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METAI-VOL. IV. No. 122 

Vokiečius pagavo baisi 
pasiauba 

Bėga Vokietijos giiumon; 
bijosi Talkininkų užpuolimo 

Artinasi krnis; Talkininkų 
armijos paruoštos 

NEPATVIRTINS SUTAR- ATŠAUKIAMI S. V. GENE 
TIES, TURĖS KARĘ. ROLAI. 

BOLŠEVIKAI PLIEKIAMI 
ŠIAURINĖJ RUSIJOJ. 

Jie neteko kelių miestelių; bė 
ga atgal. 

Gyventojai nujaučia karės 
šmėklą. 

Fronte sulaikoma kariuomenė. 

23. 
Mannheim, Vokietija, geg. 

- Oia tarpe vokiečių gy
ventojų pasklydo gandas, kad 
vokiečiai atstovai nepatvirtin
sią taikos sutarties ir todėl 
talkininkai pirmiausia už-
imsia šita miestą. 

(iandas gyventojų tarpe pa
kėlė neapsakomą pasiauba. 
Žmonės puolėsi prie municipa-
lės taupymo hankos ir kiek-
vienas pareikalavo pinigų. 

Danui lis žmonių gfelVairuk-
ėiais bėga Vokietijos gilufnon. 

K i t i ž m o n ė s n t ln i k o sii:~i-
rinkimus ir tariasi, kas jiems 
reik pradėti. 

Iš Berlyno pranešta, kad 
šito miesto gyventojai nusi
ramintu. Xe.< taikos sutarties 
patvirtinimo klausimas dar ri
šamas. Todėl iškalno negali
ma spręsti nieko ypatingo. 

TALKININKŲ KARIUOME 
NĖ PRIRENGTA. 

Cologne, -vg. 23. Talki
ninkų armijos visose okupaci
jos vietose yra prirengtos kas 
valanda maršuoti Vokietijos 
giiumon, jei bus reikalas, jei 
vokiečiai atsisakys patvirtinti 
taiką. 

Anglu kariuomenės vadas 
užimtuose Vokietijos plotuo
se, gen. Robertson, aną dieną 
apsilankė amerikoniškoj karės 
stovykloj Coblenze. 

Coblenz, Vokietija, geg. 23. 
— S. Valstijų okupacijinės ar
mijos komendentas, gen. leite
nantas Hunter Jagett, ir tre
čiojo korpuso komendantas, 
gen. maj. llines, buvo keliavu
siu Londonan, kur buvo ren
giamos didelės iškilmės. 

Teeinu dabar abudu atgal 
atšauktu del galimo pakilti 
krizio laikos reikale, jei vo
kiečiai atstovai atsisakytų pa
tvirtinti sutartį. 

*Htf> sunkiųjų automobilių iš 
vakarinio upės Rhine šono pa-
s i i j sh i i a u t i š t u m i i p l o t u s . rPi*» 
automobiliai tenai bus pas
kirstyti įvairioms amerikoniš
ko,, armijos dalims. Vi-ka. 
tikslingai paruošiama, kad pa
skui nebūtų jokių sutrukdy
mų, kuomet vokiečiai pasiprie
šins. 

Taippat fronte sulaikyta vi
sa kariuomenė, kuri buvo ski
riama keliauti Londonan ir 
ten dalyvauti surengiamose 
anglu iškilmvbėse. 

Londonas, geg. 24. — Iš Ru
sijos bevieliu telegrafu prane
šama, kad bolševikai apleidę 
miestg Volosovo, atsirandantį 
ties Petrograd-Narva geležin
keliu, už 55 mylių i pietvaka
rus nuo (lateinos. 
Tuo tarpu talkininku kariuo

menė šiaurinėj Rusijoj pasek
mingai varosi pirmyn ir truš-
kina ten bolševiku pozicijas. 
Bolševikai priverčiami trauk
ti es, vietomis betvarkėje bėgti, 
i pietus. 

Bolševikai paneša didelius 
nuostolius. Talkininkai paėmė 
nuo jų kelis miestelius, paėmė 
nelaisvių. 

Varomasi ant Petrogrado. 

Bolševikams trūksta spėkų 
sulaikyti priešininkus nuo brio 
vimosi ant Petrogrado. Suo
miu kariuomenė, anot gautu 
informacijų, v ra jau tik už 45 
mvliu nuo Petrogrado. Kstai 
vra už .">() mvliu. 

Estu veikimas. 

Iš Stoekltolmo pranešama, 
kad estu kariuomenė nesulai
komai pažangiuoja ant Petro
grado. Taip praneša ofioijaliai 
estų armijos štabas. 

IMai, snkonm pranešime. 
jau arti (Jatčinos. Jie paėmė 
geležinkelio stotį Vrujja. Ten 
nelaisvėn papuolė 7(><). bolševi
ku kareiviu. 

BOLŠEVIKIŠKI "NAUJI 
METAI." 

Gelsingforsas, geg. 24. —Ru
sijos bolševikai įvedė nuosavą 
naujos rūšies chronologiją. 
Sulig tos bolševikiški "nauji 
metai" skaitosi spalių 25 d. 
Mat, tą dieną bolševikai Ru
sijoje užgrobė valdžią ir jiems 
ten atsidarė dangus. 

Tohaus sulig tos chronologi
jos darbo dienų Rusijoje pris-
kaitoma 280 per metus. 

MAT? HAWKERĮ VIDURY 
VANDENYNO. 

Jis buvęs atlikęs pusę kelionės 

BUS KARŠTA BOLŠEVI 
KAMS. 

Nereikalingi čia Lenino agen
tai. 

BERLYNE ATLAIKOMI SU 
SIRINKIMAI. 

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

Washington, geg. 24. —Se
natorius King iš l'tah valsti
jos pranešė, kad jis paduosiąs 
senatan rezoliuciją, idant dar
bo departamentas iš Amerikos 
deportuotų -rusų bolševiku a-
genta Martens'a ir kitus s've-
timšalius, surištus su bolševi-
kų biuru New Vorke. 

Senatorius pažymi, kad 
tasai biuras vra užlaikomas 
rusu bolševiku pinigais. 

• • - - • - - - - - • • - , 

AMERIKONAS KAREIVIS 
NUŠOVĖ VOKIETI. 

Londonas, geg. 24. — Kabe
linis laivas Faraday rapor
tuoja, jog praeitą pirmadieni 
anksti ryte laivo įgula buvo 
mačiusi padangėse raudoną 
lakstytuvo žiburį. Tai buvo be
veik pusiaukelis tarpe Now-
foundlando ir Anglijos. Tr 
kaip kartas raudonas žiburys 
ore buvo pastebėtas tose vie
tose, per kurias skrido Airi-
jon žuvęs lakūnas Hawker. 

Daily Mail duoda dovanų. 

Laikraštis Daily Mail pas
kelbė, jog jis skiriąs $50,000 
po žuvusio lakinio Hawkerio 
likusiai našlei ir žuvusio la
kūno (J rieve artimiausioms 
giminėms. Tai dovana už did
vyriška pasišventimą. 

Seniau paskelbtas prizas 
$50,000 už perskridimą Atlan-
tiko dar stovi. Laukia jis lai
mėtojo. (Jai šitą prizą laimės 
amerikonai. 

Vilnius- lenkų užimtas, 
pranešama iš Paryžiaus 

LENKAI BRUTALIAI APSIEINA SU NELENKAIS 
ŽMONĖMIS. 

Coblenz, ge&. 24. — rpėje 
Rhine vienas amerikoniškas 
ant sargybos stovintis kareivis 
n u š o v ė l u o t e l i u b e s i i r a n t į p o 

s a u l ė l e i d ž i o v o k i e t į . 

Vokietis buvo peržengęs ka
rės parėdymą okupacijos aps-
kritvj. 

VOKIEČIAI BANKININKAI 
PRIEŠINASI TAIKOS 

SUTARČIAI. 

Coblenz, geg. 24. — Čia gau
ta informacijų, kad taikos su
tarčiai labjausia už kitus prie
šinami vokiečiai bankininkai. 
Jiems apeina finansinės taikos 
s ą l y g o s . S a k o , kati .j«'i t o s s ą -
lygOS, kaip jos dabar padary
tos, Ims priimtos, tuomet Vo
kietijoje paliks uždarytos NI
ŠOS be išimties finansinės ins
titucijos. 

(Lietuvių Informacijos Biuro pranešimas). 
NEW YORK, geg. 24. — Amerikos Lietuvių Taryba čia 

nuo savo atstovų Paryžiuje gavo sekančių ž] ių: 
Paryžiuje apturėta žinios, kad aplink VLfiių sutraukiamos 

didelės bolševikų spėkos. Jie bombarduoja miestą ir geležinke
lio stotį. Lenkų kariuomenė brutaliai apsieina su nelenkais Vil
niaus gyventojais, ypač su apšviestesniais lietuviais. Lenkų ka
reiviai gatvėse nuo žmonių plėšia pinigus ir atima branges
nius daiktus. Žmonės, neturintieji lenkų pasportų, suimami ir 
5ų kišeniai ištuštinami. Ypač taip apsieinama su lietuviais. 

Vilniuje leidžiamas laikraštis "Nepriklausomoji Lietuva" 
išvardina žymius asmenis, ant kurių lenkai yra užkrovę mokes
čius. Mokestimis apkrauta ir Lietuvių Poliklinika. Gardine 
lenkai pribloškė vieną, lietuvį oficiera ir pametė pusiau mirš
tantį. * '^*' 

Lenkų užimtose apirubėse gyventojai su prievarta ver
čiami kalbėti lenkiškai. Lietuvių autoritetai Kaune, sulig tal
kininkų noro, pasiūlė lenkams prasidėti prie veikimo prieš bol
ševikus. Lenkai nesutiko. Lenkų spėkos Vilniuje atliko skerdy
nes žydų. Sulig gauto žydų komitetui pranešimo, ligi gegužės 
5 d. tenai užmušta ir sužeista 1,200 žydų. Lenkų padaryti nuo
stoliai siekia 60 milijonų frankų. 

Lenkų viršininkai žymesniuosius Vilniaus žydus mėgino 
priversti pasirašyti po deklaracija, kad lenkai užėmę Vilnių 
nieko bloga nedarę žydams gyventojams. Bet daugelis žydų 
atsisakė padėti savo parašus. 

Lenkai yra nusprendę pasisavinti ne tik šiandie užimtas 
teritorijas, bet ir visą Lietuvą. 

Lietuvos vyriausybė nusprendė lenkams pasipriešinta vi
somis galimomis spėkomis. Bolševiku veikimas yra pavbjm-
rra,<-' 4 

CHICAGO LAUKIA SAVO 

ATEINANČIĄ SAVAITĘ ČIA 
BUS DIDELĖ ŠVENTĖ 

Visa 33 divizija maršuos gat
vėmis. 

Yra visokių nuomonių taikos 
reikale. 

VOKIEČIAI STOVI PRIEŠ 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Silezijos gyventojai rengiasi 
pasipriešinimam 

Londonas, geg. 23. — Pus
antro milijono augštutinės Si
lezijos gyventojų vokiečių pa
sirengę pasipriešinti lenkinus, 
kuriems, sulig sutarties, pave
damas tasai kraštas. 

Sakoma, jie to krašto nepa
duosiu lenkams be kraujo pra
liejimo! Gi pasekmėje ten len
kams paliksią tik vienus griu
vėsius ir nuodėgulius, kuomet 
matysią, kad jiems atsilaikyti 
negalimas daiktas. 

Vokietijos valdžia, be to, 
Silezijoje turi apie 130,000 ap
ginkluotos kari uomenės. 

Tenai tarpe vokiečių išny
kusios partijinės pažiūros. Vi 
si nusprendę ligi galo ginti 
savo tėviškes. 

Berlynas, geg. 23. — Kiek 
viens politikinė partija čia I 
kasdien turi savo atskirus su-1 
sirinkimus taikos sutarties rei
kale. Išėmus spartakus (bolše
vikus), visos partijos priešina
si taikos sutarčiai. 

Valdžios nariai, su Scheide-
inanjtu priešakyje, išreiškia 
viltį, jog su talkininkais, rasi, 
bus dar galima susikalbėti ir 
susitarti. Vokiečių atstovybė 
Yersaillose baigia gaminti sa
vo kontr-pasiulymus talkinin
kams i taikos sutarties šalv
e n s 
r.'1 • 

Sakoma, gal talkininkai 
šiek-tiek nusileis, (ii kitaip ne
žinia kas.gali įvykti. 

Kitos partijos tiesiog tvir
tina, kad nepatvirtinti sutar
ties, nežiūrint pasekmių. 

Tik vieni bolševikai stovi už 
patvirtinimą sutarties. Jie sa
ko taikos sutartį reik patvir
tinti ir šaukties pagelbos visu 
šalių proletarijato. 

— Berne, Šveicarija, geg. 23. 
— Lugano apsigyveno buvęs 
Prūsijos princas Frederick 
Leopold. 

Ateinančią savaitę Cbicago 
turės dideles iškilmybes. Iš 
Prancūzijos parkeliauja visa 
Chicagos ir Illinois kareivių 
33-čia divizija. Jon ineina bu
vusioji šitos valstijos nacijo-
nalė gvardija. Išviso bu s su
virs 10 tūkstančių kareiviu. 

Tie kareiviai šiandie ir ry
toj laivais parkeliauja iš ka
rės laukų Europoje. Jie visi 
ateinantį pirmadienį ir antra
dienį iš New Yorko Chicagon 
bus pasiusti traukiniais. 

Transportacijos geležinke
liais ofisas New Yorke ofici-
jaliai paskelbė, kad Chicagos 
ir I Ilinojaus 10,400 kareivių— 
"Prair ie Division" bus pa
siusta Chicagon pirmadienį 
ir antradienį. 

Tam tikslui bus panaudota 
20 traukinių, kiekvienas trau
kinis po 12 vagonų. 

Divizijos dalys. -

Kareivių priėmimo komi
tetas Chicagoje pranešė, kad 
toje divizijoje ineis sekančios 
kariuomenės dalys: 

Vyriausios karės stovyklos 
kariuomenė. 

131 pulkas. 

132 pulkas. 
123 kulkasvaidžių batalijo

mis. 
129 pulkas. 

130 pulkas. 
122 kulkasvaidžių batai i jo

nas. 
Būrys automobiliu mechani-

k u. 
Būrys geležinkelių darbinin

ku. 
Toliaus seka artilerijos pul

kai, inžinieriai ir kiti. 
Iš tų visų dalių buvo suda

ryta karės lauko 33 divizija. 

Gubernatoriaus pasidarbavi
mas. 

Karės departamento parė
dymu tos visos kareivių ats
kirtos dalys, kaip jos atski-
riai laivais parkeliauja, taip 
atskirtai turėjo but siunčia 
mos į (Jrant stovyklą, iš kur 
kareiviai turėjo but ir palei
džiami. Galėjo jie Chicagoje 
tik dalimis paroduoti prava
žiuojant per miestą. 

Bet Chicagos žmonės tuo ne
pasitenkino. Jie pradėjo gal
voti apie iškilmingą savo ka
reivių priėmimą. Tą sumany
mą karštai parėmė guberna
torius Lowden. 

Gubernatorių* tuo tikslu 
sutvėrė komitetą. Šitas nuke
liavo Wasbingtonan. I r tenai 
išrūpino, kad Illinojaus karei
viai Chicagon butų pristatyti 
ne dalimis, bet visi kartu. Ir 
kad visiems kartu butų leista 
atlikti parodavimus. 

Bus džiaugsmo chieagiečiams. 

Dabar cliicagiečiai su neap

sakomu džiaugsmu laukia sa
vo kareiviu. Nes kareiviu tar
pe yra chieagiečių sunūs, bro
liai, vyrai, giminės ir draugai. 
Tarpe parkeliaujančių karei
viu yra ir lietuviu. 

Kareiviu priėmimo komite
tas pakviečia miesto gyvento
jus su ateinančiu antradieniu 
papuošti vėliavomis ir kito
kiais nacijonaliais ženklais 
namus, gatves, krautuves ir 
visokias įstaigas. 
Tuo tarpu (Irant parke dirb-

dinami visokie pastolai, kur 
parinktina publika ir valdi
ninkai susirinks ir žiūrės į 
kareivių parodavimą. 

Be to, (irant parke pagami
nama vieta kareivių stovyk
lai. Nes pirmiau atkeliavusios 
dalys turės palaukti paskiau 
at keliaujančių dali u. 

Čia visos kareivių dalys su
sivienys vienon divizijon ir 
pasileis maršuoti Michigano 
gatve. 

Kareiviams gaminama viso
kių siurprizų, įvairių priėmi
mų ir vaišių. • 

Chicago turi pasirodyti. 

Visi miestai pagerbia su-
gryžtančius iš karės savo ka
reivius. Visur kareiviams su
rengiamos pramogos. 

Tad ir Chicago turi pasiro
dyti, kad ir šis miestas gali 
prideramai pagerbti savo kari
ninkus, kovojusius už pasaulio 
demokratiją. 

Ir Chicago' pasirodys. Bus 
iškilmybių per kelias dienas. 

Papuoškit e namus vėliavo
mis! 

Reikalauja grąžinti Vokietijon 
buvusį kaizerį 

Ungarų bolševikai skandina 
moteris Dunojuje 

EOLŠEVIKAI ŽUDO MOTE-, NORI TURĖTI BUVUSĮ 
RIS. KAIZERĮ VOKIETIJOJE." 

Dunojaus vanduo išplukdina Tuo tikslu padaryta peticija. 
lavonus. _, , . ~~ "Z, ^ , -

Berlynas, geg. 23. — \ okie-
Vienna, geg. 23. — (Jauta ži- čiu nacijonalė liaudies partija 

nių iš Budapešto, kad ungarų j nacijonaliam susirinkimui 
bolševikai, lygiai kaip ir rusaijVVeimare indavė peticiją su 
bolševikai, žudo sau nepatin- • tūkstančiais parašų. 
kamu« žmones šimtais ir tuks- Peticijoje ta partija prašo 
tančiais. Kas tik eina prieš susirinkimo leisti buvusiam 

kaizeriui iš Olandijos sugryzti 
Vokietijon ir čia apsigyventi. 

Be to, partija mušė telegra
ma prezidentui Ebertui, kad 

bolševikus, kas tik priešinasi 
jų piktadarybėms ir tose pik
tadarybėse su jais nebendrau
ja, tasai būtinai turi žūti. 

Ungarų bolševikai žmones jis paremti} tą prašymą, 
šaudo parlamento kieme die
nos metu. Kiti ga labinami 
naktimis viešosios mokvk-os 
kieme, ties Markostrasse. 

Daugelis augštesniojo L.^-
įno moterių ir mergaičių nu
žudyta už tai, kad jos dirbu
sios ženklelius kontrrevoliuci-

DIDELIS SPROGIMAS 
KRAKMOLO ĮSTAI

GOJE. 
Cedar Rapids, Ia., geg. 23.— 

jonieriams, ty. tiems, katrie j Krakmolo dirbtuvėje Douglas 
kovoja prieš bolševikus. 

Didžiuma moterių nuskan
dinta Dunojuje. Dabar vanduo 
išplukdo tų nelaimingų aukų 
lavonus. 

Toksai yra socijalistiškas 
bolševikų " r o j u s " ten, kur jie 
gauna viršų. 

Taippat pranešama, kad iš 
Ungarijos žymi dalis rumunų 
kariuomenės atšaukta ir pa
siųsta .Besarabijos . frontam 
kur rusų bolševikai nerimau
ja ir grūmoja Rumunijai už
puolimais. 

Starch Works vakar vakare 
ištiko baisus sprogimas. 

Kiek patirta, T) žmonės už
mušta ir keliolika sužeista. Ke-
Ii darbininkai visai nesuran
dami. 

Nuostolių padaryta apie 3 
milijonai dolierių. 

— YVashington, geg. 23. — 
Žemesnysis kongreso butas 
pravedė bilių, kuriuomi ski
riama $45,044,000 sušelpti ka
reivių šeimynoms ir civilės 
karės veteranų pensijoms. 
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Kapsuko nedorybės 
Kapsukas, užsimanęs saviš

ką valdžia Lietuvoj užvesti 
prieš žmonių norą, buvo pri-
yerstas ginkluotos paramos 
ieškotis, Demokratingoj šaly-
je, kaip Lietuva, valdžią rei
kia remti ant žmonių valios. 
Pa tys žmonės pasirenka sau 
tvarkos formas. Bet kadangi 
lietuviu valia buvo ir yra pra
dėti savita gyvenimą, nepri-
klausomai tvarkyt is ir tai 
taip, kaip jiems protas ir .są
žinė liepia, o ne kaip Kapsu
kas ii' jo draugai bolševikai no
rėtų, jam ir prisiėjo eiti prieš 
žmonių valią. J i s ' s t vė rė s i tų 
pačių autokratinių priemonių. 
ką Rusijos carai per ilgus 
šimtmečius pasekmingai var
tojo. Kapsukas savąjį režimą 
parėmė ginkluota spėka. Tai 
pirmoji Kapsuko ir bolševikų 

\nedorybė. 
Nerazdami lietuviuose pri

tarimo. Kapsukui ir bolševi
kams prisiėjo ginkluotos jė
gos ieškoti kitur, negu pas 
lietuvius. J i e Lietuvai valdy-

*t>ir su Lietuvos žmonėmis ko
voti parsikvietė rusus ir net 
kiniečius. Kita šneka butų, 
jeigu ne burliokai ir kiniečiai 
Lietuvos valdyti eitų, bet pa
tys lietuviai. Kokie jie nebū
tų, visgi savi. Bet kuomet 
svetimas Lietuvos gvvento-
janis ginklu ant sprando jodi
nėja, tas taip lygiai nedora, 
kaip nedora buvo ruskių caro 
ginkluota priespauda. Kapsu
kas su bolševikais antrąją Bu
si jos carų nedorybe paveldėjo. 

Kas Kapsukui jo pražūtin
game Lietuvai darbe talkinin
kauja.' Bolševikų rusų raudo
noji armija, Lietuvai naujus 
vergijos pančius nešanti, susi
deda daugiausia iŠ buvusiųjų 
caro tarnų Lietuvoje: įsprau-
ninkų, žemskių.i uredninkų, 
žandarų, stražninkų ir toly
gių. J i e dabar, caro netekę, 
nuėjo tarnaut i bolševikams. 
Kapsukas juos Lietuvon atsi
gabeno. J i s bendrauja ir re
miasi buvusiais žandarais ir 
uredninkais, Lietuvos en.ui-
kais, gi nenori taikintis su 
Lietuvos žmonėmis, kurie no
rėtų savo valdžią įsisteigti, 
a ts ikratyt i nuo svetimųjų iš
naudojimu ir skriaudimu. Tai 
trečioji Kapsuko ir bolševikų 
nedorybė. 

Lietuviams Vilnių ir ki tas 
Lietuvos dalis, bolševikams 
patekusia>, valdant, lietuviai 
gelžkelius, naštą, ofisus vesti 
buvo paėmę. Kapsukui su ru

sais Lietuvon atsibasčius, lie
tuviai tarnautojai prašalina
mi, dėlto, kad jie yra lietu
viai, o jų vietoms užimti par
t raukiama iš Rusijos gilumos 
burliokai. Po bolševizmo prie
danga Lietuvos kraš tas bur
liokais apsodinamas, ka ip kad 
ir caro laikais. Bankų darbi
ni i ^ a i, dirbtuvių ir kontorų o-
fisai Vilnių bolševikams val
dant vėla ruskiais užpildyti. 
Lietuvius pašto tarnautojus 
prašalinama, o t raukiami ru
sai iš bolševikiškos Rusijos 
gilumos. Tas pat dedasi ir gelž 
kelių tarnautojais . Kapsukas 
su bolševikais tęsia caro pra
dėtą darbą Lietuvos rusi
fikaciją. Tai ketvir ta jo ne
dorybė. 

Jsiveržusieji Lietuvon bol
ševikai. Kapsukui sutinkant, 
Rusijon maistą ir visokį Lie
tuvos turtą gabena. Brangiau-
šieji tautos tur ta i ir gerybės 
iš Lietuvos žmonių išplėšiami, 
kad atiduoti Rusijai, kad ten 
Leninas, Trockis ir visa bolše
vikišku valdonu gauja ilgiaus 
lėbauti ir valdvti galėtu. Tai 
organizuota vagystė ir plėši
mas. Kal tas čia Kapsukas ir 
tie bolševikai, kurie nedorus 
jo žygi ILS remia. 

Galima butų šnekėti apie 
daugelį kitų Kapsuko ir bolše
vikų Lietuvon atneštų nedo
rybių — spaudos laisvės pa
naikinimą, atpludusį ištvirki
mą ir biaurias su bolševikais 
atneštas Lietuvon ligas. Bet 
kas išskaitliuota, užtenka, kad 
lietuvį pastačius prieš bolše
vikus, kad jis apmaudoje stver 
tusį kovos ir ginklo savo tei
sėms ir laisvei ginti. 

SEIMO REIKALAIS. 

P-o A. J. Kareivos teisinimas] 
Žemiau talpiname p. A. J . 

Kareivos "Žod i s in Visomi-
n i a . " Talpiname taip, kaip jis 
mums prisiuntė, netaisydami 
nieko. 

Žodis in Visominia. 

No A. J . Kareivos. Ka
dangi J a u gana plačei raši-
ta ir sakita apei mano jpa-
tos jn ta r imus būtent aš štai 
Sufabrikavias koki tai miala 
ant Chieagos Gerb. Kunigu, 
Kadange dėlei tokio mela
gingo Sufabrikaviino, tapau 
pasmerktu Akisia Visomi-
nes, ir pers ta t i tas kur kas 
baisiasniu nego kokis žmog-
zuda, Tudelei P. Pe t ras 
Martišius kuris man apei ta 
pasakojo, Ot mat idamas kad 
niania teip baisiu intarimja 
po prisega padaro dokumen
tą ką ir no ko J isa i i ra ger-
dejas, ir ka man i ra sakias 
Tudelei meldžiu Ju so Laik
rašti ja patalpint ie šita kaipo 
dokumentą parodant i viso-
minei ant kiek aš tamia es
mių kaltas. , 

Anton J . Kareiva . 
Toliaus seka P . P . Mart i

šiaus paaiškenimai. 

STATK O F ILLINOIS 1 
COUKTY O F COOK •s.s. 

Klausimas. 
Meldžiu man paaiškinti, ar 

varpas badaujančiai Lietuvai 
reikalingas, nes aš to nesu
prantu. Laisvamanių aš nieka
dos nepaniekindavau; kaip ka
da paskaitydavau ir jų laik
raštį nusipirkęs: buvau net pa
linkęs ir prie Seimo, kad man 
pasiūlijo būti delegatu nuo vie
nos draugijos, tai ir visai su 
noru panorėjau seimuoti, bet 
dabar jau atšalau prie Seimo 
ir prie laisvamanių, nes pa
mačiau jų nesąmonę. Tik ką 
sužinojau, kad Seimo genero
lai ieškojo kur pirkt is varpo 
ir siųsti kaipo dovaną į Lie
tuvą. Lenkai, mat, išsiuntė į 
savo tėvynę bent tr is laivus 
maisto, drabužiu ir vaistu, o 
musų galvočiai susirinko ir 
nieko kito neišgalvojo, kaip tik 
siųsti badaujančiai tėvynei 
varpą. Sako: Lai-gi musų se* 
šutės ir broliukai paskambins 
nors varpą, kad badas jiems 
labai neįkirėtų. Ačiū Dievui, 
kad dar savo užmanymo ne
įvykdė, nes jeigu seimą su
šauks, tai gal nuėję musų dar
bininkai paaiškins tiems gal
vočiams jų nesąmones. Je igu 
nori Lietuvą gelbėti, tai lai 
siunčia duonos, o ne varpus. 

A. V. 

Atsakymas. Nebelieka kas 
aiškinti, kuomet klausikas da
lyką patsai nušvietė. 

Mid-European Union, pe
reitais metais varpą užsisaku-
si, varpui išleido ta rp dviejų 
ir trijų tūkstančių dolierių. 
Manome, kad nemažiau atsieis 
ir seimininkams. Už varpą 
nemokės, kurie jį sumanė, bet 
iškasčius reiks padengti drau
gijoms, kurios seime dalyvaus, 
lygiai kaip kitas seimo išlai
das. J a u pirmiau buvo aiškin
ta, kad draugijos, vieton sei
mo partizanų daromas išlai
das mokėti, verčiau suruoštų ir 
Lietuvai dovanotų bent vieną 

Pe t r a s Martiszius first be-
ing dūly s u o r s on bis oath de-
poses and says that he resides 
at 4o44 S. Wood Street , Chi
cago, Illinois. Affiant further 
deposes and says that be con-
duets a shoe repai r shop at 
tho above deseribed nuniber 
for many years . Affiant fur
ther deposes and says that he 
is a \\ido\ver and fifty-four 
years of age, who has three 
sons and t\vo daughters . Af
fiant further deposes and says 
that he is a Roman Catholie 
and a member of St. J o h n ' s 
tlie Baptist Lithuanian Roman 
Catholie Society also that he 
is a member of the 1101 v 
Cross Lithuanian Roman Cath
olie Pai ish, i n Town of Lake, 
Chicago, Illinois. Affiant fur
ther deposes and says that he 
has been a member of the 

saiU par ish and a staunch sup-
por ter for the pas t nine years, 
where he always went to his 
Eas te r duties and paid his 
dues to the church regularly. 

Affiant further deposes and 
says that on the 9th o r tenth 
of Apri l , 1919, about nine 
o 'cloelk A. M. one Mr. Vincent 
Stancikas, a distr ibuting 
agent and repor ter of the 
" D r a u g a s " Daily Publishing 
Company, eaine in to his shoe 
repai r shop as usual, deliver-
ing to him a copy of the said 
"Dąi ly D r a u g a s " and affiant 
further statės that he asked 
Mr. Vincent Stancikas what 
kind of a convention and 
gather ing the Pr ies ts had a 
previous dav in the offiees of 
i « 

the Draugas Publishing Com
pany at 1800AV. 4Gth S t , Chi
cago, 111. Affiant further says 
that M r. Vincent Stancikas 
ansAvering him said: that the 
Lithuanian Chicago Clergy-
men are afraid of the Lithua
nian nationalists, \vho are 
more edueated and are wiser 
to lead the nationality than 
the church members and if 
they vvere given a ehance to 
rule Lithuania', Catholieism 
and religion would suffer and 
thev \vould abolish ehurches 
and religion and })erhaps Bol-
shevikism \vould rule. There-
fore, the priests have decided 
to let the Poles have supervi-
sion and be guardians of Lith
uania \vhere the religion will 
be upkept and the Catholie 
rule sustained. The affiant 

s 
VISIDEKIMESĮ 

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES B-VE 
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovė yra VISUOMENIŠKA ĮSTAIGA, suor

ganizuota .demokratiškais pamatais. Visi jos šėrininkai turi lygų balsą sulyg nu
pirktų šėrų skaitliaus. 

Į šią Bendrovę ineina ŽYMIAUSI AMERIKOS LIETUVIŲ VEIKĖJAI žmo
nės su prityrimu ir net ekspertai kaikuriuose industrijos šakose. 

Bendrovės tikslu yra SUMOBILIZUO TI AMERIKOS LIETUVIŲ KAPITALĄ, 
SIŲSTI I š AMERIKOS LIETUVON REIKALINGĄ LIETUVOS ATSTATYMUI 
MEDEGĄ, MAŠINERIJĄ, ĮRANKIUS, MAISTĄ ir tt. 

Lietuvai reikia milžiniško kapitalo, kad atstačius išgriautus namus, įrengus u-
kes, nutiesus geležinkelius, aprūpinus mie stus ir miestelius elektra ir tt. 

MES, Amerikiečiai tam GALIME PA GELBĖTI, DĖDAMI KAPITALĄ KRŪ
VON ir gabendami Lietuvon reikmenis. Kas bus iš Lietuvos išvežama, išstatysime 
ant marketų kitose šalyse. Musų sūdėter kapitalas Lietuvon pargabens reikalin
giausius daiktus, a tg in s Lietuvą nuo svetimtaučių siūlomų "malonių," suteikiant 
ja i kapitalą, gi mums, šios Bendrovės šėrininkams, bus ateityje didelis pelnas. 

Šios Bendrovės šėrai yra po $10.00... Galima pirkti, kiek norime. Parduodama 
ir po vieną šėrą. Užmdkesniui priimami ir Liberty Bondsai už pilną vertę. Norin
tiems parduodama ir ant išmokesnio po 10 </( į mėnesį. 

Dabartinė valdyba: J. S. Vasiliauskas, prez.; J. E. Karosas ir kun. J. Petraitis, 
vice-prez.; P. Molis (Mulevičius), sekr.; kun. J. J. Kaulakis, iždin. 

Užsirašykime, kiek kurio kišenė išneša, dabar ir siųskime čekius, money orde
rius ir laiškus šiuo adresu: 

Lithuanian American Trading Company 
112 N. Greene Street, BALTIMORE, MD, 

Ei 
Subscribed and sworn to 

before nie this 16th day of 
May, 1919. 

Edmund IVitkoicski 
Nota r v Public. 

Nenorėdami versti ištisai 

he has said the Lithuanian s 
have been under the Russian 

further deposes and says that 
he was verv mueh surprised P e t r o Martisziaus (kam taip 
at the vvishes of the Li thua- ! h'»kišką ™šyba var to ja! ) pa-
nian Catholie Clergy and that |aiškinimų, ji atpasakojame. 

Visųpirma P. Martiszius pa
sisako esąs šiaucius, kur jis 

Czar ' s rule who are of differ- gyvena ir kaip jis gera kata-
ent religion, bu t they never liku esąs: priklauso vienai 
left the faith of CathoKcism. I draugi jai ir šv. Kryžiaus pa-
Therefore, \vill not lose their j rapijai . 

Taip užsirekomendavęs, j is 
atpasakoja savo pasikalbėjimą 
su ]). V. Stanciku. Pastai-asis 

ambulansinę ligoninę. Lietuvai 
butų matoma nauda. Varpų 
pačioj Lietuvoj užtektinai dar 
yra, tik jiems reikia ten mai
sto ir daktar iškos pagelbos. A-
pie pastaruosius dalykus ir 
reikėtų rūpintis, o ne apie var
pus, kurio neinkąsi. 

Varpus i-r tolygius pamargi-
nimus Lietuvai bus galima do
vanoti, kuomet ji ant kojų at
sistos, liks laisva. Dabar gi 
rūpinti jai reikia maisto, dra
bužių ir vaistų. 

religion if they were given an 
independence to rule them-
selves. 

Affiant further deposes and j b u k Pasakojęs, kaip " D r a u g o 
says that he immediately wem 
to see M r. Anton Kareiva, 
\vho i s ' an aetive worker 

P-as V. Stancikas tvirtina, 
kad jis tokiu dalyki] nepasako
jęs, kad čia esą prasimany
mas. 

Visųpirma kunigų konvenci
jos " D r a u g o " name nebuvo, o 
buvo tik " D r a u g o " direkto
rių susirinkimas, kaip svietiš-
kių, „taip ir kunigų. " D r a u g o " 
direktoriai yra šie kunigai, ku
rie susirinkime buvo: kunigai 
[g. Albavičius, M. Krušas , 
prof. Pr . Bučys ir P . Kudirka. 
Kalba tą dieną ėjo ne apie po
litiką, bet apie seno Linotype 
ant naujo išmainymą. Nutari-

• mai užrašų knygoje suvesti. 

Bėda, sako, kuomet šiaucius 
duoną kepti pradeda. Bet da r 
didesnė bėda, kuomet šiaučiai 
ir " n e g r a m o t n i e j i " tautos po
litika ir diplomatija užsiimti 
bando. O juk tieji net seimą 
šaukia! Nuostabu tik, kad sei
mo kviesliai ir " L i e t u v a " 
šiaučių politikon pasinėrė. 

Et , j a u ! 

DUONKEPIAI VIS DAR 
STREIKUOJA. 

-.M 

• J 

among Lithuanians and told 
him \vhat he has heard about 
the aetion of the Lithuanian 
Chicago Priests and about the 
statement \vhich has been 
made bv M r. Vincent Stanci-
kas as above specified. 

Affiant further savs not. 
(Seal) his 

Pe t ras + Martiszius 
mark 

VVitness to the mark : Anton J . 
Kareiva, J . Butkewicz, 

name susirinkę kunigai kalbė
ję apie savo baimę del tauti
ninkų išminties ir apsišvieti
mo ir kad ta ip esant, jeigu 
jie Įsigalėtų Lietuvoje, katali
kybei gręstų pavojus. Taigi 
geriau esą—ir ta ip kunigai nu
sprendę—kad lenkai Lietuvą 
prižiūrėtų. 

Tokiu dalyku iSgirdes p. P-
Martiszius tuojaus nukakęs 
pas p. A. J . Kareiva, kuriam 
ir atpasakojęs, ką jis girdėjo. 

Reik pastebėti , kad p . P . Įegj pasiryžęs meluoti, buk pa-
Martiszius rąžyti nemoka. i s i r yžęs už melą, kitus skriau-

Duonkepiai vis dar strei
kuoja. Bet streikas paliečia tik 
didžiules duonkepyklas. Ma
žesnės duonkepyklos susitai-

Susirinkimas buvo laikomas I kiusios su darbininkais , 
ant antrojo augšto, gi p. V. j Kepyklų savininkai streiki-
Stancikas nebuvo ten net už- Į ninkams pasiūlė arl)itraciją. 

unistai atmetė pasiuly-Bet 
mą. 

Svarbiausieji streikininkų 
reikalavimai: Trumpesnės dar
bo valandos, didesnė užmokes-

ejęs. J i s nėra direktorium, tik 
agentu, taigi direktorių susi
rinkimų niekad nelanko ir apie 
ką direktoriai tar iasi , j is neži
no. Nebuvęs direktorių posė
dyje, kaip jis galėjo žinoti, tis ir nedirbti nakiimis. 
apie ką ten kalba ėjo? Čia kur 
nors melas susivėlęs yra ir jj 
tea t ras teismas. Ne mums tei
sti, kur ir kas melavo. Tai su
ras teismas. Be to apsieiti ne
galima, nes melagiams reikia 
gi kada nors parodyti , kad jei 

PALIUOSUOTAS JUBILIE-
RIAUS SUNŪS. 

Jan i kafc kitas raštą sutaisė ir 
padavė kryželį padėti . . 

džianti, teisingą bausmę pa-
nesti. 

Teismas paliuosavo jubilie-
riaus Hyman Holsma n sūnų 
George, kurs buvo suareštuo
tas už grūmojimus savo tė
vui. 

Teisėjas jaunajam Holsma-
nui išrėžė karčių pamokinimų 
ir paleido be jokio bausmės. 

Soči jale Rekonstrukcija. 
Vertė M—a. 

ABELNA PROBLEMOS PER 
ŽVALGĄ IR KAIP JĄ RIŠTI. 

Įžanga. 

Didžiajai karei pasibaigus 
prisiart ino ramybė. Bet ramy
bę teužtikrina tik socijalis tei
singumas ir žmonių pasitenki
nimas. Didisai judėjimas, ku 
ris ta ip aiškiai ir plačiai gir-
džiamas po visą svietą grasi
na kiekvienos tautos ir viso 
pasaulio ramybei. Stovime 

t Peter J. Muldoon, 
pirmsėdis, 

Rockfordo vyskupas, 
t Joseph Schrembs, 

Toledos vyskupas, 
t Patrick J. Hayes, 

Tasgates vyskupas, 
t William T. Russell, 

Charlestono vyskupas. 

Socijalė rekonstrukcija. 
Šiandieną žodis rekonstruk

cija ta ip dažnai vartojamas, 
jog daugumui jis jau pradeda 
įkirėti. Politikai, draugijos prieš dideles problemas. Jų 

negalima šalin atidėti , jas tu- tyrinėtojai, darbo vadai, pra-
rime sutikt i ir teisingai išrišti, monininkai, labdariai , kunigai 

Pasi t ikėdamas pravesti ke- ( i r kiti įvairus veikėjai savo 
lią, kuriuo geriausiai galėtų žodžiu ir raštu prisideda tą da-
me eiti, teisingai jas išrišant, lyką svarstyti , tečiau daugelis 
Tautiškosios Katal ikų Karėsi iš musų dar vis tebeklaidžioja-
Tarybos Administratyvis Ko-1 me nežinėje. Mes dar nežino-
miteta- leidžia šį pranešimą, j me, kuriose dalyse musų drau

gijos rekonstrukcija yra reika
linga; kiek tas, kuri labiausiai 
reikalinga bus ištikrųjų pra
dėta vykdinti; ir kokios prie
monės ir keliai tam darbui ge
riausiai tinka, kad atsiekti tą 
rekonstrukciją, kuri jau dabar 
taip labai reikalinga ir kurią 
galima į vykdinti . 

Tai riežiurint, nebus veltui 
darbas peržiūrėti dar kartą 
vieną-kitą svarbesnį programą 
ir patar imus, kuriuos įvairios 
socijalės grupės ir klasės yra 
pasini i jusios.Bene svarbiausias 
tuo žvilgsniu iš katalikų pusės 
pranešimas telpa ganyt o jaus 
laiške, kurį prieš keletą mėne
sių išleido Kardinolas Bourne. 
" V i s u r p r ipaž in ta , " jis sako, 
"kftd nauja tvarka, naujo s so
cijalės sąlygos, nauji santikiai 
ta rp įvairių skyrių, į kuriuos 
draugija yra pasidalinus iškilo 
iš po griuvėsių pirmiau buvu
sių sąlygų... Pa tys politiškojo 

dugniai tyrinėjama. I r tai da
ro ne keletas rašytojų ar kal
bėtojų, bet didelis skaičius 
įvairios klesos žmonių, ypatin
gai darb in inkų." 

Kardinolo ypat ingas darbi
ninkų veikimo paminėjimas, 
be abejonės, kilo iš dabar gerai 
žinomo Brito Darbo partijos 
"Socijalės Rekonstrukcijos 
P r o g r a m o . " Tas dokumentas 
prieš metus padarytas ir visur 
abelnai pri imtas už garsaus 
ekonomisto ir Fabijaus soci-
jalisto, Sidney Webb darbą. 
Be abejonės, jis yra aiškiau
siai ir nuosaikiausiai išdėsty
tas programas, koks pasirodė 
iš industrijalės rekonstrukci
jos pusės. Trumpai šnekant, 
naujajai draugijos tvarkai jis 
pastato "ke tu r iu s s t u l p u s " : 

1. Visoje šalyje įstatymais 

ir socijalio gyvenimo, musų | priversti poilsio, sveikatingu-
ekonomiško s sistemos, moraly-jmo, apšvietos ir pragyvenimo 
bes ir tikėjimo pamatai nuo- minimumą. 

2. ]vesti demokratišką in
dustrijos kontrolę; t. y. naci-
jonalizaciją visų monopoliškų-
jų pramonių, o ateityje ir vi
sos pramonės, jei toks darbas 
pasirodytų reikalingu. 

3. Įvesti permainas tat,tos 
finansuose; t. y. įvesti taksų 
sistemą, kurioje kapi ta las iš
mokėtų karės išlaidas, nelie
čiant daugumos gyventojų ge
rovės minimumo.. 

4. Tautos tur to perviršį pa
naudoti viešam labui; t. y., su
teikti kapitalo, valdžios pra
monės, ir tur tų socijaliui, ap-
švietos ir meno progresui. 

Apie tą programą galima 
pasakyti , jog tai yra ant grei
tųjų sutaisytas programas ra - , 
dikališkų reformų, Vedančių
jų prie greito inėjimo į pilną 
socijalizmą. (T. b.). 

C 
MOKS) 

Kur bus 

Visi mo 
vės, su d 
laukė žin 
šįmet bu 
Šių metų 
tos dvi 
Chicagoje 
Visi mok 
rūpinasi , 
sėkminga 
Norint, k* 
sėkminga 
gas, o ypai 
tų naudą 
nei, reiki 
laiką ir ati 
tą. Mok 
visos kuop< 
vieniai nar 
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CHICAGOJE, 
MOKSLEIVIŲ DOMAI. 

Kur bus moksleivių Seimas? 

Visi moksleiviai ir mokslei
ves, su didžiausiu nekantrumu 
lankė žinios, kuri praneš, kur 
šįmet bus moksleivių seimas. 
fcių metų seimui buvo paduo
tos dvi vieti, būtent: viena 
Chicagoje, o kita Xew Yorke. 
Visi moksleiviai ir moksleivės 
rūpinasi, kad Seimas butų pa
sekmingas iš visų atžvilgių. 
Norint, kad seimas butų pa
sekmingas ir visiems naudin
gas, o ypatingai, kad jis atneš
tų naudą mūsų brangiai tėvy
nei, reikia pasirinkti tinkama. 
laiką ir atsakančią seimui vie
tą. • Moksleivių Susivienijimo 
visos kuopos, Apskričiai ir pa
vieniai nariai su didžiausiu rū
pestingumu svarstė, gvildeno 
ir galutinai nubalsavo savo 
Seimui vietą. Moksleivių sei
mas, šimet Įvyks Chicagoje! 
Seimui laikas dar nėra paskir
tas, bet galima tikėties, kad jis 

Vms apie pabaigą vakaeijų, t. 
V apie pabaigą rugpjūčio mėn. 
Laikas bus paskelbtas vėliau. 

Moksleiviai ir moksleives! 
Subrnzkime, sukluskime ir vi
si iš kalno rengkimės J Mok
sleivių Seimą! Kritiškomis 
akimis pažvelgkime į savo or
ganizaciją, j savo organą 
"Moksleivį," pažiūrėkime, ko 
jiems trūksta, o pamatę, duo
kime per Seimą įnešimus, ku
rie paderintų mūsų žibintuvą 
"Moksleivi" ir pačią mokslei
vių organizaciją. 

Moksleivių organizacija 
yra šaltinis, iš kurio eina vei
kėjai, genijai tautos. Užtai šią 
organizaciją reikia visiems pa
laikyti, jąja intoresuoties ir ją 
gerinti. Pagerinti organizaciją 
geriausiai galima per srimus. 
Nes seimuosna suvažiuoja mok 
sleiviai iš visų pusių ir jie at
važiuodami atsiveža įvairių 
minčių. Tos mintys pasirodo 
seimuose. Delegatai jomis da
linasi. Kuomet įvairiu minčių 

• daugiau, tuomet yra labiau iš 
ko pasirinkti. Užtai visu mok
sleivių yra didžiausia užduotis 
mąstyti ir savo mintis išreik-
šti seimuose, nežiūrint ar jos 
bus priimtos ar atmestos. 

Tat, moksleiviai ir mokslei-
*s, visi šaukite susirinkimus, 

svarstyki to savo organizacijos 
bei organo ' 'Moksleivio' ' rei
kalus ir gaminkite įnešimus 
Moksleivių seimui. 

praeityje. Per visus Mokslei
vių Chicagoje laikytus Seimus 
bei Seimo vakarus visuomenė 
būdavo pilnai užganėdinta. 
l>us ji ir šįmet užganėdinta, 
jeigu -tik mes i skalno pradėsi
me rengties prie Seimo ir 
prie vakarų. 

Į darbą visi moksleiviai ir 
moksleives! Rengkimės prie 
Seimo! 

Chicagos ir Apielinkės M. 
Susirinkimas. 

Chicagos ir apielinkės mok
sleivių susirinkimas įvyks su-
batoje, gegužio 31 d., š. m., 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje, 3 vai. po pietų. Visi 
moksleiviai, moksleivės ir 
a lumna i , k u r i e m s r u p i savos 
organizacijos reikalai, tautos 
reikalai ir pačios mūsų tėvy
nės reikalai, atsilankykite į šį 
susirinkimą, nes jis bus svar
bus. 

J. P. Poška. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

CH. IR APIELINKĖS MOK 
SLEIVIŲ SUSIRINKIMAS. 

Chicagos ir apielinkės mok
sleivių Apskritys, gavęs iš 
Centro valdybos pranešimą, 
kad moksleivių Seimas įvyks 
Chicagoje, šaukia nepaprastą 
visų kuopų ir pavienių narių 
susirinkimą. Susirinkimas bus 
svarbus. Apart kitokių daly
kų, bus svarstoma apie busi
mojo Seimo reikalus. 

Chicagos ir apielinkės mok
sleiviai norėjo, kad šįmet Sei
mas butų Chicagoje. Jų 
troškimai išsipildė! Seimas 
Chicagoje! Užtai milžiniškas 
darbas stovi prieš mus! Su-
kruskime ir pradėkime veikti 
iš kalno! Turime surengti Sei
mui vakarus, programus ir tai 
ne bile kokius programus. Tu
rime surengti tokius progra
mus, kokių chieagiečiai dar 

Alumnai Veikia. 

Gegužio 19 d. Istorijos Ty
rinėtojų draugijėlė laikė susi
rinkimą. Tuojau buvo išduoti 
įvairus raportai. Pasirodė, kad 
konstitucija yra rengiama ir 
netolimoje ateityje bus galuti
nai sutvarkyta. 

Sekė raportai ir kuslink pa
keitimo draugvėVs vardo. 
Iš komisijos pranešimų paaiš
kėjo, kad visi Town of Lake 
moksleiviai vienijas į didelę 
alumnų draugiją, su keturiais 
laipsniais. 

Suprasdami, kad gyvenant 
vienybėje galima daug darbų 
nuveikti, visi sutarė prisijung
ti prie didelės alumnų draugi
jos, kurios narių skaitlius sie
kia virš GO. 

Pirmo laipsnio alumnai bus 
auklėtiniai, esantieji skyriuje 
parapijinės mokyklos, su vil
timi ją užbaigti. 

Prie antro laipsnio priklau
sys tie, kurie užbaigs parapi
jinę mokyklą, bet, iš priežas
ties nekuriu aplinkybių, nega
lės eiti į augštesnę mokyklą 
(High School). 

Trečio laipsnio alumnai bus 
lankantieji augštesnes mokyk
las. 

Ketvirto laipsnio alumnai 
bus lankantieji arba baigusie
ji universitetą. 

Kadangi mūsų draugijėlės 
(Istorijos Tyrinėtojų) nariai 
yra beveik visi einantieji aug
štesnes mokyklas, tai mes, pri
sijungdami prie Alumnų drau
gijos, liekame priskaityti prie 
trečio laipsnio. 

Valio mūsų draugijėle! 
Darbuokimės, kad patektume į 
ketvirtą, t. y. augščiausią 
A l u m n ų la ipsnį . 

Narė. 

sideda, išskyrus prakilnią Šv. 
Onos draugiją (pašelp.), kuri 
šioje kolonijoje didžiausia ir 
prakilniausia, ir tvirtai stovi 
po katalikų vėliava. 

Gražiai prie bazaro priside
da ir Nekalto Prasidėjimo P. 
Šv. jaunų mergaičių draugija,, 
nes visa draugija pasižadėjo 
dirbti bazarui, nežiūrint viso
kių pastangų iš pusės laisva
manių. Mergaičių draugija ir į 
dentistų "Se imą" neina, nes 
jos susipratę lietuvaitės ir lai
kosi tautos tvarkos. Garbė 
joms už tą! 

Mot. Są-gos 1-ma kp. irgi 
prisideda prie bazaro, taipgi ir 
vytės 16-tos kuopos. Gi mūsų 
idėjinių organizacijų kuopų 
tai nei pats Jurgis Spurgis su 
visa i s savo g r a m a f o n a i s į " s a -
mozvancų seimą'' neišvež. 

Girdėti, kad bridgeportiečiai 
su savo klebonu skaitlingai ža
dą važiuoti į bazarą ir taip 
žada ten "biznį" daryti, kad 
mano pralenkti visas parapi
jas Chicagoj. 

Valio tad Bridgeportas! 
Reporteris. 

IŠ NORTH SIDE. 

6v. Mykolo parap. svetainė
je atsibuvo šv. Antano Labda
rybės prakalbos. Buvo pasiža
dėjęs kalbėti gerb. knn. Alba-
vičia, bet dėlei svarbiu kliūčių, 
neatvyko. Kalbėjo gerb. kun. 
Serafinas. Labai aiškiai apipa
sakojo skurdą lietuvių senelių 
ir našlaičių svetimose prie
glaudose, nes tenai žūva savo 
tautai, o neretai ir tikėjimui 
ir dangui. Kaip tai didelė gė
da lietuviams, kad iki šioliai 
dar neturi nei vienos prieglau
dos. Užbaigdamas prakalbą 
karštai ragino prisidėti savo 
aukomis prie statymo prie
glaudos. 

Paskui dar kalbėjo karei
viai Rugienius ir Kišonas su-
grįžusieji iš kariuomenės. Jie
du taip-pat ragino prisidėti 
prie labdarybės ir prie gelbė
jimo savo nuvargusios tėvynės 
Lietuvos. 

100,000 D0LIERIĮĮ. 
Tai didelis pinigas, visi tai 

pripažįsta, o mes visgi tvirti
name, kad sveikata brangesnė 
ui pinigus, nes ir už pinigus 
sveikatos nepirksi. 

Yra tokių žmonių, kad ne
paiso sveikatos ir jeigu, padė
kime, sugenda viduriai, tai jie 
mano, kad tai niekis; esą ir 
taip praeis. 

Tuo tarpu labjau prityrę ir 
išmintingi žmonės žino, kad 
sugedus viduriams, kraują? 
pasidaro nešvarus, skauda gal
vą, žmogus ima žaksėti, nori 
vemti, neturi apetito ir jaučia
si silpnas. 

Tokiuose atsitikimuose, rei
kia paimti 3 saldainius Parto-
la e inan t ba l t i , o an t r y t o j a u s 
atsikelsite sveiki. Tie saldai
niai veikia itkrai, lengvai ir 
greitai. Visa dėžutė saldainių 
Partola kaštuoja 1 dolieris, G 
dėžutės siunčiame už f) dol. 

Mes gauname išvisur daugy
bę laiškų su padėkavone. Pa
mėginkite ir Jus, ta taippat 
jausite tuos saldainius kaip ir 
kiti. 

Partola saldainius reikia 
turėti visur, kad prireikus tuo-
jaus galima butų pasinaudoti. 
Dėlto užsisakykite jų išanksto. 

Kiekvienuose namuose rei
kia turėti tų saldainių. 

Užsakymus su pinigais siųs
kite šitaip: 

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

NewYork. (14G) 

J 

PAĖMĖ PINIGŲ IR DEGTI 
NĖS. 

Iš BRIDGEPORTO. 

Akademijos Rėmėjų Draugija. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Bridgeporto skyrius 
darbuojasi Vienuolyno baza
rui. Narės ir prijaučiančios 
draugijai moterys ir merginos 
gražių dovanėlių surinko ir 
pačios dovanojo savo rankų iš
dirbinių. 

Pinigais bazarui aukojo se
kančios : 

Ona Staskonienė $2.00. 
Po 1 dol.: M. Aleliunienė ir F . 
Stankevičienė. 

Po 50c davė: V. Pankaus-
nėra matę. Chicagos ir apie- j kienė, O. Jurevičienė, V. Da-
linkės žmonių akys ir mintys bašinskienė, E. Trumpienė. 
bus nukreiptos į Moksleivių 
Seimą, į jo trukšmingus vaka
rus. Visuomenė iš moksleivių 
pasimokins, pasigrožės ir pa
sigerės; neapvilkime jos ir 
šįmet, kaip neapvylėnie 

Kolektorė Elžbieta Urbaičiutė 
surinko dar $7.70, taigi išviso 
pinigais susidėjo $13.70, ku
rie perduoti. Šv. Kazimiero 
Vienuolynui. 

Draugijos nevisos darbu pri-1 land Ave., Chicago, 111. 

Septyni jauni plėšikai api
plėšė du saliunu, 1147 Ceriter 
gat. ir 1900 Oakdale ave. 

Iš abiejų saliunų pelnė a-
pie porą šimtų dol i erių ir pa
siėmė daugelį degtinės. 

Kuone pusė pinigų atimta 
nuo saliunų kostumerių. 

NĖR KO NUSIGĄSTI. 

RAČIŪNO NAUJI 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iš karės lauko, bolševikų dar

bai ir iliustruotos dainos. 
Bus rodomi 

Subatoj gegužio 24 d., M. 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 
23rd PI., Chicago, 111. 

Utarninko ir Seredos vaka
rais, gegužio 27-28 r., Lietuvių 
Bažnytinėje svetainėje, Wau-
kegan, 111. 

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

A. T. RAČIŪNAS, 
1632 N.LaSalle St., Chicagojll. 

Mse ge ra i s u p r a n t a m e kokį 
išgąst į t u r i t ie žmonės ku r iuos 
v a r g i n a v idu r ių l igos k a i p t a i 
nežlebčiojimas, negrumulioji-
mas ir galvos skaudėjimas, 
nerviškumas ir tt. jie yra pil
nai įsitikinę į Triners Ameri
can Elixir of Bitter Wine. Nė
ra ko nusigąsti, kad nebus ga
lima gauti po Liepos pirniai. 
Kadangi šis vaistas ir Triners 
Bitter Angeliea Tonikas abu
du tapo priimtais gegužio 2 d., 
1919 m. per U. S. Internal Re-
venue Dept., Wasliingtone ir 
tuos vaistus bus galima gauti 
kitkvienoj vaistinyeioj kaip ir 
dabar. Geriausias vaistas ir jis 
turėtų rastis jusij namuose. 
Rev. Skoeek iš Jarrel, Tex. 
savo laiške rašytame balandžio 
30 d., sako, kad: "Triners An
geliea Bitter Tonikas pagelbė
jo jam atsigaivinti nuo inflų-
enzos. ižrtoma šitokiuose atsi
tikimuose šis vaistas neturi 
sau lygaus. ' ' Triners vaistai 
yra parduodami visur kiekvie
noj vaistinyeioj.—Joseph Tri-
ner Company, 1333-43 So. Ash-

TIKRŲ ŽINIŲ IŠ LIETUVOS. 

Jonas E. Karosas, Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos Sekreto
rius Gegužės mėnesio pabaigo
je išvažiuoja į Lietuvą. Jis 
stengsis užmegzti artimesnius 
ryšius su krikščionių demokra
tų organizacijomis Lietuvoje. 
Jį siunčia tenai Lietuvių Pre
kybos Bendrovė. Atlikęs Ben
drovės darbus jis turės laiko 
paieškoti žinių ir apie Lietu
vos žmones. 

Jeigu norite žinių apie savo 
pažįstamus ir gentis Lietuvoje, 
tai prisiųskite jų adresus ir 
vardus p. Karosui, kad jisai 
juos galėtų surasti. P. Karosas 
išbuvęs Lietuvoje penkias sa
vaites grįš atgal ir parveš su 
savim surinktas žinias. 

Kadangi prie suieškojimo 
žmonių Lietuvoje reikės pava
žiuoti į kaimus ir miestus, \ 
kuriuos p. Karosas kitaip ne
atsilankytų, tai pasidarys iš-
kaščiai. Del padengimo tų iš-
kašeių už kiekvienų paieškoji
mų nustatėme kainų $1.00. 
Jeigu p. Karosas negalės gauti 
jokios žinios apie ypatų, kurių 
Tamsta norėtumei paieškoti, 
$1.00 bus sugrąžintas. 

Norėdami, kad p. Karosas 
paieškotų Tamstos giminių 
Lietuvoje tuojaųs prisiųskite 
jų vardus ir adresus kartu su 
$1.00 sekančiu adresu: 

Lietuvių Prekybos Bendrovė, 
244B Broadway, 
So. Boston, Mass. 

(Apgarsinimas) 

Gerb. Draugai. 
U O arčiau aš susieinu su 
darbininkaįs VVilson & Co. 
organizacijos, juo daugiau 

aš' esu užsitikrinęs, kad šie 
darbininkai pilnai pasitiki sa
vo pirmininkui ponui Wilsonui 
ir tuomi biznis geriau eina. 

Aš jums paaiškinsiu kokiu bū
du jie prisideda prie pagerini
mo ir pamažinimo mažesniųjų 
darbų savo darbdaviams taip, 
kad Ponas Wilsorras ir kiti ofi-
eijaliai galėtų didesniais dar
bais užsiimti. 

< 

Jie turi susiorganizavę KOMITE
TĄ IŠ 32, kuriame randasi vyrai 
ir moteris, kurio prisideda prie pa
gerinimo darbo savo skyriuose vi
so biznio. 

Kiekvienas iš šitų Komitetų kiek
viename skyriuje gauna sugestijas 
nuo savo draugų ir draugių kaip 
paderinus biznyje ir kad pataisius 
visus trukumus kurie tiktai šioje 
plautoje rašiusi, šio komitetai tuo
met susirenka ir perstato dalykus 
ir pilnai juos apsvarsto ir surašo 
juos ir perstato tuomet vyresnie
siems. 

Šitas visas sugestijas sudėjus j krū
vą ii* padarius iš jų ištraukas ko
mitetai savo tarpe tuomet balsuoja 
kuri iš jų randasi geriausia. Darbi 
ninkai visuomet esą užganėdinti, 
nes jie žino, kad šitie žmonės dirba 
del j ii gerovės. 

Man buvo pavelyta būti ant vieno 
iš šitų 32 Komitetų susirinkimo. 
Teko man girdėti kaip vyrai taip 
ir moteris kurie randasi šiame ko
mitete atsistojo ir pasakė tiesiai 
kokias sugestijas ir patarimus jie 
gavo nuo darbininku savo skyriu
je ir ką jie mano apie juos. Iš tų 
padarytos ištraukos ir paskui bal
suota. 
Paskui jie mano pasikvietė, kad jiems 
pakalbėčiau kas mane labai pradžiu
gino. Kada pi a's norėjau jiems iš
reikšti pilnai ką manau apie jų orga
nizaciją ir jįj tokį gražų tvarkymąsi 
tarpę savęs. Jie pasirodė, kad tuoini 
jie daug prisideda prie pagerinimo ir 
pamai lnimo darbo savo vyresniems. 

Po mano prakalbai šitie komitetai 
perleido per balsus, kad mane išrink
tų savo garbės nariu šios organizaci
jos. Žinoma a.š tą labai augital statau. 

Kokis yra rezultatas to viso Wil?on 
Kompanijai i.š bizniško žvilgsnio? 

Pirmas rezultatas—ir visu svarbiau
sias—yra tai, kad tas Komitetas pa
laiko kuogeriausius ryšius darbininkų 
ir darbdavių. Pas juos yra pilnas pa
sitikėjimas. 

Antras rezultatas—taippat svarbus. 
Tai šitas komitetas iš 32 asmenų su
sidedantis daro tokias rekomendaci
jas kurios yra reikalingos ir perlei
džiami per balsus tiktai perduoda 
darbdaviams ant apsvarstymo. 

Trečias rezultatas—taippat svarbus 
— jie tiktai tokias rekomendacijas da
ro kurias jie žino, kad pagerins biz
nio stovį ir tuo pačiu kar tu atneš 
naudą patiems darbininkams. 

Komitetas yra daug padaręs sulig pa
gerinimo biznio ir taippat geresnio su
sipratimo ir užsiganėdinimo tarpe 
darbininkų ir darbdavių. 

šiame Komitetų susirinkime ypačiai 
vienas žmogus turėjo daug papasako
ti apie žmones kurie dirba prie Kum
pių ir Lašinių skyriuose—jis pasako
jo su kokiu a tsargumu ir atyda šitie 
žmonės atlieka savo darbą ir kaip 
sąžiningai jie dirba ,ir su kokiu dide
liu pasididžiavmu jie žiuri j tuos da
lykus ant kurių yra uždedama Certi-
fied Brand. Jis savo kalboje patarė, 
kad kiekvienas skyrius šios didelės 
kompanijos* su tokiu dideliu išdidumu 
turėtų žiūrėti j savo išdirbtus daly
kus, kad vaizbaženklis pilnai galėtų 
atsakyti "The VVilson Label Frotects 
Your Table." 

Moteriškė, kuri reprezentavo skyrių, 
kuriame yra maisto dalykai dedami j 
kenutes, kad pirmasis reprezentantas 
kuris buvo iš skyriaus Kumpių ir La
šinių negali savo darbininkais dau
giau didžiuotis kaip, kad ji t. y. tame 
skyriuje kuriame kenuoja visokius 
maisto dalykus kaip tai: Certified 
Brands Mėsas, Daržoves, F ruk tus ir 
kitokius dalykus. 

Tai taip viskas einasi. Darbininkai 
kiekviename skyriuje yra žinomi ir jų 
darbas yra pilna kredituojamas užtat 
je ir išleidžia gryniausius Maisto Da
lykus ir pilnai atsako už vaizbaženklj 
"The VVilson Label Protects Your 
Table" jie didžiuojasi tuomi taippat 
kaip patą Ponas VVilson—d tas daug 
ką reiškia. 

Sincerely, William C. Freeman, 

250 Fifth Ave., New York City. 

i. 

KALSTEI) & 201h STS. 

10 Klein Bros. Štampų Dy
kai panedėlyj. gegužio 26 
d. Dividendų Štampų Die
na. Atsineškite savo kny

gutes. 

Paned. gegužės 26 pas Klein Bros. 
B U S PAPIGINTI MERGAIČIŲ IR MOTERIŲ 

Keipai, Siutai Kotai ir Šlebės 
Mes "numušėme" kainas ant kiekvieno drabužio kuris tik
tai randasi mūsų stocke. Visokie keipai, siutai, šlebės ir 

kotai yra dabar išstatomi už labai žemą kainą. 
MotcriT ir~mergaičių $22.50 Kotai po $15.89 
Moterų ir mergaičių $27.50 Kotai po $22.50 
Moterų ir mergaičių $29.75 Kotai dabar numušti po $24.75 
Moterų ir mergaičių $22.50 Šilkinės'šlebės po $14.97 
M o t e r ų i r m e r g a i č i ų $ 2 7 . 5 0 Š i l k i n ė s Š l e b ė s p o $ 1 9 . 7 5 

Moterų ir mergaič ių $32.50 Ši lkinės Šlebės po 

Mergaičių Šlebes del Komunijos 
Labai gražios šlebės šilko ir satinos nau

jo stiliaus ir spalvų; su tunies, falbonais 
ir gražiomis kišenėmis; didžio 8 iki 16 me
tų. Taippat i 

BALTO NET ŠLEBĖS 
balto šilko net arba organdy šlebės nau
jausių modelių; gražiai aprėdytos su lei-
cais ir aftais ir kaspiniais; didžio 8 iki 1G 
metu. Pasirenkami po 

$25.00 

$15.75 
Kitos Komunijos Slebes $5 i r augsi 

PLAUNAMI SIJONAI. 
Tirkinis 500 Plaunami; Sijonų moterų 

ir mergaičių didžio pirkti už mažiau ne
gu pats materijolas dabar kainuoja. Pil
nai verti $1.50 ir $2. Mūsų kaina tiktai 

Specialis Išpardavimas Vestuvėms Šilko 
Brooaded Satin 40 colių pločio 

naujų madų Extra storio, geros 
rūšies, $5.00 vertės; jardas po 

$4.50 ir $3.00 

Satin Charmeuse, 40 colių plo
čio naujausių spalvų, ypačiai gra
žaus kremavos spalvos. $3.50 ver
tėm; jardas po 

$2.50 
SPECIALIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS DEL ŽMONIŲ 
KURIE NORI PRADĖTI ŠEIMININKAUTI. MES IŠ
TAISOME VISĄ NAMĄ ANT LENGVŲ IŠMOKESČIŲ. 

PRANEŠIMAS ŠERININKAMS! 
Siuomi pranešiame Šėrininkams Lietuvių Statymo 

Bendrovės kad daugumas kurie esą išpirke šėrus iš Lie
tuvių Statymo Bendrovės ant lengvu išligu neprisiun-
eia kas mėnuo savo mokesčius. Yra pageidaujama kad 
kiekviena menėsi prisiųstu dalį sumos taip kaip suligta 
arba jeigu galima prisiųsti visa suma. Taigi visi pasi
stengiate Broliai ir Sesutės ir visi stokite bendrai į 
darbą. 

Šiomis dienomis Lietuvių Statymo Bendrovė užpir
ko 45 lotus Akron Oliio iš kuriu turėsime dideli pelną 
pastate namus lotai apielinkej lietuviška Bažnyčia rei
kia pinigų, pirkit šėrus. 

Lietuvių Statymo Bendrove rūpinasi apie prekyba 
Lietuvoj ypačiai apie atstatymą namelių baisios karės 
sunaikytu ir ten pinigo reikia. Pirkite šėrus sudedami 
kapitalą $100,000.00. Liet. Statymo Bendrovė pradėjo 
daryti santikius su kitomis esančiomis lietuviškomis Ben
drovėmis ant pakvietimo kad bendrai dirbtu Lietuvos 
labui. Pirkite šėrus šiandiena šėrai kainuoja $25.00 vie
nas mažiau kaip du šėrus už $50.00 neparduodame. 
Bendrovė inkorporuota Oliio Valstijoj su kapitalu pa
matiniu $100.000.00 už šėra moka 4% dividen tu. 

Visi šėrai pareina "common štock" ir yra po val
džios priežiūra taip kad j dėtas centas yra siaugioj vie
toj ir užtikrintas. Lietuviai ir Lietuvaitės pirkite šė
rus šiandiena, jeigu turite Laisvės Paskolas arba štam
pas mes priimame už j u pilna verte. 

Norint platesniu žinių kreipkites sekančiu adresu: 
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

(Lietuvių Statymo Bendrovė), 
6307 Superior Avev N. E., Cleveland, Ohio. 

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiB 

i Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? { 
Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t : 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Grafono-
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
1 5 5 1 - 1 5 5 3 Chicago Ave . 
Arti Ashland Av«.( Chicago 
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Nedėlioj, gegužio 18 d., po 
pietų, pobažnytinėj svetainėj 
buvo surengta A. L. R.-K. Mot. 
Sąjungos 14 kuopos ranki} iš
dirbiniu paroda. Tai pirmą 
kartę šios kolonijos lietuvės 
moterys pasirodė viešai, kad 
jos moka gražiai nerti ir ne
prasčiau siuvinėti. 

Inėjus svetainėn matės, kad 
sajungietės rūpinosi paroda, 
kad ji kožnam pultų į akis. 
I r ištikro kiekvienas daiktelis 
i savo žiūrėtojo akis traukte 
traukė. 

Nors įžanga buvo veltui, bet 
publikos atsilankė nedaugiau-
sia. Priežastis nežinoma. Tą 
patį vakarą buvo išpildytas ir 
programėlis. Sulošta du veika-
liuku. Abu gražiai išėjo. Per
traukose kalbėjo gerb. klebo
nas, kun. A. Mjaliauskis, apie 
moterių reikalus. Ragino mo
teris vienvties ir rašvtios Mo-
t erių Sąjungon, kuri stovi ant 
augštų doros pamatu, prie ku
rios prigulėdamos turės sau 
naudą ir visuomenei pasitar
naus. Girdėjau, kad daug mo
terių tarėsi isirašvti Sajun-
gon. Alenu žodžiu sakant, są-
jungieeiu rankų išdirbinių pa
roda pavyko. 

Tą paėią dieną buvo suren
gę prakalbas arba, geriau sa
kant, blevyzgas su šokiais lie
tuviški bolševikai, čia žinomam 
saliune. 

Mat ir jie sakosi apsvietą 
platiną, o čia vargšai nemato 
savo aklybės. Ne tik jie sken
da vargų klanan, bet dar ir ki
tus traukia. Teeiau mūsų kolo
nijos lietuviai jau ant tiek su
sipratę, kad i mulkinančias jų 
prakalbas ir rengiamus balius 
nei žiūrėti nežiūri, išskyrus tik 
žinomus girtuoklius ir apie po
rą abejotinos doros mergaičių. 

Sheboygano Žvalgas. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Nedėlioj, gegužio 18 d., š. m.. 
Apaštalystės Maldos draugija 
buvo parengusi vakarėlį mo
kyklos svetainėje. 

Programas buvo nors trum 
pas, bet pamokinantis. Visą 
programą išpildė Šv. Kazimie-. 
ro mokyklos vaikai. 

Girdėjau, žada būti daug 
pikriikų ateinančią vasaros se
zoną. Šv. Kazimiero parapijos 
piknikas atsibus nedėlioj, ge
gužio 25 d., Petučeko darže, 
14-tos gatvės ir Center Ave. 
Yra kviečiami ir Stegerio bei 
Harvey lietuviai atsilankyti į 
minėtą pikniką. 

Taipgi teko girdėti, kad 
rengiamas yra didelis bazaras 
parapijos naudai pabaigoje 
liepos mėn., parapijos kieme. 
Visos draugijos jau rengiasi 
prie to didelio bazaro. 

Po Velykų ir vestuvių pra
deda rastis. Nedėlioj, gegužio 
25 d. žada būti vestuvės Jono 
Visockio su Ona Volteraite. 
Abu dar jauna ir energinga 
pora. Jonas Visockis su Anta
nu Balkaičiu užlaiko duonke-
pyklą. 

Dėdė. 

NEWARK, N. J. 

a, Geriau vėliau, negu nie
k a d " — sako priežodis. Taip 
ir man reikia daryti. 

Vakar, berašydamas Newar-
ko Katalikų Centro susirinki
mo nutarimus, pamiršau vie
ną iš svarbiausių nutarimų ir 
visiems Xewarkiečiams rei
kalingu žinoti. Xewarkiečiai, 

kaip žinoma, neturi parapiji
nės mokyklos ir nėra kas lie
tuvių vaikus šiek-tiek pamo
kintų lietuviškai rašyti, skai
tyti ir t.t. 

K. C , plačiai šį dalyką ap
svarstęs, nutarė būtinai šią 
vasarą atidaryti vasarinę mo
kyklą kokiems 3-ms mėne
siams. Išrinkta mokyklos ko
misija iš 7 narių, kuriai pa
vesta sudaryti tam tikras ka
pitalas mokyklos užlaikymui 
ir būtinai gauti nors porą mo
kytojų, kurie apsiimti) mo
kinti. 

Svarstant mokyklos klausi
mą, visų atstovų ūpas buvo 
labai pakilus taip, kad pra
džiai daugelis atstovų paklo
jo po $5.00, po $10.00 ir t.t. 
Nevienas iš atstovų nepasiūlė 
ir nedavė mažiau $1.00. Į mo
kytojus nutarta kviesti moks
leivius, norinčius tuo darbu 
užsiimti laike vakaeijų. 

Galima tikėti, kad visi new-
arkiečiai vasarinę mokyklą 
rems ir jon leis savo vaiku
čius. 

Tame pačiame susirinkime 
šv. Juozapo draugija, apart 
atstovų, buvo atsiuntus speci-
jalę komisiją, reikalaudama, 
kad K. C būtinai kištųsi į 
parapijos reikalus ir "padary
tu tvarka." 

Draugijų atstovai, plačiai 
apsvarstę, nutarė, kad K. C. 
į parapijos reikalus nesikiš, 
nes jis ir savo konstitucijos 
viename paragrafe yra pažy
mėjęs, jog " į parapijos reika
lus K. C. nesikiša." 

Liepos 8-čia d. K. C. rengia 
didelį pikniką, kur visos dr-
jos ir kuopos nutarė dalyvauti 
" in corpore." 

Tokio pikniko, kur visos ka
talikiškos dr-jos ir kuopos 
ims dalyvumą, Newarke dar 
nebuvo. Pelnas skiriamas pa
čių dr-jų naudai (gal apšvietos 
reikalams). 

Gegužio 15 d. Xe\varke įvy
ko lietuviu kareiviu rekrutą-
vimas arba, taip sakant, pra
džia organizavimo Lietuvos 
Sargų būrelio. Žmonių susi
rinko neperdaugiausiai. Susi
rinkimą atidarė ir vedė p. V. 
Vaškas — kareivis. 

Kadangi L. Vyčių choras 
ketvergo vakarais laiko dai
nų repeticijas, tai paprašyta, 
kad ateitų ir sudainuotų Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Pra
šymą choras išpildė. Kiek te
ko girdėti, pradžioj susirašė a-
pie iii) jaunuolių, norinčių va
žiuoti ir ginti nuo priešų savo 
tėvynę-Lietuvą. Bet tai tik 
pradžia. Galima tikėtis, kad 
Xe\varke susiras tikrų tėvynės 
liuosuotojų ne 20, bet keli 
šimtai, ypač dabar, kada pra
deda pasirodyti žinutės iš 
Lietuvos, kaip Lietuvos kari
ninkai pasiryžę kariauti už 
neprigulmingą Lietuvą, iki 
paskutinio lašo kraujo ir su 
visais, kas tik norėtų Lietuvą 
pavergti. Kaip nudžiugtų Lie
tuvos karininkai sulaukę lietu
vių iš Amerikos. Jie ir klau
sia: " A r greit pribus Ameri
kos lietuvių jaunimas mums 
pagclbon!" Jaunime, stokime 
į karininkų, eiles! 

Škic. 

subatos vakare, gegužio 10 d. 
Mokslę vyras, kun. Maliaus-

kas, pirma vakarą, atidaryda
mas konferencijas, paaiškino, 
kad kam bus neaišku, kiekvie
nas gali iš laiko prisirengti ir 
duoti ant rašto užklausimus ir 
jeigu kas prirodys, kad jis ne
tiesą kalba, tas gaus tūkstantį 
dolierių. Ant užklausimų atsa
kymams paskyrė du vakaru: 
seredą, gegužio 7 d. ir subatą, 
gegužio 10 d. Žadėjo ant kiek
vieno rimto užklausimo atsa
kyti rimtai, o ant pašiepiančių 
taipgi pašiepiančiai ir atsaky
ti. Kas prižadėta—išpildyta. 

Klausimai ir atsakymai. 
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Seniai visų laukiamą įšejo iš spaudos 

RACINE, WIS. 

Konferencijos. 

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje per septynias dienas 
laikė konferencijas Šv. Teolo
gijos ir Socijalogijos daktaras, 
gerb. kun. Maliauskas. Konfe
rencijom prasidėjo nedėlios va 
kare, gegužio 4 d. ir baigėsi'nuo balandžio 3 d., mūsų be 

Atėjus paskirtiems vaka
rams, t. y. atsakymams ant už
klausimų, kurių pasirodė dau
gybė ir visokių. Buvo rimtų, Į 
kurius gerb. konferentas atsa
kinėjo rimtai, kas sveikąjai 
lietuvių visuomenei buvo di
deliu pamokinimu. Bet kokie 
užklausimai pasirodė iš velnių 
kupčiaus Mockaus mokinių, 
m'kuomet nesitikėjau išgirsti. 
O, sviete tu baltas! Jeigu 
mulas ar jautis mokėtų kalbė
ti, tikras esmi, kad tokių šlyk
štumų nebūtų išdrįsę ištarti, 
kokius tas žmogelis išdrįso 
apie Archaniolą Gabrielių, 
apie Šv. Elžbietą ir Šv. P. Ma
riją. Įsivaizdink skaitytojau 
pats! Tas žmogelis tvirtino 
taip radęs parašytą Biblijoje. 
Kada konferentas būtinai pri
vertė žmogelį parodyti kokioj 
vietoj Biblijoje taip yra para
šyta, tai tas žmogelis atsinešė 
liuterių Bibliją, apie valandą 
laiko ieškojo ir nesuradęs vie
šai atsiprašė, kad jis girdėjęs 
tokį aiškinimą. 

Kitas "Bedievių Kara l ius" 
užklausė: 'p 'aradyk, kur bedie
viai ir socijalistai skerdė žmo-
nes?" Gerb. konferentas, ro
dydamas dokumentus, keletą 
kartų atkartodamas šaukė 
"Bedievių Karalių11 viešai ap
ginti savo klausimą, bet "Be
dievių Karalius," it ta žiurkė, 
pamačius katiną majestotiškai 
su visu savo štabu, šmakšt po 
grindų ir nepasirodė daugiau. 

Kitas berniokas, pasistatęs 
save labai protingu-mokytu; 
mokslą baigęs vienoj smuklėje, 
dirbdamas už baro ir iš Moc
kaus tribūnos lekcijų klausy
damas, narsiai gynė Mockaus 
mokslo neklaidingumą, nes 
Mockus, sakė, turįs storą kny
gą, nors jis tos knygos neskai
tė nei raidės nematė ir gerb. 
konferentą išvadino išnieki
nančiais žodžiais. 

Daug buvo panašių storžie
viškų klausimų, su epetitu pa
šiepti tikėjimą, o labiausiai 
konferentą, bet konferentas į 
tokius klausimus davė tinka
mus atsakymus. Juokų buvo 
tiek, kad net šonai pradėjo 
skaudėti, o raudonukai, akis 
nuleidę, stovėjo ir murmėjo po 
nose. Matyt šventakuprio var
das, kuriuomi mėgdavo pra
vardžiuoti katalikus, jiems ne
patiko, nes gerb. konferentas 
prirodė, kad tas vardas tinka 
socijalistams, nes jų kunigužis 
Mockus, kuprą pastatęs, gavo 
pašventinimą nuo moterių, 
purvinomis šluotomis ir supu
vusiais kiaušiniais. Nevienam 
ir socijalistui panašus pašven
timas teko nuo guzikuotų dė
džių lazdų. 

Atmetus juokus, visgi gaila 
ir griaudu darosi, matant, tiek 
daug mūsų brolių ir sesučių 
paskendusių tamsybėse, kurie 
nenori išvysti šviesos spindu
lio, išgirsti tiesos žodžio, dar 
priešingai, griebiasi nešvaraus 
ginklo, kad apginus, patys ne
žinodami ką. 

Kadangi apie įvykimą minė
tų konferencijų pradėta gar
sinti mėnesis prieš tai, t. y. 

Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis 

Maldaknyge turį net 958 puslapius, 
[bet atrodo visai nedidelė dėlto, kad 
'Spausdinta ant labai plonOS pOpierOS. I Pažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą:. 
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Kainos: 
Audeklo apdarais kaina $2.00j 
Avies kailio apdar. kaina $2.50 j 
Moroccp minkšti kaina $3.50 j 
Užsakymus siųskite šitų adresu: i 
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th stj 

dieviai ir socijalistai labai su
sirūpino ir per tą, laikų nesnau
dė, kad kaip nors savuosius ir 
nesusipratėlius atitraukus nuo 
tų jiems neapkenčiamų konfe
rencijų, nes vis dar jiems nesi
nori pertraukti giminystę su 
savo močiute beždžione. 

Norėta pakenkti konfe
rencijoms. 

Atėjus > konferencijų pa-
skirtai savaitei, pasirodė mū
sų bedievių ir socijalistų vei
kimas. Pasklydo trejopi plaka
tai: vieni " Naudingos inclo-
mios socijalistų prakalbos. 
Kalbėtojas uždraudė klausyti 
konferencijų, kad nenusidėti 
pnes savo principus. < . Kiti 
plakatai: "Atvažiuoja p. S. 
Šimkus'; puikus koncertas, pra
kalbos ir balius su šokiais. ' ' 
Stebėtina, kad p. Šimkus eida
mas tokiais keliais nori rasti 
prijautimų lietuvių visuome
nėj. Gal p. Šimkus apie tai 
nežinojo, bet gerai žinojo 
apie konferencijas tas komi
tetas, kuris rengė tų vakarų ir 
samdė svetainę. Treti plakatai 
"Puikus teatras; tragedija iš 
gyvenimo kun. Macoho, ren
gia socijalistų kuopa." Mat 
mūsų raudonieji pripratę yra 
džiaugtiee Įvairiomis nėkšystė-
mis. Jiems tai didžiausia gar
bė persistatyti sau kokio iš
tvirkėlio gyvenimų, kad su
stiprinus savo supuvusių dva
sių. 

Nors kliūtys'darytos, tečiau 
į konferencijas kas vakaras 
susirinkdavo skaitlingai klau
sytojų ir visi buvo užganėdin
ti, išskyrus bedievius, kuriems 
kartus yra tiesos žodis. Bedie
vių ir socijalistų uoliausiųjų 
lyderių nesimatė konferencijo
se, bijojo, kad kartais neaptu
rėtų sarmatos. 

Racino Žvalgas. 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, ari tmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politl-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po piotų: vakare nuo 7:30 iki 8:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, UI. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvininvu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J krū
vą, kuomet skaitai a r siuvi a r ra 
šai, ta i tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $S.il . 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-Čios lubos virš Pla t t 'o aptiekos. 

Kambar is 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite { mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki a 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto Iki l t valandai dlf 

rmours 
WASHING POWDER 

-

Palengvina Naminius Rūpesčius 
. IGHTIIOUSE Washiag Powderui palengvina darbų skalbimo dienoj. Gryna 

-Li naphta gražiai išplauna ir išvalo eystai, tai kad nereikia vartoti borax ar 
ammonia. Kuomet jus plaunate drabužius su Lighthouse "VVashing Powderiu jus 
galite būti tikri kad jūsų drabužiai yra a'psaugojami. Užtat, kad jame randasi tik

tai grynos sudėtinės dalįs. Jūsų 
drabužiai paliks be plėtinį] ir nesu
gadinti. * 

Bet Lightliouse Wasliing Powderis 
taip pat gali būti vartojamas dei 
daugybės naminiu dalyku. Kur tik
tai yra reikalingas geras laundry 
muilas tenais geriausia vartota 
Lighthouse Wasliing Powdęris. J is 
yra grynas muilas tiktai powderio 
formoj, jis .sutaupys, jums .pinigus. 

* 

nes jo galima vartoti t ik ta i . tiek 
kiek nori, niekas nenueina už nie
ką. J is reikalauja daug mažiau 
darbo nuo'jusų. 

Vartojamas taipgi del plovimo in
du, labai lengvai tankus išima 
Ligbihouse, )V^ ingJ > owder i s . 

TEGUL LIGHTHOUSE 
WAS1 flNG POWDERIS 
SUMAŽINA JUMS JŪ
SŲ RAMINI DARBĄ. 

Užsisakykite šiandie
na nuo savo krau-

tuvninko. 
ARMOUR^CONPANY 

CHICAGO 

AŠ, ADOMAS A. BAHALALSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
AŠ labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjinias. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnan spčkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežii;, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu-
n^utizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tok] skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
sir.agiai ir esu linksmas ir' 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu vįsejms savo draugams kreipties prie Salutaras-

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITtJTION J . Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephoue Canal 6417, Chicago, HL 

sm 
DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA KRAUTUVE CHIGA60JE 

PKARL QUEEN KONCBRTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicago j e 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

E L 

; • • • 1 

. i 

^^mmmm Steponas P. Kazlawski 
HBIHIMY4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ 
(Tąsa-. 

Grita žinojo tuos pavojus, bet ji buvo girdėjusi, kad turi 
savo Aniolą Sargą, kuriam pasitikėjo. 

" J i s prisakė savo aniolams, kad saugotų tave ant visų 
tavo kelių, kad tave nešiotų ant savo rankų, kad neužsigau
tum į akmenį savo kojos." 

J i pažvelgė į mažą "ku -ku" laikrodėlį. Tuomi tarpu at
sidarė mažos laikrodžio durelės ir tenai pasirodžiusi gegutė iš
garsino dešimtį kartų "ku-ku." Kiekvienas ku-ku Gritai 
skambėjo " E i k . " 

" T a i p , aš eisiu"—sušuko mergaitė. J i pataisė motinai 
pagalvį, gal paskutinį kartą, kaip ji sau manė, pabučiavo at
šalusį veidą, įsistojo į medines klumpukes, užsitempė ant sa
vęs šiltesnį, kokį turėjo rūbą ir leidosi kelionėn. 

Kuomet ji prasidarė duris, jos širdis pradėjo alpti. J i 
jautėsi kaip ir serganti. Drebulys ir baimė pradėjo ją krėsti. 
Sniegas krito stambiais gabalais, vėjas staugė tarp kalnų ir 
švilpė per krūmus. O tenai toli girdėti kaukimas—ar tai 
vėjo? Oi ne! Ir vėl girdėtil Taip, tenai ne vėjas staugia, o 
tikrai vilkai. Turbūt, peralkę jie turi būti šioje šaltoje nak
tyje. 

"Geras Ganytojas nebėga šalin, kuomet vilkai ateina." 
Grita apsidairė aplink. Ja i pasirodė, kad kas tai prakalbėjo; 
bet nieko nebuvo matyti. J i dabar uždarė duris ir pradėjo 
žingsniuoti viena tokioje baisiojo naktyje. Po pusės valan
dos jau ji buvo gana toli nuo savo namelio. Bet dabar ji 
pajuto, kad yra permirkus perdėm. Jos drabužiai taip su-
sunko ir sniego taip daug krito, kad ji vos-vos ėjo. Kiek
vienas žingsnis augštyn buvo jai nauja sunkybė ir reikala
vo jėgų intempimo. Oje, ji pajuto, .kad smunka žemyn— 
skęsta! 

*'Ai* motinėlė!"—suriko j i ; jai pasirodė, kad puola į ar-
donę—kas rūpinsis dabar tavim.5 

Bet ne. Nebuvo tenai r.rdonė, o tiktai didelio pusnyno 
briauna, nuo kurios ji nusmuko giliai į minkštą šalo esantį 
sniegą. Ilgai vartėsi po sniegą, kolei su dideliu vargu išsi
krapštė iš jo. J i vėl pradėjo lipti augštyn. Vieną karta 
ji atsisuko pažiūrėti ar .matyli pakalnėje šviesos, nes tuom tar
pu buvo šiek tiek sumažėjęs snigimas. 

Ai, Dieve, kas ten per.ik) dvi šviesos, kinius ka s sekun
dą vis eina artyn ir artyn.' Tai vilkas. Jau ji girdi jo 
kriokimą. Jau po viskam. Jau aš neištruksiu. Sudiev moti
nėle, sudiev visiems. Dieve neapleisk manęs.' Ji nesijuto, 
kaip parpuolė ant kelių. 

"Dieve Aniole, mano sarge!" 
Štai jau vilkas prie jos. Jo akįs žėruoja, nasrai išsižio

jo, jau, jau tuojaus griebs savo auką. Mergaitė užmerkė akis. 
Sudunda akmens beveik eia po ja, ir viskas staiga nutilsta. 
J i j a u č i a , k a d j o s n i e k a s n e p r i e i n a . A t i d a r o a k i s . J a u ž č -
rineių akių daugiau nėra. J i tuojaus suprato, kas pasidarė. 
Vilkas nukrito į ardonę. Ji pratiesia savo ranką ir baimingai 
stengiasi užčiuopti, kur ji yra. Oje, vienas žingsnis, mažutis 
žingsnis ir ji butų nudundėjus ten, kur dabar vilkas buvo. 
Kad ji nežengė, o puolė ant kelių, tai ją išgelbėjo nuo mir
ties. 

Iš gilumos širdies išsiveržė per jos lupas padėkavonę 
Dievui, kuris paliepė savo aniolams, kad sergėtų Jo vaike
lius. Dabar ji vėl pradėjo žengti augštyn. J i pradėjo jaus
tis taip suvargusi ir nuilsusi, kad ėmė netekti vilties pasiekti 
kalno viršūnę. Ji girdėjo, kaip laikrodis mušė vienuolika, o 
ji jautė, kad jai da labai toli iki koplyčiai. Juo arčiau vir
šūnės, tuo kelionė darėsi sunkesnė. Mergaitė nekartą tai puo
lė, tai nuslydo sieksnį antrą žemyn, tai rėplomis kabinosi aug
štyn. Baisiausia suvargo, sušalo ir visiškai nuilso. 

Pasivarginus taip beveik visą valandą, galop ji pasiekė 
viršūnę. Kaip tiktai laikrodis pakalnėje pradėjo mušti dvylik
tą, ji jau buvo prie koplyčios durių. Jau galvojo, kur čia ma
žojo skambučio virvė? Tris, keturis—ji turi lipti laiptais į 
bokštelį. Penkius, šešius, padarė tu, tris žingsnius ir nuslin
ko su supuvusiais laipteliais žemyn. Septynius, aštuonius, de
vynias, jau visas mano vargas nuėjo niekais! J i negalėjo pri
lipti prie varpelio koplyčėlės sienomis. Nėra jose tvirtos vie
tos kur drąsiai butų galima koją statyt. 

J au vienuoliktą kartą skamba laikrodžio mušimas. Tik 
štai, mergaitė girdi augščiau savęs gražų, lyg sutartinos mu
zikos skambėjimą. Žiuri augštyn, iš kur čia tas gražus skam
bėjimas eina. į tą sykį pakyšt mėnulis iš po debesų. Viskas 
nušvinta malonia šviesa. I r mergaitė su dideliu nusistebėjimu 
mato, kaip mažutis varpelis pats juda ir gražiai skamba. 

"Čia Dievas" sušuko mergaitė; J i s judina varpelį! Ai, 
Dieve, aš myliu Tave ir prižadu būti visą mano gyvenimą 
Tavo ištikimu vaikeliu." 

Dabar ji leidosi nuo kalno žemyn. Džiaugsmas, kuris pri
pildė jos širdį, apkvailino ją. J i lėkė žemyn lyg sparnuotas 
paukštelis. Bet vargšė neapsiskaitė su savo jėgomis. J i jų 
daug padėjo, lipdama augštyn, gi dabar skubumas jai atėmė 
beveik kvapą. J i apalpo ir krito ant sniegų krūvos. 

Kada ji atsigavo, ji pamatė, kad guli ant lovos, arti ug
nies, savo motinos grintelėje. J i nenorėjo tikėti savo akim. 
Jos motina trynė jai rankas ir kojas, o Jonas tiesė ant stalo 
balčiausią užtiesimą ir dėjo ant jo kavą, piragų ir sviesto. Jo
no didelis šuo miegojo prieš ugnį. 

"Motinėle, mano brangioji mamytė—šaukė Grita—tu bu
vai taip baisiai silpna, kada aš išėjau, ar jau dabar esi 
sveika ?'' 

" T a i , mieloji, Dievas telaimina tave ," atsakė motina su 
ašaromis akyse. "Be t pirmiausia valgyk ir gerk." 

J ie visi susėdo prie pusryčių, nes buvo apie aštunta va
landa Kalėdų dienoje. Bet motina vėl tuojaus pakilo, priėjo 
prie Gritos ir ėmė ją bučiuot. Jonas, kaip mokėjo, taip išreiš
kė savo pagarbą ir meilę Gritai. Visi džiaugėsi. Pusryčiai 
ėjo labai pamaži. 

Galop, visgi juos pabaigė. Kada jie susėdo aplink ugne-
kurį, motina tarė dukterei. 

(Daugiau bus). 
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Į KIMBARK STATE BANK 1 
| 108th & MICHIGAN AVE.. I 

I PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS VALDŽIOS 
Čionai galima pirkti Pergalės Laisvės Paskolas, pa-

= tarnavimas kogeriausias. § 
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Specialis Išpardavimas 
««MARŠKINIU 

DVIEJUOSE VARTOTOJŲ 
KRAUTUVĖSE. 

Idant pertikrinus visus narius ir rėmėjus, 
jog Vartotojų Krautuvėje gal ima pirkti perą 
tavorą daug pigiau negu kur kitur, išstatysi-
mc didelį sandelj marškinių nužemintomir 
kainomis ant išpardavimo. 

Marškiniai su apikaklėmis, ar
ba be apikaklių, labai gero perke
lio, labai puikių spalvų, paprasta 
kaina $1.50, parduosime tiktai už 95c 

šis išpardavimai tęsis per visą savaitę. 
Pasinaudokite iš šios progos ir •ateikite tuo
jaus, kol yra i ško išsirinkti. 

Mes kalbame lietuviškai. 

PREKYBOS KORPORACIJA PALATINE 
1701-1703 West 47-ta Gatvė 
1112-1114 Milwaukee Ave., 

Dvi Krautuvės. 
ZJ 

Parsiduoda automobil ius vėliausio Rckal ingą apysenė moteriškė dirbti 
Maža šei-modelio Oldsmobilc Touring k iras : namų darbų ir ėia gyventi 

. . ._ . . . . . . „ i myna. Atsišaukite 
ant 7 pasazierų. Atsišaukite: 4459 So. į 
imi i n * rr. i m v j • o o r 1 'l*. H . G O l l l b e r g , 
Wood St. Telefonas Yards 3S6J. 

4552 So. Ashland Ave., Chicago, 111. 
B A R G E N A S 

Parsiduoda medinis namas ant dvlc 
jų augštų. Uandos neša $35.00 j mė
nesi. Prekė $3,200.00. 

Parsiduoda naujas medinis namas 
ant dviejų augštų. Uandos neša $38.00 
j nuneš i . Prekė $3,800.00. 

Parsiduoda mūrinis namas ant 2 
augštų. Uandos neša $tiS.00 j mėnesį. 
Prekė $7,600.00. 

Parsiduoda mūrinis namas ant tri
jų augštų ir lotas greta. Uandos neea 
1130.00 j mėnesį. Prekė $19.000.00. 

Visi tie namai randasi Cicero, 111. 
Atsišaukite pas 

J. Mosteria, 
1447 So. 50th Ave. Cicero, III. 

Reikal ingas janitorius vedės be val
kų prie 3 pagyvenimu namo. I'/, dar
bą bus duodama 3 kambariy randa, 
maudykle, štymu šildomas, elektros 
šviesa. Atsišaukite 3215 Flournoy st. 

Reikal inga mergina dirbti dentlsto 
ofise. Turi mokėti lietuviškai, lenkiš
kai ir angliškai. Atsišaukite 

Dr. II. C. Keiuudder. 
1(>.">8 So. Ashhiml Ave., Chicago, 111. 

FOft YOUR STOMACHS SAKE* 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

P-lė E. G, MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4515 So. Wood S t . 
Duoda lekcijas skambinimo pia
nu pagal sutarti. 

I'aioškau savo tėvo Mikolo Poš
kos, paeina iš Kauno Gubernijos, ir 
Pavieto, Krakių Volastės Grinki.škės 
parapijos Kairėfiu sodžiaus, apie 28 
metai kaip apleido Lietuvą. Visa lai
ka gyveno Spring Valley. 111. 6 me
tai kaip su juo nesusirašinėjų neži
nau ar gyvas ar mirės. Jis pats ar 
kas klietta malonėkite man pranešti 
"nio antrašų: 

Ona Petrauskiene 
4517 So. Maishfickl Ave. Chicago. 

Paieškau savo brolio Telesforo Ara-
simo paeinančio iš Gedvilu, IJietiga-
los parap. Jis pats arba kas apie ži
notų, praneškite sekančiu adresu: 

Victor Arasim, 
33 YV*. Tupper St, Buffalo, N. Y. 

» 
Parsiduoda pigiai mūrinis namas C 

kambarių, šiltu vandeniu apšildomas. 
Yra užpakalyj garadžtus, apšildomas. 
Atsišaukite pas savininką: 3436 So. 
Oakley Ave., Chicago, 111. 

I DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS I R 

C H I I U R G A S , 

32.">9 So. Halsted St., 
Chicago, III. 

Gydo visokias l igas moterų 
ir vaikų. 
Pr iėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; 3 iki 9. Nedėl iomis: 
nuo 9 iki 2 p"o piety; nuo 6 
v. iki 8 v. 

F. P. BRADCHULIS į 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Cor. Clark St. 
R o o m i 2 0 7 , Tel. Central 120 

GkflCAGO, ILLIHO/S 

Gjy.: 3112 Na, Halsted Street 
Telefonus Yards 2390 

J m » » — » » ' »s 

Ori 0. VAITUSH. 0. D. 
Lietuvis Akių Spccijalistas 

Kodėl eiti pas svetimtautį kuo
met yra lietuvis daktaras, kuris 
egzaminuoja akis ir prirenka aki
nius. Jeigu galva skauda tai gal 
priežastis si lpnų akių. Ateikite ir 
pasiteiraukite. Valandos nuo 10 iš
ryto iki 8 vakare. 

1553 W. 4 7 ta Gatvė 
Kampas Ashland Ave. 

Chicago, 111. 
Telefonas Drover 9660. 

Parsiduoda moderniškas mūrinis 
namas 6 kambariy, vandeniu šildo
mas, elektros šviesa. Viskas sulig 
vėliausio stiliaus. . Atsišaukite pas sa
vininkų: 5219 So.' Paulina St. 

Ant pardavimo* namas sulyg nau
jausių patogumų 3 augsėii.: turi šil
ta »r šalta vandeni. Part duoda pigiai 
nes savininkas išvažuoja iš Chicagos. 

Atsišaukite 

J u o / . BrinkczynsKI 
5346 Just ine S t r. Chicago, 111. 

Telefonas Prospect 459. 

•iiiiiBiiiiaiiii 
BARGENAI 

South Side 
$500 iškalno kitus ant išmokeščio 

6 ir 6 kambarių murini3 moderniš
kas namas viduj medis aržuolo ant 
Justine ir 57-tos $4,000. 

5 Kambarių medinis namas mūrio 
ir akmens pamatas Elektros švie
sa 30x125 6021 Bishop Gatve. 

A t j a u k i t e tuojaus $3,200. 

2 pagyvenimij medinis moderniš
kas namas po 4 kambarius ant 58-tos 
ir Hermitage Ave. $2,800. 

6 pagyvenimų Mūrinis namas ant 
5635—37 Loomis Boulevard šiltų van
denių š i ldomas del dviejų pagyveni
mų Elektros šviesa, garagius del 2 
automobilių. Randos neša j menėsį 
$145.00 Kaina $13,500.00. 

6 kambarių moderniškas namas. 
Hiltų vandenių šild.omas didelis bar-
n<' ant 5615 Bishop Gatve. Kaina 
$3,1)00.00. 

CONROY 
5536 So. Ashland Ave., 
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ATMINČIAI V A R P A I 
McShanne Bel l Foundrv Op. 

Balt imore. M<?.. U. S. A. 
m linini iiiuiiiimuiim 
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LIETUVIŲ STATYMO 

BENDROVĖS 

Ingaliotiniai agentai pas ku
riuos galima pirkti šėrus 

Bendrovės. 

/ 

Iv. Stupinkevičia, Struthcrs, Ohio. 
L. Dubiekas, Clcveland, Ohic. 
A. Kanu verskis, Cleveland, Ohio. 
J . Dubiekas, Cleveland, Ohio. 
J . Šeštokas, Dayton, Ohio. 
S. Žagorski, Cleveland, Ohio. 
A. Ribinskas, Cleveland, Ohio. 
K. Gervilis, Detroit, Mich. 
A. Žaliaduonis, Akron, Ohio. 
J . Ruika, Akron, Ohio. 
V. Baltrušaitis, Clcveland, Ohio. 
V. Urbonas, Youngstown, Ohio. 
R. Žitkus, Cleveland, Ohio. 
W. Ardzijauskas, Cleveland, Ohio. 
J . P. Diemonas, Cleveland, Ohio. 
S. Šlogeris, 453G So. Wood St., 

Chicago, 111. 
Lietuvos Amerikos Pramonės Ben

drovė, 112 N. Greene St., Balti
more, Md. 

A. Kunigišku, Cleveland, Ohio. 
V. Glugodas, Cleveland, Ohio. 
J. Kuzas, Cleveland, Ohio. 
P. Deksnis, Cleveland, Ohio. 

K. Šalis irgi yra šėrininkas Lie
tuvių Statymo Bendrovės. Pas jį 
galima šėrus pirkti L. S. B. Stud. 
K. Šalis ir dailydė. Bostono lietu
viai tesusižino su juo. Adresas: 
456 Parker St., Boston, Mass. 

Gražus būrys Lietuvių Statymo 
Bendrovės įgaliotinių. Prašome vi
sų kad pasidarbuotųmėt iki birže
lio 1 d., 1919 m. Šiandien pagai-si-
nom vardus o vėliaus pagarsinsi
me ir vardus kurie daugiau parda
vė šėmi ir kiek. Stokim į darbą 
šiendien. Tėvynė Lietuva laukia 
pagelbos nuo mūsų, kad mes pa
dėtume pakelti pramoniją tarpe 
lietuvių čia Amerikoj ir Lietuvoj. 

Visi j darfcą prie sudėjimo ka
pitalo $100,000.00. Šerai po $25.00. 
m a ž i a u n e p a r s i d u o d a k a i p p o d u 
šėrų už $50.00* 

Visokiais reikalais rašykite se
kančiu adresu. Siųsti pinigus ge
riausia Money Orderiu arba regi
struotame laiške adresuodami: 

LITHUANIAN BUILDING 
CORPORATION, 

(Lietuviu Statymo Bendrovė) 

6307 Superior Ave., N. E., 
Cleveland, Ohio. 
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IVAN SIPMA BROS. I 
I LAIKRODININKAI I 

AUKSININKAI ir OPTIKAI 
P i lname pasirinkime laikrodė

liai, laikrodžiai ir auksi 
niai daiktai 

1 11110 MICHIGAN AVE. | 
ROSELAND, ILL. 

Visokie pataisymai pas m u s 
speeijal iškumas. -s*. 
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PEARL (JUEEN 
KONCERTINOS 

» • - • • ' ? 8 » - . . . - • - » 
ALEX. MASALSKIS 

GRABORIU8 

Lietuvis gra 
borina Atlie
ka T 1 a o k i a s 
laidotuvėm ko-
pjgiauslal. Tu
riu »*vo kara-
bonua Ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

nę dali gra b i y 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P b c n e Provar * ! • » 

K1" - - ' —y 
•t*m m m m m • • » 

DR. M. F. BOZINCH | 
LIETUVIS 

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

700 NORTH"ASHLAND A V E N U E 
Kampas Huron Gatvės . 

ant aptiekos Polonia Pharmaey. 
Priėmimo valandos vaknrais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 52 82 

\ 

Dr. R. McGUIRE ! 
SPECIALISTAS 

Gydyme skaudamu Akiu, Ausų. 
Nosies ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taio 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 eatvės Chicaao. 1) 

Telefonas Prospect 7995 

• r 

Dr. G. M. GLASER j 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas S148 So. Morcan St. 
Kerte S2-ro St., Chicago, IIL 

SPECIJALISTAS , f 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ebro - ' 

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

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki ? po piet. 

Telefonas Tards 687 

Dr. A. R. Blumenthal D.DJ 
AKIŲ KPECWALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki< 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
464» S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6437 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Kezidencija 10731 So. Michigan Av 
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. 6. F. YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas jis atidaro savo ofisą 
po numeriu 

4722 SOUTH ASHLAND A V E N U E 
Chicago, III. 

Valandos: 9 išryto iki 8 vakare; 
Nedėl iomis 10 iSrvtn Hci 1 ^^ r>;"*i> 
r 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAM 
1758 W. 47th st . , Chicago, TU. 
1757 W. 47th St., Chicago, III. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukitevkatalogo, kurį išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSICGO. 
1540 W. 47th St., Chicago, Hl. 

PAINTERIAI - MALtORIAI 
atl ieku atsakančiai ir gražiai ir po vi
sas dalis Chicagos miesto. 

J. S. Ramačionis. 
2611 W. 44th St., Chicago, EB. 

Telefonas McKinley 276. 

•ma 
• 

~»*J* 
• • 

V.W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Vlraose Telamaaae ^ 
Ofisas DldmieatyJ: 

•S W. WASHTNGTON STREJCT 
Kam barta ! • » 

Tel. Central 5471 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeenimaa, 813 W. Mrd 84. 
Tel. Yards 4481 

«i — 1 ^ — ^ ^ ^ - ^ — tm m m ^mt ^ ̂  < ą> ^ » ^ » - ^ ^ ^ # | 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley B764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
2457 South Western Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės i i 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CflICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 1S ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

« -

« - - • - -

0R.LE0AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

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

vakare Tel. Canal 4367 

/uiiiiiiimimiiiiiiicHiiifiiiiiiHimiiuin^ 

Į Dr. S. Naikelis i 
LIETUVIS 

S GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
47)2 So. Ashland Ave. 

r*booe Drover 704t 
I Cicero office: 4847 W. 14th St. 

Phonc Cicero 5961 
S Rezidencija 3338 W. 66th 84. 

FhoDe Frospect R5»5 
^lllllllli1IIIIIIUIIIII!ISimU!!iiilllflilliliS 

I 

»• 

Tai, Drover 7441 

Dr. C. Z V eželis 
Valandos: DUO 9 ryto iki » vak. 

Ned^Jloinift pa*ai sutarimą 
4712 SO. AMHl^AHD AYKKifm 

arti 47-toa Gatves. 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Kambaris 324 Tel. Central 6390 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l «99» 

CHICAGO, ILL. 
^> a M a a a a i e a a t a a o a a a • w ai < • 

* * J a > » * a > * » » » * » i * a i a i a i a» — i 

Telefonas PulI^aan 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos S:30 iki 9 išryto — 1 iki 
l po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

• S 
i 

J 

P I R K I T E SAVO • 

D R A B U Ž I U S 
Kur kostumeriai gauna gera rusi 

Labai gražus geros rūšies siutai 
nuo $17.50 iki $35.00. 

Senesniems žmonėms siutai 
nuo $15 iki $45. 

Vaikams siutai nuo $7.50 iki $17.50 
Vyrų Kelinės nuo $3 iki $8.50. 

Mes turime gera eilę bizniškų, 
biskutj apnešiotų siutų, Šlcbių ir 
full dress siutų. 

Atdara vakarais iki 9 vai. 

S. GORDON, 
1415 South Halsted Street j 

Mokykla Kirpimo ir De&igning 
Vyriškų Ir Moteriškų Aprėdai u 

Mūsų sistemo ir ypatiškas mokini -
jnas parodytus jua žinovų į trumpą 
laika. 

Mes turime didžiausius ir gerian
čius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes sute iks ime praktiš
ką patyrimą, kuomet jy s mokysitėa 
e lektros varomos rraSinos mūsų ain-
vlraob skyriuose. 

Jųs esate užkvleciami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti apecijaili* 
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile sta:lėa arba dydžio, ir bl-
-,<i madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
i. F . Kasnicka. Perdėtinls -

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

:•: > - -:: iiiininiiiiiiimiiiiiiiniinmumniiitini 

iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiit 
Resld. 9SS So. Asrland Blv. ChlcafO 

Telefonas Haymarket 2544 

DR.U .R0TH, 
Rusas g>dytojaa Ir chirurgą* 

Spec ia l i s tas Moteriškų, Vyrišku 
Yaikų ir visų ihroniškų l igų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosaa Drover 969J 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—11 d. m 
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DRAUGAS Šeštadienis, gegužės 24, 1919 
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PIRMĄ 
SYK 
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įvyks Šv. Kazimiero Seserį] Vienuolyne 
67ta ir Rockwell gatvės 

Prasidės Ned., 25 d. geg. ir tęsis iki 1 d. birželio 1 9 

m»i:amii»mun»uuuinnnnHUHUiiiniiHiimmunnmH*iiu»»^! 
B A Z A R A S bus kitokis, negu kur matei, Štai keli dalykai, kuriais užsi indomausi : 

Žaislų budos. Budos su gražiais dalykais . Japoniška arbat inė, kur vaišinama 
ir " e h o p suey . " " B u r t i n i n k a i " , svečiams ateiti praeitį ir laimę išburiantieji . Arklių lenkty
nės. Restauraci ja , kur liežuvis juoksis, skanių valgių ir gėrimų paragavęs . 

Kitų nebeminėsime. Atvažiuokite—pamatysite. Nori tyro oro? Miesto durnai įkirėjo? At
važiuok į B A Z A R 4 kasdien. Neapsivilsi i r apsimokės. 

Nori gera. darbe atlikti? Važiuok pas mus į BAZARĄ, žinant, kad visas pelnas eis Vie
nuolyno naudai . K a d ir pelno neduosi—ačiū už atsilankymą. Mes visus gražiai pri imsime. 

Na, jei nenori šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno pirmąjį B A Z A R Ą atlankyti—visvien at
važiuok. Pasipažinsime. 

P rašome! 
Bazaras a ts idarys kiekvieną nedėldienį ir šventėse (Šeštinių ir Decoration Day) nuo 

2 vai. po pietų. Šiokiomis dienomis nuo 6 vai. vakaro. 

Visus kviečia nuoširdžiai ŠV. K A Z I M I E R O S E S E R Y S 
« 

I R 
BAZARO R E N G I M O K O M I S I J A . 

nBKHBHEEKEI 

CHICAGOJE. 
K A T A L I K I Š K O S ŠVENTĖS 

Šeštadienis, gegužės 24 d., 
Šv. Mar. Krikščion. Gelbėtoja. 

Sekmadienis, gegužės 25 d.. 
Šv. Gregorius VII . pop. Urbon. 

Pirmadienis, gegužės 26 d., 
Šv. Fi lypas Ner. 

PASIGAMINKITE ANGLIŲ 
ATEINANČIAI ŽIEMAI. 

KOVA UŽ RUKYMA GAT 
V E K A R I Ų PLATFOR

MOSE. 

Taip atsiliepia kuro adminis
t ra tor ius . 

Rūkymui priešinasi motorma 
nai. 

Cigarų ir tahnkos išdirboju. 
agentai deda pastangas, kad 
gatvekarių platformose išnau-
jo butų leista žmonėms rūky
ti. Uždraudimas buvo praves
tas influenzos epidemijos me
tu. 

Sveikumo komisijonierius 
I)r. Robertson tečiau aštriai 
priešinasi. Prie jo prisideda ir 
niotormanai, kuriems nepa
tinka ir baisiai nesveika per 
dlenų-dienas mirkti durnuose. 

Kova atsidurs miesto tary
bom Ir nuo šitos prigulės tas 
\ isns reikalas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

TIK VAŽIUOKIT! 

POLITIKA SAVO DARO. 

Atrodo kaipir nepaprastas 
daiktas . Vos tik spėjo praeiti 
šaleiai ir dar nespėjo atšilti, 
gi ėia dabar raginami žmonės 
prisiruošti prie ateinanėios 
žiemos, raginami pirkti anglis 
ateinančiai žiemai. 

Bet tasai paraginimas turi 
savo pamatus. Kaip visi kiti 
vyriausybės paraginimai nebe-
reikalo skelbiami, ta ip ir šitas. 

Šalies kuro administrator ius 
Dr. (iart'ield užvakar prava
žiavo per Obieaga. Pirmieji jo 
žodžiai ir buvo taigi paragini
mas žmonių pirkties dabar 
anglių ateinanėiai žiemai. Nes 
paskiau gali anglių pr i t rukt i 
i r gali but jie brangus. 

Administrator ius tvirtino, 
kad šįmet anglių bus paga
minta mažiau apie 48,000,000 
tonų. Ateinančia vasarų ang
lių kasimui pr i t ruks darbi
ninkų. 

Vyriausybė turi žinių, kad 
kuomet Europoje įvyks taika, J A T O W H f c ^ „ - 3 4 K ū l M K I s 
anglekasvklos neteks daugelio-
darbininkų. Tų darbininkų di
džiuma yra svetimšaliai. J i e 
mes <v'»a darbus ir keliaus i sa-

x ,. . . . . įsejo pas dentista. .Namie pa 
vo saus, atgavusias laisvę ir 

Frank j . Farrell , eliieagie-
tis, kituomet buvo nuvažiavęs 
i St. Louis, tenai pasidavę-
armijos kapitonu ir išmainę-
pora siiklastuotu ėekiu. 

Už tą jis pa t rauktas teis
man. Iš St. Louis buvo atva
žiavęs detektivas pasiimti Fa r 
relių. Bet nuo paties guberna
toriaus parėjo įsakymas jo ne
išduoti be jo, gubernatoriaus, 
leidimo. 

Farrell yra žinomas Cliiea-
gos politikierių sferose. 

Na, šv. Kazimiero seserų 
bazaras jau priruoštas. Rytoj 
jis tik svečių laukia. 

Budos, kaip gulbės, kieme 
mirguliuoja. Visokių ir įvairių 
jų esama: mėlynais, raudonais 
ir kitokiais dryžais. Įvairios 
jos iš lauko pusės. Bet pa-
žvelgk į vidų — nusistebėsi 
daigtų įvairybe ir gražybe. 
Daigtų gražybei konkuruoja 
pirkliautojos savo maloniais 
patarnavimais . 

I r kokių tik daiktų bazaras 
nėra pilnas! Čia gėlynas, puo
šnus ir kvėpiąs gėlėmis, eia 
brangių daiktų sankrova, čia 
mezginiai, ėia siuviniai, ėia 
įvairybių sandėlis, ėia valgo
mųjų daiktų krautuvė, kur 
dešros, sūriai, kumpiai taip 
ir šypsos. Anakur nuošaliau
sia būda. Bet nemanyk, kad 
prasčiausia. Budoj tik juda : 
vištos, žąsys, antys galvas kai
šioja, lyg stebėdamos, koks jų 
likimas laukia; paršelis kriuk
si, savo likimu ne kiek nesi
rūpindamas — žino, šelmis, 
kad kuriam nors geradariui 
ant torielkos turės pa tekt i ; 
net avis, ir toji trepsi ant vie
tos. Va, ten šaldinys pardavi-
.ėjamas, 

r stauraciją. Visu ivairvbiu 
nei neišskaitliuosi. 

tinio K. V. skyriaus, kviečia
mos prisidėti . 

Skyriaus vald}rba. 

IŠ TOWN OF L A K E . 

Panedėlyje, gegužio 19 d., 
Šv. Kryžiaus parapi jos svetai
nėje įvyko prakalbos, kuriose 
buvo aiškinama steigiamų kur
sų nauda. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Iš visako maty
ti, kad šiais steigiamais kur
sais žmonės labai užinteresuo-
ti ir laukia pirmųjų lekcijų. 
Iš kar to pr is i iašė a r t i 100 
ypatų, kurie pasižadėjo būti I 
nuolatiniais klausytojais. ' d u vakaru. Vienas vakaras bu-

Didžiuma mūsų k o i o n i j o s yo su lošimu, o k i t a s - še imin i š -
lietuvių supran ta naudą stei- ; k a s vakarėlis su t rumpu p r o * 
giamų kursų ir spiečiasi į bū
rį nuolatinių klausytojų. Pa
ta r t ina visiems Town of Lake 
lietuviams spiesties prie susi
dariusio būrio ir laukti prasi
dedant kursu. 

["BIRUTES" KONCERTAS! 
I NEDELIOJ, GEGUŽIO-MAY 25 D , 1919 J 
| KIMBALL HALL 25 E. Jackson Boulsvard kampas Wabash Ava. vidormiestyj I 
I P r a d ž i a l y g i a i 8 v a i . v a k a r e . TIKIETAI po $1.00 Vietos rezervuotos Į 
S MAŽI VAIKAI N E I H S Į L E I D Ž I A M I . 

Gerb iamie j i Muzikos Mylėtojui , š i u o k o n c e r t u " B i r u t ė " užbaigvs savo v a k a r u sezoną ir p a r o d y s metų vei -
2 k in io darbą . Pab rėž i am* , j o g s t eng iamas i šį k o n c e r t ą pažymėti* ne d i d u m u , be t g e r u m u i šp i ldyme jo . 
5j P r o g r a m a s sus idės veik i š imt ina i iš l ietuvių muz ikos . B u s d a i n u o j a m a visų mūsų įžymesnių k o m p o z i -
• torių p a r i n k t i n ė s da inos . . B 
S Apar t " B i r u t ė s " c h o r o ir ge r iaus i y mūsų solistų, d a l j p r o g r a m o išpi ldys p . Š i m k u s v a r g o n a i s . 
S P i rk i t e t i k i e tu s i ška lno ir pa s i r i nk i t e ge resn ies v ie tas . Tik ie ta i g a u n a m i : " N a u j i e n o s e , " " L i e t u v o j " ir •• 
55 p a s "b i ru t i ee iu s . " __: 
= "Birutė." • 
?^ 111111111111111M1111! P11MI i 11M111CI«1 * IF111111111SI! 11111111111M f M11111111111 1C11111111111 ( i 111111111! i 1111111 i 1111 1M1111111E11E1111111111111 ^ 

umpu piv 
ramu. Agitatvviško vakaro 3-
eia kuopa neturėjo is priežas
ties negavimo kalbėtojų. Bet 
pasidarbavus kelioms narėms 
ir ačiū gerbiamiems kunigams 
tos parapijos, gauta apie dvi-

DIDELIS! PUIKUS! 

PIKNIKAS 
D R S T E S ŠV. ONOS Roseland, 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

L. R. Kryžiaus Šelpėjų 
vakaras rengiamas panedėlyj, 
gegužio 2(1 d., š. m., su prakal
bomis, deklemacijomis, daino
mis ir kitokiais pamargini-

dešimts nauju nariu. Tai-gi 
šeimininkas vakaras ir buvo 
rengtas del pagerbimo tu nau
ju narių. Vakarėlis puikiai pa
vyko. Sveeių buvo art i pusan
tro šimto. Vakarienė buvo pui
ki, nes visus beveik valgius pa
gamino paėios sąjungietės. 
Malonu turėti tokias darbščias 
sąjungietės, kurios tiek daug mais. Kalbės garsus kalbėto 

jai. L. Yvčiu 36 kp. e h o r a s , l " , r d i o s * d o d a ' b o t i r neveltui, 
po vadovvste p. Žilio, s ū d a i - ' n o s m a t n o r c ' ' t a P y d y t i dide
liuos keletą lietuviška dainelių, j ' 1 . draugiškum«7 naujoms na-

o anakur ineiga į Bus ir kitokių pamarginimų. 

Mrs. Lena Uonroski, 1827 
j Lakeside ave., t rumpam laikui 

nepriklausomybę. 
Dabar anglekasyklose dar

bas sparėiai varomas. Bet gal 
už poros mėnesių daugel ka-
svklose darbai turės sustoti. 
Nes nebu s darbininku. 

Tuomet bus mažai angli<l 
i r toji neįperkama. 

Tas paraginimas pirkti ang
lis yra geras. Tik tas negali į 

liko mieganti 18 mėnesių kū
dikį. Kieme paliko bežaidžian
čiu kitu du vaiku, 5 ir 3 meti). 

Motinai išėjus, šitiedu inėjo 
vidun ir užkūrė pečių poper-
galiais. Išbudusį kūdiki iškėlė 
iš lovutės, Šitas priėjo prie 

Tikslas šio vakaro yra, kad 
užmegsti L. R. Kryž. Šelpėjų 

V'enas rupesnis rengėjas skyrių. Kituose miestuose jau 
vargino—kas bus su prastais yra tveriami tokie skyriai. 
Cliieagos orais. Koks ten oras Cbicagoj mes, brightonparkie-
nebutų, rengėjoms rupesnį čiai, esame pirmutiniai . Taigi 
reikia prašalinti ir visiem* sukruskime ir parodykim ki-
važiuoti įstabaus bazaro pa- toms kolonijoms savo darbus. 
sižiurėti. Todėl visi į v a k a r ę ! 

Nėr nei kalbos, kad važiuo- -r- , • __ __ 
' vaka ra s rengiamas parapi-

sime. Kas matė, kad oras ga- . ' . . . . 
jos svetainėje, pr ie 44-tos ir lėtų, nuosprendį palenkti , b e 

sulauktų. \ 
J is . 

PRANEŠIMAS. 
Moterų Sa-gos Chicagos Ap

skričio susirinkimas įvyks pa
p j a u s . i r ant jo užsidegė dra- j n e c iė ly j , gegužio 26 d., 7:30 

vai. vak., Šv. Antano p a r a p . 

Fairfield gatvių. Pradžia 8 
vai. vakare. Jžanga veltui. 

Komitetas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

bužėliai. 
Sugrvžusi motina a t rado bai- svet., Cicero, 111.. 

paklausyti to paraginimo, kas slJ truksmą. Apdegęs kūdik is ' Delegatės, kurios dalyvam 
šiandie neturi ištekliaus už- P a i m t « ; s ligoninėn, kur veikiai 
mokėti už anglis. Turintieji gi 
kiek ištekliaus privalo dabar 
pirkt i anglis, privalo pasiga
minti anglių ateinanėiai žie
mai. 

UŽDIRBO $100.000. 

KARĖS Ž E N K L E L I Ų PAR 
DAVINĖJIMO KAMPA

NIJA. 

Cbicagoje rengiama didelė 
. i kampanija pardavinėt i karės 

Tbomas Byrne, tur t ingas i ženklelius. 
Chicagos kontraktorius, gyve- Kampanija prasidėsianti bir-

Aps. susirinkime, susirinkite 
ne vėliaus kaip 7:30 vai., nes 
daug dalykų tur ime apsvarsty
ti. 

M. Jocaitė, r a i t . 

IŠ BRIDGEPORTO. 

nant is Lake Foreste, pardavė 
vyriausybei 89 akrus žemės 
plota ties Lakęs Navai Trai-
ning stovykla. Gavo $147,000. 

Byrne tą žemę pirm ketu
rių metų buvo pirkęs už $47,-
000. 

P I R K I T E KARĖS TAUPY 
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.). 

želio 2 diena. Pirmoji savaitė 
bus pašvęsta platiems priruo-
šimams. Gi paskui bn a varo
mas darbas visu smarkumu. 

Labai naudinga yra pirkti 
karės ženklelius. Lietuviai tu
rėtų juos pirkt i ir be paragi
nimų. Nes tai geriausia ir pa-
rinktiniausia priemonė taupy
ti pinigus. 

Gegužio 26 d., š. m., Katal i
kų Vienybės vietinio skyriaus 
įvyks susirinkimas. Kviečiame 
susirinkti katalikiški! draugijų 
atstovus į S v. Jur^Ho parapi
jos mokyklos kambarį, 8 vai. 
vakare. Susirinkime bus dapil-
dyta skyriaus valdyba, kuris 
jau y r a susitveręs. Reikės pa
si tar t i apie svarbius bėgančius 
katalikų visuomenės reikalus. 

Katalikiškos draugijos, ku
rios dar neprisidėjote pr ie vie-

Neis į Seimą, šv . Pe t ro i r Po-
vylo Draugija. 

Draugijos susirinkime gegu
žio 11 d. nu ta r ta Chicagos 
Seime nedalyvauti, dėlto, kad 
seimas maukiamas ne visuoti
nas, o vien tik laisvamanių 
part i jos, tai į tokį seimą mums 
nėra jokio reikalo eiti. 

Kaz. Baltikauskis, 
Prot . rašt ininkas. 

Red. pr ierašas: Girdėjome 
taippat , kad ir dvi kitos drau
gijos iš Town of Lake, būtent 
4 'Šviesios Žvaigždės^ ir " L a i 
mės Dangiškos" irgi nutarė 
šitame seime nedalyvauti . 

rems. 
Vakaro vedėja buvo kuopos 

pirmininkė. 
Vardu 3-eios kuopos, tar iu 

aėiu visiems programe daly
vavusiems, o ypatingai nuošir
džiai aėiu šeimininkėms. Kad 
ir daugiau tokių vakarėlių bu
tų. 

Žolė. 

NEDEUOJ, GEGUŽES-MAY25D,, 1919 
G A R D N E R ' S P A R K 

123rd St. ir Miehigan Ave. Chicago, 111. 
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvai tės : 
Nuoširdžiai užkvieėianie tamstas dalyvauti ant mūsų 

Pikniko, su iškilmingi* apvaikšėiojimu, dešimčiai metų 
sukaktuvių, gyvavimo šios Dr-stės, augšėiaus nurodyta 
dieną ir vietą. 

Dainuos Choras Visų Šv. Parapi jos , mažų vaikučių 
choras ir Šv. Onos choras po vadovyste p . V. N I C K A U S . 
Pradžia 1 vai. po pietų iš Bažnytinės Svetainės, 10806 
So. Wabash Are., Roseland, III. ĮŽANGA 33c Y PAT AI. j 

PRANEŠIMAI 
lis TO\VN OP LAKE. 

Labdaringas > Sąjungos 1-mos 
kuopos susirinkimas įvyki nedėlio
ję, gegužio 25-tą dieną, 3-eią vai. Į 
po pietų, šv. Kryžiaus parapiji
nėje svetainėje. Nariai yra nuo
širdžiai prašomi laiku susirinkti. 
nes turime daug svarbių reikalu 
svarstymui. 

K-pos Valdyba, 

Dvi didžiausios I-iietuviu Panų ir Motoru Draugijos 
S V. ROŽANCAVOS ir A V. PETRONĖLĖS 

rengia 

D I D E L I P I K N I K Ą 
Nedelio, Birželio-June 1 D., 1919 

BERGMANJj'S GROVE. Rivcrsidr. 111. 
Įžangas 25<>. 

Lietuviai ir lietuvaitės, šj kartą atvykę j pikniką pasilinksminsite pui
kiau negu kada pirmiau savo gyvenime. 

Bus gardžių užkandžių ir puikiausiu gėrimų. Valgius pagamins viena 
geriausių kukarkų Chicagoje. 

Taipgi bus lenktynės. Lenktynes laimėjusieji gaus puikias dovanas. 
Kviečia KOMITETAS. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J O S . 

Mot e n ) Sąjungos 3-čia kuo 
pa apvaikščiojo Motinų Savai 
te. Tuo tikslu buvo surengus riuomenėje 

Nedėlioję, peg. 25 d., 2 vai. po 
pietų Šv. Kryžiaus parapijos? sve
tainėje, Šv. Elzbietos moterių 
mergaičių dr-ja laikys savo susi
rinkimą. Visos narės teiksitės su-
sirinkiman ateiti. 

Dr-jos Valdyba. 

CHICAGOS KAREIVIAMS 
ŽINOTINA. 

Chieagos lietuvių kareivių lavi
nimasis bus nedėlioj, gegužio 25 
d., 1 vai. po pietų, Aušros Vartų 
par. svetainėje. Visi liuosnoriai 
kviečiami susirinkti, taipgi ir ka
reiviai, tarnavusieji Su v. Vai. ka-

Valdyba. 

The Wiersema State Bank 
11106-08 MICHIGAN A V E N U E 

l leport at the elose of business on Mareli 4, 1919, as made to 
tlie Auditor of Public Accounts of the S ta t e of Illinois 

RESOURCES LIABILITIES 
Loans and Discounts. . . $839,517.93 
U. S. Bonds and Capital Stock Paid in % 200,000.00 

Certificatea 424,607.56 Surplus Fund 10,000.00 
Municipal and Corp. Undivided Profits . . . 17.975.54 

Bonds 452,960.66 _ 
Overdrafts 14.54 D e ^ o s l t s 1,819.538.67 
Fixtures 4,189.08 Dividends Unpaid . . . 47.50 
War Savingrs and Reserved for Taxes . . . 2,668.83 

Revenue Stamps . . . . 1,087.24 
C a s h & D u e from Banks 327,853.53 

Totai Resources ...$2,050,230.54 Totai Liabilities ...$2,050,230.54 

JANUARY 2, 1918—DEPOSITS.. . .$1,112,666.48 
MARCH 4, 1 9 1 9 — D E P O S I T S . . . . 1,819,538.67 

N E T GAIN $706,872.19 

O F F I C E R S 
Asa Wiersema. President Nlcholas W. Wiersema, Cashier 
George Dalenberg, Vice-President Fredcrick J.Wiersema, Ass't Cashier 

' DIRECTORS AND ADVISORY BOARD ) 
Chas. H. Brandt Asa Wiersema 
Herman L. Barnes Catrine DeHaan 
Theophilus Schmid Nicholas W. Wiersema 
George Dalenberg Frederick J. Wiersema 

Chas. E. Reading 

A STATE SAVINGS BANK 
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