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METAI VOL. IV. No. 129 

Plečiasi streikai 
Kanadoj 

Buvęs kaizeris gryšiąs 
Vokietijon 

AMERIKOS KAREIVIAI IŠ 
RUSIJOS ATŠAUKIAMI. 

Jų vietą užims Anglijos karei
viai. 

KANADOJ STREIKAS PLA 
TINASI. 

Streikas, apsiaučia, ir. kitus 
miestus. 

Ottawa, birž. 1. — Kiek 
anksčiau buvo žinių, kad 
streikas Kanadoj, kurs prasi
dėjo miesto VVinnipege, jau 
liaująsis. Bet dabar išnaujo 
pranešama, kad streikas nesi
liauja. Streikas visu smarku
mu ima jau paliesti ir kitus 
miestus. 

Kanados vyriausybė seniau 
už darbininkų nerimavimus ir 
streikus visuomet kaltindavo 
svetimšalius agitatorius. Bet 
šiandie jau prisieina kaltinti 
čiagimius raudonuosius gaiva 
lus. 

Svetimšalius lengva buvo 
numalšinti ir sutvarkyti. Bu
vo galima juos deportuoti. 

Su eiagimiais nelengva su
sitarti. 

dalies vyriausybė galvoja 
apie pravėdinu) nauju įstaty
mu, kurie gvarantuotu tvar-
ką. žmonėms gyvybe ir nuo
savybių nepaliečiamybę. 

Tariasi užginti streikus val
džios darbininkams, ypač pas
toje ir ant geležinkeliu. 

Streikas pradeda paliesti į-
vairių išdirbysčių industriją. 

KAS KALTAS VOKIETIJOS 
SUSMUKIMUI? 

Už ta kaltinami socijalistai. 

Berlynas, birž. 1. — Vokieti
ja yra šiandie susmukus kaip 
iš lauko, taip ir iš vidaus. 
Išlauko Vokietiją spau
džia pergalėtojai talkininkai. 
Viduje ją smaugia begalinės 
suirutės. 

Kad Vokietiją spaudžia per
galėtojai, tai natūrai i s daiktas. 
Jeigu pačioj Vokietijoj butų 
palaikoma tvarka, tuomet ir 
pergalėtoji] spaudimas nebūtų 
toks sunkus ir baisus. 

Kasgi paėioj Vokietijoj pa
laiko suirutes, kas už anas yra 
kaltas? 

Nacijonalistai vokiečiai be 
jokio dvejojimo sako, kad so-

ŠVEICARIJA PASIPRIEŠI 
NUS TALKININKAMS. 

BUVĘS KAIZERIS GRYŠIĄS 
VOKIETIJON. 

Geneva, gvg. 3 1 . — Sakomi, 
jog Šveicarija atsisakysianti 
pildyti talkininkų reikalavi
mus uždaryti savo rubežius, 
jei vokiečiai atstovai atsisa
kytų patvirtinti taikos sutartį. 

Jei Šveicarija talkininku 
paklausytų, tuomet peržengtu 
savo ne u t ra lybę. 

MONTENEGRO PRIPAŽINO 
KOLČAKĄ. 

Buvęs, sosto įpėdinis pasimato 
su motina. 

Hague, birž. 1. — Čia jau 
kuone viešai pasakojama, kad 
kuomet Europoje įvyksianti 
taika, buvęs vokiečių kaizeris 
tuo jaus apleisiąs Olandiją. J is 
gryšiąs Vokietijon. 

Sakoma, kad kaizerio šali
ninkai jau išanksto ruošiasi 
paimti jį iš Olandijos. 

{ Amerongen aną dieną bii-
vo nukeliavęs buvęs vokiečių 
sosto įpėdinis. J is ten pasi
matė su savo motina, buvusią
ja kaizerieno. Tai pirmu kar
tu per du metu jis susitiko su 
motina. 

HINDENBURGAS IŠKE 
LIAUJĄS ŠVEICARI 

JON. 

Londonas, birž. 1. — Fieftl-
niaršalas von Hindenburgas iš
keliaująs Šveicarijon. Taip 
pranešama iš Berlyno. 

eijalistai. Socijalistai pirmieji 
pakėlė suirutes i r šiandie jie mirė nuo ligų. 
palaiko šalyj betvarkę. 

Nacijonalistai saku, kad 
Vokietijoje perversmės buvo 
reikalingos. Tai natūraiis ap
sireiškimas. Bet vietoje auto
kratinės kaizerio valdžios rei
kėjo pastatyti tikrai demo
kratinę valdžią. Tam tikslui 
nepritruko gerų vyru. 

Dabar vietoje to socijalistai 
pagrobė savo rankosna valdžią 
ir šiandie naikina šalį. Soci
jalistai skaitosi jie esą demo
kratai. Bet netiesa. Jie lab-
jaus palinkę prie despotizmo, 
kaip prie žmonių valios. Soci
jalistai nežiūri, kad šalis ir 
tauta butų laiminga. Bet vei
kia tik tuo tikslu, kad luitų 
gera ir laiminga socijalistų 
partijai ir tos partijos vadams. 

Juk kuopuikiausią tam pa
vyzdį duoda iš savo pasielgi
mo rusų socijalistai bolševikai. 

Dalis prūsų junkerių buvo 
pamanę, kad socijalistai, val
dydami Vokietiją, išgelbėsią 
šalį nuo talkininkų suspaudi
mo. 

Tad su ta mintimi jie be 
didesnio pasipriešinimo ir lei
do soči jai istams pagrobti ša
lies styrą. 

Šiandie įsitikino, kad taip 
elgdamiesi jie didžiai apsiriko. 
Nes socijalistai šiandie neteko 
vardo ir intakos plačiose mi
niose. 

Jej Vokietija turės suklupti 
nuo vidujinių suiručių, už tą 
prisieis padėkoti socijalistams. 

TOLEDOJ STREIKUOJA 
GATVEKARIŲ DAR-

BININKAI. 

INDĖNAI KAREIVIAI KE 
LIA MAIŠTUS. 

Londonas, birž. 1. — Pra
nešta, kad indėnai kareiviai 
pietinėj Italijoj ima kelti mai
štus. Reikalauja, kad Anglija 
juos veikiau grąžintų Indijon. 

Todelo, 0., gog. 31.—Čia su
streikavo gatvekarių konduk
toriai ir motormanai. Gatve
karių kompanija nenori pripa
žinti darbininkų unijos. Andai 
kompanija įsakė darbininkams 
neturėti prisisegus unijos gu-
zikų. i * 

Archangelskas, geg. 30. — 
Suv. Valstijų skraiduolis Des 
Moines čia atplaukė. J is atve
žė anglų kariuomenės būrį. 
Tai vieni laisvanoriai, suorga
nizuoti su tikslu paliuosuoti 
(pamainyti) šiaurinėj Rusijoj 
amerikoniškus kareivius. 

Su Des Moines atkeliavo ir 
rear-admirolas McCully, Ame
rikos karės laivyno Rusijos 
vandenyse komendantas. 

Be Des Moines čia atplaukia 
dar ir daugiau amerikoniškų 
karės laivu. 

< 

Šitais laivais iš čia bus pa
imta Amerikon dalis ameri
koniškos kariuomenės. Kita 
dalis bus paimta kiek pas
kiau. 

Iš Vologdos fronto j čia at
šaukta paskutinė amerikoniš
ka pėstininkų kariuomenė. 
Ties Ofyozcrskaja kareiviai at
sisveikino su anglais ir rusais 
kareiviais, su kuriais bendrai 
kariavo prieš bolševikus. 

Archangelsko kapinėse at
laikyta pamaldos už palaidotus 
čia kareivius. Tarpe palaido
tų yra apie 200 amerikonų, 
kurie žuvo mūšių metu arba 

Paryžius, gcg. 31. — Monte-
negro (Černogorijos) karališ
koji valdžia paskelbė pripaži
nime Kolčako valdžios, kaipo 
visos Rusijos valdžios. 

KO VOKIEČIAI REIKA
LAUJA? 

Paryžius, birž. 1. — Ameri
kos taikos komisija suseka iš 
vokiečių paduotų kontr-pasiu-
lymų štai kokius tris svar
biausius vokiečių reikalavi
mus : v 
— 1 . Vokietiją tuojaus priim
ti tautų sąjungom 

2. Peržiūrėti atlyginimo rei
kalavimą. 

3. Pravesti plebiscitą Gali
cijoje (?). 

Sulig talkininkų sąlygų, Vo
kietija ligi 1̂ )26 metų. talki
ninkams turi išmokėti 5 mi
lijardus dolierių. Po paminė
tų metų gi — likusius 20 mi
lijardų dolierių. 

Vokiečiai tvirtina, kad ta 
suma ne tiktai yra didelė, bet 
ir jos išmokėjimo paskirsty
mas nesutinka su vokiečiu tau
tos norais. 

Kalbama, jog su dviem vo
kiečiu reikalavimais taikiniu-
kai kaipir sutinka. 

Bet griežtai priešinasi tre
čiam, būtent, kad Vokietija 
turėtų but tuojaus įsileista 
tautų sąjungom 

Amerikos komisija tvirtina, 
jog Vokietija gali išmokėti 
talkininkams 2>"> milijardus. Ir 
todėl -vokiečių išvedžiojimams 
apie sumos didumą, Amerikos 
atstovai priešinasi. 

LENGVAI NUBAUSTAS UŽ 
BIGAMIJĄ. 

Turėdamas pačią, apsivedė 
su nurse. 

DAUGIAU PAŠELPOS NU 
KENTĖJUSIEMS KA

REIVIAMS. 

VVashington, geg. 30. — Se
natorius Nelson iš Minnesota 
valstijos padavė kongresui bi-
lių, kuriuomi reikalauja duoti 
didesnę pensiją nukentėju
siems karėje kareiviams. 

Sulig to biliaus, kad kiek
vienam kareiviui, netekusiam 
nors vieno kūno sąnario, per 
mėnesį butų mokama nuo $7.1 
ligi $100 pensijos. 

Gi netekusiems abiejų ran
kų arba abiejų kojų, turėtų 
but mokama per mėnesį $150. 

Bilius pavestas pensijų ko
mitetui. 

St. Joseph, Mo., geg. 29.— 
Čia teismo nubaustas šešiais 
mėnesiais kalėjimo buvęs ka
reivis Leslie Anthonv, kurs at-
rastas kaltas bigamijoje 
(daugpatystėje). 

Anthony pareina iš VVatcr-
loo, lo\va. Tenai j i s turi pačią 
su vaikais: Tenai jis buvo pa
šauktas kariuomenėn. 

Kaipo naujokas kareivis An-
tliony buvo lavinamas Grant 
stovykloje. Tenai jis susipaži
no su nurse (slaugotoja) Miss 
Grace McVVilliams iš Quincy, 
111. 

Iš Grant stovyklos kanu vis 
• 

Anthony su savo pulku buvo 
išsiųstas Prancuzijon. Paskui 
jį ten iškeliavo ir nursė Me-
Williams. Prancūzijoje Antho
nv buvo sužeistos ir sugražin-
tas į Suv. Valstijas. Paskui jj 
čia parkeliavo ir nursė. 

Pasekmėje4 Anthony su nur
se apsivedė, l'ž kiek laiko jis 
iš čia iškeliavo į vakaru* pa
likdamas savo "pačią." Pasa
kė jai, kad jis iškeliaująs su 
svarbiais reikalais. 

" P a t i " kiek laiko jo laukė 
parvažiuojant. Nesulaukusi ji
nai nukeliavo i VYaterloo. Ir 

i 

tenai susekė savo "vyrą ," tu
rinti pačią ir vaikus. 

Tuojaus Anthony buvo su
areštuotas ir pristatytas čio
nai. Lengvai nubaustas todėl, 
kad nuskriaustoji doroje mer
gina dovanojo jam jo prasi
žengimą. 

NC-4 jau Anglijoje 
AMERIKOS LAKŪNAI JAU 

ANGLIJOJE. 

Pabaigė savo kelionę oru iš 
Amerikos. 

UŽGINA APIE TREČIĄJĮ 
TERMINĄ. 

St. Louis, Mo., g^g. 31. — 
Pastaromis 'dienomis demo
kratų partijos vadai daug pri
kalbėjo ir prirašė apie tai, 
kad prezidentas YVilsonas ir 
vėl statysiąs kandidatūra į 
šalies prezidentus. 

Čia atkeliavo demokratu 
nacijonalės partijos pirminin
kas Cummings. Jisai užgynė 
visokias kalbas apie trečiąjį 
VVilsono tedmina. 

Washington, birž. 1. — Va
kar Amerikos lakūnai su laik-
stytuvu NC-4 pagaliaus pasie
kė Angliją. 

Tas reiškia, kad amerikonai 
pirmutiniai atliko oru kelionę 
skersai Atl^ntiko — iš Ameri
kos i Europa. 

Perskridimo per Atlantiką 
garbė priguli amerikonams. 

Tas bug įrašyta pasaulio 
istorijoje. 

(Jai dabartinė žmonių karta, 
o gal sekanti susilauks tokių 
laikų, kuomet žmonės orlai
viais keliaus iš Amerikos i 
Europą ir atgal taip, kaip 
šiandie keliaujama milžiniš
kais garlaiviais. 

Bet ir tuomet šių dienų a-
merikonų lakūnų, katrie pir
mutiniai perskrido vandeny
ną, garbė nei kiek nebus ma
žesnė. 

Bus pažymima, jog tie ame
rikonai buvo nurodė, kad to-

kia kelionė buvo galima. Tik 
tuo metu truko tinkamų prie
taisų. 

Lakūnai vakar anksti ryto 
pasiekė Anglijos miestą Ply-
moutli ir šito uostan indribo iš 
po debesiu, kaipo kokie ne
paprasti svetimos planetos 
tvariniai. 

Kelionė buvo apsunkinta. 
Buvo surišta su visokiais keb
lumais ir pavojais. Kad ap
saugoti lakūnus nuo pragaiš
ties, pavartota visos galimos 
priemonės. 

Karės laivai ir paprastieji 
garlaivai lakūnus saugojo jų 
skridimo metu. Jei butų pasi
taikinsi kokia nors nelaimė, 
pagelba buvo užtikrinta. 

Skristi skersai Atlantiko 
huvo pradėję trys Amerikos 
karės laivyno lakstytuvai. 

Bet kitu du kelionėje suge
do. Tik vienas lakstytuvas su 
6 žmonėmis ištvermingai pa
siekė savo tikslą. 

Lakūnai skrido per Azorų 
salas ir per Portugaliją. 

Plymouthe jie karališkai su
tikta ir pagerbta. 

Nes tai didvvriai. 

BOLŠEVIKAI NUŽUDĘ 30 
ŽMONIŲ RYGOJE. 

Paryžius, birž. 1. — Pirm 
Rygos apleidimo bo$qvikai 
cent raliam kalėjime nužudė 
30 žmonių užstovų, anot ofi-
cijalio pranešimo. 

Rygos kalėjimuose jie lai
kė šimtus žmonių. Bet nesus
pėjo JU nužudyti. 

Latviai bolševikus buvo už 
puolę ten visai netikėtai. Tuo-
mi ir išgelbėta daugelis žmo
nių gyvasčių. 

Pranešama, kad Rygos gy
ventojai sulaukę 40 vagonu 
miltų. Butą tad neapsakomo 
džiaugsmo. Dėkota ameriko
niškai maisto komisijai. 

Bolševikai Rygoje apiplėšę 
kaip krautuves, taip privati
nius namus. Daugelis buržujų 
buvo ištremta iš miesto: Ka
lėjimuose atrasta' 1,600 žmo
nių. 

Dabar Rygos užlaja apva
loma nuo minų. 

r 

PR AMATOMAS. SUKILI-. 
MAS AIRIJOJE. 

Tai busiąs smarkesnis, kaip, 
pirmiau 

BOLŠEVIKAI NUO LENKŲ 
PAĖMĖ ROVNO. 

Londonas, geg. 31.—Iš Mask
vos bolševikiška depeša prane
ša, jog bolševikai nuo lenkų 
paėmę miestą Rovno. 

1. Javų svirnai mieste Constanza, palei Juodąsias jūres, Rumunijoj. 2. Generolas Persh-
ing peržiūrinėja S. V. marinihkus Vallendare, Vokietijoje. 3. Viena Eagle valtis, kokias 

Amerika vartojo šioje karėje gaudyti vokiečių nardančias laives. 

GRAIKAI IŠSODINA DAU 
GIAU KARIUOMENĖS. 

Paryžius, birž. 1. — Graiki
ja daugiau* savo kariuomenės 
išsodino uoste Aviali, Mažojoj 

DAUGIAU KAREIVIŲ PAR
KELIAUJA ATEINAN

TĮ PIRMADIENĮ. 

Ateinantį pirmadienį parke
liauja 131 pėstininkų pulkas 
ir kitos 33 divizijos dalys. Tai 

Londonas, gQg. 31. — Laik
raštis Daily Mail praneša, kad 
Airijoje ruošiamas naujas ai
rių sukilimas prieš Angliją. 
Sakoma, šiuo kartu tas suki-

[limas busiąs smarkesnis ir pa
vojingesnis Anglijos vyriau-
svbei. 

Airiai unionistai, kurie yra 
priešingi sinnfeinerių veiki
mui, aną dieną parlamentan 
pasiuntė deputaciją. Pareika
lavo imties* priemonių, kad už
tikrinti ramybę Airijoje. 

Pranešama, kad kai-kuriose 
Airijos vietose steigiami so
vietai ar kas tokio kito. 

Anglijos vyriausybė už tuos 
apsireiškimus iš dalies kalti
na Amerikos airiu atstovus, 
kurie buvo lankęsi Airijoje. 
Jie tenai, sakoma, dar labjau 
sukurstę jau ir taip buvusią 
žėruojančią ugnį. 

vis chieagiečiai ir Illinois val
stijos vyrai. 

Kareiviai turės parodavimą. 
Atsikartos naujos iškilmybės 
vidumiestyj, ypač Grant par
ke. 

Išpradžių buvo manoma pa-
rodaviman pastatyti visą 33 
diviziją. Bet paskui apsižiūrė
ta, kad visai divizijai perma-
žai vietos. Tad divizija pada
linta į dvi dali. 

Pirmąją kareivių dalį Chi
cago pasveikino praeitą an
tradienį. Antrąją dalį pasvei
kins dabar ateinantį pirma-* 
dienį. 

Pirmiau parkeliavusieji ka
reiviai jau paliuosuojami iš 
Grant stovyklos. Paliuosuoja
mi visai iš karės tarnybos. 

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

\ 
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Dar apie kelių ChiV 
cagiečų šaukiamą 

Seimą. 
Kuomet pernai N'cvv Vorko 

Seiman kvietė abi. A tunikos 
lietuviu larvhi. Tautinės Ta
rybos atstovai seimą ren-
giunėioj komisijoj užreiškė, 
kati jie tik tuomet seime prie 
maldos pristos, kuomet kata 
likai seime nusilenks prieš 
šl iupo paveikslą. Tuomet 
jiems nebuvo ko slėptis. J ie 
aiškiais laisvamaniais statėsi. 

Dabar t 'liicagoj rengiantieji 
•seimą, nors tos paėios minties 
žmonės, bet maldos klausime 
\ i>ai k i tokio t ak to laikosi. J i e 
leidžia paskalas, kad netik 
malda seime kalbėsią, bet mal-
«lai atkalbėti pas juos busiąs 

*J. M. Cliicngos Arkivyskupas. 
J i e tas paskalas leidžia tam, 
kad katalikus suvadžiojus ir 
juos tautininku I i beral u-lais
vamaniu seiman prisivilioja-. 

Kataliku iv seimo neprašy
tųjų kviesliu žiniai esame in-
galioti pranešti, kad J o My 
-lista Cliieagos Arkivyskupui 
partijos seime nebus. Leidžia
mos apie jo ten buvimą pas 
kalos via tos paėios rūšies 
prasimanymai, ką ir kitokios 
paskalos, tikslu kataliku vi 
suomenę suvadžioti. 

J a u tokia žmonių psyeholio-
gija imdami nežymiais 
žmonėmis, jie gretinasi prie 
didžiųjų žmonių, kad galėtų 
po to girtis, kad, ot, ir mes 
su ne bent kokiais vyrais rei
kalą turime. Taip ir su ne 
vietoje išdygusiais seiminin 

būdami, jie 
įžymiais prisikviestais 

žmonėmis pasididžiuoti. 
Seimininkai leidžia kalba-, 

kad jie seime turėsią ( uieagos 
majoru Thompson'ą. N'ors jie 
apie tai garsiai šneka, bet mes 
visgi drįstame apie tai paabe
joti. Je igu p. Tliompsonas at-
sižinotų, kad ji atsi lankyti 
kviečiama i pnrtvvuji seimu, 
jis pakvietimo už garbę sau 
nelaikytu, greičiau įžeidimu, 
ir ne kaip žiūrėtu j pačius 
kvietėjus. 
. Ar išdrįs jam seimo rengė
jai tiesos pasakyti? (lai pano
rės suvadžioti, lyginai kaip 
katal iku visuomene suvadžio
ti jie bando, per akis mėgin
dami įkalbėti, kad, girdi, 
"kata l ik iškoj i v isuomenė" ją 
seime dalvvausiaoti . 

giriasi jais Kapsukas ir bol
ševikai, kaišioja jais lenkai, Į 
Lietuvą verždamiesi, sakoma, 
net, kad ir patsai p ragaras ge
rais norais grįstas. Krylov 'as 
ir pasaką išrietė, kaip mieška, 
panašiai į seimininkus gerais 
norais vedina, muses nuo mie
gančiojo bebaidydamu, jąs už
mušinėti akmenimis ant žmo
gaus kaktos suskato. I r čia ir 
meškos patarnavimas. 

Ar neatliks meškos pa ta r 
navimo Lietuvai seimininkai, 
vien gerais norais vedini ! 
Reikėtų jiems atsiminti p. P. 
Klimo, Lietuvos atstovo Pa
ryžiun, laišką į Amerikiečius, 
kad Lietuvos išganymas gludi 
visos tautos angštoje ko-
operaeijoje su Lietuvos val
džia ir jos atstovais. 

J i s soeijalistas. Kuomet iš
mintingai kalbama, katalikai 
moka paklausyti ir soeijalistų 
balso. Koki Lietuvos valdžia 
nebūtų, bet jeigu ji stovi už 
Lietuvos.nepriklausomybę, ka
talikai ją rems. Manome, kad 
taip išmintinga, kad tik tokiu 
būdu Lietuvai laisvę iškovoti 
galima ir kad katalikų užim
toji pozicija yra netik pro
tinga, bet graži sav ( ) pasišven
timu. 

Tarybų Adminiatratyvia Komiteto 
Protokolas. 

Kas išmokins Chieagos ne-
ingaliotus seimo šaukėjus to
kios išminties.' J i e nepaklausė 
I*. Klimo, Lietuvos valdžios 
balso, jie seimą šaukia per 
galvas Tarybų ir Kkzekutyvio 
Komiteto, kuris Lietuvos vai 
džio s ingaliotas tautos reika
lais rūpintis. Kas juos išmo
kins disciplinos ir tvarkos lai
kytis, o neskaldyti, nevaidin
ti lietuvių la ipu savęs.' Kada 
jie supras, kad geri norai jų 
neišteisins, kuomet lietuvių 
vienybę ir sugyvenimą jie ar
do? : " 

J u o seimas bu s mažesnis, 
tuo geriau. Mes patys žinosi
me ir kiti matys, kad pas mus 
tvarkos ardytoju, su gerais 
norais nedisciplinuotų, tautie
čių nedaug tesiranda. Todėl 
tad ir drįstame vienybės ir 
tvarkos norintiems lietuviams 
nurodinėti seimu užsikurščia-
vusiųjų netaktus ir kreivus 
žingsnius, kad patiems klaidos 
nepadarius. 

I š BOLŠEVIKŲ UŽIMTO 
LIETUVOS KRAŠTO 

GAUTAS LAIŠKAS, 
KURIAME RAŠO: 

kais. Nežviniais 
mano 

Seimininkai gminai rfaim i*«-
rai.^ no tais. J a i s visi giriasi,; 

" D a b a r apie anos pusės 
l'rontą, tai yra, Šiaulių, Jonis 
kelio. Biržų, Rokiškio ir Pa
nevėžio apskr. 

Nors man asmeniškai ir ne 
teko visur būti, bet, kiek gir
dėjau, -visur žmonės bolše
vikus baigia prakeikti . Ii 
svarbu tai, kati ir vietiniai 
bolševikai. pamatę bado 
šmėklą ir netvarką, jų jau 
nebėki nčia. Didesnių pajėgų 
iš Rusijos nesulaukia, o toms 
negali pasitikėti. Xė pas vie
ną nebėra vilties, kad tokia 
tvarka ir pasiliks, visi laukia 
kažin kokios atmainos. Tarp 
vietiniu ir rusu bolševiku ne-
sutarimas vis didinasi. Vieti
niai nenori atiduoti duonos 
ir žmonių rusams, o tie kaip 
tik to ir reikalauja. Jaunimas 
visai nežada stoti į jų " r audo 
ną jas " . 

Labiausia eina prieš bolše
vikus vietiniai darbininkai, 
nes neganiai jokios paŠelpos iŠ 
valdžios, jeigu nesi rašo rau 
donojon gvardijom J ie žada 
neduoti atiminėti iš ūkininku 
javų. Bolševiku ūpas labai 
nupolys". 

" L i e t u v a " Kaunas . 

(Pabaiga.) 
Tik ką sugryžęs iš Pary

žiaus p . Cesnulis vardu Lie
tuvos Taikos Delegacijos pas
veikino susirinkusius. Padarė 
trumpą pranešima iš savo pa
tyrimų apie Lietuvos reikalus 
Paryžiuje. Išdavus Lietuvos 
delegacijai rapor tą iš Ameri
kos lietuvių veikimo, atsto
vai užklausė kaip Ameri
kos lietuviai žiuri į Lietuvos 
ateitį'? Ar rastųsi kiek liuos-
norių stoti su ginklu Lietuvos 
I i uosy be ginti? Pasakius, kad 
į trumpą laiką galima sudary
ti a liniją bent iš penkių tūks
tančių, Lietuvos Valdžios at
stovai nustebo ir pasakė, kad 
bent tūkstant is Amerikos lie
tuvių atvažiuotų, atvežtų nau
ją gyvenimą ir sukeltų bega
linį upą, o penki tūkstančiai 
galėtu Lietuvą užkariaut i . 

Lietuvos nepriklausomybė 
aiškėja, tikimasi greitai gauti 
pripažinimą. Anglija davė 
paskolą keliolika milijonų sva
rų. Prancūzija pripažįsta Lie
tuvos Valdžios išduotus pas-
portus. Italija ir-gi įsileidžia. 
Lietuvos piliečius su Lietuvos 
valdžios pasportais. 

Ponas Cesnulis sako, kad 
dabar reikia liautis vaikščio-
jus į departamentus VYashing-
tone ir rengus memorandu
mus. Ragina siųsti įsakymą 
Lietuvos Delegacijai, kad da
bartinė Lietuvos valdžia per
siorganizuotų, nes, girdi, ran
dasi Įtarimai ir Alijantai ir 
Amerika pasakė, kad negalima 
tikėtis pripažinimo šios provi-
zijonalės valdžios. Prašoma 
Amerikiečiu darvt i spaudimą 

% * 1 te 

per laikraščius, kreipti domą 
i kongresą, rūpintis kiek ga
lint ekonominę pagelbą Lietu
vai suteikti ir taipgi organi
zuoti jaunimų. 

Ponas (Vsnulis matęsis su 
pulkininku llouse, kurs pa-
uvres Amerikos lietuviu va-
romųjį publikacijos darbą A-
merikoje. Kas link Lietuvos 
valdžios, patar iąs šaukti įstei
giamąjį seimą ir perorgani
zuoti dabart inę valdžią. Sak tv 
kad nėra Amerikos intencija 
lenkams Vilnių atiduoti , o dei 
Prūsu Lietuvos rubežiu, gir-
di, busit užganėdinti. Ameri
kos atstovai daug domos at
kreipia į lietuvių balsus (lie
tuvius š io s šalies piliečius) A-
merikoje. 

Lietuvai pavelyta turėti te
su savo 

taikos delegacija Paryžiuje. 
Lietuvos taikos delegacija buE 
susidedanti iš Voldemaro, Yčo 
ir Klimo; Loppata ir-gi buvo į 
ją, inėjęs. 

Lietuva pripažįsta Amerikos 
lietuviams didelį pasidarbavi
mą Lietuvos laisvės reikaluo
se. 

Ponas Cesnulis praneša, kad 
Lietuvos Delegacija siunčia 
raštišką raportą Ekzekutiviui 
Komitetui per p. Loppatų. Po
nas Cesnulis perdavė Ekzeku-
tyviui Komitetui 51 kopiją į-
vairių dokumentų. 

Raportas pri imtas delnų 
plojimu 

Atėjo posėdin ir p. Mastau-
skas. Paprašyta jo prakalbėti . 
Trumpoje savo kalboje jisai 
užsiminė apie savo pasidarba
vimą tarpininkaujant t a rp A-
merikos misijos ir Lietuvos at
stovų. Pakartojo ir patvir t ino 
]). Česnulio išreikštas mintis. 
Ponas Mastauskas pabriežė, 
kad būtinai yra reikalinga da
ryt i r inkimus naujos valdžios 
Lietuvoje. Tą darė Lenkijoje 
ir todėl gavo pripažinimą. Len
kų atsovai atvažiavo Taikos ti nuo Amerikos Relief Admi-
Konfcrencijon su kredencija- nistration vieną milijoną dę-
lais nuo žmonių, o Lietuvos at- lerių Lietuvą šelpti, 
stovai atvažiavo su kredenci j Posėdis užsibaigė apie ant-
jalais nuo provizijonalės vai- rą valandą ryte. 
Ižios. Pastebėta p. Mastauskui, p i r m i n i n k . l s M_ j . v i n i k a s . 

tas greitu laiku sušauks Ko
misijos suvažiavimą galuti
nam susitvarkymui. 

Nuta r t a tu o jaus at idaryt i 
t r ana akciįa su Lietuva ir pra
nešti visuomenei, kad Ekono
minė Komisija jau y ra pasi
rengusi siuntime pinigų Lietu
von. * 

Reikale Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus organizavimo, nu
ta r ta per spaudą visuomenei 
pranešti apie pasekmes Ekze-
kutyvio Komiteto investigaci 
jos i t ką Tarybos šiame reika
le jau yra nutarusios. 

Nuta r ta tuo jaus pavaryti 
smarkią akciją sudarymo 
spaudimo ant kongreso. 

(Jauta laiškas nuo prof. Va! 
demaro, kuriame išdėstoma 
reikalas a t idaryt i fondą žuvų-

V i. 

siu už Lietuvos laisvę karinin
kų šeimynų šelpimui. 

Nutar ta tokį fondą at idary
ti prie Ekzokutyvio Komiteto 
ir kreiptis prie abiejų fondų ! 

ir visuomenės, prašant darbu 
ir pinigais prie šio fondo pri
sidėti. 

Nuta r ta išreikšti padėką p . 
Richard už jo pasidarbavimą 
Lietuvos labui, nes su jo pa
gelbą ir pr i tar imu Ekzekuty-
viui Komitetui pasisekė išgau-

PRANEŠIMAS ŠERININKAMS! 
Šiuomi pranešiame Šerininkams Lietuvių Sta tymo 

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

Šiomis dienomis Lietuvių Sta tymo Bendrovė užpir
ko 45 lotus Akron Oliio iš kur iu turėsime dideli pelną 
pastate namus lotai apielinkej l ietuviška Bažnyčia rei
kia pinigų, p i r la t šėrus. 

Lietuvių Statymo Bendrove rūpinasi apie prekyba 
Lietuvoj ypačiai apie a ts ta tymą namelių baisios karės 
sunaikytu ir ten pinigo reikia. P i rk i te šėrus sudedami 
kapitalą $100,000.00. Liet. S ta tymo Bendrovė pradėjo 
daryti santikius su kitomis esančiomis lietuviškomis Ben
drovėmis ant pakvietimo kad bendrai d i rbtu Lietuvos 
labui. Pirki te šėrus šiandiena šėrai kainuoja $25.00 vie
nas mažiau kaip du šėrus už $50.00 neparduodame. 
Bendrovė inkorporuota Oliio Valstijoj su kapi ta lu pa
matiniu $100.000.00 už šėra moka 4 % dividen tu. 

Visi šėrai pareina "common s t o c k " ir y ra po val
džios priežiūra ta ip kad įdėtas centus yra siaugioj vie
toj ir užtikrintas. Lietuviai ir Lietuvai tės pi rki te šė
rus šiandiena, jeigu tur i te Laisvės Paskolas arba štam
pas mes priimame už ju pilna verte. 

Norint platesniu žinių kreipki tės sekančiu adresu: 
L ITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

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

:: 

loginis susinėsimas 

kati Lenkų rinkimai buvo fik
tyviai, o Lietuvos valdžia yra 
žmonių, del žmonių ir per žmo
nes, (lirtli, tas nieką nereiškia, 
bet anie savo tikslą atsiekė. 

Lietuvos Valdžios atstovai 
atkreipę į tai domos ir p. K Ii 
mas pranešęs kauniškiams, 
kad pasistengtų valdžią peror
ganizuoti. Pp . Mastauskas ir 
(Vsnulis pa ta r ia amerikie-r 
ėiams kuogreičiausia patar t i 
Lietuvos ats tovams Paryžiuje, 
kad pasirūpintų padaryt i val
džios rinkimus. 

Delnų plojimu išreikšta pa
dėką p, Mastauskui už raportą. 

Referuojama, kad jau viena 
ir ki ta Taryba užgyrė Ekono
minės Komisijos organizavimą 
ir nuskyrė ton Komisijon po 
penkis žmones. Nuo Amerikon 
Lietuvių Tarybos ineina: kun. 
J . Žilius, J.(L Milius, J . V a s i 
liauskas, Dr. J . Bielskis ir P . 
Molis. Nuo Lietuvių Tautinės 
Tarvbos ineina, M. J . Vinikas, 

w 

P. Vilmontas, V. Jankauskas , 
Busb ir Dr. J . Valukas. 

Nutar ta , kad šioji Komisi
ja y ra šaka Ekzekutivio Ko
miteto. Ekzekutyvis Komite-

Veikiantis rast. J- J . Bielskis. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
Pilviškiai (Suv. rėd.) Nors 

Tautos šventė buvo rengiama 
vasario 16* d., bet įvyko tik š. 
m. kovo 4 d. IJvtą 11 vai. pa
puoštoje bažnyčioje buvo i š - ' ^ ' i ( T Lietuva, tėvyne mu 
kilmingos pamaldos: pašven- »*"• 1 > a * k l l i žmonių minia dai 

savo pajėgomis, nelaukiant ki
tų pagelbos, nes niekas veltui 
nepadės, ir ims didesnį atly
ginimą, negu bu6 jų pagalba 
verta. 

Toliau kalbėjo kareiviai : 
Augustaitis, (lasys, Arminas, 
Matulionis ir Pilviškių "Ž i -
b ū r i o " dr. skyriaus atstovas 
uk. Grigaitis, "Pavasa rn in -
k ų " kuopos — Rainys, kurie 
paminėjo šios dienos svarbu
mą, ragino visus padėti mūsų 
kariuomenei: kas tur tu, kas 
darbu. Po prakalbų orkestrą 

ir kovoti už tautos laisvę ir 
nepriklausomybe. 

Lietuvos Pilietė. 

TRUMPOS ŽINUTĖS. 

pamaldos: \ 
tino valstybės vėliavą, per mi
šias, orkestrai pr i tar iant , gie
dojo choras. Orkestrą pirmą 
kartą girdėjome Pilviškių baž
nyčioje griežiant: "L ie tuva , tė 
vyne m ū s ų " — ne vienam ir 
ašara iškrito. Po mišių pasa
kyta pamokslas. 

Po pamaldų " Ž i b u r i o " ir 
" P a v a s a r n i n k u " draugijų ir 
"Krikščionių Demokra tų" 
partijos nariai ir žmonių mi
nia prie mokyklos susitvarkę, 
griežiant orkestrai ir dainuo
dami, pirmiausia valstybine, 
paskui tautine ir žalia — jau
nimo kuopos vėliavų nešini. 
Prie bažnyčios sakyta prakal
bos. P i rmas kalbėjo kun, 
Bartuška, kurs sakė: reikia 
patiems dirbti ir pasitikėti tik 

nuodama, orkestrai griežiant, 
ėjo rinkon; iš ten grįžtant, 
kareivis Augustait is prašė, 
pabaigiant iškilmes, pagerbti 
žuvusius kovoje karžygius, 
kurie pirmi ėjo Lietuvon lais
vės ir nepriklausomybės gin
ti ; žmonės pakėlimą kepurių 
tai padarė. Pasibaigus iškil
mėms, žmonės išsiskirstė. Ma
nifestacijoj dalyvavo su savo 
vėliava ir vietos žydai... J ų 
tvarka buvo pavyzdinga; mo
kyklų vaikai mokytojų vedami 
ėjo poromis. J i e (žydai) kal
bėjo daugiausia apie vienybę 
ir lygybę. 

Manifestacija ir visa šven
tė padarė į žmones giliausio 
įspūdžio, sukėlė tėvynės mei
lės, noro i r . pasiryžimo dirbti 

Socijale Rekonstrukcija. 
Vertė M.—a. 

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

(Tąsa.) 
Prak t i škas prieinamas 

programas. 
Čia nebandysime rekonstruk

cijos priemonių plačiai išdė
styti. Toks darbas link tuojau 
reikalingų reikalavimų ir sie
kių butų tik laiko gaišinimas, 
nes d a r nei viena Amerikos 
gyventojų grupė nėra prisi
rengus tokio plataus programo 
svarstyt i . Kreipsime domą tik 
į tas reformas, kurios išrodo 
pageidaujamos ir t rumpu lai
ku atsiekiamos, ir į kitus apla
mius principus, kurie turėtų 
tapt i kelrodžiais tolmesniems 
veikimams. Taip aprubežiuo-
tas pranešimas, netik aiškiau 
nurodys tikslą, kurį mes nori
me atsiekti, bet ir paragins 
prie veikimo. J i s prieš mus 
pas ta tys reikalingumą prakt iš
kai įvykdinti mūsų įsitikini-

priemonių, kurios plačiau a r 
s iaur iau veikė laike šios ka
rės. Juos statome pirmoje vie
toje, nes jie y ra išbandyti i r 
dėlto tur i būti pirmiausiai 
svarstomi kiekviename prog-
rame, kurį norime, kad butų 
prakt iškas ir intikinantis. 

Pirmoji rekonstrukcijos vei
kimo problema y ra tai sugrą
žinti į industriją atleistuosius 
karininkus ir jurininkus. Be 
abejonės, jų dauguma grįžš | 
savo senuosius darbus. Te-
čiau didelis skaičius ras savo 
senąsias vietas užimtas arba 
norės gauti progos ineiti į ge
resnius darbus. K a d išeiti iš 
to padėjimo, svarbiausias pa
vienis sumanymas yra tas , ku
ris pa ta r i a tuos vyrus apgy
vendinti an t ūkių. Sekretorius 
Lane prieš keletą mėnesių kon
gresui rekomendavo, kad grįž-

mis, pelkėmis, arba skiny-
mais. Savo kalboje į kongre
są, Prezidentas Wilsonaa tą 
pieną pagirė. Kaip tik tas 
pradinis darbas bus užbaigtas, 
vvrams tur i būti suteikta vai-
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džios paskola, kad jie galėtų 
tapt i ūkininkais, a r tai savi
ninkais, a r tai ilgų metų nuo
motojais. Būtinai reikia, kad 
kaip išdirbant ta ip ir vėliau 
apgyvendinant, žemės butų pa
dalintos grupėmis arba koloni
jomis, bet nepaliktų apsigy
venti kiekvienam vyrui paski-
riu nuo vienas kito. Panašus 
pienas; Anglijoje jau vykina
mas. Kaipo žingsnio į socija-
lės reformos programą to su-
manvmo svarbumas aiškiai 
matomas. J i s suteiktų tūkstan
čiams darbo, padaugintų skai
čių ūkių savininkų ir neprigul-< problema nekuomet neišeina. 

imtų ir sistematiškai bei ant 
plačios skalės jį vestii, j is 
lengvai Laptų viena naudin
giausia reformos priemonių, 
kokios kuomet nors buvo ban
dytos įvesti. 

Suvienytų Valstijų Darbo 
B i u r a i 

\ 
i 

Karininkus įs ta tyt i į miestų 
industri jos darbus, be abejo
nės, padės Suvienytų Valstijų 
Darbo Biurai . Tos įstaigos ge
rokai išaugo ir daug nuveikė 
karės laiku. An t nelaimės ma
tosi pavojus, jog jos nustos 
veikti arba turės susilpnėti, 
baigiantis demobilizacijos pe
ri jodui. Yra aiški kongreso 
priderystė tas ta ip svarbias 
įstaigas palaikyti ir sutvirt in
ti. I š mūsų ta rpo bedarbės 

Iš Vilniaus gauname 
pat i r t i , jog tardomosios ko
misijos pirmininku prie darbi
ninkų ir raudonarmiečių 
"sovietų* ' yra K. Mitin. 

— Vilniuje manoma pada
ryti visuotina (pogolovnaja) 
mobilizacija. 
— Įvestas kareiviavimo mo

kymas, privalomas visiems 
komunistų parti jos nariams. 

— Karo Komisaru Vilniaus 
rėdybai paski r tas Rasi kas, o 
Trakų apskričiui Sačinskas. 

— Vilniuje plačiai kalba, 
kad lenkai rengiasi užimti 
Vilnių, kas įvyksią per 3—4 
savaites. 

— Minsko rėdyboj įvestas 
karo stosis. 

— Geležinkelio linija Vil
nius — Žlobinas — Baranovi-
či — Boriso v paskelbtas ap
gulos stovyje. 

— Visa atl iekama, duona už
imtuose kraštuose nu ta r t a rek
vizuoti. 
— Vilniuje valgomųjų kratos 

ir jie rekvizuojami. "Bolše
vikų valdininkai tuo naudo
jasi, visa grobia ir plėšia iš 
gyventojų paskutinį duonos 
gabalėlį. 

— "Laikinosios Baltgudžių 
va ldž ios" (bolševikų) nariai 
atvažiavo į Vilnių, kur jie dir
ba kontakte su "revoliucij ine 
Lietuvos va ldž ia" . 

— Vilniun atvyko Latvių 
valdžios (bolševikų) atstovai 
su tikslu nustatyt i prekybos 
santikius t a rp Vilniaus bolše
vikų ir Latvijos " sov ie tų" . 

— " K e r e n k ų " ir " s a r s k ų " 
kursas vis .puola žemyn. So 
džiui jų nepriima. 

— Pavogta vadinamosios 
"Laikinosios Revoliucijinės 
Lietuvos va ldž ios" antspau
das. (LSB) . 

" L i e t u v a " 
Kaunas , Kovo 16 d. 

s, 

mus. Kalbėdami apie tuojau | tantieji karininkai gautų pro-
reikalingus pasiulijimus, kur i gos dirbti už gerą algą, išdir-
tik irai ima m©s pradėsime nuo Laiit tą žpmc, kurios dabar 
tų valdžios įstaigų ir įstatymo j daug milijonų akrų guli sauso-

mingų ūkininkų ir, daugiau 
užauginant žemdirbystės pro
duktų, vestti prie pigesnio 
pragyvenimo. K a d tai įvyk
dinti didesnėje skalėje, t as 
darbas tur i bu^i vedamas Su
vienytų Valstijų, ir keletos pa
vienių valstijų* Je i tes vyriau-
sybės/ant savęs tą darbą pasi

j o s išsisaugoti reikia daugelio 
įstaigų kooperacijos ir daug 
priemonių pavar to t i ; tečiau 
pirmiausias ir neatidedamas 
veiksnys y ra tautiška sistema 
darbo biržų (exchange), vei
kiančiųjų sutartyje su valsti
jų, miestų ir privačiais darbo 
biurais. (T. B.). 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. " D r a u 
g ą " atstovauja p . J . MARGE
LIS , 544 Myrtle s tr . 

Pa s jį galite " D r a u g ą " už
sirašinėti, nusipi rkt i paduoti 
į jį pajieškojimus i r pagars i 
nimus. Galite gaut i ir knygų. 

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

file://t:/VK-STAN
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Lietuviai Amerikoje. 
GRAND RAPIDS, MICH. 

Vietos lietuvių vardu kun. 
A. Deksnis, klebonas ŠŠ. Pet
ro Ir Povylo parapijos, sušaukė 
susirinkinuĮ reikale neteisingu 
žinių, tilpusių "Lie tuvos" 110-
taiu num., buk kun. A. Deksnis 
neteisingai padavęs • 'Draugo' 
91-mani num., kad vietos lie
tuviai katalikai nereikalauja 
seimo (žinoma tautininkų sei
mo). Paaiškinus tikslą vadina
mo tautininkų seimo, visi vien
balsiai išnešė sekančių rezo-

Kadangi Amerikos lietuvių 
visuotinų seimų šaukti gali 
tiktai Ekzekutyvis abiejų -Ta
rybų Komitetas. 

Kadangi Ekzekutyvio Ko
miteto parėdymus lietuviams 
katalikams Amerikoje; prane
ša Amerikos Lietuviu Tarvba; 

k ar / 

Kadangi (J rami Rapids, Mieh. 
lietuviai katalikai darbuojasi 
išvien su Amerikos Lietuvių 
Tarvba; 

Kadangi šis seimas yra šau
kiamas Cliieagos tautininkų: 

Todėl mes, (I rami Rapids, 
Mieh., lietuviai katalikai, atsi
sakome šiame seime dalyvauti, 

•r 

ir griežtai protestuojame va
dinti tą seimų Visuotinu Ame
rikos lietuvių seimu. 

P r i e t o v i e n b a l s i a i i š n e š ė 
reikalavimų, kad pinigai, su
rinkti Lietuvių Dienoje, kurie 
randasi Am. Raudonajame 
Kryžiuje, butų naudojami kuo-
greičiausiai šelpimui badau
jančios Lietuvos. 

Rezoliucijos išnešimo įgalio 
ta komisija: 

Julius Banis, 
Vincas Jusas. 
Stanislovas Bartoškevičia, 

J i savo rolę atliko silpnokai, 
nes ir rolės nemokėjo ir dai
nuojant kelis kartus buvo su
mišus. Magdės, ištvirkusios lie
tuvaitės rolę turėjo p-lė I). 
(lustaitė. J i atliko gerai. Kiek
vienas jos pasirodymas padarė 
didelį įspūdį. Iš jo$ galima ti
kėt ies artistės, nes turi gabu
mus. 

Jono role lošė M. Adomaitis. 
Buvo nedrųsus, bet tas jam ir 
.iko, kada jis apreiškė meilę. 
(iirtuokliai—M. Kutkauskas, 
K. (irigas, J . Dereškevičius ir 
S. Stepulionis visi jie atliko 
savo roles pusėtinai ir žmo
nes užtektinai prijuokino. 

Choras labai puikiai padai
navo, tik nepagirtina, kad ne
ramiai užsilaikė už scenos lai
ke lošimo. 

P-lė D. Gustaitei tapo įteik
tas puikus gėlių bukietas už 
gerų lošima ir pasižymėjimą 
scenoje. Taip-gi pat buvo įteik
tas gėlių bukietas ir p-lei O. 
Jonikiutei. 

.Visa padėka už surengime 
šio vakaro priklauso vakaro 
ir choro vedėjui, p-nui A. J. 
Aleksiui. Pageidaujama dau-
giau tokiu vakaru. 

Po viskam buvo šokiai. Tur
būt chorui liko nemažai pelno', 
nes žmonių buvo pilnutė sve
tainė. Ramutis. 

pamatęs, kad "dėdės ' ' nejuo
kauja ir rengiasi prie pakvie
timo į šaltųjų, pradėjo užsi
ginti bolševiku esųs ir gavęs 
progų spruko pro duris lauk. 
Kiti irgi tų pat darė. 

Ant galo " pirmininkas' ' 
prašė leisti laikyti susirinki
mų. " D ė d ė s " leido, bet reika-

, lavo susirinkimų laikyti "anglų 
kalba. Kadangi anglų kalbos 
nei vienas nemoką, tai ir susi
rinkimų negalėjo laikyti. Vis-
kas pasibaigė niekuo. 

Bolševikai skirstėsi keikda
mi šios šalies surėdymų. 

Žvirblis. 

E. ST. LOUIS, ILL. 

Nedėlioję, tuojaus po sumos, 
Šv. Cecilijos choro įvyko su 
si rinkimas. Perskaičius p-lei 
I). Davlenskaitei protokolų pa
sirodė, kad choras jau turi ka
soje suviršum $30.00. 

Visi choro nariai nutarė dar 
labiau darbuoties ir susirinki
muose nemaišyti Vyčių. Kai]) 
Vyčių bus susirinkimas, tai 
apie Vyčius kalbėti, o kaip 
choro, tai apie chorų. 

Juozukas. 

CICERO KRONIKA. 

Garbė cieeriečiams katali
kams už taip žymų augštyn 
kėlimų savo parapijos. 

Prakalbos. 

Gegužės 15 d., vakare, Mote
rių Sųjungos 2-ra kuopa su
rengė prakalbas su programų. 
Prakalbos publikai davė bran
gius pamokinančius įspūdžius. 
Programas taipgi puikiai pasi
sekė. Prakalbas atliko kun. Pr. 
Bučys. Jis ir prijuokino pub
likų ir suteikė publikai dr.ng 
dvasinio turto iš savo trumpos, 
bet turiningos kalbos. Prie to 
ragino moteris rašyties prie 
Moterių Sųjungos, išrūdyda
mas svarbų prie jos prigulėti 
visoms moterims ir mergi
noms. Pabaigęs savo kalbą 
pro f. kun. Bučys paprašė iš 
publikos klausimų. Apleisda
mas kitus klausimus, kuriuos 
gerb. kalbėtojas išrišdamas 
pilnai patenkino klausytojus, 
priminsiu tik bolševikiškus 
klausimus. 

Vienas bolševikas, manė ša

bų, Valparaiso studentų. K a s Į I ' • • » • • • • • • 
bimbų priverčia slapstyties po 
melaginga pavarde, kodėl jis 
nepažymi ar jis yra Valparai
so miesto ar universiteto stu
dentas, tai tur but tik jis pats 
ir socijalistų 138 kuopa težino. 
Norint butų lengva atspėti, bet 
tuščia jo, lai jis sau slapstosi 
nuo saulės šviesos. 

P-as Bimba pirmiausiai skai
tė Dėbso, socijalistų vado, laiš
kų iš kalėjimo. (Debsas yra 
pasmerktas ir įmestas kalėji-
man ant 10 metų, ant ko jis 
pats yra užsitarnavęs). Dėb
so laiškas, Debsų perstato tik
ru socijalizmo kankintiniu. 

Perskaitęs Dėbso laiškų, p. 
Bimba leidosi šveisti ir šviesti 
bolševikus. 

Gegužio 1 d., 1919 m., Dr. A. 
Montvidus " šv i e t ė " bolševi
kus, Bimba irgi nemažiaus 
"apšv ie tė" juos, išrodydamas 
sočijalistų-bolševikii i* rojaus' 

GRAND RAPIDS, MICH. 

PHILADELPHIA, PA. 

"L ie tuvos" 110 numeryj ko
respondencijoj iš CJrand Ra
pids, Mieh., po kuria pasira
šęs tūlas Apuokas (gal ir ištik-
ro apuokas) neteisingai pada
vė žinias apie mūsų D. Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto Ka
reivių draugijų. Pirma mus 
išgiria, kad mes katalikai. Tas 
mums nesvarbu, nes Apuokas 
apie mūsų katalikystę nieko 
negali žinoti. Apie mūsų kata
likiškų elgimosi gali spręsti 
tiktai mūsų dvasiškas vado
vas. Bet labai negražiai pasi
elgė minėtas Apuokas, rašyda
mas, kad draugija Vytauto 
Kareivių Grand Rapids, Mieh. 
buk išnešus rezoliucijų, reika
laujančių seimo. Užtat mes 
griežtai protestuojant ir jokio 
seimo vienos srovės, kuri šau
kia ne Tarybos ir ne Ekzeku-
tyvis Komitetas, nepripažįsta
me. Reikalaujame taipgi, kad 
Apuokas tų neteisingų žinių 
atšauktų savo laikraštyj. 

Pirmininkas draugijom 
Kareivių Vytauto Grand 
Rapids, Mieh. 

Vincas Nikšas. 

DETROIT, MICH. 

Vyčių 79-tos kuopos choro 
vakaras. 

i < 

Subatoje, gegužio 24 d., š 
m., statė operetę " Į tėvynę, 
antrų kartų Detroite. Pirmą 
kartų buvo statyta laike S. L. 
R.-K. A. seimo*, 1918 m. Ope
retės autoriai yra p. A. J . 
Aleksis ir L. Šilelis. Veikalas 
pritaikintas prie šių laikų žmo
nių gyvenimo. 

Petro—Anelės numylėtinio 
rolėj—buvo K. Gervilis. J i s at
liko savo rolę pusėtinai, nors 
buvo labai nedrųsus. Anelės 

dVgnžio -o d. Liet. Raud. 
Kryžiaus šelpėjų kuopa laikė 
pirmų savo susirinkimų. Per 
trumpa laiką buvo puikiausios 
pasekmės. Prisirašė 2(K) narių. 

I ši susirinkimą atsilankė 
nepaprastas svečias, gerb. J . 
Iv. Miliauskas iš i 4Clarso" 
Redakcijos. Paaiškino plačiai 
apie Raudonojo Kryžiaus 
svarbų ir reikalingumą. 

Nutarta greitu laiku sušauk
ti kitų susirinkimų, kad pasi
tarti ir surengti Raud. Kry
žiau^ Savaitę. Į kuopos valdy
bų pateko sekančios ypatos: 
pirm.—J. Poškiei^', vice-pirm. 
—P. Norkiutė, protok. rast.— 
O. Unguraitė, finansų rast. — 
M. Baublaitė, ižd.—K. Valai-
čiutė. 

Didesnes aukas davė kleb. J . 
Kaulakis $11.00, K. Valaičiutė, 
P. Norkiutė ir J . Norkiutė po 
$o.00. 

Kiti nariai po $1.00. 
Buvo ir smulkių aukų, tad 

išviso pinigų turime $230.00. 
Philadelphijos lietuviai ne

atsiliko su aukomis nuo kitų 
kolonijų lietuvių. Tikiu, kad ir 
Liet. Raud. Kryžiaus šelpėjų 
kuopa •rems savo aukomis. 
Kaip vyrai, taip ir moteris bei 
mergaitės su dideliu noru ra
šosi. Kad tik Philadelphia ne
pralenktų kitų lietuvių koloni-

„ Ačiū gerb. klebonui, kun. J . 
Kaiilakiui, už jo didelį pasi
šventimų pradžioj to darbo. 

• 
Malonu- darbuoties, kuomet ir 
dvasiškija mums padeda. 

Ona Unguraitė. 

ŠINGHAMTON, N. Y. 

Bolševikams nevyksta. 

Gegužio 25 d. mūsų, t. y. 
lietuviškieji bolševikai buvo 
surengę prakalbas. Kalbėti bu
vo atvykęs tūlas brooklynietis, 
sakoma, tas, kurį valdžia nese
nai buvo areštavus Rocheste-
ryj, N. Y. 

Susirinkus bolševikams į 
prakalbas svetainėn atvyko 
keturi " d ė d ė s " ir sustabdė 
prakalbas. Vienas "drąsuol i s" 

Gegužio 1 d., 1919 m. bolše
vikų prakalbose Dr. A. Mont-
vidas socijalistų-bolševikų nuo
pelnus kėlė į padanges ir sakė, 
kad "bažnyčia gyvuodama jau 
beveik 2000 metų, buk nieko 
nenuveikė; e soeijalizmas vos 
70 metų kaip atsirado, o jav 
visą pašau1 į baigia u'.viešpa
taut . " (Daugiaus žiun'k 
" D r a u g o " l l l - ame numeryj 
už gegužio 12 d., po antgalviu: 
Socijalistų bolše^ ikų šventė). 

Girdėjęs Dr. Montvido pra
kalbas (Dr. Montvidas yra 
brolis Montvido, kuris nužudė 
kun. Žebrį) maniau sau, na, 
dabar tai jau kataliku bažnv-
čia bus tuščia ant visados. 

Maniau sau, kad bažnyčioje 
nedėlioję, gegužio 4 d. šv. Mi
šių turėsiu klausyti tik pats 
vienas. JJet pasirodė visai 
priešingai. Per visas trejas 
mišias bažnyčia buvo žmonių 
pilnesnė negu pirmiau ir per 
sumų net sėdynių stigo. Gies
mių, kaip tai "Dievas mūsų," 
"Pulkim ant kelių," "Šventas 
Dieve" (suplikacijos) ir tt. 
aidas buvo gražesnis negu pir-
miaus. Choras prie vargonų į l o b~m s I l c s įdavė prigauti, 
taipgi, rodos, puikiau giedojo. 
Žodžiu, Dievų garbint buvo 
maloniaus girdint jausminges-
nius visuomenės išsireiškimus 
vadovaujant chorui. I r dar 
klebonas, kun. H. J . Vaičiūnas, 
pranešė, kad sekančioje nedė
lioję, gegužio 11 d. bus jau ir 

nauji. 

ve nuduot mokintu. J is , sulig 
reikalavimo, davė klausimą 
raštu. Klausimas buvo dvo
kiantis bedievybe, pajuokiantis 
esybę Dievo Šv. Sakramente. 
Vargšas bolševikas gavo ir 
tinkamų atsakymų. 

Antras to paties asmens už
metimas sakėsi esųs imtas iš 
Šventojo Rašto (K vangeli jos). 

Čia buvo atnešta visos ketu
rios Evangelijos visų keturių 
E v a n g e l i s t ų i r v i s a s Š v e n t a s i s 
Raštas. Čia pasirodė, kad E vau 
gelijose nei Šventame Kašte 
nėra to, ko bolševikas iš jų 
sakėsi išrašęs. Pats klausikas 
tapo pakviestas ant estrados 
parodvti tas vietas, iš kuriu 
ėiųo savo užm-lima. Laiko bu
vo duota daug. Bolševikas 
kuisėsi ilgai, bet nieko nesura
do. Einant kiausikui nuoy es
trados "publikai buvo daug 
juoko. 

Minėto asmens butą sudary
ti pienai, kad panašiais klau
simais užimti visą brangų lai
ka, kad publikai netektų pasi
naudoti juomi jos tikslams, 
bet publika uždarė tuos i Nedo
rus pienus. 

Ant galo vietinis klebonas, 
kun. H. J. Vaičiūnas, savo 
prakalboje apsakė, kaip vienas 
žinomas Ciceroje tikėjimo 
priešas apsimetė maldingu ka
taliku, kad klebonas bažnyčio
je išgarsintų jo sankrova. Bet 

Labdariai. 

vargonai 
Nauji vargonai. 

Nedėlioję, gegužio 11 d. jau 
turėjom didelius, triubinius, 
gražius, naujus vargonus. Prie 
naujų vargonų, rodos, ir cho
ras nebe tas pats, nors ir 
pi rm to gana buvo išsilavinęs. 
Malonu visiems garbint savo 
Sutverto jų prie visokio page
rinimo bažnyčioje. 

Lėšoms padengt bažnyčioje 
surinkta aukų virš $300.00. 

Pagerbdamas parapijiečius už 
naujų vargonų įtaisymų, Šv. 
Grigaliaus choras vakare davė 
gražų koncertų, kuriame daly
vavo Chicagos ir apielinkių 
vargonininkai. Koncertas pui
kiai pavyko. Publikos buvo 
pilna svetainė. Koncertas tęsė
si iki vėlam vakarui, niekam iš 
publikos neapleidžiant svetai
nę iki galui. Visos programo 
dalelės buvo šaukiamos atkar
toti. Vietinis choras išreiškė 
padėkų publikai už prijautimų 

rolėj buvo p-lė O. Jonikiutė. dar bandė pasipriešinti, bet'visame. 

Labd. Sa-gos 3-čia kuopa 
laikė savo •mėnesiui susirinki
mų gegužio 18 d., 11)19 m. 

Sulig raporto iš Centro, 
viešas Tag day įvyks rugpjū
čio 1 dienų, subatoje. Ženkle
liai jau parengti; jų yra 10,-
000. Jie lėšavo $15.00^ tik už 
medžiagų. Ženklelius padirbo 
Šv. Kazimiero vienuolės su 
pagęlba p-nių Žilvitienės ir 
Petraiticjiės. Tag day palikta 
ateičiai. 

Rinkliavai ant kapinių gegu
žės 30 d. gauti mergaičių ir 
moterių Įgaliotas p. A. Valan
čius. 

Nutarta atsišaukti į visas 
d r a u g i j a s , k a d j o s s u r e n g t ų 
nors po vienų balių našlaičių 
namo reikalams. 

Nuo praėjusio baliaus pel
nas mažas; vos $15.00 liko, 

Prie rinkliavos per namus 
našlaičių namo reikalams ruo
šiamasi kaip galima greičiaus. 

Bolševikų "rojaus" troškimas. 

Gegužio 23 d., vietos socija-
listii 138-ta kuopa į J . Griga-
laičio svetainę, 4837 W. 14th 
St., Cicero, 111. parsikvietė 
griūvančio bolševikizmo stip
rintojų, kokį tai pasislėpusį 
po slapyvarde: drg. A. Bim-

gerybę ir kaip į tų " r o j ų " in-
eiti. P-as Bimba ir Dr. Mont
vidas sakė, "kad kapitalizmo 
ir valdančios klesos balsavi
mais negalima nuversti ir soči-, 
jalistų ' rojun' ineiti." P-as A. 
Bimba sakė, "kad darbininkai 
būtinai turi susivienyti po so
cijalistų raudonųja vėliava ir 
kapitalistus, kunigus ir pope-
žių pasiųsti pas Abraomų." 

Ant šių A. Bimbos išsitari
mų daugelis pakilo ir apleido 
svetainę sakydami, kad " je i 
čia yra detektivų, tai gaus su
areštuoti kaltus ir nekaltus." 

Bimba drožė ilgų spyčių. 
Visa jo kalba buvo pilna bol
ševikiškos pagiežos. J is veid
mainingai statėsi darbininku 
užtarėju, bet nerodė jiems, kad 
tikri darbininkai tik teisingais 
budais ir be skriaudos kitu 
pelno sau pragyvenimų ir ge
rina savo būvį. 

Priešingai, bolševikai dar
bininkais vadina tik vienus iš
tvirkėlius, galvažudžius, iš
troškusius -daugiau ir daugiau 
žmonių kraujo ir kalėjimuose 
praleidžiančius savo gyvenimą 
kriminalistus. 

Bimba, pilnas pagiežos ir 
keršto, dar sakė, "kad yra ir 
dar vienas būdas išnaikinti ka
pitalistus, kunigus ir Wash-
ingtono valdžių, tai pasiunti
mas jų į pragarų." Pragaru 
pavadino bjauriausius ir sun
kiausius darbus, su visai men
ka alga ir nepaprastai pabran
gintu pragyvenimo reikalu, 
panašiai kaip šiandien yra Ru
sijoje, kur bolševikai duonos 
svarui moka 1 rublį ir 30 ka
peikų, o ne bolševikai už tų 
patį duonos svarų moka 40 
rublių ir tokiu būdu yra badu 
išmarinami, nors ne kardu iš-

(Pabaiga ant 4 pusi.) 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIUB 
Lletuvi i gra-
boriua. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuvės ko-
plgl ausiai. Tū
rio savo kara-
bonus Ir auto
mobilius. 

Taipgi didės 
ne dalį grablų 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Pnone Drovsr 41SS 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veds Bilas Vieaoee Teiamo< 
Ofisas Didmiesty j : 

•9 W. WASHTKGTOH STRKBT 
Kam baris l t d 

Tel. Central 647* 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gyeenimos, 812 W. 3Sr4 Irtu 
Tel. Tards 4481 

K m m m m m ' * • • » • • • » » » • • » m 

DR. M. F. BOZINOH 
LIETUVIS 

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

700 N O R T H ASHLAND A V E N U E ] 
Kampas Huron Gatvės 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 67C4 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
Kampas W. 35-tos gatvės i 

ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Pr iėmimo valandos vakarais nuo 6 
iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 

K- ' » • • » • » • » » » į | 

Dr. R. McGUIRE 
SPECIALISTAS 

Gydyme skaudamu Akiu, Ausų. 
Nosies ir Gerklės. 

Akiniai pritaikomi taip žemai 
kaip $4.00. 

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

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

Kampas 501 os gatvės Ctaicaero. II) 
Telefonas Prospect 7995 

M ^ į g - m <m%»#^WI w « a w # » i » ĮĮĮSSH — i 
t 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vardą 5033 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

• • » n r» » » » » » « » • » » 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, UL 

SPECIJALISTAS 
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
• OITISO V A L A N D O S ; N u o 9 r y t o ' 

iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo C 

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet. : 
Telefonas Tards 687 

^ s i i w < * mwm m mm m a i^afc mmmnmm mm* i i *• — *' W 8* 

iki 8 valandai vakare. 

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

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki' 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11, 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St.| 

Telefonas Tards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

DR, LEO AW0T!N 
a 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

1920 So. H a k t e d St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 1? ryta; 6 — 9 

i vakare Tel. Canal 4367 

ą!IIIIIIIIIIIIIIIfllllI|lčillllllUllli!lllllll!IIIP& 

I Dr. S. Naikelis f 
LIETUVIS 

= GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4713 So. Ashland Are . 

Phone Drover 704J 
j Cicero office: 4847 W. 14th St. 

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 8S36 W. 6S'fc Bt. 

Ftume ProNpect 8585 
?HIUItlllltIillltlU2IIIIIH*li3j|||3llll!!!l{|flS 
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Tel. Drover 7»4J 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS LKNTTSTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
N6dčliomis papai sutarimą 

4719 SO. ASHLAND AVRMI • 
arti 4 7-tos Gatve*. 

£ ~ . ! » « » • » < » * • • - >9 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. \\ 

Telefonas rezidencijos ir ofiso ' 
Pu l lman 342. 

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

- » • • -fr: 

— a 
J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

A, f A. 
Kazimieras Sasnauskas 
mirė gegužio 30 d., 2 vai. ryte; 
38 metų amžiaus. 

Vėlioms paėjo iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Kviedainos pa-
rap., Ariimzdų sodos. 

Amerike išgyveno apie 17 
metų. Dideliame nuliūdime pa
liko moterę Ona ir tris dukre
les: Kazimierą 12 metų. Albiną 
11 metų ir Oną 8 metų. Taipgi 
brolį Povylą ir dvi seseri: Ma
rijoną Aitutienę ir Emiliją Vit
kienę ir pusbrolį Juozapą 
Petkų. 

Laidotuvės atsibus panedė-
lyj, birželio 2 d., 1919 m., į Šv. 
Jurgio bažnyčią iš kur bus pa
laidotas į Šv. Kazimiero kapi
nes. 

Velionio kūnas randasi po 
num. 922 W. 34th St. 

Nuliūdusia moteris Ona ir 
dukteris Kazimiera, 

Albina ir Ona. 

DR. G. F. YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas jis atidaro savo ofisą 
p o r " ' " ' > r ' i 

4722 SOLTIi AaHi^U\i> A k M t E 
Chicago, III. 

I Valandos: 9 išryto iki 8 vakare; 
Nedėl iomis 10 išryto iki 1 po pietų. 

i 

29 SO. LA 8 A I X E S T R E E T 
Kambaris 324 Tel. Central 6390 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l «999 

CHICAGO, ILL. 

Telefonas Pul lman C 9 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

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

ANT PARDAVIMO. 
Krautuvė grera vieta lietuviui. At

sišaukite • 
4 537 S. P a u l i n a St. 

REIKALINGOS. 
Moter i s p r i e p lov imo butel ių, 

rą švari ir šviesi vieta dirbti 
l a t j j i i s d a r b a s , g e r a 
sišaukite 

g e -
Nuo-

u ž i n o k e s t i s A t -

Atwood & Stcele, 
1428 W. 37 Str. Chicago. 

I f 
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HARSAVINGSSIAMPS 
ISSUED B Y . T H B 

IWITEDN STATEI 
GOVERNMENT 

Mokykis Kirpimo Ir Designing 
Vyriškų Ir Moterišku Aprėdalo. 

Mūsų eistemo ir ypatlškas mokini
mas parodytus Jus žinovų į trumpą 
laiką. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir s iuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 
Elektros varomos mašinos mūsų s iu-
vlmob skyriuose. 

Jųs esat* utttvlečiami aplankyti lx 
pamatyti mūsų mokyklų bile laiku — 
dienų ir vakarais ir gauti specijalls-
kal pigių kaina. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mle-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bl-
!• madų knygos* 

MASTER DESIGNING 8CHOOL 
JI. F . Ka.snicka, Perdėtinls 

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

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l 
Kesid. 933 So. Asrland Blv. Chicago 

/ Telefonas Haymarket 2544 

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

Specijalistas Koterišky, Vyriškų 
Vaikų ir visų ihroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosaa Drover 86 81 

VALANDAS: 10—11 ryto 2 — t / p * 
pietų 7,—g vak. Nedėl iomis 10—12 4 . 
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DRAUGAS Pirmadienis , birželis 2 1919 

CHICAGOJE. 
- - - - M 

K A T A L I K I Š K O S ŠVENTĖS, 

Pirmadienis , birželio 2 d. Šv. 
Marcelinas. 

Antradienis , birželis 3 d.. 
Šv. Klotilda, 

SUSIDAUŽĖ DU GATVE-
KARIU. 

Suimta vienas vagilius nigeris. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

IŠ NORTH SIDE. 

SUSEKTA ANARCHISTŲ 
SUOKALBIS. 

Suimta anarchis ta i vadai . 

Aną dieną Chicagos detek-
tivai užpuolė vieną anarchis-
tišUa kliuba Kensinitfono. Tas 
kliubas vadinosi Sociale Ita-
liana Educational Soeiety. Bu
vo po nuin. 1524 Front pat. 

Detektivai Ino jo svetainėn, 
kuomet anarchistai turėjo su
sirinkimą. Mėginta pasiprie
šinti detektivnins. Bet nebu
vo laiko. Tuojaus pašaukta 
būrys policijos. Suareštuota V*4 
vyrai ir trys inotervs, dau-
iriausia italai. 

Surasta paslėptu ginklų ir 
amunicijos. Surasta ir paimta 
daug visokiu raštu. 

Iš tu raštu dubu r policija 
patyrė , kad tie anarchistai 
Bnokalbiavo prieš šalies vy-
riausylię. Suokalbio progra
moje buvo užpulti kalėjimus, 
paliuosuoti kalinius ir su šitų 
pagelba šalyje vykinti bolše-
vikizmą. 

Bolševikizmo vykinimas tu
re j o p ra s i d ėt i gal važ ud y s t ė -
mis. Norėta nugalabinti visus 
įžymesnius žmones, ypač poli
cijos viršininkus ir šalies val
dininkus. 

Suokalbiavimas teėiau pa^ 
t i r tas ir anarchistu vadai at
sidūrė kalėjimam Dabar vieni 
iš jų bus teismo nubausti , ki
ti bus deportuoti . 

įminimi tas, kad bendrai su 
anarchistais veikia ir mote
rys. Yra ir moterių tikrai pa
šėlusiu. 

Aną dieną Indiana ave. ir 
47 gat . kryžkelyje susidaužė 
du gatvekariu. 

Keliolika žmonių buvo su
žeista. Tarpe sužeistųjų buvo 
ir vienas detektivas, Cusack. 

Suirutės metu vienas nige-
ris vagilius norėjo ištraukti 
spilkutę iš sužeisto detektivo 
kaklaraiščio. 

Bet detektivas pajuto. Va
gilius pasileido bėgti. Sukru
vintas detektivas tečiaus paė
mė pravažiuojanti automobi
liu ir vagiliu pavijęs sugavo. 

Tik paskui detektivas nuė
jo vaistinėn apžiūrėti savo 
žaizdų. 

rOLICMONAS IŠGELBĖJO 
VAIKĄ. 

Pietiniu miesto parku po-
licmonas John J . Brown iš
gelbėjo gvvvlM1 10 metu vai-
k ui Leon Trochano\vski. 

Vaikas įkrito paiko kudron 
ir jau kartą buvo panėręs, 
Policmonas nugirdo rėksmą. 
Atbėgo ir šoko į vandeni kaip 
stovi, su uniforma. 

Ištraukė vaiką, kurį atgai
vino pašauktas gydytojas Bai-

Susirinkęs žmonių burvs 
poliemoną apšaukė didvyriu. 

Bet policnionui menka iš to 
nauda. Xes, turbūt , turės mes
ti šalin savo imi forma. 

Atskai ta Tautos Fondo 43 
skyriaus narių mėnesiniu, mo
kesčių, kiek kuris y r a įmokė
jęs, p radedant rugsėjo mėnesį, 
1916 m. iki sausio 31 d., 1919 
m. 

Kun. P . Kudi rka nuo rugsė
jo mėnesio, J . Naujokas, M. 
Mažeika ir A. Nausėdas nuo 
lapkričio mėnesio, 1916 m. Ki
ti pradėjus vasar io mėn., 1917 
m. ir vėliau. 
Kun. P . Kudirka ' . . . .$145.00 
J . Naujokas 13.00 
M. Mažeika 27.00 
A. Nausėda 13.50 
Kun. prof. Pr . Bučys. . 25.00 
A. Lukmanas 6.00 
M. Mažeikaitė 7.00 
E. Kriminskaitė 12.00 
Id. Kriminskaitė 29.00 
K. Narkait is 3.00 
J . Gerdžiunas 24.00 

I 

i 

"RAMYBĖ JUMS w i 
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos 

Nauja nepaprasta Maldaknygė 
Išleista Kun. Jono Jakaičio lėšomis 

Maldaknygė 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 

m 

Pažymėkite už kokią kainą norite gauti knygą 
• * < " Į D B B 

Y. Šniukšta 
B. Bitautas 
A. Augaitis 
A. Mureika 
I>. Kaspereviėiutė 
K. Lukošaitis . . . 
J . Lebežinskas . . . 
K. Šerpetis 
J . Valaitis 

1.00 
&50 

11.50 
5.50 
3.50 
2.00 
4.00 
,5a 
.50 

Centro, aš induosiu skyrio 
naujai valdybai. J i išdalins 
kam prigulės. 

Tar iu širdingą ačiū, vardu 
sušelptųjų, visiems aukoto
jams. Linkiu T. F . 43 sk. kuo-
daugiausiai surinkti aukų tė
vynės reikalams. 

M. Mažeika, 
Buvęs T. F . 43-čio 
skyrio rašt ininkas, 
4729 W. 12th PI., 

Cicero, 111. 

mesti savo iš tar tus viešai žo
džius. Nutylėjo ir sėdėjo nei 
nekilstelėjęs. 

Dar kar tą pakartoju, kad 
tokiu dalyku aš niekur nesa
kiau ir nei an* vieno kunigų 
susirinkimo nesu buvęs. 

Vincas Stancikas. 

IŠ TOWN OF t .AKE. 

A. (Vreškcvičia 1.00 

VAINIKŲ D I E N O J E BUVO 
PARODAVIMAS. 

PAVOGĖ T E I S Ė J O AUTO 
MOBILIŲ. 

Vagiliai-plėšikai aną naktį 
įsilaužė i teisėjo Steik namų 
pašiurėlę po num. 2424 No. 
Kedzie ave. ir išvažiavo su 
teisėjo automobiliu. 

Ant rytojaus automobilius 
a t ras tas ant kampo 2*1 gat. ir 
Robey gat. 

Teisėjas Steik perkratinėja 
teisme bylas už pergreitą au-
tomobilistu važinėjimą. 

INKRITO INKAITUSIAN 
VANDENIN; MIRĖ. 

van-
3 me-

234(5 

Katilan su verdančiu 
deniu ana diena ikrito 
tų Francis Mareilevič. 
So. \Vliip])le gat. 

Baisiai apsišntino. Nuvežtas 
ligoninėn mirė. 

TEISMAN UŽ KLASTAVI 
MĄ BALSŲ. 

Kaip k;u metai, taip ir šįmet 
vainikų dienoje buvo milži
niški kareivių veteranų paro-
davimai. Dalyvavo ir iš civi-
lės karės buvusieji kareiviai, 
šiandie jau seneliai. 

Diena pasitaikė lakai graži. 
Ta<l parodavimo metu buvo ir 
pakili dvasia. 

Dešimt vs- tūkstančiu žmo-
nių, be to, aplankė kapines, 
kur palaidoti jų mylimieji as
menys. Kapus papuošė žoly
nais, turėjo pamaldas. 

I \ ( ierdžiunas 
J . Martišius 
J . Trekšelienė 
B. Redišauskienė 
Ii. Nausėda (12 metų, 

dabai- sužeistas) mo
kėjo po 25c į mėnesį. 

M. Neverauskienė . . . . 
T. Lecaitė . . „ 
M. Arlauskaitė 
B. Trečiokas 
M. Kilikevičienė 
J . Siaubas 
B. Kaupaitė 
T. Ilnsmanskienė 
N. Kregždienė 
B. Tumaitė 
Pr. Sutkus 
O. Ješkolaitė 
M. Beeevičiutė 
Pr. Valaitė 

8.50 
8.00 
1.00 
5.50 

6.00 
1.75 
6.00 
2:50 
1.25 
2.00 

.2Ti 

.50 

.50 

.75 
2.00 

.50 
1.75 

.50 
3.50 

Paaiškinimas del šmeižto 
ant manęs. 

PADĖKOS ŽODIS. 

K A L I N I A I GERAI P E L N Ė . 

Karės metu iš Jolieto kalė
jimo buvo pa ro Ii uotą 852 ka
liniu ir pristatyta prie vyriau
sybės darbu. 

Kai-kurie kaliniai tad gerai 
pelnė. Anot kalėjimo viršinin
ko raporto, kai-kurie iš ka
liniu per savaitę uždirbdavo 
ligi $65. 

A I R I J O S LAISVĖS R E I K A 
LAIS. 

gene-Po praeitų Cliicagoj< 
ralių linkimų buvo pranešta, 
kad rinkiniai įvykę be jokių 
suktybių. 

(Ji šiandie paaiški, -jog yra 
buvę klastavimų. Valstijinis 
prokuroras pat raukia teisman 
net 19 žmonių. Tai daugiausia 
precinktų teisėjai. J a u įsaky
ta visus suareštuoti. 

P A R K E L I A U J A " D A N D Y 
F I R S T " . 

Gyventieji Cbicagoje airiai 
aną dieną pradėjo čia kampa
niją su tikslu surinkti 2 mi
lijonu dolierių Airijos laisvės 
reikalais. 

NUŽUDĖ PAČIĄ IR P A T S 
PASIDARĖ GALĄ. 

Ignntz Koscierzna, saliuni-
ninkas, 1924 I larvey gat., nu
šovė savo moterį ir pats tuo-
jaus nusižudė. 

TAIPGI ADVOKATAS. 
Y 

Šiandie Chicagon parkeliau
ja daugelis ebieagiečių karei
vių iš 131 pulko arba " D a n d y 
F i r s t " . 

Tarpe parkeliaujančių yra ir 
lietuvių. Vidumicstyj bus iš-
kilmybės. Kareiviai paroduos. 

Oakland, Calif., suareštuotas 
Chicagos advokatas Cotell. 
.lis kalt inamas už apvogimą 
depozitinių skrynučių Engle-
wood State bankoje. 

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

K. Steponaiti'' 4.00 
J . Karešackas 
J . Brandžia . . , 
AI. Brundžionė 
S. Susis 
J . Vaitkus . . . . 
J . (Juzikauskas 
J . Milaknis . . . 
S. K regždė . . . 
S. Sutkait is . . . 
J . Kąsniai t is . . 

Valaitis (kareivis) 
• • • • 

IV 

4.25 
2.50 

.50 
4.50 
1.00 

1.00 
.50 
.50 

5.00 
10.00 

M. Sinkevičių 3.25 

• • • • 

7.00 
.50 

1.00 
2.25 

.50 
1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

J . Jukobauskas 
V. Mereekis 
J . Mažeika . . . . 
A. Bacevičius . . 
A. Martinait is . . 
I z. Pocius 
V. Dumbliauskas 
M. Stankevičius 
A. Beniušis . . . . 
J . Raudei i imas . 
J . Kaitulis . . . . 
J . Kupčiūnas . . 
J . Sapilavičia . . 
A. Vaškunas . . 
M. Bauael iunas 
K. Vašku nas 
P. Grigas (ligonis-ser-

ga) 75 
P. Vaškunas 2.50 
J . Šalkauskas 2.50 
M. Kareckas 1.25 

Taigi šiuomi i r užbaigiu T. 
F . 43-čio skyriaus raštininky-
stės darbą, kurį buvau apėmęs 
balandžio mėn., 1917 m. Je igu 
kas butų neaišku arba klai-

(<linga, malonėsit pranešti . 
Stengsiuos klaidą pataisyt i . 

Kaslink Kalėdinių aukų pa
liudijimų, tai visi gaus, kas 
tiktai aukojo nemažiau $10.00. 
Paliudijimus, kaip tik ateis iš 

" L i e t u v o s " 119 num. tūlas 
O—s aprašo Amerikos Lietu
vių Tarybos narių prakalbas, 
įvykusias pėtnyčioje, gegužio 
10 d. Davis Sąuare parko sa
lėje, kur kalbėjo prof. kun. 
Pr . Bučys ir p. Ju l ius Kaupas . 

J i s sako, kad pabaigoje iš
šauktas p. A. Kare iva paaiš
kinti apie menamą Chicagos 
kunigų susirinkimą ir jųjų nu 
tarimą lietuvių tautą pavesti 
svetimos šalies globai, būtent 
lenkų globai, o da r aiški aus 
tar iant , parduoti Lietuvos lai
svę lenkams. 

P-as Kareiva, užėjęs ant 
pagrindų, padavęs aft'idavitą 
anglų kalboje. Rašte pasaky
ta, kad aš nuėjęs pas šiaučių 
P. Martišių ir j am pasakęs, 
Luk Chicagos kunigai turėjo 
susirinkimą ir buk jie tokį nu
tarimą padarę . 

Ant to a t sakau : Tai vra me-
las, buk aš tokius dalykus p . 
Martišiui pasakojęs. Tą pa
tvirt ino ir pa ts p . Martišius, 
ant rytojaus, įi;eg;. 17 d., apie 
8 vai. ryte pr ie dviejų liudi
ninkų, kada pas jį, Martišių, 
buvau nuėjęs, kad aš to visai 
nesakęs. 

Aš to negalėjau nei pasako
ti, nes nei kunigų, nei " D r a u 
g o " direktorių susirinkimuose 
nebuvau ir nežinau apie ką jie 
svarstė . P-as Martišius nežino 
nei dienos, kurioje aš jam buk 
apie tuos nutar imus pasako
jęs. Gi p. Kareivos affidavite 
pažymėta diena ir valanda. 

P-as Martišius pasirašė po 
kitų paruoštu raštu, kjir vie
naip rašoma, gi pr ie liudinin
kų visai ki taip sako. 

P-as Kare iva Woodmano 
salėje pasakęs, kaip "L ie tu 
v a " apie tai pranešė, buk jis 
pats per plyšį girdėjęs apie 
kunigų nutarimą. 

O dabar iš tos rakto skylu
tės ar plyšio pasidarė p . Mar-
tišius i r aš. 

Gegužio 8 d. Šv. Ju rg io pa
rapijos svetainėje Lietuvių 
Tautos Tarybos nar ia i aiški
no apie seimą i r prof. kun. P r . 
Bučys va rė pr ie sienos, kad 
tas , kur i s 'pa le ido tą melagy
stę ant Chicagos kunigų atsi
stotų. Tada svetainėje buvo ir 
A. Kare iva ir P . Martišius, 
nes tada jau buvo A. Kare iva 
į ta r tas , kad paleido ant ku
nigų melagystės paskalą, o 
vienok nedrįso atsistoti . Mat 

Visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse a. a. Saliomėjos Du
donį enės gegužio 24 d. Di
džiausia padėka gerbiamiems 
dvasiškiams: klebonui, kun. M.•bolševikai 
Krušni , kun. J . Svirskiui, kun. 
K. Zaikauskui ir kun. Shoe-
mackerui už ta ip iškilmingas 

Už tai gavau grūmojimų 
nupjovimu mano gerklės. 

Dėlei «iškumo., 

Gal kam atrodo, kad socija-
listai-bolševikai yra koks tai 
stebuklingas ir naujas mok
sliškas išradimas, kaip jie sa
kosi. Visai ne. Nedorų žmonių 
buvo visuomet, jų y ra ir da
bar. Mažas skirtumas, kad 
vardas nebe tas. Kitados bude
liai išžudė milijonus nekaltų 
krikščioniu kataliku. Pr ie to 
paties darbo šiandien rengiasi 

Pakilus dora i i r mokslui, ne
dorybė buvo susilpnėjus. Su
silpnėjus dorybei ir apšvietai, 

laidotuves. Nemažesnė padėka j į j į ^ l ^ i a i ' parodė 
priguli ir Chicagos gerb. var 
goni n inkams, kurie daugiau? 

sa
vo dantis. Tik sveikas Kris 
taus Bažnyčios mokslas išgel-

siai papuošė laidotuvių iHril- t ^ p a s a u l į m i 0 p r a g a į S t i n g 0 

mę. J ų gražus giedojimas t i e - b o i š ev ik i Z mo ir nuo kapitalis-
siog atskiria žmogaus siela j ^ skriaudžiančių darbininkus 
nuo pasaulio vargų ir įkvepia g i a n d i e n bolševikai nors 
į ją viltį laimingesnio gyveni- | d ž i a u < . i a s į p a i m s i a visa pasau-
mo po mirties. Už tai lai būna hj j s a v o r a n k a s > įct y r a ž o n k . 
j iems garbė ir padėka. Taipgi k a d ] ) ( ) ] , o y i k i z m a s ž l u „ s i r 

Seserims mokytojoms už pa- * 
puošimą al tor ių; mergaitėms, 
kurios nešė gėles; grabne-
š iams; visoms narėms draugi
jų Apaštalystės Maldos ir 
Tretininkų. Gėlių aukotojams 
ir visiems giminėms ir pažį
stamiems, dalyvavusiems tose 
laidotuvėse, tariu širdingą 
ačiū! 

Stasys Dudonis. 

dar gali but t rumpoje ateityje. 
Bet mums katal ikams ran

kas nuleist negalima. Reikia 
organizuoties pr ie Katal ikų 
Vienybės, Darbininkų Sąjun
gos, L. R.-K. S. A., Moterų 
Sąjungos i r kitų idėjinių kata
likiškų organizacijų, ypat ingai 
gilintis į Kr i s t aus mokslą. 
Bolševikizmas i r kapital istų 
nedorybės išnyks. Reikia mest 
skaičius nedorąją bolševikų 
spaudą, o skaityti ir plat int i 
katalikiškus laikraščius. 

J . Šliogeris, 

R E I K A L A U J A M A MAINIE-
R I Ų IR K R O V Ė J Ų . 

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

Mušu mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi "drift" ir Vshaft" mainas, 
su 3 % pėdų iki 5 pėdų anglių. 

Mes nemokame transportacijos. 
Mes tur ime viską priviliojimui gerų 
vyrų—geros darbo ir gyvenimo sąly
gos, ir mes nenorime tokios klesos 
žmonių, kurie nori mokėti t ranspor ta-
ciją. 

Del platesnių informacijų atsišau
kite arba rašykite: 

New River Company, 
MACDONALD, W. VA. 

PRANEŠIMAS. 
IŠ TOWN OP LAKE 

Blaivininku 21 fcp. susirinkimas 
įvyks ši vakarą, birželio 2 d. 7:30 
vai. Šv. Kryžiaus parapijai sve-
tainėje. Visi blaivininkai teiksitės 
laiku susirinkti ypač kurie esato 
n/.silikę su duoklėmis. 

Valdyba. 

Pranešimas Automobilių 
Savininkams - i' '" 

J a u arti vasara ir J u s beabėjo norėdami pasilinks
minti, greitai leisitės kelionę—pasivažinėti už miesto 
ribų. Žiūrėkite, kad visokie troubeliai su makabil iais 
"nesugadintų Jūsų pasilinksminimo. Leiskite mūsų ex-
pertams apžiūrėti tų .automobiliu tekinius. 

Mes laikome pilną eile visokios išdirbystės tekinių ir 
dudu. : * f 

4. 

Vienintelė Lietuviška tekinių korporacija Chicagoje. 
ATDARA VAKARAIS IR NEDĖLIOMIS. 

CICERO KRONIKA. 

(Pabaiga nuo 3 pusi.) 

žudomi. I r tokiais keliais pas 
bolševikus pareina visas kapi
talas, o tikrieji darbininkai, 
moterys, vaikai, mokintojai, 
kunigai ir šiandieniniai kapi
talistai badu išmarinami. 

Ant galo p . Bimba persista
tė save esantis augštai mokin
tu vyruku ir paprašė klausimų 
iš publikos, (kurios buvo ma
žai) žadėdamas išrišti neaiš
kumus. 

Klausimų buvo p o r a ; juos 
Bimba išaiškino sulig savo 
bolševikiškos sąžinės ir proto. 
Buvau i r aš manęs duoti klau
simų. Kadangi kalbėtojo žo
džiai parodė jį esant menku 
asmeniu, tai ir nemačiau ver
tės duoti klausimų. Bet ant ne
laimės bolševikų vakaro vedė
jas pr iver tė mane duoti klaū" 
simą. Vietoje klausimo šiaip 
atsiliepiau. 

Kad p. Bimba viešai išsi
reiškė esąs gerklių pjaustyto
jas ir šį vakarą savo klausy
tojus mokino tik gerkles pjau
styti , todėl verčiau gerklių 

dar nebuvo suplenavęs ant ko pjaustytoją palikti ramybėje. 

GORDON 
TRIANGLE 
TREAD TIRES 
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SOUTHWEST T I R E COMPANY INC. 
2088—Ui West 35-th St.. 3475—77 Archer Ave. 

Tclephone McKinlcy 149 
VULCANIZING — SUPPLIES — BATTERIES 
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