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METAI-VOL. IV. No. 117 

Amerikos lakūnai 
Austrija turės užmokėti 

uose 
WINNIPEGE SIAUČIA DI

DELIS STREIKAS. 

y daugiau milijardo 
atlyginimo 

Ukrainos valstiečiai sukilę 
prieš bolševikus 

AMERIKONIŠKI LAKŪNAI AUSTRIJA TAIPPAT DUOS 
PASIEKĖ SAVO TIK- j ATLYGINIMĄ. 

SLA. 

Buvusieji kareiviai ir darbi
ninkai viską, kontroliuo

ja. 

CORVO ISLAND. geg. 17.— 
Amerikoniški lakūnai su tri-

Jai nuskirta 1 milijardas 250 
milijonu dol. 

Paryžius, gvg. 18. - - Talki
nti! lakstytuvais šiandie lai- ciniku gaminamojo Austrijai 
mingai pasiekė Azorų salas. 

Atlinkta epokinė kelione 
skersai Atlantiko. Amerika ga
li pasididžiuoti. 

AMERIKOS LAKŪNAI 
SKRINDA Į AZ0.RU 

SALAS. 

I taikos sutartyje vra nažvinė-
ta. Kad Austrija taippat turi 
atlydinti už karę 1,250,000.01)0 
dolierių. Tai bus apie 20-ta da
lis to, ką Vokietija viena turi 
užmokėti talkininkams. 

Pinigui turi Imt užmokėti 
«•« u k» u-. 

Ta: ilgiausia tos drąsios ke
lionės dalis. 

VALSTIEČIŲ SUKILIMAI 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS 

UKRAINOJE. 

Trepassey, N. F., geg. 17. — 
Amerikos lakūnai trimis Su v. 
Valstijų karės laivyno laksty-
tavais vakar pagaliaus pasi
leido skristi skersai Atlanti
ko. 

Fš eia i Azorų salas vra 1,-
2lM) mvliu tolumas. 

Skersai Atlantiko pakeli uje, 
kur lakūnai skrinda, nustaty
ti Suv. Valstijų karės ir kilo 
kie laivai. Lakūnams duota 
apsauga tokia, kokia tik gali 
hm. 

Šiandie po pusiaunakčio nuo 

Bolševikai bėga nuo valstiečių 
armijos. 

-. 

lak n nu gauta žinių, kad jie 
apie pusę vi<os jau praskrido 

tos kelionės. 
Sklinda sulig- laivu nurodo

mu signalų-šviesų, nes an? 
Atlantiko naktimis gana tam
su. 

IŠ ėia visi trys lakstytuvai 
kitas paskui kitą pakilo oran 
ir pasuko skersai Atlantiko 
vakare. Kiekvienam lakstytu-

• 
ve yra po (i žmones, įimant ir 
pati laknną komandierių. 

Kaip lakūnai, taip laksty
tuvai aprūpinti visokiomis rei
kalingomis prietaisomis. Lakū
nai turi nepermirkomus rūbus. 
Prisiėjus reikalui lakstytuvai 
gali nusileisti ant vandens ir 
pliuduruoti a rba ' nelaimėje 
šaukties pagclbos artimiausiu 
laivu. 

Jei lakūnams pavyks lai
mingai pasiekti Azorų salas, 
bus atliktas didžiausias šioje 
gadynėje sk ra jojimo oru pro
gresas. Amerika pirmoji nuta-
rė tuo žvilgsniu pasižymėti. 

01 Azorų salų atsilsėję la
kūnai leisis į Portugaliją (8{*\) 
mylių), gi iš ten į Angliją 
(775 mylios). 

Vienna, g^g. 18. Iš uk-
rainu versmių apturima /i-
nių, jog žinomas u k rainų vals
tiečių vadas Petlura baisiai 
mušas bolševiku kariuomene. 

Bolševikai apleidžia savo 
pozicijas Rovno fronte jie gal-
vatrukėiais bėga ant Koreste-
ny i?- Sarhy geležinkeliu susi 
jungimų, kad iš tenai pasprų-
sti toliau. 

Truškinamas visas vakaru 
rusų bolševikų frontas. 

Taippat pranešama, kad vi
soj Ukrainoj valstiečiai paki
lę prieš bolševikus. Sukilimui 
vadovauja kažkoks Orlovskii. 
Atimta nuo bolševikų Gome
lis ir kitos vietovės šiaurrv-
tuose nuo Kijevo. 

Kita s valstiečių vadas Zele-
nii prieš bolševikus veikia ne
toli Kijevo abiem upės Dniep
ro šonais. 

Winnipeg, Kanada, geg. 17. 
— ria pakilo generalis strei
kas. Sustreikuota iš prielan
kumo namu statymo ir metalo 
išdirbystės darbininkams, kat
rie seniau buvo išėję streikam 

šiandie tad kuone visus mie
sto reikalus, lygiai prekybą ir 
industriją kontroliuoja darbi
ninkai bendrai su sugryžusiais 
iŠ karės kareiviais. 

Kol kas visam mieste nesa
ma jokiu suiručių. 

Kiek paskiau mieste sus
treikavo ir telefonų operato
riai. 

Kol-kas darbininkai dirba 
elektros ir gazo Įstaigose. 

Generalis streikas išdalies 
pakeltas dar ir dėlto, kad ša
lies vyriausybė žadėjo išimai-
svti namu statymo ii* metalo 
išdirbystės streikan ir depor
tuoti visus svetimšalius strei
kininkus. 

Didžiuma darbininkų tečian 
yra priešinga svetimšalių de-
portaeijah 

Manomu, kad ta n reikalaa 
isimaišvs šalies vyriausybė ir 
neleis darbininkams ir sugry-
žusiems kareiviams perdaug 
isibosauti. 

TELEGRAMA IŠ NEVV 
YORKO, 

NEW YORK, geg. 17. — A-
merikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovė turėjo susirinkimą. 
Susirinkime buvo ir Amer. 
Lietuvių Pramonės B-vės ir 
Am. Lietuvių Statymo B-vės 
atstovai. Nutarta visas tris 
Bendroves sujungti vienan 
kunan ir pavadinti vienu var
du. 

P-nas česnulis sugryžo iš 
Paryžiaus su politikinėmis ir 
ekonominėmis apie Lietuvę ži 
niomis. Jis važinės per lietuvių 
kolionijas su prakalbomis ir 
praneš lietuviams apie stovi 
Tėvynėje. 

Paminėtos Bendrovės įkuria 
informacijinį biurą, per kuri 
Amerikos lietuviams bus gali
ma .susižinoti su savo giminė 
mis Lietuvoje. Bendrovės tuo 
tik^u veikiai siunčia savo at
stovą Lietuvon jkurti ten Ben
drovių šaką su ofisu. 

P. Molis, sekr. 

DIDELĖS TALKININKŲ 
DEMONSTRACIJOS 

SMIRNOJE. 

Dalyvavo ir S. V. 
vai. 

karės lai-

SUSTOJO IR LAIKRAŠČIAI 
ĖJĘ. 

VVinnipeg, geg. 17. — Cia 
prie generalio streiko prisidė
jo ii* laikrašėiu išleistuvių dar-
bininkai. Neina nei vienas 
laikraštis. 

Streikininkų komitetas vie
toje visų laikrašėiu nusprendė 
išleidinėti viena laikrašti Dar-
bo Žinios. Laikraštis busiąs 
leidžiamas kasdien. 

BELGŲ KARALIUS LAK-
STYTUVU ANGLIJON. 

Paryžius, gegužės 17. — Tur
ki.i.s uostą ir miestą Smirna 
užėmė Graikijos kariuomenė. 
Tad uoste ir pakrnišeiais va
kar ivvko didelės talkininką 

K m *» 

karės laivų demonstracijos. 
Anglai ir prancūzai turėjo 

karės laivynu su sausžemio 
kariuomene, draikai turėjo v v 
na didolj karės laivą ir penkis 
mažesniuosius. Italija — pen
ki- didžiulius karės laivus. 

Suv. Valstijas reprezentavo 
1 arės laivas Arizona ir keturi 
destroyeriai. 

Be tų buvo daugelis dar ir 
kitokiu karės laivu rusiu, ku-
rie buvo užėmė dideliausius 
j mėse plotus. 

Smirnon talkininkai iš Sa
lonikų sutraukė kariuomene. 

Smirną savo globoje laikys 
ne vieni graikai. Prie to prisi
dės anglai ir prancūzai. 

— A'iia Brusselis, geg. 18. 
diena 1>< Igu karalius lakstytu-
vu iškeliavo Anglijon. 

PREZIDENTAS PRISIUNTĖ 
PRANEŠIMA. 

ŠV. TĖVAS PRAŠYS PA
LENGVINIMŲ TAIKOS 

SUTARTYJE. 

YVashington, geg. 18. — Ry
toj atidaroma speeijalė nau
jojo kongreso sesija. Preziden
tas Wilsonas trumpą kongre
sui savo pranešima prisiuntė 
kabeliu iš Kanopos. 

RYME LAUKIAMAS KAR 
DINOLAS MERCIER. 

SUAREŠTAVO AIRIŲ 
KUNIGĄ. 

GEN. PERSHING APLAN
KĖ LUXEMBURGO 

VALDO VC. 

Luxemburg, geg. 18. Tomis 
dienomis Suv. Valstijų, armijos 
vyriausiasis vadas gen. Per-
shing su savo štabo keliais na
riais aplankė Luxemburgo vai 
dovę, princesę Charlotte. 

Rymas, geg. 18. — Oia lau
kiamas atkeliaujant belgų kar
dinolas Mercier. Pirm iškelia
vimo i Ameriką, jiH nori ap
lankyti Šventąjį Tėvą. 

Rymas, geg-. 1S. —- šventa
sis Tėvas gavo nuo Vokietijos 
episkopato peticiją, kurioje 
prašoma popežiaus užtarti 
prieš talkininkus vokiečius ka
talikus, kurie bus didžiai pa
varginti aštriomis taikos su
tarties sąlygomis. 

Sakoma, Šv. Tėvas tuo rei
kalu kreipsis j talkininkas, 
prašydamas modifikuoti tai 
kos sąlygas. 

AMERIKONAI BERLYNE 
BIJOSI RIAUŠIŲ. 

Londonas, geg. 18. — Per 
New York, geg. 18. — Immi- lyne šiandie yra daugelis a-

gracijos valdžia suareštavo čia merikonų ir anglų ol'icierų ir 
garlaiviu Kovai George iš Ai-1 kareivių. Prisibijoma, kad vo-
rijos atkeliavusį kun. vienuo
li Tliomas A. Raliilly. 

Jis keliaudamas ką tai prie
šingo prasitaręs prieš Angli
jos vvriausvbe. 

kieeiai prieš 
riaušių. 

juos nepakeltų 

Ofieieriams įsakyta gatvėse 
dėvėti civilius rūbus, arba ne
apleisti viešbučio Adlon. 

PO TAIKOS ĮVYKIMO 
DAUG ŽMONIŲ AP

LEIS AMERIKĄ, 
VYRIAUSYBEI JAU DABAR 

TAS PARUPO. 

dalinties ir patiems čiagi-jdie ėia yra daugelis bedarbių 
miains darbininkams. Nes dar
bo busią neperdaugiausia, gi 

Kalbama apie panaikinimą 
immigracijos suvaržymo. 

VVashington, geg. 18. —Pra
eitasis kongresas, paklausęs 
daugelio šovinistų šauksmų, 
pravedė Įstatymą, suvaržantį 
po karės per keturis metus 
visokią ateivystę iš Europos. 

Ui tą suvaržymą daug dar-
! bavosi pati Amerikos Darbo 

Washington, geg. 18. — Ka- Federacija. Šitos organizacijos 
lės sekretorius turi pagaminęs viršininkai argumentavo, kad 

STOVI UŽ MILITARINĮ 
LAVINIMĄ. 

projektg -apie visuotiną mili-
tarinį jaunimo lavinimą. Sa
koma, prezidentas paremsiąs 
projektą. Bus paduotas aptar
ti kongresui. 

po karės labai padidėsianti 
žmonių ateivystė į Suv. Vals
tijas. Tie ateiviai čia su savi
mi atnešiu tik vieną vargą. 
Su tuo vargu paskui prisieisią 

bedarbių — tikros galybės. 
Šovinistai atsiekė savo tiks

lą. Kongresas išleido įstatymą, 
suvaržantį ateivystę. 

Bet kas pasirodo. 

Artinanties taikai Europoje, 
šios šalies darbo departamen-

ItoA į porą metų ėia gali pri
trukti darbininku. Tuomet 
butų didesnis šaliai vargas. 

Kas bus daroma? 
Kol-kas nieko tikra negali

ma pasakyti, ką mano prade 
t i vyriausybė.- Nes.pasekmės 
visgi dar tikrai nežinomos, bet 
tik paviršumi apčiuopiamos. 

Kas kita bus po taikos. Tuo 
tas siuntinoja savo agentus po m p t j a u b n g m a t o m o s ,k-. 
pramonės centrus ir tie renka 
žinias, ka svetimšaliai darbi-
ninkai mano pradėti atėjus 
taikai. 

Dabar tie agentai raportuo
ja nelabai malonias žinias sa
vo departamentui. Sako, po 
karės Europoje daugelis šalių 
palieka laisvų. Tad daugelis 
svetimšalių darbininkų taria
si tuojans po taikos keliauti į 
savo tėviškes. Iškeliaus jų ne 

Puikiai užlaikomi S. Valstijų 
kareiviai 

PADIDĖJĘS SVARUMAS 
AMERIKOS KAREIVIU. 

DĖDĖ ŠAMAS GERAI VAL 
GYDINA SAVO KARI

NINKUS. 

Duoda jiems tabokos, saldai
niu ir kitko. 

Washington, geg. 17. — Ka
lės metu su Ispanija 1898 me-
tni< šios šalies kareiviai, da
lyvavusieji karėje, abelnai 
imant neteko svarumo po 22 
svaru kiekvienas. 

iii perniai karės pabaidoje 
amerikoniškiems kareiviams 
svarumas padidėjo 12 svaru 
kiekvienam. 

Tai pasekmės gero kareivių 
užlaikymo, kuogeriausiojo ju. 
valgydinimo, sveikumo prižiū
rėjimo. Ko panašaus dar nėra 
b.ivę šios šalies istorijoje, „a-
ko karės departamentas. 

Ką kareiviai suvartojo. 

Karės metu ligi gruodžio l 
d , 15)18 m., kareiviai suvar-
t ojo: 

Kepamos mėsos 8()(UMH),0()() 
svarų; kumpio 50,000,000 ^va
rų; miltų (duonos) l,(MK),0()().-
000 svarų, sviesto 17,500,000 
svarų: oleomargarino 11,000,-
000 svarų; pupelių 150,000,000 
svaru; bulvių 487,000,000 sva-
rų; svogūnų 40,000,000 sv.; 
kornų, pupelių ir žirnių 150,-
000,000 blešinaiėių; tomeiėių 

190,000,000 blešinaiėių; slyvų, 
aprikosų ir obuolių 107,000,000 
blešinaiėių; cukraus 350,000,-
000 svarų; kavos 75,000,000 
svarų; kondensuoto pieno 200,-
000,000 blešinių. 

l'ž šitą maistą užmokėta 
$727,000,000. Tatai vienam 
kareiviui per dieną išleista a-
apie 48 centai. Ci karės metu 
su Ispanija vienam kareiviui 
dienoje laivo skiriama nedau
giau 4 centų. 

Prieš pat armisticiją ameri
koniški kareiviai Prancūzijo
je per vieną dieną suvartoda
vo maisto 9,000,000 svarų. 

Taboka ir saldainiai. 
Vyriausybė taboką pripaži

no reikalingu daiktu kareivių 
gyvenime. Sakoma, jog 95 nuo-
šimėiai kareivių vartojo ir var 
toja taboką visokiausioje for
moje. 

Karės metu kas mėnuo ame
rikoniškai armijai Prancuzi-
jon buvo siunčiama 20,000,000 
cigarų ir 425,000,000 ei garėtų. 

Išpradžių kas mėnuo buvo 
siunčiama kareiviams po 300,-
000 svaru saldainiu. Paskui 

t, c 

mėnesinis siuntimas padidinta 
ligi 1,373,300 svarų. 

Karės departamento buvo 
parėdyta, kad kiekvienas ka
reivis per mėnesi gautų pu. ę 
svaro saldainių. 

Žindamojos (čiulpamos) ta
bokos kas mėnuo buvo sim«-
ėiama 3,000,000 pakelių. 

PAŠĖLCS VYRAS NUŽUDĖ 
KITĄ VYRĄ IR MER

GINA. 

Be to dar du sužeidė ir pabė
go. 

mes. 
Tuomet gal ir kongresas 

tuo žvilgsniu imsis darbo. 
Pirmasis žingsnis — prisieis 

tuos visus, ateivystę varžan-
ėius, įstatymus panaikinti. Pri
sieis pataisyti tą klaidą, kokia 
atlikta klausant šovinistų rėk
smų. 

Patsai darbo departamentas 
tą klausimą labai rimtai riša 
ir su juo skaitosi. Šiandie da-

Port VVashington, Wis., geg. 
17. — Vienos Ckieagos firmos 
keliaujantis agentas Sclnvartz, 
dažnai Čionai lankydamasis. 

mV 

susipažino su vietine jauna 
mergina Amelia Barry. Atva
žiavęs ėia jis visuomet aplan"-
kvdavo jos namus. 

Agentas merginą kalbinda
vo apsivesti. Bet toji kažko
dėl vis abejodavo. 

Aną dieną jis atkeliavęs 
nuėjo į tos merginos namus. 
Ir ten atrado pas ją kitą jau
niki. Be jų dar ten buvo mer
ginos jaunesnė ji sesuo ir dar 
vienas kaimynas. 

Sclnvartz i nėjęs be jokio 
perspėjimo, be jokio žodžio iš
sitraukė revolverį ir ant vie
tos nužudė merginą ir jos 
jaunikį, (ii tos seserį ir kai
myną pažeidė. Po to pabėgo. 

Policija tikisi tečiaus jį 
greitai sugauti. 

PASIBAIGĖ PIENO IsVE-
ZlOTOJU STREIKAS. 

IŠVEŽIOTOJAI LAIMĖJO 
$35.000. 

Bet pieno kvortai reikia mo
kėti 14 centų. 

Pieno išvežiotojai Cliicagoje 
laimėjo streiką. Pieno kompa
nijos po kelių dienų streiko 
pagaliaus si.iiko išvežiotojams 
mokėti po $35 savaitėje ir sa
vaitinius bonusus, kaip ir pi r-" 

r miau. 
Kompanijos be didelio pasi

priešinimo sutiko, nes užmo-
kesties padidinimas nepalieėia 
iu kišenių. Už tai atsako vi-, 
riiomenė, tie patys darbinin
kai. 

Neš kuomet kompanijos su
sitaikė su vežėjais, tuojaus pa
skelbė, kad pieno kvortai rei
kia mokėti jau 14 centų. Gi-
paskiau gal bus dar brangiau. 
Sutartis padaryta vieneriems 

metams. 

BOSTONO POLICIJA TURI 
KULKASVAIDŽIUS. 

šimtai tūkstančių, bet gal mi- j r 0 s i tas svarbiu daiktu, į. kur 
lijonai. pirmiau nei doma nebuvo at-

Agentai tvirtina, kad šian- kreipiama. 

Boston, Mass., geg. 17. — 
\ ietos policijai parūpinta 
trys kulkasvaidžiai, kurie bus 
pavartojami visuomenės ap
saugai. Tam tikslui organizuo
jamas kulkasvaidžių operato
rių būrys. 

PARDAVĖ KARĖS MEDŽIA
GOS UŽ 50 MILIJONŲ 

DOL. 

WashingtOn, geg. 16. — S. 
V. armija ir dar už 50 milijo
nų dolierių pardavė atlieka
mos visokios karės medžiagos 
čeko-slovakams, rumunams ir 
lenkams. 

Lenkai nupirkę medžiagos 
už 10 milijonų dol. 

\ \ 
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Juoka i juokais. Bet juk čia 
einasi apie tautos likime, jos 
garbę ir r imtume. Tautos rei
kalų negalima ant juoko sta
tyti . Kanigi seimo šaukėjai 
juokus daro iš t a u t o s ! Ar su-
žiniai, ar savo naivume? Je i 
sužiniai, tai pražūt ingas ama
tas ; jei del savo nežinybės — 
pavojai ne kiek nemažesni. 
Negalima leisti, kad keli as
menys galėtų tauta, pasauliui 
ant juoko pastatyt i . 

Tauta nuo nerimtu žingsniu 
apsaugoja, kuomet jos rinktie
ji žmonės, o ne kas susimano, 
reikalus veda. Tuomet atsiran
da ir vienybė, remiant savo 
rinktųjų apgalvotus sumany
mus. Nebus pas lietuvius vie
nybės ir politinė pražūtis jų 
laukia, jeigu Lietuvos gyven
tojai savos valdžios nerems. 
jos neklausys. Nieko naudin
ga nenuveiks ir Amerikos lie
tuviai, jeigu jie neis išvien su 
savo Tarybomis ir jų Kkzeku-
1 y viu Komitetu. Neturime 
leisti, kad keli Chicago j susi
tarė asmenvs lietuviu vienv-
be skaldytų ir mus visus savo 
nerimtais darbais ant juoko 
statvtu. 

m . y i 
DRAUGAS Pirmadienis , gegužės 19, 1919 
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Klaidingi Obaisiai. 
Chicagos seimo šaukėjai, 

kad pataikius geriau žmones 
savo seimeli n prisivilioti, lei
džia klaidinančius obalsius. 
Apmokamuose skelbimuose 
laikraščiuose seimą r e m i a m i 
komisija pradrįso sakyt1 "se i 
mas Chicagoje — neprigulmv-
bė Lie tuvoje" . Reiškia, viską, 
ką Lietuvos nepriklausomybei 
išgauti reikia, tai susivažiuoti 
Chieagon. Kaip greit susi va
žiuosime niekeno neįgaliotu 
asmenų šaukiamajin seiman, 
t a : p greit Lietuva liks laisva. 

Nemanome, kad oatv< ša u-
lėnai tokio obalsio teisvbci t i-
ki. Je igu jie patys netiki, tai 
jie sužiniai netiesa sako ir 
žmones prigauti nori. Je igu 
jau tautai nepriklausomybe 
galima butų ta ip lengvai iško

v o t i , vien Chicagos seiman 
susivažiavimu, bepig pasuuly-
je but gyventi. Nori koki tau
ta nepr ik lausomybėj tereikia 
jai Chieagon draugijų atsto
vus susiųsti o neprigul-
mybė ir yra. Pigu ir lengva. 

Bet seimo šaukėjai gerai 
turėtų žinoti, kad taip nėra. 
J i e turėtų nusimanyti , kad 
tautai iškovoti laisve jai reikia 
Vienybės, daug aukų panešti, 
ištvermės, proto ir pasišventi
mo parodyti. Kelias j tautos 
nepriklausomybe ne per sei-
mus eina, bet per žmonių vie
nodą valių ir jų auka; . Je.iui 
šaukėjai tiki, ka jie skelbia, 
tai atleisk jiems, Viešpatie, 
nes jie nežino, ką daro. .Jie 
tuomet yra tokie naivi.s ir to-
kie nesubrendėliai politikoje, 
ku. ie tautai pavojų lemia. Su 
tokiais užsidėti reikštų tautos 
suklaidinimą. Je igu jie netiki, 
ką skelbia, jie meluoja, o ii igu 
tiki — dar arš iau: seimais 
tautą nuo tikrųjų darbų ir re
alių pastangų a t i t raukt i gali 

Vieną klaidinga obalsį su
galvoję, jie daugiau tokių pa
kišti nesidrovi. Sako, šuva 
žiuokim seiman ir pareikalau
kim paskolos. Pigus ir leng
vas būdas pinigų gauti . Įvei
kia pinigo — sušauk se : .,ią 
Chieagon, o ant pareikalavi 
mo Suvienytos Valstijos savo 
pinigyna at idaro — help your-
M'lt"! Bet kam jau seimo šau
kėjams šposus krėsti >u Ame
rikos valdžia — tepareikalau-
j a pinigo iš Cniversal State 
Banko, .kurio tūli direktoriai 
seimu Misi rūpino. Pažiūrėsite 
tuomet, ką jie pasakys, jeigu 
jie biznį supranta. 

S. V. Samdymo 
Biurai. 

Su daugeliu valdžios įstaigų 
ta nelaimė, kad jus privatės 
panašius Įstaigos pralenkia. 
Paimkime laikrašti. S. V. lai
ke karės leidžia savo "OffieiaJ 
Bulletin. ' J a m e telpa visos 
autentiškos žinios, visi val
džios veikimai nušviečiami 
tikroje šviesoje. Vienok toks 
laikraštis maža skaitytojų te
turi , kuomet privačių laikraš
čių cirkuliacija nesulyginamai 
didesnė. 

Kodėl taip? Valdžia, laikraš
tį leisdama, tegali vien patik
rintas žinąs, sausas stat ist ikas 
ir grynuosius taktus tepaduo-
ti. J i negali paskalų, nebūtų 
išvadžiojimų daryt i , perdėti, 
sensacijų gaminti . Privačiai 
laikraščiai tą daryti gali ir 
žmonių domą pagauna. Dėlto 
jie labiau ir skaitomi. 

Laimė ima, kad ko tai pana
šaus nebūtų su valdžios per-
samdymo ir darbo suradimo 
biurais. J i e įsteigti žmonėms 
patarnaut i darbo suieškant. 
J i e p a d a r o g e r i n u s i a k ą K a t i 
ir visas kortas ant stalo išde
da. Praktiškiems žmonėms, 
darbo nesusirandantiems, tie 
biurai yra geriausiu patarnau
toju, geriausiu tarpininku. 
Reikia tik jais naudotis. 

Bet vieton naudotis valdžios 
biurų teisingu patarnavimu, 
daugelis žmonių linkę ieškotis 
sau išėjimo privačiuose darbo 
suradimo biurais. Mat tieji 
moka daug prižadų daryti , 
masinančius obalsius prieš 
akis statyti . J i e žada geriau
sius darbus surasti, ' visus pa
togumus giria, meluoja ir a te i 
na i daug prižada. LengvatilvV-
boje žmones apgauna ir dar 
užmokesnio atsilupa. Ne ką 
darysi, kad pas žmones yra 
patraukimas greitai iškilti, 
netikėtai gerus darbus susira
sti. Tą žmonių palinkimą mo
ka išnaudoti spekuliantai. 

Praktiškuoju-gi žvilgsniu, 
kuomet žmogus darbo neten
ka, j am visuomet apsimoka 
reikalą turėt i su valdžios biu
rais. J i e aukso kalnų nežada, 
bet darbo surasti visuomet 
naudingas pastangas padarys. 

(Žemiau talpiname mūsų 
tautiečio, karininko J . A. Mic-
keliuno, laišką iš Archangels
ko už kovo 16 d., 191$. J i s 
suteikia imskuniu žinių apie 
tenykščių lietuvių judėjimą. 
Pasirodo, kur mūsų tautiečiai 
nebūtų, visur jie persiėmę ne
priklausomos Lietuvos minti
mis. Red.) 

Arehaiigelsk, Russia 
Kovo 16, 1919 

" D r a u g a s , " 
Chicago, IU.? U. S. A. 

Gerbiamoji Redakcija:— 
Nors ir toli buvau nuo šio 

miesto, bet vėl pagrįžau. Ko 

miesto valdininkas Šalaviejus 
ir Amerikos -karininką/ J . A. 
M. ir K. Radžiūnas. 

Pi rmą prakalbą, sakė pulki
n inkas Vitukevičius, rusu. kal
boje. Pažymėjo, kad jojo pa
vardė esanti Vitukonis-Galuti-
i j s . Labai apgailestavo, kad 
per 41 metus gyvenant svetur 
pamiršęs savo kalbą, bet ma
nąs t rumpu laiku išsimokinti. 
Kalbėtojas visgi dar abejojo 
apie Lietuvos neprigulmybę, 
nes kada jis buvęs paskutinį 
kar ta Lietuvoje, gruodžio mė
nesyj, praeitų metų, matęs ne
papras tus reginius, ypač Vil
niuje, kame ėjusi smarki kova 

lionė pasekminga. 203 viorstus m vietiniais lenkais. K a d a ru 
į keturias dienas parvažia- . s u bolševikai pradėjo siausti 
vome. 

Pagrįžęs Archangelskan, vėl 
turėjau progos su savo tautie
čiais susitikti. Visų neberadau 
—kiti stojo kariaut i prieš 
priešus bolševikus. 0 j a u n a i 
tautietis, Antanas Galvanis, 
[>asimirė 9 d., š. m. 

Pas pp. Vegius valgant iš
kilmingą vakarienę, t a rp kitko 
pris iminta ape tėvynę Lietuvą, 
ir tar tas i , kaip imtis didesnio 
veikimo Lietuvą gelbėti. Beveik 
kasdieną vietiniai rusų laikraš
čiai rašo apie Lietuvą. Atsi
tinka padaryt i i r klaidų. Klai
dos būva pataisomos su paaiš
kinimais per pp. V. Vegį ir J . 
Markevičių. 

Reikalingas Lietuvos atstovas. 

Pasirodė, kad šiame mieste 
yra neatbūtinai reikalingas 
Įgaliotinis Lietuvos. Čia ran
dasi ir daugiaus lietuvių, ku
rie užima įžymesnes vietas ir 
sakosi, esą t ikri Lietuvos su
nūs. 

12 d., š. m., provizoriaus 
Baltušio bute įvyko vietinių 
lietuviu posėdis, kuriame daly
vavo sekantieji nsmenys: 1) 
pulkininkas \ iUikevičins. vie
tinis Areh-ko notaras . *2) Dak
ta ras Šidlauskis. 3) Daktaro 
brolis, feldšerius Šidlauskis. 
4) Vaist ininkas provizorius 
Baltušis. 5) Vaist. prov. Valis. 
6) Prov. Keršulis . 7) P . Gali-
naitis, Rusijos Transpor to 
Apd. D r-jos užveizda. 8) Pač-
to valdininkas, p . Juozas Mac
kevičius. 9) Brolių Danišauskų 
Ak-rhj Dr - jos d e k l a r a n t a s V . 
Vegis, 10) Gailaivininkas No-
vozelskis, 11) Surkovo dirbtu
vės konloristas, Tiškus, 12) 
gaisrininkas Jezdauskis, 13) 

apie miestą, tai ir apleidęs 
Vilnių. Pe r Švediją, Norvegi
ją atvykęs į Archangelską. 

Kalbėjo p. Markevičius, už-
tikriridams, kad Lietuva liks 
neprigulminga valstija, apie 
ką nėra ko abejoti. 

Lietuviai pasirodė visam pa
sauliui, kad jie y ra jau pri
brendę valdyti savo šalį savy-
stoviai. Kalbėtojas priminė 
Lietuvos istoriją, kaip Lietu
va buvo galinga senovėje, kai}) 
jos sunųs kovojo už jos laisvę. 

Lietuvos rubežiai dabar ne
besieks senovės rubežių. 

Rūpinasi sutvert i Lietuvių 
Legijoną. 

P-as Markevičius pranešė, 
kas buvo veikiama pastaruoju 
laiku. Tapo perskai tytas tele
gramas , kuris buvo pasiųstas 
Prezidentui Wilsonui į Pary
žių. Pranešė, kad pasiųsta te
legramas į Stoekholmą Auk
štuoliui, kad užtvirt intu igalio-
tini su pagelbininku Archan
gelske, (jautas atsakymas nuo 
p. Augštuolio šioks: " T a m s t ų 
telegramą pasiunčiau į Kauną, 
Lietuvos valdžiai. Atsakvmo 

w 

dar negavau. Laikraščius Ta-
mistoms pas iunčiau ." 

Nuta r t a kreiptis prie val
džios išgauti leidimą tverti 
Lietuvių Legijoną. Sutverus 
L. Legijoną, kad butų ištraukti 
iš rusų kariuomenės. Sušaukti 
visus imigrantus legijonan ir 
išvežti Lietuvon ginti Lietuvą. 
Tą visą darbą apsiėmė pulki
ninkas Vitukonis atlikti. ^ 

T*ulk. Vitukoniui išdavus lei
dimą, tada, su Šelpimo Komi
tetu sutarus, sušaukti visuome-

Kelias į Sveikatą. 

K A R I N I N K A S J . A. MIC-
KELIUNAS. 

Taip apsirengus, o dar di
deliais kailiniais apsivilkus, 
jis tvirt ina, kad Archangelsko 
šiauriniai šalčiai visai nebai
sus. 

Pasigirdo klausimų del Am, 
lietuvių veikimo. Karininkas 
paaiškino apie jųjų veikimą ir 
pasekmes. 

Perskai tyta keli straipsniai 
iš " V y č i o . " Užsibaigus posė
džiui, buvo iškilminga vakarie
nė (ir aš išgėriau porą stikliu
kų vyno). 

Bu\o daug pasikalbėjimų. 
Dr. Šidlauskis pasisakė, kad 
esąs pirmą kartą posėdyje. La
bai apgailestauta, kad dar se
kanti lietuviai neatsilankė į po
sėdi: viršininkas kariško uos-
ti (por to) , kpt. pirmojo rango 
Di rbu tas ; s tudentas trečiojo 
kurso elektro-mechanikas Alf. 
J u r s k i s ; aničmonas. (jurinin
kas) Ant. Kaškelis. Yra ir dau
giaus lietuvių, tik šiuo laiku 
išvažinėje kitur. 

Net ir tuomet, kuomet ant 
karės laukų Europoje žuvo 
tūkstančiai gyvybių, šimtai 
tūkstančių mirė čia pat namie 
nuo ligų, kurių lengvai galima 
išsisaugoti. Ka rė užsibafgė. 
Demokrati ja laimėjd, bet mes 
dar turime laimėti kovoje su 
baisesniu, nuolatiniu žmonijos 
priešu—liga. 

Kaip nuo ligos išsisaugoti. 

Nėra jokių slaptybių, kurios 
butų reikalingos, kad išsisau
goti nuo ligos. Švarus namai, 
švarus maistas, švarios ran
kos, švarus dantys, švarus pie
nas, švarus vanduo, šviežia^ 
oras, sanitariškos- išėjimų vie
tos, kova su musėmis ir uodais 
—visa tai mažai tekainuoja, 
tečiau jie atl ieka pastebėtinus 
dalykus ir apsaugoja nuo daug 
ligų. 

Ar jauties, kad savo dalį at
lieki? 

Ar užlaikai savo namus šva
riais ir gerai išvėdintais? 

Ar geri tik švarų, tyrą van
denį f Je i jis semiamas iš šal
tinio ar šulinio, a r t ikrai žinai, 
kad į jį nesiplauja vanduo iš 
išėjimo vietų, sutrynų, mėšly
no ar tvar tų? 

Ar pienas, kuriuo peni savo 
kūdikius yra virintas ar pas
terizuotas? Ar gauna kiekvie
nas kūdikis po tris stiklus 
kasdieną? 

Ar kūdikis penimas krūt i
mis, kaip turėtų būti? Ar jis 
Svariai užlaikomas? Ar jam su
teikiama užtektinai šviežiaus 
oro ir ar jis nelaikomas karš
toje, troškioje virtuvėje? Ar 
žinai, kad iš bonkos penimi ku-

Oras čia dabar neperšal tas, 
bet sninga beveik kasdiena vis 
daugiaus. Diena jau gerokai il
gesnė. Rodos, birželio mėne
syj nebesutems, šviesios nak-

I tys pasidarys. Mes čia esame. 
Pasiekia žinios apie L ie tuvą . ! r o c l o y ' a P i o 25 lietuviai, nors 

Tur iu pažymėti, kad čia yra 
inteligentijos, kurios tarpe 
labiausia darbuojasi pp. Juo 

visi nesusieiname—toli išskir
styti. Tikiuos grei tai vėl ap
leisti Archangelską. Nežinau 

zas Markevičius ir V. Vegis. i1™1'- K*<* girdžiu, gal prisieis 
dieni labai rupi Lietuva ir jo
sios likimas. 

Beje, vakar buvo vietiniuose 
rusu laikraščiuose telegra
mai pranešanti , kad Lietuvoje 
laukiama svečių-komisijų: A-
merikoniškos, Prancūziškos ir 

nišką .susirinkimą greitai , kaip Anglijos, kurios susivažiuos 
galima. \ Kaune. 

nuvažiuoti pr ie pa t ledinių 
marių, o iš ten gal kada namo. 
Labai laukiu. Duok Dieve, kad 
greitai . 

Nenustodamas vilties, pasi
lieku su gilia pagarba, 

Pvt . J . A. Mickeliunas 
American Ex. Forces 
Archangelsk, Russia. (Tąsa ant 3 pusi . ) . 

dikiai tu r i gaut i orandžių sul
čių kasdieną po p i rmam mėne-
si ui ? 

Ar žinai, kad musės ir uodai 
nešioja ligas ir a r nuo jų ap
saugoji savo namus vartoda
mas tam t inkančius sitelius? 

A r žinai, kad visos slogos 
yra limpančios ir gali kitus 
privesti prie sunkios ligos, 
ypat ingai vaikus? 

A r žinai, kad ligos dažnai 
užsikrečia nuo nešvarių ran
kų? Ar visuomet nusiplauni 
rankas prieš valgymą ar mai
sto čiupinėjimą? 

Kuomet kur is nors šeimynos 
narys serga skar lat ina, tymais , 
difterija, koklišu, karštinėmis, 
džiova a r k i ta kokia liga, ku
rios galima išsisaugoti, a r vi
suomet praneši sveikatos pri
žiūrėtojui, kad jis galėtų ne
leisti kit iems tos ligos įgauti? 

A r namuose įvestos rynos? 
Jei ne, t a i ar turi išeinamąją 
vietą, prie kurios musės ne
priei tų? 

Ant galo a r pa ts ir visa šei
myna esate sveikais? Iš kur 
apie ta i žinai? A r buvo jie 
sveikatoje išt ir t i , ka ip kad ka
reiviai yra tyr inėjami? 

Ar žinai, kad metinis dakta
ro peržiūrėjimas y ra labai 
naudingas, kad susekti pradžią 
kokios ligos ir tuo prailginti 
gyvenimą? Ar gali atsakyti 
ta ip į visus tuos klausimus, ir 
ar t ikrai žinai, kad jūsų kai
mynas gali tą patį a tsakyt i? 
Neleisk, kad j is neatsargiai 
gyvendamas pas ta ty tų kitu 
k \ e i Iv a \ a į pavojų? Tame dide
liame reikale Vyriausvbė žiu-
ri į visus savo gyventojus, kad 
jie ją visame paremtų. 

Pataisymas pavirštutinių 
netobulumų. 

Imant į kariuomenę medika-
liai tyrinėtojai parodė, jog 
trečdalis visų vyrų turėjo kokį 
nors paviršutinį fizišką neto
bulumą, del kurio jie netiko į 
kariuomenę. Didelės dalies tų 
atrastųjų netobulumų visai ne
būtų, jei butų buvus doma at
kreipta jaunystėje, k i tur dar 
galima buvo i r dabar pagydyt i 
arba tik palengvinti , varto
jant t inkamas medikalcs prie
mones. 

Gerai p a d a r y s i , je i š iuos pa-
tarimus atydžiai perskaitysi; 
jie gal padėt i pagerint i jūsų 

TO* SAVINOS STAMPS 
ISSOEDBV^THa 

UNITED* STATES 
COVERNMENT 

KIŠKIU SEIMAS. 
Atsiprašau skaitytojų ir p. K. S. 

Karpavičiaus-autoriaus— nors mena
mųjų eilių forma prasta ir netaisyk
linga, bet perskai tyt i verta. Taria
masis p. Karpavičiaus kiškių seimas 
kažkodėl atrodo busiąs labai panašus 
į kelių Chicagos asmenų šaukiamą 
seimą. Kiškiai vodevilių seime atvai
dino, tą patį rengiasi Chicagoj libera
lai ir jiems paklusnieji draugijų agi
tatoriai . Štai tas kiškių seimas. 

Kiškiai kartą šaukė seimą— 
Daug dalykų svarstyt rengės... 
Tarpe krūmų, ant pievutės, 
Palei kelmą samanotą, 
J i e suspito-susirinko. 

* 

" V y r a i , seimas reik pradėti , 
" D a u g dalykų tart i t u r i m , " 
Neiškentęs šaukė vienas. 
4 4Paremiu aš tavo žodį; 
" T i k nelaukim, tuoj p r adėk im." 
Kits kiškelis dar prabilo, 

c 

Ir visi tik šaukė-rėkė: 
" V y r a i , posėdį p r a d ė k i m ! " 

" T a s didžiulis, ką pas kelmą, 
"Vadovau t i jis galės mus— 
"Mes jį pirmininku r inkim; 
"Sekre tor ium—tas smailukas, 
"S tač ia -aus i s lai bus r inktas, 
" O maršalka—tas d r u t o k a s . " 

Tuoj pasibaigia rinkimai. 
IŠsirįnko sau valdybą, 

I r jų seimas prasidėjo. 
Kelmą pirminink 's užsėdęs, 

Porą žodžių kiškiams taręs, 
" K ą įnešti tu r i t?"—klaus ia . 
Iš visų pakįla vienas. 
Tuoj , išskėtęs porą lapų, 
Įnešimus seimui skai to: 
" M e s apsvarstėm ir ištyrėm, 
" I r a tradome naudingu, 
" K a i p padėjimą pager int : 
"Sus tabdy t i reik upelio*, 
" K ą per akmenis čiurlena 
" I r mus gąsdina bomeiliai; 
"Re ika lau t i tur im lapų, 
" K a d jie, krisdami nuo medžių, 
"Tok io t rukšmo nebekeltų; 
" I r išlygint reikia kalnus, 
" N e s mums bėgti nuo jų sunku, 
" O vaitot paliaut t u r ' vėjai; 
" P a n a i k i n t t u r ' sniegas pėdas 
" M ų s , šauliai kad nesusektų, 
" K a d nešaudytų, beš i rdžia i . " 

Kiškių pirminink 's , išklausęs, 
" K ą ant to jus m a n o t " ? klausia. 
Kiškiai X)loja susirietę. 
" P u i k u ! puiku! Mes priimsim 
" I r įs ta tyman įvesim. 
"Nu ta r ima i s lai jie b ū n a ! " 

Sekretorius tuoj ant lapo 
f nešimą šitą rašo. 
Kad jis vienbalsiai įvyko. 

" K ą daugiau įnešti turi t , 
" K ą sumanėt mūsų se imui?" 
Vėl jų pirmininkas klausia. 

" A š paduodu įnešimą," 
Stoja kitas delegatas, 
Išsitraukęs visą lapą: 
"Šau tuvus reik sunaikinti; 

> 

' i 
"Reik ia paraką sudegint 
" I r jviilkas visas suvirini. 

' * Bravo! b ravo! ' ' kiškiai šaukia, 
"Š i s sumanvmas ant vietos. 
" L a i įstatymu jis s to jas ! " 
Sekretorius kitą lapą 
Pasidėjęs, skuba-rašo, 
I r vėl klauso, ką sakys kas. 

" T i l i g c n t i š k a i " atrodąs 
(Bene trukšiną kelti mėgiąs) 
Atsistoja trečias kiškis. 
*' Gerbiamieji delegatai : 
"Bais ia i engia mus pelėdos, 
" I r apuokai mus kankina; 
"Rezoliuciją išneškim 
" P r i e š tokius mųs niekadėjus. 
"Pro tes tuok im prieš juos ve ik ia i !" 

" U - u - r a ! " visi sušuko, 
1' Protestuokim! Protes tuokim! ' ' 
I r sumanymas ineina. 
Sekretorius—vėl, užgulęs, 
Naujan lapan tai užrašo, 
Vėl, ausis pastatęs, dairos. 

Dar pr ibuna delegatas. 
Rimtas vyras jis išrodo, 
įnešimų taipgi tur i . 

i'Gerbiamieji de legata i ! ' ' 
Dar uždusęs, prakalbėjo. 
" D a u g svarbaus mums reik aptar t i . 
" M e s sumanėme pagerint 
" S a v o būvį kaip nors, veikiai, 

Kad nekentiis tiek daug vargo: 
Reik suprasti—mes daug kenčiam 
Tik per savo neprotumą. 
Čia svarba visa—tą t a r k i m . " 

J i s išdėsto daugel būdų, 
Kurių laikanties atsiektų 
Kiškiai gero sau ir gentei. 

' i 

n 
i t 
14 

H 

" K ą ant to sakysit, broliai? 
Klausia pirmininkas seimo; 
Delegatai žiuri-dairos. 

" M e s jau padavėme budus, 
" K a i p mųs būvį re ik ' pagerint , 

Kaip apsaugot save re ikia ; 
Tik įveskime juos galėn, 
Tuoj ramybės susilauksim. 
Kam dar kito ko mums r e i k i a " ! 

Taip kalbėjo delegatas, 
Kur įstengė pravary t i 
Rezoliuciją prieš paukščius. 

" T i k supraskit , gerb iamie j i , " 
Kalb 1 naujasis delegatas, 
Įnešimą savo g indams: 
" J ų s juokus čionai tik k r e č i a t . " 

" P r a š a u ba l so ! " šaukia ki tas , 
J i s kalbėt tuoj atsistoja, 
Visas karš tas , sunervuotas: 

Ką niekus tu čia kalbi mums : 
Kas iš tavo jų pamokslų t 

" M e s geriau sumanėm e lg t i e s ! " 
Seime kilo sui rutė : 

Prezidentas kūju muša, 
Sustabdyti t rukšmą bando: 

Mųs likimas, mūsų stovis 
Nuo šio seimo t u r ' nulimti . 
Vyra i ! r imčiau prie d a l y k o ! " 

a 
a 

i i 

a 
a 

i i 

ar 
a 

Tojo kiškių seimo užbaiga buvo ne
kokį. Praskr isdamas paukš tukas vi
sus kiškius išgąsdino. Vieną jie su
prato, kad visi tar imai jų b u v 0 nie
kai. Taip ir išsiskirstė be nieko, sei
me patrukšmavę. 

Kasžiu, ar Chicagos dent is ta i ge
resnį už kiškių seimą sušauks? Kas-
zin. Pužas. 

t» 
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KELIAS Į SVEIKATĄ. 

*ORWOOD, MASS. 

Nor\voode nors maža lietu
vių kolonija, bet lietuviai 
smalkiai veikia. Judėjimas 
lietuviu ant tautiškas katali
kiškos dirvos nemažas. Gegu
žio 4 d. buvo pašventinimas 
naujų vargonų, kuriuos {taisė 
6v. Cecilijos clioras, su pagel-
ba parapijonų ir savo !:aimynu 
kilu kolonijų. Koncerto 'lai v 
vavo So. Bostono, Cain'nriflge 
cltorai. Taippat YYorce.-tero 
solistai. Programas buvo į vai-
rus. Sugiedota sykiu su vargo
nais daug bažnytinių giesmių. 
Kaip žmonės sako net žemė su 
drebėjo kaip sujungti chorai 
iš 150 asmenų užgiedojo "Te
gu! bus pagarbintas. Vargo
nininkai dalyvavo šiame pro-
grame: V. Staševiėia vietinis 
M. Karbauskas iš So. Bostono, 
J , Raketis iš Cambridge, A. 
Visminas iš Worcester ir P. A. 
Radzevičia iš Newark, N. J. 
Nonvoodieciai dėkingi už taip 
ilgą programa, kuris buvo iš
pildytas po koncertui bažnvt* 
nėj svetainėj. Sudainuota dau Ą 
dainų. Vakaro vedėjam buvo 
V. Staševiėia. Ant galo pakai 
bėjo klebonas, kun. J . Švag 
žuys, dėkodamas choristam-
už giesmes ir dainas, tiražu 
pamokslų laike koncerto pas*1, 
kė gerb. kun. Jakaitis iš \Vor 
cesterio apie muzikų, giesmes 
ir dailę. Pelno nuo koncerto Ii 
lvo apie 400 dol. 

Vargonus statė p. A. Radze 
vi< ia iš Newark, N. J. Tžmo 
k-ta apie $3,000.00. Tžgraji 
mis pilnais vargonais girdeli.-
milžiniška orkestrą. P-as A. 
Iladzeviria pastatė apie 1- di 
dėlių vargonų. Turi pasiseki 
mn. Valio mūsų tautiečiui. 

(legužio 11 d. įvyko vaka
ras. &o. Bostono L. \'vėiai sta-
tė veikalų "Mūsų žmonės/ 
Sudainuota keletu dainelių, 
patiri Liuotu ir pasakyta mono
logų. Viskas neblogai išėjo. 
Publikos susirinko mažai, nes 
prastas buvo oras; daugeli lif
tus sulaikė. 

Dabar rengiasi L. Vyėių 17 
kuopa prie gegužio 30 d. Tu 
rės išvažiavimų prie Norwood 
Central Stoties. Dalyvaus šv. 
Cecilijos choras, po vadovyste 
vargonininko V. Staševieio. 
Užprašyti ir kiti chorai, k. t. 
iš So. Bostono, Montello, Cam
bridge ir Lo\vell. Laukiame. 

Šešupis. 

Fondo reikalus. Šiame susirin
kime išrinkta valdyba kuri rū
pinsis suorganizuoti Draugiją 
L. K. K. Šelpėjų. Valdybon pa
teko pirmininku A. F. Stan
kus, rast.—J. Janušauskas, 
ižd.—J. Astrauskas. Vėlaus 
laiko dėlei nebuvo galima žai
sti, todėl jaunimas išsiskirstė. 

Prie progos turiu pažymėti, 
kad prie L. Vyčių 8 kp. yra 
susispietes prakilnus Roselan-
<lo jaunimas, kuris nenuil
stančiai dirba tautai ir bažny
čiai; Taipgi pažymėti reikia, 
kad Vyžiai palaiko Tautos 
Koiuia. 

Pelėdos Vaikas. 

PffILADELPHIA, PA. 

(i"gūžio 10 d. Labdaringoji 
šv. Vincento draugija buvo 
: urengus balių su prakalbo-
mis. Kalbėjo kun. J . Strimas, 
gražiai nupiešdamas našlaičių 
šelpimo darbo prakilnumų. 
1 *a>kxii kalbėjo p. K. Miklas 
taipgi tais pačiais reikalais. 

Šv. Vincento Labdaringoji 
draugija, kaip jau philadel-
pbieclams yra žinoma, turi 
įsteigus našlaičiams prieglau
da. Tai nuopelnas mūsų gerb. 
klebono kun. J . J . Kaulakio, 
našlaičių tėvo. Dabar philadel-
phiečiams tik reikia susiglau
sti ir didinti tų prieglaudų, 
kad greitu laiku išaugtų milži
niško didumo. Vakaras davė 
pelno virš 50 dol. Vakaro su
rengimu daugiausia pasidarba
vo ]>{>. J . Pnmekunas ir K. 
Miklas. 

M ū s ų b o l š e v i k a i , d a g i r d ę , 
kad katalikai rengia balių su 
prakalbomis labdarybės nau
dai, tų pačių dienų ir jie pa
rengė balių su prakalbomis ir
gi bolševikų namo naudai. J ie 
visados katalikus pamėgd£h> 
ja. Ir dar pyksta, jeigu kas 
beždžionėmis juos pavadina. 
Jie rengiasi statyti narna, bet 
koks tas namas bug ir kam 
Ims—nepasako. Fliiladelphijos 
lietuviai, išskyrus bolševikus, 
jau tai}) susipratę, kad nesi
duoda bile kam už nosių ve
džioti. Vystanti šakelė. 

, V ' l . f l -

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

Waukegan, IU. 

ROSELAND, ILL. 

Lietuvos Vyčių Sta kp. laike 
mėnesinį susirinkimų gegužio 
13 d., Palmer Park svetainėj. 
Jaunimo susirinko diktas bū
rys. Aptarta daug svarbių rei
kalų. 

Pirmiausiai" svarstyta ren
giamas šeiminiškas vakarėlis, 
kuris žada įvykti birželio U) d. 
Palmer Park svetainėj. Kuo
pos režisorė, p-lė O. Janu
šauskaitė, ketina pagaminti 
puikų programėlį. P-as St. 
Piktužis apsiėmė gauti gerus 
muzikantus. Taigi Chicagos 
Vyčiai, nepamirškite birželio 
10 d. atsilankyti Roselandan. 

Išduotas raportas iš Chica
gos Vyčių Apskričio susirinki
mo. Raportas priimtas. Į vei
kiančiųjų Apskričio Komisija 
išrinktas A. F. Stankus, žymus 
roselandiečių veikėjas. Buvo 
perskaitytas laiškas iš Draugi
joj L. R. K. Šelpėjų. Laiškas 
priimtas. 

Kadangi L. Vyčių 8 kp. pa
laiko Tautos Fondo 67-tų sky
rių, tai laike savo susirinkimų 
tankiai turi svarstyti Tautos 

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

Vice-Pirm. — Antanas Taučius, 
1125 Lincoln St., N. Chicago, IU. 

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

Finansų Rašt.-^Feronimas Se-
mulynas, 759 Shcridan Road. 

Kasierius—Antanas Bakšys, 1339 
So. Victoria St., 

Kasos Globėjai:— 
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vic

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

toria St. 
3. Pranas Kasdelevičius, 1017 

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

eott Si , 
2. Mykolas Galinis, 736 Cum-

mings Avc, 
Knygius—Pranas Kapturauskas, 

1321 So. Victoria St., 
Vėliavos nešėjas — Stanislovas 

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

J. Sutkus, 1317 So. Victoria St. 
Sv. Antano Draugija susirinki

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

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
' ' D R A U G E ' ' 

(Tųsa nuo 2 pusk), 
p a č i ų a r j ū s ų v a i k ų g y v e n i m o 
sąlygas. 

Patrijotiškų darbų laikai dar 
nepraėjo. Tautos jaunuomenės 
sveikumas, arba geriau sakant, 
sveikumas visų jog piliečių yra 
didžiausias kiekvienos tautos 
turtas. 

Neužmirškime karėje įgytų 
pamokų, nes už jas mes turėjo
me perbrangiai užmokėti. 

Kaipo priederystę sau, savo 
šeimynai, ir visai šaliai turi 
stengtis būti sveiku, pagerinti, 
kaip galima geriausiai, savo 
sveikatų, prisidėti prie darbo, 
kad padarius tvirtų tautų, Ra$ 
,ĮI tiktų ateinantiems dideliems 
darbams, ir linksmybei ir pla
tesniam gyvenimui, kurio ka
res nuvargintoji žmonija taip 
labai laukia. 

Netobulas regėjimas. Neuž
miršk tai, kad jei kas nors yra 
negera su akinus, turi būti tin
kamai pataisyta gerai pritai
kintais akiniais. Tai padaryk 
pas akių specijalistų, akių 
dispensary, ar akių ligonbuty-
je. Nebandyk pats prisitaikin
ti pigius akinius prie savo 
akių. Laikui bėgant, su netin
kamai pritaikintais akiniais 
gali labai susilpninti regėjimų 
ir sveikata. 

Dantys. Išpuvusios dantų 
šaknys, užkrėstos smegenys, iš
puvę dantys, nelygus dantys, 
kuriais negalima sukramtyti 
maisto gali būti priežastimi 
daugelio svarbių ligų ir visa 
tai turi būti kuogreiciausiai 
pataisyta. Įsidėk dirbtinius 
dantis, jei kurių dantų trūk
sta, nes-jei nesukramtai kai]) 
reikia maistų, turėsi už tai at-
s a k v t i s a v 0 s v e i k a t a . I š v a f v k 
dantis mažiausiai du kartu 
dienojo. Jei turi skaudamus ar 
išpuvusius dantis arba daug 
auksinių dantų ar kitaip lopy
tų dantų, žiūrėk ar šaknys yra 
sveikos, duok juos su X-spin-
duliais ištirti. Tai ypatingai 
svarbu, jei turi reumatizmų ar 
kita kokių sąnarių ligų, kuriai 
negali kitokios priežasties su
rasti. 

Nosies kataras, Adenoidai, 
Sutinę Tonsilai, Smarvė iš 
Burnos. Tai visa dažnai atsi
tinka kūdikystėje, taigi tėvai 
turi atidžiai savo kūdikius tė-
myti. Dažnai tai galima pagy
dyti labai mažomis operacijo
mis. Jei pasilieka neišgydy
tais, jie gali prisidėti prie blo
gai išaugusios burnos ir no
sies, silpnos krutinės ir nuola
tinių silpnumų. 

Kojos. Be paralyžiaus, iškry
pusių kojų, ar kitų nesveiku
mų del susižeidimo ir p. dau
guma kojų ligų paeina iš ne
gerai pritaikintos avalinės, ne-
tinkanėio stovėjimo ir vaik
ščiojimo, ir padų muskulų silp
numo, (jerai pritaikinti eeve-
rykai, geros ir tinkamos for
mos, daug prisideda prie pa
taisymo silpnų letenų, įvairių 
nuspaudimij,'* kornų' ' ir įkan
damų narių. Mankštink kojų 
pirštus, vaikščiodamas " an t 
pirštų galų" keletu kartų die
noje ir kitokiais budais. Mank
štink visų kūnų. Plauk kojas 
kasdienų. Jei tai negelbsti, eik 
pas chirurgą. Krautuvėse per
kamieji lenkimų (arches) pa
lengvinto jai, tiek tegali page-
įinti, kaip kad raišam kriukės. 
Sukumpusius pirštus, nuo
spaudas ir daug kitų ligų chi
rurgai lengvai prašalina. Ko
jas gali skaudėti del nesveikų 
dantų, tonsilų, tokių nesveiku
mų atydžiai turi būti išieško
ta. Vien tik letenų lėkštumas, 
be kitų kokių nesveikumų ga
li neturėti jokios svarbos. 

Lengvumas. Perdidelis leng
vumas gali kilti iš neregulia
rių papročių 
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S PIRMĄSYK g 

RASI 
ĮVYKS 

Šv. Kazimiero Vienuolyne 
6 7 t h & Rockw#ll St. . 

S 
PRASIDĖS S 

NEDEUOd, GEGUŽES 25 D„ ir tesis iki 
1 d. Birželio 1919 

Apie patį Bazarų bus pranešta rytojaus numerij. 

VARPAI BAŽNYTINIAI 
V A R P A I 
ATMINČIAI V A R P A I 

McShanne Bell Foundry Oo. 
Balt imore. Mo\. V. 8. A. 
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gant, ir iš nesimankštinimo. 
Eik pas gydytojų, ar į dispen-
sari, ar klinika, kad jie ištirtų 
ar neturi kokios nors svarbios 
ligos (ypatingai kirminių ar 
džiovos). Valgyk užtektinai 
maisto, nuo kurių einama rie
byn, kaip nurodyta sekančia
me paragrafe. 

Persunkumas. Kuodaugiąu-
siai mankstinkis. Tegu dakta
ras atydžiai ištiria ar neturi 
kokios ligos. Perdidelis sunku
mas, ypatingai viduramžyje, 
yra priežastimi tiek pat mir
čių, kiek ir širdies liga. Ne
valgyk ricbuman einančio mai
sto, kaip tai: duonos, sviesto, 
cukraus, taukų, bet jų vietoje 
vartok daugiau daržovių ir 
vaisių. 

Trūkis. Nuo trūkio pataria
ma operacija, Pasileirauk apie 
tai su savo šeimvnos gydytoju 
arba eik Į gern ligonbulj, ka
me gausi ger.ų patarimų ir 
vaistų. 

Hemoroidai. Hemoroidai (pi
lės) alsirainiu del vidurių už
kietėjimo ir nesimankštinimo. 
Nepratinkis vartoti nuolatos 

« lonijoj, kurioj gyvena suvirs 2;>,000 
V a i s t ų , k a d p a v a l n i l l t i V i d u - Į Į m o n i ų ; netoli nuo ChicaKos, už 6 

-.,. , , | | . mylių. Nėra kito tokio biznio; geras 
l l l i s . V a l g y k p a k a n k a m a i m - o m s > Priesaatia pardavimo savininkas 
paus maisto—rupios duonos, e i n a l kit* bizn'- ****»**• tuojaus; 

• • i v - i Kuz. Jamontas, 
vaisių, saloeiu, spmakų, nerau- 173;) yo. Haisted st., 
gytų kopūstų, ropių, celerų, 
tomai u, cibulių ir kitų daržo
vių, tai neturėsi ' 'kietų vidu
rių, 

REIKALINGOS 
2 l ietuvės pardavėjos ir 1 patyręs vai
kinas dirbti Dry Goods krautuvėj. 
Turi kalbėti l ietuviškai ar lenkiškai. 
Atsišaukite 

I.USTIG D E P T . STORE, 
8410-12 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Faieškau savo vyro Stanislovo Zau-
gro, kuris 2 metai atgalios mane ap
leido. Jis paeina iš Kauno gub., Za
rasų arba Kžerėnų pav. Pirmiau gy
veno po nutn. 4650 So. "VVestcrn avc. 
Ha bar nežinau kur jis yra. Kas apie 
jį žinotų praneškite sekančiu adresu: 

Mary Zaugra, 
2052 \V. ISth Pi., Chicago, 111. 

Mergina ieško kambario ant North 
sides arba Brighton Parke. Norėtu 
apsigyventi tose kolionijose prie ma
žos šeimynos. Kas turite kambari 
meldžiu atsišaukti sekančių adresu: 

MLss G. S. 
•1013 S. Mapleuood Ave. Chicago, 111. 

. MASALSKIS 
GRABOBJLU8 
LletuVls gra-
boriua. Atlie
ka r i B o k 1 a B 
la idotuvės ko-
pigiausial. Tu
rto savo kara-
bonus Ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

nę dali grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n s Drover 4189 
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i DR. M. F. BOZINCH 

LIETUVIS 
perkėlė savo ofisą, iš 845 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 
700 N O R T H A S H T J A N D AVEBTUE 

Kampas Huron Gatvės 
ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 

j iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Vede Bilas Vkuzose Teismuos* 
Ofisas Didmiesty j : 

«» W. WA8HDMJTOK 8TRE3ET 
KambarlB I t l 

Tol. Central 6471 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gjeeulmos, 813 W. SSrd HL 
Tel. Tards 4Cfl 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5744 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8157 South Western B o a l e v a r t 
Kampas W. 3 5-tos gatves 

» ' 

:•:-

Dr. R. McGUIRE 
SPECIALISTAS 

Gydyme skaudamu Akiu. Ausų, 
Nosies Ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4.00. 

Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų: 7, 
Iki 9 vakare kasdien. Nedėl iomis: 

1 iki 4:30' po pietų. 
5000 SOUTH ASLAND A V E N U E 

Kampas 50tos gatvės Chicago. 111 
Telefonas Prospect 7995 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CBUCAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tards 5083 

Valandos: — 8 Iki 11 iŠ ryto; 
6 po pietų iki 8 rak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

X~~ 
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ANT PARDAVIMO 
namas ir du lotai nepaprastas bar
menas del lietuvio, arti bažnyčios l ie
tuvių kolonijoj. Joi^u nori žinoti, tai 
būtinai reikia atsi lankyti: 1735 N. 
Marshficld Avc., arti Wabansia Ave. 

Kas norite turėti gera gyvenini.}, 
nusiprikite šia studiją arba pikeerno, 
vėliausios mados {taisymais; geroj ko-

• ' 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, 111. 

SPECIJALI6TAS 
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro

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

iki 8 valandai vakare. 

!

Nedėl iomis nuo 9 iki ? po plet. 
Telefonas Tards 6S7 

Žž*> m mg *y ^ ^ — m »mnm<m •> < i » » mm mm .* m *i * > f mm ) 

(Daugiau bus). 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 
Gavome naujai išleistų Lie

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

Žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—$1.00. 

Turime taippat knygelių "In-
dependence for the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 

Užsisakymą siųskite 
DRAUGAS PUB. CO., 

1800 W. 46th St., Chicago, IU. 

ANT PARDAVIMO 
mūrinis namas, 3 augštii ant 6 pagy
venimu 067 W. t t t h S t turintis di-
delj aug.štą. Labai gerame stovyje. 
Gera proga. Atsišaukite pas savininką 

tleorgc F. Blei, 
10 S. LaSallo St., Chicago, 111. 

Telefonas Main 28C4. 

ANT PARDAVIMO 
4 lotai pigiai po 25x125 pėdas, 2 blo
kai nuo 111 tos gatvės karų linijos ir 
Kock is land stoties, Morgan Tarkc. 
Atsišaukite: 

Joseph Bccker, 
1115S Sawyer Ave., Chicago, 111. 

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

valgant ir mie-

RAČIUNO NAUJI 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iš karės lauko,, bolševikų dar

bai ir iliustruotos dainos. 
Bus rodomi 

Panedėlio vakare gegužio 19 
d. p. Kromelio Salėje Main 
Str. Westville, IU. 

Kurie norite surengti vaka
rus, meldžiu kreiptis šiuo ant
rašu: 

A. T. RAČIŪNAS, 
1632 N.LaSalle St., Chicago,Ill. 

EXTRA! *. 
Parsiduoda medžio namas ant 2-jų 

augštų, randos neša $35 ant mėnesio. 
Parsiduoda tik už $3,200. 

Taippat parsiduoda naujas muro 
namas. Atsišaukite utarninko ir se-
redos vakarais. 

J. Mozeris, 
1447 So. 50th Ave., Cicero, 111. 

Dr. A. R. Blumenthal D.D.! 
AKIŲ S P E C I A L I S T A S 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki" 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki l l | 
4649 S. Ashland A v c kanip. 47 St. 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

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

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pul lman 342. 

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

* DR.G. F.YATES 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 — 1? rytą; < — 9 

vakare Tel. Canal 4367 
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1 Dr. S. Naikelis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Ave, 

Pitone Drover 794J 
j Cicero office: 4647 W. 144h St. 

P h o n e Cicero 5961 
Rezidencija S8S6 W. 66tta St. 

Phone Prospect 8665 

?IIl!II!l!IIIIIIIHIIII!llllllllllill!IUIIUIIUai 
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Tai. £>rover 7S43 

| Dr. C. Z. Vezelia 
LIKTU VIS DENT18TAS 

f Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va*. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4711 SO. ASHLAND AVKSUsl 
arti 47-tos Gatvės. 

H > n- • r - r- 1 -~ —-^—^—- - - — 
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GYDYTOJAS ir CHIRURGAS j 
praneša, kas j is atidaro savo ofisą j 

po numeriu I 
4722 SOUTi l A^LILAAI) A \ l l \ L i ^ 

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

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 

Telefonas Pul lman 69 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto —- 1 tkii 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.] 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto l 

PRANEŠIMAS IŠ KENSING-
TON, ILL. 

Lietuvių Susivienijimo Valgo
mų Daiktų Bendrovė, 313 

Kensington Ave. 
Pranešame visiems Bėri-

niiikams kurie turite serus mi
nė to j bendrovei kad bėgi j e 
trijų mėnesiu tai yra nuo 14 
gegužio iki 14 Augusto 1919 
m. Kad permainrtumėte se
nus ant naujų certifikatų (Še
ru) priešingai nepildantieji 
sulig Illinojaus Valstijos, nus
tos %«avo vertes šėro po viršų 
apribuotam laikui. Užtai kvie
čiame visus šėrininkus atsi
lankyti ant susirinkimo. Su
sirinkimai atsibuna kas antrą 
sereda po pirmos kiek vieno 
mėnesio 361 Kensington Ave., 
7:30 vai. vakare. 

Su pagarba. 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, 111. 
1757 W. 47th St.. Chicago, IU. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

REIKALAUJAMA MAINIE-
RIŲ IR KROVĖJŲ. 

Geri namai su geru vandeniu ir 
elektros šviesomis; pigi randa, dide
li daržai, gera ganykla dykai, galima 
laikyti karves, kiaules ir vištas. Ge
ras kambarys ir valgis nevedusiems 
žmonėms. 

Mūsų mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi "drift" ir "shaft" mainas, 
su 31/£ pėdų iki 5 pėdų anglių. 

Mes nemokame transportacijos. 
Mos turime viską priviliojimui gerų 
vyrų—geros darbo ir gyvenimo sąly
gos, ir mes nenorime tokios klesos 
žmonių, kurie nori mokėti transporta-
#iją. 

Del platesnių informacijų atsišau
kite arba rašykite: 

New River Company, 
MACDONALD, W. VA. 

REIKALINGAS 
Gabus vargoninkas. Su iš

lygomis kreipkitės sekančių 
adresų 

REV. J. OLECHNAVICZ 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų Ir Moteriškų Apredalų 

Mūsų sistemo Ir ypatiškas m o k i n į 
mas parodytus jus žinovų į trumi 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir gerianj 
sius kirpimo designing ir siuvime 
skyrius, kur mes sute iks ime prakt 
ką patyrimą, kuomet jųs mokysit 
Elektros varomos ccašinos mūsų 
vimob skyriuose. 

Jųs esate užkvlečiaml aplankyti 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku 
dieną ir vakarais ir gaut i speeUall 
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų ml( 
rą — bile štai lės arba dydžio, Ir 
le madų knygoa 

MASTER DESIGMIWG SCHOOL 
J. F . Kasnicka, Perdėtinls 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St 
J 190 N. State gatvę; kampas Lakį 
gatvės. 4 lubos. 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiuiiimiiiiiiuiiniii 
Resid. 933 So. Asrland Blv. Chl< 

Telefonas Haymarket 2644 

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

Specijalistas Moteriškų. Vyrišku 
Vaikų ir visų ibroniskų l igų 

Ofisas: 8354 So. Halsted St.. CnK 
Telefosas Drover 9498 

VALANDAS: 10—11 ryto 2-
Dietu 7—8 vak. Nedėl iomis 10—4 Direktoriai. 5408 So. 32nd St. Omaha, Neb. iuuimiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiin.iiiliiuiiiill 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. UNIFORMUOTAS PLĖŠI-

Pirmadienis, geg. 19 d., 
Šv. Petras Celestinas. 

Antradienis, gegužės 20 d., 
Šv. Bernardas Sienietis. 

KAS APIPLĖŠĖ VE
ŽĖJĄ. 

Paėmė $15 vietoje pajų. 

NAUJA PRIEMONĖ PAPI
GINTI MĖSį. 

ŽMONĖS PER PASKELBI
MUS BUS PAMOKINA

MI APIE MĖSOS 
PIRKIMĄ. 

Bus pamokinami kaip kokią 
mėsa reik vartoti. 

Aną dieną Morrisono vitv-
buiyj turėjo susirinkime gy-
vnliii skerdyklų didikai. Bu\o 

«. t, 4. 

atstovai ir nuo didžiulių fir 
niu, kurios užsiima •rvvulin 
auginimu. 

Susirinkimas buvo i iriom iv* 
tuo, kad nutaria pnm >kinti 
žmones, kaip jie kokią mėsą 
turi pirkti ir kaip tinkamai 
sunaudoti. 

S u % tų didikų nupasako
jimo, kuomet žmonės patirs 
kiekvieno mėsos šmotelio ver
tę ir tinkamai jj suvartos, 
tuomet žmonėms ir pati mėsa 
neatrodys taip brangi, kai?) 
kad dabar esama. 

Tas nereiškia, kad mėsos 
kaina turėtu sumažėti. Bet tin 

4. 

karnai suvartojamos mėsos 
žmonėms reiks mažiau pirkti 
ir todėl Imsią mažesnės už mė
są išlaidos. 

Kati atsiekti tas tikslas, 
mėsos baronai susirinkime nu 
tarė žmonėms duoti painokas 
per paskelbimus. Sako, jei 
publika naudosis tais pamoki
nimais, tai ji mažiau išleis pi-
feigų mėsai, ui baronams teks 
daugiau pelno. O pastarasis 
jiems yra kaip tik svarbiau
sias daiktas. 

MRS. JONĖS ŽUVUS NUO 
ALKOHOLIO. 

Taip nusprendė koroncrio teis
mas. 

Buvo jau rašyta, kad Frcd 
K. Jonės, keliaujantis agentas, 
andai sugryžes namo, SOS 
Crcsconl place, ten atrado nu
žudytą savo moterį Mabelle. 

Policija intarė patį sngry-
žusį vyrą ir suareštavo. 

Bet koroncrio teismas pa-
liuosavo vyra. Nes susekta, 
kad Mrs. Jonės ne tik buvus 
girtuoklė bet prisimaukus deg
tinės nuo alkoholio ir mirus. 

DU INDUSTRIJALISTU U: 
SITROŠKINO GAZU. 

Vienam kambaryj po nume
riu 1214 W. Moni'oe gat. aną 
rytą atrasta du žmogų už^l-
troškinusiu gazu. Vienas iš jų 
yra James (lallagber, 40 m., 
kitas — P. J. McAndrews, 3a 
n.. 

J Ų kambaryj atrasta daug 
visokiu industrijalistu raštų. 

Polieija mano. kad jiedu už 
sitroškinusiu netyčiomis. 

• DAVĖ DOVANŲ $2,000. 

Batavia, UI., gyvena viena 
viešosios mokyklos mokytoja, 
Miss (Iraee McAYayne, išmoky
to jau jusi jau o2 metu. 

Ana dieną jos draugai ir 

Arti Miehigan a ve. T8-oje 
gatvėje vienas kareivio uni
formoje jaunas vyras susis
tabdė pravažiuojanti Case & 
Martin P*e Co, vežėją. Susis
tabdė^ tarė: 

"Esu paliuosuotas iš tar-
nvbos kareivis. Noriu surengti 
savo draugams pokylį. Tam 
tikslui reikalingi man keli pa
jai. Ar negalėtum man ju 
duoti" . 

Vežėjas atsakė, jog visi jo 
vežami pajai yra nuskilti kos-
tumeriaus, gi atliekamu jis 
neturįs vežinu4. 

Tuomet plėšikas išsitraukė 
revolverį ir paklausė vežėjo, 
kiek jis su savimi turįs pini
gu. 

Tas atsakė, jog turis Clo 
kompanijos ir apie $."> savo. 

"Duokš man tuos $lo, gi 
kitus pasilaikyk". 

Vežėjas išpildė įsakvma. 
uniformuotas plėšikas pabėgo 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

MISTERIJOS IR J Ų 
IŠSIAIŠKINIMAS. 

AUKSINĖS ŽVAIGŽDĖS 
MOTINŲ SAVAITĖ. 

Jei namu languose tenka 
pamatyti pakabintą naeijona-
liu spalvų dažais ženklą su 
mėlina žvaigžde viduryj, žinok, 
kad iš tu namu kas-nors tar
nauja kariuomenėje. 

U<>t tenka toki ženklą pama-
tyti su auksine žvaigžde, reiš 
kia kas nors iš tu namu via 
zuves Karėje. 

Daugelis karėje žuvo Cliica-
gos jaunu vyru. Daugelis mo
linų neteko savo sunu-globė-
jn. Tos motinos nešioja prisi-!įvairybes, malonius įrenginius. 

Tik jau misterijos apie šv. 
Kazimiero seserų vienuolyną 
dedas! ^ 

Žiuri uos aną dieną, po vie
nuolyno kiemą nepažįstamas 
vyriškis ko taip išlėto vaikšti
nėja, kiemą išilgai ir skersai 
akimis mieruoja, pastovėjęs 
kurioj vietoj galvą palinguoja 
ir ženklus ant žemės daro. Pa-
vaikštinės, pavaikštinės, aplin
kui apsižvalgys, smakrą ranka 
parėmę^ pastovės, su viena-ki-
ta po kiemą besisukinėjančia 
seserim žodžiais persimes, žiū
rėk, ir vėla ženklus ant žemės 
daro. 

Kas jis? Ar jis inžinierius 
ėia žemę gręžti užsimanęs, kad 
kiaurai žemę pragręžus Lietu
vos pasiekus, ir bolševikams 
su lenkais iš užpakalio kaili 
paspirginus? Ar jis kokias mai
nas ėia uždėti rengias? O gal 
vienuolynas ant aukso mainu 
stovi? (Jai aliejaus šaltiniu 
po vienuolija randas? Kad" jis 
inžinierius—aišku. Kam jis že
mę taip mieruotu, ją ženklin
tų? 

Neiškenčiau nepasiklausęs. 
Sužinojau. 

Visas misteriškas veikimas 
eina tam, kad viską tinkamai 
priruošus vienuolyno bazarui, 
kuris prasidės gegužio 25 die
ną ir baigsis birželio 1 d. O 
tas žmogus, ka žeme mieravo, 
buvo vietos apžiūrėti, kaip ir 
kur suvedus elektros šviesa. 

c 

Jis prisi ketinęs, taip vienuoly
no kiemą ir bazarą nušviesti, 
kad negalima butų suprasti, 
kada saulė nusileidžia ir diena 
baigias. J is tvirtina, kad kaip 
jis viską suruoš ir akli galės 
regėti ir matyti visas bazaro 

tą geg. 21 d. Pakvietimas pri
imtas. Išduotas raportas iŠ 
Apskričio susirinkimo. L. Vy
čių Apskričio choro koncerfan 
nutarta važiuoti " in corpore." 
Bet kad tą dieną, yra rengia
mas parapijos piknikas, todėl 
nutarta važiuoti į pikniką, gi 
paskui koncertam 

Ant galo prakalbėjo A. Ru
gienius, buvęs kuopos pirmi
ninkas, ir P. Kišonas, pagrįžę 
iš Dėdės Šamo kariuomenės. 
Papasakojo daug indomių 
nuotikių. 

Į šį susirinkimą, atsilankė 
pažaisti daug pašalinio jau
nimo. Geistina, butų, kad jau
nimas, norėdamas dalyvauti 
žaislėse sykiu su vyčiais, pri
sirašytų prie L. Vyčių 5 kuo
pos. Jaunutis. 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Sv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugijos susirinki
mas įvyks gegužio 19 d., 8 vai. 
vak., Šv. Kryžiaus bažnytinė-
je svetainėje. Visos narės šir
dingai kviečiamos susirinkti, 
nes tai bus paskutinis susirin
kimas prieš rengiamąjį baza
rą Vienuolyno naudai. Taigi 
reikės pasitarti apie daug da
lykų. Pageidaujama taipgi, 
kad kiekviena narė paaukotų 
ką nors rengiamam bazarui. 
Narių ši draugija mūsų kolo
nijoje turi 151. Jeigu kiekvie
na paaukos ką nors, tai pada-
rvs didelę nauda Vienuolynui. 
Narė, negalėdama atsilankyti 
susirinkiman ir norėdama ka 
nors bazarui paaukoti, gali 
savo auką nunešti p-niai 
Daukšienei' (4513 So. Wood 
$t.). Visas nares; kurios turi 
paėmę tikietus, meldžiu juos 
sugrąžinti ateinančiam susirin
kime. M. Mikšaitė, rast. 

segusios auksines (paauksuo
tas) žvaigždes. 

\ isuomenė tokias motinas 
pagerbia, jas suramina, rengia 
joms visokias pramogas. 

Tu -motinu pagerbimui ('!::-
cagoje t paskirta visa šita sn 
vaite. Miesto majoras tuo tiks
lu paskelbė proklemaciją. 

Per "visa savaite bus renka-
mos aukos fondan, iš kurio 
bus šelpiamos neturtingos žu
vusiu kareiviu molinos. 

Žiūrėsime, žiūrėsime! Jis. 

GARBĖ TOVVN OF LAK'O 
SESERIMS NAZARĖ-

TĖTIEMS. 

PASAKĖ MOTINAI "SŪ 
D I E V " IR NEPARĖJO 

NAMO. 

16-os metu Katherine Fraisl, 
331 ę West Notb a ve., dirbo 
mieste. Aną vakarą per tele
foną jinai savo motinai pasa
kė "good bye" ir pažymėjo, 
kad nepareisianti namo. 

Ir neparėjo. Motina tuojaus 
apie tą pranešė poli rijai. 

POLICMONAS NUBAUSTAS 
KALĖJIMAN. 

Kriminaliam teisme polic-
monas James W. Franke at
rastas kaltas užpuolime mer
ginos Anna Botka. Nubaustas 
vienais metais kalėjimo. 

Už tą patį prasižengimą kitu 
du policmonn atskiriai bus 
teisiamu. 

Keletas dienų atgal mums 
teko " D r a u g e " skaityti ilgo-
!-as Šv. Kryžiaus mokyklos 
auklėtinių surengto vakaro 

jap ašvmas. Nėr ko sakyti, visi, 
l kurie buvome tame vakare, 
vienbalsiai pripažįstame, kad 
vakaras buvo ištikro puikus ir 
iki šiai dienai vis dar negali
me atsigerėti jo maloniais 
Įspūdžiais. Bet kam mes priva
lome būti labiausiai dėkingi už 
toki gražų ir sumaningą vai
ku auklėjimą, kas deda dau-
ginusiai pajėgų belavinant 
tuos mažus artistus, tą busimą 
mūsų gentkartę. Didžiausia 
padėka, be abejonės, priklauso 
Šv. Kryžiaus mokyklos gar
bingoms mokytojoms, Sese
rines Nazerėtietėms. Ne kas 
kitas, bet jos praleidžia ištisas 
dienas uoliai belavindamos 
mūsų jaunus sūnelius ir duk
reles, ne kas kitas, bet jos 
daugiausiai vargsta dėlei su
rengimo šitokių gražių vakarų. 
Seserų pasišventimas tiesiog 
nepaprastas. Jos gatavos vis
ką atiduoti auklėtinių labui ir 
protą, ir sveikatą, ir lėšas. 

Ilgiausių metų ir garbė 
joms. 

PEŠASI SERBAI SU KROA 
TAIS. 

Londonas, geg. 17. — Iš 
Viennos į Excbange Telegrapb 
Co. pranešama, kad kroatų 

draugės surengė jai pramogėle sostinėje Agram mušasi kroa-
kurios metu padovanojo $2,000 
laisvės bondsais. 

Tuos bondsus jai nupirko 
susidėję jos buvusieji moki
niai ir mokinės. 

tai su serbais. Abejose pusė
se esama daugelis užmuštų. 

S K A I T Y K I T E 
"DBAUGA'' 

IŠ NORTH SIDES. 

Praeitą, seredą L. Vyčių 5 
kuopa laikė savaitinį susirin
kimą. Narių susirinko daug, 
mat dabar susirinkimams laiky 
ti turime gražią, svetainę. Vi-
sųpirma buvo perskaitytas M. 
Sąjungos kuopo s laiškas—pa
kvietimas į rengiamąjį vaka- draugija! 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Jau metai kaip ėia yra su
siorganizavusi draugijėlė var
du: Istorijos Tyrinėtojų. Drau
gijėlės tikslas—vienyti visus 
mokinius, einančius augštesne 
mokykla, ir mokinties Lietu-
vos ir Bažnyėios istorijos, ne
užmiršti savo tautos; vienu žo
džiu, traukti krūvon mūsų jau
nuosius ir pratinti prie pra
kilnių darbų, kad užaugę leng
vai galėtų atskirti gera nuo 
blogo ir darbuoties bažnyčios 
ir tautos labui. 

Savo laiku ši draugijėlė yra 
daug darbo nuveikusi. Laukia 
baigiančių šįmet mokyklą mer 
gaičių ir bernaičių, kad jie 
prisirašytų prie šios draugijė
lės ir sykiu varytų tų prakil
nu darbą. Susirinkimai laiko-
mi beveik kas nedėldienis. Na
rių dr-jėlė turi apie dvide
šimts. 

Geg. 11 d. draugijėlė laikė 
susirinkimų. Atsilankė skait
lingas būrelis mergaičui ir ber
naičių. Tarp kitko inešta at
naujinti konstitucijų. įnešimas 
priimtas ir tuoj išrinkta komi
sija. 

Buvo užsiminta apie pakei
time draugijėlės vardo. Bedis-
kusuojant gerb. kun. Pakalnis 
davė tokį patarimų, kad kiek
vienas narys surastų tinkamą 
vardų ir ateinančiame susirin
kime pasakytų. Kuris bus tin
kamesnis, tas ir bus duotas. 

Prie progos turiu pažymėti, 
kad dr-jelė leidžia laikraštuką 
"Vi l t į , " kuris gerai gyvuoja. 
Laikraštuką prirašo patys na
riai. Redaguoja jį p-lė Z. Ba-
joriniutė. Laikraštukas būna 
perskaitytas kas antrą nedėl-
dienį. 

Valio Istorijos Tyrinėtojų 

100% 

GRYNAI 

TURKIŠKAS 

TABAKAS 

Kuomet tu perki "pakel i " kitokios 
rūšies cigaretu, Dauguma tave privi-
lioja-tu visai užmiršti apie Gerumą! 

Kuomet tu perki Helmar tu užmiršti apie Daugu-
mą«tu visuomet atsimeni tą Nepaprastą Gerumą. 

Kas padaro tą Nepaprastą Gerumą Halmarcigare-
tuose 100% grynai Turkiškas-Lengviausias ir Geriau
sias tabakas del cigaretu. 

Išdirbėjai Augščiaasios Rūšies Turkiškų ir 
Europiškų Cigaretu visam pasauliui. 

Narė. 
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