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METAI-VOL. IV. No. 121 

Talkininkai daro kai-ku-
riuos nusileidimus 

BOLŠEVIKAI NUPUOLĘ 
DVASIOJE. 

Nes visuose frontuose 
nuveikiami. 

Hindenburgas nori gauti 
prieglaudą Šveicarijoje 

KAIKURIUOSE DALYKUO
SE TALKININKAI NUSI
LEIDŽIA VOKIEČIAMS. 

I 
PrincipijaJės sąlygos 

neatmainomos. 

HINDENBURGAS IEŠKO 
PRIEGLAUDOS ŠVEI

CARIJOJE. 

Paryžius, geg. 26.—Vokiečių 
atstovai Versaillese, kaip ir 
laivo pramatoma, notas paskui 
notas siuntinėja talkininką 
konferencijos pirmininkui. Sta
to paklausimus, reikalauja vi
sokių palengvinimų ir atmainų 
taikos sąlygose. 

Talkininkai i svarbesnes no
tas atsako. Kaikuriuose daik
tuose padaro nežymius nusilei
dimus. Bet principijalės sąly
gos stovi neatmainomos. 

Vokiečiai » _..-vai dar vi 
pluoštų notų žada pristatyti 
talkininkams. Ir, regis, prail
ginto laiko neužteks, kad į tą 
tinkamai atsakyti vokiečiams. 

Vokiečiai buvo reikalavę 
kaikurias sąlygas padiskusuo-
ti žodžiais. Bet talkininkai at
metė reikalavimą. 

Iš visako matyt, kad vokie-
čiai patvirtins taikos sutartį, 
(ii to s visos siuntinėjamos no
tos—tai tik paprasti diploma-
iniai formališkumai. 

Šveicarijos vyriausybė apgal
voja tą klausimą. 

UŽDRAUSTA LEISTI LAIK 
RAŠČIAI ŠVENTĖMIS. 

Christiania, geg. 26.—Norve
gijos vyriausylH? paskelbė pa-
rėdymą, sulig kurio uždrau
džiama leisti laikraščius sek
madieniais ir šventomis dieno
mis. 

ŽUVO 6 ŽMONĖS. 

Baltimore, Md., geg. 26.— 
Cbesapake užlajoje sudegė pa-
sažierinis garlaivis Virginia. 
6 žmonės žuvo. Nuostoliai sie
kią milijoną dolierių. 

KAROSAS IŠKELIAVO 
LIETUVON. 

( " D r a u g u i " telegrama). 

New Haven, Conn., geg. 25. 
—Lietuvių Prekybos Bendro
vės atstovas Jonas'Karosas va
kar po pietų iš New Yorko iš
keliavo Lietuvon. Manoma, 
kad už dešimties dienų jis bus 
Kaune. 

Nuo Lietuvos žemdirbvstės 
ministerio Stulginskio Lietu
vių Prekybos Bendrovė gavo 
užsakymus žemdirbystės įran
kiams. 

Gudas, Roman. 

Geneva, geg. 26.—Vokiečių 
fieldmaršalas von Hindenbur
gas aujj dieną oficijaliai krei
pėsi į Šveicarijos vyriausybę 
prašydamas šitos, kad jam bu
tų leista Šveicarijoje apsigy
venti kaipo paprastam pilie-
v " 

cnu. 
Nesenai fieldmaršalas vra 

nupirkęs puikų vasarnamį ant 
ežero Constance kranto. 

Prašyme jis paž.. mi, kad vi-
KK i&rės iii<-t^JTH hrn';ir> lik 
14 dienų atostogų. 

Nežino kas daryti. 

Šveicarijos vyriausybė, ga
vusi tą prašymą, nežino kas 
daryti. Vyriausybė žino, kad 
von Hindenburgas yra monar-
chistas, kad jis gali čia pla
tinti visokiausias intrigas. 

Bet jam atsakyti prieglaudą 
butų nesmagus daiktas. 

Pasakojama, kad vyriausybė 
gal sutiks jį įsileisti Švencari-
jon. Bet pirm visako jis turės 
gvarantuoti, kad čionai jis bus 
ramus, nedarys jokių intrigų. 

Savo keliu Šveicarijoj gyve
nantieji vokiečiai varo plačią 
propagandą prieš talkininkus 
ir jų reikalus. 

Karolis saugojamas. 

Buvęs Austrijos imperato
rius Karolis su šeimyna gyve
na puošniam vasarnamyj neto
li Genevos. J is oficijaliai neat
sisakęs nuo Austrijos sosto. 
TodeJ dabar apturi jis daugel 
grūmojančių laiškų su reikala
vimais, idant oficijaliai atsisa-
kvtų nuo sosto. 

Ties jo rūmais del to padvi
gubinta sargyba. Į rūmų daržą 
neįleidžiamas nei vienas sve
timas žmogus. 

Karolis susirašinėja su savo 
šalininkais, pasilikusiais Vien-
noje. | 

Omskas, geguže 26.—Siberi-
jos valdžios armijos genera-
liam štabui pranešama, kad 
bolševikai didžiai nupuolę dva
sioje. Sumobilizuoti darbinin
kai ir valstiečiai prie pirmu
tinės progos dezertuoja iš bol
ševikiškų eilių. Bolševikus ap-
leiHžia net ir tie, katrie pir
miau uoliai veikė bolševikiz-
mo reikalais. Daugelis bolševi
kų valdžios komisarų išreiškia 
nepasitenkinimą dabartiniu 
stoviu. Atvirai jie pasakoja, 
kad apleisią valdžią ir dumsią 
iš Rusijos. 

Siberijos laikraščiai spauz-
dina rezoliucijas, padarytas 
valstiečių susirinkimuose Sa
maros apskrityje. Valstiečiai 
sako, kad jie prašalinsią iš sa
vo tarpo visus bolševikizmo 
šalininkus ir neatlaidžiai ko
vosią prieš bolševikus. Sako, 
tam tikslui suorganizuosią 
stiprius būrius, gi jei kaip, tai 
dar kuoveikiaus prie ginklų 
pašauksią visus vyrus nuo 18 
ligi 50 metų amžiaus. 

Bolševikų organas Naša Pu t ' 
pripažįsta Siberijos armijai 
stiprybę. Sako, perniai bolše
vikams vyko kariauti prieš tą 
armiją. Bet šįmet ta vis smar-

t5,ooo žMONiy žuvę 
NUO UGNEKALNIO 

VERŽIMOSI. 
Amsterdam, geg. 27. — Čio

nai Central News depešoje 
pranešama, kad Java saloje 
staiga pradėjo veržties ugne-
kalnis Kalut. Lava užliejusi 
apie 20 aplinkinių miestelių 
ir sodžių. Apie 15,000 žmonių 
žuvę. 

CLEVELANDE ŽUVO PAS
TOS LAKŪNAS. 

Užsidegė pastos lakstytuvas ir 
krito žemėn. 

Cleveland, geg. 27. — Lakū
nas McCusker tarpe šio mie
sto ir Cliicagos lakstytuvu ve
žiojo laiškus. Užvakar jis su 
lakstytuvu pakilo oran. 200 
pėdų augštumoje staiga užsi
degė lakstytuvas. Lakūnas iš 
ano šoko laukan ir krito ant 
žemės kaip akmuo pirmiau lak 
stvtuvo. 

w 

Tą atsitikimą matė daugelis 
žmonių. Sako, visųpirma iš 
lakstytuvo blykstelėjo juodų 
durnų kamuolys. Ir staiga pa^ 
sirodė liepsnos. Tuo metu la-

Paryžius, geg. 26.—Laikraš-' kūnas smogė žemyn. Turbūt 
tis Ecbo de Paris praneša, kad ' pabūgo gyvas sudegti. 

KUOMET VOKIEČIAI PA
TVIRTINS TAIKOS 

SUTARTĮ? 

Bolševikai kreipiasi į 
moteris ginti Maskvą 

Vokiečiai nori turėti didesnę 
• • 

armiją 
NEGI MOTERYS PAGEL

BĖS BOLŠEVIKAMS. 
VOKIEČIAI NEPATENKIN 

TI SKIRIAMOS KARIUO 
MENĖS SKAITLIUMI. 

talkininkai į vokiečių visokius 
pasiulijimus ir paklausimus 
pagaminsią atsakymus neank-
sčiau birželio 7 dienos. 

Po to vokiečiams busią duo
ta trys dienos laiko patvirtinti 
taikos sutartį. 

Reiškia, kad gegužės 29 die
ną, nebus paskutinė taiką pa
tvirtinti diena. Vokiečiams at
stovams ir dar bus prailgintas 
laikas. 

— . ' • — . . . i • i • • • • — . ^ m • • m 

kiau briaujasi ir pasekmingiau 
užimdinėja bolševikų pozici
jas. . . ; 
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Lakūnas Hawker Išgelbėtas 
LAKŪNĄ HAWKERĮIŠGEL- pranešė tam tikrais ženklais 

Atrastas dar gyvas. 

Prie- nukritusio lakūno tuo-
jaus supuolė žmonės. Atras
tas j i s dar gyvas. Bet turėjo 
nusuktą sprandą ir įlaužtas 
smegenis, nekalbant jau apie 
kitokius sužeidimus. , 

Vežant ligoninėn jis mirė. 
Lakūnas McCusker kituo-

met buvo tarnavęs anglų la
kūnų korpuse. Pastaraisiais 
laikais jis buvo inspektorius 
De Haviland lakstytuvu dirb
tuvėje' mieste Elizabeth, N. J . 
Taippat jis buvo lakūnų ins
truktorius Texase. 

Ftt to baisaus atsitikimo 
Cliicagon su laiškais pasiųstas 
oru kitas lakūnas. 

Kolčako kariuomenė eina ant 
Maskvos. 

BĖJO DANIJOS GARLAIVIS 

Neišpasakytas džiaugsmas 
Anglijoje. 

LENKAI PAĖM? LUCKĄ. 

Nelaisvėn paėmę 3,000 ukrainų 

Londonas, geg. 26.^-Central 
News depeša iš Berlyno pra
neša, kad lenkų kariuomenė 
Volinijoj paėmė svarbų miestą 
Lucką. 

Be to lenkams tekę *pie 
2,000 ukrainų nelaisvių ir visa 
eilė armotų. 

Londonas, geg. 26.—Per pra
eitas septynias dienas buvęs 
laikomas pražuvęs lakūnas 
Ilarry G. Hawker su savo pa
dėjėju (1 rieve pagaliaus atsi
rado. 

Juodu Atlantiko vandenyne 
išgelbėjo pro šalį plaukiantis 
Danijos garlaivis Mary. Šitas 
garlaivis neturėjo bevielio te
legrafo aparato, tad negalėjo 
pranešti apie lakūnų išgelbėji
mą. 

Lakstytuvas, sakoma, nu
skendo vandenyne. ' 

Nebuvus kokia nelaimė. 

Lakūnas Hawker su savo 
draugu Grieye buvo nuskridu
siu virš tūkstantį mylių viršu
mi vandenyno. Į Airiją skristi 
buvo likę apie 800 mylių, kuo
met buvo priverstas nusileisti 
ant vandens paviršaus. 

Tai įvyko pirmadienio ryte. 
Ir tas nebuvo kokia tai nelai
mė. Beskrindant inkaito van
duo, atvėsinantis motoro vei
kimą. Vanduo beveik jau buvo 
ėmęs kunkuliuoti, * 

Nebuvo kitokio išėjimo, kaip 
tik nusileisti ant vandens. 

Lakūnu su mašina ant van
dens pasilaikė per pusantros 
valandos. Tuo metu pro šalį 
plaukė garlaivis Mary ir abu
du drąsuoliu paėmė. 

Garlaivis Mary plaukė iš 
New Orleanso, Amerikoje, į 
Daniją. Tad prie progos su iš
gelbėtais lakūnais vakar pasu
ko į Škotijos pakraščius ir 

anglų karės laivams. 
Neužilgo abudu lakūnu pa

ėmė karės laivas ir su paskuba 
nuvežė į artimiausią uostą. 

Šiandie abudu drąsuoliu 
pasveikina Londonas. Nes 
Hawker, tautos mylimas did
vyris, tarytum, butų buvęs mi-
ręs ir butų vėl atgijęs. 

Londone krikštąvimai. 
Anglijoje tad pakilęs neap

sakomas džiaugsmas. Ypač 
Londone žmonės krikštauja. 

Pakilę nepasitenkinimai vy
riausybės pasielgimais. Spau
da ir pavieniai žmonės pir
miau aštriai kritikavo vyriau
sybę, kad Havvker'iui nedavė 
jokios apdraudos skrindant 
skersai Atlantiko. 

Gi šiandie vėl užsipuolama, 
kodėl vyriausybė nedėjo pa
stangų ieškoti Hawkerio. Bet 
tik pakraščiais su karės lai
vais paieškojo, pasiteiriavo ir 
pagaliaus paskelbė, kad Haw-
ker žuvęs, kad nesama jau rei
kalo tolesniai ieškoti. 

Bet visvien džiaugiamasi, 
kad tašai didvyris ir vėl ra
dosi tarne savųjų. 

Vienam Londono priemies-
tyj gyvena jo moteris su maža 
dukrele. Ta moteris šiandie 
jaučiasi laimingiausia pasau
lyj-

Anglijos karalius aną dieną 
jai buvo pasiuntęs suraminan
tį laišką, kuomet buvo skelbia
ma lakūno pražuvimas. 

Bet tuomet nelaiminga mo
teriškė tvirtino, jog jinai nu-
jaučianti, kad jos vyras esąs 
gyvųjų tarpe ir su juo jinai 
pasimatysianti. 

Hawker šiandie apturi pa
sveikinimus. 

PETROGRADE TIK VIENI 
GAISRAI. 

Girdžiami kulkasvaidžių 
tratėjimai. 

Londonas, geg. 26. — Daily 
Mail korespondentas iš G ei
si ngfor.so praneša, kad Petro
grade ir jo apylinkėse girdžia-
mos tik vienos ekspliozijos ir 
matomi gaisrai. 

Manoma, kad bolševikai nai
kina savo amunicijos sandelius 
besibriaujant ant Petrogrado 
suomių ir estų kariuomenėms. 

Taippat pranešama apie kul
kasvaidžių tratėjimą. Manoma, 
kad ten prieš bolševikus bus 
pakilę gyventojai. Tad bolševi
kai juos galabina. 

Bolševikiškoj Rusijoj įvyk
sta svarbios atmainos, kuomet 
visuose frontuose bolševikai 
įveikiami. 

Oficijalės ir privatinės ži
nios liudija, kad tint Petrogra
do vis smarkiau gula suomiai 
ir estai. Gi Archangelsko fron
te talkininkai varosi pirmyn. 

Londonas, geg. 27. — Rusų 
bolševikams artinasi teismo 
diena. Petrogradui grūmoja 
estai ir suomiai. Gi ant Mask
vos eina Kolčako kariuome
nė. Nei vienur, nei kitur bol
ševikai neturi spėkų atsilaiky
ti. 

Kad tas tiesa, liudija fak
tas, jog bolševikų galva Leni
nas jau išlenda iš Kremlino 
kaip austeris iš lukšto ir at
siliepia į rusų moteris, kad 
šitos gelbėtų Maskvą. 

Leninas mato, kad Petro
gradas palengva priešininkų 
apsupamas ir jau pražuvęs. 
Bet Maskva galima dar ginti. 
Tik tam tikslui nėra vyrų. 

Tad reikia šaukties pagel-
bon moterių. Bolševikai neima 
moterių su prievarta. Šaukia 
jas kareiviauti kaipo laisvano-
res. 
Tuo tarpu Kolčako (Siberijos 

valdžios) kariuomenė briauja
si pirmyn. Pasakojama, jog 
už kelių savaičių turės kristi 
Petrogradas ir Maskva. 

Perorganizuojama valdžia. 

Iš Omsko pranešama, kad 
Siberijos valdžia perorgani
zuojama. Admirolas Kolčakas 
parenka naujus ministerius, 
pašaukia tarnybon naujus ge
nerolus ir kitus rusus veikėjus. 

Ciaminami visokie pienai 
Rusijos atgaivinimui, kuomet 
bus sutruškinti bolševikai. 

Iš atgijusios Rusijos Lietu
vai nebus džiaugsmo. Nes kaip 
bolševikai mėgina pasisavinti 
Lietuvą, taip darys ir tikrieji 
rusai. Tik skirtumas bus tas, 
kad pastarųjų tarpe nebus lie
tuvių išdavikų, kokių šiandie 
yra bolševikuose. 

Praneša talkininkams, kad 
jiems norisi turėti 200,000 

kareivių. 

Berlynas, geg. 27.—Iš Ver-
sailles gata informacijų, kad 
vokiečių atstovybė nesutinka % 
su talkininkų sąlyga Vokieti
jai po taikos padarymo turėti 
tik 100,000 kariuomenės. 

Vokiečių atstovai*reikalauja, 
kad taikos sutartyje sąlyga 
butų pakeista. Vokietija būti
nai turi „turėti mažiausia 200,-
000 kariuomenės. 

VOKIEČIAI NEPATVIRTY-
SIANTI SUTARTIES. 

Taip tvirtina gen. Monteglas. 
% * • • • - • • • ' • • • — 

Berne, geg. 27.—Gen. Monte
glas yra vokiečių atstovybes 
narys. J is šiandie yra Versail-
lese. 

Vokiečių laikraščių kores
pondentai iš Versailles prane
ša, jog gen. Monteglas tvirti
nąs, kad vokiečiai nepatvirty-
sianti taikos sutarties. Nes są
lygos jokįuo būdu negali but 
priimtinos. 

ŠVEICARIJOJE JAU NESĄ 
MA VIETOS BUVU

SIEMS KARALIAMS. 

Sofija, geg. 27. — Šveicari
joje jau perdaug yra suvažia
vusių buvusių karalių ir viso
kios rųšies princų. Del jų da
rosi ten ankšta. 
Todėl buvusis Bulgarijos ka

ralius Ferdinandas andai jau^ 
kreipėsi į' čekų-slovakų val
džią, kad šita jam leistų apsi
gyventi Čekijoj-Slovakijoj. 

Tas leidimas prigulės nuo 
pačių gyventojų noro. 

DIDELIUS NUOSTOLIUS 
TURĖJO VYRIAUSYBĖ 
SU GELEŽINKELIAIS. 

Washington, geg. 26.—Nepi
giai atsiėjo vyriausybei ope
ruoti geležinkelius karės metu. 
Generalis geležinkelių direkto
rius Hines kongrese reikalau
ja $1,200,000,000. Tais pinigais 
norima padengti perniai me
tais pasidarusius nuostolius ir 
subalansuoti šįmet išlaidas. 

Sakoma, kad ir tos sumos 
šiems metams neužteksią. Ne-
bereikalo prezidentas paskati
na kongresą, kad kuoveikiaus 
visus geležinkelius ir vėl pave
sti privatinėms kompanijoms. 

LATVIAI LEIDŽIA PASI 
LIKTI VOKIEČIŲ KA

RIUOMENEI. 

Bolševikai laikosi Rygos prie 
miesčiuose. 

Liepoja, geg. 27. — Latvi 
jos valdžia leido vokiečių ka
riuomenei ir tolesniais pasilik
ti Latvijoje. Nes vieniems 
latviams nelengva ilgam fron
te atsilaikyti prieš bolševikus. 

Bolševikai laikosi Rygos 
priemiesčiuose. Latviai kol-
kas neįstengia jų iš ten iškrap
štyti. 

Iškrapčtys juos laikas, jei 
latviai gKurš jiems nepadarys. 

Bet Rygos didžiuma su vi-
dumieseiu yra latvių rankose. 

Amerikos maisto komisija 
Rygon siunčia 400 tonų miltų. 

RAMIAI PRALEISTA ME
TINĖS KARĖS SU

KAKTUVĖS. -

Rymas, geg. 27. — Keturių 
metu karės sukaktuvės čia ra-
miai praleista. Sulig vyriau
sybės noro nebuvo jokių su
sirinkimų ir demonstracijų.-

Tai tylus protestas prieš 
Uikos konferenciją, kuri ne-, 
nuolankiai atsineša į Italijoj 
vyriausybės išreiškiamus no
rus, ypač uosto Fiume refka-
le. 

AUSTRAMS RUPI PASI 
SKUBINIMAS. 

Paryžius, geg. 27.—Austrijos 
•itstovai taikos konferencijoje 
pareikalavo talkininkų, kad ši
tie pasiskubintų su taika. Nes 
Austrijos žmonės nerimauja. 
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Lietuvos Atstovai 
nepritaria Seimui. 
Ką tik pagrįžusiejt iš Pary

ji žiaus pp. Mastauskas ir Čes-
Z nulis parvežė ir Lietuvos at-

E stovu Paryžiuje nuomonę apie 
Z chieagiečių seimą. 

Lietuvos atstovai žino apie 
keletos asmenų šaukiamąjį 

- seimą Chicagon. Jiems nema
lonu buvo išgirsti, kad vis dar 
randasi asmenų, kurie Lietu
vos reikaluose taikosi valdžiai 
už akių užbėgti ir savarankiai 
veikti. Iš te, jie mato, gali pa
kilti nesusipratimų. Kad ne
malonumų išvengtus, Lietuvos 

- atstovai raštu indavė ameri
kiečiams patarimų—politikos 
ir diplomatijos veikimų pati-

t keti Lietuvos valdžiai ir jai 
nekliudyti neišvengtinais įsišo
kimais, kokie pasitaiko, kuo-

- met kiekvienas susimanęs ban-
1 do tautos diplomatija užsiim-
: ti. 

Amerikos lietuvių prieder
mes Lietuvos atstovai prama-

.. to tokias: platus Lietuvos 
reikalo išgarsinimas, pąrupini-
mas Lietuvai materijalio iš
tekliaus, t. y., maisto, drabu
žių, vaistų. Vienu žodžiu, Lie-

• tuva iš amerikiečių laukia tie
sioginės paramos, o ne diplo-

— matijos ir revoliucijų. Būdama 
ant vietos, visus politikos rei
kalus geriau žinodama, Lietu
vos valdžia geriau diplomati
jų aprūpins nekliudoma pasa

uliniais įsišokimais. 
Sulyg Lietuvos atstovų no

rų veikia Ekzekutyvis Komi
tetas, Am. Lietuvių Taryba ir 

•• su jais einančioji lietuvių vi
suomenė. Prieš Lietuvos val-

"• džios ir Amerikos lietuvių di-
„. džiumos norų pasistatė kele-
' tas Chicagos karštuolių, kurie 

.. savo valia mano tautos politi
koje iškilti. I r kaip peržiūri 

"tuos seimo šaukėjus—neramu 
darosi: daugelis jų vos-ne-vos 
savo kraipytas pavardes pasi
rašyti moka, gi tautų politiko
je prityrimo visai neturi. 

I r jie mano užsiimti pasau-
Į line diplomatija! I r randasi 
i draugijų, kurios jų nelemtiems 
..žygiams pri tar ia! 

Kovo 19 d. gauta žinia, kad 
314 vai. po pietų atvažiuoja 
Prancūzų Karo Komisija, mū
sų karo ir politikos stoviui 
ištirti. Komisijos pasitikti iš
važiavo Krašto apsaugos mi-
nisteris A. Merkis, Susisieki
mo ministeris — Šimoliunas, 
Valstybės Tarybos narys Čar
neckis, miesto Durnos atsto
vai, augštesnieji valdininkai, 
kareivių ir gusarų būriai ir 
žmonių minia. Kareivių būrys 
buvo sustojęs platformoj, -i 
vai. vakarų atėjo iš Virba-
liaus traukinys, kuriame atva
žiavo delegacija. Delegacijų 
sudaro šie .žmonės: pulkinin
kas Konstantinas Reboul, ka
pitonas Pujol, kapitonas de 
Jongnieres ir leitenantas Gab
rielius Padovani. Kartu su de
legacija atvažiavo J . Gabrys. 
Delegacijai išėjus iš traukinio, 
jų sveikino K. Ap. Min. A. 
Merkis, pabrėždamas, kad del 
susidėjusių aplinkybių negali
ma buvo, sutikti garbingų 
svečių Vilniuje, bet reikėjo 
Kaune. Antras sveikino dele
gacijų miesto Durnos atstovas 
— Medem. 

Delegacija, apėjus kareivių 
būrį ir pasveikinus jį, išėjo iš 
stoties, kur jos laukė gusarų 
būrys ir žmonių minia. Čionai 
delegacija, pasveikinus gusa-
rus ir pasigėrėjus išvaizda, 
garsaus " v a l i o " lvdima nuva-
žiavo į viešbutį "Metropol" , 
tam tyčia jiems parengtą. De
legacija žada artimiausiomis 
dienomis pradėti savo darbą. 

Mums teko sužinoti, kad 
kartu su delegacija atvažiuoja 
ir karo instruktorių būrys, 
padėti suorganizuoti mūsų ka
rines pajėgas. Delegacija Lie
tuvoje žada būti gana ilgai. 

"Lie tuva" . 
» 

Kaunas. 

didelė žmonių minis. Automo
biliai sustojo pas komendan
tūrą, kame juos pasitiko ko
mendantas ir vietos savivaldy
bių, delegacijos bei komitetų 
atstovai. Amerikos delegacija 
priėmė visus atstovus ir pas
veikinimus, ir kadangi tos ko
misijos vyriausias tikslas yra 
ištirti mūsų maitinimo reika
lus, tat ir išklausinėjo savi
valdybių ir komitetų atstovus, 
jų skundus del maisto ir k. 
reikalų. Žmonės papasakojo 
savo vargus, nelaimes vis ka
ro metu patirtas ir reiškė sa
vo pageidavimus. Komisija vi
sa tat tėmijo; jos norėta buvo 
be valdžios .atstovų praneši
mų, išgirsti ir vietos žmonių 
nusiskundimų. 

Iš Marijampolės, viešbuty 
pagėrę arbatos, svečiai nuva
žiavo Vilkaviškin. Ten taip 
pat labai iškilmingai pagei
daujamus svečius pasitiko. Itin 
gero įspūdžio padarė pavyz
dingai sutvarkyta kariuomenė 
ir raitoji milicija. Vietos kle
bonas lietuviams paprastu sve
tingumu pavaišino mielus sve
čius vakariene. Kaip Mari
jampolėje, taip ir Vilkaviškyj 
Amerikos komisija išklausė 
žmonių atstovus. Iš Vilkaviš
kio tuo pačiu keliu delegacija 
grįžo Kaunan. 

18. III . Amerikos delegacija 
valdžios ir karo štabo atstovų 
lydima išvažiavo frontan pa
matyti už Lietuvos laisvę ko
vojančių. Spėjama, kad dele
gacija iš Kauno išvažiuosianti 
19. III . rytą, 

"Lie tuva ," Kaunas. 

Socijale Rekonstrukcija. 

ŠV. TĖVAS U Ž T A R Ų 
LIETUVĄ. 

AMERIKOS MAISTO KO
MISIJA KAUNE. 

16. III . Po pietų apie antrų 
valandų delegacija valdžios 
atstovų lydima keliais automo
biliais išvažiavo Marijampolės 
link. Marijampolė, kur jų lauk
ta atvažiuojant, juos iškilmin
gai pasitiko į eiles (špalerais) 
sustoję kareiviai, milicija ir 

Kardinolas Lietuvai. 
Šv. Tėvas rašė į talkininkus, 

užtardamas Lietuvą ir prašy
damas duoti Lietuvai nepri-
gulmybę. Vilniaus vyskupas 
(turbūt vysk. Matulevičius-
Matulaitis) yra "kandidatu į 
kardinolus. Reiškia: Lietuva 
iš atžvilgio į bažnytinių reika
lų tvarkymų prigulėtų tiesiai 
nuo Šv. Tėvo, be jokios tarpi-
ninkystės Mogilev'o (Petro
grade) ar Varšavos antvysku-
pių, kaip būdavo prieš karę. 

Iš. Draugas i r » » 

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

(Tąsa). 

Amerikos Darbininkų 
Programas. 

Suvienytose Valstijose, trys 
žymios darbininkų grupės su
darė paviršutinius rekonstruk
cijos pienus. Californijos Val
stijos Darbo Federacija reika
lauja minimalės algos įstaty
mų, valdžios apsaugos nuo be
darbės, atleistus karininkus ir 
jurininkus išmokinti amato, 
abelnos valdžios kontrolės ir 
valdymo visų vandens kelių, 
geležinkelių, telegrafų, telefo
nų ir aplamai viešųjų dalykų, 
suteikti žemės kooperatyviems 
ir smulkiems savininkams, o 
karės skolas išmokėti tiesiais 
taksais nuo ineigų ir paveldė
tų turtų. "Bendras išdirbystės 
priemonių valdymas" taip-pat 
įdėtas į programų, tečiau jis 
nėra pilnai apvertinamas, kad 
galėtume sakyti, jog autoriai 
ištikrųjų rengtųs neužilgo į-
vesti pilnąjį socijalizmą. 

Ohio Valstijos Darbo Fede
racija reikalauja minimum al
gos nustatymo, apsaugos ligo
je, nelaimingame atsitikime, ir 
bedarbėje, susenėjusiems al
gos, didelių taksų už žemes ir 
prirengimo bei išnuomavimo 
pelkėtų laukų; taip-pat \ val
džios rankas paėmimo geležin
kelių, telegrafų, telefonų, pirk-
lybos laivų, anglių ir naugių 
kasyklų, aliejų ir gazų šalti
nių, nuovadų linijų ir refineri-
j y* 

Chicago Darbo Federacija 
suorganizavo neprigulmingą 
Darbo Partiją ir priėmė ketu
riolikos punktų programą. 
Svarbiausieji reikalavimai yra 
aštuonių valandų darbo diena, 
ir šeimynai pragyventi mini
mum alga; papiginti pragyve
nimą, steigiant kooperatyves 
bendroves; valdžios apsauga 
nuo bedarbės ir apsaugojimas 
gyvybės, kūno sąnarių, sveika
tos ir turto; į valdžios rankas 
paimti geležinkelius ir kitus 
visus viešuosius dalykus, lai
vus, skerdyklas, malūnus T)ei 
"pamatinius natūralius turtų 
šal t inius"; ir karės skolas ap
mokėti taksais nuo ineigų, že
mės vertės, ir atimant visus 
paveldėjimus viršum šimto 

Vertė M. 
tūkstančių dolierių. Kai-ku-
riomis savo išraiškomis, kaip 
tai, "paimti į valdžios rankas 
visus pamatinius natūralių 
turtų šalt inius" toji platforma 
yra radikališkiausia iš visų 
trijų darbininkų grupių reika
lavimų. 

Britų (įuakerių Darbdaviai. 
Už kitą industrijos klasę, 

užtikro aiškiausiai ir supran
tamiausiai prieš keletą mėnesiu 
išsireiškė Didžiosios Britani
jos dvidešimtis (Juakerių darb
davių. Aplamai imant, jų pro
gramas yra štai koks: suteikti 
šeimyną išlaikyti algą visiems 
vyrams darbininkams, be to 
antrinę algą darbininkams, tu
rintiems ypatingų prityrimą, 
tvirtumą, atsakomybę už žmo
nių gyvastis; darbininkams 
duoti teisę organizuotis, išvien 
derėtis su samdytoju ir daly
vauti industrijalėje pramonės 
vedimo dalyje. Įvykdinti tik
ras ir praktiškas priemones, 
kad sumažinti bedarbės sunkė-
nybes: darbo sąlygas suderinti 
taip, kad apsaugoti sveikatą, 
fizišką čielybę ir morališkumą; 
kiek galint sumažinti pelnus 
ir palūkanas, kad išmokėti pa
matinę ir antrinę alga^, o di
desniąją dalį atliekamų jų už
darbių pavesti visuomenei. 

Dvasia ir atsakomybės už
jautimas, kuriais perimtas šis 
programas atspindi šiame sa
kinyje: "Mes prašome visų 
darbdavių kuoatydžiausiai 
peržiurįti ar jų pačių gyveni
mo ir asmens išlaidos yra tik 
tokios, kokių reikia tik išpildy 
t i savo pareigas draugijoje. 
Kas viršum to.yra tik eikvoji
mas ir netik eikvojimas, bet ir 
didžiausia priežastis klesų pa
siskirstyme." 

Amerikos Darbdaviai. 
Vienintelis svarbesnis pra

nešimas Suvienyta Valstijų 
darbdavių klasės atstovų buvo 
išleistas gruodžio 6 d. Jį išlei
do National Chamber of Com-
merce konvencija. Sulyginus 
tą jų pranešimą su Britų Qua-
kerių programų, jis pasirodo 
labai silpnutis. Didžioji jo da
lis susideda iš pasiulijimų ir 
reikalavimų pagerinti progra
mą. J is priešinas paėmimui 1 

Su Lietuviškais Parašais 

PAVEIKSLAI 
Pirmosios Komunijos Atmintis 

Priėmė Pirmąja Komuniją 19 m* 
. Bažnyčioje tį . . -Mieste 

Klebonas Kun • 
Spalvuoti paveikslai 14x9 colių. Kaina 15c. 

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

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

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
£ Mainieriai, mechanikai, audėjai, fabrikos ir siap visokie 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai 

PAIN-EXPELLER 
Jau suvirs penkios-dešimtye meta 
kaip Aitą pluki gyduole yra mar
tuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumatizmo, 
skausmu krutinėję, ėonose ir rau
menyse, neuralgijos, atremt die
gimą, šalčio ir kosulio. 

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkai 
Pain-Eipeller, persitikrink ar vra IKARĄ, vaisbaienklis ant bakaiuko. 35 centai ir 65 centai vM, 
£ bonkutę. Gaunamos visose aptlekoae, ar tiesiog is labortorijos. mį 

P. AD. R1CHTER 4 CO., 74-80 vVashlngtoo Stt N«w York, N. Y. / / 

Kam Seimas reikalingas. 
Keletą dienų atgal turėjau 

laimę sutikti vieną savo gerų 
pažįstamą, karštą "tautiet į , ' ' 
taip sakant, šios apielinkės pa
tį " tautiškąjį" šulą. Pradėjo
me kalbėti. " Tautietis M tuo-
jaus užklausė ar aš važiuosiąs 
j "visuotinąjį Amerikos lie
tuviu seimą.*' 

— Neturiu tiek pinigų, kad 

nežinau ištikrųjų kam tas jū
sų seimas yra šaukiamas, ko
kią naudą jis atneš ir ar sei
mas šaukiamas Lietuvos reika
lams ar kitokiems kokiems iš-
rokavimams. 

— Lietuvos, suprantama, 
Lietuvos. Ar sveikas dar ne
matai, kad lenkai jau Vilnių 
užėmę laiko, ar nematai kaip 

galėčiau visur važinėti,—atsa- bolševikai briaujasi Lietuvon 

TtaR SAVINGŠ SIAHPS 
ISSUTD B Y ' T H E 

UNITED> STATES 
GOVERNMENT 

kiau. 
— Pinigų nereikia, tik rei

kia pritarimo ir noro važiuo
ti, o pinigus surasime,—jaus
mingai pradėjo kalbėti " tau
t ie t is" malonia šypsą ir man 
tiesiog į akis žiūrėdamas. 

— Bet kas pinigus duos?— 
paklausiau. 

— Brolyti, sakau tau, tik 
karštai pritark, o pinigų bus. 
Šaukiame mass-mitingą ir tik 
reikia gerai paagituoti, kad 
pervarius rezoliuciją, kad mū
sų kolonija pritaria seimui ir 
tada pati susirinkusi publika 
kelionės lėšas sudės, o apie iš
rinkimą, nėra* abejonės, kad 
tave išrinks. Aš važiuoju nuo 
Sandaros kuopos savo lėšomis. 
(Mat jis savo turto vertės 
skaito apie $50,OOO.QO). 

— Viskas butų gerai, bet 
viena, aš nematau reikalo ir 

—užsikarščiavęs pradėjo šau
kti, rodydamas ranka į kampe 
sutrauktas kėdes. Aš pasisu
kau į tą pusę, kur " t au t i e t i s " 
rodė, ir juokų dėlei pasakiau, 
kad nieko nematau. 

"Tau t i e t i s " supyko ant ma
nės ir jau išsižiojo, liežiuvį 
prispauzdamas prie gomurio, 
kaip tik rėkti kle... Tuo tarpu 
prasijuokiau, paaiškindamas, 
kad suprantu, bet tik norėjau 
pajuokauti. "Taut ie t i s " susi
čiaupė, klerikalą palikdamas 
gerklėje, kurį ir nurijo, švie
sos neišvydusį, prieš pradČ-
siant kalbėti. 

Rimtai pradėjau klausinėti 
" tau t ieč io" nurodinėdamas, 
kad seimas Lietuvos reikalams 
dar nėra būtinai reikalingas, 
kad Lietuvos klausimas dar 
kaip stovėjęs, taip ir stovi. 
Pagali&us užklausiau: 

— Pasakyk man atvirai, ar 
tartista tiki, kad seimas ištik
rųjų yra šaukiamas tik Lietu
vos reikalamas aptarti ar šau
kėjų yra pienuojamas kitoks 
tikslas per seimą atsiekti? 

— Kad Lietuvos reikalams 
seimas šiandie nėra būtinai 
reikalingas, aš tą pripažįstu. 
Bet ar tu žinai, kas ten A. L. 
Taryboje dedas? Ar tu matei 
kada tos tarybos veikimo at
skaitą išduodant?—klausia 
manęs " taut ie t i s . " 

— Žinau,—atsakiau. 
— Bet ar tu žinai, kokie 

žmonės ten veikia? Tai pus
berniai ne žmonės. Pagaliaus, 
ar tu žinai kur eina Tautos 
Fondo surinkti pinigai? 

— Žinau, nes kas tris mėne
siai skaitau T. F. atskaitas iš 
surinktų ir išleistų pinigų, o 
A. L. T. veikimo atskaitą iš
duoda jos sekretorius. Galuti
ną darbą Lietuvos reikalams 
dirbti abi tarybi yra išrinku
sios Pildantyjį Komitetą ir to 
komiteto veikimo pranešimus 
aš labai dažnai skaitau,—pa-

I aiškinau ' ' tautiečiui ." 
— Abidvi tie šiandienini ta

rybi nieks kitas,- kaip tik 
bluff... Užtai mums ir seimas 
yra butįnai reikalingas. Kada 
suvažiuosime, abidvi tarybi 
von... Fondus suvienysime, iš
rinksime nauja vieną tarybą, 

sutversime Lietuvos Raudoną- nau, kad katalikų taryba susi-
jį Kryžių, sutversime kariuo- deda iš organizacijų atstovų, 
menę, pareikalausime, kad LT. 
S. pripažintų Lietuvos nepri-
gulmybę ir tada tiktai prasi
dės naujas gyvenimas ir mųs 
amerikiečių ir Lietuvos, kada 
viską turėsime tvirtai suorga
nizavę ir savo... 

— Labai butų gerai ir sma
gu klausyties, kaip Amerikos 
lietuviams ir Lietuvai ateis 
greitu laiku nauja gadynė, nau
ją gyvenimą pradėsime visi 
gyventi. Tik abejoju, ar tas vi
sas naujasai gyvenimas išrūks, 
kaip iš pypkės. Prisibijau, kad 
su naujo gyvenimo inkurtu-

suderinti santikius tarp darb
davių ir darbininkų yra abiejų 
pusių atstovybė. Išrodo, kad 
National Chamber of Com-
merce dar nėra prisirengęs su
teikti darbininkams teisės at
stovauti, sprendžiant jų santi
kius su kapitalu. (T. B.) 

ŠVENTO JUOZAPO DR JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wis. 
Pirm. A. Grebas, 1117 Kentu-

cky, Ave. 
Vice-pirm. J . Stauskas, 1414 

New Yprk Ave. 
Rast. A. Brusaka, 824 High 

Ave. 
2 Ražt. B. Sapiega, 1715 Supę-

rior Ave. , 
Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437 

So. 11-th St. 
Org. Raš. Ig. Ennala, 1717 

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

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

jei nieko kito negalėsime nu
tarti, tai nors išrinksime nau-

kurios kiekviena sulyg narių ' jg, tautinę tarybą, ant kurios 
daugumos turi A. L. T. tiek mes, tautininkai, turime pilną 
atstovų ir tų atstovų iš tary- j galę ir šiandieną jai nepasiti-
bos niekas kitas negali atšauk- kime. 
ti, nei permainyti, kaip tik tos Kadangi jau buvo vėlus lai-
pačios organizacijos, kurios kas, tai atsisveikinome, 
juos išrinko ir pasiuntė ten 
veikti. Imkime T. F., kurio 
aukos neduoda tautiečiams ra-

valdžios rankas geležinkelių, 
telegrafų ir telefonų, reikalau
ja palengvinti taksu s , i r patai
syti Sliermano prieštrustinius 
įstatymus. Nors jie ir pagirė 
John D. Rockefellerio, J r. pro
gramą santikiuos, kurie turėtų 
būti tarp kapitalo ir darbinin
kų, tečiau jie tam savo žygiui 
daug vertės,' atsisakydami už
tvirtinti ypatingas priemones, 
kurias jis pasiūlijo, kad įvyk
dinti savo generalius princi
pus. Svarbiausieji ir progresi-
viškiausieji Kbckefellerio pa
tarimai yra, kad pramone 
stengtus pagerinti socijalį ger
būvį taip, kaip ir materijalį ir 
kad darbininkui turi būti su
teikiamas teisingas apmokėji
mas, neperi Igos darbo valan
dos, tinkamos darbo sąlygos, 
žmoniški namai ir suteiktų 
progos protingai pasilinksmin 
ti, apsišviesti ir pasimelsti. 

Svarbiausioji ypatinga prie
monė, kurią jis pataria, kad 

murao. Suvažiavę seime atsto
vai nutaria abu fondu suvieny
ti. Išgirdę apie tai T. F . sky
riai išneša protestus prieš to
kius nutarimus ir skyriai nu-
taria jokiu būdu nesi vienyti, 
įsakydami savo iždininkui, kad 

vėm neatsitiktų panašiai, kaipfjis pilnai dabotų jų surinktas 
laisvamaniams su keptu kata
likams blynu. 

— Kodėl abejoti? Ai* manai, 
kad seimas to negali padaryti? 

— Visai to neabejoju, kad 
seime ir keli žmonės suvažia
vę pilnai gali tokius nutarimus 
padaryti ir sulyg savo noro 
rezoliucijas išnešti,-Bet klausi
mas, kas tuos jūsų seime nuta
rimus pildys? Imkime pavyz
dį. Sveikas sakai, kad abidvi 
šiandienini tarybi yra negeri 
ir jus išrinksite naują vieną. 
Bet kas pasakys veikiančioms 
taryboms pasitraukti iš savo 
darbo ? 

— Seimas,—atkirto " taut ie 
t i s . " 

— Seimas. Gerai. Bet aš zi-

aukas įr niekam neduotų, nes 
T. F. seime turės išduoti at
skaitą T. F. skyrių atstovams. 
Tautos Fondo kasierius, su
prantama, skyrių nutarimus 
pildo ir seimininkams nei cen
to tų pinigų neduoda. Ką reikš 
jūsų seimo nutarimai? Kaip 
prasidės tas naujasai gyveni
mas ? 

— Bet tai Raudonąjį Kry
žių ir kareivius mes paimsime 
savon globon. 

— Ar esi tikras, kad ir .su 
Raudonuoju Kryžium ir su ka
reiviais neatsitiks panašual. 
kaip su A. L. T. ir T. F.? 

— Jei ir su visais nutari
mais panašiai atsitiktų, bet 

Šitas mūsų pasikalbėjimas 
turi maža vertės, bet vienok 
jis parodo, kaip mūsų " taut ie
č ia i" seimą šaukdami rezo
nuoja. 

J ie viešai kalbėdami per 
spaudą sako, kad seimas, kurį 
šaukia, būtinai yra reikalingas 
Lietuvos reikalams, bet priva
čiai įsikalbėjus, pasirodo, kad 
seimo šaukimo tiksla s yra toli 
nuo Lietuvos reikalų. 

Seimo šaukėjai, matytį, yra 
apimti gražios svajonės, lyg to 
sapno, kuris dažnai pasitaiko, 
kad žmogus užmigęs ir dangu
je atsiranda ir angelų būryje 
gražiausias giesmes gieda ir 
gražiausioj karietoj važinėja, 
ir rojuje, tarp kvepiančių, žy-
džiančių medžių vaikštinėja. 
Bet visa tai esti tol, kol žmo
gus pabunda. Pabudai, apsi-
vertei ant kito šono, žiūrėk, 
nei rojaus, nei angelų būrio— 
nieko nebėra. 

Prisižiūrėjus dabartiniam' 
mūsų " tautiečių' ' veikimu^ 
taip ir matosi, kad jie saldžiu 
sapnu sapnuoja ir laimingi 

seiman vis važiuosiu. Ir seime | jaučiasi., kol pabus. S—is. 
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SIOUX CITY, IOWA. 

Geg. 15 d. patiko nelaimė 
vietos lietnvį, J . Petronį, kuris 
apie 8 vai. vakare automobi
liu išvažiavo pasivažinėti. Jis 
su savim pasiėmė dar ir kele
te pažįstamų. Išvažiavus į 
Morning side, pavijo jį su mo
toriniu dvyraeiu kitas lietuvis, 
kuris Petronį norėjo pralenkti. 
Petronis nenorėjo užsileisti ii 
smarkiau paleido automobilių. 
Baigiant važiuoti Peter parką, 
automobilius. Petronis, vietoj 
paspausti tarnmzą ir sulaikyti 
savo automobilių, per klaida, 
dar smarkiau jį paleido. Ka<4 
nesusidurti su skersai keliu 
važiuojančiu automobiliu, Pet
ronis staiga pasuko į dešinę 
skersai gatvę važiavo kitar' 
ir užbėgo ant telegrafo stul
pą Stulpas truko trijose vie
tose. Automobilius suturėjo 
taip-gi. Ant vietos liko už
mušta P. Vaicekienė, 21 melu 
amžio; jos vyro veidų stiklai 
sukapojo; seserei, Stokoniute". 
tapo ranka iš peties išmušta; 
Juozų Kavaliūnų mirtinai su 
žeidė, kuris vargiai pagys; pa
čiam Petroniai koją išmušė ir 
B. Laskauskų lengvai sužei
dė, 

Į nelaimės vietų tuojau pri
buvo policija ir gydytojai. 
Sužeistuosius paėmė ir nuga
beno į Šv. Vincento ligonini 
tį, o užmuštųjų paėmė grabo-
rius. 

Laidotuvės Vaicekienės, į 
vyko geg. 18 d. Sv« Kazimie-
ro bažnyčion prisirinko daug 
žmonių. Buvo net ir svetim
taučių. Į kapinės lydėjo taip
gi nemažas buryg žmonių. 

Vaicekienė paliko sužeistą 
vyrų ir 10 mėnesių sūnelį, taip
gi tėvus Stukonius ir dvi sese 
ri. Vaicekienė išvažiuodama 
dar ir sudiev motinai pasa
kė. 

Lyg ir nujautė nelaimę. 
Nuliūdęs. 

miesto. Gražu ir įspūdinga bu
vo ypač dėlto, kad žmonių mi
nios, kaip viena širdis, atjau
tė ir turėjo didelį norų pagerb
ti savo sunūs, brolius kariau
tojus už pasaulio demokratijų. 

Kada mes lietuviai išmok
sime taip savuosius pagerbti! 

Organizuojasi ir pas mus, 
\Tewarke, Lietuvos Sargų bū
relis. Išgirdę tėvynės balsų, no
ri skubėti jai pagelbon, neatsi
žvelgdami j savo turtų, gyvy
bę bile tik padaryti Lietuvai 
gera. 

Bet kaip mes juos atjaučia
me? Žiūrėk, vienas jaunuolis 
eina prie stalo rašyties prie 
Lietuvos vaduotojų, o 3-4 su
stoję visokiais budais juokia
si iš jo, tyčiojasi ir tt. 

Kodėl taip pas mus yra? 
Organizuojame Raudonojo 

Kryžiaus Šelpėjų skyrių, bet 
kiek prie jo jau prisirašė? Pats 
mačiau kaip pora vaikinų Mo
terių Sąjungos prakalbose, už
kalbinti prisirašyti prie R. K, 
3, skyrio, gardžiai nusijuokė 
r pradėjo tyčioties iš kalbin

toji]. 
Škic. 

CICERO, ILL. 

Sekmadienyje, gegužio 18 
1., Šv. Antano bažnyčioje ap

sivedė Kl. Liaudinskas su 
Mare (Jirjotaite. Abu cicerie-
•iams yra gerai žinomi. Lai-
ningo sugyvenimo. 

L. LAB. SĄJUNGOS CENTRO 
PROTOKOLAS. 

NEWARK, N. J. 

Nepaprasta šventė. 

Gegužio 20 d. ne\varkiečiams 
buvo šventė. Ta nepaprastoji 
šventė—buvo pagerbimas New 
arko ir apielinkės grįžusių iš 
Prancūzijos mūšio laukų ka
reivių, būtent 113-to regimen-
to. 

Visos dirbtuvės nedirbo, 
krautuvės ir visokios kitokios 
įstaigos buvo uždarytos, kaip 
nedėldienyj. Tų dienų buvo di
delis kareivių parodavimas. 
Parodavimas nebuvo taip įvai
rus, nei įspūdingas, bet kad 
prie parodos rengėsi ir jų at
jautė žmonos, tai dėlto ta pa
roda buvo viena iš didžiau
sių, kokių Ne\varke dar nėra 
buvę. 

Parodavimas prasidėjo iš 
Lincoln Park 'o ir tęsėsi be
veik devyniomis gatvėmis. 
Gatvės ir namai, pradedant 
nuo Lincoln iki Washington 
Parkui, buvo nukabinti Ameri
koniškomis vėliavomis nuo vir
šaus iki žemei. 

Žmonių parodos pasižiūrėti 
susirinko minių minios. Visos 
gatvės, kur kareiviai maršavo, 
žmonėmis buvo užkimštos, 
kaip Lietuvoje bažnytkiemyj 
per atlaidus. 

Davus ženklų šūviu prasidė
jo paroda. Tuojau visose baž
nyčiose pradėjo skambinti 
varpais ir dirbtuvės savo švil
pynes paleido darban. Nuo 
miesto salės buvo šaunamos 
augštyn vėliavos, kurios1* pri
pildė orų ir skraidė viršui 

Nereikia lietuviams katali
kams užmiršti, kad turime 
Iraugijų Sųryšį. Pastaraisiais, 

ir tai gana svarbiais, laikais 
draugijų atstovai lyg aptingo 
\v neatsilanko į susirinkimus. 
To ir laukia mūsų priešai po
litikoje. Sųryšio susirinkimai 
yra laikomi paskutinį utar-
ninkų kiekvieno mėnesio, ftv. 
Antano par. svetainėje. Atei
nantis susirinkimas įvyks 
šiandie, gegužio 27 d. Draugi
jų atstovai, atminkite savo 
priedermę ir atsilankykite į 
tą ir kitus susirinkimus. 

Gali liberalai-laisvamaniai 
ir visokie dviveidžiai aima
nuoti per savo organų-dien-
raštį Chicagoje, kad čia drau
gijos nesirūpina Chicagos li
beralų seimu. Šios kolonijos 
žmonės pasirodo apšviestesni 
už nekurios Cbicagos koloni
jos. Bravo, ciceriečiai! Ir to-
liaus nepasiduokite suvedžio
ti save. Garbė jums. 

Pr. 

DAUGIAU PRADEDA VAR
TOTI VILNŲ. 

AVashington, D. C. — Vilnų 
vartojimas, kuris, pradėjus 
nuo praėjusių metų lapkričio 
mėnesio puolė ir puolė, kovo 
mėnesį pradėjo kilti. Per ko
vos mėnesį fabrikantai suvar
tojo apie 34,000,000 svarų vil
nų, t. y. 6,500,000 svarų dau
giau neg vasario mėnesį, bet 
tik kiek buvo suvartota per 
1918 m. kovo mėnesį. 

Kovo mėnesį, 1919 m. fab
rikantai suvartojo 23,170,584 
svarus nevalytų vilnų 4,5lo,-
757 svarus išvalytų vilnų, ir 
1,633,722 svarus kedentų vil
nų, kaip praneša Agrikultūros 
Departamento Marketų Biu
ras. Daugiausiai suvartota vil
nų sekančiose valstijose, im
ant pagal daugumo suvartoji
mo eilės: ^lassachusetts, Penn-
sylvania, Rhode Island, Ne\v 
York, New Jersey, Connecti-
cut, New Hampshire, Ohio ir 
Maine. 

Lietuvių R.-K. Araer. Labd. 
Sų-gos Centro mėnesinis susi
rinkimas buvo laikytas seredo-
je, balandžio 30 d., 1919 m., 8 
vai. vakare, Apveizdos Dievo 
parapijos svetainėje, prie 18-
tos gatvės ir Union ave., Chi
cagoje. 

Susirinkimų atidarė pirm. 
Ant. Nausėda su malda. 

1) Protokolas iš pereito su
sirinkimo buvo priimtas. 

2) Raportas komisijos kon
certo, kuris atsibuvo kovo 30 
d., 1919 m., Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje. Komisija: B. 
Sekleckis ir J . Gurinskas išda
vė raportų sekančiai: 

Koncerto programų išpildė 
veltui Lietuvos Vyčių Chica
gos Apskričio choras, po vado
vyste p. Pociaus. 

Po koncertui buvo išlaimėji-
mas loto. Lotų. išlaimėjo Ona 
Macijauskaitė, duktė Joakimo 
Macijausko, gyvenančio po nu
meriu 4410 So. California ave.j 
Onicago, 111. Numeris laimė ji . 
mo 456. Koncerte įplaukė 
$67.45; išlaidų buvo $14.^0. 
Pelno liko $52.55. 

Laimėto loto raportų komi
tetas, A. Dargis, pažadėjo iš
duoti, taipgi ir galutinų at
skaitų už parduotus tikietus, 
arba serijas sekančiame susi
rinkime. 

3) Raportas padirbimo ženk
leli ų del Kapinių dienos. P-ia 
Ždvitienė pranešė, kad ženkle 
liai pagaminti ir randasi pas jų 
t. y. ponįų Žilvitienę ir prašė, 
kad ženkleliai butų padėti kur 
nors patogesnėje vietoje. Ta
po išrinkta komisija. Kapinių 
dienos ženkleliai liko pavesti 
komisijos priežiūroje, t. y. B. 
Sekleckio, 3427 Aubuin ave. 

Viršminėta komisija, B. Se
kleckis, apsiima prižiūrėti iš
dalinimų ženklelių tarpe kuo
pų Kapinių dienai. 

4) P-ia 2. Ivitienė praneša, 
kad Labdaringosios Sų-gos že
mę seserys Kazimerietės nega 
Ii sunr.udotj. Įnešta, kad tų 
pagarsinti per laikraščius. Gal 
kas atsirastų, kuris sunaudotų 
Labd. Sų-gcs žemę. Pagarsinti 
į laikraščius apsiėmė Juozapas 
Gurinskas, 3347 Aubuni ave., 
Ohicago. 

5) Ilgai diskusuota apie vie
šų rinkliavų. Ant galo nutar
ta, kad kiekviena kuopa pasi
dalintų, kiek katrai kuopai iš
puola, kokia dalis sumos su
rinkti aukų. Nutarimo pro
jektų apdirbti apsiėmė S. Ju-
cevičia. 

6) Komitetas tvarkymo kny
gučių viešos rinkliavos, išrink
tas iš Ant. Bislio, 1511 S. 49th 
Ct., Cicero, 111. 

7) Nauji įnešimai. St. Juce-
vičia ineša, kad Labdaringojo 
Sųjungoje butų daroma, kaip 
ir kitose organizacijose, t. y. 
sykį į metus paskirti tam tikrų 
laikų, arba savaitę, agitacijai 
del Labd. Sų-gos. Įnešimas už-
girtas Labd. Sų-gos visų at
stovų. 

8) Raportas vienos dienos 
viešos rinkliavos meiste Chica
goje. Komitetas, A. Dargis, 
praneša, kad pirm prašymo 
pavelijimo iš miesto majoro, 
reikia nutarti kokių dienų mes 
norėtumėm gauti viešai rink
liavai visame mieste. Nutarta 
pageidauti /viešai rinkliavai 
pirmų subatos dienų rugpjū
čio mėnesyje, š. m. 

9) Komitetas A. Dargis, 726 
W. 18th St,, kvietė, kad visos 
kuopos parduotus loto tikietus, 
arba serijas, būtinai sugrųžin-
tų iki ateinančio susirinkimo, 
kuris įvyks gegužio 28 d., š. m. 

10) Pakeltas klausimas, kaip 
'daug Labdaringoji Sąjunga tu-

Kelias į Sveikatą. 
vo gyvenimo, nemažink savo 
uždarbio pajėgų, nei gyveni
mo linksmumo vien tik iš savo 

(Žiūrėk " D r - g o " num. 118) • 
Nevargk per visų gyvenimą 

su ligomis, jei j a s gali leng
vai prašalinti. Netrumpink sa-! paties apsileidimo. 

Vidutinis vyrų ir moterų augštumas, svarumas ir amžius. 
(Vyras turi H verti du svaru daugiau, o moteris du svaru 

mažiau, negu čia parodyta. Jei sveri 25 svarais mažiau, negu 
reikia, tai sveri permažai ir užtikro badauji). 
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30-34 
126 
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154 
159 
164 
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175 
181 
188 
195 

35-39)40-44 
131 
131 
133 
136 
140 
143 
147 
152 
157 
162 
167 
173 
179 
185 
193 
200 

133 
134 
136 
139 
143 
146 
150 
155 
160 
165 
170 
175 
180 
186 
194 
203 

45-49 
134 
136 
138 
141 
144 
147 
151 
156 
161 
166 
171 
177 
183 
189 
196 
204 

50-54 
134 
136 
138 
141 
145 
149 
153 
158 
163 
167 
172 
177 
182 
188 
194 
201 

Higijienos Įstatymai. 
1. Vėdink visus savo gyve

namus kambarius. 
2. Dėvėk liuosus, minkštus 

rūbus, tinkančius prie laiko, 
oro ir darbo permainų. 

3. Jei viduje dirbi, neuž
miršk prasimankštinti atvira
me lauke. 

4. Visuomet miegok tyrame 
ore; jei galima ant lauko. 

5. Kuomet kosi ar čiaudi, 
prisidėk nosinukų prie nosies 
ir burnos ir žiūrėk, kad kiti 
tų patį darytų. 

6. Visuomet prieš valgį nu
siplauk rankas. 

7. Nevalgyk perdaug. Ypa 
tingai saugokis persivalgyti 
mėsos ir kiaušinių. 

8. Neužmiršk valgyti ir ru-
naus maisto bei vaisių. 

9. Valgyk išlengva, gerai su-
kramtyk. 

55-60 
134 
136 
138 
141 
145 
149 
153 
158 
163 
168 
173 
178 
183 
189 
194 
198 

10. Gerk kasdienų užtekti
nai vandens. 

11. Eik reguliariškai laukan. 
12. Stovėk, sėdėk ir vaik

ščiok išsitiesęs. 
13. Neleisk nuodams ir li

goms ineiti į kūnų. 
14. Laikyk dantis, smagenis 

ir liežuvį švariais. 
15. Dirbk, žaisk, ilsėkis ir 

miegok su saiku. 
16. Buk blaivus. Rupesnis 

yra priešas sveikatos. Steng-
kis susieiti į draugiškumų su 
kitais žmonėmis. 

17. Nesi gydyk pats savęs. 
Saugokis patentuotų vaistų 
prigavikų. 

18. Eik pas daktarų pasitei
rauti apie sveikatų mažiausiai 
kartų į metus. Taippat kartas 
nuo karto pasiklausk dantisto 
patarimų. , 

rės aukų rinkėjų Kapinių die
noje. Kuopų atstovai pažadė
jo, kad kožna kuopa išrinks au
kų rinkėjų Kapinių dienoj pa
gal kuopos didumo. 

Užklausus, kuri kuopa ii 
kiek galės turėti rinkėjų Kapi
nių dienoj, pasirodė, pagal at
stovi) nurodymo, kad turėsime 
aukų rinkėjų 82. 

11) P-nia Žilvitienė inešė, 
kad leisti, panašiai lotui, kų 
nors iš rankų darbo. Įnešimas 
tapo užgirtas ir pavesta p-nios 
Žilvitienės nuožiūrai, kuris 
bus kaipo priedas prie balio, 
atsibusiančio ateinančiam ru
denyj. 

12) Išmokėjimų tų dienų bu
vo: Kapinių dienai ženkle
liams už medžiagų $15.00, ku
rie tapo išmokėti per p-nių 
žilvitienę ir už dėžutes per B. 
Sekleckį $11.50. Viso $26.50. 

Susirinkimų uždarė pirm. A. 
Nausėda su malda. 

Jonas Purtokas, 
L. S. Centro rast., 

4437 S. Fairfield av., 

j REIKALINGI . 
Apie 25 vyrai geri pardavėjiai ku

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

Draugas Publ . Co. 
1800 W. 46- th St. 

J. L. 

Rokal inga apysenė moteriškė dirbti 
namų darbą ir čia gyventi. Maža šei
myna. Atsišaukite 

Dr. H. Gomberg, 
4552 So. Ashland Ave., Chicago, 111. 
— " • ' • • • • • " • — • ' • • • ' — - - . — • . . _ • • • n . i • i — 

Paieškau savo pačios Marijonos 
Strzegauskien.es, 28 metų senumo, 
augščio 5 pėdiį ir 4 colių; veidas 
biski šlakuotas, nosis smaili, drabu
žius nešioja vieną dresę pus-mėly-
ną margai drižuotas skersai. Skry
bėlė šiaudinė su pilkai melsvu ka
spinui ir rausvom kvietkom. 

Ji išsivežė su savim 3 vaikučius, 
mergaitę Juzefą 11 metų, Stanis
lovą 9 metų ir Pranciškų 7 metų. 
Kas praneš kur tokia ypata randa
si gaus dtovanų $5.00. Jeigu ji pa
ti atsišauks, tai dovanosiu viską. 

J. Strzegausky, 
955 Sherman St., Akron, Ohio. 

Paieškau Elenos Plikavičienės, pa
einančios iš Šiaulių miesto, jį apie 
10 metų gyventa Ameriko'j. Ji pati 
arba kas apie ja žinote malonėkite 
pranešti sekančiu adresų: 

Joana Januškaitc 
1225 Independcncc Boulevard 

Chicago, 111. 

B A R G E N A S 
Parsiduoda medinis namas ant dvie 

jų augštų. Randos neša $35.00 j mė
nesį. Prekė $3,200.00. 

Pars iduoda naujas medinis namas 
ant dviejų augštų. Randos neša $38.00 
į mėnesį. Prekė $3,800.00. 

Pars iduoda mūrinis namas ant 2 
augštų. Randos neša $68.00 į mėnesį . 
Prekė $7,600.00. 

Pars iduoda 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 

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

Pars iduoda automobil ius vėliausio 
modelio Oldsmobile Touring karas 
ant 7 pasažierų. Atsišaukite: 4459 So. 
Wood St. Telefonas Yards 3885. 

Pigiai parsiduoda namas l ietuviu a p 
gyventoji koloni joj ir netol i l ietu-viš-
kos bažnyčios (pr ie Francisco Ave. 
t ies 48 gat . Brighton P a r k e ) . Penki 
kambariai , maudynė; didelis skiepas 
ir viršus. Viskas ištaisyta. 

Atsišaukite pas savininką: 
4031 S. Rockwel l St. 

ANT PARDAVIMO 
4 lotai pigiai po 25x125 pėdas, 2 blo
kai nuo 111-toš gatvės karų linijos ir 
Rock Island stoties, Morgan Parke. 
Atsišaukite: 

Joseph Becker, 
11158 Sawyer Ave., Chicago, 111. 

« - •~r* 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney ai Law 
105 W Monroe, Cor. Clark St. 
R o o m 1207, Tek Central ISO 

CHICAGO, ILLINOIS 

~ G i r i T " * r £ r 8 o 7 T ^ 
Telefonu Yards SS90 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIU8 
Lietuvl i gra-
boriua Atlie
ka v i • o u 1 a s 
laidotuvės ko-
plglausial. Tu
riu wm.ro karą-
bonus ir auto
mobilius. 
Taipgi didės 

ne dali grabių 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P b o n e Drover 4119 

- K 

V, W, RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilaa Vienose Teismuose 
Ofisas Didiniestyj: 

t f W. WASHIWGTON S T R I K T 
Kambaris f #9 

Tel. Central 5471 
Ofisas ant Brldgeporto 

Gyeenimas, 812 W. S S r i 84. 
Tel. Taros 4481 

« • « l — i 

t 
DR. M. F. BOZINCH 

LIETUVIS 
perkėlė savo ofisą iš 845 Milwau-
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofiso adresas yra š i toks: 

700 NORTH ASHLAND AVENDE 
Kampas Huron Gatvės 

ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Pr iėmimo valandos vakarais nuo C 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 52 82 

f.* • • • » • » • • • • • • • • • » » » m ^ m m + m * 

Or. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5714 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

K—< 

Dr. R. McGUIRE 
SPECIALISTAS 

Gydyme skaudamu Akiu. Ausų. 
Nosies ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip S4.00. 

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

1 iki 4:30 po pietų. 
5000 SOUTH ASLAND AVENTJE 

Kampas 50tos gatvės Chirnsro. I! 
Telefonas Prospect 7995 • '"• '*• 

Dr. M, Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5088 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5* iki $ vai. vakare. 

i 
« 
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Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kerte 32-ro St., Chicago, 121 

SPECIJAJLISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

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

Telefonas Yards 687 

Įsi i i 88 m m g « i » w i * * s p s i < n s i s " « « " i f 

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

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto ik-.< 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
4848 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.< 

Telefonas Yarda 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

K m ., i 

Dr. D. J. BAGOcIUS • • • » « ~ . v . i i . w i p a w mm 

Lietuvis Gydytojas ir 
Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michlgan Ave. 
Rezidencija 10731 So. Michigan Ar. 

Roseland, 111. 
Telefonas rezidencijos ir ofiso 

Pul lman 842. 
Vai.: 9 ryto iki 11 d.; 2 po pietų 

iki 4; 6 iki 9 vakare. Ned. 
9 iki 12. 

DR. LEO AW0TIN 
- * 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

1920 So. Haistcd St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

vakare Tel. Canal 4367 
~ » 

ąĮiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiigimiliiiiiiiiiiiiiiiiiirj 

I Dr. S. Naikelis i 
LIETUVIS 

S GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Ave. 

Fhone Drover 7048 
Į Cicero office: 4847 W. 14th 84. 

Pl ione Cicero 5901 
Rezidencija 8888 W. «6th 86. 

r b o o e Prospect »&85 

5lllilWIIII!llllllliimillII!llllt!lllllllllll7 

Tel. Drover 7842 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4718 SO. ASHLAND &VMMUM 
arti 47-tos Gatvės. 

} 

JOSEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

• — a 

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

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 6999 

CHICAGO, ILL. 
-S3 

DR. G. F. YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas j is atidaro savo ofisą, 
po numeriu 

4722 SOUTH ASHLAND A V E N U E 
Chicago, 111. 

Valandos: S l*r>tu Iki S vakaro, 
Nedėl iomis 10 išryto iki 1 po pietų. 

Telefonas Pul lman 69 

. DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11718 Michlgan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 Išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dr.M.T.Strikori8 
' LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1768 W. 47th St., Chicago, TH. 
1757 W. 47tn St., Chicago, UI. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

SOft VOUR STOMACMS SAKE J 

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 vieną. Parduodama 
pas visus aptlekorius. 

lUIlIlIlIUIIIIIIIUIIIIIIIIIUIlIlIlIlIlIlIlIHIlI 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas stempat 

Ketver ia i s ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materljolai, va lkams drabu
žiai, š lebės Ir Jakutėa. 

!»•»»»» »S} 

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

Pluksnos 
55c 

Pluksnos 
55c 

PLUNKSNOS. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitsiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiisisi 

Mokykis Kirpimo Ir Designlng 
Yyriško ir Moterišką Aprėdala 

MŪSŲ i i s temo Ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų 1 trumpą 
įaika. 

Mes turime didžiausius ir gerian-
aius kirpimo designing ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų eta-
vimob skyriuose. 

Jųs esate už kviečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakaraisv ir gauti speci jali*-
kai pigią kainą. ' 

Petrenos daromos pagal Jūsų m i t 
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi-
ie madų knygos. 

MASTER DESIGNIHG 6CHOOL 
J. F . Ksgnirlra, Ferdėt ia is 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St. , 
į 190 N. State gatvę: kampas Laka 1 
gatvės. 4 luboa 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiini 
Resid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH, ; 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų l igų 

Ofisas: SS54 So. Halsted St.. Chicago 
Telefosas Drover 9494 

VALANDAS: 10—11 ryto t—t po 
oietu T—8 vak. Nedėl iotais l t — 1 1 i . 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUiHIlIHIlIlIlIU 
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įvyko Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyne 
67ta ir Rockwell gatves 

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

BAZARAS bus kitokis, negu kur matei. Štai keli dalykai, kuriais uzsnndomausi. 
Žaislų budos. Budos su gražiais dalykais. Japoniška arbatinė, kur vaisinama 
ir "chop suey." "Burt ininkai" , svečiams ateitį praeitį ir laimę ištariantieji. Arklių lenkty
nės. Restauracija, kur liežuvis juoksis, skanių valgių ir gėrimų paragavęs. 

Kitų nebeminėsime. Atvažiuokite-pamatysite. Nori tyro oro? Miesto durnai atarėjo. At
važiuok į BAZĄRĄ kasdien. Neapsivilsi ir apsimokės. . 

Nori gerą darbą atl ikti! Važiuok pas mus į BAZARĄ, žinant, kad visas pelnas eis v ie-
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. Pasipažinsime. 

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

2 vai. po pietų. Šiokiomis dienomis nuo 6 vai. vakaro. 
Visus kviečia nuoširdžiai 

totoM,*****'---*:. .•? S 

ŠV. KAZIMIERO S E S E R Y S • 
1R • 

. BAZARO RENGIMO KOMISIJA. J 

• s 

CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

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

Trečiadienis, gegužės 28 d., 
Augustinas vysk. 

BOLŠEVIKŲ AGENTAI SU 
KELIA RIAUŠES. 

CHICAGOJE PRASIDEDA 
IŠKILMYBĖS. 

-
M 

Policija vaiko Trockio paka
likus. 

Praeito sekmadienio vakare 
rusų bolševikų agentai buvo 
surengę prakalbas salėje Old 
Style Inn, Division gat. ir 
California ave. Prakalbų me
tu susirinko aplink salę tūks
tantinės žmonių minios ir pa
kilo riaušės. 

Riaušių vieton pasiųsta a-
pie 60 poliemonų ir detektivų. 
Aplinkui salę visos gatvės 
buvo žmonių užblokuotos. 

Policija mandagiai su žmo
nėmis apsiėjo ir pavyko be jo
kio didesnio trukšmo visus iš-
skirstvti. 

Prakalbo s buvo pertrauktos, 
kuomet nuvyko policija. Troc
kio agentai pasprūdo. 

Karštesnieji bolševikai pas
kui mėgino prakalbas sakyti 
gatvėse. Bet policija raudo
nuosius išvaikė. 

Nieko ypatingo neįvyko, 
tad niekas ir nesuareštuotas. 
Policija labai taktingai pasi
elgė. 

Parkeliauja 33 divizijos karei
viai. 

BRYAN PAŽEMINA PRE 
ZIDENTĄ. 

'^Sausieji" tariasi prieš svai
galus. 

• 

~€hicagoje "saus ie j i" išnau-
jo pakilo kaipo kokia audra, 
kSomet prezidentas \V ii šonas 
paragino kongresą panaikinti 
svaigalų probibiciją, kokia 
buvo pravesta karės metui. 

Y v. tai dabar ant prezidento 
kalnai verčiami. 

Cbicagoje lankėsi " sausų-
sausiausias" žinomas Brvan. 
J i s kalbėjo "sausųjų" susi
rinkime. 

Bryan kalbėdamas pažymė
jo* j°& prezidentas Wilsonas 
gal ir žinąs daug ką apie pa
saulio diplomatiją. Bet jis 
nieko neišmanąs apie probibi
ciją. 

Toks pažeminimas pasigir
do iš burnos to, katrą prezi
dentas Wilsonas kituomet bu
vo išaugštinęs, buvo padaręs 
valstybės sekretoriumi, nors 
tas nebuvo turėjęs tinkamų 
gabumų. 

Nejaugi tik vienas Bryan 
yra patentuotas žinovas probi 
bicijos reikalų. 

Šiandie Cbicagoje praside
da iškilmylvės. Parvažiuoja 
cliicagiečiai kareiviai iš 3«> 
divizijos. Dalis jų jau parva
žiavo praeitą naktį. 

Katrie yra parvažiavę ir 
šiandie ryto dar parvažiuos, 
Grant parke pirmiausia galės 
pasimatyti su savo giminėmis 
ir pažįstamais. 

Apie 11:00 ryte prasidės 
kareivių parodavimas. 

Tuojaus po pusiaudienio 
kaikuriuose viešbučiuose įvyks 
pokyliai. 

Aplink 3:00 po pietų paro-
duvusieji kareiviai eis į trau
kinius. Iškeliaus (Jranto sto-
vyklon, iš kur bus paliuosuoti. 

Ant rytojaus bus daugiau 
parbdavimų. Nes parvažiuos 
žymesnis skaitlius kareivių. 

Vidurniestis kuopuošniausiai 
padabintas. Gatvės nupuoštos. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAB. SĄJ. CENTRO SUSI 
RINKIMAS. 

Scredoj, geg. 28 d. Lab. 
Sąj. Centro įvyks mėnesinis 
susirinkimas Dievo Apveizdos 
parap. svetainėje, 7:30 vai. 
vakare. 

Valdyba. 

ffl 

IŠ NORTH SIDE. 

NUŽUDĖ BUVUSĮ BURDIN 
GIERIŲ. 

Šiuonii pranešu visi) draugi
jų atstovams bei valdyboms, 
kad susirinkimas reikale Labd. 
Są-gos vakaro įvyks šiandie, t. 
y. gegužio 27 d. Kviečiu būti
nai atsilankyti. Reikės pasitar
ti apie daug svarbių dalykų. 

A. Nausėda. 

IŠ NORTH SIDE. 

Šioje kolonijoj susitverė L. 
Raudonojo Kryžiaus Šelpėjų 
skyrius iš 28 asmenų. 

Geriausių pasekmių! 

n 
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R A M Y B E J U M S w I 
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos 

Nauja nepaprasta Maldaknyge 
Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis 

Maldaknyge turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidelė dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros. 

Kainos: 
Audeklo apdarais kaina $2.00 
Avies kailio apdar. kaina $2.50 
Morocco minkšti kaina $3.50 
Užsakymus siųskite šitų adresu: 
Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st 

Pažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą 
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IŠ TOWN OF LAKE. 

IŠ NORTH SIDE. 

Sąjungietės no juokais suju
do veikti, agitacijų varyti, 

John Zalefko alias John >Ta'V' * i a n i ° &W&o mėn., kurį 
Smith, 1655 \\>st 14 gat., p a - t

M o t e r i l » Sąjungos Seimas pa
sidavė policijai. |s ' ;yrė tam tikslui. Tad ir 

Jis savo namuose nužudė ^ i thsidietės surengė prakal-
huvusį burdingierių Tony W o - j b a s s u įvairiais pamargini-
janczyk, kurs ten buvo a p s i - l m a i s serodoj, gegužio 21 d., 
lankos. 

Zalefko uždarytas kalėjime. 
Kaip paprastai, nesutikimai 

buvo pakilę už moterį. 

NUŽUDĖ PLĖŠIKĄ. 

Šv. Mykolo parap. svetainėje, 
Pirmiausiai pasakė gana 

gražiai, bet tyliai, eiles p-lė O. 
Anėiukaiėiutė. Paskui kalbėjo 
p. Žaldokas apie organizacijų 
naudingumų ir didelę vertę 

Du plėšiku užpuolė A. J . j šiais laikais socijaliame darbe, 
Donatų, avalų pirklį, netolies todėl ir moterys, jei nori iŠ-
jo namų. Šitas turėjo su savi-' gauti sau lygias teises, būtinai 
mi revolverį. 

Vieną plėšiką, Augustę 
Cii-ochall, an t vietos patiesė. 
Kitas pabėgo. Bet gal ir tam 
teko paragauti kulipkos. 

SUŽEISTA 40 ŽMONIŲ 

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

Praeitų šeštadienį Harriso-
no gatvės gatvekaris ties upe 
važiuodamas laikinai pataisy
tu tiltu nušoko nuo bėtriu ir 
pi nugaliu smogė nuo tilto že
myn. 

Atsirėmė į žemę. Keliaujan
tieji žmonės kaip bulvės su
burbėjo priešakin. Žmonių, 
tuo metu važiavo 40. I r visi 
sužeista. Kai-kurie labai pavo
jingai. 

Viena laimė, kad gatvekaris 
neįsirito upėn. Tuomet visi 
žmonės butų žuvę. 

AUTOMOBILIUS APVIRTO; 
4 SUŽEISTA. 

Ties Racine ir Montrose 
avės. apvirto automobilius, 
kuriuo važiavo 4 žmonės. Visi 
jie sužeista. 

j turi organizuoties; tam tik
slui ir yra sutverta Moterių 
Sąjunga, kuri netiktai neša 
pagelbų narėms ligoje, numi
rus, platina apšvietę, bet dar 
platina susipratimų. Baigiant 
prakalbų, gerb. kalbėtojas 
karštai ragino moterys ir mer
ginas dėties prie tos Sąjungos. 

Po prakalbai dailiai paskam
bino ant pijano p-lė Žukaus-, 
kaitė. P-lės Ambrozaitės link
smai padainavo dvi daineli, 
akomponuojant varg. p. Lau
raičiui. 

Paskui kalbėjo p-lė A. Ja
kai tė, kuri, kaip tai iš prakal
bos galima buvo susekti, gana 
gerai pažįsta moterių judėji
mų ir veikimų; uoliai ragino 
drauges rašyties prie Sąjun
gos. Tikrai artistiškai pasakė 
dialogų p-nia Valatkienė, 4-tos 
kuopos pirmininkė. 

Kalbėjo dar P. Kišonas apie 
Raudonojo Kryžiaus skyriaus 
įsteigimų ir A. Rugienius la
bai prijuokino publiką savo 
komiškais pasakojimais. Ant 
galo buvo žaislės. 

Susitvėrė Katalikų Vienybės 
Skyrius. 

Pėtnyčioje, gegužio 23 d. 
tuojau po gegužinių pamaldų 
Šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje susirinko atstovai iš pri
stojusių draugijų prie Katali
kų Vienybės ir sutvėrė Kat. 
Vienybės skyrių. Valdyba iš
rinkta iš sekančių asmenų: 

Dv. vadovas—klebonas, kun. 
A. Skrypko, pirm.—Al. Pana
vas, vice-pirm.—M. Petroševi-
ėienė, prot. rast.—V. Stanci
kas, fin. rast.—V^Galnaitė, iž
dininkė—M. Šed&nė, iždo glo
bėjos: A. Baltutienė ir N. So-
kaitė. 

Reikia pasakyti, kad mūsų 
parapijoje Katalikų Vienybės 
skyrius jau senai buvo pa
geidaujamas, nes jo tikslas 
prakilnus, t. y. vienyti katali
kus vienybėn, o juk tik vieny
bėje galima nuveikti milžiniš
kus darbus. Kataliku Vienvbė 
remia ir rems visuomet kiek
vieną gerą užmanytą darbą. 

Town of Lake visos katali
kiškos draugijos privalėtų 
spiesties Katalikų Vienybėn. 
J is visados vienys lietuvius 
katalikus ir rodys šviesų ke
lią. 

Korespondentas. 

Didelis Vakaras 
Rengiamas 

PAMINĖJIMUI 10 METŲ SUKAKTUVIŲ 

DRAUGYSTES NEKALTO PRAS. ŠV. PANOS M, 
Nedelioj, Birželio 1 d. 1919 m. 

Pradžia 7 vai. vakare. 
"v 

Šv. Jurgio Parap Svet, 32 PI. ir Atiburn Are. 
Sis vakaras bus vienas iš gražiausiu kurį ši draugija yra surengusi. Programc dalyvauja visiems žino

ma daininke p-nia M. Janušauskiene, p. J. Ramanauskas ir kiti. Taigi nei vienas neapleiskite šio vakaro 
ir atsilankykite. Nuoširdžiai visus kviečia kaip senus taip ir jaunus atsilankyti ant vakaro. 

Po programų! šokiai. RENGIMO KOMISIJA-

! 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Altorinė draugija, prie pa
rapijos Šv. Jurgio, laikė su
sirinkimą gegužio 21 d., po po-
maldų, vakare. Vadovaujant 
gerb. klebonui, kun. Krušui, 
daug naujų dalykų nutarta. 
Aptarta rengiamo vakarėlio 
reikalai, kuris įvyks liepos 5 
d., š. m., ir išdalinta tikietai. 
Narės pasižadėjo pardavinėti 
iš kalno. 

Altorinė draugija, prie pa
rapijos Šv. Jurgio, gražiai gy
vuoja. Gaila tik, kad dar ne 
visos moterėlės prie jos pri
guli. 

Labdariai. 

Gegužio 18 d., š. m., Labda
ringos Sąjungos 5 kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą. Susi-
rinkipian atsilankė v vos tik ke
letas narių. Nutarta surengti 
prakalbas. Taipgi buvo atsi

lankęs Centro organizatorius, 
p. Jucevičius, kuris papasako
jo daug dalykų apie namo sta
tymą. Komisija pranešė, kad 
turi svetainę užėmus ant ru
dens del vakaro. 

Labdarių Prakalbos. 

Gegužio 22 d. Labdaringos 
Sąjungos 5 kuopa Šv. Jurgio 
parapijoj surengė prakalbas. 
Žmonių atsilankė mažai. Kas-
žin kodėl bridgeportieeriai taip 
mažai atjaučia tokius prakil
nius darbus. Kalbėjo Centro 
organizatorius, p. Jucevičius. 
Gražiai nupiešė Labdaringos 
Sąjungos darbą ir jos tikslą, 
visus ragindamas prigulėti 
prie tos sąjungos. Po prakal
bų prisirašė 6 nauji nariai. 

Labdaringos Sąjungos 5 
kuopa pirmiaus buvo kaipir 
apmirus, bet dabar pradeda 
veikti ir narių skaičius auga. 
Susirinkimai atsibūva trečia
me nedėldienyj kožno mėnesio 
tuojaus po pamaldų. Kas nori 
prisirašyti, kas nori dirbti naš
laičių labui, kviečiami yra at&i 
lankyti ir prisirašyti. Mokes
tis tik 10c į mėnesį. 

Vyčiai. 
Seredoj, gegužio 21 d. L. 

Vyčių 16-ta kuopa laikė susi
rinkimą. Išdalinti tikietai L. 
Vyčių Ch. Apskr. pikniko. Na
riai pasižadėjo visus išparduo
ti. Daug dalykų aptarta. Iš
rinkta komisija organizavimui 
liuosnorių į Lietuvos Sargus. 
Komisijon inėjo p. Zujus, bu
vęs kareivis Malinauskas ir 
dar vienas buvęs kareivis. Nu
tarimų komisijon išrinktas ir 

įgaliotas p. Zujus. Artimiau
sioj nedelioj nutarta išvažiuoti 
į Marquette Parką ir paskui 
atlankyti Šv. Kazimiero Vie
nuolyno bazarą. Vytukas. 

IŠ NORTH SIDES. 

Moterių Sąjungos 4-ta kuo
pa laikė mėnesinį susirinkimą 
gegužio 13 d., Šv. Mykolo pa
rap. svetainėje. A. Marcinke
vičienei atsisakius, pirminin
kauti, jos vieton liko išrinkta 
p. O. Valatkienė, pirm. pagel-, 
bininke p-lė M. Bacevičiūtė. 

Iš svarbesnių nutarimų, nu
tarta apvaikščioti Moterių Są
jungos Savaitę ir tam tikslui 
surengti vakarą su prakalbo
mis, kurios įvyks gegužio 21 d. 

Nutarė iš kasos paskirti 5 
dol. Seserų Kazimieriečių ren
giamam bazarui. 

Ant galo perskaityta du laiš
ku: nuo Mot. Są-gos 3-čios kp. 
su užkvietimu ant vakarėlio ir 
nuo Šv. Mykolo Ark. d r-jos 
su užkvietimu į pikniką. Abu
du laišku liko priimti. 

B. T. 

RAČIŪNO NAUJI 

JUDAMI PAVEIKSLAI 
Iš karės lauko, bolševikų dar

bai ir iliustruotos dainos. 
Bus rodomi 

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., Chicago,Ill. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. " Drau
gą' ' atstovauja p. J . MARGE
LIS, 544 Myrtle str. 

Pas jį galite "Draugą" už
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
į jį pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran-
ds Eapids, Mich. " D r a u g o " 
agentui. 

PAMATYKITE SEKANTUS NAMUS 
Parsiduoda medinis namas del vie

no pagyvenimo, su visais gerais *į-
taisymais. Namas randasi ant 110 
Street netoli Michigan Ave. Prekė 
tiktai 12100.00 

Parsiduoda ll/0 augšto medinis na
mas ant 112 Place. Prekė tiktai 
12400.00. 

Parsiduoda medinis namas labai 
pigiai iš priežasties savininko svei
katos. Randasi 6 kambariai ir su 
naujais įtaisymais. Namas randasi 
ant 107 ir La Salle Street. Prekė 
tiktai $2700.00. šitie namai parsiduo
da papiginta kaina ir galima pirkti 
PU mažu įmokėjimu, o likusus pini
gus iš randu išmokėsite. Turime 
daugybę namų ant pardavimo po vi
są Roseland; Kensington ir kitas a-
pielinkes. Ateikite mušu ofisan, tai 
suteiksime jųjų surašus. Ofisas ati
darąs kasdiena ir vakarais seredo-
mis ir subatomis. 

S. P. Tanis. 
11133 Michigan Ave. Chicago, m. 

«< DRAUGO" PRIETELIAMS 
REIKIA ŽINOTI 

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

"DRAUGO" ADMI-




