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METAI-VOL. IV. No. 123 

Ebertas! - šaukia 
minios 

•» 

Vokiečiai ginkluojasi rytuose 
Amerikoniška armija Pareinyj 

laukia įsakymų 
ŽMONIŲ MINIOS ŠŪKAUJA 

BERLYNE. 

Joms vadovauja socijalistai 
bolševikai. 

PAREINYJ SULAIKOMA A 
MERIKONIšKA KA

RIUOMENĖ. . 

Londonas, geg. 24. — "Mes 
norime duonos, ne kulipkų", 
"Patvir t inkite taikos sutar
t į" , "Šalin Eber tas" , .ir kito
kie prieš valdžią šauksmai 
girdisi šiandie Vokietijos sos
tinėje Berlyne. 

Praeitą trečiadienį gatvėmis 
atlikta milžiniški minių paro
da viinai. Paskui sekė demons
tracijos, kalbos. Kalbėjo bol
ševikų (neprigulmingųjų so-
cijalistų frakcijos) vadai. J ie 
pažymėjo, jog taikos sutartis 
turi but patvirtinta. Nes tik 
tame pramatomas Vokietijai 
geresnis rytojus. 

Kalbama, kad didžiuma vo
kiečių stovi už taiką. Jie šlie
jasi prie bolševikų. Nes šitie 
reikalauja taikos sutarties pa
tvirtinimo. Bolševikai moka 
pataikanti minioms. 

Tą pačią dieną valdžios a-
gentai mėgino sušaukti susi
rinkimą, atkreiptą prieš tai
kos sutartį. 

Bet susirinkimas nepavyko. 
} Mažai žmonių susirinko. Pa-

tlainuota tad socijalistiškų dai
nuškų ir išsiskirstyta. 

Intemptas stovis taikos reika 
le. 

IŠ SOGfJALISTIšKO "RO
JAUS" RUSIJOJE. 

DESPERATIŠKAS RUSŲ 
BOLŠEVIKŲ STOVIS. 

Jie savo armiją palaiko tik 
grūmojimais. 

VOKIEČIAI GINKLUOJASI 
RYTŲ FRONTE. 

Apginkluojami šautuvais net 
nepriaugliai. 

Paryžius, geg. 24. — Rytų 
Prūsijoj ir Silezijoj seka ge-
neralė mobilizacija, anot gau
tų čia žinių. 

Sulig taikos sutarties, tų 
provincijų žymios dalys turi 
but pavesta lenkams. 

Tam priešinasi Berlyno val
džia ir patys provincijų gy
ventojai. Net daugelis įsigyve
nusių ten lenkų priešinasi at
simesti nuo Vokietijos. 

Skleidžiami tarp žmonių at
siliepimai nepasiduoti len
kams. Visi kas gyvas šaukia
mi imties ginklų ir ginti savo 
kraštą nuo lenkų imperialis
tinių pasikėsinimų. 

Vienur ir kitur yra jau su
mobilizuota ir pralavinta apie 
125,000 kareivių. Tai armijai 
vadovauja gen. von Hofen. 
Pasakojama, kad apginkluo

jami net 14 ir 15 metų nepri
augliai. 

SUGRYŽO GRAFAS RANT 
ZAU. 

Paryžius, geg. 25. — Iš Spa 
į Versailles sugryžo vokiečių 
atstovybės galva, grafas 
Brockdorff-Rantzau. 

Coblenz, geg. 24. — Pirm po
ros savaičių buvo parėdyta 
dvi amerikoniški diviziji at
šaukti iš okupacijos apskričių. 

Bet dabar tasai parėdymas 
atšauktas. Neaiškumai taikos 
sutarties reikale sulaiko ame
rikonišką kariuomenę. J i čia 
bus reikalinga, jei kartais vo
kiečiai atsisakys patvirtinti 
taiką. 

Amerikoniškos armijos da
lys paruoštos taip, kad be jo
kių užtrukimų maršuoti pir
myn. Visi karės pabūklai pa
gaminti ir padėti po ranka. 

Jei amerikonams prisieis 
maršuoti pirmyn, jie priešais 
save sutiks daugelį sunkeny
bių. Prieš juos teritorija yra 
kalvuota, mažai tinkamų ir ge
rų kelių. 

Artimiausias didesnis mies
tas Cassel yra už šimto mylių. 

Prancūzų ir anglų armijos 
prieš save turi didelius mies
tus. Teritorijos aprūpintos pui
kiais vieškeliais. 

Kai-kurie prancūzų laikraš
čiai išreiškia nuomonę, kad 
vokiečių valdžia yra priešinga 
patvirtinti taikos sutartį. 

Bet didžiuma gyventojų pa
geidauja taikos. Tos didžiu
mos balsai nusvers valdžią ir 
sutartis pagaliaus bu s patvir-
ta. 

IŠ ŠALMŲ DARYS PEILIUS 
IR ŠAUKŠTUS. 

Londonas, geg. 24. — Karės 
metu anglams teko šimtai tū
kstančių vokiečių kareivių vi
sokios rųšies plieninių šalmų. 

Anglijos vyriausybė nus^ 
prendė tuos šalmus suvirinti 
ir padirbtinti peilius, šakutes 
ir šaukštus. 

VERŽIASI UGNEKALNIS 
STROMBOLI. 

Rymas, geg\ 24. — Sicilijos 
saloje Stromboli pradėjo 
smarkiai veržties ugnekalnis 
Stromboli. Pranešama apie nu
kentėjusius žmones. 

AMERIKONAS KAREIVIS 
NUŠOVĖ VOKIETĮ. 

Coblenz, geg. 24. — Upėje 
Rhine vienas amerikoniškas 
ant sargybos stovintis kareivis 
nušovė luoteliu besiirantį po 
saulėleidžio vokietį. 

Vokietis buvo peržengęs ka
rės parėdymą okupacijos aps-
krityj. 

Budapeštas, geg. 24. — Unga-
rijos Raudonojo Kryžiaus or
ganizacija buvo pasiuntusi 
Rusijon savo atstovą M. Jeno 
ungarų nelaisvių reikalais. 
Dabar tas atstovas sugryžo. 
Štai šis-tas iš jo nupasakoji
mų apie bolševikišką Rusiją. 

Rusija, pasakoja jis, kuo 
toliau, vis labjau ir daugiau 
grimsta desperacijon. Teko 
man pagyventi pusketvirto 
mėnesio. Maskvoje. Teko ap
lankyti Kijevą. Rusijon nuke
liavęs atradau tik vieną bet
varkę, suirusį žmonių gyveni
mą. Dabar tai visa dar labjaus 
padidėjo, v 

Aštri bolševikų disciplina. 

Bolševikai turi grūmojimais 
disciplinuotą armiją. Nes be 
disciplinos, be nuolatinių grū
mojimų ir bausmių jie tuojaus 
netektu, nei vieno kareivio. 

Bolševikų armijoje nėra ki
tokios bausmės, kaip tik mir
tis, kareivių galabinimas. Už 
mažiausią prasižengimą karei
viai sušaudomi. Už menkiau
sią nusižengimą, kaip tai nu
sigėrimas svaigalais, kareiviai 
statomi neva kokian ten ka
rės teisman ir visuomet išne
šamas mirties bausmės nuos
prendis. 

Armijai vadovauja išlavinti 
oficieriai. Kai-kurie kareivių 
regimentai pavadinti tarpt a u 
tiniais. Nes jie sudaryti iš į-
vairiu tautų žmonių. 

Bolševikų kariuomenėje y-
ra daugelis ir kinų. Šitie tai 
tikri žvėrys. Su visu pašėlimu 
puolasi prieš priešininką. 

Kai-kuriuose tarptautiniuo
se regimentuose bolševikai ma
to visą savo Viltį. 

Bet kaikurie šiandie peror
ganizuojami. Nes bolševikai 
patyrė, kad svetimšaliai karei
viai labai nepatenkinti jų žiau
rumais ir ta visa kare, iš ku
rios jiems nepramatoma jo
kia nauda. 

Tikrai neteko sužinoti, bet 
pasakojama, kad bolševikai vi
sokio plauko kareivių turi a-
pie kelis šimtus tūkstančių. 

Tik bolševikiški laikraščiai 
eina. 

Bolševikiškoj Rusijoj neiš
eina jokie kiti laikraščiai, 
kaip tik bolševikiški. Maskvo
je bolševikai turi tris savo 
laikraščius: Izviestija — ofici-
jalis organas; Pravda — Le
nino personalis organas; Kras-
naja Gazieta — armijos orga
nas. 

Tuose laikraščiuose gvilde
nami tik bolševikiški reikalai. 
Giriama tik bolševikai ir jų 
valdžia. 

Maskvoje uždarytos visos 
dirbtuvės. Dirbama tik amuni
cijos dirbtuvėse • ir pinigų 
spaustuvėse. Kaikur dar dir
bama ir mažose audiminėse. 

Visose difbtuvėse darbinin

kai nepripažįsta ant savęs jo
kios valdžios. Kiek nori, tictc 
dirba. Bet užmokesnį paima 
už pilną laiką.| Darbininkais 
ten tikrai "dalgus". 

Tik visas vargas, kad nėra 
ko valgyti. Svarbiausias šian
die gyventojų maistas, tai ko
pūstai ir miežių kruopos. 

Kitokie maisto produktai, 
kokius kur bolševikai sugrie
bia, atiduodami armijai. Nes ir 
ta badauja. Pinigų (žinoma, 
bolševikiškų^ pas visus kaiji 

Bet nėra maisto. šieno 

Duonos* svarui $40. 

Maskvoje ir kitur gyvuoja 
dvi kainos maistui:* viena 
valdžios, kita — tikroji kaina. 
Pastaroji kur-kas augštesnė. 

Duonos svarui, sulig val
džios kainos, yra 1 rub. 30 
kap.; gi tikroji kaina 40 rub
lių. 

Avalai, valdžios kaina, 230 
rublių; tikroji — 1,000 rublių 
ir daugiau. 

Stiklas pieno, valdžios kai
na, 2 rub.; tikroji kaina 12 
rub. Ir taip toliau. 

Maskvoje visos krautuvės 
uždarytos. Tuo naudojasi pa
tys bolševikai. Jie niekam ti
kusius, bet žmonėms reikalin
gus, daiktus parduoda augšto-
mis kainomis ir pelnijasi bol
ševikiškam rojuje. 

Platinari ligos. 

Tarp gyventojų siaučia viso
kiausios užkrečiamosios ligos. 

PARDUODA KVEPIANTĮ 
ROŽIŲ ALIEJŲ; PER

KA MAISTĄ. 

Bulgarijai yra labai reikalin
gas maistas. 

Konstantinopolis, geg. 25. — 
Trys ir pusė milijonų dolierių 
Bulgarijos aukso atsargos 
šiandie padėta Suv. Valstijų 
karės laive Noma. Tai yra ap-
drauda už įgabenamą S. V. 
pašelpos komisijos maistą, 
kurs šiandie Bulgarijai reika
lingas. 

Du garlaiviu su miltais b 
javais jau iškrauta Bulgari
jos uoste Varna. Tas maistas 
pardavinėjamas Bulgarijos gy 
ventojams. Už gautus iš to pi-

' nigus bulgarų valdžia super
ka taboką, kvepiantį rožių 
aliejų ir vilnas ir tai visa iš
siunčia parduoti į Suv. Valsti
jas. 

Kuomet už tą surinks reika
lingą sumą, atsakančią aukso 
rezervai, ir aną sugrąžins už 
pasiunčiamą maistą S. V. ko
misijai, atsargos auksas Bul
garijai ir vėl bus sugrąžintas. 

Bulgarijos karalius pasako
jo S. V. komisijos nariams, 
kad Bulgarija išdalies paliesta 
bado, kad gyventojai baisiai 
nerimauja, kad tarpe amj val
kiojasi bolševikiški agitato 
riai. 
karalius, turės maisto, bus pa
valgę, tuomet neprilips prie jų 

Pranešama, bolševikai apleisią 
Maskvą 

Bolševikų kareiviai atsisako 
tarnauti Leninui 

BOLŠEVIKAI DEL SIAU 
ČIANČIŲ LIGŲ APLEI

SIĄ MASKVĄ. 

Lenino kariuomenė netenka 
reikiamų spėkų. 

Londonas, geg. 24. — Jš 
Petrogrado per Copenliageną 
apturima žinių; jog bolševikai 
ne tik galvoja, bet jau ir ga
minasi apleisti Maskvą. Pasi
grožėjo jie ten carų ir didžiu-
nu rūmais, paragavo socija-

Ir jos platinasi. Ypač platinasi i bolševikizmas. 
del skurdo ir nešvarumo. Bol- j J i s s a k ( S k a d b u l g a r a i m 

ševikai pinigus dirba. Bet apie r p i k a i a u j a labdarybės. Finan 

listų dangiško gyvenimo. Tad 
dabar trauks toliau. 

Pasakojama, kad bolševikai 
nenoromis apleidžia Maskvą. 
Tam mieste baisiai siaučia šil
tinė, kuri pakilo del bado, skur 
do ir nešvarybių. 

Daugelis bolševikų biuro
kratų yra silpnos sveikatos, 
Tad lengvai ir juos gali pa
kirsti epidemija. 

Ve kodėl bolševikai aplei-

Su Maskva susinėsimai ge
ležinkeliais negalimi. Nes di
džiuma geležinkelių suardyta 
ir išnaikinta. 

muilo gaminimą nepagalvoja. sai tik yra menkam stovyj. 
Žinovai tvirtina, kad su šia Kadangi Bulgarija užsieniuose 

vasara bolševikišką Rusij* I m>iuri fmansinio pasitikėjimo. 
turės paliesti cholera arba ki
toks baisus maras. 

Pačioje Maskvoje vietomis 
per šiukšlynus ir mėšlus nega
lima net praeiti. Bolševikiški 
darbininkai turi pinigų, nela^ 
bai nori valyti gatvių. Prie 
gatvių valymo verčiami buržu
jai. Bet šitie valydami nesu
valo visko kaip reikiant. Bol
ševikai patenkinti nors tuo, 
kad jie gali šiandie valdyti 
buržujus. 

Daugelis buvusių žymių 
žmonių badmiriauja. 

Antai gen. Davidov, kituo-
met buvęs parinktinas *karef-
vis, neturi jokio užsiėmimo. 
Tad neturi ir ko valgyti. Pas
taraisiais laikais, sakoma, jis 
priimtas mokytojauti militari-
nėj bolševikų mokykloj. 

Kiti buvusieji generolai ir 
valdininkai elgetauja gatvėse. 

Kareiviai gerai apmokami. 

Bolševiku kareiviams per 
mėnesį kiekvienam mokama 

DIDELI POTVINIAI JA-
MAICOJ. 

tad už miltus ir javus užstato
ma aukso atsarga. 

Sutruškintos bolševiku spė
kos. 

Talkininkų ir kitų tautų ka
riuomenių veikimas prieš bol

ševikus — tai kubilas su šaltu 
vandeniu ant inkaitusios Troc-
kio galvos. 

Visais frontais bolševikai 
šiandie traškinami. Visur jie 
neatsilaiko, nežiūrint savo 
grūmojimais disciplinuotų ka
reivių. 

Suomių ir estų kariuomenės 
varosi ant Petrogrado. Paima 
daugelį nelaisvių ir ginklų. 
Bolševikai netenka šarvuotu 
traukinių. Kareiviai betvarkė
je bėga ant Petrogrado. 

Bolševikai pereina priešininku 
pusėn. 

Gatčinos apylinkėse, kur vei
kia estai, daugelis bolševikų 
kareiviu atsisako mušties "r 
su visakuom pasiduoda prie
šininkui, kad tuojaus atsisuk
ti prieš pačius bolševikus. 

Iš Gelsingforso pranešama, 
jog bolševikai Petrograde ap
ginkluoja visus darbininkus. 
Nes moteris su prievarta «iun-
čia kasti apkasus miesto apy
linkėse. Nepaklusnieji žmonės 
ant vietos žudomi. 

Iš kitų korespondentų pra
nešimų sužinoma, kad rusų 
bolševikams artinasi teismo 
diena. J i bus rūsti, bet teisin
ga. 

Pražuvo daugelis žmonių. 

Kingston, Jamaica sala, geg. 
22. — Pastaromis dienomis 
visoj saloj smarkiai lijo. Nuo 
to lietaus patvino upės ir van
duo užliejo didelius žemės 
plotus. 

Iš provincijos pareina čia 
žinių, kad tuose patviniuose 
yra žuvę daugelis žmonių. Be 
to, daugelis neteko pastogės 
ir mantos. ' 

po 850 bolševikiškų rublių. 
Jei tie pinigai butų geri, išei
tų apie $425 per mėnesį. Tai 
bent butų karališka alga! 

Be tos algos kareiviams dar 
veltui duodamas maistas, d ra-
bužiai ir visoks kareiviškas 
išrengimas. 

Leninas be bolševikiškų 
rublių buvo sumanęs spąuz-
dinti ir Austrijos koronas. Bet 
iš to nepramatė sau jokio pel
no ir todėl metė šalin tą dar
bą. 

Leninas didžiai nepatenkin
tas Trockio pasielgimu. Nesi 
tasai nuolat trankosi karės 

IR AUSTRIJA GAUS TAI
KOS SUTARTĮ. 

Paryžius, geg. 24. — Čionai 
paskelbta, kad talkininkų tai
kos konferencijos plenarė se
sija įvyksianti ateinantį antra
dienį. Gi sekančią dieną ar tik 
nebusianti taikos sutartis pa
duota austrams atstovams. 

Militarines sąlygas Austri
jai sustatė talkininkų komisi
ja, dalyvaujant maršalui Fo-
cli'ui ir kitiems generolams. 
Sulig sutarties Austrijai bus 
leista palaikyti tik 15,000 ka
riuomenę. 

CHICAGOJE. 
PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ KRAU 

TUVC. 

ginklai turės but sunaikinti 

GRAFAS RANfZAU VĖL 
IŠKELIAVO Į SPA. 

Abelnai imant, visokia karės 
frontuose ir viską veikia sa- i medžiaga ir visokios rųšies 
varankiai, nesiklauzdamas Le
nino. Bet to nepasitenkinimo 
Leninas neišreiškia viešai. 

Laisvoji meilė pravesta. 

Bolševikiškoj Rusijoj šian
die tikrai praktikuojama lai
svoji meilė. Porų sujungtuves 
ir perskyrimus atlieka bolševi
kai valdininkai. 

Už sujungtuves reikia užmo
kėti 6 rublius. Už perskyrimą 
— 20 rublių.-

Bet bile porai leidžiama 
išryto atlikti sujungtai ves, gi 
vakare imti persiskyrimą. 
Reiškia, galima ten kasdien 
vesti ir kasdien jmti persi
skyrimus. 
Jokioj, kadir nekulturingiau-

sioj šalyj, taip nedaroma. Pas 
bolševikus taip yra. 

Vienas piktadaris pašautas. 
Aną dieną trys. automobili

niai plėšikai užpuolė Atlantic 
& Pacific Tea krautuvę po 
num. 1900 West 59 gat. Paė
mė $60 iš registerio. 

Plėšikams einant laukan 
prie laukiančio automobiliaus 
pardavėjas su revolveriu spru 
ko laukan per pašalines duris 
ir ėmė į juos šaudyti. 

Plėšikai nudūmė. Bet vienas 
iš jų pašautas. Nes ant šaligat
vio pamesta kruvinas revol
veris. 

Liudininkai pasakoja, kad 
Karės laivai taippat bus pa- pašautas plėšikas negalėję* 
vesti talkininkams. Austrija P a t s i M i automobiliun. Ku 
paliks be ginklų ir kariuome- tas jį įvilkęs ir automobilius 
n o s < paleistas žaibo greitumu. 

Pažeistus plėšikus dažniau
sia suseka policija. Suseks ir 
šitą. 

Paryžius, geg. 24. — Vokie
čių atstovybės galva, grafas 
Brockdorff-Rantzau, iš Ver-
sailleso ir vėl iškeliavo į Spa. 
Tenai jis susitiks ir konferuos 
su savo valdžios atstovais. 

— Londonas, geg. 23. —An
glijos nauja darbo partija pa
skelbė manifestą, kuriuomi 
paniekina taikos sutartį. Sako, 
atgimstančiai* Vokietijai ne
reikia tokių aštrių taikos są
lygų-

PAGAUTA VIENAS PLĖ
ŠIKAS. 

Du plėšiku užpuolė Stan
dard Oil Service stotį, 43 gat. 
ir Michigan ave. Paėmė apie 
$200 ir ėmė važiuoti automo
biliu. 

Ant nelaimės plėšikam tuo 
metu pro šalį važiavo automo
biliu detektivai. Šitie matė iš
bėgančius iš stoties plėšikus. 

Tad ėmė vyties. Vieną pa
gavo, kitas pabėgo. 
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Lenda yla iš maišo. 
Clucagos seimą rengiantis 

komitetai dar nesenai skelbė
si, kad jis kalbąs ir seimą 
šaukią^ vardan šimto organi
zacijų. Vėliau tąją skaitlinę 
seimo partizanai išaugino į du 
šimtu, o buvo laikai, kuomet 
jie ir apie tris šimtus kalbė
jo. Dalyku stovio nežinan
tiems toks dalykas atrodė ne
paprastas. Tie, kurie arčiau 
dalykų stovėjo, stebėjosi ne iš 
to, kad atsirado draugiją, už 
seimą stovinčiųjų, bet iš to, 
kaip rengėjai priparodys tris 
šimtus, ne, kad ir šimtą orga
nizaciją kurios, už seimą stove 
vėtų. Dabar tas seimo šalinin 
ku "bl iofas" aiškėja. 

Seimą rengianti komisija o-
ficijaliai "Lie tuvos" 121 nu
meryje mėgina savo šalininkes 
išskaitliuoti. Skaitliavo, skait-
liavo... ir vos trisdešimt orga
nizaciją tepriskaitliavo. Iš tri
jų šimtą tepasidarė dešimti 
sykiu mažesnė skaitlinė. Kurgi 
dingo 270 organizacijų iš Sei
mo rengėju surašo t Jos atsi
sakė neingaliotų asmenų šau
kiamame seime dalyvauti. Sei-
Hio neingaliotiems rengėjams 
galime dar viena pastabą pa
daryti—ją įvardintos drau
gijos ne visos seime dalyvaus. 
Seimo dienai atėjus, jų pas-
kelbtasai surašąs dar daugiau 
sumažės. 

Seimą rengiančiai komisijai 
dar vieną indomų dalyką ga 
lime pranešti — tie žmonės, 
kurių vardai po seiman kvie
čiančiu atsišaukimu pasirodė, 
ne visi už seimą stovi. Netik 
ką už seimą nestovi, bet prieš 
sauvaliai šaukiamą seimą va
rosi. Jų vardai buvo paskelbti 
per nesusipratimą. 

Kad dar geriau dalykai pa
aiškėtų, kaip Clucagos lietu
vių visuomenė seimo klausime 
stovi, galime priminti, kad ne 
visi nariai tų draugijų, kurių 
vardus paskelbė, už seimą 
stovi. Vėla, jeigu apystovos 
pavelytų, apsiimame prieš 
kiekvieną organizaciją, už da-
bartinįjį seimą stovinčią, pa
statyti tris organizacijas, ku
rios laikosi Egzekutyvio Komi
teto ir Tarybų, kaip katalikiš
kas, taip tautiškas. Taipgi ži
nome, kad toy organizacijos 
noriai seime dalyvaus, kuo
met seiman jas pašauks Ta
rybos ir Ekzekutyvis Komite
tas, o ae taip sau užsispyrė
liai. Čia neinimame soči jai i s 
tų kontrolėj esančių. 

Iš to seimo šalininkams 
turėtų būti aišku, kur Chica-
gos ir abelnai lietuvių visuo
menė stovi. Eidami prieš vi
suomenės didžiumą ir prieš 
tautos tvarką ir discipliną, ne
prašytieji politikieriai lietuvių 
vienybę ardo ir neša tautos gy-
veniman betvarkę. Kaip to
kius pavadinti! 

Lenky nelabieji 
darbai. 

Teko kalbėtis su vienu rusų 
diplomatu. J is dikčiai neri-
mastavo del Lenkijos klausi
mo. J i s puikiai žinojo lenkų 
aspiracijas ir žinojo lenkų do
riškąją vertę. Jį vargino klau
simas — kas suvaldys lenkų 
nesveitiškus epetitus, užsispy
rimą kaimynams skriaudas 
daryti f 

Mėginta buvo pakišti min
tis, kad lenkų nedorybes ap-
valdys pasaulio viešoji opini
ja, kad jie savo užmačiomis 
nedrįs pasaulio panieką užsi
traukti. Diplomatas tik pečiais 
patraukė. 

— Viešoji opinija! Lenkai 
nei tiek viešosios opinijos ne
paiso (čia jis' pirštais pliaukš
telėjo). J ie turi kariuomenę ir 
jie spėka bandys užgriebti tai, 
ko teisėtu keliu ingyti negali 

Taip buvo kalbėta suvirs 
pusmetis atgal. Ir ruso buvo 
atspėta. 

Kuomet Paderewskio nese
nai butą Paryžiuje, jis Taikos 
Konferencijai buvo sudėjęs 
prižadą, kad lenkai nedarys 
ofensyvo, nekels toliau kovos 
su ukrainiečiais ir lietuviais. 
Prižadas niekais nuėjo. Nes
pėjo Padeivwskis Varšavon 
sugrįžti, o lenkų kariuomenė 
pasinešė jo prieš ukrainiečius 
ir lietuvius. Kol lenkai ganė
tinai spėkų neturėjo, nedrįso 
varytis. Hallerio legijonams 

Su lenką žygiavimais eina 
žiaurybės — žydų skerdynės, 
ukrainiečių ir lietuvių perse
kiojimai, plėšimai. Apie tai 
vaizdžiai praneša A. L. T. ko
respondentas iš Paryžiaus. 

Kas lenkų sauvalę suvaldys? 
Alijautai troško, kad lietu

viai su lenkais susikalbėtų, 
vieną frontą bolševikams su-
darvtų. Lietuva užkalbino. 
Lenkija atsisakė apie teisingus 
lietuvių reikalavimus kiaušy-
ti. J i sauvaliauja. 

Kas lenkus proto išmokins? 
Lietuvos valdžia nusprendė 
lenkų užmačioms priešintis. 
Ukrainiečiai, kaip liūtai, ko
voja irž savo teises. Tuo tarpu 
lenkų daromos neteisybės nesi
liauja. 

Kas lenkus suvaldys? Ar 
mūsų žodžiai, rezoliucijos? 

Lenkai stato spėką. Spėka 
tik juos suvaldyti gali. Tele
gramos iš Paryžiaus skelbia, 
kad Prezidentas YVilsonas dol 
lenkų sauvalės rengiasi viešą 
užreiškimą padaryti. Lietu
viams, ukrainiečiams skriau
das nurodžius talkininkų at
stovams Paryžiuje, talkininkai 
svarsto apie paramos sustab
dymą tiems, ką duotojo žodžio 
nesilaiko. Be talkininkų para
mos Lenkija neišsilaikys. 

Lenkai tik tuomet susipras, 
kuomet pajus, kad jų užma
čios, ji] pasielgimai juos pa
čius pavojun išstato. Tuomet 
jie proto ingys. 

Juokingi tų išvadžiojimai, 
kurie mano, kad lenkus suval
dys Chicagoj sušauktas sei
mas, jo rezoliucijos. Neatsi-
žiuri lenkai į didžiausio seimo 
pasaulyje, Paryžiuje, nutari
mus, neatsižiuri į viso pasaulio 
opiniją, į savo duotus priža
dus Taikos Konferencijai — 

TIKĖJIMŲ SEIMAS. 
Neskaitant pranešimų, til

pusių telegramų skyriuje, a-
pie rengiamą Tikėjimų Są
jungą, mes du kart jau rašė
me apie ja ir redakcijos straip
sniuose. Tada buvo kalba ap
skritai apie tikėjimų sutartį. 
Dabar kyla labiau apčiuopia
mas sumanymas padaryti vi
sų tikėjimų atstovi] suvažiavi
mą, arba konferenciją. 

Tat yra nenaujas dalykas. 
Pirmutinis tikėjimų kongre
sas buvo Chicagoje 1892 m. 
Tada jame dalyvavo ir katali
kų dvasiškija su kardinolu 
Gibbonsu, arkivyskupu lre-
land'u ir kitais žymiausiais 
katalikų tikėjimo vadais Ame
rikoje. 

Tame Clucagos kongrese 
pasirodė, kad tarp viso pasau
lio tikėjimų pirmą vietą uži
ma krikščionija, o tarp visų 
krikščionijos šakų katalikų 
Bažnyčia viena atsveria visas 
k»tas savo vienybe, nuoseklu
mu, didumu ir atliktų darbų 
skaitlingumu bei reikšme 

Po to Chicaginio religijų 
k:>ngreso katalikai daugiau 
nebedalyvavo religijų suva
žiavimuose, nors tie suvažiavi
mai buvo 1896 ir 1900 m. Pa
ryžiuje ir vėliaus. Vėlesniųjų 
kongresų dvasia labai skyrėsi 
nuo pirmutinio. Chicagoje bu
vo visų delegatų minties 
bendras pakilimas prie Dievo 
ir broliški jausmai. Kongreso 
užbaigoje žydų rabinas tapo 
pakviestas atkalbėti užbaigos 
maldą ir jis kalbėjo " T ė \ e m 
sų," tai yra tą maldą, kurią 
mums paliko V. Jėzus. Vėles-

žymesniaisiais protestantų 
dvasiškiais patys nuvažiavo 
Ryman kviesti popežių, kad 
leistų katalikų atstovams da
lyvauti minėtame suvažiavi
me. Tai antras ženklas prie
lankumo katalikams. 

Dar prieš nuvažiuosiant 
tiems gerbiamiems vyrams į 
Rymą mes rąžėme, kas gali 
sutrukdinti sutartį. Yra skir
tumas katalikų ir protestan
tų pažiūrose į tikėjimą. Kata
likystė sako, kad 'ji nėra sa
vininkė Dievo apreikštų tiesų. 
J i negali jų mainyti sulig sa
vo nuožiūros, nei pakeisti 
Kristaus paliktų sakramentų, 
nei Bažnytinės organizacijos 
formų. Protestantai-gi minti
ja, kad visa religija priklau
so nuo žmogaus minties ir jo 
pažiūrų. Todėl protestantai 
gali sudaryti kongresą, kuria-, 
me kaip atstovai nubalsuos, 
taip ir bus pripažinta. Kata-
likystė-gi priešingai, negali 
atstovų balsavimui paduoti 
spręsti to, kas yra Dievo nus
pręsta. 

Šv. Tėvas su protestantų 
vyskupais ilgai ir mandagiai 
kalbėjo. Laikraščių telegramos 
ne ištisai padavė to pasikal
bėjimo turinį, o tiktai trum
pas ištraukas. Vienuose laik
raščiuose tos ištraukos prie
lankesnės katalikams, kituose 
matyti noras pakenkti pope-
žiaus vardui. Nestebėtina, 
daugelis laikraštininkų, nieko 
neišmano apie šituos augštes-
niuosius tikėjimo dalykus, o 
kaikurie dar tyčia nori padą 
ryti, kad rįmtieji tikėjimo 

MILIJONAS LIETUVAI. 

niuose kongresuose užvieš-1 veikėjai nesutiktų tarp savęs, 
patavo katalikystei priešingo
ji dvasia, gal būti dėlto, kad 
jie xiąi būdavo Paryžiuje, kur 
valdžia, buvo ir tebėra persiė
musį katalikybės neapykanta. 

Karės laiku, žinoma, nebuvo 
visatinų religijos kongresų. 
Bet karei pasibaigus Ameri
kos protestantų augštoji dva
siškija vėl pakėlė balsą su
šaukti tokį suvažiavimą. Tik 
jo jie dabar nevadina 
kongresu, o konferen
cija, turbūt, pažymėdami, 
kad katalikystei priešingoji 
dvasia toliau nebebus tuose 
suvažiavimuose. 

Protestantų episkopalų vys 
kupai: Charles P . Anderson iš 
Clucagos, Boyd Vincent iš pie
tinės Ohio ir Reginai H. AVcl-
ler iš Fond du Lac su dviem 

zoliucijų. Vaikiški manymai! 
Ir lieka tas pats ruso senai 

statytas klausimas: ka s len
kus suvaldys? 

Spėka, vien spėka. 

dėlto neteisingai perduoda a-
bejų žodžius. 

Protestantų vyskupai, išVje 
nuo šv. Tėvo apgarsino atsi
šaukimą. Jame jie pasako tik 
tiek, jog gaila, kad /katali
kai nedalyvaiis t ikėjimų kon-
terencijoje. 

Katalikai galėtų dalyvauti 
netik laikiname suvažiavime, 
bet ir nuolatinėje visų tikėji
mų organizacijoje, jei Dievo 
apreikštosios tiesos nebūtų pa
duodamas perspręsti žmonių 
balsavimams. 

Galima tikėtis, kad netoly-
moje ateityje atsiras reikalas 
visiems tikėjimams sutarus 
padaryti vieną visiems tao-
nėms bendrą visatinės doros 
prisilaikantį teismą. Tokioje 
organizacijoje Katalikų Baž
nyčia galės dalyvauti ir daly
vaus. 

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

Taip pabriežė visi lietuvių 
laikraščiai juodomis raidėmis, 
jog Amerikos Pašelpos Fondas 
siunčia Lietuvai valgomų daik
tų, drabužių už vieną milijoną 
dolierių. 

Kelios savaitės atgal suma
nyta lietuvių tarpe sutverti 
Lietuvos R. K., kurio užduoti
mi bus rinkti maistą ir drabu
žius Lietuvai. Buvo garsina
ma kaikuriuose laikraščiuose 
ir gražiai pagituota, gi kaiku
rie mūsų laikraščiai atsisakė 
nuo talpinimo. 

Kada pati Suv. Valstijų val
džia aukoja net milijoną dolie
rių vertės visokių daiktų, tuom 
tarpu daug mūsų brolių atsi 
sako būti net pritarėjais to 
švento darbo. Svetimtaučiai 
matydami mūsiškius užmaryj, 
suvargus-ūš, be rūbų ir du o 
nos kąs rk . ištiesia jiems p? 
šelpos ,/anką. Tai ar mes pa
siliktume kurčiais savo brolių 
maldavimams: Duonos ir Dra
bužių! 

Taigi lietuviai, nepaisant ko
kių jųs esate įsitikinimų ar 
pažiūrų, nepaisant kas esate 
jus : katalikas, tautininkas ar 
socijalistas, visi, sakau, į dar
bą gelbėjime mūsų brolių lie
tuvių. Rašykitės prie Lietuvos 
R. K. tveriamos organizacijos 
ir nepaisant nieko, kas žodžiu, 
kas raštu, kas darbu eikite 
gelbėti Lietuvos piliečių, mūsų 
brolių, nuo vargo. ' Jeigu jau 
svetimtaučiai atkreipia savo 
atydą ant Lietuvos gyventojų 
vargo ir duoda jiems pašelpą, 
kaip-gi daug daugiau mes tu
rėtumėm griebtis prie to šven
to darbo, rinkime maisto ir 
drabužių ypač L. R. K. savai
tėje. 

Dar kartą primename ir ra
giname prie darbo, prie darbo 
sušelpimui mūsų vargstančių 
brolių Lietuvoje. Nebūkime 
kurčiais ant jų šauksmo, bet 
imkimės darbo, darbo, kuris 
daug gali pagebėti mūsų tėvy
nės augimui, jos pastovumui 
ir naudai suvargusių brolių. 

Štai prasidėjo L. R. K. sa
vaitė. Kur dar nėra L. R. K. 
skyrių, lai juos sutveria ir lai 
tie skyriai laikosi tuomtarpu 
(laikinai) Tautos Fondo ear-
terio. Gi kur nėra T. F . sky
riaus, lai kreipiasi prie L. R. 
K. Centro ir gaus jį. Visi 
dirbkime, visi kiek galint vei
kim. Ypatingai dabar, > kada 
yra būtinas reikalas ir nevil
kinamas reikalas. 

SEKRETORIJATAS, 
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 

Red. Prierašas: Pritardami 
ir skatindami kitus prie orga
nizuojamojo darbo prisidėti, 

• • • • • 

Su Lietuviškais Parašais 
• mmm • • mm m ' 

PAVEIKSLAI 
Pirmosios Komunijos Atmintis 

Priėmė Pirmąją Komuniją .19 . .m. 
Bažnyčioje Mieste 

Klebonas Kun 
Spalvuoti paveikslai 14x9 coliu. Kaina 15c. 

Gražus nespalvuoti (Sepia) 15x10 colių. Kaina 15c 
Taipat galima gauti ir Dirmavonės Atminties Paveikslų. 

"DRAUGO" KNYGYNAS, 1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 
Turime gerą išteklių šių knygų: 

• 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c 
2. Patarmės Moterims 15c. 
3. Krikščionybė ir Moteris 5c. 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo . 1 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c 
6. Katra neišmanė? Si knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5c 
7. Marksas Antrasis 8c 
8. Ara yra Dievas ? 5c 
9. Giordano Bruno 5c 

10. Koperninkas ir Galilėjus k 5c 
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12 Socijalistų norai ir darbai 5c 
13. Revoliucijonierių tarpe 5c 
14. Apie Apšvietą 25c 
Dangaus Karalienė, padavimai apie Šv. Paną Mariją 75c 
Teisią Vadovas ir patarėja*. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus 
dalykus .- 50c 

Daina be galo 20c 
Scenos Įvairumai ; 40c 
Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū

lomas teatrų 'mėgėjams. Kaina 20c 
Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joje apie 49 dainelės.. .25c 
Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto 35c 
Rūtelė mušu dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai

čių mylimą rūtelę 15c 
Auštant. Eilės J. Mikuckio • 35c 
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio. : ^ 25c 
Vamzdys. Eilės 15C 
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio

je knygoje '. . . .' 80e 
Amžiaus galas Poruko Piloto, kuris buvo sudžia Viešpaties 10c 
Revizorius, penkių veiksmų komedija 50c 
Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry

žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu 55c 
Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui. . . i 45c 
Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų 50c 
Sudiev—mazurka 40c 
Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas 70c 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL. 

turime priminti, kad organiza
toriai neteisėtai savinasi Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 
vardą. Toki organizacija yra 
Lietuvoje. Amerikoje tegali 
būti Amerikos Raudonasis 
Kryžius. Čia tegali organizuo
ti Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų kuopas. Kodėl 
tikrojo vardo nevartoti, t y. 
rėmėjų? 

VAINIKŲ DIENA. 

Illinois gubernatorius Low-
den paskelbė prokleraacijų 
"Decoration D a y " (Vainikų 
dienos) reikale. 

Šįmet ypatingai bus pami
nima ta nacijonalė šventė. Nes 
daug kareivių žuvo karėje. 
Kareivių kapai bus aplanko
mi su parinktiniausiomis iš-
kilmybėmis. 

SEIMO KONCERTAS. 
Kas bus su liberalų seimo 

koncertu? Kas jame dalyvaus? 
Kų jie galės pastatyti? 

Stebėsi daugelis chieagiečių 
ir tokius, klausimus viens ki
tam uždavinėja. Asmenų, po 
seimo kviesliu savo vardų var
toti leidžiančių, daug atsirado 
— jiems nei dainuot, nei prieš 
publikų atsistoti nereikėjo. 
Bet kas dainuos? Kas? 

Tūli pajuokai sako: " E t , 
dentistų seimas — dentistų 
ir koncertų surengs. Pasikvies 
kelius ant pagrindų ir dantis 
trauks* Štai tau ir koncertas. 
Kiti sako, ginčijasi, kad dan

tų traukimo koncertas publi
kų isterikon gali nuvaryti, 
taigi jo nebus. Vieton to, sa
ko, skambalų iš St. Louis par
sigabena. Patampys, sako, už 
virvės, pabimbins, vienas-kitas 

staiga jie pabugs dentistų re-'paspieiuos, kaktų paraukys — 

\x važiuokit sveteliai gultų. 
Juokai juokais. O vienok | vilties yra. 

nusamdyta didžiausioji salė 
Chicagoje — Auditorium. Už 
jų vienam vakarui .seimo ren
gėjai tūkstantį, kaip niekų, 
paklos. Toj salėj Chicagos pu
blika pripratus girdėti pasau
linius dainininkus. Ten dai
nuoja Caruso, Galli-Curci, 
Farrar . Žiemų-r-ten opera. 
Kųgi liberalai ant scenos iš
ris? 

Chorų? Geriausieji Clucagos 
balsai susispietę prie Cluca
gos Lietuvos Vyčių Apskričio 
Choro ir po bažnytinius cho
rus pasisklaidę. Tiems cho
rams vadovauja geriausi muzi
kai ir dirigentai. Bet ne tieji 
chorai, ne dirigentai, ne atski
ri dainininkai liberalų rengia
mame seime" ir koncerte neda
lyvaus. 

ir jame nevisi dainininkai 
prielankiai į seimų ir koncertų 
žiuri. Bet jį visgi prisikviesti 

Belieka Birutės choras. Bet toti MČigonus.' ' Reiškia, "l ie
tuviškų" operų statys. Gi ar
tistai... Oi, oi! I r tai Audi
torium. 

Vėla, pasakoja, kad p. SI. 
Šimkus už koncerto surengi
mų išlygas pastatė. Supranta
ma, kad kitaip ir būti negali. 
Tik tiek, kad seimo neingalio-
ti kviesliai nuo išlygų lygsva
ros netekę. Begalo susirūpino 
ir dikčiai raukėsi, kuomet ly
gsvaros atgavo. Patsai-gi p. 
Šimkus, su p-lė Rakauskaitė 
ir p. Stogiu pasileido po pla
čiųjų Amerikų koncertuoti. Jei 
spės sugrįžti, tai tik keliomis 
dienomis prieš seimo koncer
tų. Tuo tarpu Birutės choras 
rūdija ir taip koncertui prisi
ruoš, kaip Dievas duos. Jei 

Birutės choras Auditorium! 
Jis permažas Auditorijai. Pra
žus, išnyks. J is persilpnas to
kiai salei, tokiai vietai. Jis ga
li išdrįsti ir eiti. Bet, švie
sioji Milda, jeigu ten atsilan
kys kitataučių muzikalė pub
lika, kų ji galės pasakyti? J i 
nusistebės choro drųsa lysti 
ten, kur tik rinktieji pasau
lio dainininkai pasirodo. Vie
ton garbės, sarmatą, pelnyti 
galima. 

Birutės choras. Atimk du 
balsu—p-lės R. ir S. jį lengvai 
ožio ragan suvarys kad ir Ra-
cino tokiu pat vardu chorą*. 
Nė balsų, nė susiklausymo. Gi 
patsai jo repertuaras. Kų jis 
ten sudainuos? Sėjau rūtą, 
sėjau metų? Suko, žada atkar-

pasirodyti! Gerai apie save 
kiekvienas choras mano. Mano 
ir Birutė, kad ji nebent koks 
choras. Apie save geras many
mas vienok choro realės ver
tės nepadidina. I r jeigu Biru
tė, neprisiruošusi, taip kaip 
stovi nutrauks dentistų kon
certo vaduoti, kas bus, močiu
te, kas bus? Ar neverciau tuo
met prie skambalo apsistoti ir 
juo vienu pasitenkinti? 

Dar vienas. Auditorium tu
ri, nežinom gerai, bet, rodos, 
suvirs šešius tūkstančius sė
dynių. Kas jųs užpildys? Kad 
taip visų lietuvių seimas bu
tų, kas kita. Bet dabar vienų 
tik liberalų. J ie vieni ir daly
vaus. Kelius šimtus publikos 
gal ir pristatys. Na, žingei-

eįs, tai eis, kaip stovi. Bet jei-1 daujančius pridėjus, gal suda-
gu taip, tai... tai... Et ! 

Esama abejonių, beg eis. 
Tie, kurie gundo eiti, prieš 
akis garbę kaišioja: Birutės 
choras, Auditorium, pasauliui 

rys kokį tūkstantį. Tūkstan
tis — didelė minia, bet ji Au
ditorijoj pražus. ; 

Oi, tas seimas, seimelis! 
J . &as. 

> 
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Lietuviai Amerikoje. 
NEWARK, N. J. 

— 
Vyčiai kruta. 

Galima sakyti, kad šįmet L. 
Vyčių 29-tos kuopos veikimas 
eina daug smarkiaus, negu ki
tados kada nors buvo. 

Gegužio 24 d. L. Vyčių be-
nas buvo surengęs puikų ba
lių Lietuvių svetainėje. 

Gegužio 30 d. 29-tos kuopos 
Vyčiai tapo užkviesti šokti 
lietuviškus-tautiškus šokius. 
Mat tą dieną nuėstas rengia 
didelį parodavimą ir E. Side 
parke (lietuvių kolonijoje) 
rengia visų tautų šokius. Tuo
se šokiuose kiekviena tauta 
šoks savo tautinius šokius ar 
šiaip parodys tautines žaisles. 

L. Vyčių 29-ta kuopa su vi
su smarkumu rengiasi ir, ži
noma, dalyvaus šokių konteste. 
Už gražiausią pašoktą tautiš
ką šokį, yra paskirtos 2 sidab
rinės taurės. Vyčiai tų šokiu 
neužmonopolizavo. Gali mo-
kinties šokti ir kiekvienas su
prantantis tą "profesiją/ 
Šokiuose lietuviams griežš Vy
čių pačių benas. 

Šokių praktikai dabar da
romi kožno panedėlio vakare 
Lietuvių svetainėj. 

Birželio 1 d. Vyčiai stato 
scenoje komediją "Aukso Die-
vaieiai." 

Birželio 29 d. Vyčiai rengia 
išvažiavimą, j Hutley, N. J . 

Spalio 5 d. Vyčių choro toas 
koncertas. 

New Yorko ir N. J . Vyčių 
Apskričio chorui besiorgani
zuojant, mūsų, t. y. Vyčių 29 
kuopos, choras nutarė prisidė
ti prie N. Y. ir N. J . Apskri
čio choro. N. Y. ir N. J . Ap
skričio choro organizavimas 
jau nuo senai buvo bandomas, 
bet pasekmių vis neturėjo. Da
bar, matyti, organizavimas ei
na smarkiai. Apskričio choro 
vedėju bus visiems gerai žino
mas chorvedis Jonas Banis iš1 

Brooklyno, kuris ir Newarko 
Vyčiu, chorą mokina. Nuo visų 
Vyčių rengiamų vakarų 15 
nuošimtis eina neturtingi] 
moksleivių šelpimui. 

Pastaruoju laiku ne\varkie-
čiai lietuviai baisiai supyko 
ant savo korespondentų, kodėl 
girdi, jie nieko neberašo į laik
raščius apie ne\varkiečių vei
kimą. Newarke veikimo ir 
gyvumo esą tiek ir tiek, bet 

užiina. Iš to gali džiaugties 
netik šioji kolonija, bet visa 
mūsų tauta. Kiekvienas trupu
tis padaro intekmę ant visos 
tautos. I r štai delko mes turi
me , džiaugties. Pirmiausiai 
džiaugiamės, kad jos yra su
siorganizavusios. Turi čia ke
lias draugijas. Jos visos, be 
abejonės, naudingos. Bet di
džiausiame naudingumo laip
snyje yra Moterų Sąjungos 
2-ra kuopa. Prisiminus ją min
tys lekia į praeitį, kur regi jų 
surengtas vakarienes, mezgi
nių ir siuvinių parodas, pre-
lekcijas ir t t . Bet ši kuopa ne 
vien praeitimi gyvena. 

Savo susirinkimus laiko an
trą sekmadienį kiekvieno mė
nesio, 1:30 vai. po piet. Kiek
vieną ketvirtadienio vakarą 
mokina moteris mezgimo, iš
siuvi nė j imo ir valgių gamini
mo. To dar negana. 

Ketvirtadienyje, gegužio 15 
d., Šv. Antano parap. svetai
nėje ši kuopa surengė prakal
bas. Kalbėpjo gerb. prof. kun. 
Pr. Bueys apie moterų teises 
ir priedermės. Žmonės didelę 
dvasinę naudą iš jo kalbos tu
rėjo. Buvo pamarginimų. O. 
Lazdauskaitė padeklemavo " J 
mano kankles," juokingą mo
nologą pasakė p-nia S. Lauri
naitienė, dekleniacijčj, " T r į s 
berneliai" pasakė K. Polubin-
skiutė. Kalbėjo ir gerb. klebo
nas, kun. H. J . Vaičiūnas, im
damas pavyzdžius iš gyvenimo. 
Ilgą laiką prof. kun. Bučys 
atsakinėjo į duotus užklausi-
irus. Vakaro vedėja buvo p-lė 
A. Jakaitė, Moterų Sąjungos 
Centro pirmininkė. Šį vakarą 
į kuopą įstojo 24 moterys. Pui
ku butų, jei vietinė M. S. kuo
pa išaugtų milžiniško didumo. 
Tą gali padaryti, nes joje ga
na daug veikėjų. 

Z-s. 

3 
TAKSUS PASILAIKANTIS 

JI DARBDAVIAI TURI 
IŠDUOTI KVITAS. 

Lietuvių Biurui, (6 West 
48-th St.) New York City iš 
įvairių vietų praneša, ' kad 
darbdaviai, pasilaikydami nuo 
svetimtaučių taksus, neišduoda 
jokios kvitos. Nesenai išleisti 
įstatymai nuo jų to aiškiai 
reikalauja. 

Sekantis paragrafas yra nau
jausias pranešimas iš Inter-
nal Revenue Bureau Koinisi--
jonieriaus ofiso ir jame aiš
kiai sakoma, kad darbdaviai 
turi išduoti kvitą patys ir ne
laukti, kad kas iš kur ją pri
siųstų. Štai kaip sakoma tuo
se įstatymuose. 

"Darbdaviai, kurie palaiko 
taksus, turi, pagal 45 regulia
cijos, kurio dalį algos jie pa
laiko, paženklinti ar tai ant iįs-
mokesnių konverturo ar kitos 
kokios poperos, svetimtaučio 
vardą, diena ir užlaikytą su
mą. Tai daug padeda pertikri-
nėjant taksų mokesčius, o 
ypatingai padeda, kuomet 
svetimtautis apleidžia šią ša
lį ir kuomet reikia žinoti, kiek 
iš jo priguli taksų. Tas taip-
pat prašalins vieną nusiskun
dimų priežastį, kuriems algos 
yra palaikomos." 

Specialis Išpardavimas 
MARŠKINIU 
DVIEJUOSE VARTOTOJŲ 

KRAUTUVĖSE. 
Idant pertikrinus visus narius ir rėmėjus, 

jog Vartotojų Krautuvėje galima pirkti gerą 
tavorą daug pigiau negu kur kitur, išstatysi-
me didelį sandelį marškinių nužemintomis 
kainomis ant išpardavimo. 

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

95c 
Šis išpardavimas tęsis per visą savaitę. 

Pasinaudokite iš šios progos ir ateikite tuo-
jaus, kol yra i ško išsirinkti. 

Mes kalbame lietuviukai. 

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

Dvi Krautuvės. 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIUS 
Lietuvis 

U 

DIDELIS MERGINAI 
DŽIAUGSMAS. 

Buvusio turtingiausio vaiko 
turi fotografiją. 

NEV7ARK, N. J. 

niekas pagyros žodžio jiems 
nesuteikia, nepapeikia, išsky
rus " V . L . " Aš vienas prisi
pažįstu, kad newarkie(v'ių nuo
latiniai dejavimai suminkštino 
mano neperkieta širdį ir aš jų 
veikimus (sau) pasižadėjau 
aprašyti. 

Kadangi newarkiečiai, kaip 
jie sako, labai daug veikia, tai 
sakau (sau) ir jų veikimo 
įspūdžiai reikės aprašyti vie
name iš geriausių lietuvių ka
talikų dienraščių " D r a u g e . " 

Kas mano aprašymų nespės 
skaityti, ar kas nenorės, o gal 
kam ir nepatiks, tai bus ne 
mano kaltė. 

Aš tik žinosiu, kad savo už
duotį, t. y. newarkiečių katali
kų vienos svarbiausios įstai
gos pusės metų prašymą atlie
ku. 

Taigi, kaip patėmijote, jau 
darb$ esu pradėjęs. 

Škic. 

CICERO, ILL 

Mūsų Moterys. 

Šios kolonijos moterių susi
pratimas vis augštyn kyla. Jos 
vis svarbesnę, vietą veikime 

Aukos, surinktos Lietuvai, 
kovo 4 d., 1919 m. per Tautos 
Fondo 1-mą skyrių. Aukojo: 

M. Buzunienė 10 dol. 
Aidukevičius 6 dol. 
Po $5.00: K. Sarapas, J . 

Agentas, A. Radzevičius, B. 
Vaškevičiutė, J . Daukšys, J . 
Balnis, B. Vaškevičienė, A. 
Staknis, S. Venckus. 

Po $4.00: Mlučas, P: Lape-
niutė. 

E. Lapeniutė $3.50. 
B. Barasevičius $3.00. " 
Po 2 dol.: S. Kalantaitis, 

M. Kutkus, K. Krumenas, A. 
Pratapas, S. Areliunas, V. 
Venckus, P. Vikičkas, S. Bar
kauskas, K. Vaškevišius, P. 
Jočis, J . Kurčis, Sereika. 

Po 1 dol.: V. Antulis, J . Bu-
denas, A. Radzevčius, O. Šim-
kiutė, S. Kavaliauskas, J . 
Montrimas, J . Škėmas, P. 
Daukšienė, S. Tarosas, A. Kaz-
las, M. Miškinis, E. Juškevi
čius, Malakauskienė, J . Čižau-
skas, V. Aimonas, Aimonienė, 
Kuisienė, Karaliūtė, P. Snar-
skis, Kairevičius, Keršis, Kut
kus, M. Baniukaitė, M. Juš-
kauskas, J . Gumauskas, Mon
kevičius, M. Vaitkutis, P. Bil-
žienė, Radzevičienė, Laukže-
mienė, Z. Staniliunas, O. Ma-
lakauskiutė. Šikšnius. 

Draugijų aukos: 

Šv. Jurgio dr-ja Laisvės 
Savaitėje, aukejo.... $225.72 

Šv. Rožančiaus dr- ja . . 10.00 
L. D. S. 14-ta kuopa... 10.00 
L. R.-K. M. S. 11 kuopa 5.00 
A. Vilimaitis LS. aukojo 5.00 

J. Brazauskas, 
202 Jefferson St 

Aną dieną sale Washingfo-
no ant vieškelio automobiliaus 
suvažinėtas turtingiausias 
šios šalies vaikas, Vinson 
Walsh McLean, 9 metų. Po jo 
liko apie 200 milijonų turto. 
Tą turtą tam vaikui, jam vos 
gimus, buvo palikęs jo tėvu
kas, buvęs aukso kasyklų sa
vininkas. 
Vaikas išaugintas auksiniam 

lopšyj, vertės 40 tūkstančių 
dol. Tą lopšį dovanoms vai
kui buvo davęs miręs belgų 
karalius Leopoldas, kuris su 
vaiko tėvuku bendrininkavo 
aukso kasyklose. 

Kaip jam gimus, taip dabar 
žuvus po automobilio ratais 
laikraščiai pašventė ilgiausias 
skiltis aprašymui. Ir buvo ko 
indomauti. 

Turint tiek pinigų vaikas 
buvo auginamas tiesiog kara
liškai. J is šalyje turėjo kelis 
nuosavus rūmus,, puošniausius 
vasarnamius. Buvo apstatytas 
būriais tarnų, tarnaičių, slau-
gotojų ir detektivų. Kiekvie
nam žingsnyj vaikas buvo sau
gojamas ir lepinamas kaip 
koks aukso kiaušinis. 

Bet nežiūrint tos aštrios ap
saugos vaiką patiko nelaimė. 
Šalę savo rūmų jis išėjo vieš, 
keliu. Kol sargai suskubo iš
eiti paskui jį, staiga pagavo 
jį pravažiuojantis automobi 
liūs. 

Už kelių valandų vaikas mi
rė. Paliko milijonai. 

Bet jo tėvai turi dar kitu 
du vaiku. Tad tie milijonai, 
likusieji nuo žuvusio, perneš
ta ant kito 4 metų vaiko. Da
bar tas vaikas yra turtin
giausias vaikas bene 
ne visam pasaulyj. 

Chicagoje gyvena 
mergina, taippat turtinga. Per-
niai jai teko but šiltuose šios 
šalies kraštuose, kur laikinai 
buvo apsistojęs ir tas žuvęs 
milijonieriukas. Kažkokiuo 
būdu ta mergina buvus arti 
stovėjus prie milijonieriuko, 
kuomet fotografas nuėmęs jos 
ir milijonieriuko fotografiją. 

Dabar angliški laikraščiai 
padeda tą fotografiją. Gi mer
ginai yra didelis džiaugsmas, 
kad jinai matoma su buvusiu 
milijonieriuku vaiku. 

Laikraščiai žuvusį vaiką 
vadina buvusiu "kunigaikš
čiu". Aukso perteklius jį to
kiu buvo padaręs. 

Nelaimė yra baisus daiktas. 
Bet ir buvusio vaiko pertek
lius yra blogas. Milijonai vai
kų skurde gema, auga ir gy
vena,. Kad tuo tarpu ten koks 
vienas vaikas nežino kur pa
dėti pinigus, nusamdomi vi
sokie ekspertai išgalvoti jam 
lepumus. J is supamas auksi
niam lopšyj. Valdo j i s rūmus, 
turi dešimts tarnų ir tarnai-
v« 
c i ų . 

BARGENAS 
Parsiduoda medinis namas ant dvie 

jų augštų. Randos neša $35.00 į mė-
nesj. Prekė $3,200.00. 

Parsiduoda naujas medinis namas 
ant dviejų augštų. Randos neša $38.00 
J mėnesį. Prekė $3,800.00. 

Parsiduoda mūrinis namas ant 2 
augštų. Randos neša $68.00 j menes j. 
Prekė $7,600.00. 

Parsiduoda mūrinis namas ant tri
jų augštų ir lotas greta. Randos neša 
$130.00 į mėnesį. Prekė $19,000.00. 

Visi tie namai randasi Cicero, 111. 
Atsišaukite pas 

boriua Atite
ka T i s o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiausial. Tu
riu savo kara-
bonua Ir auto
mobilius. 
Taipgi dides

nę dalį grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drorar 4119 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Tiruose Teismuose 
Ofisas Dldmiestyj: 

68 W. WASHD*GTON STREBI 
Kambaris • •» 

Tel. Central 6471 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeealmas, 819 W. S8i 
Tel. Tards 4681 

= 

1447 So. 
J. Mozeris, 

50th Ave., Cicero, 111. 

— -

fws.s. 
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ISSUET>BY THS 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

REIKALINGI. 
Apie 25 vyKii geri pardavėjial ku

rie guli pristatyti paliudijimus par
davinėti propertės. Gabiam vyrui j -
eigos gali siekti nuo $3,000 iki $5,000 
i metus. Atsišaukite: 

Draugas 
1800 \V. 

Publ. Co. 
46-th St. 

J. L, 

Rekalingą apysenė moteriškė dirbti 
namų darbų ir čia gyventi. Maža šei
myna. Atsišaukito 

Dr. H. Gomberg, 
4552 So. Ashland Ave., Chicago, 111. 

Itcikalingas janitorius vedęs be vai
kų prie 3 pagyvenimų namo. Už dar
bų bus duodama 3 kambarių randa, 
maudykle, Stymu šildomas, elektros 
šviesa. Atsišaukite 3215 Flournoy st. 

ar tik 

viena 

REIKALAUJAMA MAINIE-
RIŲ Ifc KROVĖJŲ. 

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

Mūsų mainos dirba kasdienį Mes 
turime abi "drift" ir "suart*' mainas, 
su 3 % pėdų iki 5 pėdų anglių. 

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

Del platesnių informacijų atsišau
kite arba rašykite: 

New River Company, 
MACDONALD, W. VA. 

Paieškau savo tėvo Mikolo Poš
kos, paeinu iš Kauno Gubernijos, ir 
Pavieto, Krakių Volastės Grinkiškės 
parapijos Kairėnų sodžiaus, apie 28 
metai kaip apleido Lietuvą. Visa lai
ka gyveno Spring Valley, UI. 6 me
tai kaip su juo nesusirašinėjų neži
nau ar gyvas ar mirės. Jis pats ar 
kas kitas malonėkite man pranešti 
Muo antrašų: 

Ona Petrauskiene 
4547 So. Marshfield Ave. Chicago. 

Paieškau savo brolio Telesforo Ara-
simo paeinančio iš Gedvilų, Bietiga-
108 parap. Jis pats arba kas apie ži
notų, praneškite sekančiu adresu: 

Viotor Arasim, 
33 W. Tupper St, Buffalo, N. Y. 

Ant pardavimo namas sulyg nau
jausių patogumų 3 augsčių turi šil
ta *r šalta vandeni. Part duoda pigiai 
n/es savininkas išvažuoja iš Chicagos. 

Ats i šauk i t e 

Juoz. Brinkczynski 
5346 Justine Str. Chicago, III. 

Telefonas Prospect 459. 

Parsiduoda automobilius vėliausio 
modelio Oldsmoblle Touring karas 
ant 7 pasažierų. Atsišaukite: 4459 So. 
Wood St. Telefonas Yards 3885. 
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RAČIŪNO NAUJI 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iš karės lanko, bolševikų dar

bai ir iliustruotos dainos. 
Bus rodomi 

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

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

A. T. RAČIŪNAS, 
1632 N.LaSalle St., Chicago,Ill. 
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DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisų iš 845 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus^ 
Dabar ofiso adresas yra šitoks: 
700 NORTH ASHIiAND AVENUE 

Kampas Huron Gatvės 
ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Priėmimo valandos vakarais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

Dr. E. McGUIRE 
SPECIALISTAS 

Gydyme skaudamu Akiu. Ausų. 
Nosies ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4.00. 

Ofiso valandos: 1 iki 5 po pietų: 7 
iki 9 vakare kasdien. Nedėliomis: 

1 iki 4:30' po pietų. 
5000 SOUTH ASLAND AVENUE 

i Kampas 50tos gatvės Cliicaco. U! 
Telefonas Prospect 7995 

n-

0r. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKlnley S744 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
1457 South Westent Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

= 
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Dr. G. M. GLASER ! 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, W. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro

niškų ligų. 
O F I S O V A L A N D O S : K u o 9 ry to į 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo S 

Nedėliomis 
Telefonas Tards 

iki 8 valandai vakare, 
nuo 9 iki 2 po 

687 
piet. 

• » > > m 

Dr. M. Stupnicki] 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5033 

Valandos: — 8 iki 11 19 ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.! 

t 

Ii I 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 — 1? ryt*; € — 9 

vakare Tel. Canal 43671 

{ » » » • > » » • ! • » » » » — ! » • • • , • » • • • » » — » ~ » g 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D, 
Lietuvis Akių Specijalistas 

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

1553 W. 47ta Gatvė 
Kampas Ashland Ave. 

Chicago, 111. 
Telefonas Drover 9660. 

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

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki< 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 11 
4649 S. Ashland Ave, kamp. 47 St.< 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

Dr. P. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pullman 342. 

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

S 
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I Dr. S. Naikelis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4713 So. Ashland Ave. 

Pitone Drover 704* 
į Cicero office: 4847 W. 14th St. 

Phone Cicero 5M1 
Rezidencija 8334 W. M«n 84. 

Phone Frospeu* 8535 
9fllllltlllltlllllllllllUIIIIIinfllltfffHHliHI 
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Tel. Drover 7*43 

Dr. C. Z. VezeHs 
LDETUVTS DEHTISTA8 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 
Nedėliomis pagal sutarime 

471S SO. ASHLAND AVKMC* 
arti 47-tot Gatves. 

:•:•. 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Kambaris 324 Tel. Central 639( 
Vakarais 2911 W. 22-nd Street I 

Tel. Rockwell 9999 
CHICAGO, ILL. 

'; DR. G. F. YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas jis atidaro savo ofisą 
po numeriu 

4722 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Chicago, 111. 

Valandos: 9 išryto iki 8 vakare; i 
Nedėliomis ""* HJrrt'o "-: ? »"""> pf^tn 

Telefonas Pullman 49 

GYDYTOJAS EB 
CHIRURGAS 

DR. W. A. MAJ0R 

Ofisas 11719 Michigan Ave, 
Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1 11 
2 po pietų — 4:30 iki 8:30 vakarf 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto ̂  

Parsiduoda pigiai mūrinis namas 6 
kambarių, šiltu vandeniu apšildomas. 
Yra užpakalyj garadžius, apšildomas. 
Atsišaukite pas savininką: 3436 So. 
Oakley Ave., Chicago, IU-

.Pigiai parsidupda namas lietuvių ap 
gyventoji kolonijoj ir netoli lietti-viš 
kos bažnyčios (prie Franctsco Ave. 
ties 43 gat. Brighton Parke). Penki 
kambariai, maudynė; didelis skiepas 
ir viršus. Viskas ištaisyta. 

Atsišaukite pas savininką: 
4031 S. Rockwell St. 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ukę, tai 

apsimislyk ar tavo įnešti pinigai 
tau išeis ant naudos. Tiktai lie
tuvių tarpe tu turėsi gerą, pui
kų ir linksma gyvenimą,. Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes jie neturi bosų, jų 
gyvenimas yra užtikrintas ir ka
da nori tada dirba. Michigano 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kelis 
šimtus savo tarpe, turi parapiją., 
kelias draugystes ir visokius pa
silinksminimus, čionais gyve
nantieji anglai siūlo mums savo 
farmas ant pardavimo, taigi tie 
kurie norite pirkti farmas mūsų 
šv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie jums 
kuogeriausia patarnaus. 

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

KAZ. DAUNORA, 
šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 
Box 7, Ouster, Mich. 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1T58 W. 47tb St., Chicago, 111. 
1757 W. 47tii St., Chicago, IM. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

IA5TER 5Y5TEM 

metonos gerai pritaikinti akiniai 
us palengvinimu del Jūsų akių. 

Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalną 
net taip žemai net iki $*•••• 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
l-čios lubos vlrS Platfo aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 1«, 17 ir 18 
Tėmykite l mano parašą. 

Valandos: "nuo 9 vai. iiryto iki 9 
vai. vakare. Nadėlioj nuo 8 vai. 
ryto ik) 18 valandai diena. 

Mokykis Kirpimo Ir Designing 
Vyriškų Ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo ir ypatiškas moki! 
mas parodytus jus žinovų J 
laiką. 

Mes turime didžiausius Ir gei 
sius kirpimo designing ir siui 
skyrius, kur mes sutelksime prakt 
ką patyrimą, kuomet jus mokyi 
Elektros varomos masinos mūsų 
vimob skyriuose. 

Jus esate užicviečiami aplankyti 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku 
dieną ir vakarais Ir gauti speciji 
kai pigią kalną. 

Petrenos daromos pagal Jūsų 
rą — bile stailes arba dydžio, tr 
le madų knygos. 

MAKTER DESIGUUTG SGHOO] 
J. F. Kasnioke, Perdėttnis 

Persikraustė ,iš 118 N. LaSalle 
J. 190 N. State gatvę; kampas La] 
gatvės. 4 lubos. 

1 .t =E 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllfll 
Resid. ŠSf So. Asrland Blv. ChU 

Telefonas Haymarket 2544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriški 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted SU Chlf 
Tel etosas Drover 1698 

VALANDAS: 10—11 ryto f—8 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—11 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiaiiiiiiiiiiniiiiiiaiiiii 



D R A U G A S Pirmadienis gegužės ?6, 1919 
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S PIRMĄ 
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Įvyko Šv. Kazimiero Seserų 
67ta ir Rockwell gatvės 

s, 
Prasidėjo Ned., 25 d. geg. ir tęsis iki 1 d. birželio 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i m t u 
BAZARAS bus kitokis, negu kur rnatei. š ta i keli dalykai, kuriais užsiindomausi: 

Žaislų budos. Budos su gražiais dalykais. Japoniška arbatinė, kur vaišinama 
ir "chop suey." "Burt ininkai" , svečiams ateitį praeitį ir laimę išburiantieji. Arklių lenkty
nės. Restauracija, kur liežuvis juoksis, skanių valgių ir gėrimų paragavęs. 

Kitų nebeminėsime. Atvažiuokite—pamatysite. Nori tyro oro? ^liesto durnai įkirėjo? At
važiuok į BAZARĄ kasdien. Neapsivilsi ir apsimokės. 

Nori gerą darbą, atlikti? Važiuok pas mus į BAZARĄ, žinant, kad visas pelnas eis Vie
nuolyno naudai. Kad ir pelno neduosi—ačiū už atsilankymą. Mes visus gražiai priimsime. 

Na, jei nenori šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno pirmąjį BAZARĄ atlankyti—visvien at
važiuok. Pasi pažinsime. 

Prašome! 
Bazaras atsidarys kiekvieną nedėldienį ir šventėse (Šeštinių ir Decoration Day) nuo 

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

Visus kviečia nuoširdžiai ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
, I R 

r * s . BAZARO RENGIMO KOMISIJA. 

i 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Pirmadienis, gegužės 26 d., 
Šv. Filypas Ner. 

Antradienis gegužės 27 d., 
Šv. Bedas, kun. Ranulfas. 

SUSIDAUŽĖ DU AUTOMO
BILIU ANT TILTO. 

CHICAGO RENGIASI PASI 
TIKTI KAREIVIUS. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

CHICAGO, ILL. 

Miesto gatvės nupuošiamos. 

Vieną praeivį intrenkė upėn; 
tas žuvo. 

. . Ana diena ant Rusli tilto, 
skersai Chicagos upės, Įvyko 
baisi nelaimė. Kits prieš kitą 
•tiltu važiavo du automobiliu. 
Vienu automobiliu važiavo 
Dr. Floyd Moore, 606 E. 112 
gat., kitu — Robert Norberg, 
245.") Semi nary a ve. 

Vietoje prasilenkimo abudu 
automobiliui smarkiai susi
daužė. Pastarasis nuo susidau-

Ižimo atvirto tilto šonan, nu
trenkė upėn tuo metu praeina111 
|tį žmogų, sulaužė tilto atspa
rą ir pakibo ant vandens. 

Tuo tarpu intrenktas upėn 
[žmogus ėmė šaukti pagelbos. 
Kol kaip reikiant pasiskubin
t a su pagelba, nelaimingasis 
[nuskendo. 

Tas nelaimingas žmogus bu-
f?o jaunas vyras, WiUiam A. 

shoen, 4224 So. Mozart gat., 
llinois Seed firmos knygve-
lis. Po jo paliko jauna mote
ris su kūdikiu. J i s po dienos 
t&rbo ėjo namo, kuomet įvyko 
ta* baisi nelaimė ir pakirto jam 

rvastį. 
Policija suareštavo automo-

>iliu yažiavusį Norbergą. Dr. 
Hoore nebuvo areštuotas, tik 

įskiau išklausinėjamas. 

Katalikų Vienybės Susirinki
mas. 

Tomis dienomis, kaip jau 
buvo rašyta, Chieagon parke
liauja vokiečius nuveikusi 33 
divizija, buvusioji valstijos 
naeijonlė gvardija (milicija). 

Vidumiescio gatvės nu
puošiamos. Ruošiamasi prie 
didelių iškilmybių. 

Bet ar pagalvojama, ar tie 
visi paliuosuoti iš tarnybos 
vyrai gaus sau tinkamus dar
bus. 

CITY HALL KLERKAI REI
KALAUJA DIDESNIŲ 

ALGŲ. 

L. R. Katalikų Vienybės 
Centro nepaprastas, didelei 
svarbus susirinkimas atsibus 
antradienyje, gegužio 27 d., 
lygiai 8 vai. vak.. Dievo Ap-
veizdos par. svetainėje. Sky
rių ir draugijų atstovai, pri
bukite. Kviečiami Tautos Fon
do valdybos ir visi katalikai 
veikėjai bei veikėjos. Atminki
te, kad labai svarbus susirin
kimas ir nepamirškite pribūti. 

Valdyba. 

nuolijos. Kiekviena moteris ir ldaitė ir Eugenija Griniūtė. 
mergaitė katalikė privalėtų 
tapti nare-remėja Šv. Kazi
miero Akademijos. Lai kiek
viena kolonija seka pavyzdį 
To\vn of Lake darbščiųjų mo
terų. Tos pačios darbščiausios 
bitutės Town of Lake,-susidė
jusios su North Sidės parapi
ja apėmė tris dideles būdas 
vesti ir dirbti jose Vienuoly
no bazare. 

Garbė joms už tai! 
Pašalietė. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

LABDARIŲ KUOPOMS. 

L. Vyčių susirinkimas. 

Praeitą trečiadienį vietos L. 
Vyčių 13 kp. laikė susirinki
mą. Šiame susirinkime dau
giausia tartasi apie visuome
niškus kursus. Kursų nauda ir 

j viskas plačiai visiems išaiškin
ta. Iš kursų vykdinimo komi
sijos narių paaiškėjo, kad ir 

City Hali klerkai Chicagoje 
turi savo uniją. Tos unijos 
viršininkai pareikalavo VI
KRIUS klerkams padidinti al
gas — $1.1 daugiau per mė
nesį kiekvienam. 

Jei kaip. sakoma, klerkai 
savo tą reikalavimą paremsią 
streiku. 

MYLĖJOSI TIK KAREIVIO 
UNIFORMOJE. 

Fred Zoeller buvo kareivis, 

Kuopos, kurios dar neatsiė 
mėtė dėžučių ir kvietkelių del 
4 ' tag day" , kurį įvyks Kapų l*i**» Jau nuskirtas. Kursai 
Aplankymo dienoj, kaip ir ki
tais metais, malonėkite tai pa
daryti. Tuos dalykus galima 
gauti pas p. A. Dargį, 726 W. 
18th St. Arba galėsite gau
ti Centro susirinkime, kuris į-
vyks seredoj, 28 d., gegužio, 
Dievo Apveizdos parap. sve
tainėj. 

Valdyba. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Šv. Kazimiero Akademijos 

rVOLLANDO UŽMUŠĖJA 
LAIKOMA KALĖJI

ME. 

visuomet vaikščiojo nnifor- . j ^ ė j u draugija įsisteigė vos 
muotas. Tad jis, kaipo toksai, p G ^ m(nws\ų a t g a l , bet jau 
patiko ne vienai vėjavaikei 
mergaitei. 

Su viena pagaliaus jis ap
sivedė šių metų* pradžioje. 

Dabar Zoeller paliuosuotas 
iš kareiviavimo. Ir jis krei
pėsi teisman prašydamas per
siskyrimo su savo moterimi. 

Prašyme Zoeller pažymi 

savo narius skaito šimtais. 
Visos Chicagos ir apielinkės 
parapijos turi jau savo sky
rius, bet ypatingo pažymėjimo 
užsitarnauja Šv. Kryžiaus 
(Town of Lake) parapijos A. 
R. skyrius. J i s turi 161 narę. 
Prie jo susispietę darbščiau
sios ir labiausiai susipratę mo 

60 metų senė Mrs. Vera Tre-
»gni<vr, kuri nesenai nužudė 
*aul Vollandą, ir tolesniai lai-
;oma kalėjime. 

Jos advokatai išrupino ją 
jfcliuosuoti po paranka. Atsi
rado bondsmanas, kurs stato 

t5,(K)0. Bet senė už tos pa
rankos pastatymą bondsmanui 
tuo jaus turi užmokėti $500. 

Neturi reikalingu pinigų, 
td turi būti kalėjime ligi by

los. 

PERDAUG TAGAVIMO 
DIENŲ. 

faktą, kad kol jis buvęs uni- t e r y s i r m e rgai t£s ; ir nežiu-
formoje, moteris buvusi jam r i n į į v a i r i ų k H u ^ k o k i o s 

prielanki, Bet dabar atsisakiu- j o m s t o n k a p e r k en tė t i , jos vis-
si su juo gyventi. 

Tai paprastas čia šiais lai 
kais atsitikimas. Po karės pa 
sididina skaitlius persiskyri 
mų. 

ŽMOGŽUDĖ BUS TEISIAMA J 

Grand jury nusprendė paves
ti kriminaliam teismui už vy
ro nužudymą Mrs. Einma D. 
Simpson. 

Balandžio 25 dieną Mrs. 
Simpson savo vyrą mirtinai pa 

Chicagoje perdaug rengia-
la " t a g " dienų. Kas tik su

galvoja kokį nors daiktą, tuo-
Įaus ir gauna leidimą viešai 
rinkti aukas nuo žmonių gat
vėse. 

Dabar miesto taryboje yra 
įftdnotas sumanymas per me-
i> leisti tik dvi " tag" dieni, 

tai tik viešais Chicagos 
ikalais. 

šovė teismo bute. Tasai andai 
nuo to pašovimo mirė Šv. Lu
ko ligoninėje. 

20 VOKIEČIŲ NEDUOTA 
PILIETYBĖS RAŠTŲ. 

Teisėjas Bowles atsisakė iš
duoti galutinus pilietybės ras
tus 20 vokiečhi. Nes karės me
tu jie visi pasidavė Vokieti
jos ar Austrijos konsulių glo-
bon, kad nepatekti šios šalies 
kariuomenėn. 

Tokie žmonės negali but 
šios šalies piliečiais. 

vien rankų nenuleidžia, bet 
dirba prakilnų darbą. Surinko 
daug daiktų bazarui, taip-gi 
įjudino moterų draugijas, ku
rios netik prisidės darbu, bet 
prisidėjo ir aukomis sekan
čios : 

prasidės utarninko vakare, 
birželio 3 d., Šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėje. Lekcijas 
duos gerb. prof. įun. Pr. Bu-
čys iš apologetikos. Nuolati
niais lankytojais užsirašė visi 
nariai. Linksma* kad visi su
pranta kursų svarbą ir siekia 
apšvietos, kuri, kaip liaudį, 
taip ir tautą veda prie gerbū
vio. 

Paskui atstovės iš Akademi
jos Rėmėjų skyrio, M. Šedie-
nė ir A. Baltutienė, užkvietė 
vyčius į Seserų KazimierieČių 
bazarą. Visi pasižadėjo per vi
sas dienas skaitlingai bazare 
dalyvauti ir jį remti. 

Šiame susirinkime prie kuo
pos prisirašė 6 nauji nariai. 

Mūsų kuopos veiklumas ir 
narių skaičius auga. 

V. 

Paskui dainavo duetas p-lių E. 
ir V. Volteraičių. P-lė J . Ur
bi utė griežė ant smuiko. Jai 
ant pijano akomponavo B. 
Nausėdaitė. Paskui dainavo 
solo p-lė Ona Vilkiutė. Visa 
muzikališko programo dalis 
gerai buvo išpildyta. 

Ant galo kalbėjo gerb. kle
bonas, kun. M. Krušas, ir sa
vo kalboje pabriežė, kad tikė
jimas turi didelę svarbą mote
rių gyvenime. Taip-gi pažymė
jo, kad tarpe mūsų katalikių 
moterių yra stiprus ryšis kaip 
Mbt. Są-gos organizacija ir 
kvietė visas prie jos prisira
šyti. Vakaras pavyko. Kuopon 
prisirašė kelios narės. 

Korespondentė. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Sąjungietės darbojasi. 

Utarninke, gegužio 20 d., 8 
vai. vakare, Moterių Sąjungos 
2l-ma kuopa laikė susirinki
mą. Susirinkimas buvo šau
kiamas vien del pasitarimo ir 
surengimo Moterių Sąjungos 
Savaitės vakaro, kuris įvyks 
geg. 29 d., Davis Square parko 
svetainėje. Tas vakaras yra 
rengiamas vien del moterių ir 
mergaičių, kad galėtų arčiau 
susipažinti su A. L. R.-K. Mo

terių Sąjunga. Visos moterys 
ir mergaitės turės progą ką 
nors gera ir naudingo išgirsti. 
Vakaras bus surengtas su vi
sokiais pamarginimais. Taipgi 
kalbės žymus kalbėtojai. 

Girdėjau, kad laike M. S. 
Savaitės ir įstojimas bus su
mažintas. Kurioms rupi mo
terių idėja, kviečiamos prisi
rašyti, kuomet yra proga ir 
įstojimas sumažintas. 

Mūsų sąjungietės darbuoja
si. Jos remia visokius prakil
nius užmanymus. Antai Šv. 
Kazimiero vienuolyno rengia
mam bazarui nutarė paaukoti 
$25.00. Garbė Mį S. 21-mai 
kuopai. 

Prie progos verta pažymėti, 
kad kuopa buvo surengus va
karą balandžio mėnesyj. Nors 
raportas nebuvo pilnai išduo
tas, bet spėjama, kad gryno 
pelno liko $350.00. Niekas nei 
nepamanė, kad Moterų Są
jungos kuopa galės tokį vaka
rą surengti. 

Valio M. S. 21-ma kuopa. 
M. M. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

A. L. R.-K. Moterių Sąjun
gos 1-ma kuopa surengė agita-
tyviškas prakalbas gegužio 15 

d., 1919 m. Nežiną kokios prie
žasties dėlei, žmonių tesusirin
ko mažai. Gal lietaus pabūgo. 

Apie Moterių Sąjungą kal
bėjo p-lė B. Abromaitė, aiškiai 
nurodvdama nauda moterių 
organizacijos. Taip-gi trumpai 
kalbėjo p-nia A. Nausėdienė. 
Narių-prie kuopos tą vakarą 
prisirašė šešios. Labai gaila, 
kad tokioj milžiniškoj koloni
joj moterys dar nesukrunta 
spiesties į vienatinę, didžiau
sią ir prakilniausią draugiją 
—Moterų Sąjungą. 

Nesenai čia įsisteigė Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
draugija . Gridėti, kad visos 
dirba kaip bitelės del busimo
jo Vienuolyne bazaro. Bepigu 
dirbti, kad gražiai tam darbui 
pritaria ir jį remia mūsų ger
biamas klebonas, kun. M. Kru
šas. J is netik pats aukoja ir 
dovanas, duoda Vienuolynui, 
bet su visa savo parapija ir 
mok5rklos vaikučiais žada at
lankyti bazarą. Kad taip visi 
mūsų gerb. dvasiškiai atjaustų 
svarbą ir naudą tos mūsų 
brangios įstaigos, kitaip pas 
mumis stovėtij mūsų jaunimo 
auklėjimas ir tautiškas susi
pratimas. 

Pasisekimo rėmėjoms prakil
nių darbų! Plėštekė 

• 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Mot. Są-gos 1 kps. vakaras. 

Gegužio 11 d. Moterių Są
jungos 1-ma kuopa surengė 
vakarą su puikiu programų 
pagerbimui Motinų Dienos ir 
podraug atidarymui Moterių 
Sąjungos Savaitės. 

Pirmiausiai sulošta veika
las " K u r i neišmanė." Veika-

Tretininkų draugija. . . .$42.50|ia s statytas scenoj pirmą kar-
Mot. Są-ga 21 kp 25.00 tą. Agotos Dvylienės rolę atli-
Šv. Agotos dr-ja 25.00 
Šv. Elžbietos d r - j a . . . . . . 25.00 

ko A. Baltaduonienė, Franc. 
Jastrombskienės—P. Ignatavi 

Šv. Veronikos d r - j a . . . . 10.00.čiutė, Elenos Jastrombskaitės 
Šv. Pranciškaus dr- ja , . 10.00 j _ R . Galkiutė, Moteries ukinin-

kės—Fr. Atkočaitė. Šio veika-
Viso dovanų nuo dr-jų $137.50 , 1 0 lietuviška dvasia visiems 

Ypatingai gražiai ir nuošir
džiai darbuojasi šios ponios ir 
panelės: M. Brenzaitė, Bajo-
riuniutė, Miksai tė, Brazaus-
kiutė, N. Sakitė, Trakšelaitė, 
Galnaitė ir kitos, taip-gi po
nios: Daukšienė, Šedienė, Pet-
roševičienė ir daug kitų, kurių 
pavartlžių neteko sužinoti. 

Labai malonu ir pagirtina, 
kad Town of Lake moterys 
taip supranta svarbą mūsų 
vienatinės įstaigos, Šv. Kazi
miero lietuvaičių Seserų Vie-

patiko ir reikia pažymėti, kad 
sąjungietės savo roles atliko 
natūraliai. Jos pasirūpino ne
tik tikrus lietuviškus parėdus, 
bet ir naginaites* Garbė rezi-
soriui p. B. Jakaičiui, kad taip 
puikiai išlavino aktores. Rei
kia priminti, kad p. B. Jakai
tis yja atsižymėjęs lošėjas. Po 
lošimui sekė muzikali ška dalis 
programo. Pirmiausiai dėkle-

i 

mavo eiles "Mot ina" mažutė 
Felicija Nausėdaitė. Duetą ant 
pijano išpildė Felicija Nause-

Pirk Gramafoną pas mus! 
Kur yra didžiausias pasirinkimas visokių gramafonų. Kožnas gramafonas yra gvarantuo-

tas ant 10 metų. Mes. parduodame daug 
pigiau kaip kiti. Kainos nuo $10.00 iki 
$350.00. Parduodame ant lengvų išmo-

E-4U0-

Užlaiksome didžiausią gramafonų ir re
kordų krautuvę Chicagoje, todėl ateikite 
arba rašykite. 

Kiekvienam pareikalavus kataliogus pa
siųsime veltui. 

Priimam Liberty Bondsus už pilną prekę. 

Nauji Lietuviški Gražiausi Rekordai: 
Valužė, lndainavo -Medžiotojau, 2 daljs, Dialogas, atliko Ple-

niunas ir Lusnakojis. 
E-4099—Referatas apie nosis ir Jaunystės atsimini

mus, Monologai. 
E-4098—Gerkite žaltyšiai ir Oi kas Sodai do Sode

liai, Šimkaus choras. 
E-4181—Alvito Ežero Bangos, Polka-Mazurka. Vil

niaus Orkestrą. Pilviškių Valsas, Kauno 
kapelija. 

E-3796—Eisiu Mamai pasakyti ir Bernužėli Nesvo-
liok. M. Petrauskas. 

E 37 97—Jau kad Aš Augau pas Motinėlę ir Šią Ne-
dėleiią. M Petrauskas. 

E-3798—Esu Garsingas Vyras ir Kur vėją Pučia, 
lndainavo Ant. Kvedaras. 

E-S799—Tamsioji Naktis, Valcas ir Vilniaus Polka. 
E-3S40—Ant Kalno Karklai Siūbavo ir šią Naktelę 

per Naktelę Miego Nemiegojau. lndaina
vo M. Petrauskas. 

E-3841—Vai kad Aš Išjojau ir Atėjo Žiemelė, indai -
navo M. Petrauskas. 

E-3842—Sveika Marija ir Ave Marija, lndainavo 
Karužiutė. 

E-3905—Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergu
žėlė, lndainavo Šimkaus choras. 

E-3906—BijunėO Gražus, Bijūnėli žalias, Važiavau 
Dieną, indainavo Šimkaus choras. 

E-33 4 8—Suktinis ir Valia Valužė, lndainavo M. 
Petrauskas, 

E-3349—Prirodino Seni žmonės Man Jauną Mergele 
ir Kur Tas šaltinėlis. lndainavo M. Pet
rauskas. 

E-3625—Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva, indainavo 
Karužiutė. 

E-8626—Ant Šešupės Kranto, Polka ir Lelijos Žie
das, Valcas. 

E-3623—Ilgu, Ilgu Man ant Svieto, indainavo M. 
Petrauskas ir Mano Skarbas, Valcas. * 

E-3624—Šienpiutė, Polka-Mazurka ir Kur Upelis 
Teka, Polka. 

E-3940—Naujas Rusijos Himnas, Choraa 
E-3898—Kadrilus ant abiejų pusių, Rusų Benas. 
E-1700—Galiopas ant armonikos. 
E-4165—Rusijos Liuosybės Maršas ir kitos melio-

dijos. Orkestrą. 
A-1733—La Marselete ir Bože Caria Chrani. Mili-

tarinė Orkestrą. 
A-2695—Jūreivių Maršas ir Skrajotojų Maršas. 
E-2336—Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis 

Teka. 
E-2357—Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis. 
E-2358—Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą. 
E-3191—Ant Marių Krantelio ir Saulutė Tekėjo. 
E-1247—O kur buvai Dėduk Mano ir Ungarų šokis. 
E-2225—Einu per dvarelį ir Gaila Tėvynės. 
E-2226—Per Girią Girelę ir Linksminkimės. Polka. 

PASARGA. Į kitus miestus mažiaus nesiųsime kaip 6 rekordus. Už prisiuntima tavorų 
mes uimokam. 

JUOZAPO F. BUDRIKO KRAUTUVE 
3343 S. Halsted Street - - Chicago, 111. 




