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BOSTONE SUAREŠTUOTAS 
GARSUS MATEMATI

KAS. 

Jis intariamas bolševikizmo 
propagandoje. 

į Viciory Loan 

Vokiečiai teisinasi už latvių 
valdžios nuvertimą 

PREZIDENTAS SAKOSI 
NAMIE BUSIĄS Už 

MĖNESIO. 
BELGAI PRADEDA GRU 

MOTI. 

šitą pirmadienį vokiečiai gau
sią sutartį. 

Nes ne visi jų reikalavimai išt 
pildomi. 

Paryžius, geg, 3. Vakar 
prezidentas W ii šonas pasima
tė su kongreso militariniu ko
mitetu, kuris lankosi po nute-
riotą Prancūziją ir kitas šąli J 

Komitetui prezidentas pasa
kė, jog taikos sutartį talki 
ninkai vokiečiams atstovams 
induosią šitą pirmadieni, ge
gužės Ji 4"'V-'J-

Pažymėjo, jog taikos sutarti 
vokiečiai atstovai turėsią pat
virtinti ne vėliaus gegužės 2*2 
dienos. 

Vokiečiai atstovai turės su
tarti patvirtinti arba atmesti. 
Tam tikslui jiems bus duota 
daugiausia 15 dienų laiko. 
• Talkininku atstovai su vo 
kiečiais atstovais neturėsią jo 
kių diskusijų žodžiais. Viskas 
jiems mis pranešta raštu. Ras
tu vokiečiai turėsią statyti vi-
šokius paklausimus ir talkinin
kams atsakymus. 

Pagaliaus prezidentas komi
tetui pranešė, jog jisai sugry-
>iąs namo apie birželio t die
ną. 

Pasklydos gandas, jog pa
imti vokiečių karės laivai bu
sią sunaikinti — nuskandinti. 
Rusią palikta tik dalis, prigu
linti Italijai ir Prancūzijai. 
Tos šalys galėsiančios naudo
ti es laivais. 

Paryžius, ^o^. 3. — Su tai
kos sutarties patvirtinimu* vo» 
kiečiai belgams turės duoti 
$500,000,000, kaipo dali atly
ginimo. Taip -.atarta taikos 
konferencijoje, kaip to belgai 
reikalavo. 

Bei kiti belgu teritori jaliai 
reikalavimai neišpildyti. Pati 
Belgija ateityje stipriai neaj^ 
drausta nuo priešininkų. 

0<d to šiandie belgu tauta 
nerimauja. Belgijos parlamen
tas svarsto tuos visus klausi
mus. Spaudoje pasigirsta grū
mojimai, kad belgai atstovai 
nepasirašysią po taikos sutar
timi, jei nebusią išpildyti įą 
reikalavimai. 

VOKIEČIAI TEISINASI 
LIEPOJOS REIKALE. 

Sakosi jie nekalti latvių val
džios nuvertime. 

RUMUNAI ARTI UNGARI 
JOS SOSTINĖS. 

Su kariuomene eina ir rumunu 
karalius. 

Vienna, ^ . 3. - Iš Bueba-
resto laikraščiui Xeue Freie 
Presse pranešama, jog rumunų 
kariuomenė artinasi link Un-
garijos sostinės Budepesto, 

Su kariuomene eina ir Ru
munijos karalius Ferdinandas. 
Jam draugauja keli prancūzų 
generolai. 

Madridas, geg. 3. (Jegu-
žės 1 d i e n ą č ia p r i e š a i s va l s -
tybės banką įvyko susirėmi
mas socijalistų su policija. 21) 
polieijantai ir daugelis žmo
nių sužeista. 

Paryžius, geg. 3. — Balan
džio lti dieną Pabalti jos vokie
čiu kariuomenė su generolo 
von i\Ą Moltzo kariuomenės 
pagelba netikėtai užpuolė Lie
poją, laikiną latvių valdžios 
sostine. Nuvertė latvių va1-
džią, didžiumą ministerių Su
areštavo ir įsteigė vienų vokie-
cių va ldž ią . 

Anglija tad užsistojo už lat
vius ir pareikalavo, kad vokie
čiai pasiaiškinti) tokiam savo 
pasielgime. 

Dabar vokiečiai davė atsa
kymą Anglijai. Sakosi jie esą 
nekalti latviu valdžios nuver 
time. Tą valdžią nuvedę ne 
vokiečiai, bot Liepojoje paki
lusi tuo metu revoliucija. 

Revoliucijom erių didžiuma 
buvo Pabaltijos vokiečiai. Tai
gi šitie šiandie ir šeimininkau
ja Liepojoje. 

Boston, Mass., ^<y. 3. - Va
kar čia su kitais raudonaisiais 
po trukšmingos socijalistų 
šventės suareštuotas ir garsu* 
matematikas William Sielis, 
buvęs Harvardo universiteto 
nepaprastas studentas, nes vi
sai jaunas baigė tą mokslo į-
staiga. 

Po socijalistų riaušių polici
ja suareštavo apie 100 raudo
nųjų, vyrų ir moterių. Tarpe 
anu yra ir Sidis. Jo tėvas vra 
Dr. Boris Sidis, psycbopatolo-
gistas, rusiškas žydas. 

Stebisi jo suareštavimu. 

Mokslo sferose pakilo ne-
| paprastas nusistebėjimas, kuo
met laikraščiai pranešė apie 
jaunuolio Sidis suareštavimą, 
kaipo raudonojo radikalo. A-
!>elnai y ,- -^nėjama, kad jis ra-
dikali/.man galėjo palinkti 
vientik mokslo tikslais. 

Tai buvo 1910 metais, kuo
met VVilliam Sidis ėjo 11 me
tus ii- įstojo Harvardo univer-

Psitetan. Būdamas 2 metu am
žiaus jis jau mokėjo skaityt1!, 
gi sekančiais metais jau rašė 
spausdinama tėvo našinėle. 

Kidamas 7 metus jis buvo 
jau gabus išlaikyti kvotimus is 
anatomijos Harvardo medika-
lėj mokykloj. 

Ridamas 8 metus amžiaus ji^ 
išlaikė kvotimus įstoti Ma&sa-
ehusetts technologijos institu
tam Tuomet jau jis galėjo kal
bėti be angliško prancūziškai, 
vokiškai ir rusiškai, taippat 
galėjo skaityti latiniškai ir 
graikiškai. 

< < Ketvirtoji apimtįs". 

PAKILĘ NESUTIKIMAI 
TARP VOKIEČIU. 

Berne, <x^^. 3. — Anot pra
nešimų, tarpe vokiečių atsto
vų taikos konferencijoje pa
kilę nesutikimai. (Jali įvykti 
atmainos atstovybėje. 

Pirmaisiais metais Harvar
do universitete Sidis turėjo 
paskaitą Harvardo matemati
kų kliube temoje apie ketvir
tosios apimties (dimension) tie 
l'iniciją. Žymiausieji, profeso
riai stebėjosi to vaiko nepap
rastais gabumais. 

Šiandie jis uždarytas kalėji
me bendrai su trukšmadariai* 
radikalais. 

VVilliam Sidis eina H) metus. 

-«j DAUGELIS ŽMONIŲ NU-
LINČIUOTA SUV. 

VALSTIJOSE. 

Prez. YVilsonas busiąs namie apie birž. 1 
_ 

Belgai grūmoja nepasi
rašysią po taikos 

sutartimi 

Washirigton, geg. S. — 
Karė laimėta. Tą laimėji
mą reikia tad kaipir ap
vainikuoti. Tam tikslui 
reikalingi pinigai Vy
riausybė ant greitųjų rei
kalingus pinigus gali gąu-

Į ti tik nuo žmonių pasko
los formoje. 

Yvriausvbė tad ir na s-
kelbė Pergalės Paskola. 
Kaip Laisvės Paskolas 
karės melu žmonės gau
siai rėmė, taip turi remti 
ir šitą paskutinę pasko
la. 

• * 

Paskutinės žinios iš Pa
skolos kampanijos liudija, 
kad surinkta vos tik tre
čioji paskolos dalia** nes 

f nepilnai pusantro milijar
do. 

Tuo tarpu kampanijai 
palieka tik viena savaitė, 
tik 7 dienos. 

Reiškia, kad su Pasko
la prastai einasi. Nešima- į 
to stokos patrijotizmo. 
Bet, turbūt, čia svarbiau
sia role lošia perdaug di-
delis pasitikėjimas savi
mi, (ii tas pasitikėjimas 
dažnai daugelį ir suklai
dina. 

Nedaug laiko palieka 
kampanijai. Keikia dabar 
veikimą^ jau patrigubinti. 
Reikia visiems imties 
darbo, kad Paskola laiku 
butų surinkta, kad mūsų 
kareiviai butu kuovei-
kiaus parvežti iš Europos, { 
kad vyriausybei reikalin
gi pinigai butų laiku pa- j 
gaminti. ! 

Nelaukime, kol ateis i 
mūsų namus kvieslys, 
klausdamas paskolos. Bet 
patys, be pakvietimo, pir
kime valdiškas notas. 

Tarpe nulinčiuotų yra ir mote
rių. 

i i 

New York, <J;V^. 4. — "Nat
ional Association for tbe Ad-
vaneement of Colored Peoplo' ' 
paskelbė, kad per praėjusius 
o metu Suv. Valstijose nu
linei uotą o,224 žmonės. 

188!)—IMS metu laikotarpiu 
įsiutusiu minių aukomis krito 
šiaurinėse valstijose 219 žmo
nių, pietinėse — 2,834, vaka
rinėse — 156*, Alaskoj ir kitur 
— 15 žmonių. 

(leorgia valstija užima pi r-

Suomių kariuomene 
paėmusi Petrogradą? 

Austrijos atstovai nukeliavę 
Paryžiun 

SUOMIAI PAĖMĘ PETRO- j AUSTRIJOS ATSTOVAI 
GRADA. 

Tokia žinia gauta Paryžiuje. 

PARYŽIUJE. 

Paryžius, gvg. 4. — Čia gau
ta iš pasitikėtinų versmių *'•-
nia, kad Suomijos kariuomenė 

mąją vietą, nes ten paminėtu j paėmusi nuo bolševikų Pelro-
laikotarpiu nulinčiuota 386 pradą. 
žmonės. Paskui seka: Mississi-
ppi su 373, Texas — 385, Loui- PIETŲ APRIKOS PREMJE-
siana — 313, Alabama — 27(5. RAS PAKILO PRIEŠ 
A rkansas — 2.14, Tennessee — j BOLŠEVIKUS. 
1!)(), Florida — 178 ii- Kentu-J 

h 
(•k y — m. 

Linčiavimai žmonių tesėsi 
ir šios karės metu, nežiūrioji 
i prezidento \Vilsono atsilie
pimą liauties tai]) nežmoniškai 
elgties. 

1918 metais nulinčiuota 63 
n i gėriai (tame skaitliui* 5 
moterys) ir 4 baltieji. 

Ir visu laiku nebuvo atsi
tikimo, kad teismas nubaustų 
linčiuotoms. Poroje atsitikimu j 
l inčiuotojai b u v o te i s iami , bet )('' 
t e i smo pa l iuosuot i . 

Reikalauja suregistruoti visus 
svetimšalius. 

Paryžius, geg. 4. — Čionai 
taikos konferencijon atke'u-iv-
vokiečių Austrijos atstovą*. 

Vokietijos perkasas Tv •!, 
lurbut, bus pavestas tarpiau-) 
.linej kontrolei. 

MUNICH0 ŽMONĖS DŽIAU-
GIASI NETEKĘ SO

VIETO. 

Prikankino juos gana bolševi
kai. 

, Capetown, o ,Tohnn-
Berlynas, gi\g. 4. — Valdžia 

kar iuomenė , Įveikusi bavarų 
nesburge, Pietų Aprikoje, ly- j bolševikus, miestan Municlia 
gini kaip ir kitur sŲcįjalistai j jnėjo iš visų šonu gegužės 

RUSŲ BOLŠEVIKAI GRŪ
MOJA RUMUNIJAI. 

Pasiuntė ultimatumą, kad ru
munai apleistų Besarabiją. 

Iv 

BOLŠEVIKAI GERAI AP
MOKA SAVO KAREI

VIUS. 

BUS PASKUBINTAS KA 
REIVIŲ SIUNTIMAS 

NAMO. 

Su rugsėjo 1 d. jų neliksią Vo
kietijoje. 

Berlynas, geg. 1.—Bavarijos 
bolševikams nesunku gauti ka
reivių j savo raudonąją gvar
diją. 

Kodėl I Todėl, kad papras
tam kareiviui dienoje moka
ma po $7. Oficierams mokama 
$250 per mėnesį ir jstojant 
gvardijon duodama dar $750 
bonusas kiekvienam. 

Tik visas vargas, kad tie 
bolševikiški pinigai neturi jo
kios vertės. 

Washington, geg. 3. Se
niau buvo išreikštas preziden
to \Vilsono noras, kad kuomet 
taikos sutartis bus patvirtinta, 
idant iš Vokietijos kuovei-
kiaus amerikoniški kareiviai 
butu siunčiami namo, Ameri-
kon. 

Tad šiandie karės departa
mentas jau turi pagaminęs 
pienus, kad tą prezidento no
rą pilnai išpildyti. Kad su 
rugsėjo 1 diena Kuropoje ne
liktu nei* vieno Suv. Valstijų 
kareivio. 

(lene ralis štabas^ deda pas
tangas, be to, paskubinti de 
mobilizaciją namie. 

Vakar oficijaliai buvo pas
kelbta apie naujų drabužių rei
kalingam) kariuomenei. Naujų 
drabužių perviršis apskaityta 

Londonas, \^^. 3. — Husų 
bolševikų valdžia pasiunta Uu-
nmnijai ultimatumą. Pareika
lavo, kad i 4S valandas rumu
nai apleistu visą Besarabiją, 
Kitaip busią blogai. 

Bolševikai grūmoja rumu
nams norėdami pagelbėti Un-
garijos bolševikams, kurie se
nai šaukėsi pagelbos. 

Nes kaip žinoma, skaitlinga 
rumunų armija eina ant Bu
dapešto ir angarus bolševikus 
laukia pragaištis. 

Tad prieš rumunus mėgina 
pakilti rusų bolševikai. 

Bet vargiar rumunai pabugs 
Lenino grūmojimų. 

ILLINOIS SENATAS PRIE-
MĖ SAUSŲJŲ BILIŲ. 

labai t r ūksminga i praleido sa
vo šventę. Buvo pakėlę riau
šes. 

Tad vakar veikiantysis ša
lies premjeras .Malan paskcl-

jog jis tuojaus paduoda i 
parlamentan biliu, reikalau
jantį suregistruoti visus sve
timšalius. 

Taippat biliumi reikalauja, 
kad kuoveikiaus iš Pietų Ap-
rikos butų deportuoiami visi 
bolševikai ir vi.- rūšies 
raudonieji propagandistai. 

BOLŠEVIKAS GAVO KALĖ 
JIMA. 

Nubaustojo brolis pažada jį 
"pagydyti ' ' . 

'Spivngfield, 111., ^^ 3. 
Illinois senatas vakar psičniė 
''sausųjų'* paduotą bilių, su
lig kurio probibicijos metu 
bus leidžiama valstijos agen
tams ieškoti paslėptų svaiga
lų po namus. 

Nelengva surasti vardas to
kiam biliui. 

tik ligi ateinančio rugsėjo i 
d. Reiškia, kad ligi to laiko tu
rės but pasibaigusi demobili
zacija. 

New York, geg. 3. — Tarp 
kitu raudonųjų už riaušes so
cijalistų šventėje čia nubaus
tas trimis mėnesiais kalėjimo 
ir augštesnės mokyklos moki
nys Olande Mintzer. 

Šitas jaunuolis teisme kbui-
<iamas pasisakė esąs bolševi
kas. 

Jo brolis, Natban Mintzer, 
21 metu, yra kareivis. Andai 
jis sugryžo iš Prancūzijos. 

Bylos metų jis prašė teis
mo paliuosuoti jo brolį. Sakė, 
jei jis bus palmosuotas, tad 
veikiai jis jį "pagydysiąs 
nuo bolševikizmo ligos. 

dieną pusiaudieniu, anot Įnik 
raščio Y.ošsis<bo Zoitung. Su, 
imtas bolševiku rnudonosio 
gvardijos vyliausias vadas Iv 
gelbosor. 

Kariuomenė tuojaus užeini 
visus valdiškuosius bustusj 
Daugelis bolševikų apginkluo
tu darbininkų pasidavė pauė 
darni ginklus. 

Gyventojai valdžios kariuo-| 
menę visur pasitiko krikštnv 
m a i s. 

Bolševikai prieš paskutinį 
savo galą nužudė daugelį žy
mesnių bavarų, kuriuos visa 
laikas turėjo po raktu kairn 
nestovus. 

Dalis bolševiku vadu 
4. C 

raudonosios gvardijos būriais 
vis-gi suspėjo pasprųsti i§ 
miesto ir kitur apsikasti. 

Bet su tuomi jie nieko ne
laimės. 

PALEISTAS ISPANIJOS 
PARLAMENTAS. 

Nauji rinkimai įvyksią birže
lio 1 d. 

« ' 

200 RIAUŠININKŲ TEIS 
MAN. 

Londonas, u:e^. 4. — Iš Mad
rido pranešta, jog karaliam 
Alfonso Įsakymu paleista I--| 
panijos parlamentas; 1 ^ 

Nauji parlamentan rinki
mai nuskirta į birželio 1 die
ną. 

PLEČIASI ALBANŲ SUKI-
LIMAS PRIEŠ ITALUS. 

Saioniki, ^g. 3. — Albani-
jos gyventojų sukilimas prieš 
ten veikiančią italų kariuo
menę plečiasi visu smarkumu, 
anot gautu pranešimų. 

Sukilėliu vadas turįs apie 
PIRKITE KARĖS TAUPY-14,000 išlavintų militariškai vy-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). įrn. 

Cleveland, 0., ge<r. 3. — 200 
riaušininkų atsidūrė teisman 
už riaušių kėlimą socijalistų 
šventėje gegužės 1 (L 

Visi išvien paremkite "Victory L Pirkite Paskolos Bondi 
N 
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"DRAUGAS" 
Eina ka>ili« tią išskyrus nedėldicnius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metama $5.00 
Pusei Metų $3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai-
k&4 skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
Hdresą. visada reikia prisiųsti ir senas 
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• laišką. 
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1800 W. 46th SL, Chicago, III. 

Telefonas McKinley 6114 

* 
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Šaukia Seimą. 
Perskai tėme ' ' L i e t u v o j ' 1 

pėtnyčios numervi atsišauki 
iną, kviečiantį lietuvi m- susi-
važiuoti šeiniau i Chieagą bir
želio !>, 10 ir 31 ii. Kviesliu ko-
npsijon, kinius ištisa litanija, 
turbūt per ncapsižiurėj'iną. 
pateko asmenys ir pasirašyti 
nemokantieji ir asmenys, ku
riui > per telefonu** sugaudyta 
ir kurie nenoromis savo va r 
dus skelbti davė. 

Atsišaukdami, kviesliai stn-
io eilę klausimų, vis klausda 
nu ar nesudreba l ie t inio šil 
dis, ar neužverda jo kraują-
Aslose del vieno ar kito pašau 
!y,l nuotikio. Vietomis patai
ko. Kaip del Vilniaus užėmimo 
l'*nka»s, t ikrai lietuvį apmatui? 
i Ma ir širdis rūstybėje sndre 
hn. Bet ką čia seimas gelbės? 
Dėlto, kad Chicagon suvažiuos 
karšla-kalbiai . lenkai is Vil
niaus nepal'ė.tis. Lenki] kariuo
mene išvarys arba talkinu; 
kai, lietuvių diplomatijai 
spaudžiant, ar Lietuvos ka 
nuomonė. Nejaugi seimo kvie
sliai taikosi sau Lietuvos dip
lomatiją pasisavint i ! Atrodo, 
kad seimą; šaukiantieji nebe-
pasitiki Lietuvos valdžios at 
stovais Paryžiuje, o mano rei 
kalą į savas rankas paimti. 

Kviesliai prižada dau da
lyku padary t i : suorganizuoti 
Lietuviu Raudonąjį Krvžiu, 
sutverti armiją, įsteigti dar 
vieną aukom.- fondą ir t. p. 
Kas del fondo, ji t ikrai įsteig
ti ai i. Pageidautume, kad 

" 

Jiems pavyktu netik fonde i-
teigti , bet ir aukų jin sudėti. 
Aukas Lietuvai siusti ketina. 

Kas del Raudonojo Kry 
žiaus ir Armijos, šaukliai ge-
riau butg padarę, jeigu but 
pasiklausą pas Ekzekutyvį Ko 
mitetą. J i e but atsižinoję, kad 
Seimas, nors ir ją kviečiamas, 
tokių dalyku nesutvers. Mums 
Inatosi, kad Šaukliai seiman 
kviečiamuosius suvadžios — 
prižada padaryti tai, ko negali 
ir negalės. Tokią dalyką, kaip 
Raudonasis Kryžius ir armija. ,dėtu prie jau paskelbto sura-

priešininku, bet lietuvių, prie
šingu Lietuvos nepriklausomy
bei, netikime, kad butų, tam-
suną neskaitant . Panorėjo sei
mo surašytoji l i tanija — te-
seimuoja. Atliks ką gero —pa
girsime. Prie dabart iniu sanly-
gii, ne * 'Draugas" , nors kvie
čiamas, seime nedalyvaus, 
kaip neketina dalyvauti dau
gelis įstaigų. 

Vieno dalyko prisibijome: 
Seimas gali kokį nors nekul
tūringą aktą papildyti , ar tai 
kokį netaktą padaryt i del už 
sikaršriavimo ar kokiu Hitu 
priežasčių. Nuo tos baimės 
kažkodėl nesame liuosi. Bet 
turime ir vilties, kad kvies 
iiams ir šeimininkams vado 
vaus išmintis ir geri norai, ku
rie pagelbės galimu klaidą iš
vengti, nors manome, kad 
kviesliai papildė stambią klai
da seimo šaukimą i savas ran 
kas imdami, o nelaukdami, 
kuomet Seiman sukvies nuisu 
politinės ir autori tet ingos or
ganizacijos. Tuomi jie suskal
dė lietuviu vienybe šiame klau 
sime. 

Tikėsimės, kad toliau mokės 
nuosekliau tautos vienybę in-
vertinti ir mokės lietuviu nuo
mones, >u ją nesutinkančius, 
pagerbti . 

Laimingos kloties? 

Mažyjų Aukos. 
Ateityje, tie mušą veikėją 

ir visuomenės darbininką, ku
rie norėtu, kad kas juos bran
dintu atminimuose, dėkinges
nes dirvos ieškos pas mažuo
sius. Mušą v i suomi ninikai ma* 
ža teranda patveriančio ;>• "•-iri 
šiuio, brangintinumo, apdre i š -
kiančio atminties paminkluose, 
pas tąją visuomenę, kuriai jie 
savo širdį, išmintį ir sveikatą 
pašventė. J i ju<» užmiršta. 

Pirmadienis , gegužio o, 1919 

ŽINIA MOKSLEI
VIAMS. 

Karės metu Anglijoje buvo internuota daugelis civilių vokiečių. Pasibaigus karei tie vo
kiečiai išsiunčiami iš Anglijos į Vokietiją, čia parodoma, kaip jie kareivių lydimi į uostą. 

KAS VEIKIAMA. 
Keliai prie visuomenės. 

Po teisybei, nuo pat šios ka
rės pradžios, mes, kaip Kuro
poję, taip ir čia Amerikoje e-
šame pradėję varyti tarp sve
timtaučiu lietuvišką propagan 
dą. Viskas, kas yra mūsų sve 
timtaučią kalboje parašyta ar 
išleista, yra išleista propagan
dai. Patys svetimtaučiai, kurie 
mus pažino, pripažįsta, kad 
mes esame nuveikę laike ka
rės šioje srvtvie milžiniška 
darbą. 

l>et dabar, besiartinant ga-
iui šios karės dramos, kada 
likimas tautą yra galutinai 
sprendžiamas, tą propagandą 
mes ' t u r ime ypač padidinti . 
Tą yra supratę Europos lietu
viai. Šveicarijoje ir Prancusi-
joje ji eina ant diilelės skalės. 
Paryžiaus lietuviu, misijos no
tas buvo, kad ir Amerikoje 
Uics ji padidintume. J iems su-

literati* 

seimas nesuorganizuos. Tiesa, 
jis galės išnešti rezoliucijas, 
bet ją turime ikvalės. 

šaukl ia i , lyg ir prisibijoda
mi, kad ją šaukiamam seimui 
kas nors gali pasipriešinti, 
perdrąsiui i r neteisingai už-
reiškia: kas priešingas jų sei
mui, tas yra priešas Lietuvos 
nepriklausomybės. Tikime, 
kad gali atsirast i ją seimui 

šo. Visose lietuvių parapijose 
randasi žmonių, ką a. a. kun. 
A. Staniukyno atmintį bran
dina. Tikėsimės, kad sekama
me mokyklų aukų skelbime už-
tiksime vardus tą mokyklą, 
kurią seserys Kazimierietės 
neveda. 

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

mušis Komitetas, Taryboms 
pritarus, paėmė p. Byoir, kaip 
tos propagandos plėtimo vedė
j a 

Kaip visur, taip ir čia, ma
žesniems ir silpnesniems *;a 
sunkiaiN prasimušti, neg dide-
liems ir galingiems. Dedama 
\ ra visos pastangos, kad pro
paganda butu 'pasekminga. 
Žiūrint iš šalies, gal sunkinus 
yra matyti tos propagandos 
pasekmes, bei ištiesą, arčiau 
prisižiūrėjus, jau dabar matyt 
jos didelė intekmė. Nevien ką 
iŠ informacijos biuro straips
niai dabai* jau eina vienas po 
kito, kaip automobiliai iš 
Fordo dirbtuvės, bet ir kito
kios rūšies propaganda ta rp 

Ryškiausiu pavyzdžiu bus a. a. Įfc*»t«J3 padavus, IIIUMI Pildo 
kun. A. Kaupo atminimas. 

Bene prisieis seniams imti 
pavyzdį iš mažųjų, kaip rei
kia savus geradarius brangin
ti. Nesenai skelbta atskaita iš 
mokyklą vaiką rinkliavos pa
minklams a. a. kun. A. Sta-
niukynui ir seseriai Kazimie-
rietei Klenai rodo, kad jaunų
jų pasaulis rūpinasi tiems sa
vo geradariams gražų atmini 
ma padaryt i . 

J ą pirmoji rinkliava, sūdė 
ta siekia veik šešius šimtus 
dolierių. Daugiausia, veik du 
minėtos sumos trečdaliu, sūdė 
įo Kv. Kazimiero mokyklos, 
Pliiladelphijoje, mokiniai. La! 
but dėlto", kad jie arčiausia 
a. a. sesers Elenos geradarybe 
prityrė. 

Kitu kolioniju mokinių au-
ko> nors netaip gausios, bet 
jos yra didelės kitokiu atžvil
giu. Taip Mt. Carinei mokykla 
auką davė išimtinai, ką vai
kai sutaupę bUVO. J ie iš tėvą 
aukos neprašė. J i e ją davė iŠ 
savęs, gavėnioje atsižadėda
mi nuo smaginki ir smagumą, 
o atl iekamą nuo ją centą, 
penktuką kraunant bendron 
kason. 

Tarp aukojusią mokyk1 u 
surašo nesimato kitu Ameri
kos lietuviu mokyklą, apar t 
tų, ką Šv. Kazimiero seserys 
veda. Manome, kad ir kitose 
mokyklose randasi jauną šir
džių, ką savo auką noriai pri 

pašau' o 
vis didi-

Amerikos publikos, 
kojo ir artistiškojo 
ir ta rp politikierių, 
naši. 

Mes dabar darome sistein: -
čia, organizuota amerikietis-
k u būdu propagandą. Tokios 
propagandos mums reikia ir 
šiandie, be jos jau negalime 
apsieiti. 

Vienas dalykas: neatsidėki-
me vien ant propagandos ko
miteto, bet kiekvienas Tary
bom narys, kiekvienas laikraš
tis, kiekvienas inteligentiška
sis lietuvis stokime į eilę ir. 
kaipo tikri Lietuvos kareiviai, 
varykime visomis jėgomis ka
re už Lietuvos nepriklausoma -
be. N 

Amerika apsipažįsta. 

Amerika pradeda pajausti 
buvinm ant Balt ik o pakrančių 
Lmluvos repuhjikos, kuri da
bar reikalauja nuo jos pripa 
žinijuo už laisvą ir neprigiJ 
minga valstiją, remiantis tais 
principais, kuriuos karės me 
tu Suv. Valstijos ii- alijantai 
viešai paskelbė: 

Amerika a tbunda! J i at
bunda nedello, kad ji natūra
liai nujaustu kitos republil.o> 
buvimą, liet dėlto, kJad lesi-
darbuoiant Tarvbu komitetui, 
ji pradeda iš leng\a suprasti 
siekius ir skaitmenis naujosios 
demokratijos ir išlengva ji 
pradeda jausti jai draugišku
mą ir užuojautą. 

Tai visa neatsitiko be pasi
darbavimo. Lietuvių Tarybos 
jau padėjo daug darbo beor-
ganizuodamos supažindinimo 
kampaniją ir t inkamas pne- l 

mones skelbimo ir viešumos' 
tarpe amerikiečių. Tarybos da
bar naudoja tas pačias prie
mones, kuriomis įvairios tau
tiškos ir tarptautiškos prob
lemos būdavo perstatomos 
prieš Amerikos žmones. Var
tojama tos pačios priemonės, 
kuriomis čeko-slovakai bei ju-
go-slavai savo visuomenės su
pažindinimo kampanijose var
le.jo, kad perstatyti savo prob
lemas. Tas pačias, kuriomis 
net Prancūzijos ir Anglijos vy
riausybės stengės supažindinti 
Amerikos gyventojus su savo 
karės t iksla is ' i r veikimais. 

New Yorko Biuras. 
Savo Informacijos Biure, 

kuri Tarybos užlaiko Xew Yor 
ke, kaipo centrą to viso darbo, 
jos turi pasamdę ekspertas 
publicistus, rašytojus, skelbi-
m:> ekspe r tu s , - stenografus. 
typistus, raštininkus ir su ją 
pagelba stengias amerikie 
čiams perstatyti Lietuvos 
mintis, jos dabart inius reika
lus ir tikrąjį padėjimą. Kad 

" D r a u g o " 100 numeryje til
po korespondencija iš Ghica-
;os Moksleivių Apskričio su

sirinkimo. Iš tos koresponden
cijos matyti , kad Chicagiečiai 
moksleiviai pradeda judinti ir 
gvildenti labai svarbų ir nau
dingą klausimą, būtent apie 
neturt ingą moksleiviu namą 
Clucagoje. Jštikro, šis klausi
mas yra labai svarbus, nes ji
sai netiktai paliečia mokslei
viu vargingą gyvenimą, bet 
paliečia ' r pačią tautos 
dvasią. 

Daugelis įnoksleivią nori pa
siekti augštesriį mokslą, bet 

aplinkybės pradeda gerėti . 
Cliicagos Moksleivių Apskri
tys savo susirijikia*e išriuko 
komisiją, kuri rūpinsis pagel
bėti neturt ingiems mokslei
viams pasiekti noks ią . 

Išrinktoji komisija atsikrei
pė į Tėvus Marijonus, prašy
dama, kad jie padėtų parūpin
ti moksleiviams gyvenimui 
vietą. Tėvai Marijonai su 
mielu noru sutiko ir priža
dėjo, kiek galėdami, pagelbė
ti. Pradžiai Tėvai Marijonai 
užleidžia namą, kuriame jie 
pirmiau gyveno. Komisija ap
žiurėjo tą namą ir a t rado, 
kad tas namas yra t inkamas 
moksleiviams; jame y ra visi 
moksleiviui reikalingi patogu
mai. Atsiradus moksleivių ne
mažam būreliui, tame name 

ją netur tas ir kitokios aplin- manoma įsteigti pradinius bei 
kybės nedaleidžia. Moksleiviai 
apsunkinti ne tur iu bei nedak-
tekliais , ,o trokšdami pasiekti 

prirengiamus kursus. Mokslei
viai, gyvendami tame name, 
galės lankyti tokias mokyklas, 

mokslą, ieško prieinamesnįU| kokias norės; apar t to, jie gy-
mokvklu. Prieinamesnės rno-1 vendam i krūvoje galės ta rpe 
kyklos tankiai būna prastes
nės, t. y. a r jose yra mokslas 
žemesnis arba jos nėra val
džios pripažintos. 

Neturt ingi moksleiviai pa
prastai lanko minėtas mokyk
las: tankiai pasitaiko, kad jie 
ir tų mokyklą negali užbtlTgti 

savęs mokvtiės. Kambar i s ta-
me name bus kiekvienam mok
sleiviui; už kambarį nieko ne
reikės mokėt i : padengimui na
mo Jėšu bus rengiami vakara i 
ir t.t. 

Tad-gi, moksleiviai, kur ie 
t rokštate mokyties ir pasiekti 

del neturto bei kitokią prie-1 augstesnį, geresnį mokslą, at-
žasrių i r išeina į pasaulį nei sišaukite prie išrinktos komi-
mokvti, nei nemokvti ; žodžiu * ° t a komisija jums visa-
sakant, tokiu mokslu apsun- » • dengs is pagelbėti . 

Komisijos nariu adresa i : 
Jonas P. Poška, 

4432 So. Fairfield Ave., Chi-
cago, 111., 

Pr . Jakai t i s , 
2327 VV. 23 PI., Chicago, 111., 

J . čseputis, 
St . Bedė CoUege. Peru . 111. 

Komisijos narys . 

Ar mes mokinamės, kad 

tai pasiekti! '"^įveikslan, pilni k e l t i H&#h a r k a d *vi'dui\ 
informacijų straipsniai via » * Ar mes mok.namės r kad 

tapti gerais proiesijonalais, ar 
kad tik apsunkinti savo py

kina savo gyvenimą. 
Moksleiviai, nepasiekę augš-

tesnio, pamatuoto mokslo, ne
sti naudingi nei sau, nei sa
vo tautai bei visuomenei, 
bet tankiai pasitaiko, kad to
kie moksleiviai ar studentu
kai esti blėdingi ir sau ir vi
suomenei. 

Moksleiviai! Ar mes, lietuviai, I L a j fc a s s u b r u s t i naikint i 
mokinamės, kad būtumėm nau p r a d e d a n č i a s rast is ankstybą-
dingi, ar kad būtumėm blėdin-Į s i a s m i l s e s s a k o S u v # V a l t i . 

• A » 1 • . 1 1 1 

gi 

kas savaitę siunčiami 800 svar
biausiąją šalies laikraščių. Tie 
straipsniai nušviečia įvairius 
Lietuvos reikalus apie jos in
dustrijos išsivystimą, litera
tūrą, dailę, mitologiją, žmonių 
literatūrą, seną ir garbingą 
istoriją ir t t . 

Tie straipsniai yra spausdi-

iškrai-

nami įva-riuose šalies laik-

venirną nepabaigtų ir 
pytą, nepamatuotu mokslu? 
Jeigu mes norime įgyti t ikrą 
ir gerą mokslą, ieškokime ge
rų mokyklų ir stengkimės mo
kyties kolei užbaigsime savo 
parinktą mokslo šaką. 

Cbicagoje yra užtektinai ge-
raščiuose ir sukelia žingeidu- ni mokyklų: yra iš ko net ir 
ma bei užinterasuoja tąja pasirinkti , t iktai reikia su 
jiems visai negirdėta šalimi, jomis susipažinti. Ikišiol Cbi-
J ie taip-pat iššaukia įvairiu cagos ir apielinkės neturt ingi 
laikraščiu redaktorią pasta- moksleiviai negalėjo lankyti 
bas, kurios Įirisideda prie su- geresniu mokyklą, nes ją ne
darymo viešosios opinijos. ^ r t a s M kitokios aplinkybės 

(Tą: a ant 3 pu;.) - nepavelijo jiems, bet dabar tos 

jų Sveikatos Biuras . Daug 
lengviau neleisti " veistis šim
tams musių dabar, neg kad. 
gaudyti ir mušt i milijonus 
vidurvasary. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jusų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. ' ' D r a u 
g ą " atstovauja p . J . MARGE
LIS , 544 Myrtle s tr . 

Pas jį galite " D r a u g ą " už
sirašinėti, nusipirkti, paduoti 
į jį pajieškojimus i r pagars i 
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors k i tam Gran-
ds l lapids , Mieli. " D r a u g o " 
agentui. f / fc . . < 

ŽYDAS. 
Lietuviu rengtas teatras . 

Vaidinama. Scenos mėgėjai. 
Vienas-ktas sugebi ai rolę at
lieka, gi didžiuma vaidintoju 
nekaip roles moka: permaža 
matavimo, judėjimo, nedaug ir 
skonio. Publika nuobodauja: 
pnstiatsiai viens kitam iš vai-

juoka ant lupą, bet giliai šir
dyje su pagarba, ją šabasus, 
košėtus, macus. Mušą .žmoni
jos pažinojime žydas užima, 
žymią ir ypatingą vietą, nors 
ne tokią, kokią jis tikrenybėje 
užimti privalėtu. Je i mes žy
dą"1 rimčiau patyrinėtume, tik
renybėje netiek mes jam pa
juokos skirtume ir netaip.grei
tai .jj paniekai lomtume. 

Vargu koki kita pasaulyje dintojų patėinijinuis daro. 
Pasirodo scenon Lietuvos I tauta prilygtą žydų tautos 

žydelio tipas. NVišvengtinai j gajumui, akyvaizdoje panie-
baVzdotas-peisuotas, apdris
kęs, kraipyta lietuviu kalba. 
Judėjimuose, apsiėjime, kal
boje naivus. Publika atgija. 
Atsilošusi kvatojas iŠ žvdelio 
nepasisekimą, jo menamai ne
vykusio gudrumo jo nuduotos 

kos, iKM-sekiojinią. Per ilgus 
šimtmečius toji tauta buvo lai
koma žmonijos a tmata . Žydui 
atimta pilietybės teisės. J a m 
buvo užginama ingyti žemės 
nuosavybė. Suvaržytas, perse
kiojamas, beteisis žydas buvo 

psycbologijos. J i s pajuokai i paliktas gyvenimą daryt i to-
pasvencianias. 

Kaip scenoje, t a ip ir gyve
nime. Neveltui sakoma, kad 
scenoj gyvenimas atsispindi. 
Kas nenusišypso Lietuvos pei-
suotus Leįbas, Maušas, Jau-
kelius prisiminęs? K a s nežino 
apdribusias, neapsidabinusias 
Sores, Cbaikas. ' Prisimename 

kiomis priemonėmis, kurioms 
paliktos kitos tautos senai but 
išnykę. Žydai netik neišnyko, 
bst tiek prasiplat ino, savitumą 
išlaikydami, kad kiekvienai 
valstijai virto domos atkreip
ti vertu gaivalu. Indoinu gal 
bus pat i r t i , kad vienas moksli
ninkas, Lietuvos klausimą be-

uepiktinančius, dažnai su pa- tyrinėdamas, bandė s ū d a n t i 

Lietuvos religijinį žemlapį, 
kaimus išskiriant. Paėmęs mie
stelius, virš 500 gyventojų, ir 
miestus, jis šiaip ir ta ip daly
kus kreipė, o Lietuvos žeinla-
pis kaip žyd iškas, taip žydiš
kas išeina! Žemlapio j is nepie
šė, persitikrinęs, kad Lietuvoj 
žydai sudaro skaitlingą gaiva
lą, kurį donion paimti reikia. 

Žydu neišnykinias, bet at-
penč skaitliams ir galės išaugi
mas, galėtų būti kiekvienai 
tautai ištvermės, diržingunio 
ir valios gyventi pavyzdis. J i e 
norėjo gyventi, lygiai kaip ki
ti laisvės troško ir už ją ko
voti mokėjo. Ginkluotas žydą 
sukilimas prie Romos impera
toriaus Titi , baigęsis 70 me
tais po Kr is taus gimimo Je ru 
zalės sugriovimu, mažai sau 
lygių turi pasaulio istorijoje. 
Judė ja buvo paversta į tyrus. 
Didžiuma žydų buvo išžudyta, 
į ketvirtdalį milijono vergijon 
išvežta. Rodėsi, kad žydi ja tu
rėjo nuo žemės paviršiaus iš
nykti. 

J i neišnyko, duodama skai
driausi tautos diržingunio pa
vyzdį. Panielrinta, persekioja

ma, tėvynės netekusi tauta ap- nesveiki patvirkiman palinku-
reiškė valią išlikti. Savo tėvų šiųjų išvadžiojimai. Dejuoja 
palikime, savo tikėjime išgany- šių dienų išlepjnti t ėva i : nebu-
mo ieškojo. Daugelis tautų ty
rinėtojų pasakys, kad žydą 
tauta todėl gyva tebėra ir ga
lėję auga, kad ji Mozės palik
tu įstatymų laikėsi. Negalėda
ma ginklo galybe savo ateitį 
užtikrinti, savo laisvės troški
nius, savitumą širdyje užvėrė 
ir kančiomis geresnės tolimos 
ateities viltį augino. Žydų ir 
airiu pa vyzdžius paėmę, jų ap
eiti negalėdami) visuomeninin
kai i r tvirt ina, kad tikėjimas 
tautai v ia t a tvirtybe, kuri 
tautą persunkusi, ją gyva iš
laiko. Ir bėda tautai , kuri ti
kėjimo netenka! J i iš vidaus 
supūva. 

I r žinojo žydai, kaip išlikti! 
Tradicijų, savų ypatybių lai
kydami es, ieškojo tautai išga
nymo vaisingume. Prisižiūrė

sią kuo vaiku maitinti , vargas 
laukiąs, t inkamu išauklėjimu 
daugeliui vaikų neišsiteksią. 
Pagundos, silpnybės ir maža-
tikybos šnekos! Teina pas pa
niekintą žydą pasimokinti . J i s 
nepalyginamai aršesnėse san-
lygose stovėjo, bet prisižiū
rėk! Nedaug yra tautų, kurios 
su žydų apšvieta sulygtų. Mes 
ir pasaulis būgštauja, kad žy
dai savo tur ta is valstiją ir pa
saulį galėsią užvaldyti! Skait
liniu ir galybe jie auga, nežiū
rint, kad ištautėjimo, nuo tikė
jimo atitolimo liga juos skina. 
Vaisingumo pervirš is juos ap
saugo. 

Auklėdami, s t ipr indami va
lią išlikti, mes turė tume is žy
do lekcijos naudotis. Pasijuok
dami is jo ypatybių, h g i a i 

kitę žydą šeimynoms. J ų tėvai j kaip mūsų tūlos ypatybės lie-
vaiką neskaitliuoja. J u o dau-Uuvius pajuokon išstato, mokė-
giau, juo jiems maloniau i r 
tauta i į sveikatą.Žydų akyvaiz 
doje į t rupinius subira ' įvai
rios gimdymui kontroluoti teo
rijos, visi suvadžiojautieji ir 

kinie jame suras t i i r invert in-
t i tuos pr ivalumus, k u r i e s 
gyvu per |imtniečiti's 4^a'uĮė ir 
savotiškaril idžiu padarė . 

Purėuas. 
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KAS VEIKIAMA. 

(Tąsa nuo 8 pusi . ) . 
Tos kampanijos dalimi buvo 

i r parašu r inkimas po petici
jomis, kurios buvo išsiuntinė
tos j visas lietuviu kolionijas 
Amerikoje ir kurios bus siun
čiamos Prezidentui \V i l šonu i i 
Taikos Konferenciją, prašant 
pr ipažint i Lietuvos nepriklau-
^ m y b ę . Siunčiant peticijas 
pasi rašyt i , buvo siuneiamt. at 
viručiij su t rumpu paaiškini
mu ir žemlapiu, kur is kiekvie
nam amerikiečiui aiškiai nu
rodytų, kur nauja respublika 
randasi . Toji peticija, t a : p pat 
daug- pr idavė indonramo kiek
viename mieste ir privertė 
laikraščius apie tai prabilt? ir 
editorijalus rašyti . 

Straipsniai apie l ietuvius. 
Informacijos Biuras yra pa

gaminęs straipsniu ant visu 
i'aziu Lietuvos industrijos 
svarbesniems Xe\v Yorko lai
kraščiams ir sindikatam.-, ku 
įie suteikia žinias vtsos šalies 
laikraščiams. Iš tu, praėjusiu 
subatą Xe\v Vorko E \ n in j 
l\»st, labai intekmin^as tlien-
raštis atspausdino t r i s : vieną 
;.pie lietuviu pramonė: išsi
vystymą, antrą apie Velykų, 
papročius ir trečią knygos, 
aiškinančios lietuviu klau>imą 
recenziją. Evcning Malt, K ve
nine Sun, ir dauguma kitu 
Xe\v Yorko laikraščią praėju
sią savaitę a tkre ipė savo skai
tytoju domą, kad ne vienu, tai 
kitu dalyku ir netik skai tyto 
j \ , bet ir \ i sos šalies i< '.ak
torių. 
Vartojami ir paveikslai. Pre

zidento Smetonos paveikslą-
bu \o pavar totas , kad atkreip
ti amerikiečių domą į Liefa-
vn. J r tas paveikslas buvo var
tojamas plačiai po visą šalį. 

New Yorko Paroda. 
Ki tas dalykas . K a d atkreip

ti \ i suomenės domą i lietuvių 
reikalus, buvo Lietuvių Die
na, kuri buvo apvaikščiojama 
didžiame Xew Yorke saiinšy-
je >u Victory Liberty Loan il
su peticija del Lietuvos ne-
prVuimybės . 

Tą dieną visas Xew Vorkas 
žinojo apie tas iškilmes iš di
džių New Yorko laikraščiuo 
se pranešimų, kurie tilpo svar
biausiuose laikraščiuose. Ti
mes, Tribūne, VVorld, Evening 
Post, Kvening Sun, ir k., taip-
pat iš aiškiose vietose nulip
dytų 5,000 didelių t r imis spal
vomis sieninių paskelbimų, ku-

Lith-i t n e pranešė .|0£ B] y ra 
uanian D a v " (Lietuvių Die 
na) ir jog laukiama, kad ame
rikiečiai rašytųs už Lietuvos 
neprigulmybe, o Amerikos lie
tuviai rašos pergalės bondsus. 
Tie apskelbimai pasiliks per 
kelias savaites ir rodys žmo
nėms lietuvių reikalavimus. 

J i e tai p-pat bus aprašyti 
mažesniuose šalies laikraš
čiuose ir kreips domą provin-

Kai kurie laikraščiai, ypa
tingai Xe\v Yorko Herald, PUi-
Uufelphia Ledger, Madison 
Call ir kiti svarbus žurnalai 
spausdina tais reikalais edi-
torijalus ir tuo kreipia domą 
visų senatorių ir kongresmonų 
YVasliingtone, kad jie taip-pat 
pamatytų, kaip viešoji opinija 
pr i tar ia Lietuvos pripažini
mui. 

Kansas naujai išrinktas se
natorius Capper, kalbėdamas 
dideliame XTe\v Yorko Perga
lės Kelio susirinkime, drąsiai 
išsireiškė itž Lietuvos pripaži
nimą ir prižadėjo senate tai 
pildyti . 

Literary Digest, laikraštis, 
kuris pasiekia daugiau kaip 
milijoną namų, pavesdamas 
visą lapą Lietuvai aiškiai nu
rodo tos šalies tautiškąsias 
aspiracijas, kaip vyrams taip 
ir moterims, po visą Ameriką, 
ir tą laikraštį paseks kiekvie
nas laikraštis. 

Knygutės, aiškinančios Lie
tuvos klausimą, bus .siunčia
mos visiems žvmesniems Ame-
rikos piliečiams. Vartojamos 
visos priemonės, kad supažin
dinti Amerikos žmones su gy
vaisiais Lietuvos reikalais, bei 
tai nelengvas darbas, nes 
kaip mes visi žinome, ameri
kiečiai turi savas namines pro
blemas. J iems jau Europos pai 
niavos inkirėjo ir jų užuojau
ta užmirštiems lietuviams tu
ri Imti išjudinta, kol jie ką 
nors aiškaus pradės veikti. 

Visi privalo gelbėti. 

Supažindinimo darbas nesi
baigia spausdintu žodžiu. J i s 
vedamas per Lietuvos dailę, 
apdarus , muziką ir visus kitus 
žmonijos veikimus. Tuose da-
Ivkuose Informacijos Biuras 
daugiausiai ir veikia. 

Xe\v Yorke pienuojama su
rengti koneertus, dailės paro
das, namų išdirbių pramones 
ir 

(ieistina butų, kad kiekvie- P i rk t i tokias bandas prade-
nas lietuvis neatsisakytų nuo dant pienininkanti buvo keAio-
pirkimo šėrų. Reikia atminti , se valstijose bandyta su gero
kai! kuomet mes susiorgani- mis pasekmėmis. Žinoma, už 
zuosim ir įsigysim didelę krau
tuvę, tada privatiški biznie
riai negalės mūsų taip išnau
doti. 

Bendrovės Valdyba: 
A. Junča, pirui., 
J . Rimdzis, r*ag., 
P. M. Valuckas, sekr. 
Ižd.: J . Jasiulis, K. M. 
Zankevicz. Direktoriai : 
J . Urbelis, D. Rimša, 
A. Podžiukas, 
A. Skodžius. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Balandžio 27 d. Šv. Onos 
draugija surengė vakarą. Xors 
tą dieną lijo, bet vakaras ge
rai nusisekė; pelno draugijai 
liko nemažai. Šv. Onos dr-ja 
taria širdingą ačių i>erl>. var
gonininkui, A. StauŠaiiskui, 
kuris paįvairino mūsų vakarą 
su mažųjų vaikų eboru; taip 
gi ačiū p-niai I*. Miknienei už 
juokingą monologą: taip-gi 
moterims ir mergaitėms už lo
šimą ir dekleinaci'jas. Visiems, 
kas kuo prisidėjo prie to va
karo p r og raino—ačiū. Bet di
džiausia padėka priguli gvrb. 
klebonui, kun. A. Baltučiui. 
J i s mokino lošėjus ir buvo ve
dėjas to vakaro. J a u nepirmą 
kartą jis mums patarnauja . 
Ačiū iabai jam už tai. 

Prie progos reikia paminėti, 
kad 8y« Onos draugija yra la
bai veikli. Bėryje metu štai 
ką ji nuveikė: surengė keturis 
vakarus ir vieną pikniką; au
k/jo £10.00 šv . Kazimiero Vie
nuolynui; nupirko grabą Yieš. 
Jėzaus Yolvku iškilmei, už ku-
ri užmokėjo ^5 dol. ; įsisteigė 
vėliavą, už kurią užmokėjo 109 
dol.; užpirko keturias Iv. mi 
šias. iš tų vienas už žuvusius 
karė je : du kar tu " i n c o r p o r e " 

ėjo prie Sakramentų : patar-
kitas panašias parodas, nauja kitoms draugijoms ir re-

J a u penki metai, kaip Mcl-
rose Parke gyvuoja Darbi
ninku Vartotojų Bendrovė, kli

enos gyventojų, ką Xew \ o r ! . . . , .. 
, . , . n turi jsteigus valgomu uaik-

Prie to reikia lietuviškos vi
suomenės paramos. Čia turėtų 
kiekvienas Amerikos lietuvis 
jausti, kad jis gali šį tą padėti 
Lietuvai ir Taryboms savo pa
tarimais, ir darbu, taip kad 
trumpu laiku, kiekvienas ame
rikietis, kuomet žodis "Lie tu
v a " bus paminėtas, galėtų sau 
persistatyti netik laisvės ieš
kančius žmones, bet ir aiškią 
ir pilną civilizacijos- ir kultū
ros paveikslą tų žmonių Lir-
t u v o , į t \ k u r i e d a b a r i e š k o n e -

prigulmybės ir laisvės. 
L B. 

Lietuviai 

MELROSE PARK, ILL. 

kiečiai veikia, kad padėti sa
vo draugams piliečiams lietu
viams, kad padėt i savo tėvy
nei išgauti pripažinimo jos ne-
prigulmybės. 

Didelė paroda, susidedanti 
iš dešimties tūkstančių Ame
rikos lietuvių, su vėliavomis ir 
papuošalais maršavo X'ew Yor
ko didžiausiąja Penktąja gat
ve ir tuo jie prisidėjo prie 
pildymo pienų supažindinti A-
merikos gyventojus su Lietu
vos reikalavimais. 

Spauda interesuojasi. 
Dalimi tos kampanijos yra 

ir tai, kad svarbesniųjų laik
raščių nedėldienio leidimui 
spausdina straipsnius apie 
Lietuvius, o kiti šalies laikraš
čiai plačiai juos persispausdi 
na. 

tų krautuvę. Bendrovei seka
si neblogiausia. Praeitais me
tais šėrininkams buvo išmokė
ta dividendai. Šįmet, nesenai 
įvykęs susirinkimas, taip pat 
BUtarė išmokėti, tik šįmet da
lis pelno paliekama, kadangi 
Bendrovė nutarė įsigyti nuosa
vų namą. Dabartinis Bendro
vės tur tas išneša apie ll.Odf 
dol. Vienas šėras, sulyg me
tinio aprokavimo, jau verfas 
22 dol. 56c., bet dar parduo
damas už 10 dol., kaip ir pir
miau. 

Lietuviai, norėdami patap
ti Bendrovės dalininkais, kvie
čiami yra pirkt i šėrus. Bend
rovės direktoriai eis per na
mus pardavinėdami Šėrus. Kas 
negalės išsykio užmokėti pini
gų, gule* tik dalį įmokėti. 

niia kiekvieną naudingą suma
nymą; išmoka pašelpą ir po
mirtinę greitai ir teisingai. 
Vienu žodžiu, draugija yra la
itai pavyzdinga. Vertėtų todėl 
kiekvienai moterei prigulėti 
prie šios draugijos, [stojimas 
pigus. 

Katalikes moterys kviečiu 
prisirašyti prie Šv. Onos 
draugijom 

V. Jereckienė, pirm. 

IŠ AGRIKULTŪROS DE
PARTAMENTO. 

Pa ta r ia Pradėt i Pienininkauti 
Su Veršiais. 

Jauni veršiai iš gerų pieni
nių karvių labai tinka pradėti 
pienininkystę, taip mano Suv. 
Valstijų Žemdirbystės Depar
tamentas. Patar iama pradėti 
su paprastomis karvėmis su 
tyros veislės bulių, bet tas dal
bas užima daug metų kantraus 
pasirinkimo ir veisimo—kas 
kaip kada labai trukdo ener
gingo pienininko veikimą. Toks 
da rbas , dažnai priverčia ūki
ninkus, kurie nori greitai ma
tyti pasekmių, savo galvijų 
veisles mainvti. 

Pirkti karves, kurios butų 
sveikos, butų geros veislės, ir 
bulų tinkamos laikyt į nepigiai 
atsieina. Dažnai, ypatingai 
naujose pieniuinkavinio apie
linkėse, ūkininkas perka galvi
jus, nepds i rengęs juos užlai-
kyii ir prisieina nemaža nu
kentėti. Daug tu sunkenybių 
galima išsisaugoti, perkant ge-
ras telyčias iš gerai žinomų 
pienininkų bandos. Kaikurio-
se pienininkystės apielinkėse 
yra papras ta parduoti telyčias 
mėsai. Tos telyčios, nors ir nė
ra tyros veislės, lėčiau dažnai 
yra iš gerų pieningų karvių ir 
išauga pieiiiuingesnės, 
papras tos karvės. 

veršius tiek mokėti nereikia 
kaip už senas karves ir del Ii-
gų mažiau tėra baimės.. Siunti
nėjimas daug lengvesnis. Ver
šius galima siųsti expresu, 
kuomet jie y ra dviejų ar ke
turių savaičių senumo, žiūrint 
Į kelionės tolumą ir jei jie ge
rai apkalti, jokių negerumų ne
pasitaiko. 

Perkant , svarbu yra pirkti 
tiesiai iš pienininkų. Nepirk 
nuo tų, kurie- perka veršius 
skerdyklose (stock yards) ir 
potain parduoda ūkininkams, 
nes ue visados galima veršį 
pažinti, kokios jis y ra veislės 
ir galima nusipirkti veršių, ku
rie visai niekam netikę. 

Vienur-kitur siunčiama su 
apmokėjimų siuntinį pri imant 
[V. O. D.), tai ten pirkėjas 
veršius gali apžiūrėti prieš už
mokėjimą pinigų. Tie, kurie 
taip veršius parduoda, papras
tai labiau stengias patenkinti 
savo pirkėją. Išrodo, jog labai 
pageidaujama, kad daugiau 
butų atsižiuriama kaip prista
tyti ūkininkams pienininky
stės veršius, ypat ingai tai pa
geidaujama retai apgyventose 
apielinkėse. 

Suimant viską krūvon, štai 
kodėl reiktų pradėti pieninin
kauti perkant verš ius : 

die pigiau tekaštuoja. 
J i e yra geresnės veislės. 
J i e \ ra sveikesni. 

Atsitikus nelaimei 
nuostoliai. 

-mažesni 

Kun. Pranciškus Rusis 
klebonas šv . Kazimiero parap., 
Gary, Ind., mirė gegužio 1 d., 
1919 m., 3 vai. po pietų. 

Pėtnyčios vakarą nabašnin-
kas tapo nulydėtas į Šv. Ka 
zimiero bažnyčia. 

Pamaldos bus panedėlyj, ge
gužio 5 d., 10 vai. ry te Gary, 
Ind. bažnyčioje, o po pietų tą. 
pačią dieną, lydės į Detroit. 
Mich. Detroite pamaldos TDUS 
seredoje, 10 vai. išryto. Bus 
palaidotas Detroito kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame žmo
nes kuoskait l ingiausiai daly
vaut i laidotuvėse. 

R E I K A L I N G A 
lietuvaitė dirbti dentisto ofise, kuri 
kalba lenkiškai, ir angliškai ir no
rėtų išmokti profesijos Dental nurse. 
Atsišaukite sekančiu adresu: 

Dr. C. Z. Vezelis, 
4712 So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Paieškau savo giminaičių Kazimie
ro ir Petronėlės Jakšto. Jie paeina iŠ 
Kauno gub., Telšių pav., Ilakių par., 
Jedžetų sodos. Jau ilgas laikas kaip 
matėmės; norėčiau nors susirašinėti. 
Meldžiu jų pačių, ar kas apie juos ži
note, praneškite sekančiu adresu: 

Petronela Vaškienė, 
1744 S. Union Ave., Chicago, 111. 

Pars iduoda:—2 lotai ant kampo 53-
Oios ir Kedzie ave.; parsiduoda pi
giai, nes savininkas nori apleisti Chi-
eagą. Atsišaukite greitu laiku. 

P. Petrulis , 
534 \V. 33rd St., Chicago, 111. 

Auginant veršius žmogus 
jposjgfrj&tt pamėgsta ir potam 
juos periau pri/ . imi. 

O r e s n i u s galvijus galima 
£:roiciau išauginti, negu prade
dant papras tomis karvėmis ir 
išlengva tik iš jn tarpo tinka-
uiesne* pasirenkant. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wįs. 

Pirm. A. Grebas, H17 Kentu-
cky, Ave. 

Vjec-pirm. J. Stauskas, 1414 
Ncw York Ave. 

Rast. A. Brusaka, 824 High 
Ave. 

"2 Kast. B. Sapiega, 1715 Supę-
rior Ave. , 

Iždininkas T. jGrrigaliunas, 1437 
3 o . l l - t h S t . 

O g . Ras. Ig. Ermala, 1717 
Erie Ave. 

•Maršalka M. Daunora. 
D a ž i u r ė t o j a i i ž d o : J . R ė k l a i t i s , 

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

ANT P A R D A V I M O 
Groscrno ir tdėšinyčla lietuviij ap-

K> ventoj vietoj; pigiai. Savininkas iš
važiuoja ant fanuos . Atsišaukite tuo-
jaus: 
4f,37 S. Paulina St., Chicago, 111. 

ALEX. MASALSKIS 
- • - » « 

GRABORIUS 

Lietuvl i gra-
boriua. Atl ie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiauaiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipteri dides-
ne dalį grabių 
patya dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drover 4119 

» » • • • » • • • • • • • • » » • • • — įį 

Dr.M.T.Strikolis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1768 W. 47th St., Chicago, Dl. 
Ofiso Telefonas Boulevard lCt 

K a m ę Tel. Seeley 420 

* — — t-^-m*^ ^ — mum"^ vmtm <a> — — j * 

Dr. G. M. GLASER 
i Praktikuoja 27 metai 

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

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

nlškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto i 
Iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo * 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet: '• 

Telefonas Yards 687 

j S *» * m^mW*lmįmmWm* &*m • * * • • » ' » • • « • o o ^ įt 

Dr. A. R. Blumenthal D.D J 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandęs: nuo 9 iš ryto iki< 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11( 
4649 S. Ashland Ave. kaiup. 47 St.^ 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

ANT PARDAVIMO. 
N a m a s su krautuve ir vienų pagy

venimu, ant Weat 12-tos gatves kam
pinis, labai prienama kaina. Atsišau
kite, 
M M . Ma\ Asehcr, 

1755 Bteaouu SU*., 
Cįiiaago, I U. 

Telefonas Stuuiy>iUe r»2i!) 

ANT PARDAVIMO. 
tStosernė ir mėstnyėia lietuvių ap-

gyventoj vietoj; pigiai. Savininkas iš
važiuoja ant farnios. Atsišaukite tuo-
jaus; 
4537 S. Paulinu St., Chicago. 111. 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 

negu 

Gavome naujai išleistų Lie
tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vįetą, pamatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

Žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

' . KAINA—$1.00. 
Turime taippat knygelių "In-
dependence f or the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą, siųskite 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St., Chicago, IU. 

KXTRA. 
Ant pardavimo medinis ne-

mas su naujais įtaisymais 3 
flatų po 4 kambarius. Vertas 
$4,200, parduodamas už $3,650. 
Adresas: 4427 So. Marshfield 
ave. Savininkas gyvena žemai 
(basemente). 

PARSIDUODA 
farmu 2 0 akerių, su namais, netoli 
miesto. Kaina $1,800, Įmokėti reikia 
$600, l ikusius ant lengvų išmokesC.ių, 

20 akerių be namų nevalyta, netoli 
m i e s t o $600 . N o r i n t p l a t e s n i ų ž in ių , 
kreipkitės sekančiu adresu: 

John Jesevich, 
Ci.x 302, Eagle Kiver, Wis. 

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 842. 

Vai.: 9 ryto iki i i d.; 2 
iki 4; 6 iki 9 vakare. 
9 iki 12. 

po pietų 
Ned. 

iiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiM 
Resid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 2544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų l igų 

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

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

PARSIDUODA. 
Dų geri naujj namai. Vienas dviejų 

augštų plytinis, antras vieno augšto 
medinis. Galima pirkti skyrium, arba 
abudu kartų pigiai, l ietuvių apgy-
ventoj vietoj. Atsišaukite pas savi
ninką 

x Ltouis 121K'I, ' 
2659 \V. 43 Str. 

Chicago, 111. 

*' Dieną ir Nakt į Tel. Pul lman452 
Dr. H. S. TOMPKINS 

H I S A S G Y D Y T O J A S - C H l E l i B G A S 
10821 Michigan Ave., Chicago, IU. 
Valandos: 10—12 išryto; 2—4 po 
pietų: 6:30—8:30 vakare. Nedėlio

mis 9 12 ir sul ig sutarimo. 

SERGĖKITE SAVū MUS. 

"DRAUGO" P R I E T E U A M S 
REIKIA ŽINOTI 

Kad vietoje atsisakiusio p. J. 
Mozerio, dabar '' Draugo' * 
agentu yra p. A. VALANČIUS, 
1442 S6. 49th AVE., CICERO, 
ILL. Kas tik iš Cicero lietuvių 
nori gauti "Draugą," tesikrei
pia pas jį. 

"DRAUOO" ADMI-

06 . G. F. YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas jis atidaro savo ofisą 
po numeriu 

4722 SOUTH A S H L A N D A V E N U E 
- Chicago, 111. 

Valandos: 9 išryto iki 8 vakare; 
Nedėl iomis 10 išryto iki 1 po pietų. 

EX TR A—NAUJIENA! 
, Nuo pirmos dienos Liepos visokie 

stiprus gėrimai užsibaigs. 
Taigi, je igu norite dasižinoti kaip 

gal ima gardžiausius gėrimus padary
ti savo namuose, tai atsiųsk m u m s 
$2.00, o mes prisiusime jums formu-
lą: visus reikal ingus ir pamokinamus 
dalykus. O jeigu nori gauti agento 
darbą ir uždirbti nuo $100.00 ir dau-
giaus j savaitę, tai prisiųsk m u m s 
$5.00, o mes prisiusime j u m s visus 
reikal ingus dalykus ir informacijas. 

Lietuvi, nepraleisk šios progos, ne-
daleisk svet imtaučiams užbėgti jums 
už akių; tas bus atl ikta ir agentai 
uždirbs tūkstančius dolierių. Tai-gi 
buk pirmas, nes tik pradžia, 

Rep.—Songail and Co., 
1801 Wabansia Ave., * 

Chicago, 111. ^ 

K * • » • » • » • » » » » » » • 

V . W . RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilą? Vi iuoM Teiamuoat 
Ofisą* Didmiesty]: 

ft» W. WASHEHGTON 8THJSKT 
Kambfcris Ci t 

Tei. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeeuimaa, 812 W. S l r d M. 
Tel. Tardą 4181 

$ { * * y * " » » » » » » » » » » » • • • »»»gj| 

« -

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefoną* McKinley 6784 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
K a m p a s W. 3 5-tos gatvės 

R. 

' • • • • • • • " • » » » » i » * H 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHIGAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5033 

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

DR. LEO AVV0T1N 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta; 6 — t { 

J vakare Tel. Canal 4367 
K * » - * • » • • • » » • • « » • • » » • • • » • • ^ • • y 
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i Dr. S. Naikelis 
5 LIETUVIS 
=. GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
P h o n e Drover 7049 

į Cicero office: 4847 W. 14th St. 
Phone Cicero 5961 

& Rezidencija 3^38 W. 66th Si . 
Phone Prospect 8585 

?llUIUIUIIUIIiUIIHIUIIIilU!!UlUIUIIItlli 

Tel. Drover 7941 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND A V E K U S 
arti 47-toe Gatvė*. 

-.——— — ••' 
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J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 8999 

CHICAGO, ILL. 

DR. W. A. MAJ0R 
Telefonas Pul lman 69 

GYDYTOJAS I R 

Ofisas 11710 Mlcliigan 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 

CHIRURGAS 

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 J u m s geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip Žemai net iki $8.48. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas sute ikiamas dykai. 

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

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

Valandos: nuo 9 vai. Išryto iki & 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai diena-

• • • f H I ' l * * ' " ^ - • ! • • I — • • — • • " ' • ' " • ' — " " » " " " " 

MUuiyAiYOAI. 
Z vartotos Slnger pateh masinos, ge 
riauslam stovyj, v iena Finisher ma ĵ 
šina, Jacks ir kiti Įrankiai turi but l 
parduoti tu o jaus už prieinamą kai j 
ną. Tuojaus atsišaukite. Mes turii 
pilną eilę visokios čeverykams aki 

E. KAPLAN & SO»S, 
4608 So. Ashland Ave., 

Chicago, Ulinois. 
Telefonas Yards 8494. 

Dr. R. McGUTRE 
SPKCIAIilSTAS 

Gydvme skaudamu Akiu. Ausų, 
Nosies ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4.00. 

Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų: 7 į 
iki 9 vakare kasdien. Nedėl iomis: j 

1 iki 4:30 po pietų. j 
5000 SOUTH ASLAND A V E N U E j 
Kampas SOtos gatvėm Cbioairo. III.! 

Telefonas Prospect 7995 

Mokykis Kirpimo ir Designlng 
Vyriaką ir Moterišku Aprėdalų 

Mūsų aistemo ir ypatiškas mokinlį 
mas parodytus jus žinovų į t rum| 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau] 
s ius kirpimo designing ir siuvim«| 
skyrius, kur mes sute iks ime prakt l i j 
ką patyrimą, kuomet jųs mokysite 
Elektros varomos mašinos mūsų s i u | 
vlmob skyriuose. 

Jųs esate užkvtečiami aplankyti L*| 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku -"I 
dieną ir vakarais ir gauti speci įa l i i j 
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų m i e | 
rą — bile štai lės arba dydžio, ir bl 
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL ii 
J. F . Kasnicka. Pordėtinis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle S< 
j 190 N. State gatvę; kampas Lak] 
gatves. 4 lubos. 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Pirmadienis, gegužės 5 d. 
p i jus V., i>op. Angelas, kauk. 

Antradienis , gegužės 6 d. 
Jono n[». aliejuje virinimas. 

i 

K A R E I V I S SKUNDŽIA DB-
TEKTIVŲ VIRŠININKĄ. 

Reikalauja $25,000 už neteisin
gą areštavimą. 

SUAREŠTAVO PINIGŲ 
KLASTUOTOJĄ. 

Iš mažų pinigu jis dirbo dide
lius. 

Fedoraliai agentai užklupo 
namus ant kampo (lilpin pla-
ee ir Luinas gat . ir ten suaroš 
tavo pinigų klastuotoją, p>>>i-
vadinusi Cosmos Caleuzzi alias 
J o e Nardo alias Bruno ir kito
kiais vardais . 

Agentai namuose surado vi
sokias prietaisas perdirbinėti 
banknotus — l dol. i 10 do-
lierių ir 2 d o l į 20 dolierlų. 

Pastaruoju laiku iš tų namų 
išteista daugelis tokių klas-
tuotu banknotu. 

P i rm poros mėnesių Caleuz
zi buvo nuėjęs federalin bus 
tan pamainyti savo keturis 
dolierinius suglamžvtus bank-
notus naujais banknotais. 

Kasininkas pastebėjęs, kad 
jo atnešti pamainyti bankno
tai yra buvę pavartot i kokiam 
tai procesui, tad j j su bankno
tais pasiuntė Į 822 kambarį, 
kur yra slaptos tarnybos ofi
sas. 

Ten jam pinigai buvo pamai
nyti naujais banknotais, bet 
tuojaus paskui ji pasiųsta du 
detektivu, kuriedu patyrė, kur 
Caleuzzi gyvena. Nuo to laiko 
betekti vai visur ji sekiojo. Ir 
pagal i aus sučiupo. 

Thoroas U. Collins skundžia 
detektivu viršininką Mooney 
ir k i tus keli* policijos nar ius . 
Reikalauja $25,000. 

Collins yra kareivis. J i s ne
senai snirryžes iš Praneuzi-
jos. Viena jauna moteris jam 
buvo davu>i deinientini žie
dą ir brangintina spilkuto. Ta 
moteris jam sakiusi kad žie
dą ir spilkutę j inai radusi. 

Kareivis dovaną priėmęs. 
Bet paskui laikraštyj suradęs 
paieškojimą žiedo ir spilkū
tės. Nurodytu adresu jis nuė
jęs su pasiketinimn atiduoti . 

I>et čia tuojaus j is buvo su 
arestuotass. Paskui per ketu
rias dienas ir naktis buvo lai
komas kalėjime ir valgydina
mas tik viena duona ir vau-

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Nepersenai pas mus buvo 
surengtos prakalbos. Kalbėjo 
geri), kalbėtojai: Kun. J . Jo
naitis, S. V. kariuomenės ka
pelionas ir profesorius kun. 
Pr. Bueys. Šios prakalbos ta ip 
žmonėms patiko, kad dar i r po 
šiai dienai dauguma jas mini. 

Kai-kurie sako. kad, rodos, 
klausytam ir klausytum nors 
ir per naktį. Ar nebūtų ge
rai, kad kita kokia draugija 
vėl surengtu panašias prakal
bas ir pakviestų tuodu kalbė
toju ? 

D. D. 

deniu. 

DUONKEPIAI VIS DAR 
STREIKUOJA. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

BOLŠEVIKAI ATSIDŪRĖ 
KALĖJIMAN. 

Policija suareštavo Josepb 
Koveriek ir Anton Suclian. A-
budu a t ras ta stovinčiu ties 
Jaekson boulv. ir (Jreen gat. 

Paklaustu, ka jiedu ten vei-
kia. a tsakė norinčiu sakyti 
bolševikiškas prakalbas. 

Policija tad juodu ir paėmė 
kalėjimam 

NUĖJO PAS GYDYTOJĄ 
IR SUAREŠTUOTAS. 

Stanley Braščynski alias 
Frank Tliomas užėjo pas gy
dytoje po num. 4623 Prair ie 
ave. J a m buvo sužeista koja 
su revolverio kulipka. 

(lydytojas davė žinia polici
jai. Detektivai a tvykę suareš
tavo pacijenta. Pasirodė, kad 
jis jau kelis kar tus buvęs pir
miau areštuotas už vagystes ir 
kitokias piktadarybės. Tad ir 
dabar jo pašauta koja tur i but 
surišta su kokiuo nors nepap 
rastu nuotikiu. 

Sužeistasis kol-kas ginasi. 
Sakosi jis vienoj krautuvėj 
pirkęs armijos overkoti. To 
overkočio kišeniuj buvęs pa
liktas revolveris. Tas netikė
tai išovęs jam apsivelkant o-
verkočiu. 

Negi policija tikės tokioms 
pasakom.-. 

NESTREIKUOS PIENO IŠ 
VEŽIOTOJAI. 

Penktadienio vakare pieno 
išvežiotoji] unija turėjo susi
rinkimą. 

Tečiau nebuvo balsavimu. 
streiko reikale. T i k nu ta r ta 
gražiuoju tart ies su darbda
viais. 

Pieno išvežiotojams Šiandie 
moka $26 savaitėje/ J i e norė
tų gauti $.",0 savaitėje. Bet 
darbdaviai duoda daugiau tik 

Duonkepiai streikuoja. Duon-
kepykiose gaminama duona. 
Bei ir tos nelengva gauti . Iš-
vežiotojai neimistų duonos 
neišvežioja, gi streikininkai 
atkalbinėja šeimininkes pirkti 
duona tiesiog iš kepyklų. 

Abi šalį mėgino sutaikinti 
darbo departamento atstovas. 
Bet nepavyko. Streikininkai 
atsisako dirbti naktimis. 

(ii visuomenė turi vilkti di
džiausią tos sunkenvbės dali. 

MIESTO TARYBA NORI 
PARF.TINTI SAVO SU

SIRINKIMUS. 

Obicagos miestu taryba Ii ir-
šiol kas savaitė kartų turi 
susirinkinms. Bet dabar pa
kelta sumanymas susirinkimus 
praret int i — turėti viena, su
sirinkimą i dvi savaiti . 

Kai-kurie aldermanai tvirti
na, kad perdažnus susirinki
mai miestui padaro daugelį iš 
laidu. 

VYRAS MOTERĮ ĮPRATINO 
GIRTUOKLIAUTI. 

Už ta i dabar tu r i atkentėt i . 
F rank Heitzliammer savo 

moterį, 4 vaikų motiną, liepė 
suareštuoti už jos girtavimą. 

Teisme paaiškėjo, kad jis 
pats, vyras, įpratino ją gir
tuokliauti . 

Teisėjas paklausė suareš
tuotos moters : 

4 'Kada pirmu kar tu pavai
tojai svaigalų, Mrs, l lei tzham-
m e r ? " 

" P e r mano ves tuves" , at
sakė moteris. 

" K a s g i tamstai davė svai
galų I " 

4 'Mano vyras. J i s tuomet tu
rėjo saliuną. Namuose buvo 
pilna butelių su visokios rū
šies svaigalais. Paskui jis man 
nuolat davinėjo svaigalų. I r 
štai pasekmės" . 

"Negal iu bausti moters, ku
rią gir taut i įpratino vyras <r 
kuomet šis pirmu kar tu davė 
ja i svaigalų vestuvių m e t u " , 
tarė teisėjas. " K i e k gali duoti 
paramos savo moterei ir vai
kams, Mr. Hei tz l iammer?" 

Heitzhammer sutiko jai ir 
vaikams mokėti $20 savaitėje 
ir duoti $100 Pergalės bondsą. 

PASIŠOVĖ 6 METŲ VAIKAS 

Šešerių metų Consetta Al 
bansa, 627 So. Morgan gat., 
susirado tėvo revolveri ir isi-
varė kulipka petin. ,̂ 

Bfigbton Parko 'lietuvių ko
lonija auga ir kįla. Daugelis 
lietuviu, kai]) pavienių, ta ip ir 
šeimynų, nenorėdami gyventi 
dideliame1 susikimšime, persi
kelia ir apsigyvena toje ko
lonijoj. 

Pavasariui brėkštant čia 
linksma ir smagu. Vasaros 
laiku nėra ta ip tvanku, nes na
mai retai sustatyti ir gatvės 
apsodintos medeliais. 

Parapija i r draugijų veikimas. 

Lietuvių parapiją eia suor
ganizavo dabart inis klebonas, 
kun. A. Briška. Jo pastango
mis tapo pradėta s ta tyt i ir 
bažnvėia. kuri dar nėra už-
baigta, Pabudavota t iktai pir
mas augštas , kuriame, apart 
bažnyčios, dar randasi para
pijinė mokykla ir klel>onija. 

Augant kolonijai, pasirodo, 
kad bažnyčia, o ypač mokyk
la, jau permaža, todėl šįmet 
manoma pradėt i s ta ty t i ant rą 
augštą, nes dėlei stokos vie
tos mokykloje daugelis lietu
viu savo vaikučius leidžia 
mokytis Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuol ynan. 

šale bažnyčios, pietvakarių 
pusėj»\ yra didelis parapijos 
daržas, kuriame vasaros laiku 
rengiamo* įvairios pramogos. 
Nuo parapijos komitetų girdė
jau, kad šįmet tame darže bus 
įrengta platforma su nemažu 
t»'ičium, kur ir vasaros laiku 

g; Įima bus rengti vaidinimus 
bei koncertus. Tai naudingas 
ir pelningas parapi jai suma
nymas* 

Kaip kitose lietuvių koloni
jose Cbieagoje, ta ip ir Brigb-
ton Parke guvuoja visų kata
likiškų organizacijų kuopos, 
skyriai bei šiaip pašelpinės 
draugijos. Vienų veikimas di
desnis, kitų mažesnis, bet vi
sos veikia, darbuojasi bažny
čios labui ir tautos gerovei. 

Kalbant apie veikimą gal 
neprošalį bus pažymėti, kad 
pastaruoju laiku, kaip ir 
• ' D r a u g e " tenka patėmyti , y-
pač veikia L. Vyčių 36 kuo
pa. Narių turi neperdaugiau-
siai — apie 60, bet visi, ka ip 
vaikinai, ta ip ir merginos pil
ni noro ir energijos darbuo
ti es sulig vyčių obalsio ir 
t raukt i savo tarpan jaunimą, 
kuris dariu* ogu keliu eina. Be
veik kiekviename susirinkime 
prisirašo po vieną ar daugiau 
naujų narių. Tokiu būdu kuo
pa auga ir stiprėja. 

L. Vyčių 36 kp. sudaro baž
nytinį chorą, kuris , vedamas 
jauno ir gabaus vargonininko, 
St. Žilio, netik šventadieniais 
bažnyčioje gražiai pagieda, 
bet palinksmina publiką i r su
rengtuose vyčių vakaruose-
vakrėliuose. 

Apsilenkčia su tiesa nepa
minėjęs, kad vyčiuose maišo
si*, nors prie kuopos nepriklau
so, tūlas gaivalas, kuris su 

vyčiais, ypač su yyfemis, drau
gauja, bet nusisukę šalin vy
čius dergia ir varo negražia, 
kuopai ant nenaudos, agitaci
ją. Kuopa turėtų a tkre ipt i į 
tai atydą ir užbėgti kelią to 
gaivalo nešvariai agitacijai. 

Liberalai ir socijalistai. 

Vienas džiuginantis faktas, 
kad centre Brigbton Pa rko 
nėra liberalų-laisvamanių ir 
socijalistų-bolševikų. J i e lai
kosi ten, kur randasi dau
giau šlapumo. Kadangi Brigb
ton Parlyo centre " l ie tuviško 
š l a p u m o " kaipir nėra, tai visa> 
tas gaivalas susispietęs laiko
si apie Kodzie ave. 

Kuomet kitose kolonijose 
tie nenuoramos įlenda į kata
likiškas draugijas ir tuojau 
pradeda t r iukšmus kelti, 
draugija prie laisvamanyV>ės 
kreipti , tai Brigbton Parke 
to negirdėti . Niekas negirdė
jo, kad kokia katalikiška 
draugija butų šokus taip, kaip 
griežia laisvamaniai. Katali
kiškos draugijos čia veikia 
niekeno netrukdomos, o jeigu 
ir a ts i randa koks laisvamanė-
lis a r bolševikėlis,. tai toks 
tuojau šluojamas lauk. Lais
vamaniai apie Kedzie Ave. ir
gi vieni " v e i k i a " . J i e tenai 
šiokiomis ir šventomis dieno
mis saliunų svetainėse rengia 
balius, prisigeria, susipeša ir 
visas dalykas užsibaigia šal
tojoj. 

Kitą syk daugiau apie ši
tą pabrėšiu. 

Nesenai apsigyvenęs. 

PAIEŠKO ANTANO ZAURIO 

Kasparas Narkevičius, gy
venantis po niim. 719 N. Fre-
mont St., Kewanee. 111. pa
ieško Antano Zaurio, buvusio 
kareivio Suv. Vai. kariuome
nėje, kuris paliuosuotas iš ka
riškos tarnybqs apsigyveno 
Cbieagoje, po num. 560 \Y. 18 
tb St., bet vėliau persikėlė ne
žinia kur. Sako, j am yra svar
bus pranešimai iš Washingto-
no, I). C . 

IŠ BRIDGEPORTO 

Balandžio 21 d. Šv. Ju rg io 
par. svet. įvyko susirinkimas 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų i)r-jos skyriaus. 

l^abai gaila, kad į susirinki
mus mažai teatsilanko narių. 

Šis susirinkimas nors buvo 
mažas, bet a p t a r t a daug svar
bių reikalų. 

J)apildyta valdyba. J sky
r iaus garbės pirmininkus iš
rinktas gerb. klebonas, kun. 
Krušas , kurs y ra didelis prįe-
telius i r rėmėjas Vienuolyno. 

Skyriaus pirmininke vien
balsiai išrinkta p. Agnietė Gi-
lienė, viena iš mūsų kolonijos 
darbščiausių moterų ir pasižy
mėjusi draugijose veikėja. 
Džiaugiamės susilaukę veiklios 
valdybos ir pasitikime, kad da
bar daug galėsime pasidarbuo
ti Vienuolyno naudai. 

P-lė S. Jovaršaitė, vice-pirm 
Nekalto P r a s . Šv. M. P . mer
gaičių draugijos, išdavė rapor
tą, kad draugi ja žada prisidė
ti prie bazaro ta ip darbu, kaip 
i r dovanomis. 

Šv. Onos draugija ypatingai 
gerai mano pas i rodyt i ; išrin
ko iš savo narių net 10 darbi
ninkių bazarui i r visa draugi
ja žada duoti dovanų. Suau
kotus daiktus nu ta r t a sunešti 
pas A. Nausėdienę, kuri per
duos Vienuolvnui. 

Vytės 16tos kuopos savo da
lį inešti bazaran irgi pažadė
jo. Žadėjo taipgi vakarais pa
dirbėti . 

Šv. Petronėlės draugija dar 
netarė aiškaus žodžio, bet ži
nome, kad jos prisidės, nes to

je draugijoje susipratę ir ge
ros širdies moterys ir mergi
nos. 

Ražancavos moterų (pa
šei p.) draugi ja irgi, manome, 
supras tą reikalą i r prisidės 
ta ipgi—ar tai auka iš kasos ar 
kitokiomis dovanomis. 

Laukiame paramos i r iš kitų 
draugijii mūsų kolonijoje. > 

Kolektorės mūsų kolonijoje 
šauniai darbuojasi . Darbščios 
mergaitės—p-lės D. Adomai-
čiutė i r E . Urbaičiutė. Užtat, 
kuomet jos atsilankys a r pas 
biznierius a r pas privatinius 
žmones, prašome jų tuščiomis 
rankomis neišleisti, bet duoti, 
pagal išgalės, kad bazaras 
pavyktų. Ki ta ip butų sa rmata 
ir Chicago? kolonijoms ir vi
soms moterims, merginoms. 

Sekantis A. R. D. skyriaus 
susirinkimas įvyks gegužio 16 
d., 7:30 vai. vakare, Šv. J u r 
gio parap . svet., ant 3-čių lu
bų. 

Kviečiame į šią draugiją ra-
švties kuoskaitlingiausiai. 
Taipgi prašome visų narių 
lankytis į susirinkimus. Vie
nuolyno reikalai tur i rūpėti 
mums visiems. Tik dirbkime 
ir laikykimės gražioj vienybėj. 

Korespondentė. 

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

Busite užrašyti Lietuviais 
Jeigu pirksite Victory Bondsus 

"Draugo" Ofise 
iki 8 vai. vakaro kasdieną 
išskyrus Nedeldienius. 

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

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

Vice-pirm. F . Veryga, 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. Mp^nuette Rd., Chicago, 111. 

Iždo Globėjai: 
Kun. I. Albavičius, 717W. 18th 

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

wood Ave., Chicago, 111. 
Direktoriai: 

Prof. kun. Pr. Bučys, 2634 W. 
Marąuette Rd., Chicago, 111. 

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 "VVabansia 
Ave., Chicago, 111. 

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

Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 
Ave., Chicago, 111. 

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

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

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

Boleslovas Sekleckis, 3427 Au
burn Ave., Chicago, UI. 

Anastazas Valančius, 1442 So. 
49th Ave., Cicero, 111. 

Nusipirkite labai gražią knygelę vardu: 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Gir tuoki o Išpažintis 
Šita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend

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

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

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

š i t a knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb. kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo. - % 

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspauz-
dinta. 

Adresuokite: 
<< DRAUGAS" PITBLISHING CO., 

1800 WEST 46-th STREET, 
CHICAGO, ILL. \ 

Nusipirk Naują Knygą 

"Marijos Mėnuo" 
arba 

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 

apie 

MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBC. 

Surinko kun. M. I. D—as. 

Kaina tiktai 50 centų 
Užsakymus su pinigais adresuokite: 

SACRED HEART RECTORY, 

P. O. Box 73, 

SIVER CREEK, PA. 
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FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ukę, tai 

apsimislyk ar tavo įnešti pinigai 
tau išeis ant naudos. Tiktai lie-

. tuvių tarpe tu turėsi gera, pui
kų ir linksmą gyvenimą. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosų, jų 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Michigano 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelis 
Šimtus savo tarpe, turi parapiją, 
kelias draugystes ir visokius pa
silinksminimus, čionais gyve
nantieji anglai siūlo mums savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
Šv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

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

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Box 7, Custer, Mich. 

ANTANO RADZEVIČIAUS 
V A R G O N Ų K O M P A N I J A 

x>ooooo<>c<x>c<x>cc<>oc 

Dirbėjai ir statytojai 

Elektriškų, 
Tubular-
Pneumatšikų . 
ir Mechaniškų 

VARGONŲ 

§ 

BažiyčiijJeatrijirRezidencijįjĮ 
Tai p-gi taisom, S 
derinam ir per- £• 
dirbam vargonus. *5 
Dedam elektros Z 
motorus ir visokį 5 
darbą reikalingą S 
p r i e vargonų, jj; 
Dirbtuvė apru- 2 
pinta naujausio- E 
mis ir geriausio- — 
mis mašinomis ir »•» 
specijalistais dar- H 
bininkais. Pienus S 
ir specifikacijas S 
siunčiame veltui. — 

V 
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