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METAI VOL. IV. No. 125 

Buvusių kareivių 
riaušės Londone 

Estai paeme Pskovą nuo 
bolševikų 

RIAUŠĖS LONDONE IR KI i VOKIEČIAI DUODA ATSA 
TOSE MIESTUOSE. KYMA TALKININKAMS. 

S. VALSTIJOS DVEJOJA 
APIE KOLČAKĄ. 

Paryžiuje, laukiamas, jo val
džios patvirtinimas. 

Buvusieji kareiviai reika
lauja darbo. 

Londonas, geg. 27.—Tūk
stančiai iš tarnybos paliuosuo-
tų kareivių ir jurininkų, netu-
rinC-hi darbo, vakar apsigink
lavo akmenimis ir kitokiais 
įnagiais ir numaršavo prieš 
parlamento rūmus. 

Pakeliuje minia susitiko su 
policija, kuri mėgino maršuo-
tojus sustabdyti, neprileisti 
prie parlamento. Ištiko smar
kus susirėmimas. 

Bet policija gavo viršų. Di
džiumą maršuot-ojų išsklaido. . 

Kiek palaukus iš išsklaidin-
tų susidarė naujas milžiniškas 
būrys, kuris pasuko, priešais 

Veikiai baigiasi prailgintas 
laikas. 

Palaee. 
Bet marš uo t o ja i nepasiekė 

rūmu. Nes buvo išsklaidyti. Po 

Paryžius, geg. 27.—Vokiečių 
atstovai Versaillese ligšiol 
siuntinėjo talkininkams notas 
įvairiuose atskirtuose klausi
muose. 

Šiandie jie paduoda vieną 
abelnąja nota arba rasta, ši-
tuo jie atsako talkininkams į 
j u taikos sutarties salvgas. 

Talkininkai gavę notą pada
rys savo pastabas ir paduos 
vokiečiams. Kas žino, ar talki
ninkai padarys kokius nusilei
dimus, ar gal nieko. 

Tai busiąs paskutinis vokie
čių apeliavimas. Po šito jie 

Paryžius, geg. 27. — Čia pla
čiai kalbama, kad talkininkai 
jau nusprendę pripažinti Sibe-
rijos valdžią visog nebolševi-
kiškos Rusijos valdžia. Tos 
valdžios galva yra admirolas 
Kolčak. 

Bet amerikonai atstovai, sa
koma, dvejoja apie Kolčako 
valdžios pripažinimą. Ir jie 
dar netarę galutino savo žo
džio. 

Bolševikams netoli galas. 

Kuomet talkininkai pripa
žins Sibęrijos valdžią, tuomet 
bolševikų valdžiai Maskvoje 
bus perskaitytas taippat mir
ties nuosprendis. 
Bolševikai tą gerai žino. Tad 

neveltui aną dieną, kaip pra
nešama iš Gclsingforso, jie 
buvo prašę Kolčako valdžios 
pertraukti veikimus, tai yra 
padaryti armistieija ir " ta i -
kinties." 

Bet Kolčako valdžia nesu
tikusi stoti tarybosna su bol
ševikais. 

Čia sužinota, kad Omskan 
iškeliavęs Suv. Valstijų pasiun 
tinys Švedijoje, Tra Nei son 
Alorris. Niekas nežino, kokiais 

TOLIMESNĖN KELIONĖN 
PASILEIDO NC-4. 

Washington, geg. 27.—Šian
die gauta ofieijalių žinių, kad 
lakstytuvas NC-4 nuo Azorų 
salų pasileido tolimesnėn ke
lionėn. 

Skrinda ant Portugalijos. 
Pakeliuj nustatyti amerikoniš
ki karės laivai. Šitiems įsaky
ta prižiūrėti tos kelionės pro
gresą. 

Nuo Azorų,salų ligi Portu
galijoj pakraščių bus apie 800 
mylių. Tai paskutinis tolimes
nis plotas per Atlantiką. 

Iš Portugalijos amerikoniški 
lakūnai pasileis skristi į Ang
lija 

LIECHTENSTEIN NORI 
TAIKOS. 

Princas Edwardas iškeliauja 
Paryžiun. 

PIRMIAU TURI PAIMTI 
MASKVĄ. 

Tik po to bus pripažinta 
Kolčako valdžia. 

karaliaus rnnms—BifrkinirJ.am lauks galutino .atsakymo ir reikalais atliekama toji kelio-
P o i o ^ I prisiruoš ar taikos sutarti pa- ne. 

tvirtinti, ar palikti be nieko. 
Gegužės 20 dieną pasibaigia 

to pasibaigė demonstracijos. | laikas, ligi kurio vokiečiams 
Pirm tų demonstracijų h prisieis sutartį patvirtinti. sąlyga, kad ateityje Rusija tu-

riaušių buvusieji kareiviai su O gal vokiečiai pageidaus ri apsiimti išmokėti skolas 

Turi užmokėti skolas. 

Talkininkai, sakoma, pripa
žinsią Kolčako valdžia tik su 

jurininkais turėjo milžinišką 
susirinkimą Hvde Parke. Su-
sirinkime ne tik buvo reika
laujama darbo, bet dar ir mi-
nimum mokesties nustatymo. 

Tokios pat demonstracijos 
ir riaušės vakar įvyko daugel 
Anglijos miestuose. 

ESTAI PAĖMĖ PSKOVĄ. 

Įveikti bolševikai bėga 
be atodairos. 

Londonas, geg. 27.—Estų ka
riuomenė nuo bolševikij paėmė 
miestą Pskovą. Šis miestas yra 
svarbus geležinkelių mazgas 
tarpe Rygos ir Petrogrado. 

Apie tą apturima žinių iš 
Celsingforso per Copenbageną. 

Bolševikai netekę miesto 
galvatrūkčiais bėga ant Pet
rogrado, kur jiems taippat su
šilti nebus laiko. 

Rytuose nuo Rygos bolševi
kai atsimetė atgal per 10 ang
liškų mylių, nepajėgdami atsi
laikyti prieš stipresnį prieši
ninką. 

AUSTRAI ATSTOVAI 
NETURI PINIGŲ. 

Paryžius, geg. 27.—Austrų 
atstovų pirmininkas pranešė 
talkininkų konferencijos pir
mininkui, jog austrams atsto
vams gyventi viešbutyj yra 
perdaug didelės išlaidos. Kiek 
palaukus nebusią galima su
rišti galo su galu. 

STREIKAS PLEČIASI. 

Vancouver, B. C, geg. 28.— 
Iš \Vinnepego generalis strei
kas plečiasi po Britanijos Co-
lumbią. 

pratęsti laiką ir tolesniai dere-
ties. 

Pasakojama, jog prancūzu 
vvrtausvbė nuo vokiečiu atsto-
vų gavusi užtikrinimą, kad vo
kiečiai nenorėsią toliaiis prail
ginti laiką. 

PANAIKINTA SVAIGALAI 
OHIO VALSTIJOJE. 

talkininkams. 
(Ji tų skolų Rusija turi la

bai daug. 
Apie skolų išmokėjimą su

gestiją ofieijaliai talkinin
kams padavė Japonija. Nes 
Rusija ir Japonijai skolinga 
daug pinigų. 

Su svaigalais pranyko ir puoš
nieji saliunai. 

Columbus, Ohio, geg. 27.— 
Šios valstijos saliunai vakar 
vakare pabaigė savo nelemtąjį 
gyvenimą. Su praeitu pusiau-j 
nakčiu visoj valstijoj pradėjo 
veikti probibicija. 

Didžiuma saliunu tečiaus n<>-
laukė paskutinės dienos. Kai-
kurie ant visados buvo užda
ryti praeitą šeštadienį, kiti 
dar anksčiau. 

Vakar saliunu žmonės nu-
kaitę darbavosi. Daugelis žmo
nių prisipirko svaigalų ištek
lius. Tai visa prisiėjo pristaty
ti į namus. Žmonės apsirūpino 
svaigalais, kad palengva pri
prasti prie naujosios gadynės, 
naujojo, blaivaus gyveninio. 

Mieste Bridgeport vienas sa-
liunas buvo garsus visoj Ame
rikoj. Vienas saliuno baras tu
rėjo 216 pėdų ilgio. Prie to 
baro ir saliune patarnavo 77 
bartenderiai ir klerkos. Tai 
buvo Ungerlciderio galiūnas. 

Šitas saliunas veikė ir laikė
si ligi paskutinės valandos. 
Kaip 12:00 nakties buvo užda
rytas, kad daugiau nekuomet 
ten neparduoti svaigalų. 

Obio valstijoj šiandie veikia 
probibicija. 

Harrišburg, Pa., geg. 27.— 
Pennsylvanijos legislatura 
pravedė bilių, kuriuomi mote
rims pripažįstamos lygios tei
sės politikoje. 

Paryžius, geg. 27.—Talkinin
kai nusprendė pripažinti Kol
čako (Omsko) valdžią visos 
Rusijos valdžia. Bet pastalė 
sąlygą, kad jo kariuomenė 
pirmiau paimtų Maskvą. 

Be to, nuspręsta, kad Ameri
ka nuošaliai stovėsianti nuo 
Kolčako valdžios ir jos nerem 
s ian t i mili tarimiu žvi lgsniu. 

Kolčako 4 valdžią pripažinti 
priešinosi Anglrja. Bet, ant ga
lo, sutiko statydama viršpami-
nėtas sąlygas. 

Talkininkai neperdaug pasi
tiki tuo rusų admirolu. Nes, 
sakoma, jis esąs palinkęs prie 
monarcbijos. Tuo tarpu talki
ninkai Rusijoje nori matyti 
laisvą respubliką. 

Suprantama, jog dar yra ir 
kitokių kliūčių Kolčaką pripa
žinti. Bet viskas neskelbiama. 

KINIJA TURĖS BEVIELI 
TELEGRAFĄ. 

Pekinas, geg. 28.—Marconi 
VVireless Telegrapb kompanija 
Kinijoje steigia bevielio tele
grafo kompaniją su $3,500,000 
kapitalu. 

Vienna, geg. 28. — Lieeb-
tensteino princas Edwardas 
iškeliavo Paryžiun. Tenai jis 
pareikalaus gauti vietos taikos 
konferencijoje. Savo dalyva
vimą konferencijoje parems 
tuo, kad Liecbtenstein paga
liams nori padaryti taiką su 
Vokietija. Nes tarpe tų šalių 
nesutikimai — karės stovis tę
sėsi 53 metus. 

Princas Edwąrdas turi į-
galiojimą nuo princo Johann 
II , kurs šiandie skaitosi Liecb
tenstein valdovas. Edwardui 
kelionėje draugauja vokiškos 
Austrijos prezidentas Dr. 
Seitz. 

Turi 10,000 gyventojų. 
Liecbtenstein yra trečia 

mažoji Europos valstybėlė. 
Randasi tarpe provincijos Vo-
rarlberg ir Šveicarijos. Turi 
apie 10,000 gyventojų. 

Daugiau kaip per du šimt
mečiu Liecbtenstein priklausė 
Vokietijai. Bet kuomet 18G6 
metais Austrija su Prūsija 
pakilo karėn, Liecrtenstein 
persimetė Austrijos pusėn. 

Nuo to laiko t a r p e I^iecli-
tensteino ir Vokietijos gyva
vo karės stovis. 

Neturi kariuomenės. 

Liecbtenstein valstybėlė ne
turi kariuomenės ir jos gyven
tojai neturi nuskirtų tam tik
rų mokesčių. 

Be kitko princas Edwardas 
užprotestuosiąs konferencijoje, 
kad provincija Vorarlberg 
prijungiama prie Šveicarija. 
Toj provincijoj gyvenantieji 
Liecbtensteino rezidentai nori 
prisijungti prie Austrijos. 

Princas Kdwardas yra 
prielankus Austrijai. Tad aus
trai jam už tą prielankumą 
pataikauja. 

\ 
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prieš briovimąsi 
N. Azijon 

Amerikoniškai armijai norisi 
pamatyti Berlyną 

AMERIKONAI TIKISI MAR-1 DAUGIAU ITALŲ IŠSODI-
ŠUOTI ANT BERLY 

NO. 

Vokietija ir tolesniai bus blo
kuojama. 

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

KAUKAZO LIKIMAS YRA 
SVARBUS ANGLIJAI. 

ANGLIJAI NORISI TURĖTI 
ŽIBALO LAUKUS. 

Svarbiausias daiktas—Indijos 
apdraudimas. 

Paryžius, geg. 27.—Kuomet 
talkininkų atstovai taikos kon
ferencijoje galutinai aptars 
Turkijos likimą, turės tarti 
žodį ir Kaukazo ir Astracba-
niaus reikale. 

Kaukazas ir Astracbanius vi
sais žvilgsniais yra svarbus 
Anglijai. Anglija tad norėtų 
tas teritorijas palaikyti savo 
globoje, jei jau nepasisavinti. 

Kaukaze yra dideli ir gau
sus žibalo laukai, kuriems gali 
prilygti tik žinomos Pennsyl
vanijos versmės. 

Astracbanius yra žinomas 
medvilnės plantacijomis. Jei 
Anglijai tektų tas teritorijas 
kaip nors užvaldyti, tad nebū
tų vargo nei su žibalu,*nei su 
medvilne. 

Tiek materijaliu žvilgsniu. 
Bet politikiniu Anglijai tas 

butų svarbiau. Nes nuo rusų 
butų apdrausta Persija ir po
draug Indijai negrumotų joks 
išlaukinis pavojus. 

Vystosi naujos valstybės. 

Kuomet vakarų fronte buvo 
pravesta armistieija (laikinas 
ginklų padėjimas), Anglija 
per Persiją praplėtė savo in
taką Astracbaniuje ir Kauka
ze ir pagaliaus padarė kaipir 
kokią sutartį su generolu De-
nikinu, kovojančiu prieš bolše
vikus. 

Tenai šiandie gyvuoja dvi 
autonominės valstybės: Kau
kazo pietuose Georgia, šiau
riuose—Circassia. 

Pirm kelių mėnesių Anglija 
per savo atstovus kalbino Cir-
cassios gyventojus padaryti 
ryšius su generolu Denikinu 
ir bendrai su juo veikti prieš 
bolševikus. 

Tik štai tuojaus gen. Deni-
kin nei iš šio, nei iš to paskel
bė įsakymą pakrikdyti Circas-
sios valdžią. Taip pasielgda

mas jis didžiai suklydo. Nes 
circassai pakilo prieš gen. 
Denikiną ir įveikė jo kariuo
menę netoli miesto Grosni. 
Gen. Denikin panešė didelius 
nuostolius. 

Šiandie Georgia ir Circassia 
skaitosi nepriklausomom ša
lim. Kalbama apie unijos pa
darymą. Prie savęs norima 
dar patraukti ir Armėniją. 

Jei tarp tų .šiandie nepri
klausomų šalių įvyks unija, 
tuomet rusai negalės ten mai-
šyties. Anglijai bus proga iš-
vystvti ten savo intaką. 

Ką tars talkininkai. 

Tolimesnis Kaukaze anglų 
pasidarbavimas, žinoma, pri
gulės nuo taikos konferenci
jos. Kaip atstovai nuspręs, 
taip turės būti. 

Be abejonės, konferencijos 
atstovai palinks prie Anglijos 
troškimų. Anglija užtikrins 
Kaukaze gyventojams ramybę. 
Tad kogi čia daugiau reikėtų. 

Tuo tikslu Anglijos atstovai 
darbuojasi. Jų darbas duos 
vaisius tokius, kokių pagei
dauja vyriausybė. -

Coblenz, Vokietija, geg. 28.— 
Prancūzų okupacijinės armi
jos vienos grupės vadas, gen. 
Favolle, ana diena buvo at-
keliavęs čionai. Turėjo jis 
konferenciją su leitenantu ge
nerolu Liggett, amerikoniškos 
armijos komendantu. 

Matyt, buvo aptariami pie
nai, kas tuojaus prisieitu Veik
ti, jei vokiečiai ištikrųjų at
sisakytų patvirtinti taikos su
tartį. 
Tarpe amerikoniškų kareivių 

pastaromis dienomis pasidi
dinęs veikimas. Kareiviai pa
sirengę maršaviman. Sakoma, 
jie tikisi pamatyti Berlyną. 
Jie turi vilties vokiečius pri
versti prie paklusnumo su 
ginklais. 

Tik nežinia, ar išsipildys jų 
ta viltis ir norai. Nes ir pa-
tys vokiečiai nusimano, kad 
talkininkų armijos tik laukia 
įsakymo briauties Vokietijos 
gilumon. 

Tuo žvilgsniu vokiečiai la
bai atsargus, nes jie jau matė 
sunaikintus Prancūzijos ir 
Belgijos plotus. Ko panašaus 
jie nevelija savo šaliai. 

Iš Paryžiaus pranešta, kad 
talkininkai nepanaikins blo
kados aplink Vokietiją. Vo
kietija taip ilgai bus blokuo
jama, kol ten nebus įsteigta 
pastovi valdžia. 

NAMĄ M. AZIJON. 

Turkai stato protestą talki
ninkams. 

Paryžius, geg. 28. — Italija 
išsodino daugiau kariutfme-
nės mieste Šokia, Mažojoj Azi
joj, už 50 mylių pietrytuose 
nuo Smirnos. 

Turkijos valdžia prieš tai 
protestuoja. Protestas pa
siųstas taikos konferencijon. 
Taippat turkai išreiškia ap
gailestavimą, kad graikai užė
mę Smirną. Jie sako, jog se
niau buvo skelbiama, kad tal
kininkai, bet ne graikai, už
imsiu tą miestą ir uostą.. 

Pagaliaus turkų valdžia iš
reiškia baimę, kad šalyje ga
lėsiančios pakilti suirutė*, 
kuomet graikai mėginsią stum 
ties šalies gilumon. 

Aną dieną buvo pranešta, 
kad tarpe italų ir graikų buvo 
pakilę nesutikimai uz Mažo
sios Azijos pakraščius. Orai-" 
kai protestavę, kam italai iš
sodiną ten kariuomenę. Talki
ninkai net buvę pareikalavę 
Italijos pasiaiškinti. 

Bet ar tas pasiaiškinimas at
liktas, šiandie niekas negali 
pasakyti. 

PASIDALINI: VOKIEČIŲ 
ATSTOVAI. 

Nesutinka nuomonėmis taikos 
reikale. 

AMERIKA PASILAIKYS 
VOKIEČIŲ LAIVUS. 

Washington, geg. 27.—Pre
zidentas Wilsonas pranešė, 
kad Suv. Valstijos pasilaikys 
visus konfiskuotus karės metu 
vokiečių laivus. 

Tų laivų dalį norėjo gauti 
Anglija. Bet Suv. Valstijų at
stovai nesutiko. 

Londonas, geg. 27.—Čeko
slovakija nusprendė pasisko
linti Amerikoje 25 milijonus 
dol. Tuo reikalu vedamos ta
rybos. 

Washington, geg. 27.—Čia 
pasakojama, kad kaip tik par
keliausiąs prezidentas Wilso-
nas, tuojaus rezignuosiąs ge
neralis postmasteris Burleson. 

Taippat kalbama, kad jo 
vietoje postmasteriu preziden
tas paskirsiąs savo personai į 
sekretorių Tumulty. 

Versailles, geg. 28. — Ir 
tarpe pačių vokiečių atstovų 
pakilę kaipir nesutikimai tai
kos reikale. Atstovai savo 
skirtingomis nuomonėmis pasi
dalinę į kelias grupes. Gal jie 
taip daro tik talkininkus su
klaidinti. 

Nes svarbesniuose klausi
muose jie sutinka ir kits su ki
tu stovi kaip muro siena. 

Kanclieris Scbeidemann, sa
koma, yra priešingas patvir
tinti taikos sutartį. Bet už pa-~ 
tvirtinimą stovi grafas Brock-
dorff-Rantzau, atstovų pirmi
ninkas. 

Pastarasis tvirtina, kad su
tartį patvirtinti reikia, apie tą 
tad negali but kalbos. Bet 
pirm to reikia būtinai su tal
kininkais derėties. Reikia dar-
buoties, kad nors bi kokius pa
lengvinimus gauti. 

Grafo Rantzau nuomonę pa
laiko ir kitas žymus vokiečių 
atstovas, Matbias Erzberger. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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Negalima tikrai sakyti, kad 
šitaip išsiųsti laiškai pasieks 
Lietuva, bet galima bandyti. 

Yra vilties, kad netolymojc 
ateityje jau nereikės .tokiu, 
kliūčių, o laiškai ei s tiesiog 
su vienu penkių centu ženk
leliu. 

SEIMAS IR KERŠTAS. 

iv^..iSSS^^>—.-*^W 

TRUPUTIS APIE LIETU 
VIŲ BIURĄ. 

Utarninke, 27 gegužio šv. 
Jurgio bažnyčioje įvyko graži 
vestuvių iškilmė p. Emilijos 
Gedgaudaitės ir p. Juliaus 
Kaupo. •' Draugas ' ' išreiškia 
gerbiamiems jaunavedžiams 
kuogeriausius linkėjimus vi
sokios laimės ir ilgu metų. 

Susižinojimas su 
Lietuva. 

~ 

I 

P-nas Pranciškus Kaziui i s 
1611 N. Ashland ave. Chicago-
je, 111. gavo laišką iš Lietuvos 
Kauno gub., Telšių pavieto, 
Navarenų miestelio. 

Laiškas atėjo per Danijos 
sostinę Kopenhagą. Iš Lietu
vos j Daniją jis ėjo visą mėnesį 
ir vienų dienų, nuo 24 kovo, 
1919 iki 23 balandžio. Ant 
laiško yra Lietuvos krasos 
ženklelis 50 skatikų. 
Kopenhagoje tų laiškų priėmė 

p. Jurgis Savickas, lietuvių 
Valstybės atstovas prie Danų 
karališkos valdžios. J is tų 
laiškų pasiuntė j Ameriką, pri
dėdamas savo antspaudų. 
Laiške yra pasakyta tik tiek, 

kad visi namiškiai yra sveiki 
ir kviečia važiuot j Lietuvų. 
Amerikos krasa visus laiškus 

užadresuotus į Lietuvą kol kas 
grąžina atgal. 

Bet patartume bandyti ši
tokį būdą. Laiške parašyti tik 
asmeninių žinių apie save aiš
kiai ir trumpai. Tą laišką \-
dėti į kopertą ir ne užklijuoti 
jos; šalę jos pridėti du tarp
tautinės krasos ženkleliu po 
10 centų: vieną laiškui iš Ko
penhagos į Lietuvą, kitą at
sakymui iš Kopenhagos į A-
meriką. Paskui laišką su neuž
lipintu kopertu su dviem tarp
tautiniais krasos ženkleliais į-
dėti į didesnę kopertą ir už
dėti šitokį adresą: His Excel-
lency Mr. Georgės Savickis 
Representative of the Lithua-
nian Republic accredited by 
the Royal Danish Government. 

Kopenhagen, Danemark Eu-
rope. 

Prie šito laiško reikia 
prilipinti amerikonišką krasos 
ženklelį ne mažiau kaip 5 
centų. 

Reikia atsiminti, kad kas 
kita yra tarptautinis krasos 
ženklelis, o kas kita ameriko
niškas ženklelis laiškams į ki
tas šalis. Ant viršaus turi bū
ti užlipintas amerikoniškas, o 
į vidų turi būti įdėtas tarp
tautinis. Jis viąai be klijų y-
ra ir daug didesnis. 

New Yorko mieste lietuviai 
turi savo biurą platinti lie
tuvišką propagandą tarp sve
timtaučiu. Pačiam didžiausio-
jo miesto centre randasi vie
ta, apie kurią bruzda ir suka
si visas veikimas, netik tarp 
lietuvių Amerikoje gyvenan
čių, bet ir po visą pasaulį. 

Užeikime įr pasižiūrėkime į 
taip vadinamą mūsų biurą, 
kuris jau pradeda veikti mil
žinišką darbą. Čia yra prisiun
čiami iš visų kolonijų laikraš
čiai, iš kurių yra renkami 
straipsniai, kur rašoma apie 
lietuvių v veikimą. Į čia sueina 
kablegramos ir žinios iš Euro
pos ir iš visų pasaulio dalių ir 
čia vra renkama medžiaga a-
pie lietuvius ir apie Lietuvų, 
kuria manoma kaip ant delno 
parodyti kaip lietuviai yra 
Veiklus. Kad tą lietuvių pub
likacijos darbą palaikius, pa
tartina, kad lietuviškųjų kolo
nijų veikėjai susiųstų ir toliaus 
į vietinius anglų laikraščius 
žinias apie vieto>; lietuvių vei
kimus, o tą pat dieną ar už 
dienos jau atskris tos žinios į 
mūsų ofisą, kad tokioj koloni
joj lietuviai turėjo demonstra
ciją ar buvo apvaikščiojimas 
ar taip kokis paliečiantis lie
tuvius atsitikimas. F>o to šita
me New York biure randame 
ir šiaip žmonių-specijalistų, 
kurie rašo straipsnius apie 
Lietuvius savo išdirbtose sry-
tyse. Iš čia yra išsiuntinėja
ma kas savaite i kiekviena 
anglų redakciją po visą Ame
riką trumpi straipsneliai, ku
rie laikas nuo laiko talpinami 
įvairiuose Amerikoje einan
čiuose laikraščiuose. Visas 
darbas turi būti sutvarkytas 
taip, kad butų galima turėti 
pilni aprašymai apie lietuvių 
gyvenimą. 

Neprabėga diena, kurioj ne
rastum Amerikiečių laikrašti
joj apie lietuvius arba apie 
Lietuvą. Didžiuma jau žino a-
pie Lietuvos klausimą, bet 
dar tik prasideda darbas. Vi
si turime veikti išvien ir to
linus, kad tą publikaciją pa
laikius, kol amerikiečiai pil
nai ir visiškai nepažins Lietu
vių ir kol Amerikos valdžia 
nepripažins Lietuvos neprįgili
ni vbės. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Pranciškus Kaziulis, gyve
nantis 1611 -N. Ashland ave., 
Chicagoje gavo laišką išXLietu-
vos nuo brolio, Valerijono Ka-
ziulio, iš Kauno gub., Telšių 
apskr., Sėdos pašto, miesto 
Navarenų. Laiškas rašytas 
kovo 21 d., 1919 m. 

Laiškas skamba sekančiai: 

Malonus broli P-kau:—Svei
kiname mes visi tave ir linki
me geros sveikatos. Praneša
me, jog dar visi tebegyvename 
ir sveiki, tik, žinoma, nelink
smus, nes dar karas nepasibai
gė ir apie tamstą senai nieko 
nežinom, ar gyvas dar ir ar 
sveikas. Dabar, mielas broli, 
rašyk greitai mums, mes pra
šom, kad kaip nors galėtum 
parvažiuoti į tėvynę, nes nėra 
kam žemės dirbti. Tėveliai pa
seno, o aš nesveikas, tai vi
siems vargingas gyvenimas. 
Taigi su šiuo ir sudiev! 

Brolis ir tėveliai Kaziuliai. 

Grupė liberalų, sumaniusių 
prisisavinti teises augsčiausios 
lietuvių organizacijos Ameri
koje, paniekinusių abiejų Ta
rybų išrinktą bendriems sro
vių reikalams Pildomąjį arba 
Ekzckutyvį Komitetą, bandė 
sušaukti visatinį lietuvių sei
mą Amerikoje. 

Amerikos Lietuvhj Taryba 
ir katalikiškoji lietuvių vi
suomenė Amerikoje yra užtek
tinai apsišvietusios, kad nesi
duotų vadžioti už nosies žmo
nėms nežinantiems, jog yra 
Pildomasis Tarvbu Komitetas. 
Dėlto Am. Liet. Taryba ir sa
vo organizaciją suprantantie-
ji katalikai po kelis kartus 
per laikraščius bei gyvu žo
džiu surinkimuose pasakė, kad 
dalyvaus tik tame seime, kurį 
sušauks Pildomasis Komitetas 
per abi Tarybas. 

Negali norėti augštos doros 
nuo žmonių, griebto griebian
čių svetimas augštesnes tei
ses. Todėl kaikurie katalikai 
veikėjai jau pirm poros sa
vaičių sakė, kad seimo šaukė
jai prieis prie stebėtinų prie
monių. Tas žodis veikiai išsi
pildė. 

Seimo šalininkai tėškė ant 
vienos gerbtinos katalikų da
lies didelį purvo glėbį, tvirtin
dami, buk ta dalis pavedus 
Lietuvą lenkam*; globoti ir ser
gėti. Tas bjaurus šmeižtas ta
po ištartas taip, jog kaikurie 
klausytojai suprato, kad ku
nigai pardavė Lietuvą len
kams. Vienas klausytojas net 
pasisiūlė ta pačia naktim pa
pjauti savo kleboną už tėvyn/s 
pardavimą priešams. 

Pradėjus ieškoti, iš kur kilo 
Lietuvos pardavimo paskalas, 
pasirodė, jog t ry s klebonai ir 
vienas advokatas balandi 8 d., 
1919 m. suvažiavę į "Drau
go'* redakciją per 45 minutas 
tarėsi kaip įgyti naują lino-
taipą vietoje seno, ir sutarė 
Įgyti intertypą. Liberalų vei
kėjai apgarsino viešai, kad 
tai buvo sutartis pavesti Lie-
Tuvą svetimai tautai. Kiekvie
na siela apsireiškia savo kal
bomis. Liberalai taip-gi parodė 
savo sielą šituo kruvinu 
šmeižtu. 

Katalikai turi už ką kerš

tauti, bet nekerštauja. Tat 
liberalai "Lie tuvos" N. 123 
juo s išvadina klierikais. Nors 
klieriko vardas yra pagarbos 
vertas, bet juomi paprastai 
yra vadinami teologijos stu
dentai. Tuomtarpu katalikų 
visuomenė jau nebe mokinė. 
Liberalai moksleivių vardu 
vadina mokslą užbaigusius lie
tuvius katalikus, kad supy
kintų juos. Paprastai daktaras 
pyksta, kuomet kas nors jį 
vadina felšerium, oficieras ne
pakenčia junkerio vardo, nei 
meisteris gizelio. Tečiaus ka
talikai tik stebėsi liberalų ne-
išauklėjimu, tyli ir nekerš
tauja. 

Tada liberalai tame pačia
me "Lie tuvos" numeryje ima 
katalikus pravardžiuoti "kle-
rikališkais." Kiti gal ir jaus
tųsi turį užtektinai priežasčių 
atmokėti liberalams tokiais 
pat malonumais, bet nedaro 
to. J ug katalikams negėda, 
kad liberalai nemoka teisin
gai ištarti žodžio. 

Keturias, jei ne daugiau, 
priežastis turi katal ikai lietu
viai pykti ant liberalų: 1) kad 
Pildomojo Komiteto teises 
perleidžia neatsakomiems chi-
cagiečiams, 2) kad šmeižia ka
talikus, 3) kati erzina juos 
netikruoju vardu, 4) kad plio-
voja pravardžiuodami. Tečiaus 
katalikai apseina ramiai. Tik 
liberalai šūkauja, kad nekerš
tautų. 

Sena begėdiška priemonė 
yra pačiam nedorybę tverti ir 
barti kitus už ją, o tuomtar
pu apsimesti apaštalu kovo
jančiu prieš ją. 

Ką liberalai, keldami kerš
tus, mokina nekerštauti, tai 
tik mažmožis. Bet jeigu pasi
rodys, kad beprimėtinėdami 
kitiems Lietuvos pavergimą po 
lenkais, patys sudary s su jais 
tokią sutartį, kad Lietuvos 
neprigulmybė teliks tik ant 
rašto, tai nebus mažmožis.»Kol 
kas jau neabejotinai pasida-
rė viena nelaimė: bešaukdami 
vienvbėn lietuvius liberalai 
sukėlė savo nevykusiu seimu 
tiek nesutikimo tarp lietuvių, 
kad ilgai.dar nebus ramybės. 

Kun. P. Bučys. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
IŠ VILNIAUS. 

Kovo 3 d. skraidęs tie s Vil
niumi mūsų aeroplanas nume
tė miestan ir apylinkėsna 
daug atsišaukimų ir padarė 
gero įspūdžio į vilniečius, ku
rie iš gerai išžiūrimų spalvų 
pažino, kad tai lietuvių aero
planas. Vilniečiai nekantriai 
laukia ateinant išliuosuotoją. 
Lenkai, žinoma, geriau malonė 
tų, kad tais išliuosuotojais bu
tų ne mūsų šalies kariuome
nė, bet Lenkijos. Vilniuje daug 
kalba, kad tarp1 lietuvių ir len
kų įvykusi sutartis. Net lie
tuviai tam tikėję ir nustebę, 
kuomet sužinoję, jog nieko pa
našaus neatsitiko. Vilniuje 
dažnai girdėti armotų šaudy
mas. Žmonės mano, jog tai 
musių "garsai. Bet komisarai 
paaiškino, girdi, tai Landva-
ravos tilto likučių sprogdini
mas, ir uždraudė skleisti "me
lagingas" žinias. Bet tas ma
žai gyventojus nuramino. 
Šaudymas dažnai girdisi ištisą 
dienų. 

Buvo paskelbta mobilizaci
ja 1897, 98, 99, 1900 m. Bet 
paskui ją sulaikė " v vidų 
gTomadnavo neplyva dobrovol-
cev". Ištiesų, tat jau mėnuo, 
kaip beveik niekas nebestoją 
raudonojon armijon. Pati rau
donoji armija įra. Kareivių 

su viršininkais esti dažnai su
sikirtimų. Kartą Jurgio gatvė
je pasirodė girtas raudongvar-
dietis. Prie jo prikibo komi
saras. Kareivis šoko ant komi
saro: " t u matai, kad aš išgė
riau, o kodėl tu nematai, kad 
aš kelintą dieną be duonos 
kąsnio, kelintas mėnuo be 
skalbinių, be pirties, tu to ne
matai !" Komisaras turėjo 
pasprukti. 

Buvo įsakymas neimti Obos-
to pinigų, bet jie vis tik vaik
ščioja. Tat 5. I I I išleido įsaky
mą visus Obosto pinigus su
nešti bankan ir iškeisti rusų 
pinigais. Bet ir to įsakymo nie
kas neklauso. Pastebėta dar, 
jog aukštesnieji valdininkai 
gauna algas Obosto pinigais. 

Galaunė, Čiurlionaitė ir J . 
Kelpša išvažiavo Maskvon 
parvežti M. Čiurlionies pa
veikslų ir kitų Vilniaus mu
ziejaus brangenybių. Pusė 
Čiurlionies paveikslų jau at
vežta. Taip pat norima grą
žinti Vilniaus universiteto ar
chyvas ir biblioteka. Šiuo da
lyku rūpinasi prof. E. Volte
ris. 

Vežama Vilniun "Vil i jos" 
pabrikas. Dalis jau atvežta. 
Manoma tuojau pradėti dirb
ti ūkio mašinas. Vilniuje esą 
20,000 pūdų geležies (del tik
rumo šios žinios turime paabe
joti, nes yra prieštaraujančių 
faktų LSB). 
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Nėra jokio pasipriešinimo jeigu tu turi savo namą 
K ODĖL tu neturi nuo savo^na,m*>? Tu gali 

nusipirkti su tais pinigais kuriais moki 
randa kiekviena mėnesį. Chicagos Statytojiai 
pastatys tau narna įmokant tiktai 10% 
ar 1 5 % . Statymo Bendrovės arba Bankos tau 
paskolins abelnai apie 60^ ant vertes tavo na
mo ir loto — tu gali skola mokėti taip kaip 
randa. 

Pelningas Investmentas. 
Į keletą metu lu turėsi savo narna, turėsi 

mažiau išlaidu ir turėsi geros vertės narna. 

Jeigu norėsi tai galėsi parduoti su pelnu. 
Vartok Medi. 

Labai gražiai galima narna ištaisyti su me
džiu ir sumažina kasta statymo kur kas ma
žiau. Pasiimk savo architektą ar kontraktoriu 
ir pasikalbėkite su savo Vietiniu Medžio Pirk
lių. Jis supranta ir gerai žino ir kuogeriausia 
patars kaip reikia viską padaryti ir pastatys 
reikalinga materija tuojaus. Turėk savo narna 
— labai lengvai -i- ir pelningas įdėjimas kapi
talo. 

<I> 

The Retail Lumber Yards of Chicago and Cook County 
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Skaitykite ir Platinkite "Draugą" 

NELAUKITE KOL 
PRADĖSITE SIRGTI 

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Prietvaras. Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo-
met nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Garniai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 
ne tai prietvaras yra rezultatu. 

Prigelbėkite gamtai vartojant 

STANOLAX 
del Prietvaro 

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax 
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
yra labai švarus. Jis savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris 
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus 
išvaro. 

Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito. 
* 

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Jeigu jusu vaistininkas neturi tai parašykite 
murns o mes tuojaus jam dastatysime. 

Parduodamas 16 uncą buteliuose 

STANDARD OIL COMPANY 
r (INDIANA) 

910 SO. MICHIGAN AVE. CHICAGO 
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Lietuviai Amerikoje. 
LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 
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PHILADELPHIA, PA. 

Geg. 11 d. Mot. 8aj. 10 kuo
pa lėlikė pasirinkimą. Susirin
kimai! atsilankė ir geri), klebo
nas, kun. J . J . Kaulakis, kuris 
pridavė gyvumo ir gražiai pa
kalbėjo apie Moterių Sąjungą, 
linkėdamas jai išaugti i mil
žinišką organizaciją. Kalbėjo 
taipgi ir Liet. Raudonojo 
Kryžiaus šelpimo reikale, ra
gindamas sudaryti L. R. K. 
šelpėjų skyrių. Skyrius tuo-
jaus sudarytas. J valdybą inė-
jo: O. Unguraitė-piriu., 1*. 
Narkiutė-pirm. pag., C. V.ala 
šiniutė-prot. rast. Pilną valdy
bos sąstatą sudaryti atidėta 
sekančiam susirinkimui. 

I -
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Vakare, tą pačią dieną, M. 
S. 10 kp. Įvyko vakaras. Pro
gramas susidėjo iš prakalbų, 
lošimo, dainų ir deklemaciju. 
Tą vakarą turėjo būti statyta 
scenoj veikalas "Palocius '«»-
žero dugnuose", bet kaikurkj 
priežasčių dėlei tapo atidėta-
ant toliau. Vietoj to sulošta 
"Pasikalbėjimas giesmininko 
su Liettfva." Giesmininko roK 
atliko D. Baublaitė, Lietuvos-
J. Poškienė. 

Vaidinimui pasibaigus Šv. 
Kazimiero choras, vedamas 
vargonininko, J . Ilodelos, gra
žiai padainavo. Paskui kalbė
jo klebonas, kun. J . J . Kaulą 
kis. Jo kalba buvo graži, tu
rininga ir pamokinanti. 

Po prakalbos dar buvo su 
loštas veikalukas "Kas bai
lys", kurį sulošė J. Poškieiii' 
Jurgio bailio rolėje, M. Baub
laitė Aldonos ir O. Unguraitė-
vagio. Po to dar O. Mickunai-
tė padeklemavo eiles; L. Ma 
čiunaitė padainavo solo ir S. 
Kvietkus pasakė monologą. 

Programai pasibaigus sekė 
šokiai ir žaislės. 

Tą vakarą prie Mot. Sąj. 
kuopos prisirašė 20 naujų na
rių, o prie L. R. K. Šelpėjų 
skvrio 26 nariu. 

Vakarą vedė M. Galinaitie 
nė. 

Sąjungietė. 

New Haven, Conn. S. L. R.-
K. A. 116 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą ir išnešė 
protestą prieš liberalus, kad 
jie patalpino melagingą kores
pondenciją "Sanda ros" 18-
tam num., kurioje apšmeižė 
vietos kleboną, gerb. Karkau-
ską, ir kitus veikėjus. Po tą 
nelagingą korespondencija 

pasirašė Kaz. A. Karevičius ir 
\ . Noburaitis. 

Cambridge, Mass. Gegužio 
14 d. parapijos svetainėje [vy
ko prakaibos Raudonojo Kry
žiaus naudai. Kalbėjo gerb. 
kunigai: Pr. Juškai t i s ir K. 
i rbonavičia ir "Darbininko" 
Administratorius Kneižis. Vi-
<i kalbėtojai nurodė didelę 
svarbą greitu laiku sušelpti 
Lietuvą. Auką surinkta $70.00. 

Buvo sudainuota keletas 
laimi, vadovaujant viet. varg., 

J. Rekiečiui. 

" D r a u g o " 104 num. tūlas 
"Lietuvos Atstatymo Bendro
vės Sėrininkas" polemizuoda
mas su "Tėvyne ," nei iš šio", 
nei iš to ir Lietuvos Atstaty
mo Bendrovę palifetė, neteisin
gai dalykus nušviesdamas. 

Nemanau čionai ginčų kelti, 
bet tik atitaisyti vhai iškreip
tus faktus apie Lietuvos At
statymo Bendrovę. ' Tikiuosi, 
kad tokiam atitaisymui gerb. 
" D r a u g o " Redakcija malonės 
patalpinti šį mano laišką kuo-
greiciausia. 

'U 
DUQUESNE, PA. 

. . 

Geg. 15 d. naujai susitvėru
si L. R. K. A. Apšvietos ir 
dailės 10;> kuopa buvo' suren
gus vakarą. Kuopos artistai 
mėgėjai sulošė "Čigonės atsi
lankymas." Veikaliuka lošė 
sekančios ypatos: M. Gedmi
naitė ir O. Jasaičiutė; "Dvi 
Kūmutės' lošė: M. Kolmec-
kiutė ir J . Rimkevičienė; "Dvi 
Sesutės" lošė A. Rimkevičiūtė 
ir "O. Jasaičiutė; "Girtuoklė 
su blaivininku*' lošė M. Ged
minaitė ir P. Jankauskas. Vis
kas pavyko. Daugelis stebėjo
si, kad diKpiesniškiai per tokį 
trumpą laiką savo užduotis 
g*-rai atliko. 

Lai gyvuoja Duąuosnės Ap
švietos ir dailės kuopa, taipgi 
ir S. L. R. K. A. 102 kuopa. 

Geistina butų, kad duques-
niškiai tankiau rengtų pana
šius vakarus. 

Ten buvęs. 

. « • • " 

Trumpos Žineles 
New York. Komitetas, atsto

vaujantis kaip katalikų, taip 
ir tautininkų visas draugijas, 
kuopas ir kliubus gegužio 11 
d., 1919 m., Šv. Panos Marijos 
Apreiškimo svetainėje, Brook-
lyne pripažino Cbicagos libe
ralų šaukiamą seimą partyvių, 
ne visuotiniu, ir nutarė neda
lyvauti jame. 

So. Boston, Mass. geg. 11 d. 
Moterių Sąjungos 13toji kuopa 
turėjo vakarą Sv. Petro para
pijos svotainėje. Sulošė "Ge
novaitę." Visas roles turėjo 
moterys ar merginos: Bosto-
nietės, Montelietės ir Norwood 
ietės. Visas veikalas taip gra
žiai išėjo, kad retai kur taip 
atsitinka. 

Čia kova dar tęsiasi tarp li
beralų ir katalikų dėlei vaka
rinės mokyklos. Liberalams 
:ievykstavaiviyti katalikų vie
nybę. 

VVorcester, Mass. Vyčių 26 
kuopa nutarė surengti gegužio 
30 d. pikniką su įvairiais dri-
iiais ir žaislėmis ir vakare 
koncertą Mechanics salėje. 
Koncertą išpildys Šv. Kazi
miero bažnytinis cboras veda
mas varg. A. Vismino. 

Baltimore, Md. Gegužio 11 
d., po sumos, atsibuvo Šv. Vin
cento a Paulo labdarių susirin
kimas. Žmonės noriai rašosi 
prie tos draugijos ir deda au
kas. Pr. Kairys aukojo $50.00, 
Lietuvių Republikonų kliubas 
$50.00. Žada lotu* pirkti ir 
prieglaudą statyti seneliams ir 
našlaičiams. 

Rochester, N. Y. C'i a p. J . 
Putrimas apsivedė su p-le O. 
Bardzilauskiutė. Šliubas buvo 
su šv. Mišiomis geg. 17 d. Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Abudu žy
mus yra kaipo Lietuvos šel
pėjai. Per vestuves buvo rink
ta aukos nuvargusiai tėvynei. 
Aukojo K. šilimas ir J . Bara
nauskas po $2.00; St. Klimai-
tis, A. Žiūronas, P. Žiūronas 
po $1.00; kiti po 50c. Visi pi
nigai įduoti Tautos Fondo 
ižd., K. Andriuškai 

Detroit, Mich. L. D. S. kuo
pa surengė gegužio 10 d. pra
mogą. Vyčiai sulošė teatrą. 
Prakalbą laikė gerb. kun. Ke
mėšis. Vietiniai, bolševikai da
rė betvarkę ir trukdė kalbėti. 

Gegužio 11 d. Moterių Są
jungos kuopa taip-pat surengė 
vakarą, kuriame gerb. kun. 
Kemėšis turėjo prakalbą ir 
daug ko pamokinančio .pasakė. 
Buvo ir kitokių pamarginimų, 
Ant galo jaunimas linksmai 
pažaidė. . 

Clevėland, Ohio. Pradėjus 
čia gerb. kun. V. Vilkutaičiui 
klebonauti, viskas gerai tvar
kosi, ką matydami parapijo-
nys nesigaili aukų, o net ir 
draugijos pradėjo aukoti. Štai 
S. L. R.-K. A. 50 kp. nuo ju
damųjų paveikslų trečią dalį 
uždarbio, 50 dol., aukojo savo 
parapijai. Vyčiai rengė tam 

•tikslui vakarą gegužio 25 d. 

Visųpirma reikia 'pasakyti, 
kad "TėvA-nės" kritikas visai 
bereikalo palietė Lietuvos At
statymo Bendrovę, kuri nieko 
bendro neturi su " T ė v y n e " ir 
kokios nors "Tėvynėje" tel
pančios pastabos tik pačiai 
"Tėvyne i" ir priguli. 

Antra—Resorcin Manufac-
turing Co. yra visai atskira 
kompanija, inkorporuota po 
atskiru čarteriu ir visai atski
rai valdosi, todėl jos pasiseki
mai, ar nepasisekimai visai 
neliečia L. A. B-vės. 

Trečia—visiems biznieriams, 
nors ir menkiausiems, yra ži
noma, kad kompanijos, o ir 
pavieniai asmens, nors ir tur
tingiausi, kartais privalo 
griebties paskolos, ir ,turbut, 
nėra žmogaus, kuris būdamas 
geriausiame stovyje, nebuvo 
priverstas nprs trumplaikės 
paskolos užtraukti. Resorcin 
Mfg. Co. irgi pasiskolino pini
gų biznio praplėtimui, o toji 
paskola jai išėjo kaip tik ant 
naudos, nes biznį praplėtė ir 
paskolą jau atmokėjo. 

Netiesa, kad Lietuvos Žemės 
Banko pinigai yra priskaitomi 
prie L. At. Bendrovės pinigų. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
nesisavina niekieno pinigą ir 
dabar jau turi savų pinigu 
$235,000.00, o savo biznį taip 
veda, kad esantieji pinigai ne
ša naudą L. A. Bendrovės na
riams. 

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės nekontroliuoja nei "Tėvy
nės" štabui artymi žmonės, nei 
žmonės artimi kitiems šta
bams. Direktorijatas yra iš vi
sų štabų. 

Nepritinkąs taipgi užmeti
mas "gudrus politikieriai," 
nes kiekvienas asmuo turi tei
sę užsiimti kuomi tik jam pa
tinka, neišskiriant nei politi
kos. Tuo mastu matuojant su
rastume, kad ir naujų bendro
vių direktoriai, kuriuos minė
tojo straipsnio autorius užta
ria, irgi tokie pat politikieriai, 
nes dayvauja politiniame lie
tuvių gyvenime. Lietuvos At
statymo Bendrovė nėra poli
tinė, bet biznio organizacija, 
todėl jei ir butų joje politi
kieriai, tai jiems prisieitų kal
bėt organizacijos reikaluose 
ne apie kokią kitokią, kaip tik 
apie "pinigų politiką," idant 
žmonių pinigai butų tinkamai 
sunaudoti ir neštų naudą ir ge
rą tiems, kurie juos sudėjo, o 
taip-gi kad su tais pinigais 
kuodaugiausia darbo Lietuvo
je atlikus. Čia L. A. B-vės di
rektoriai gali pasidžiaugti, nes 
jie veda Bendrovę sulyg ge
riausių biznio organizacijij 
tvarkos. Taip ir visų bendro
vių direktoriai privalėtų elg-
ties, dirbant bendrovėje; o ką 
jie darys už bendrovės sienų, 
tai jokia bendrovė nežiūrės, ir 
L. A. B-vė nežiūri—tai jų pa
čių dalykas. 

Laikraščių, kurie perspauz-
dino anąjį straipsnį iš "Drau
go , " taipgi prašome ir šį laiš
ką perspauždinti. 

Su tikra pagarba, 

J. Strimaitis, 

^ « « ^ — M T -

Juozapas Tumas 
Mirė gegužio 25 d. 1919 

12 vai. diena. 18 metų 
amžiaus. 

Velionis paėjo iš Kau
no Gubern. Telšių Pav. 
Plungės parap. Amerike 
išgyveno 15 metų. Paliko 
nuliūdime tėvą dvi sese
ris ir brolį. 

Laidotuvės atsibus sere-
doj 28 d. gegužės iš Šv. 
Kryžiaus bažnyčios 8:30 
vai. išryto į šv. Kazimie
ro kapines. 

Velionio kūnas randasi 
po num. 1457 W. 47 Str. 

Visi gimines ir pažįsta
mi yra nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotu
vėse. 

REIKALAUJAMA MAINIE-
RIŲ IE KROVĖJŲ. 

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

Mušu mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi "drift" ir "shaft" mainas, 
ĮU 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. 

ALEX. MASALSKIS 
! • • • • • • » » » • } { 

ANT PARDAVIMO 
4 lotai pigiai po 25x1^5 pėdas, 2 blo
kai nuo 111-tos gatvės karų linijos ir 
Kock Island stoties, Morgan Parke. 
Atsišaukite: 

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

GELIŲ Į 
KAPINES 

Nereikia vežtis su savim. 
Galima gauti kasdieną ties 
pat vartais įeinant į kapines. 

SAUSI KUMPIAI. 
i'ries karv daugybe visokių kum

piu buvo pargabentu; j šią šąli kad 
užganėdinti ateivius kurie juos labai 
mėgsta. Bet dabar tai dalykai jau 
visai kitaip, nei jokie kumpiai nėra 
gabenami j šią sali bet kaip tik at
bulai gabenami iš šios šalies j Eu
ropi) per Armour & Company ir ki
tas kompanijas. fcJeveik kiekviena tau 
tu turi savo kumpi kuri ' daugiau 
jos žmones mėga&&, ypačiai ltalijo-
nai kurie turi vi.-'-.iu rųšių kumpiu. 
Fabriko Armour . Company yra 
išdirbama apie 10U rūšių kumpių. 
Yra specijaliai kumpiai kuriuos 
mėgsta kaip tai Francuzai, švedai, 
Au.-trijokui, VokieCiai, Hungarai ir 
Piet inės Dalies Amerikos žmones. 

Nesenai vienas užsakymas atėjo 
iš Franeuzijos ant keliu milijonu 
svaru Aries, kuri yra labai panaši 
J Milan Sulaini, bet tik storiau su-
pjiauta ir kitaip surišta. Karai Mot-
tadella yra s iunčiamos į Porto Kieo 
ir kitas Amerikos šalis. Sausi kum
piai yra skanus ir padirbti iš beef 
arba kiaulenos gerai sutaisyti, š iai 
Prancūzams labai patinka Lyons. 
Vel Italijonai labai mėgsta Nola Šą
lami Cuserta Peperoni kuri turi sa
vyje raudonu pipirų; Chorizos yra 
mėg iama per Ispanus. Scandinavai 
valgo daugiausia Gotsborg kuri yra 
posurj. 

Kiekvienas iš šitų kumpių turi 
savo rųšis ir savaip padarytas. Iš 51 
tautos žmonių kurie randasi Armour 
plantoj dauguma iš tu žmonių dirba 
kumpiu fabrike, šitie žmones ir ži
no ku j u žmones daugiau mėgsta. 

Apg. 

REIKALINGI. 
Apie 25 vyrai geri pardavėjiai ku

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

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

J. L. 

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

Joana Januškaite 
1225 Iiidcpendeiiec Boulevard 

Chieago, 111. 

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

jų augštų. Pandos neša $35,00 į mė
nesį. Prekė $3,200.00. 

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

Pars iduoda mūrinis namas ant 2 
augštų. Randos neša $68.00 j mėnesį. 
Prekė $7,600.06. , 

Parsiduoda mūrinis namas ant tri
jų augštų ir lotas greta. Randos neša 
$130.00 į mėnesį . Prekė $19,009.00. 

Visi tie namai randasi Cicero, UI. 
Atsišaukite pas 

J. Mozeris, 

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

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

PAMATYKITE SEKANČIUS NAMUS 
Parsiduoda medinis namas del vie

no pagyvenimo, su visais gerais į-
taisymais. Narnas randasi ant 110 
Street netoli Michigan Ave. Prekė 
tiktai $2100.00 

Parsiduoda 11 / , augšto medinis na
mas ant 112 Place. Prekė tiktai 
$2400.00. 

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

S. P . Tanis, 
1113S Michigan A T C . Chicago, m . 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi 1 krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra Ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $3.M. 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

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

Kampas 18-tos gatvės. 
S-čios lubos virš Plati*o aptlekoa. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 Ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

•' Valandos: nuo 9 vai. išryto iki S 
s vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
) ryto iki 12 valandai dieną. 

GRABORIUS 

Lietuvis ( r a 
beri u a Atlis 
ka • i s o k i a s 
laidotuvės ko-
pigiausiai. Tu
riu savo karą 
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi didės 
ne dalį grablų 
patys dirbame 

3307 AUBURN AVE. 
Pfeone Drover 4119 

~»* :< 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

VeilJB Bilas Tiruose Teismuose 
Ofisas Didmiesty): 

69 W. W ASHTNGTON STREVT 
Kambaris 899 

Tel. Central 8478 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeenlmaa, 811 W. SSrd UL 
Tel Tardą 4691 

~Į* • «l • » • • • • « ! • • • • > • II • • » • • • » » Į i į j 
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DR. M. F, BOZINCH 
LIETUVIS • 

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

700 NORTH ASHLAND AVENUE 
Kampas Hurou Gatvės 

ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Pr iėmimo valandos vakarais nuo C Į 
Iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

i 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKlnley 57f4 

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

K. — » • • » » < » » • m • » » » ! • » « • • • » » 1 Į 

Dr. E. McGUIRE 
SPECIALISTAS 

I 

»v 

Gydymo skaudamu Aklu. Ausų 
Nosies ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4.00. 

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

1 iki 4:30 po pietų. 
5000 SOUTH ASLAND A V E N U E 
Kampas 50tos gatvės Chicaero. Iii 

Telefonas Prospect 7995 

• ̂ . o o i i « ĮH*m^mm»m.m m m *wiwwaie i»» 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
MoteriSkų, Vyrišku, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po pist. 

Telefonas Yards «87 

> 

* 
t'"i" m — » m m »-—«» • 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 
j CHICAGO, ILLINOIS 
\ Telefonas Yards 5033 

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

: ^ 

DR, LEO AW0 T !N 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

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

vakare Tel. Canal 4367 
r. ;»}»•"• <•»» • • » ) » « • . » » • » » » » » » » » » » » 

PIRKITE KABSS TAUPY-
L. A. B. vedėjas. IM0 ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

GERKITE IR 
GYVENKITE! 

Burdos Arbata išvalymui pa
prastai veikia ant organizmo 
virškinimo ir valo kraują. Tai 
yra pasekmingas švelnus ir 
malonus valymo baidas ? Grei
tai prašalina visus užkietėji
mo atsitikimus, apsunkinimus 
kepenų., dispensiją, rūgštis vi
duriuose, triukšmą ir galvos 
sukimąsi ir pletmus nuo veido. 

Burdos Arbata yra labai 
brangintinu vaistu, gydymui 
peršalimo, kosulio, karščio ar
ba vidurių kataro. 

Kaina 25c už vieną pakelį. 
Galima gauti visose aptiekose 
arba tiesiai per krasą iš 

BURDA DRUG CO., 
1363 North Ashland Avenue, 

Chicago, 111. 

P I R K I T E SAVO 

D R A B U Ž I U S 
Kur kostumeriai s a u n a gerą rusi. 

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

Senesniems žmonėms siutai 
nuo $15 iki $45. 

Vaikams siutai nuo $7.50 iki $17.50 
Vyrų Kel inės nuo $3 iki $8.50. 

Mes turime gerą eile 'bizniškų, 
biskutį apnešiotų siutų, šlebių ir 
full dress siutų. 

Atdara vakarais iki 9 vai. 

S. GORDON, 
1415 South Halsted Street 

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

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki< 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

*»*>• • • • » » » » • • • • • • • » • • • » • • • wĘt 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ava. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
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. 
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S Dr. S. Naikelit | 
LIETUVIS 

G3TDVTOJAS I R CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Ave. 

JPhoue Drover 7049 
j Cicero offico: 4847 W. 14th St. 

S Pi lone Cicero 5961 
Re*»denrija .HS36 W. 66th 81. 

tfaooc Prospect 8686 

ftUHIHfUIIUIIilHilIlUmSIiiUJIIiUtlitlIl' 1 
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Tek Drover 7941 

! Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS D E J m S T A f i 

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

4719 SO. ASHLAND ATĖMUS 
arti 47-tos Gatves. 

8 - «%v 
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DR. G. F. YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas j is Atidaro savo ofisą 
po numeriu 

4722 SOUTH ASHLAND AVENU 
Chicago, III. 

Valandos: P i." : to :!.: 8 vakari. 
Nedėl iomis 10 išryto iki 1 po pietų, j 

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

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

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

CHICAGO, ILL. 

Telefonas Pul lman 6t 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave, 

i Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
Z po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

I Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

m' — ^ 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 W. 47411 St., Chicago, IU. 
1757 W. 47th St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

. . > - . ; • . 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Aitorney at Law 
105 W Monroc, Cor. Clark St. 
R o o m £207, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 8112 So. Halsted Street 
Telefoną* Yards 2390 

« — 

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

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

Telefonas McKlnley 276. 

Mokykla Kirpimo Ir Deslgnlng 
Vyriškų Ir Moteriškų Aprėdai q 

Mūsų Bistemo ir ypatiškas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laika. 

Mes turime didžiausius ir ger iau
sius kirpimo designing ir siuvinio 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ka patyrimą, kuomet jųs mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų s in-
vlmob skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokykla blle laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijal l i -
kai pigia kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mia-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bl
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING 8CHOOL 
. J. F. Kasnicka. Perdėtlnls 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle S t 
į 190 N. State gatvę; kampas Laka 
gatvės. 4 lubos. 

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

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiint 
Resid. 933 So. Asrland BĮ v. Chicaco 

Telefonas Haymarket 2544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 2854 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9691 

VALANDAS: 10—11 l y t o 2—1 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 



DRAUGAS Trečiadienis, gegužės 28, 1919 

Į } • • • • » » • — — * 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Trečiadienis, gegužės 28 d., 
Augustinas vysk. 

Ketvirtadienis, gegužės 29 d. 
Šv. Šeštinės. 

VAKAR BUVO MILŽINIŠ 
KAS PARODAVIMAS. 

KOVA PRIEŠ MAISTO 
BRANGUMĄ. 

Parkeliavo keli tūkstančiai 
kareiviu. 

Sumanoma reguliuoti maistui 
kainas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

P no J. KAUPO IR P l ė s E. 
GEDGAUDAITĖS 

VESTUVĖS. 

čiausių, linksmiausių ir pasek-
mingiausių. 

J . Vilimas. 
Eengimo komisijos narys 

Vidumiestyj vakar įvyko 
parkeliavusiu kareiviu p a r o 
davimai. Daugelis kareivių iš 
New Vorko parkeliavo užpra
eita naktį. Kiti vakar ryte. 
Daug jų parkeliaus dar šian
die. 
Parkeliavusieji vidumiestyj 

turėjo parodavima. Nelengva 
buvo nuvažiuoti į vidumiesti. 
Dangei i s kareiviu namiškių ir 
giminių per naktį lukeriavo 
vidumiestyj, kad ant rytojaus 
arčiau prieiti prie kareiviu, 
susieiti su saviškiais. 

Vidumiestis paskendęs vė
liavose ir gėlėse. Visur ma
tosi kas tokio nepaprasto. 
Kaipgi, juk parkeliavo tie, 
katrie kuone per du metu var
go ir kariavo prieš galingąjį 
priešininką Europos laukuose. 

Cliicago tikrai iškilmingai 
ir širdingai pasitiko savo vy
rus. Pagerbė juos ir pavaišino. 
Padavė jiems savo meilės ran
ka. 

Parodavime dalyvavo apie 
6 tūkstančiai kareivių. Po pa-
rodavimo jie buvo sukviesti į 
viešbučius ir ten pavaišinti. 

Visi parodavusieji tuojaus 
po trijų (popiet) iškeliavo 
(1 raut stovyklom Iš ten jie bus 
paleisti ir iš na ujo įstos <'iv'i-
Jin gyveniman. 

Šiandie ir rytoj bus' daugiau 
parodavinni. Parkeliauja dau
giau kareiviu. 

TYRINĖS POLICIJOS REt 
KALUS. 

gauna daug 

gerai ir tinka-

preei ūktuose 

Miesto taryba 
nusiskundimų ir priekaištų, 
kad Chieagos policija ne vi
suomet atlieka 
mai savo priedermes. 

Kai-kuriuose 
priviso daugelis visokios rū
šies piktadarių. Policija, sa
koma, iš to nieko nedaranti. 

Todėl miesto taryboje pa
kelta tas svarbus klausimas. 
Ištirinėjimui paskirta komite
tas. 

ŽUVO 6 METŲ MERGELĖ. 

Ant kampo llalsted gat. ir 
AVellington ave. po automobi
lio ratais žuvo 6 metų merge
le Mary Bartbel. 

Nelaimingąja automobilius 
pagavo jai einant namo iš Šv. 
Sebastijono parapijos mokyk
los. 

MIESTO TARYBA PATVIR 
TINO MOKYKLŲ TA

RYBOS NARIUS. 

Abelnuose maisto produktų 
pardavimuose maistas šiandie 
žymiai atpigęs. Bet maisto 
vartotojai nesvietiškai piešia
mi ir kaina palaikoma seno-
viskai. 

Todėl žmonių tarpe pakilę 
dideĮi nepasitenkinimai. Tuos 
nepasitenkinimus girdi miesto 
tarybiiiinkai-aldermanai. Tad 
iškalno sumanomos priemonės, 
kad žmones kaip nors paten
kinti. 

Patenkinti kitaip negalima, 
kaip 11 k rasti budus papiginti 
maistai Kadangi visokios nj-
šies maisto trustai čia nepa
liečiami, prieš juos nėra jo
kiu istatvmu, tad galvojama 
pravesti mieste maistui kai
nas reguliuoti. 

Tas priguli nuo pačios mie
sto tarybos pasidarbavimo. 
Šitą priversti darbuoties gali 
tik neatlaidus žmonių reikala
vimai. 

Todėl aldermanas Lyle pa
skelbė visą eilę piliečių mass-
mitingų. Tuose mitinguose 
bus pareikalauta, kad miesto 
taryba pravestų parėdymą, 
sulig kurio butų reguliuojama 
maistui kainos. 

Tam tikslui miestas turi 
įkurti specijali departamentą. 
Šitas turėtų Įsteigti mieste 
turgavietes, kur žmonėms mai
stas butų pardavinėjamas 
nustatytomis kainomis, kur 
nebūtų plėšimų. 

Tu kainu turėtu pilnai lai-
kyties ir visi krautuvninkai, 
pardavinėjantieji maisto pro
duktus. 

Butu aštriai prižiūrima, kad 
maisto kompanijos perdaug 
mėsos, kiaušiniu ir sviesto ne-
k i autų i ledaunes ir nelaikytų 
ilgus laikus. 

Sumanymai labai gražus ir 
išganingi. Bet tai tik suma
nymai. Ir kiek tai gražių su
manymu Chicago yra pralei
d u s i » 

Tėvynėn 
Labai daug žmonių nori va

žiuoti, bet dabar tai beveik 
negalima to padaryti. Vienok 
reikia tikėtis, kad greitu lai
ku tenai viskas susitvarkys ir 
mes važiuosime namo. 

Kiekvienas važiuodamas ne
užmirš, beabejo, pasiimti su 
savim keletą dėžučių saldai
nių Pa it oi a, kad ir pats sau 
turėtų ir savo pažįstamiems 
galėtų dovanų duoti. 

Geresnių dovanų nereikia, 
nes Partola saldainiai apsau
goja sveikatą, užlaikydami 
vidurius tvarkingai ir sveikai. 

Kada viduriai esti nešvarus 
tai mums skauda galvą, atsi
randa takšėjimas, liežuvis pa
sidaro , baltas, burnoje rūks
ta, nesinori valgyti, visas 
žmogus jaučiasi silpnas ir ne
turi noro dirbti. 

Majoras Tbompson mokyk- Tokiuose atsitikimuose rei-
lų tarybon paskyrė U nauju k i a ( ' i n a n t * l l l t i P a i m t 3 s a l ' 
nariu. Miesto taryba paskir- d a i n u s P a r t o l a ; J i e tikrai ap-pa.( 

tuosius narius patvirtino. 
Prasidės nauja kova už pir

menybę taryboje. Ir, kaip vi
suomet, tas neduos jokios nau
dos žmonėms. 

12-TA GATVĖ — ROOSE 
VELT ROAD. 

Cbicagos miesto taryba nus
prendė 12 gatvę pavadinti 
Roosevelt road ir vietomis žy
miai praplatinti. 

valys vidurius ir prašalins 
viršminėtą ligą. Saldainius 
Partola reikia visados turėti, 
kad prireikus galima butų 
tuoj pasinaudoti. Gaukite jų 
dabar išanksto. Kiekvienuose 
namuose reikia' turėti šitų 
saldainių. 

Su užsakymais kreipkitės 
ypatiškai arba laiškais į 

A P T E K A P A R T O S A 
1*0 Seeond Ave., Dept. L». 4., 

Ncw York, N. Y. 
(147) 

Utarninke, gegužio 27 d. ly
giai 10 vai. ryto linksmai su
gaudė šv. Jurgio bažnyčios 
vargonai: į ją inėjo jaunoji po 
ra giminių lydima. Veikiai iš 
zokristijos išėjo kelios poros 
vaikučių su raudonais rūbais 
ir baltomis kamžomis, paskui 
juos kun. Svirskis kaipo cere
monijomis, kun. Scbubmacker 
kaipo subdijakonas. Kun. Bu-
čys kaipo dijakonas ir kun. Al-
bavičius cebbransas. 

Kunigams suklaupus pas di
dįjį altorių, o jaunavedžiams 
netoli jų, kun. Albavičius už
giedojo "Veni Creator, ' , pra
šydamas Dvasios Šventos jau
najai porai. Cboras ypatingai 
gražiai atgiedojo tą lotynišką
ją giesmę. 

Po jos buvo žiedų pašventi
nimas ir moterystės prisiega 
la i p paprastai sulig ritualo. 

Kun. Pr. Bučys pasakė pa
mokslą, pažymėdamas, kad ir 
Lietuva ir Bažnvčia tikisi 
džiaugsmo iš šitos poros, pasi
žymėjusios savo darbais, reiš
kiančiais tėvynės ir katalikv-
stės meile. Pamokslininkas sa
kė, kad tikroji ir naudingoji 
dvasios bajorija susidaro, kuo
met žmonės, gyvendami mote
rystę, renka į savo šeimyn*ą 
mokslo ir doros gerumus, per
duodami juos vaikams ir išmo
kydami tuos vaikus taip pat 
daryti ateityje. 

Po pamokslo prasidėjo tam 
tikros Mišios. Per jas abu jau
navedžiai priėmė Komuniją. 
Nuo judviejų neatsiliko ir my
lintieji juodu giminės. Tie pri
ėmė Komuniją tuoj po mišitv 

Prieš Mišioms pasibaigsiant 
jaunavedžiai vėl suklaupė ant 
altoriaus laiptų, o kunigas at
skaitė palaiminimo maldas. 

Žinių iš jaunvedžių gyveni
mo paduosime, kuomet bus pa
darytas judviejų paveikslas, 
nuimtas šiandien. Kol kas ir 
reporteriui tegu bus valia iš-
: ikšti nuoširdų linkėjimą vi
so gera. Rep. 

BAZARO ĮVAIRYBĖS. 

N?! KAS SU LIBERALŲ 
SEIMU. 

"Lie tuva ," laisvamanių dien
raštis, girdamosi savo šau
kiamuoju Seimu skelbė, kad 
pačioje Chicagoje 200 draugi
jų tam seimui pri taria; da-
bar-gi 121 num. rašo, kad tų 
draugijų yra tiktai 30 ir jų 
vardus paduoda. I r iš tų dar 
kitos atsimes, kuomet pama
tys, kad tas seimas bus tiktai 
vienų liberalų partijos. 

Taigi prasidėjo. Rodos, kad 
Cbicagos oras tik ir laukė 
šv. Kazimiero seserų bazaro. 

Dangus, bazaro išsiilgės, buvo 
susiraukęs ir dažnai verkė, 
savo ašaromis žemę ir žmonių 
apykakles laistydamas. 

Atėjo bazaro diena ir dan
gus, prie saulės šypsos, išsi
blaivė ir laimino tuos, ką ba-
zaran keliavo. Traukė žmonių 
minios pasisvečiuoti ir savo 
giliukio bazare išbandyti. O 
tiek ten įvairių progų! 

Žmonių domą į save dikčiai 
traukė šimtakišenė moteris. 
Užsimokėjai jai dešimtuką ir 
medžiok po šimtą kišenių, ku
riose įvairybių pilną. Ką iš
traukei — tavo. Šimtai žmo
nių ranką nėrė į jos kišenių 
daugybę ir niekaip visų daik
tų išbaigti negalėjo. 

Populeriškiausios įstaigos 
buvo gaivinančių gėrimų, sal
dinio užeiga, nei kiek neatsi-
liekant Prezidento Smetonos 
užeigai. Pastarosios ne vien 
patraukianti vakarienė masi
no, bet ir įvairus programas, 
kurin muzikos, dainų, dėkle* 
macijų ir vaidinimo kąsnelių 
išsiteko. 

Visos Cbicagos lietuvių pa
rapijos būdas įsirengę turi. 
Daiktų įvairumą ir gražybę 
tik tie gali invertinti, ką at
silankydami ištyrė. Moterėlės 
ir šeiminiški vyrai dikčiai 
sukinėjosi apie kumpių ir la
šinių būdą. Ir ne vienas giliu
kio turintis asmuo šiandie ra
gauja Stock Yardų produktą 
ant stalo pasidėjęs. Bet san
dėlis didelis ir laukia asmenų 
su laimikiu, kad ir jiems 
džiaugsmo suteikus. 

Gera ir gražu vienuolyno 
bazare pasižmonėti ir pasivai
šinti. J i s kasdien svečių lau
kia, lyginai kaip malonios pa
tarnautojos. Verta, oi verta 
atsilankyti! Jis. 

STSAcrotvy A/O y F*r •u*. 

\ L B . N E T V f E I G H T 

A R M O V R 
OSNERAU 

RCGISTCnCO TftAOE MAOK 

PREPARED FROM VEGETABLE 
OILS CHURNED IN MiLK 

OLEOMARGAdRME 
CHICAGO 

IŠ TOWN OF LAKE. 

L. Vyčių 13 kuopa rengiasi 
prie paminėjimo kuopos dv. 
vadovo, kun. Norberto Pakal
nio, vardadienio. Pagerbimo 
vakarėlis įvyks birželio 4 d., 
Davis Square parko svetainė
je. Bus gražus programas. 

Žalia Rūta. 

NORTH SIDES TAUTOS 
FONDO 43 SKYRIAUS 

PROTESTAS. 

CHICAGOS VYČIŲ KUQPŲ 
DOMAI. 

Sulig Cbicagos Vyčių Ap
skričio nutarimo, tradicijinis 
Apskričio išvažiavimas atsi
bus liepos 4 d. 

Cbicagos Vyčių Apskritys 
kasmet rengia metinius išva
žiavimus, kuriuose parodama 
viso meto veikimas; kiek bė
gyje metų Apskritys sutvirtė
jo, kiek jaunimo dvasia pa-
kylo. 

Šįmet išvažiavimas turėtų, 
būti vienas iš pasekmingiau-
sių, kadangi išpuola penktas 
is eiles. 

Šiame išvažiavime turėtume 
daugiausia pagerbti savo bro
lius vyčius, kurie kovojo už 
pasaulio demokratiją. 

Vyčių kuopos iš anksto reng-
kitės, apkalbėkite išvažiavimą 
ir stengkitės visi, kad šis iš
važiavimas butų vienas iš rim-

North Sides Tautos Fondo 
43 skyrius savo mėnesiniame 
susirinkime, atliktame gegužio 
22 d., 1919 m., vienbalsiai išne
šė rezoliuciją, pasmerkiančią 
.Cbicagos liberalus: 1) kad jie 
neatsižiurėdami į Tautos Ta
rybos ir Ekzekutyvio Komite
to nutarimus, sumanė šaukti 
visuotiną lietuvių seimą įneš
dami anarchiją į lietuvių tau
tą; 2) kad jie su blogu tikslu 
suklaidinti lietuvių visuomenę 
per laikraščius skelbia šaukią 
visuotiną seimą, tuo tarpu tas 
seimas bus tiktai vienų libera
lų ir 3) protestuoja, kad libe
ralai savo laikraščiuose šmei
žia . ir niekina mūsų veikėjus, 
daug pasidarbavusius lietuvių 
tautos labui. 

Prie to dar užreiškia, kad iš 
North Sides iš 13 katalikiškų 
draugijų nei viena neketina 
dalyvauti liberalų seime. 

Skyriaus valdybos nariai: 
P. A. Kišonas-pirm., 

Ant. Bacevičius-vice-pirm. 
Pranas J. Paliulis-fin. rast. 

J . A. Berkelis ižd., 
J . Lebezinskas-nut. rast. 

IŠ GRYNU DARŽOVIŲ 
MARGARINE 

AUGŠČIAUSI0S RŪŠIES 
MOTERIS mėgsta Nut-ola Margarine keptų bulvių — arba kepant pi-

ir sviestas — ant duonos užtepti, antužtat, kad jas taip užganėdina kaip 
ragus duonai ir taip prie virimo. Vartojimas Nut-ola užtikrina dideli taupu
mą sviesto bilos. 

Ką tik naujai išrasta Armour'o fcrraula, kuri buvo vartojama prie išdirbinio 
Nut-ola Margarine užtikrina, ja galima laikyti ilgai ir visuomet bus gera; var
tojant Nut-ola sutaupai pinigus, kuriuos praleistum ant sviesto o gauti tą, patį 
užganėdinimą,. 

NUT-OLA TURI 
Aliejaus iš baltos mėsos of 

Coeonuts 
Penimt aliejaus-peros rūšies. 
Gero riebaus pieno. 
Geriausios niši<*s draekos. 

DAUGIAU NIEKO 

tuvninkai priduos su pakeliu pilnas informaci
jas kaip reikia vartoti. 

Užsisakykite vieną svarą Nut-ola šiandien. 
Persitikrinsite apie jo ekonomiškumą savo na
muose. Jūsų krautuvninkas turi. Reikalauki
te "Armour's Nut-ola". 

ARMOUR^COMPANY 
CHICAGO tfm 

PRANEŠIMAI 
IŠ NORTII SIDH. 

L. K. K. Moksleivių 15 kuopos 
įvyks susi rink imas gegužio 29 d., 
7:30 vai. vak., Šv. Mykolo parapi
jinėj svetainėj, 1G44 \Vabanxi;i 
ave. Chicago, 111. Nuoširdžiai kvie
čiami visi nariai atsilankyti, nes 
turime svarbių dalykų aptarti. 

Valdyba. 

Iš BRIDGEPORTO. 

Šiandien, tuojaus po pamaldų. 
L. Vyčių 10-tos kuopos j vyks su
si rinkimas. Visus narius ir kurio 
norėtumėte prisirašyti, kviečiame 
atsilankyti. Yra daug svarbių da
lykų del apsvarstymo. 

Vytukas. 

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekartą Jųs savo balsais 

spręsite, kokia turės būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu
spręstumėte, kviečiame ingyti 
knygą 

"APIE APŠVIETį" 
parašė Kun. Prof. Pr. Bučys. 
Kaina 25c. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 West 46th Street, 

Chicago, HL 

~ ' 

Pranešimas Automobilių 
Savininkams ^ 

Jau arti vasara ir Jųs beabėjo norėdami pasilinks
minti, greitai leisitėe kelionę—pasivažinėti už miesto 
ribų. Žiūrėkite, kad visokie troubeliai su makabiliais 
"nesugadintu. Jūsų pasilinksminimo. Leiskite mušu; ex-
pertamg apžiūrėti tų automobiliu tekinius. 

Mes laikome pilna eilę visokios išdirbystės tekinių ir 
dūdų. 
Vienintelė Lietuviška tekinių korporacija Chicagoje. 

ATDARA VAKARAIS IR NEDĖLIOMIS. 

m : —i 
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G0R00N 
TRIANGLE 
TREAD TIRES 

TOUGHAsRHINOCEROS HIDE9' 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, p oi i ti
kinės ekonomijos pilletystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. llalsted St.. Chicago, m . 

1 
GUARANTEED SOOO MILĖS 

30X 3 
30X3 *°X 3&} 6000 MILES 
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60RD0NIZE and EC0N0MIZE i 
% ji 
S SOUTHWEST TIRE COMPANY INC. 

2038—10 West 35-th St., 3475—77 Archer Ave. 
Tėlephone MoKinley 148 

VULCANIZING — SLPPLIES — BATTERIES 

1 

I 
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