrė ir or-
ganą.Atrodė, kad tasai jų 
"vyskupas" tikrai jau įvy
kins kokias tai nepaprastas 
perversme* ten ir kitur. 

Bet kas vra ne nuo Dievo, 
tas nėra amžina. 

Veikiai patiems suklaidin
tiems lietuviams atsidarė a-
kvs. Pasirodė, kad jų tas "vys-
kupas" — ir pačių nezaležnin-
ku akvse nusikaltęs. Mėgino 
jis pamėgdžioti musų dvasisiš-
kiją. Bet pamėgdžiotojas ir 
Kristaus mokslo skelbėjas, tai 
toli ne tas pats. 

Suklaidinti lietuviai atsi
peikėjo ir jį praginė. Su juo 
pranyko laug lietuvių prakai
to. Paliko jis daugeliui tik vie
nas ašaras ir susikrimtimus. 

Bet buvęs "vyskupas" ne
aprimo. Piktas darbas turi 
but varomas toliau. Netrūksta 
tokiam darbui ir parėmėjų ir 
pasekėjų. Nuvyko jis kitan 
miestan. Tenai mėgino aplink 
save sutraukti kadi r paėius 
soeijalistus. 

Musų socijalistai kiek jie 
tamsus, tiek jie dideli Bažny
čios ir tikėjimo priešininkai. 
J ie apsiima ir atlieka pik
čiausius darbus, bi tik stoti 
skersai kelio dvasiškijai. 

Bet tuo k*vyskupu" pasi
bjaurėjo it patys soeijalistai. 
Vietoje su juo susidėti ir pa
kelti bendrą kovą prieš kata
likus, jie tą "vyskupą" tik pa 
šiepė. 

Nepatraukė jis į save soci
jalistų, tad neturėjo nei kito
kių pasekėju. Be tų ten jam 
nelemta buvo ilgai sušilti. 

Dabar vra žinių, kad tas 
"tautiškas vyskupas" atvyko 
į Michigano valstiją. Mėgins 
vienur ir kitur mulkinti musų 
brolius. 

Darbininkai! Pirm, kolaik 
jųs nugirsite kur nors to 
pseudo vyskupo, šariatam mul
ki nončius žodžius, pasiklaus
kite LaNvrence's, Mass., būvu-
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siu suklaidintu lietuviu. Pa-
klauskite, kaip jie jaučiasi 
dabar, kuomet išvydo, kad ne 
tokiais keliais žengiama ain-
žinon laimėn. 

Jie jums pasakys savo susi
krimtimą atsiinctus nuo tikro
sios Bažnyčios, paniekinus 
savo kleboną ir net patį Šven
tąjį Tėvą. 

Pasiteiraukite tų žmonių, 
katrie šiandie daro atgailą už 
savo paklydimus. 

Pabrangsianti Kava 
N'ational Cot'feo Hoastors' 

Association prezidentas Brand 
vienam susirinkime pranešė, 
jog su ateinančiu liepos mėne
siu pabrangsianti kava. J is sa
ko, kad paprastos kavos sva
rui reikėsią mokėti 50c, gi 
geresnės rųšies — kur-kas dau
giau. 

Kavos pabrangimas seks 
paskui svaigalų prohibieiją —r 
tai aišku be jokių aiškinimų. 
Prohibieijos metu žmonės rei
kalaus daugiau kavos. Todėl 
ji bus ir brangesnė. 

Kavoje yra nųoijų vardu 
kofeinas, kurie žmogaus or-
gani^ip ^ail^iąu teįu. l^p 

KO KLAUSYTI. 
(Pabaiga) 

Viešas autoritetas. 
Kas nori tapti tikru žmo

nėms naudingu autoritetu lygų 
gydymo reikaluose, tas turi 
sužinoti žymiausius senovės 
gydytojų prityrimus, užrašy
tus senesnėse ir naujesnėse 
knygose. Tų prityrimų yra.tiek 
daug ir taip įvairių, kati vi
sai nelengva juos suvesti krū
von ir sutvarkinti. Tą darbą 
padaro keliolika arba kelios 
dešimtys asmenų, pašventusių 
savo amžį gydymo mokslui. 
Jie sudaro draugiją, dažniau

siai vadinamą medicinos fakul
tetu; jie išmokina jaunuosius 
pažinti ligas, paskirti vaistus, 
vartoti pjovimą ir kitas prie
mones, grąžinančias sveikatą 
sergantiems, apsaugojančias 
sveikuosius nuo ligų. 

Rimtieji gydytojai, išmoki
nę studentus, iškamintinėja 
juos egzaminuodami. Atradusi, 
kad studentas jau užtektinai 
žino žmogaus kunaV jo gyvy
bės taisykles ir priemones ap
rūpinti sveikatą, ta rimtoji 

[teologijos fakultetą. Ten se
nesni protestantu teologai jį 
mokina ketverius ar penke
rius metus, paskui išegzami-
navę jam duoda teologo diplo
mą ir jis jau skaitosi užtekti
nai prirengtas viešai liudyti 
Dievo apreiškimo tiesas. 

Gydytojų fakultetas, išdavęs 
jaunam daktarui diplomą, to-
liaus nesirūpina, ar tas gydy
tojas tikrai taip gydo, kaip 
mokintojai sakė, ar ne. Taip 
pat ir protestantų vyriausy
be, pripažinusi žmogų pa
mokslininku, nesirūpina kaip 
jis tuos pamokslus sako ir ką 
jisai skelbia žmonėms Dievo 
vardu. Tuomi protestantai 
aiškiai skiriasi nuo katalikų. 

Katalikų tikėjimo autoritetas. 
Katalikų bažnyčia taip pat, 

kaip medicina ir kiti pasauli
niai mokslai, nuo kandidato 
reikalauja augšto prirengiamo
jo mokslo. Pabaigusius žemes
nę ir augštesnę mokyklą jauni
kaičius ji ima į seminarija. 
Ta įstaiga mokslu yra panaši 
Universiteto fakultetams, bet 

gydytojų draugija, išduoda j jį skiriasi nuo jų tuomi, kad iš 
jaunam studentui raštą, kad studento reikalauja vieno daly-
jis gali būti gydytojum. Tat 
yra diplomas. ' 
Žmogus įgavęs gydytojo dip

lomą po kelių metų mokslo^ po 
tam tikrų egzaniinų,yra viešas 
autoritetas gydymo dalykuose. 
Lygiai taip pat darosi viešas 
teisininkų autoritetas. Čia tik 
vienas skirtumas, kad mokina 
ne gydytojai, o teisininkai ir 
išduoda ne gydytojo, bet tei
sininko diplomą. Taip pat su
sidaro viešieji autoritetai trio-
bu statymą arba architektu-
ros srytyje, gamtos moksluo
se, filosofijoje ir kalbų mok-

• sie. 
Daugelyje viešpatijų [staty

mai reikalauja, kad žmogus 
gavęs gydytojo, advokato, ar
chitekto, chemiko mechanikos 
inžinieriaus, ar kitokį diplo
mą, jį pristatytų peržiūrėti į 
vyriausybę. Vokietijoje ir Ru
sijoje prie o dar būdavo ant
ri, taip vadinami, viešpatijos 
egzaminai. Kitose šalyse val
džia pasitenkina tiktai peržiū
rėjimu, ar rimtas yra gautasis 
diplomas. Radusi jį užtektinai 
rinitu, vyriausybė išduoda 
taip vadinamą praktikos leidi
mą, Amerikoje vadinamą li-
cence. 

Viešas autoritetas tikėjimo 
dalykuose. 

Tikėjimas yra platus ir gi
lus mokslas. Šiek tiek jo pra
moksta vaikai mokyklose, bet 
pačias stambiausias tikėjimo 
tiesas tik tas gali kėsintis su
prasti, ka yra išėjęs gana daug 
p r i rengiamų j\i klesių. Kaip 
medicinos negali pradėti mo
kintis neperėjęs žemesnės ir 
augštesnėsės mokyklos, taip 
be jųdviejų negalima supras
ti ir teologijos. 

Protestantai savo tikėjimui 
viešuosius autoritetus parūpi
na lygiai taip pat kaip gydy
tojai, teisininkai ir kiti pa
saulinio mokslo fakultetai. 
Vyrukas baigęs augštesnęją 
mokyklą, įstoja į protestantų 

ko viršaus, būtent, dvasios iš
lavinimo. Nors klierikas kuo-
puikiausiai pereitų visus mok
slus, jei jis nesilavins doroje, 
tai kunigu būti negalės. Taigi 
katalikystė kandidatams j 
viešuosius tikėjimo autorite
tus stato du reikalavimu: 1) 
kad pereitų apreiškimo moks
lą, ir 2) kad išsilavintų jį pil-
dvti. 

Tuodu reikalavinm išpildęs, 
egzaminus gerai atlikęs kan
didatas gauna kunigystės 
šventinimus. Su jais eina ga
lybė ir teisė dirbti apaštalų 
darbą, skelbti V. Jėzaus pa
liktąjį mokslą, dalinti žmo
nėms. J o įsteigtus sakramen
tus. 

Toliaus katalikystė su savo 
kunigais apseina netaip, kaip 
medicina su savo gydytojais. 
Katalikystė prižiūri jau išeg-
zaniiuuotus ir įšventintus kuni
gus, kad jie Dievo apreikštą
sias tiesas taip skelbtų, kaip 
Kristus paliko, o ne taip kaip 
kas užsimano. Katalikystė rei
kalauja, kad kiekvieno kuni
go skelbimas butų toki s, kaip 
visos Bažnyčios tikėjimas. 

Bažnyčia susideda iš 300 
milijonų žmonių. Joje yra 
didelė daugvbė visokios rųšies 
mokslininkų. J i laiko visų am
žių ir visų vietų vienybę. I r 
Amerikos raudoniesiems ir 
A f rikos juodiesiems ir Ang
lams bei Prancūzams Europo
je ir Japonams bei Kyuams ir 
jJakutains Azijoje visur skel
biamos tos pačios tiesos kuo-
įvairiausiomis kalbomis. Kal
bos nežiūrint, negali pasakyti 
kuomi skiriasi katalikų kate
kizmas Naujoje Zelandijoje ir 
Lietuvoje, ir Suomijoje. 

Ką šv. Povylas sakė Efeze 
ar Korinte pirmame amžyje, 
tą šv. Augustinas atkartojo 
Hiponoje penktame šimtmeti-
je, tą patį aiškino Tomas Ak-
vynietis Paryžiuje tryliktame 
ir , Bosnetas septynioliktame 

paprasti svaigalai. Bet prieš 
kavos vartojimą niekas neko
voja. 

Kuomet svaigalų nebus, 
žmonės nuodinsis kava. I r už 
tuos nuodus prisieis daugiau 
mokėti. Vienas piktas daiktas 
panaikinamas, tai ano vietoje 
bus pastatytas kitas. 

Gal ne visiems yra žinoma, 
kad kava tik tuomet žmogui 
ne tiek kenksminga, jei ji pri
deramai pataisoma ir nuosai
k i ^ vartojama. 

Kava mažai yra kenksmin-
ga, jei ji tik verdančiu vande
niu užšutinama. Bet jei kava 
verdama, tuomet ji yra aršes
nė už alkoholį. 

Visi gydytojai vienminčiai 
sutinka, kad kavos negalima 
duoti vartoti vaikams ligi ke
liolikos metų amžiaus. 

Džiaugiasi kavos pirkliai* 
kad prohibieijos metu jie pui
kiai pasipelnysią. Bet nėra ko 
džiaugtįes darbo žmonėms a-

amžyje, tas pats skelbiama 
visose bažnyčiose ir daba*. 
Vieni kunigai yra iškalbingi, 
kiti, ne taip, vieni šventi, kita 
su silpnybėmis, bet tikėjimo 
dalykuose visi liudija vienaip. 

Jeigu katalikų Bažnyčia 
butų vien žmonių įkurta drau
gija, tai šitas viešųjų autori
tetų sulyginimas parodytų, kad 
ji viešąjį autoritetą organiza
vo kuogeriausiai. Jei ji klys
tų, tai visi kiti autoritetai bu
tų suklydę senai. Nėra kito 
taip protingai ir taip stipriai 
sudaryto viešo autoriteto, 
kaip katalikų Bažnyčios auto
ritetas tikėjimo dalykuose. 

Bet Katalikų Bažnyčia, prie 
to, yra dar nuolatiniame *san-
tikyje su V. Jėzum. Tas ją į-
kurė, Tas ir pasaulį sutvėrė. 
J is vra amžinas neklvstantis 
ir neklaidinantis Dievas. Jis 
pasakė pirmiems savo moks
lo skelbėjams apaštalams: 
" A š esmi su jumis iki pasau
lio pabaigai" (Mht. 28, 20). 

Kristus su Bažnyčia ir Baž
nyčioje yra dvejopai. Jis vi
suomet joje gyvena, būdamas 
Svenčiausiaine Sakramente. 
Tas Sakramentas sudaro nuo
latinį ir nepertraukiamą ryšį 
tarp Katalikų Bažnyčios ir 
Kristaus. Bet Šv. Sakramen
tas tyli, o autoriteto uždavi
nys yra kalbėti. 

Davęs žmonėms savo Kūną 
ir Kraują, V. Jėzus davė 
taipgi priemonę žmonėms su
prantamu ir girdimu balsu iš
reiškiančią galutiną ištarmę 
tikėjimo reikaluose. Kristus 
pažadėjo pirmam popežiui 
Šv. Petrui, kad jo tikėjimas 
nesusilpnės, nei tada, kada pik
toji dvasia kuobaisiausiai už
puls. "Simanai, Simanai, štai 
velnias, nori išniekoti jus kaip 
kviečius, o aš meldžiau Tėvo, 
kad tavo tikėjimas nesusilp
nėtų. I r tu atsikreipęs stiprink 
tavo brolius" (Luk. 22, 31). 

Ta i-gi tikėjimo mokslo au
toritetas Katalikų Bažnyčioje 
yra sutvarkintas geriau ir 
stipriau už visus protinguo
sius viešus visokių mokslų 
autoritetus. Visa kas iš žmo
nių yra, nors geriausiai ap
rūpinta, gali nors retkarčiais 
įpulti į klaidą. Kad tikėjimo 
dalykuose viešasis autoritetas 
išvengtų klaidos, tai jis tapo 
atremtas ant neklystančios 
gyvo Dievo galybės. Gyve
nantis Šv. Sakramente V. Jė
zus gvarantuoja popežiaus 
neklaidingumą. Jei geras žmo
giškas tikėjimo autoriteto ne
apsaugotų nuo klaidos, Die
vas stebuklu sulaikytų pope-
žių nuo klaidingos ištarmės. 

Užbaiga. 
Kas klauso nežinia iš kur 

atsiradusio nezaležninko, tas 
apseina, kaip tie sodiečiai, ku
rie apsirgę šaukiasi ne gy
dytoją, tik skerdžių. Kas klau
so tikėjimo dalykuose daktaro, 
advokato ar kitokio, tas taip 
pat prisilaiko tamsos auto
riteto. Kas mokinasi tikėjimo 
iš protestantų, tas semia ži
nias apie Di{.*vo apreiškimą iš 
žmonių, perėjusių augštus 
mokslus, bet skelbiančių savo 
pažiūras ten, kur reikia Dievo 
apreiškimo. Tiktai tas ne
klysta tikėjime, kas klauso 
Katalikų Bažnyčios ir vei
kiančio joje Kristaus. 
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NUO LIETUVOS SPAU
DOS BIURO, 

Gautas iš Stockholmo spaus
dintas atsišaukimas, ku

ri perspausdiname 
iš "Išeivių 
Draugo" 

" Į Lietuvos tauta/ ' . 

Parsidavėliai ir tėvynės iš
davikai, Mickevieius-Kapsukas 
ir jo sėbrai atvedė Lietuvon 
rusų raudonarmiečių būrius. 
Jie užėmė Lietuvos sostinę 
Vilnių ir tikėjosi su rusų pa-
gelba aphųti visą musų kra
štą, įvesti čion bolševikų net
varką ir prijungti Lietuvą 
prie bolševistinės Rusijos. Bet 
i nėję Lietuvon jie pamatė, kad 
musų žmonės neištiesė rankos 
tėvynes pardavikanis. Apie 
juos /susispietė tik perėjūnai, 
valkatos, lengvo pelno ieško
tojai ir visoki tamsus gaiva
lai, visuomenės srutos. Vis-gi, 
kas tiktai myli gimtąjį kraš
tą, Lietuvos liaudijos darbo 
žmonės, tie visi susibūrė apie 
Lietuvos vyriausybę Kaune, 
kurioje dalyvauja visos parti
jos, demokratinės ir socia
listinės. 

Iš kitos pusės atvestieji ru
sai kareiviai pamatė, kad 
juos stumia kovon ne su tur-
tuoliais-buržujais, bet su Lie
tuvos valstiečiais, kurie nori 
savo nepriklausomą valstybę 
turėti, todėl daugelis rusų 
kareivių atsisako eiti kovon. 

Bolševikų yadai, jausdami 
savo silpnybe ir didžiausia su-
irutę savo tarpe, matydami,, 
kaip prieš juos ginkluojasi ir 
stoja kovon.visa Lietuva, su 
prato, jog ginklu jie Lietuvos 
neužkariaus (pabriežta origi
nale). 

Todėl jie griebėsi kito budo 
-tiesia judosišką pardavikų 
rankų lietučių visuomenei, už 
kruvinus Rusijos pinigus ieš
ko tautos išgamų musų tarpe. 
Siunčia savo agitatorius, su
silpninti dvasiai ir pasirįži-
mui. Pamatę, jog visi lieiu-
viai trokšta savo tėvvnės ne-
priklausomybės, jie dengiasi 
skraiste tojo nepriklausomybės 
obalsio, į kurį dar nesenai 
spjaudė ir niekino, kurį min
džioja ligi šiol, vesdami sveti
muosius musų krašto terioli. 

Lietuviai! Mes niekados ne
buvome lengvatikiai ir dabar 
nesiduosime savęs apgauti. 
Mes visi genu žinome, kad 
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tuviais valstiečiais, tik svetim-
žemiais rusais ir kitataučiais 
žydais ir kiniečiais. 

Lietuvių tauta niekados ne
pripažins savo valdžia Rusi
jos apmokamų agentų ir ne
leis viešpatauti ant savo spran, 
do kuopai tautos išgamų, ku
riems padeda svetimos valsty
bės kariuomenė ir gaivalai 
priešingi Lietuvos valstybei. 

Vyrai Lietuviai! Nesudrums 
tvirtos musų valios bolševikų 
siunčiami kurstytojai! Mvs 
stojame į griežtą, mirtiną ko
vų už Lietuvos nepriklauso
mybę, nž jos žmonių gerovę.r 

Visi, kas palaikys priešinin
ko pusę, varys agitaciją ar 
šnipinės jo naudai bus laikomi 
valstybės ir tautos išdavikais 
ir baudžiami karo įstatymais. 
Mes paleisim ginklą iš raidoj 
tada, kada Lietuvoje nebeliks 
nei vieno priešininko valstybės 
kareivio, ar musų sostinėje 
Vilniuje susirinks steigiamasis 
Nepriklausomos Lietuvos Val
stybės Seimas. 

Tad, vyrai piliečiai! Tvirtai 
laikvkit suburtas tikrų tautos 
sūnų eiles! 

STIPRUS DVASIA,! GRIE
ŽTA KOV£ SU NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS 
PRIEŠININKAIS. ŠALIN 
RUSIJOS SAMDYTI*AGEN
TAI IR J Ų SIUNČIAMI 
KURSTYTOJAI! 

Tegyv uoja Ne p r iki a uso ma 
Demokratinė Lietuva! Tegy
vuoja Steigiamasis Lietuvos 
Seimas Vilniuje! 

Lietuvos Gynimo Komitetas. 

* • 
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ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

Waukegun, UI. 

gerai 
taip vadinamoji "Lietuvos 
revoliucijinė valdžia-Mickevi-
čius-Kapsukas ir jo sėbrai", 
yra paskirta Rusijos bolševikų 
iš Maskvos, veikia jų nuro
dymais ir jų pinigais. Tai jie 
nėra "Lietuvos valdžia'', tik 
Rusijos bolševikų agentai Lie
tuvoje. J ie atėjo į Lietuvą ly
dimi rusų pulkų Lr dabar, bū
dami Vilniuje remiasi ne lie-

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

Vice-Pirm. — Antanas Taučius, 
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 Kasdelevičius, 1017 

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

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

mings Ave., 
Knygius^—Pranas Kapturauskas, 

1321 So. Vietoria St., 
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 pirma 
sekmadenį, kiekvieną mėnesį, 1-rną 
valandą po pietų, Lietuvių svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Sts., Wau-
keegan, 111. 

teinančia fcąvo$> ̂ įVue. N 
•^r-•^^r-^•^|p , 
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Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 

Turime ger* ilteklių šių knygų: 
1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30e. 
2. Patarmės Moterims 15e. 
3. Krikščionybė ir Moteris 6c. 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c N 

6. Katra neišmanė? Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La
bai lengva sulošti 5c. 

7. Marksas Autrojii 8c 
8. Ara 
9. Giordauo Bruno 5c. 

10. Koperninkaa ir Galilėjus 5c. 
11. Į socijalistų rojų 5c. 
12 Socijalistų norai ir darbai 5c 
13. Revoliucijonierių tarpe 5c. 
14. Apie Apšvietą 25c 
15. Keturių Metų A. L. B. Ę.. Federacijos veikimą* 

1800 WB8T_ 46.* *WSW, OWOAH0# | f c 



Pirmailu 'nis , Balandis 7, 191D 0HRUGAS 8 

r~ — - r * 

SCRANTON, PA. kytųsi vienybės, ta i galima 
imtų nemažai nuveikti, ypač 
po Velykų, pasibaigus gavėnei, 
ir galima butų įsteigti tokius 
vakarėlius su žaislėmis i r ki
tais pamarginimais Dabar t i 
nė vieta — Palmei* P a r k ' o 
svetainėj yra labai t inkama h 
prieinama. Pageidaujama, 
kad visi nariai lankytųsi ir 
neprigulintį jauninui ragintų 
prigulėti prie Lietuvos Vyčiu, 
tada butų didesnis veikimas, 
atneštų nemažą naudų pačiai 
organizacijai ir Lietuvai, tė-
vvnei. 

Kovo 30 d. Pi t ts tone, Pa., 
buvo sušauktas lietuvių susi
r inkimas su tikslu apkalbėt i 
reikalus rengimosi prie (i Lie
tuvių Dienos, kuri bus sureng
ta liei>os 4 d.. Ii) 11) m. Su ši
tuo susirinkimu ir darbas jau 
pradėtas . I š r inkta tapo valdy
ba, kurion pateko sekančios, 
ypa tos : A. Kadišius — pirm., 
K. I*. Kluonius — viee pirm., 
Ant Kižis, — rašt ininkas ir V. 
Gudaitis — ižd, 

Nutar ta visa tos dienos pel
nų skirt i Tautos Fondui , šel
pimui nukentėjusiu mūsų bro
lių ir sesučių tėvynėje, kurk* 
šiandie kenčia skurdų ir ba
dų. 

Todėl, iŠanksto rengdamiesi 
prie šitos dienos, prie u* Lietu
vių Dienos, kviečiame visų ap
linkinių kolonijų lietuvius pri
sidėti prie tos iškilmės. Su 
ta iškilme mes pasirodysim, 
kad esame ištikimi šiai šaliai. 
u sykiu sušelpsime savo bro
lius ir sesutes Lietuvoje. 

Komite tas . 

DORRISVILLE, ILL. 

Pas mus darbai eina pama
žu: dirbame po 4 dienas sa 
vaitėje. Kaikurios kasyklos 
visai užsidarė, nežinia ar ant 
ilgo ar ant t rumpo laiko. 

I žiemius nuo Dorrisvillės, 
apie penkias mylias tolumo 
ant geležinkelio pat iko nelai
mė lietuvį, Vincę Kazakevičių. 
Pasakoja, kad nelaimingas at 
sigulė pasilsėti ant geležinke
lio, gi tuo tarpu t raukinis , ei
nantis iš Uenton, UI., užvažia
vo ir ant amžių užmigdė. 

Sužinojęs namu savininkas, 
pas kurį nelahningas gyveno, 
pranešė d raugams apie šitų at
sitikimų. Visi senieji užmuš
tojo draugai nu ta rė at iduoti 
paskutini patarnavimų. Na, 
ir atidavė. Susir inkę aplink 
užmuštojo lavono lik juokus 
darė. Bažnyčioje laike apeigų 
tie draugai (sakoma, kad tai 
bolševikai) labai negražiai ir 
nemandagiai elgėsi, lyg butų 
buvę kokioje papras to je vie
toj. 

Palaidojus lavonų, sugrįžo 
draugai ir iškėlė puotų. Par
sitraukė keletą bačkų alaus ir 
kelias kvortas baltakės. Na, 
ir gėiė, linksminosi tiek, kiek 
kuris galėjo ir norėjo. 

Tuo ta rpu kunigas ėjo per 
parapijonų namus r inkdamas 
mėnesines, surašydamas vai
kus ir ragindamas tėvus, kad 
luistų vaikus katekizmo inoky-
ties. Užėjo ir Į tų namų, kur po 
šermenų draugai gėrė ir links
minosi. Vos spėjus kunigui 
ineiti , tuojau vienas iš drau
gų pašoko, girdi , tu šioks, 
toks, tu keiki bolševikus baž
nyčioje ir t t . Kunigas ant to 
a tsakė , kad turįs daug darbo 
ir be bolševikų. Bet susikal
bėti su draugais j au nebuvo 
gal ima. Einant per duris dar 
vienas pribėgės sako: " i n i no 
laikin ju, ju no gut kunigas. 

Tai tokių " sus ip ra t ė l ių" , y 
ra mūsų kolonijoj. 

Anukutis . 

š iame susirinkime prisira
šė du nauji na r ia i : p-lė K. Za-
belaitė ir p-as J . Ast rauskas . 
Abu yra gabus ir norintieji 
veikti. Geriausių pasekmių. 
- \u ta r ta apvaikščioti Vyčiu 
dienų, ty. -4 d. balandžio, pa
minėjimui atgavimo spaudos, 
kurių rusai buvo lietuviams 
užginė. Vakaras bus su progra
mų. Bus kalbėtojų, taip-gi 
i.us pers ta tyta juokinga kome
dija "Consi l ium Faeu l t a t i s " . 
!>o programai bus šokiai . Nu
tar ta nusitraukti paveikslų vi-
(*s kuopos antrų nedėlių po 

Velykų. Paskui buvo pasi
kalbėjimas ir žaislės, t inkan
čios gavėnios laikui. 

Sekantis susirinkimas įvyks 
i.al. S d. Kviečiame visus at
silankyti ir atsivesti naujų 
narių. Bus kas nors naujo 
Tat laikų linksmai praleisime. 

Lazdynėlis. 

CICERO, ILL. 

Cieeros Lietuvių Sąjungos 
draugijų bei kliubu laikvtame 
susirinkime 25 d. kovos, 1911), 
šv . Antano parapij inėj svetai
nėj liko nutar ia , kad draugi
jos i r kliubai rengdamos ko
kius nors pasilinksminimus, 
balius a r piknikus, samdo
miems muzikantams neduotų 
dykai gėrimų, kaip seniau, 
kad reikalaudavo, nes jie už 
savo] darbų gauna užmokestį, 
o gėrimų gali nusipirkt i , kaip 
ir visi. 

Tas • yra svarbu tokiuose 
prastuose laikuose. 

Ten buvęs. 

KAPSUKAS IR LIETUVA. 
I š " Iše iv ių D r a u g o ' ' 

Buvo rašvta, kad užeinant 
bolševikams į Lietuvų , Lietu
vos valdžia buvo persikėlusi 
iš Vilniaus Kaunan. Taip-gi 
buvo praneš ta k kIš, D r . " , kad 
lvapsukas-Miekeviči us, atėjęs 
su gaujomis rusų-kiniečių il
ki tokių valkatų (bolševikų ka
riuomene) Vilniuje organiza- J1 

vo bolševikiškų štabų. Dabar 
dar sužinota, kad Kapsukui 
gelbėjo tūlas Aidukevieius, pas 
kuri buvęs surašąs Lietuvos 
inteligentų, paskir tų išpjauti. 
1 spjovimui buvę pakir t i kata
likų, krikščionių - demokratų, 
pažangiečių, santarininkų Ir 
dešinesnių soeijalistų inteli
gentai . P i rmas Kapsuko už
manymas buvęs Lietuvoje su-
konfiskuoti Lietuvos maistų ir 
pasiųsti Rusijon. Je i butų ne
užtekę parsikviestos iš Rusijos 
bolševikų kariumeuės, tai ma
nęs priverstinai mobilizuoti 
Lietuvos jaunuomenę. Bet to 
viso nereikėjo, nes lietuvių ka
ri umenė, kelis syk bolševikus 
apkulusi, juos nuvijo Lietuvos 
pakraštį n. Abelnai, bolševikai 
esų bailus ir, sutikę apginkluo 
ta ir narsia kariuomenę, iš
lakstė. Bet jie labai gerai įs
tengiu deginti ir pjauti begin
klius gyventojus. Letgalijoje 
(l)isnos i rZarasų apskričiuo-
sc) bolševikai nakčia padegę 
namus ir neleidę žmonėms iš
bėgti. Tokiu būdu bolševikai 
sudeginę šiuos miestelius: Bal-
tinovų, Rikovų, Maltų, Var-
klanus ir k., o tenai gyveno 
vien bėdni, beturčiai žmonės, 
bet mir t is j iems, nes jie ne
buvo ir nenorėjo būti bolševi
kais. Žinovų nuomonė yra, 
kad Lietuvai užtektų KUKMI 
gerai apginkluotų lietuvių ka
reivių (bet lietuvių) prieš 
3tR),0UU Rusijos bolševikų 4*ka-
r iumenės" apsiginimui. Mat 
bolševikų armijon (savano 
riais) stojama tokių žmonių, 
kuriems patinka ir valia vogti. 

mušti i r lėbauti, bet jų bijo
masi kailį išdirbti duoti. Kų 
Kapsukas su tokia kariuomene 
gali padary t i Lietuvai, kad ji
sai anais metais su visais 
Škotijos cicilikais (jie dar ta
d a nevadinos bolševikais) ne
galėjo nei "įKidoraus parapi
jos" miliny6 įstengti atlikti 
BellshilVyj. Vyrams užklau
sus : " a r moki parapi ja i 
"ko lekš t imų"? Atsakė : Ne! 

nušoko nuo " s t e i d ž i a u s . " 
Na, o a r Lietuvos lietuvius 
galima lyginti su Škotijos lie
tuv ia i s ! Todėl, mat, ir daba r 
Kapsukų Lietuvoj tuoj nušau
ki nta nuo "Gedimino" '*stei-
džiaus": šmakšt ir paprašė 
lietuvių ta ikos! Reikia daleis-
ti, kad lietuviai galutinai su
sitvarkę, padarys su Kapsu
ku 7 r jo draugais visiškų, pas
tovia - amžina taikų, kaip tal
kininkai su kaizeriu. 
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KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

P-nui V. M. Westfield, Mass. 
Klausimas. A r imti Ameri

kos poperas, a r ne ! Su pope-
romis gal neleis Į Lietuvų va
žiuoti. 

Atsakymas. Geriau yra imti 
Amerikos poperas, nes jos su

keik ia daug naudos ir teisių. 
Tuščia yra baimė, buk negali
ma bus važiuoti į Lietuvų tu
rint Amerikos poperas. Nei 
Amerika nedraus išvažiuoti, 
nei Lietuva nekliudys įvažiuo
ti žmogui turinčiam Ameri
kos pilietybės poperas. 

Kas turi Amerikos piliety
bės poperas, t;is turi visas šios 
šalies piliečio fcei <*s. Tas gali 
išvažiuoti kur nori ir kada 

uoli . 
Amerika savo piliečiams tik 

tada draustų važiuoti i Lietu-
. va, jei kiltų karė t a rp Lietu-i rėšiu būti l a imingas ." 

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ 
(Tąsa) . 

Bet Pe t ras ir ant ras vaikas pavadino senelį bailiu, ir 
kvailu ir jis nukeliavo sau toliau. 

Pet ras buvo j au , j au prie pat kranto, bet atbėgo salos 
gyventojai ir ėmė mesti į jį akmenimis, kad neišliptų. J i s 
buvo visas sužeistas, alpo ir vis da negalėjo išsėsti. 

Galop, pasisekė jam išlipti ant kranto. Nekurie iš gyvento
jų pagelbėjo jam iš t raukt i ant kranto jo ma£ų laivelį. K a i p 
bjaurus dabar buvo jo laivelis! Aukso šviesumų suteršė 
bjauriausi plėtmai. Nežinia kokia j iega este ėdė auksų ir si
dabrų nuo laivelio. 

Pe t ras gavo purpuros rūbus ir aukso vainikų. J i s da
bar taip buvo pasipūtęs, kad jis paliko savo laivelį purvuo
se ant karnto , o vaikštinėjo visur su savo vainiku ant gal
vos. Greitai jis patyrė, kad sala ne ta ip pilna laimės, kaip 
jis buvo įsivaizdinęs. Visur viešpatauja didžiausias pavy
das. Suirutės ir muštynės buvo kasdieniniai atsi t ikimai. Vie
nas su kitu lenktyniavo. Mėtė ki tas į kitų akmenimis, mė
tė purvais , kad suterštų rūbus ir įžeistų širdį. 

Kuomet tenai ats i t ikdavo iškilmė, kiekvienas stengėsi 
gaut i pirmesnę vietų. Kiekvienas troško būti karal ius ir ap
kalbinėjo kitų, kuris buvo išr inktas. Karal iai mainėsi ki tas 
po kito. Nevienam jų teko pr i t i r t i didžių žiaurumų. Su Pet
ru taippat blogai elgėsi. (Ji j is nesistengė atsimokėti geru 
už blogų, bet šolvo muštis ir kar iaut i su visu įniršimu, kaip 
ir kiti. 

Vienų dienų, kuomet, užvydas nepaprastai jį graužė, jis 
pasirįžo pats pasilikti karalių. Dabar jau jis (Jaugiau nesi
meldė, neklausė savo aniolo sargo balso. Geidimas būti pir
mučiausių visiškai užviešpatavo ant jo. J i s turės būti kara
lius, kad ir kasžin kas turėtų atsi t ikt i . Tuomet j is manė 
karališkuose rūbuose su viešpataujančio vainiku ant galvos 
keliauti į Didžiojo Karal iaus šalį, kur tikėjosi busiųs labai 
maloniai pri imtas. Vargšas, neprotingas vaikas, kaip maža 
jis suprato, kad nusižeminimo Karal ius myli t ik ta i žmones 
paprastos ir nužemintos širdies ir nepripažįsta kitų pergalėto
jų, kaip t iktai save, kuris pergalėjo pasaulį ir jo nuodėmin
gus geidimus. 

Pe t ras vaikščiojo skersai išilgai salų, pasakodamas pik
tus prasimanymus apie tuomet viešpataujantį karalių ir aiš
kindamas kokiu nepaprastu būdu jis susekė karal iaus pik-
tvbes. 

* 

Gyventojai, kurie vien t iktai to ir laukė, kad tikėti tam, 
kas kalbama apie ki tus bloga, įtikėjo į tas visas jo pasakas. 
Susidarė suokalbis nužudyti karalių. Nusprendė nežudyii 
jo vienu kirčiu, bet palengvu kankinimu. Blogiausių ištvir
kėlių gauja inėjo naktį pas jį ir jį suėmė. J i e atsivedė jį 
ant jūrių karnto. 'Fenai pirmiausia dur tuvais subadė visų jo 
kimų, paskui apdrabstė purvais ir paliko ant kranto vienų, 
kad užsibaigtų. 

Mirus karaliui , kilo didis sumišimas. Kiekvienas spy
rėsi jo vietoje likti karaliumi. Pe t ras su pagelba savo pa
sekėjų, iškėlęs aikštėn savo neva nuopelnus, buvo galutinai 
apšauktas karal iumi: " A n t galo — tarė: jis sau — dabar tu-

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty J: 

69 W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 608 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

3268 SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 730 

Gyeenimas, 812 W. SSid SC 
Tel. Yards 4681 

J.J <»«• » ~ » » » » » » » « » » » » » ^ » < 

' • * • % 

HARTFORD, CONN. 

ROSELAND, ILL. 

Lietuvos Vyčiu 8 kp. laikr 
papras tų susirinkimų b a l 1 , 
1919. Susi r inkimas buvo la
bai skai t l ingas. N u t a r t a lai 
kyti pas i ta r imus neilgiau kaip 
valandų, ki tą laikų pašvęsti 
vien t ik žaislėras ir pasilinks
minimams. Ii* ištikro, tas la-
K « i - n a k t i n 3 .TEISTI V I S I l a i " 

Kovo 2.'> d. čia atsibuvo pra
kalbos, kurias surengė Šv. 
•Juozapo draugija. Kalbėjo 
oiieieras J . J . Kamanauskas |«a lu ir siųskite į \Vasbingtoinj 

NUO REDAKCIJOS. 
Čia dedamo žodžius tos peti

cijos, ant kurios turi pasira-
rašyti kiekvienas lietuvis ir 
lietuvių nepripulinybei prijau
čiantis žmogus. Kurie gausite 
tam t ikras blankas iš VYash-
ingtono, rašykitės ant tų blan
kų. Kurie jų negausite, iš
kirpkite iš laikraščio šita raš
tą, padėkite savo parašus ne
ištrinamuoju paišeliu arba ra-

vos ir Ainerikus. Bet to dar 
niekad nebuvo, nei nebus. K?i 
tik pasibaigusios karės laiku 
negalima buvo išvažiuoti iš 
Amerikos į Lietuvų dėlto, kati 
mųs tėvynę buvo užėmę vo
kiečiai, o Amerika su jais 
kariavo. Dabar dar negalima 
važiuoti dėlto, kad taika dar 
nepadaryta . Bet kaip tik taika 
įvyk*, tai pilietybė netrukdys 
C « ' -i v S) 

važiuoti į Lietuvų, nei lietu-
vvbė netrukdvs atvažiuoti ] 
Ameriką. 

96 < 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
»98 

Telefonas McKinley 6764 
GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 South Western Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

a 
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P. J. O'REILLY & 
A. N. MASULIS 

REAIi — ESTATE — LOAHS 
— INSURANCE 

Ar norėte gyventi gražios* vie 
Mes turim Pigių ir gražių 

namų del pardavimo. 
Matyke mumis Pirmiaus pirkimo. 

63 and Kedadc Are. N. W. Co-
ner Chtcago, 111. 

tose 
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I DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: 1#—12 ryta; I—t 
vakarą Sat. GMBMH 4111 J Vai: 
vak 

Amf • • • — « 
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i Dr. S. Naikelit 
E GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
§ 4712 So. Ashland A v e. 

Phone Orover 7942 
Cicero office 

4847 W. 14th St. 
Phone Cicero 22 

= Rezidencija 3338 W. 6601 St, 
= Phone Prospect 8522 
?IltllHllllllllllllllllimillllHltlllffllll 

Tai. Drover 7441 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėllomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVEHUB 
arti 47-toi Gatvės, 

JOSEPH C. VVOLON 
Lietuvis Advokatas 

22 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 4999 

CHICAGO, ILL. 
« ; « • , . , , , • • • • • - - P • • - » > | 
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i s So. Bostono. Savo pra-
kalhojc išdėstė svarbumą, ka
talikiškų organizacijų bei 
draugijų ir prirotlė, kad susi
organizavus galima nuveikti 
didelius darbus. 

Paskui kalbėjo apie Lietu
vą, apie Lietuviška kariuome
nę ir abelnai apie visapasauli-
ni judėjimą. Ant galo paaiš
kino apie naujai suorganizuo
tą Prekybos Bendrovę. 

Šias prakalbas Šv. Juozapo 
draugija rengė netiek savo 
naudai , kiek abelnai visuome
nei. Šita draugija yra suor
ganizuota ant grynai katali
kiškų pamatų. Savo veikimu 
ir aukomis kiek galėdama pri
sideda prie Lietuvos laisvės. 
Tat l ietuviams katal ikams pa
tar t ina rašyt ies į Šv. Juoza
po draugiją ir st iprinti ją. 

Ten buvęs* 

V PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK STATE BANKE 
Sub-Station County T r e a s u r e r ' 

108th ir Michigan Ave. 
Už patarnavimą užmokesčio 

neimame. 

šituo ad resu : 

Li thuanian National Council 
703 Fifteenth str. N. W. 

Washing*ton, D. C. 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK STATE BANKE 
Sub-Station County Treasurer 

108th ir Michigan Ave. 
t 'ž pa t an ia v imą užmokesčio 

neimame. 

Virto ki taip. 
Niekada savo gyvenime jis nebuvo taiį> baisiame padėji

me, kaip dabar. Baimė netikėtos išdavystės ir mirt is rodos, 
medžiojo jį. J i s abejojo apie kiekvieno atvirumą, kada kas 
mandagiai į ji kalbėjo. J o širdis buvo pilna skausmo ir liū
desio. J ą kandžiojo nuolatos skaudus priešų žodžiai. Kar
tais mąstė eiti ir plaukti į Karal iaus šalį, bet j u r a išrodė taip-
gili ir tai]) baisi, kad jo pasitikėjimas tą šalį pasiekti visiš
kai pranyko. J i s beveik j au nieko neatminė iš savo senų j , . 
P ^ * * * j i n w | ir norų. Meilė ir pasit ikėjimas senai j au išrauti 
iš jo širdies. Nekaltybė, kur i darė jo gyvenimą laimingu, ro
dė, dabar jau sutepta. . 

Taip jis ėjo niekais diena iš dienos. Savo valios tvirtu
mu privertė žmones savęs bijoti ir klausyti . I r žmogus, ku
rį sutiko ant juros puikiai išpuoštame laive, atėjo i r padėjo 
jam valdyti. J i s jam pataikavo, jį apgaudinėjo, vedė prie 
to, kad Petras įsivaizdintų save laimingu ir ramybėje esan-
eiu. Bet tas net ikras draugas kaskar t vis labjau i r labjauj 11II vIII i T V f l I I 
nuodijo vaiko dvasią ir stiprino jj puoli],,,.. Kasdien Po*v-> S ! . . " ! ; ! . . ! YDAIi 
širdyje skausmai ėjo didyn ir didyn ir uarėsi nepaKenčia-l " " " 
mais. Pi lnas nerimasties ir nusiminimo j is mąstė apie laiką, l ^ ^ J ^ £ ? £ £ £ ? * 

šina, Jacks ir kiti jrankiai turi 
parduoti tu o jaus ui prieinamą kai' 
na. Tuojaus atsišaukite. Mes turii 
pilną, eilę visokios čeverykarna akur< 

Telefonas Pullman €0 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHTRLKGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

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

kurį praleido sode su savo žaislų draugais . Ka ip j is dabar 
troško, kad gpie jo Imtų gerasis mažas Ireniejus, kurį jie visi 

1 * V • 1 V • 1 " paprastai gerašidžiu vadino (T. b.) 

A P E T Į TION FOR 1 4 T H U A N J A N I N D E P E N D E N C E . 

YVHEUEAS, Lithuanin was l'or ages un independent State, whose inhabitaiits, 
distinet ethie group, have never renounced their right to independenee; 

W H E R E A S , the establisliment ot' an independent Lithuanian State would add 
materially to the future peaee oi the world. 

T H E R E F O R E , \VE, the undersigned, ask for* the people of Lithuauia those 
r ights of self-deterihination that are the deelared war aims of the United States, and 
that have beeu gran ted to the oppressed peoples oi other countries. 

We respectfiUly reąuest the P R E S J D E N T OF T H E U N I T E S S T A T E S and the 
S E C R E T A H Y O F S T A T E to extend to the Lithuanian Government formai recogiu-
tion, based not only on these grounds of justiee, but tha t through thivS they may be 
better ableb to withstant the at tempts of the present regime of Russia or any 
other alien governnlent to inipose a foreign m l e upon them. 
K t t M • Address 
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SKAITYTOJAI. 

Užrašykite vardus, pavar
des ir adresus visų asmenų ir 
kompanijų, siūlančių jums 
spekuliaciją, su abejotinais Še
rais ir bondsais, ypatingai, 
vilioja iš jus jūsų Laisvės Pa 
kuomet už juos tie asmenys 
skolos ženklus (Liberty 
Bonds), arba Karės Taupy
mo Ženklelius (War Savings 
Stamps), pridėdami dar įvai
rių spauzdinių. Nelaukdami 
tuos vardus ir adresus siųski
te krasa šituo adresu: 

Federal Trado Commission, 
Washington, D. C. 

Prisidėkit. prie pasisekimo 
Pergalės Paskolos (Victory 
Liberty Loan). 

K. KAPLAN & SONS, 
4608 So. Ashland Ave., 

Chicago, Illinois. 
Telefonas Yards S404. 

, i • I I . I I I 

SKAJTYKITS 
1 'DRAUGĄ" 

MW«M' <*m i n f M ' H H i ^ * ••s T 

Mokykla Kirpimo ir De^ifoins 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdai? 

Mūsų sistemo ir ypatiškas mol 
iruis parodytus jus žinovų į trui 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir gsriat 
sius kirpimo deoigniqg ir siuyli 
skyrius, kur mes suteiksime yrakt 
ką patyrimą, kuomet jųs m< 
Elektros varomos mašinos mūsų sll 
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplaąkyii 
pamatyti mūsų mokykla bila laiku 
dieną, ir vakarais ir gauti s{ 
kai pigią kainą.. 

Petrenos daromos pagal Jūsų 
rą. — bile stailės arba tib diio, \t 
le madų knygos. 

MASTER DESIGWING SCHCKMi 
J. F. Kasntrks, perdaakals 

U s N. lą Salia ąmU prial Ci*F 
Atsigaukit ant 4 to aufgto 

file://-/utarta
file:///Vasbingtoinj
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTAS.! ATRADO 18 GALIONŲ 
DEGTINĖS. 

Pirmadienis . Balandis 7 d.! 
Hermanas Juozapas . Finionas p ė f l ^ Šamo agentai perdaug 

Antradienis , balandis, 8 d., 
Šv. Albertas. 

BALSUOTOJŲ SĄJUNGA 
TRAUKIAMA TEIS

MAN. 

Ta sąjunga kandidatams dik
tavo savo norus. 

gudrus . 
> 

Chicagoje gyvuoja miesto 
balsuotoju sąjunga, vadinama 
Municipal Voters ' Lpagiie* Są
junga prieš kiekvienus rinki
mus paskelbia savo platforma 
i r varo plačia, kampaniją tik 
už tuos kandidatus , katr ie Jos 
tą, platformą patvir t ina. 

Pr ieš nepat inkamus kandi
datus sąjunga panaudoja viso
kias ja i prieinamas priemones. 

Ta sąjunga senai gyvuoja. 
Kas metai sau ištikimuosius 
kandidatus rėmė, î i kitus pei-
kė. 

Dabar klausimas, ar sąjun
ga legaliai t a ip elgėsi. Tas 
klausimas ats idurs teisman ir 
šis išt irs visus sąjungos dar
bas , kaip ji gauna pinigų kar-
metinėms kampanijoms. 

Andai r inkimais 14 \vardos 
kandidatu i a ldermanus buvo 
advokatas Kdward J . Lyons. 
Rinkimuose pralaimėjo, .lis 
tvir t ina, kad tas ivvko todėl, 
nes paminėta sąjunga ji bu
t o padėjusi ant " j u o d o j o ' 
lakšto, nes jis nenorėjęs pat
virt int i jam paduotos sąjungos 
platformos. 

Daba t advokatas Lvons ta 
sąjungą, t raukia teisman, rei
kalaudamas atlyginimo už 
" j u o d i n i m u s " . Ir jei tas rei
kalas nebus kaip nors k*už-
t r i n t a s " , visuomenė pat i rs 
indomiu daiktu. 

Federaliai agentai ana naktį 
užklupo saliuną po num. !).">2 
\Vest 1S i»at. Ieškojo sukrau
tos degtinės, už kurią saliuni-
ninkas nenorėjo mokėti reika
lingu !><•(« i Šamui mokesčiu. 

Salinnininkas kaip gyvas 
bažijosi, kad jis degtinės iš
tekliaus nei mis, 

T»et neatlaidus agentai isi-
kraustė įsklepan ir ten susekė 
iškasta ilgą ne po paėiu kie 
mu urvą. l ' rvo gale a t ras ta 
18 galionu degtinės. ( 

Tai bent gudruoliai tie agen
tai. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). ' 

I š BRIGHTON PARKO. 

BUVĘS J U R I N I N K A S PA
PUOLĖ K A L Ė J I M A S 

Kriminaliam teisme teisėjas 
nubaudė kalėjimu nuo viene
rių mefu ligi gyvos galvos 
keturis plėšikus. Tarpe nu-
baustiiJŲ yra buvęs vienas ju
rininkas Joseph Vordon. 

Verdop vumnm saliune plė
šimo metu buvo pašautas . Bet 
pasveiko. 

Je i visi plėšikai butu taip 
baudžiami, kaip bematai prasi-
ra t i n t u* pi k tadarystės. 

ŠEŠI DARBININKŲ VADAI 
K A L Ė J I M A N . 

Prae i tam ketverge, bal. 3 d. 
Lietuvos Vvėiu 36 k p. ivvko 
mėnesinis susirinkimas. Pro
tokolai iš praeito mėnesio tri
jų savaitiniu susirinkimu tapo 
perskaityti ir pr i imti . Po ko
mitetu raportu, eita prie svar
stymu. Nutar ta su pagelba 
klebono šaukti bendra visu 
lietuviu susirinkimą ir prisi
rengti prie rinkimo parašu po 
peticija, reikalaujančia Lietu
vai nepi igulmybės. Kiti ne-
paigli reikalai ir įnešimai pa
vesta apsvarstyt i veikiamąjai 
komisijai. 

Susirinkiman buvo atsilan
kęs ai stovas iš L. Vvėiu 14 
kuopos Cieerd, III. su užkvie-
timu i kuopos rengiamąjį va
karą, kuris buvo surengtas 
praeitą nedėlią. Užkvietimas 
tapo priimtas ir nariai žadėjo 
nuvažiuoti 

Svečias. 

PRANEŠIMAS 
Užmokėkite taxus 

KIMBARK STATE B A N K E 
Suh-Station Connty Treasurer 

108th i r Michigan Ave. 
I y. patarnavimą užmokesčio 

neimame. 

I š BRIDGEPORTO. 

Išvežta Joliei kalė ji man še
ši darbininku vadai, k i tuomet 
prigulėjusieji prie 'Mangu sti
klu dau /vmo t r n s t o " . 

Kili S (raštininkai nubaus
ti piniginėmis pabaudomis. 

P A T R A U K I A TEISMAN PO 
LICMONA. 

NAUJA DARBO P A R T I J O S 
KAMPANIJA. 

Darbo part i ja pradėjo kam
paniją Illinois valstijos kons-
titucijinės konvencijos reika
lais. 

Praei tą ketvirtadieni pildo
masis Darbo parti jos komite 
tas inauguravo kampaniją. 

Aiandie vakare Musiefans 
Hali , 17o U'est VV'ashington 
gat . įvyko partijos atstovu iš 
Cook pav. susirinkimas. Kiek
vienai wardai ir kiekvienam 
precinktui bus išrinkti komi
tetai. 

Ketvir tadienio susirinkime 
nu t a r t a kampanijai surinki i 
$50,000 fondą. 

N E P A R I N K T I N O S POROS. 

"VVilliam Hennessv, ameriko-
nas, apsivedė su ėeke mergi
na. Susilaukė jie kūdikio. 

Motina rūpinosi kudikj mo
kyt i čekiškai, gi tėvas reika
lavo su kūdikiu visuomet kal
bėti angliškai. 

Motina nepaklausė. Tėvas 
t ad pametė namus ir išvažiavo 
į kitą miestą. 

J a u n a moteris po keliu mė
nesių, teėiau susekė vyro bu 
veinę ir ji suareštavo už ne 
davimą jai ir kūdikiui reika
lingo užlaikymo. 

Visas reikalas pasibaigs tei
sme. 

Tai pa vyzd is ir lietuvaitėms, 
kurios dažnai draugauja su 
svetimtaučiais ir paskui apsi-
veda su jais, kad tuo būdu pa
t i r t i daugelį nereikalingo 
vargo. 

Knglewood policijos nuova
dos pofiemonas O'Brien ki-
tnomel vakare buvo suarešta
vęs Leland X. ( irant, visai nie
kam nekattą vaikiną. Poliemo-
na< ji buvo paskaitęs papra •-

Kovo 30 d. Tautos Fondo ^2 
skvr. buvo sušaukęs extra sn-
si rink imą apkalbėjimui dviejų 
svarbiu dalyku: parašu rinki-
nią po peticija, reikalaujant 
Lietuvai absoliutės neprignl-
mybės ir tvėrimą Raudonojo 
Kryžiaus skvrio, kurio užduo-
tis bus gelbėti lietuvius Lie
tuvoje, renkant drabužius ir 
maistą, ypaė maistą mažiems 
vaikitėiams. Parašu rinkimui 
komisija išrinkta iš sekanėiu 
ypatų: J . Žakas, B. Jaka i t i s , 
l \ Moekaitė, K. Tvarkunas , D. 
Adomaiėiutė ir Y. Deveika, 

Komitetas gavės peticijos 
blankas paskelbs to darbo pie
ną, kur bus galima užsiregis
truoti , gauti blankų ir t t . 

()rganizavimui Raudonojo tuoju plėšiku, 
. l i s .buvo nugabentas poliei- Kryžiaus skyriaus išrinkta ko

jos nuovadon ir ten, kaip pa
prastai , l>e jokio gailestingu
mo kamantinė jnmas. 

Dabar (Irant nuo polieinono 
reikalauja $25,1X10 nž neteiso-
tą anš tav in ią ir be jokio pa
mato intarima. 

P A S A U L Y J YRA 29 R E S 
PUBLIKOS. 

Monarchijų t ik 21. 

Paryžius, bal. 4.- Pasaulis 
republikouiškėja. Pinu karės 
buvo kuone lygus skaitl ius mo 
narehiju ir respublikai. (Ii 
šiandie yra 29 respublikos 
prieš 21 monareliiją. 

Rusija, Vokietija ir Austri
ja priskaitoinos prie pavieniu 
respublikų. 

Po taikos respublikų skait
lius žymiai pasidaugins. 

Didžiausia respublika yra 
Kinija su 4()0 milijonų gyven
toju. Mažiausia San Marino — 
su 11,000 gyventojų. 

— Rymas, bal. 4.— Čionai 
vieši Su v. Valstijų karės lai
vyno sekretorius Daniels. 

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

New York, bal. 4. — Mek
sikoje pramatoma nauja revo
liucija prieš dabartinį Meksi
kos autokratą Caranzę. * 

Meksikos atsidūrė buvusio 
tos šalies prezidento Huerto 
karės ministeris gen. Aurelio 
Blanąuet su savo štabu. Gen. 
Blanąueto tikslas nuversti Ca-
rranzą ir sugrąžinti šaliai lai
sve. 

: lisija iš sekanėiu ypa tų : B. 
.i kaitis, ,1. Dimša, D. Ado-
rnaiėintė ir M. Petraviėienė. 
Tam Komitetui pavesta rūpin
tis tuo dalyku su patarimu, 
kviesti visas draugi jas i pa-
gilbą. Trims komisijos na
riams ir skyriaus valdybai, su-
pelnuota t a ip veikt i : pirmiau
sia kreiptis tik i vietines mo
terių d ra ugi jas, pa tar iant iš
rinkti komisija ir išdirbti tin-
kamiausią pieną tam darbui. 
Tas darbas mis tuojaus pra
dėtas. 

Todėl T. F . 32 skyr. atsišau
kia į gerbiamas moterių drau
gijas prašydamas neatsisakyti , 
bet noriai prisidėti prie to taip 
brangaus ir garbingo darbo. 
Visų mūsų yra užduotis gel
bėti ir šelpti mūsų viengen
čius Lietuvoje kuo tik galime. 
Tok iri būdu bus lengviau 
jiems kovoti už savo teises. 

Taigi , su tuo reikalu mūsų 
išrinkta Komisija atsi lankys į 
jūsų susirinkimus kviesdama į 
darbą. Todėl, neatsisakykite 
nuo to, bet visos, kaip viena, 
stokite j darbą, į pagelbą. mū
sų tėvynei ir viengenėiams. 

T. F . 32-ras skyr. 

IŠ AM. RAUD. KRYŽIAUS. 

Chicagos skyrius, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus , Room 511, 
58 East YVashington St., turi laiš
ku, rašytų Chicagieeiams, kurių 
krasa nesuranda: 

Valentin Bartels, Cortez St. 
J a k o b B e r n a e k e , H 1 7 N . P a u -

5aa $t. 
Mr. Bruno Bohler, e-q Athletic 

Club, Madison St. 
Minche Dieheff, 756 W. Adam 

m. 
W i l h c l m F . E d e l , 3 4 1 0 N o r t h 

Western Ave. 
Friedrich Elingshausen, 231 N. 

Clarek S t , Albe Hotel. 
Mr. Eugen Gelb, 0607 Dorehes-

ter Ave. 
Ignatz Gross, 44 Clark St. 
Mr. Philliph Hąide, 2915 Alba-

ny Ave. 
Christ Bertram, or Mothor OaV 

roline Holle, Chicago, 111. 
Nieolaus Jakoby, Chicago, 111. 
Johann Kandlbinder, Chicago, 

111. 
Anton Karlhofer, Chicago, 111. 
Messrs. Ferd & lsrael Katz, Ge

neral Delivery. 
Mr. Josef Klawick, 5303 Indi

ana Ave, or c-o Mandelbaum 
Safe Mover, 135 South Ave. 

Frank Kummer, Hotel Bismark, 
1450 Cleveland Ave. 

Ashil Kramer, Abendpost offi-
ee. 

Mr. Lasehowe, 11 2146 Maryno 
St. 

Miss J\rargai"<>the Tiawton, 2113 
LeMoyen St 

Mr. Leiser Lemborgcr, Chioago, 
111. 

Mr. Fritz Lop, 430 So. State 
St. 

\Villy Ludvvig, r-o Marshall 
Field & Co. 

M r. Henry Maturschen, 0241 
Dorehcster Ave. 

IVIias Edna Millor, 0464 Dorees-
ter Ave. 

Mr. Josef Nagy, 1682 Wight 
St. 

Mr. Miehael Ostertab, Taooma 
Building, 

George P. Poppoff, 817 W. A* 
dams St. 

Mm Max Reiehmann, 3461 Lin
coln Ave. 

Mr. Ady B. Sachs, 1945 Lin
coln Ave. 

Mr. Niek Schmith, 1417 \Volf-
ram St 
Mr. Johann Seidl, Chicago, 111 

Mr. Alex Spitzer, General Deli
very, L. S. M. S. Railroad Co. 

Mr. D. Talitnika, g5 W. 12th 
o* 
C? I * w 

Mr. Wagner, Chicago, 111. 
M r. George AVagner, 518 Green 

St. 
Johann AVcnzel, Chicago, 111. 
Mr. Felix Yahns, 3969 Barry 

Ave. 
Grigor A. Zaharieff. W. Adams 

St. 
Ten pat yra laiškas kaerivio 

Samucl Motty raštya adresu Mr. 
Joseph Mascow. 311 — 27th St. 

L. R. K. LABDARINGOS SA
GOS CENTRO VALDYBA: 

BriS tmmmmm 

Kuo. Ant Pavilionis 
Kėdainių klebonas mirė 

Sausio 13 d. 1919. Velio
nis buvo apie 51 metų ir 
paėjo iš Kauno Guberni
jos ir Pavieto, Kėdainių 
miestelio šv. Jurgio pa-
rap. 

Giminės ir pažįstami 
kurie norite daugiau su
žinoti kreipkitės sekančių 
adresų: 

Benediktas Ogintas, 
j brolis 

4502 Honore Str. 
Chicagoo, 111. 

Kas Geriau? į f5—— 

Ar mokėt i randą visada ir n ieko 
neturėt i? Ar turėti savo l o m a gražu 
n a mg.. K u r i s p a r a iŠ r a n d i ; lftalmoK^fl. 

Parsiduoda visai naujas murinia 
namas ? 1,000. Pig iau negu Jis kašta
vo pąbudavoti; 2-jų augštų po 5 di
del ius kambarius, su "Sun Parlors," 
su elektriką, gazu, ba l toms Rinkoms I 
Ir maudynėmis , su visais augš tos k le- j 
sos jtaisymais, su gerais porčiai Ir su 
dideliu plačiu lotu 30x125 pėdas. N a 
mas labai šv iesus H abiejų, pusiu Ir 
aplinkui apsibudavota puikiais na
mais. Randasi tarpe lietuviu. Norin
tieji puikaus namo greitai ats išauki
te ir gal i te nupirkti pigiai Ir užteks 
$500 Jmokėjimui, o l ikusius randos iš 
mokės . 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORItTS 
Lietuvis 

— * > ^ * ' 

REIKATJNGAS partneris su pini
gais . Ijahni geras biznis. Galima pa
daryti daug pinigu. Atsišaukite la išku: 

DRAUGAS p r e . co., 
1800 W. 46th St. No . 25. Chioago. 111. 

LIBERTY LAND & INVEST-
MENT CO., 

3.101 S. Halsted St. ClUoago, III. 

Klauskite J. Sinkaus. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wis. 

boriua. A t l i e 
k a v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
pigtausiai. Tu
riu savo karą-
bonus ir auto
mobil ius. 

Taipgi dides
nę dali grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P n o n e Drover 4139 

- X 

REIKALINGAS. 
Vyras su $1.000 ar $1.500 kuris no
rėtu oi t i j patnorystv. pasisekimas 
gvarantuojamas. nes aft turiu per
daug darbo. Norint daugiau infor
macijų raftykite ar ypatiškai atsi lan
kykite. 

Jos M. Ažukas 
3303 Auburn Ave. Chicagt). 

Yards 3036 

Pataikau savo pusbrolio Stanislo
vo Bernoto paeinančio iš Kauno Gu-
bern. Raseinių Pav. Šilalės Parap. 
Kutimų Kaimo. 

Kas apio ji / inote malonėkite pra-
nešti už ka busiu dėkingas. 

Antanas 
">01 T.incoln Ave. 

Vištartas 
Rookford. III. 

PRANEŠIMAS 
Tio kurie norite išsiimti Ameriko

niškas—pil ietybės popieras, aš va
žiuoju kasdiena j miestą ir pagelbė
siu Jums Išsiimti. Taippat parduo
du knyga "įs tatymas Vnkstietini-
nio," kurioje nusite k lausymus ir a t 
sakymus Lietuvių ir Anglų kalbose, 
kaina 3:">e. Adresuokite. 

Jos M. Ažukas 
3303 Auburn Ave. Chicago. 

Yards 3036 

Dva. vad. kun. I. Albavičius, 
717 W. 18th St., Chicago, 111. 

Pirm. A. Nausėda, 1658 Waban-
Hia Ave.. Chicago, 111. 

Vice-pirm. F. Verj'ga, 4539 So. 
Marshfield Ave., Chicago, 111. 

Nut. rast. Jonas Purtokas, 443< 
So. Fairfield Ave., Chicago, 111. 

Fin. rast. Alex Dargis, 726 W. 
18th St., Chicago, 111. 

Ižd. prof. kun. Pr. Bučys, 2634 
W. M?**ouette Rd., Chicago, 111. 

Iždo Globėjai: 
Kun. I. Albavičius, 717W. I8th 

St., Chicago, 111. 
Juoz. Rupšis, 4430, So. Maplc-

wood Avp., Chicago, 111. 
Direktoriai: 

Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 
Marąuette Rd., Chicago, III. 

Kun. Ign. Albavičius, 717 W. 
18th St., Chicago, 111. 

Kun. F . Kudirka, 1644 Waban-
sia Ave., Chicago, 111. 

Alex Dargis, 726 W. 18th St., 
Chicago, 111. 

Ant. Nausėda, 1658 Wabansia 
Ave., Chicago, 111. 

Juoz. Rupšis, 4430 So. Maple-
wood Ave., Chicago, 111. 

Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 
Ave., Chicago, Itf. 

Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 
Ave., Chicago, 111. 

Jonas Petraitis, 4358 So. Wash-
tenaw Ave., Chicago, 111. 

Juoz. J . Elias, 4600 So. Wood 
St., Chicago, 111. 

B o l e s l o v a s S e k l e c k i s , 3 4 2 7 A u -

Pirm. A. Grobas, 1117 Krntn-
cky, Ave. 

Vicc-pirm. J. StmiRkas, 1414 
Now York Ave. 

Rast. A. Brusaka, 824 High 
Ave. 

2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supo
rini* Ave. , 

Iždininkai T. O i gal i u nas, 1437 
So, 114h St. 

Orp;. Raš. Tg. Ermala, 1717 
E r i c A v e . 

Maršalka M. Daunora. 
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis, 

J, Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mo-

noRJ po pirmai tą nedėlią. 

Pristatom Jums DYKAI 
1919 M O D E L I A I J A U G A T A V I IŠSIUNTIMUI 
Nei jokia kita firma nepasiūlys jums tokios vertPi 

arbatokias išlyga*. 
•IUHĮ pasiiin-
kiauri iš 
44 Stilių 

spalvų ir didžio žino
ma ''Rangar" dvi

ratį, prmiuniimas u p 
okamas. Siunčiamas 
t a o D I E N Ų I Š M Ė 
GINIMUI. Iš mūsų 
didelio katalogo pa-

'ii inkile i > u i k q 
RANGENdviratį. 
M e s užmokame 
sugrąžinimo kaš
tus jeigu nepa
tiktų, Gali vi»a 
m«"nesj iamėgin-
ti dykai. i E -
MOS FABRI
KO KAINOS 
tiesiog jums iš 
seniausios ir ge
riausios bendro
ves sloj aalyj. 
RATAPLANKIAI 
Lempos. Ragai 

ir kitos dal įs uf. 
pusę kainos. 
Nesiųskite Pinigų 

bet rašykite šiandie 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.; 
A K I Ų SPECMALTSTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso va landos: nuo 9 iŠ ry to iki 
9 vai. vakare. Nedė l iomis 9 iki 11 
4640 S. Ashland Ave . k a m p . 47 St 

Telefonas Yards 4317 
Tele fonas Boulevard 6487 

Dr. M . Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, I L I J I N O I S 
Telefonas Yards 50S2 

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

Elektros 
vieša 

RANGER 
Motorbike 
Reikalaujame Važine 
jančiu Alintu visur 
o gausite katalogą >> pilnas informacijas apie 30 
dienų išmėginimui ^vkai. Nepirkite kol negausi
te . RAŠYKITE ŠIANDIENA. 

MEAD CYCLE COMPANY 
Dept. H -395 Chicago, H 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
1758 W. 47th S t , Chicago, I1L 
Ofiso Telefonas Boulevard 16f 

Hamu Tel. Seeley 430 

{ ! » » • ! • » » • » »i « • • • » • » » • • • • • • • ! 

Dr. a M. GLASER 
Prakt ikuoja 27 metai 

Ofisas S148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, 111. 

S P E C I J A U S T A S 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų l igų. 
OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo t 

iki 8 valandai vakare. 
Nedė l iomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687 

? » • • ' 

Paieškau savo dukters Juzefos Rui-
kaitės po vyru Munkevirieno. Paeina 
iš Kauno tfub., Telšių pav., Varnių 
miestelio. Prasi kare gyveno Lietuvoj. 
Dabar girdėjau, buk aštuoni metai 
kaip Chioagoj gyvena. Meldžiu jos 
paėios ar kas apie jų žinote, praneš
kite man tuojaus už ką busiu dėkin
ga. Su manim gyvena jos du broliai 
ir sesutė kurie yra jos labai pasiilgo. 

Zofija Huikienė, 
1617 W. 35th S t , Chicago, III. 

PRANEŠIMAS, 
Dievo Apveizdos parapijos 

Lietuviams. 
Daug Šios kolionijos Lietu

vių parėję iš darbo eina ant 
kampų ar kur kitur pirkti 
"Draugą" bet ant nelaimės 
kaip kada negauna, na žmo
gus su nemalonumu perleidžia 
vakarą, nes be laikraščio per
leisti diena tai ir yra nemalo
nų. 

0, kam nemalonumą kentėti, 
praneškit man o aš pristatysiu 
kasdieną į namus, ir nereika
lauja kad iška-no mokėtumet. 
Galėsite mokėti kas mėnesį ar 
savaitė. 

A. STULGINSKAS, 
1817 S. Union Av. Chicago, UI. 

burn Ave., Chicago, 111. 
Anastazas Valančius, 1442 So. 

49th Ave.; Cicero, 111. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $8.40. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas sute ik iamas dykai. 

K a m p a s 18-tos gatvės. 
8-čios lubos virš Platt 'o aptiekos. 

Kambaris 14. 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite j mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki S 
vai. vakare. Nedėl ioj nuo 8 vai. 
rvto iki 12 valandai diena. 

Resid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 
Telefonas Haymarket 3544 

D M , MOTO, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 33»4 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9093 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedė l iomis 10 — 12 d. 

iiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiMiiiJimiiii 

F. P. BRADCHUUS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Oor. Clark St . 
R o o m 1207, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILL1NOI8 

Gyv.: SI 12 So. Hals ted Street 
Telefonas Yards 2390 

S . • • » » - , , , mmmĘį 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pu l lman 342. 

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

•v 

PAINTERIAI - MALIORIAI 
BRIGHTON PARKE. 

Puoš iame namus iš lauko ir iš v i 
daus. Darbus a t l i ekame kuogeriaus ia 
ir už juos gvarantuojame. Sąlygos 
lengvai prieinamos. Kreipkitės laišku 
arba ypatiškai, arba telefonu. 

Poška i r Paskališkas, 
4432 So. Fairfield Avenue, 

Chicago, m . 
Tel. MoKinfoy 5*48. 

EXTRA. 
REIKALINGAS 

NAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Deng iu v iso
kius popierinius s togus ir taisau se 
nus. Dedu rain paipas, dirbu bleki-
nius kaminus , dedu blekines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu v i sokius s to 
gus ir v isokius blokinius darbus. 

Darbus užimu visose dalyse Chl-
cagos. Darbą at l ieku atsakančia i ir 
duodu gvarantiją. K a m tokia ž m o 
g u s reikal ingas, kre ipkitės 

Lithuanian R e d Roof ing Co., and 
Sheet m e t a i Works , 2100 W . 24th St. . 
Tel. Ganai 4802. 

SPECIALIS PER ŠĮ 
MĖNESĮ PASIULIJIMAS. 

Mes duodame vieną karvę, dvi 
kiaules ir 12 vištų kiekvienam ku
ris pirks vieną iš mūsų 40, 80 ar 
1G0 akrų farmas. Dobilų, bulvių 
ir ežerų apielinkėj, Vilas County, 
Wiseonsin. Kaina $20.00 už akrą 
ant lengvų išmokeseių. Rašykite 
ar atvažuokite. 

G. F. SANBORN 
Savininkas, 

CHAS. GODLESKI, 
Lietuviškos Kolonijos Direktorius 
9 0 3 P e o p l e s G a s B l d g . , 

Chicago, 111. 
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