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METAI-VOL. IV. No. 130 

Rhine provincijos atsi
skyrė nuo Vokietijos 

Taikos sąlygos neišpildytinos -
sako Rantzau 

SKERDYNĖS ŽYDŲ IR LEN
KŲ SUMANYMAI. 

VOKIETIJOJE PASKELBTA 
NAUJA RESPUBLIKA. 

Tai Rhine provincijose, su 
6,500,000 gyventojų. 

Paryžius, birž. 2. — Visuose 
Eliino provincijų, Vokietijoje, 
miestuose vakar paskelbta nau 
ja respublika — Rhine res
publika. 

Provincijų gyventojai tą 
žinia sutiko su džiaugsmu. Nes 
manoma, kad tuomi visokia 
provincijose siaučianti betvar
kė bus panaikinta, kad nauja 
respublika turės artimus ry
šius su talkininkais. 

Naujos respublikos valdžios 
galva vra Dr. Dorden. Tai 
prezidentas. Jis^savo sostinę 
turi mieste \Yieshaden. 

Rhine provincijos arba 
Rhineland užima apie 10,500 
k et v i rt a i n i ų myli ų į j f$5»ipen * o 
jų turi apie 0.500,000. 

ANGLAI IR VĖL ĮVEIKĖ 
BOLŠEVIKŲ LAIVYNĄ. 

RANTZAU APSIIMA PAT
VIRTINTI TAIKOS SU

TARTĮ. 

Bet sako. kad sąlygos neišpil-
dytinos. 

Washington, birž. 2. — Vo
kietija pagalinus ima su
prasti, kad taikos sutarties 
patvirtinimo negalima išveng
ti. Bet podraug pažymi, kad 
salvgos tiesiog neišpildytinos 
ir išpildyti negalimos. Vokie
čių atstovai sako, jog ant vo
kiečių užkrauta tiek, kiek jie 
jokiuo hadu negalės panešti. 

T 

Paryžius, birž. 3. — Kuomet 
Amerikos žydai pakėlė aštrius 
protestus prieš skerdynes žy
dų Lenkijoje ir Vilniuje ir už 
tai apkaltino lenkus, lenkai 
suskato teisinties. 

Lenkų permjeras Paderews-
ki eia pasiūlė prezidentui 
\Vilsonui, kad tas menamas 
skerdynes ištirti paskirti ko
misiją iš amerikonų. Ta ko
misija gali nukeliauti Lenki
jon ir net Vilniun ir ant vie
tos patirti, kiek yra teisybės 
laikraščių pranešimuose apie 
skerdynes. 

Paderewski tvirtina, Kad 
lenkai nepersekioja žydų. Kad 
tos skerdynės žydu — tai va-
kiečių prasimanymai. 

ŠVENTOJO TĖVO LAIŠ
KAS AMERIKOS 

DVASIŠKIJAI. 
New York, birž. 1. — Šven

tasis Tėvas Benediktas XV 
pirmu kartu paskelbė savo 
raštą į visą Amerikos katali
kų dvasiški ją (hierarchiją), 
patvirtindamas įvairius šios 
šalies kataliku tikybinio, so-
cijalio ir ekonominio veiki
mo sumanymus. 

Popežius stipriai 

NEW YORKE SEIMAS! 
(Telegrama "Draugu i " ) . 

New Yorko, New Jersey ir 
Connecticut valstijų Lietuvių 
Seimas įvyks New Yorke bir
želio 23 dieną. Apie tai prane
ša V. Vaškas, seimą rengian
čios komisijos sekretorius. 

NELAIMINGOS AUTOMO 
BILIAIS LENKTYNĖS. 

Indianapolis, birž. 2. —A-
na diena čia įvyko automo-

sumanymą pastatydinti Was-j b i l i
i
s t lJ i lenktynės. Lenktynių 

hingtone puošnią Šv. Marijos 
Panelės bažnyčią karės pabai 
gos atminčiai. 

Pagaliaus Šventasis Tėvas 
rašte pažymi, jog kasmetiniai 
Amerikos vyskupų suvažiavi 

J i s taippat sako, kad kuo-, ™ai . a * e i ^ į į t ų didžiai nau-
dingi kaip Bažnyčiai, taip tau
tai. 

Raudonieji pasprūdo Kronš 
tadtan. 

Gelsingforsas, birž. 2. — Va
kar ryte anglų karės laivai 
bombardavo Krasnija (lorki I Rantzau, reiškia, kad vokiečių 

(»Kiuo tonu talkininkams 
atsako vokiečiu atstovybės 
galva, grafas Broekdorff-Ran-
tzau. 

Rantzau pažymi, jog vo
kiečiai neatsisako patvirtinti, 
taikos sutarties. Bet kas iš to, 
kad ta sutartis negali Imt iš
pildyt ina. Sako, vokiečių tau 
ta lukeriavo sau teisybės, ne
sigailėjo pasišventimo. Bet vie
toje to šiandie vokiečiai ap
turi ta, ko nekuomet negali iš-
pildvti. 

Jei šiandie Vokietija išski
riama iš tautų sąjungos, sako 

už 15 myliu vakaruose nuo 
Kronštadto. 

Prieš anglus atplaukė bolše
vikų karės laivai su laivu 
Petropavlovsk priešakyje. 

Po keliolikos minutų apsi
šaudymo bolševikai neatlaikė 
mūšio ir pasprūdo atgal Kro»-
štadtan. 

Reiškia, anglai daro kelią, 
kad prieiti prie Petrogrado. 
Sausžemiu prieš Petrogradą 
veikia suomiai ir estai. 

tautai gaminamas galas. Nes 
užkrautu sunkenybių nevalios 
jinai ne tik panešti, bet ir pa
kelti. 

Ko vokiečiai reikalauja? 

Vokiečiai savo kontr-pasiu-
1 ymuose štai ko reikalauja nuo 
talkininkų: 

Vokietija sumažina savo 
karės laivyną ir sausžemio ar
miją su sąlyga, kad ji bus pri
imta tautų sajimgon. 

Vokietija atsisako nuo Al-
zas-Lorraine ir Poznaniaus, 
bet su sąlyga, kad tose pro
vincijose butų pravestas ple-

! biscitas. 
Vokietija atsisako nuo ko-

lionijų, bet anas atstovauja 
tautu sąjungoje. 

Vokietija apsiima mokėti 
ėiai atsisakysią patvirtinti karės atlyginimą su sąlyga, jei 
taiką, tai maršalas Focli turi j tokius pat atlyginimus mokės 
pagaminęs pienus Įsibriauti j r kitos kariavusios šalys. 

FOCH PLENUOJA BRIAU 
TIES VOKIETIJON. 

Vokiečiai priešingi patvirtinti 
taikos sutarti. 

Basle. birž. 2. — Tš Mayenne 
Į National Zeitung depešoje 
pažymima, kad kuomet vokie-

Vokietijon per 50 mylių. 
Anglų kariuomenė, sulig 

pienų, tuomet užimtų visą 
Ruhr apskriti. 

SUOMIJA PASKELBIA 
KAR| RUSU BOLŠE

VIKAMS. 
Copcnhagen, birž. 2. — Tš 

Celsingforso pranešama, kad 
Suomijos ministerių kabinetas 
nusprendė formaliai paskelbti 
karę rusų bolševikams. 

Vokietija reikalauja, kad 
atsakomybę už karę susektų 
ne talkininkai, bet neutralių 
šalių komisija. 

Stato vokiečiai ir daugiau 
visa eilę reikalavimu. Ir tai 
daro labai rimtai. 

Reiškia, kad del. šventos ra-
! mybės vokiečiai patvirtins tai-
! kos sutartį. Bet apie sąlygų 
išpildymą prisieis dar daug 
pagalvoti. 

PIRKITE KARĖS TAUPY

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

met lenkai paėmė Vilnių, tai 
kuone visas ten bolševikų šta
bas papuolė lenkų rankosna. 
Daugelis tu bolševiku vadu 
nugalabinta. 

Tarpe nugalabintų didžiuma 
vra buvę žydai. Tad gal už 
tuos žydus šiandie keliamas 
toks baisus trukšmas, sako 
Padere\vski. 

(Lenkai sakosi Vilniuje jie 
paėmę nelaisvėn kuone visą 
rusų bolševiku štabą. Jei taip, 
tai kasžin, ar tam visam bol
ševikų būryj nebuvo Kapsu-
fco, žinomo lietuviško raudon-
siulio, Lietuvos išdaviko). 

Amerikos dvasiški ja ir visi 
katalikai raginami uoliai ir 
ištvermingai prisidėti prie e-
konominiai-socijalių darbų 
šioje salyje. 

AUSTRAI SAVO TURTUS 
GABENA ŠVEICARI

JON. • i 

Tam tikslui pavartojami lak-
stytuvai. 

Londonas, birž. 3. — Prisi
bijodami turtu konfiskavimo, 
kuomet prwww Austrijai mo
kėti karės atlyginimą, turtin
gieji austrai savo brangeny-

, | metu trys lenktininkai žuvo 
Važiuojant vienas automobi
lius apvirto. Automobilistas 
prislėgtas žuvo ant vietos. (Ji 
mechanikas mirtinai sužeistas. 

Kitas automobilius taippat 
apsivertė. Su šituo buvo bai
sesnis atsitikimas. Apvirtus 
automobiliui ekspliodavo išsi
liejusi iš katiliuko gazoliną. 
Sudegė lenktininkas ir mecha
nikas. 

Lenktynėms buvo paskirta 
500 myliu, tolumas ir $50,000 
dovanų lenktyneg laimėjusiems 

Pirmąją dovaną laimėjo 
automobilistas Howard Wil 
cox su Pengeoto greituoju au
tomobiliu. Per valandą jis va-
žiavo apie 85 mylias. 

bes gabena Šveicarijon" lak 
stvtnvais. 

m 

Gabenami branda taptvfr> 
visokios apdraudog ir vertin
gos poperos. 

KONGRESE SEKA KOVA 
ATEIVYSTĖS KLAUSIME. 
KAI KURIE ATSTOVAI NO 

RI SUSPENDUOTI 
ATEIVYSTC. 

Kiti aštriai priešinasi tai 
priemonei. 

Washington, birž. 3. —Že
mesniajam kongreso bute pra
sidėjo kova už ir prieš suvar
žymą ateivystės į Suv. Vai-
stijas įvykus taikai Europoje. 

Ateivystės reikalų komite
to narių didžiuma su pirmi
ninku Johnson iš Wasliingto-
no valstijos pritaria suvaržy
mui ateivystės. J ie sako, kad 
tasai klausimas kuoveikiaus 
butų kongreso aptartas ir ga
lutinai išrištas. 

Jie stovi už tai, kad porai 
metų butų suvaržyta, ty. be
veik uždrausta ateivystė į Suv. 
Valstijas. 

Bet atstovas Sabath iš Illi
nois ir atstovas Siegel iš New 
Yorko tvirtina, kad jie aštriai 
kovosią prieš ateivystės su
varžymą, kuomet tuo reikalu 
bute bilius bus aptariamas. 

Kas biliuje pramatoma. 

Suvaržymo ateivystės bilius 
yra kongreso ateivystės rei
kalų komiteto rankose. Jame 
reikalaujama: 

Kad ateivystė į Suv. Vals
tijas turi but suspenduota per 
sekančiu du metu vietoje ke
turių metų, kaip buvo pažy
mėta biliuje, paduotame pra
eitam kongresui. 

Kad visi svetimšaliai, kat
rie karės metu atsisakė pas
toti šios šalies piliečiais, kad 

tuo būdu išvengti kareiviavi
mo, turi but deportuojami. 

Kad visi svetimšaliai šioj 
šalyj nuskirtuoju laiku (peri-
jodiškai) butų suregistruoja
mi su sąlyga, idant jie apsi
imti} išmokti angliškai kalbė
ti, skaityti ir rašyti ir ateit v-
je paliktų šios šalies piliečiais 
Pramatomas svetimšalių už

plūdimas. 

Suvaržymo arba suspenda
vimo ateivystės šalininkai 
tvirtina, kad jei Suv. Valsti
jos po taikos neuždarys savo 

šalies įstaigas ir prieš pačią 
šalies vyriausybę. 

Komiteto pirmininkas sako, 
jog jis stovįs už tatai, idant 
ateivystė ant visuomet butu 
suvaržyta. Jei kas ateityje čia 
norėtu atkeliauti, tai turėtu 
apsirūpinti amerikoniško kon-
sulio leidimu. 

Kitaip čia užplūs tokia dau
gybė nenuoramų, kad paskui 
pasidarys ankšta ir patiems 
čingiminms žmonėms. 

Suspendavimą ateivystės pa
remia ir organizuoto darbo 
viršininkai. Šitie sako, kad 

rubežių prieš ateivius, tuo-»perdidelio skaitliaus ateivių 
met pramatomas milžiniškas 
čia iš Europos žmonių užpludi 
mas. 

J ie sako, kad milijonai vo
kiečių, austrų ungarų, slavių 
ir kitų tautų žmonių čia ieš
kos prieglaudos ir pažadėtos 
žemės. 

Karės metu tie žmonės bai
siai vargo ir daug nukentėjo. 
Tad ieškos geresnių pragyve
nimui sąlygų šioje šalyje. 

Sako, tie žmonės jau šiandie 
laukia, kuomet jiems atsida
rys kelias per Atlantiką. 

Nėra jokios abejonės, kad 
taip bus, sako kongreso komi
teto pirmininkas Johnson. 

Vokietijoje ant žmonių bus 
užkrautos milžiniškos mokes-
tys. Tas bus ir kitose šalyse. 
Tad žmonės bėgs iš savo šalių 
ten, kur jaus palengvinimus. 

Gali but dar kas aršesnio. 
Tol iaus jie tvirtina, kad 

tarpe gerų žmonių čia atke
liaus ir visokio plauko radi
kalų, nenuoramų. 

Čia jie ateis ne laimės ieš
koti, ne vesti dorą gyvenimą, 

užplūdimas pakels čia bedar
bę, skurdą ir darbininkų neri
mavimus. 

3,000 žmonių deportavimui. 
Sulig vyriausybės praneši

mo, šiandie šioj šalyj yra dau
giau 3,000 tokių vyrų, katrie 
atsisakė but šalies piliečiais, 
kad išvengti kareiviavimo. 

Tokie žmonės, katrie atsisa
ko ginti reikalus šalies, ku
rioje jie gyvena ir minta, bū
tinai turi but deportuojami 
ten, kur jie p i^Hau gyveno. 
Tokie nėra geistini ne tik 
Amerikai, bet, abelnai, visoms 
šalims. 
Suvaržymo ateivystės opnen-

tai tvirtina, kad šalis patė-
viškai apsieina su deklaran-
tais svetimšaliais. Visi sve
timšaliai, katrie išsiima pir
mąsias pilietybės poperas, jie 
tuomi pasižada pastoti pilie
čiais. Bet tie deklarantai atsi
tikime negauna šalies apsau
gos, kokia pridera kaipo bu
simiems piliečiams. 

Karės metu 164,182 svetim
šalių nieko neturėjo prieš tą, 

bet drumsti gyvenimą kitiems. kuomet jie buvo šaukiami re-
žmonėms. Čia jie kėsinsis prieš ' gistruoties ir kareiviauti. * 

Austrams duota 15 d. 
patvirtinti taikos 

sutarti 
AUSTRAI TURI TAIKOS 

SĄLYGAS. 
\ 

Į 15 dienų turės sutartį pat 
virtinti. 

St. Germain, Prancūzija, 
birž. 3. — Pagaliaus čia ir 
Austrijos atstovams talkinin
kai indavė taikos sutartį ir 
pažymėjo, kad į 15 dienų su
tartis butų patvirtinta. 

Taikos konferencijos pirmi
ninkas Clemenceau pirmutinis 
čia vakar atkeliavo. 

Paskui jį tuojaus atvažiavo 
Suv. Valstijų ir kitu šalin at-
stovai. 

Prezidentas Wilsonas atva
žiavo tuojaus po 12:00. Pu
siaukelėje prezidento Wilsono 
automobiliaus guminis ratas 
plyšo. Tdid prisiėjo užtrukti. 

Austrus atstovus paskirt on 

svetainėn eskortavo vienas 
italas pficieras. Sesija prasidė
jo 12:22. 

Clemenceau pakalbėjo tik tris 
minutas. 

Austrams atstovams induo-
ta tik dalis sutarties. Kita da
lis bus pristatyta jiems pas
kiau. Nes kai-kurių klausimų 
bolševikai dar neišrišo tinka
mai. 

80 VAIKŲ IR MOTERIŲ ŽU
VO TEATRE. 

Valence-Sur-Rhone, Prancū
zija, birž. 1. — Praeitą sek
madienį vietos krutančių pa
veikslų teatre pakilo gaisras. 
Teatre buvo daugiausia vaikų 
ir moterių. 

Susirinkusieji puolėsi prie 
išėjimų. 80 vaikų ir moterių 
suspausta ir sumindžiota. 

Ungarijoje panaikinta žodžio 
• laisve 

Persekioja kunigus už skelbimą 
Dievo žodžio 

Budapeštas, Ungarija, birž. tyti visokias bolševikiškas 
2. — Žodžio laisvė panaikinta proklemacijas, kas yra prie-
visuose Ungarijos apskričiuo-' šinga tikėjimo praktikai, kas 
se, kuriuos valdo socijalistai | neturi nieko bendra su pamal-
bolševikai. Bolševikų galva j domis. 
Belą Kun su savo visais komi
sarais žmones despotiškai per
sekioja Bolševikų valdžia yra 
daugelį kartų bjauresnė už bu
vusių rusų carų despotizmą. 

Kai-kuriose vietose Ungari-
joj šiandie jau užginta sakyti 
pamokslus bažnyčiose. 

Nepaklaussusieji bolševikų 
Kaip tik praeito kovo mė- P ū d y m ų kunigai tuojaus 

suimami ir kankinami kalė
jimuose. 

nesį grafas Karolyi Ungarijos 
valdymą pavedė bolševikams, 
šitie tuojaus paskelbė gyven
tojams kuoaštriausius parėdy
mus. Aštriai uždraudė bolše
vikų valdžią peikti arba kri
tikuoti. x 

Mėgina atkalbinti kunigus. 

Bolševikai pastaraisiais lai
kais taip suniekšėjo, kad drį-

jsta kunigus kalbinti, idant ši-
j tie pamestų bažnyčias ir Die-

Paakiu paskelbė parėdymą ^ t a r n a v i m a i r p r i s idė tų prie 
areštuoti kiekviena intar.ama b o I S e v i k l ] . u ž t j i e m s p a ž a . 
žmogų, kuris kokiuo nors bu-; , . „nn„„>u;„\mo; °M _ . ,_ ., „ ;dami paaugstmimai. 
du kenktu bolševikų reika
lams. 'Prasidėjo areštavimai,' Bolševikai taippat melagm-
nes tų " in tar iamų" pasirodė ; gai ir bjauriai žmonėms skel-
. -, , v . T> • i -i • ^ - bia, ios: tikėjimas laipsniškai tūkstančiai. Baisus laikai uz- u"*» J & J \ 
ėjo ant Ungarijo;. Ko pana-' S*™**' ™ «la

v
U!?e

v
,.,s k u n ' ^ ' 

šaus negalima surasti šalies' ^ a P l e l ( i? ha™J«™ » ™ " 
toje šv. Evangelijos skelbią 
marksizmą, bolševikizmą ir 
materijalizmą. 

Išpradžių bolševikų valdžia 

praeities istorijoje. 

Pamokslai perkratinėjami. 

Bolševikų agentai visose ba 
žnyciose su atsidėjimu klauso*specijaliu parėdymu buvo įsa-
sakomų kunigų pamokslų. Pa
mokslų turiniai tuojaus pra
nešami valdžiai. 

kius uždaryti visas bažny
čias. Bet tik vieną dieną baž
nyčios buvo uždarytos. Nes 

Aštriai uždrausta iš pa- pradėjo kilti žmonės. Bolševi-
mokslinyčių ką nors priešin- kai pabūgo ir atšaukė savo 
ga pasakyti prieš bolševikus, tironišką parėdymą. 
Daugel vietose uždrausta ku- Ungarijos katalikus palietė 
nigams aiškinti principus, kad (baisi Dievo rykštė. Ta rykšte 
tikėjimas paeina nuo Dievo. iyra socijalistai bolševikai, di-

Be to, bolševikai priverčia džiausieji žmonijos persekio-
kunigus iš pamokslinių skai- tojai. 
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UBMUAMIAM DAILY FRXKMD 

r r t l h ^ i J Baily Kscept Banda jr» by 
DRAUGAS PUBLISHUTG CO., Jm\, 
1800 W. 46Ui SU Chlcaco. nilaol*. 

TERMi OF b l I.SCRITTIOM 
U M I JL 0 B W • • KQI • • „y, * • • • • • • XJL • • • 9v*VU 

$3.00 
ffhursday's Edition $2.00 

At NEWS-STANDS 2c A COPY 
Advertising rates on applicatlon 

LIETI VIV KATALIKŲ DIENRAŠTI! 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
'. Metama $3.00 
' Pusei Metų $3.00 

Prenumerata mokasi Iškalno. Lai-
' kaa skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
* Duo Naujų Metų. Norint permainyti 

ftdresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Order" 

• arba įdedant pinigus j registruotą 
laišką. 

j "DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, 

Telefonas McKinJey 6114 
fc.;-*s^S^5fe,_l*$^ 

Liudininkai. 
Jau rašėme "Drauge ' apie 

liudininkus, kaip jie vartoja-
r mi teisme. Minėjome, kaip mo-
' kelininkai rūpinosi, kad liudi

ninku melas nesugadintu tie-
S sos pažinimo. Prie to, kas tose 
~ dviejose vietose pasakyta, dar 
1 reikėtų pridėti ir mus mieste 
,~ reikalinga pastaba. 

Kad liudijimo verte patvir
tinus, žmonės daro prisiekę. 
J i yra Dievo vardo paminėji
mas prie liudijimo. Melas be 

3 prisiekus kasdien įvyksta žmo
nėse. Melas su prisieka skai
tosi didelė nedorybė ir niek-
Sos yra tas, kuris drįsta ją pa
daryti, vistiek ar blogiems ar 
geriems tikslams. 

Prisieka tuomet turi reikš
mės, kuomet žmogus yra tikin-

• t y s, kuomet jis gerbia Dievo 
vardą ir pildo antrąjį įsaky
mą: "Neimk Dievo vardo do-

J vanai ." Prisieka atsirado ta-
.. da, kada tikėjimas žmonėse bu-
- v o stiprus, kada tikėjimas 

viešpatavo. I r teismams buvo 
didelė nauda iš prisiekos, nes 
ji prašalindavo jiems kenk
sminga liudininku niela, ir vi-

\ šiems padoriems žmonėms bu-
J vo gera, nes nedorieji žinojo, 
J kad teisme reiks prisiekti, o 
. bijojo tai daryti melagingai, 

dėlto nedrįsdavo daryti nei ne
dorybės. 

Bedievybei sustiprėjus, tar-
• pe krikščionių atsirado žmo

nių, kuriems lygiai lengva me
luoti, prisiekti ir nusispjauti. 
Teismai dar vis prisilaiko se-

.jioviškų papročių, gerbdami 
prisieka, bet jie neturi priemo
nės atskirti tikinti nuo neti-

• kinėio žmogaus, kreivą prisie
ka nuo teisingos. 

Niekšai naudojasi tuomi da
bartiniu teismą neapsižiurėji-, 

\ mu. Du niekšai bedieviai, ku-
riedviem artymą apmeluoti y-

• ra saldu, o kreivai prisiekti 
nieko nereiškia, lengvai susi
taria paleisti melą ant žmo
gaus ir patvirtinti jį kreiva 

- prisieka. • 
Bedieviai šitą priemonę mė-

•• gsta vartoti kovoje su kata
likyste. Tegu tik kokis žmo
gus pasižymės naudingu kata
likystei darbu, kaip atsiras as-
meną, drįstančių apšmeižti jį. 
Tie asmenys iš slaptą bedievy
bės šaltiniu gauna.pinigą ap
simokėti mokesčiams j draugy
stes su šventąją vardais, kad 
veikiau galėtų kenkti krikš
čionims. 

Vokiečiai ir Taika. 
• 

Jau daug kartų perėjo lai
kas paskirtas vokiečiams pa
sirašyti ant talkininkų paga
mintosios sutarties apie tai
ką. Dabar patyrėme, kad pa
sirašymo laikas atidėtas yra 
iki 20 birželio. Ne vienas gai 
klausia, kodėl taip darosi! 

Pirmą kartą vokiečiai ne
pasirašė dėlto, kad tuo laiku 
įvyko nesutikimas tarp Itali
jos ir kitų talkininkų del Fiu-
mes. (Tą miestą apielinkės 
žmonės slaviškai vadina Rie-
ka, t. y. upė). 

Ištraukos iš paduotos vo
kiečiams sutarties buvo labai 
skaudžios jiems. Bet nepoil-
gam patyrėme, kad jie reika
lauja savo kolonijų atgal. Ma-
tvt sunkesniuosius nuostolius 
jau jie buvo atitaisę savo no
tomis arba kitais mums ne
praneštais budais. Dabar gau
name žinių, kad jau mąžta ir 
atlyginimų suma, kurią vo
kiečiai turėtų užmokėti talki
ninkams. 

Kai kurie norėjo pasipelnyti 
iš šios karės ir ketino prisi
krauti sau k i senius dėlto, kad 
daugelis jaunų vyrų žuvo. Tie 
dabar pyksta, kam talkininkų 
politikai nusileidžia vokie
čiams. 

Bet talkininkų politikai ži
no ką daro. Vokiečiai jau per
sirgo ir darbininkų streikus ir 
nekulturinių bei sąžinės nete
kusiu sukilimus vadinamus 
bolševikizmu. Tuomtarpu tal
kininkai tų ligų dar nepersir-
go, o yra ženkli], kad sirgs. 

Kanadoje jau smalkiai eina 
politiškieji streikai. Vietomis 
prie jų prisideda policija. Tie 
streikai daugiausiai eina Ka
nados pakraščiu suklausu su 
Suvienytomis Valstijomis. Mek
sikos šiaurinėje dalyje Villa 
dideliai sustiprėjo, Caranzos 
valdžia baimės turj pakaktinai. 
Protinga Suvienytų Valstijų 
politika neturi rūpintis vo
kiečiams iįskaudyti, o turi ap
sižiūrėti, kad savo namus ap
saugotų nuo pavojaus iš šiau
rių ir iš pietų. Ir iš vakarų, 
t. y. nuo Japonijos pusės, ne 
viskas yra saugu. 

Jeigu talkininką politikai iš 
pat pradžių butų tą visa ma
tę iš anksto taip, kaip matė 
\Yilsonas, tai nebūtų rašę per 
aštrių sąlygų vokiečiams, tai
ka butų įvykusi greičiaus, nebu 
tų reikėję paskui nusileisti vo
kiečiais. Dabar nusileidimai 
dar neužbaigti ir nežinia, kada 
jie užsibaigs. Kuo labiau smar
kos minėtieji talkininkų pavo
jai, tuo labiau reikės nusileisti 
vokiečiams ant naudos. Pavo
jai gali daugėti smarkiai, nes 
Londono ir kai-kurių kitų di
delių miestų policijos žada pri
sidėti prie streikų. Tai labai 
pavojingas ženklas. 

Nauja žinia iš Kauno. 
Vienas Amerikos laikrašti

ninkas p. Michael Farbman, 
dienraščio Daily News bendra
darbis pateko Kaunan ir ge
gužio 20 d. telegrafavo į Ame
riką. Jo telegrama per šešias 
dienas pasiekė Danijos sostinę 
Kopenliageną, o iš ten ta pa
čia diena pasiekė Chicagą. 
Farbmano raštas yra šitokis. 

Nepaprastas jausmas ap
ima žmogų įeinant į Kauną. 
Visai nedaug mėnesių pra
bėgo nuo to laiko kaip Kau
nas buvo vokiečių galybės 
tvirtovė, iš kurios jie brio-
v ė s i į Rusiją, o dabar tapo 
sostinė naujos lietuvių vieš
patijos, kovojančios už savo 

• neprigulmybę su lenkais ir 
su bolševikiška Rusija. Žiū
rint j miestą nuo viršaus 
aplinkinių kalnų akys turi 
kuomi gėrėtis. Kaunas yra 
tokis, kaip dauguma miestų 
vakarinėje Rusijoje: netur
tingas, purvinas, suvargęs 
ir riksmingas—tikras mažas 
Babilonas kur žmonės kalba 
rusiškai, gudiškai, vokiškai, 
lenkiškai. Lietuvių ir žydų 
kalbos riksmingai kovoja su 
viešpatavusia iki šiol rusų 
kalba, kad netik butų, bet 
taptų pripažintos ir turėtų 
intekmės. 

Net naujoji lietuvių armi
ja iki šiol nepajėgė galuti
nai sutvarkinti kalbų įvai
rumą. Galutinai aš esmi gir
dėjęs augšt uosius lietuvių 
oficierius kalbant t a r p sa
vęs rusiSka-i. Žynius skait-
lius kareivių Lietuvos armi
joje nemoka kitos kalbos 
kaip tik gudiškai. Ta yra 
mišinvs rusiškos ir ukrainų 
kalbų. 

Nežiūrint to kalbų sumiši
mo," visgi jaučiasi, kad žmo
gus ten esi ir matai ištikrų-
jų gemant naują tautinę 
viešpatiją. Galimas daiktas, 
kad tokį jausmą sukelia la
biausiai prastutės, bet įspū
dingos mandieios, arba uni
formai, naujosios lietuvių 
armijos. Tą įspūdį patvirti
na geltonai, raudonai žalios 
tautinės vėliavos gausiai 
plevėsuojančios ant skait
lingų tame mažame mieste, 
man rodos, net perdaug 
skaitlingu, viešpatijos ir ka
riuomenės triobų. 

Teesie kaip yra, bet Lie
tuva jau gyvuoja ir aiškiai 
matyti, kad ta maža nauja 
viešpatija kariaus kol taps 
pripažinta. Kol kas Lietu
vos neprigulmybę kaip vieš
patijos tepripažino tik vie
na Vokietija; taigi kiekvie

nas žmogus čioMai klausia 
vis tą patį klausimą: 

"Kodėl talkininkai taip 
delsia nepripažindami mųs 
istorinės ir tautinės teisės 
turėti laisvę V\ Šiais laikais 
pačios karščiausios kalbos 
dažniausiai eina apie santi-
kius tarp Lietuvos ir Lenki
jos ir apie busiantį likimą. 
Vilniaus, Gardino bei kitų 
lietuviškų žemių, kurias len
kai laiko užėmę. Stipriai, ir 
kaip dauguma čionai sako, 
brutališkai parodytas lenkų 
noras pasilaikyti Vilnių, ku
rį jie skelbia savotiška len
kiška šventenybe, lietuvių 
tautinės armijos ir politikų 
kraują virte užvirė. 

Žmonės čionai netveria 
rūstybe girdėdami skelbiant 
sakomus lenku žiaurumus 

negali lygintis didumu netik, 
su New Yorku ir Cliicaga, bet 
nei su Milwaukee. Tečiaus jis 
yra vienas iš didžiausių mie
stų Lietuvoje. 

Svetimtaučiui išrodo, kad vi
sa Lietuva yra taip mišri kaip 
miestas. J i s nesupranta, kad 
Lietuva skiriasi nuo Amerikos 
tuomi, kad ne miestuose gyve
na, o sodžiuose. Tie sodžiai 
yra vien lietuviški. 

Dar ir tame p. Farbman 
skiriasi nuo mųs, kad, sako, 
buk mes neprieiną prie juros. 
Palangos mes vis-gi negalėtu
me atsižadėti, o tikimės, Itad 
mųs bus ir Klaipėda ir Nemu-

ŠALIN SKAUSMAS! 

no anga. 

mimus lietuvių apšviestunų. 
Lietuvių Apsigynimo Komi
tetas išlipino atsišaukimus, 
skelbiančius karę lenkų 
dvarponiams, kurie, sako
ma, žadą neįvesti žemdirby
stės reformų jau iš dalies 
įvykintų. Aišku, kad nesuti
kimas pakilo iki augščiau-
siam laipsniui ir aiškiai yra 
matoma netekimas vilties ir 
apkartimas. 

Kaikurie man išreiškė 
abejonę, ar Lietuva, turėda
ma mišrius gyventojus, ku
rių dalis smarkiai linksta 
prie Rusijos, neturinti išei
gos į jurą, galės gyventi 
kaypo visai ncprigulminga 
viešpatija. Vienas daiktas 
yra aiškus, kad be Vilniaus, 
remdamosi Kaunu ir su už
imtomis kaip dabar dalimis 
Lietuva negali nei mintyti 
išlaikyti neprigulmybę. 

Kas prijaučia Lietuvos 
neprigulmybei, tas turi pri
pažinti, jog ji teisingai rei
kalauja Vilniaus ir aj)ielin-
kių. Tai nėra vien tik ženi-
lapio permainymas, galintis 
įvykti Paryžiuje arba kur 
kitur. Čia yra gyvi žmonės, 
tikros tautos, kovojančios 
už būvi. Leisti lenkams pa
silaikyti Vilnių yra vistiek, 
ką pasmerkti mirtin Lietu
vą. Niekam nėra naudos 
prigaudinėti save netinkan
čiai mi n tinant apie busiantį 
Vilniaus likimą. 

P-nas M. Farbman nėra lie
tuvis. T mųs tėvynę jis žiuri 
ne mūsų akimis. Kauną jis va
dina little toįvn, t. y. mažu 
miesteliu. Nevienas lietuvis ne
būtų taip išsitaręs, nors gerai 
žino, kad mųs senasis miestas 

Tuos tris nemalonumus p. 
Farbmano rašvme atsveria 
vienas jo pasakymas, sutin
kantis su mųs pažiūromis ir 
jausmais, būtent kad Vilnius 
turi priklausyti Lietuvai. Ne
kartą žmogus rašantis vien tik 

Antį 
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Buda»as sTeiku, darbe rasi N H M I 
nepaisant kaip sunkos tas darbas butų. 

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo liga. J S f f i ^ a S S S i K 
ji prušulint, e»li itaivyMyt i pavojinga ligą- MenKi>n»tBJw 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus pnžiaretaa. 

P A I N - E X P E I X E R 
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno> na
muose. Isgvdvmui šalčio krutinėję, skausmu šoiiose ir iiuga 
roję, ramatizma ir neuralcij^, trumpai sakant visokius^skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Paiu-Expeller ira genauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi rain-Expe ler, persi-
tikrink ar yra IKARĄ, vaisbazenklis ant baksiuko. VlbU 
KITOKIU NKIMK. 35 centai ir B centai uz bonkutę, 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijoa 

F. AD. RICHTER & CO., 
74_©0 Wash?ngtoa St„ 

New York. 

Vilniuje, suėmimus ir ištrė- malonius daiktus mažiau pa
daro naudos už tą, kuris dide
liai naudingą dalyką truputį 
pakartina pridėčkais. 

Kun. P. Bučys. 

IŠ KARĖS APSAUGOS 
BIURO. 

Karės Apsaugos Biure (Bu-
reau of War Risk Insurance) 
guli beveik $28,000 nežinomų 
siuntinių. Toje sumoje randas 
2,111) siuntinių, kurie gauti be 
pilno nurodymo už ką siunčia
mi. Daug siuntinių yra už ap
saugą, bet nėra užtektinai in
formacijų, kaip ir kam juos 
reikia paskaityti. 

K a s t l i e i u į g a u n a m a S i u i t a i 

siuntinių čekiais, monoy orde
riais, bankų draftais, pinigais 
ir net krasos ženkleliais. Kas
dieną yra prisiunčiama siunti
nių, ant kurių nėra pažymėta 
už ką jie siunčiami. Dažnai at
eina laiškas Į Karės -Apsaugos 
Biurą su pinigais, kuriame tik 
paradyta, jog "už mano sū
naus Jono apsaugą," ir pasi
rašyta "Mrs . John Smitu." 
Tokiame atsitikime Biuras pa
deda siuntinį su nežinomais ir 
stengias kaip nors sužinoti 
kam jis priguli. 

Pirmas žingsnis, kad sužino
ti keno siuntinys yra tai susi
nėsimas laiškais. Jei ant siun
tinio yra siuntėjo adresas, tai 
jam yra siunčiamas laiškas 
reikalaujant daugiau paaiški
nimų. Jei trumpu laiku atsaky
mo nėra, tai raštininkai ieško 
po kvitas, ar nėra pirmiau to
kios pat sumos prisiųsta su 
reikalingais paaiškinimais, ku
riuos pirmiau biuras yra ga
vęs. Jei taip nesurandama, tai 
tuomet ieškoma po apsaugos 
aplikacijas, kad susekti, jei ga-

KUR TAIP SKUBINATĖS P. GYDYTOJAU? 
Aš skubinuosi pas vieną draugą, kuris jau kiek laiko 

kenčia, dėlto, kad sugadino savo pilvą. Aš visiems nonai 
pagelbėja, greitai ir lengvai; 
dėlto ir skubinuosi visur, 
tik aš reikalingas. 

kur 

Bakselis labai paprastai 
atsidaro! 

Jis, matote-gi, užnuodijo sa
vo pilvą praeitą savaitę, ir at
sitikus tam pas jį prisiveisė 
daugybė kenksmingų elementų 
ir gazų. 

Juos Imtinai tuojaus-gi be a-
tidėliojimo naikinti, ką aš 
Partola, gydytojas pavydale 
saldainių ir pildau pasekmin
gai. 

Vienu iš tuo pačiu laiku aš 
išvalau ir kraują ir pilvą, su
teikiu gerą apetitą ir atnauji
nu visas jėgas organizmo. 

Už mano geriausius patarimus ir teisingą išpildymą savo 
priedermių ir už pasekmingą pagelbą as buvau kaip žinoma, 
apdovanotas auksiniais medaliais ant 6* Pasaulinių Parodų. 

Na, pasilikite sveikučiai, skubinuosi. Viso gero. 
Kuomet kns-nois ne taip, nesveikatuojate, tai atsiminki

te—Parlolą, kuri visuomet Jums patarnaus. 
P a r t o l a aps i r e i šk ia ger iaus iu d r a u g u vyrų, m o t e r ų ir va ikų . 

• K i e k v i e n a m e n a m e tu rė tų būt i P A R T O L A . 
P A R T O L A r e k o m e n d u o j a m a ir p a r s i d u o d a d idelėse s k r y n u t ė s e , k a i n u o j a 

t ik v ienas doler is ; k iekv ienos už tek t ina i už l a ikymui sve ika tos Jū sų š e i m y n o 
je a n t H nu'nesii j . Užs isakyki te š iand iena . Aps i saugok i t e ne te i s ingų ir a d r e 
suok i t e t ik j : 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ave., Nevv York, N. Y., Dept. L. 4. 

(iraži dovanėlė kiekvienam prisiuntusiam šį apskelbimą 
sykiu su užsakymu. 
' * » * ' *•• ' (208) 

Įima, originališkas poperas, [skirstyti, tečiau tai užims la-
kurias paduoda įsirašant į ap
saugą. 

Dažnai yra gaunami bankos 
draftai, prie kurių nėra jokios 
informacijos, nei kas jį siun
čia, nei kam jis siunčiamas. 
Kadangi bankos draftas nepa
duoda siuntėjo vardo, tai pri
sieina Biurui susirašinėti su 
tąja banką, iš kurios draftas 
buvo pirktas. Dažnai banką 
negali adreso surasti ir Biuras 
turi kitais keliais ieškoti. 

Visais keliais Biuras sten
gias susekti keno yra siunčia
mi pinigai, kuriuos jis yra ga
vęs ir manoma, kad dauguma 
iš tų $28,000, kurie dabar ne
susekti, bus kaip reikiant pa

nai daug darbo ir nemaža lė-
šuos. Kad palengvinti siunti
nius paskirstyti, visi tie, ku
rie siunčia pinigus į Biurą, tu
ri pilnai nurodyti, kam ir už 
ką siunčiama. Mokant už ap
saugą, reikia pažymėti apsi
saugojusio vardą, jo certifika-
to numerį, jo armijos serijos 
numerį ir dabartinį adresą. 
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Socijale Rekonstrukcija. 
Vertė M.—a. 

(Tąsa.) 
Moters karės reikmenų 

darbininkės. . 

LIETUVOS 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekartą Jųs savo balsais 

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

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

Kreipkitės šiuo adresu: 

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

Chicago, HL 

Viena svarbiausiųjų permai
nos problemų susidarė del in-
ėjimo j industriją didelio skai
čiaus moterų, kurios laike ka
rės užėmė vyrų vietas. Vien 
tik teisingumas, jau nekalbant 
apie patį padorumą, nurodo, 
kad toms moterims turi nebū
ti daugiau nuostolių ir nema
lonumų, neg kad absoliučiai 
neišvengiama; nes įų pasišven
timas tautai buvo taip -didelis, 
kaip ir pasišventimas savo vy
rams, kurių vietas jos buvo 
šaukiamos užimti. Yra^aišku 
vienas abelnas principas,—nei 
viena moteris darbininkė netu
ri užsilikti darbe, kuris kenktų 
jos sveikatai ar dorai. Moters 
tur i išeitį kaip galįma greičiau 
ši tokių darbų, kaip gatveka-

rių konduktorių, lokomotivų 
valytojų, ir daugel panašių, ku 
riems jų gyvenimo sąlygos ir 
jų sveikata netinka. Kitas ge-
neralis principas, tai, kad pro
porcija moterų industrijoje 
turi būti privesta prie mažiau
sios. Jei mes turėtume gerai 
sutvarkytus darbo biurus, jei 
geras skaičius, grįžtančiųjų ka
rininkų butų apgyvendinti ant 
ūkių ir jei algos ir uždarbių 
reikalavimas bus patenkinan
tis, visos moters darbininkės, 
kurios atleidžiamosx iš darbų, 
kuriuose jos dirbo nuo pra
džios karės, galės gauti joms 
tinkamą darbą kitose industri
jos šakose, ar tuose namų dar
buose, kuriuose Jos taip labai į Kongresas turėtiį palaikyti 

1 ; ! Karės Darbo Bordą ir jam su 

Tautiškas Karės Darbų 
Bordas. 

Viena naudingiausių vyriau
sybės laike šios karės organi
zacijų buvo Tautiškasai Ka
rės Darbų Bordas (National 
War Labor Board). J is pasi
naudodamas keliais pamati
niais principais, priimtais vie
nu balsų darbo, kapitalo ir vi
suomenės atstovų, daugelyj 
įvairių šios šalies industrijų 
prašalino nemažai streikų ir 
pakėlė algas iki patogumui. 
Svarbiausiais vadovaujančiais 
bordo principais buvo suteikti 
kiekvienam augusiam darbi
ninkui šeimyną išlaikyti algą; 
pripažinti teisę darbininkams 
organizuotis ir tartis su darb
daviais per savo atstovus ir 
prašalinti prievartą unijistų 
darbininkų ant neunijistų. 

šinenja ir tos įstaigos pasek- tuomet, kuomet, 1915 m., kai-
mės suteikia socijalei taisyklei 
aiškią ir toli siekiančią naudą. 
Nei kiek tos progos neturėtų 
būti pražudyta ar išsižadėta 
ramybės laikais. 

Dabartinės algos turi pasilikti. 
Pakilusios laike karės algos 

begali būti mažinamos. Kelio
se industrijos šakose, ypatin
gai tose, kurios buvo susirišu
sios su karės reikmenų išdirbi
niu, "algos iškilo taip augštai, 
kad dabar už tokj. darbą, už-
tikro, tiek mokėti bus negali
ma. Tečiau tokių darbininkų, 
palyginus su visų darbininkų 
skaičiumi, yra nedaug. Nesu
lyginamai dideliai daugumai 
mokesnis negali būti mažina-

nos uz viską pradėjo kilti. 
Tais metais, anot Lauck ir Sy-
denstricker'į, kurių veikalai 
aiškiausiai dalyką perstato, 
keturi penktadaliai šeimynos 
galvų gaudavo mažiau kai 800 
dolierių per metus, o tuo pa
čiu laiku, du trečdaliu moterių 
darbininkių gaudavo mažiau 
kai 400 dolierių. Net jei pre
kių kainos ir atpigtų taip, kaip 
jos buvo 1919 m., ko per atei
nančius penkerius metus nega
lima tikėtis, dabartinės viduti
niškosios algos dar neperver
tintų to, kas reikalinga dide-v 

liai daugumai, kad jie galėtų 
žmoniškai pragyventi. Tik ke
letas tėra tokių, kuriems tai 
butų nereikalinga, ir tie ran-mas del dviejų priežasčių: Pir- -, , .. 

™Q A u^ -;^« M *• • i d a s beveik išimtinai tik tarp mą dėlto, jog vidutinio algos 

reikalingos. Moters, 
dirba tokj pa t darbą, kaip ir 
vyrai , tur i gauti lygų su jais 
ir mokesnį. 

teikti galybės, kokią jis gali 
turėti po federatyve konstitu
cija. Principai, priemonės, ma-

pakilimas, nekilo taip greitai 
kaip pragyvenimo pabrangi
mas; antra, jog didelė daugu
ma Suv. Valstijų darbi
ninkų, kaip vyrų taip ir mote
rų, negavo pragyventi algos 

I 

prityrusių amatninkų. Taigi 
mokesnis už darbą turi būti 
nemažinamas, nors pragyveni
mas ir nebą.tų; ta ip . brangus 
kaip kad dabar jis yra iškilęs. 

(Toliaus bus). 
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CICERO, ILL. 

Parapija prieš Seimą. 

Šv. Antano parapija laikė 
savo susirinkimą gegužio 26 (L, 
savo svetainėje. Tarėsi apie 
pikniką, kurį rengia liepos '21 
d., National darže, Riverside, 
111. Rinko darbininkus. 

Tą visą užbaigus, užsiminta 
apie liberalą-laisvamaniu šau
kiamąjį seimą Chicagon birže-
lio 9, 10 ir 11 dd. Išskyrus li
beralu dienraščio agentą, visi 
parapijonys protestavo prieš 
tą seimą ir išnešė sekančią re
zoliuciją : 

Rezoliucija Seimo Reikale. 
Lietuvių Rymo Kataliku Šv. 

Antano parapijos, Cicero, 111., 
susirinkimas, laikytas gegužio 
2(y d., 1919 m., savo svetainėje, 

galo gėrėjosi programa. Ant 
buvo šokiai. 

•Vakaran vietos .socijalistai 
buvo atsinešę dalinti ir kabinė
ti kokius ten lapelius, bet va
karo rengėjai, patėmije. tai, ne
leido ir iškabintus lapelius nu
plėšė. Taip ir reikia. Socijali
stai savo vakarus tegul garsi
na tarpe savąją. Pasakojama, 
kad Gary socijalistams labai 
nevyksta ir mažai ją čia yra. 

Chicagos kareivis. 

kad išgirdęs vieną ar kitą ple
pant, pradėjau ieškoti to šal
tinio, iš kurio tie visi plepa
lai išeina. Kiek sykiu, tą plepa
lu siūlą sekiau, tiek sykių su
radau, kad visi tie nonsensai 
paeina iš tos pačios " k a t ė s ' ' 
ir kad ta " k a t ė " ir yra tuo 
nonsensų kamuoliu. Kaip visi 

BALTIMORE, MD. 

! . 

Apie rengiamą Chicagoje 
tautininku seimą niekas nei 
tekalba, nei nemąsto. Turbūt 

niekas nei nevažiuos. 
Nedėlioję, gegužio 25 d. bu

vo prakalbos L. Atstatymo 
Bendrovės. New Yorko kalbė-
ojas papasakojo naudingų da-

Cicero, 111. išnešė sekančią re- iykėlįų, bet ant galo bandė pa 
žolinei ją: j šiepti kitas bendroves. Tas 

Kadangi tiktai Ekzekutyvis įam nepavyko. Išnešta rezo-
abiejn Tarybų Komitetas turi \ liucija prieš lenką veržimąsi 
teisę sušaukti Visuotiną Ame-1 Lietuvon ir ju nedorus darbus, 
rikos Lietuvių Seimą; 

Kadangi Ekzekutyvio Komi
teto parėdymus lietuviams ka
talikams Amerikoje apgarsina 
Amerikos Lietuvių Tarvba; 

Kadangi mūsų parapija nori 
prigulėti prie katalikišku lie
tuviškų organizacijų Ameriko
je, todėl: 

Mūsų parapija šiandien, ge
gužio _G d., 1919 m., sutarė 
dalyvauti tiktai tokiame Visuo-

Sntverta Raudonojo Kry
žiaus šelpėją kuopa, kuri pa
sekmingai pradeda darbuoties. 

Ašara. 

NEWARK, N. J. 

Prie siūlo ir kamuolys. 

— Bearkime—dangus gnu-
va 

Kas tau sakė!—Kiškis-
t i name Seime, kurį sušauks .piškis. 
Ekzekutyvis Komitetas, per ,i 
remiančias Tarybas. 

Taipgi sutarė šitą rezoliuci
ją Įteikti mūsų parapijos at
stovams, kad jie ją išpildytu. 

Susirinkimo vedėjas: 
Kun. H. J. Vaičiūnas, 

klebonas. 
Raštininkai: 

P. Garbuz ir 
Jonas Spranaitis. 

Si kolonija yra prasta dirva li-
beralams-laisvamaniams. Žmo-

—Kiški-piški, kas tau sakė ? 
— Katė-patė.—Kat-pat, kas 

tau sakė£ 
. — Man ant uodegos užgriu
vo.'Ant uodegos? Na, tai bėg-
kime. 

š i ta pasakaitė yra labai se
na ir ją beveik kiekvienas lie
tuvis moka atmintinai. 

Pamenu, kaip ir man dar 
mažam būnant motina pradė
davo pasakoti apie tą nelai
mi* gą katę, kuriai, bėgant per 

nės yra gan augštai tautiškai (kopūstų daržą, užgriuvo ant 
susipratę. Jie moka atskirti!uodegos kopūsto galva, o ji 
pelus nuo grudų. Tai deito vi- nabagė pamanė, kad tai dan
guose tautos, bažnyčios ir ki-1gus griūna; pradėjo bėgti kiek 

galėdama ir ha tik pakelyje 
sutikpania vis liepė bėgti, sa
kydama, kad dangus griūna. 

Lengvatikiai, kurie patikėjo 
katės veiuksėjimui apie dan
gaus griuvimą, butų iš svieto 

tokiuose prakilniuose reikaluo
se netiktai, kad neužsileidžia 
kitoms koolnijoms, bet, pro-
porcijonaiiai imant, jas visad 
pralenkia. Visada, ne vien ši-
tuomi protestavimu prieš sei
mą, ciceriečiai pasirodė kar- išbėgę, jei butą galėję. 
šti tėvynainiai, geri katalikai, 
laikantiesi savo principą ir 
tuouii užsipelno pagarbą nuo 
visos tautos. Galima tikėti, kad 
ciceriečiai dar vis nuolat kils 
susipratime. 

Z-s. 

GARY, IND. 

L. Vyčių 82-ra kufopa gegu
žio 25 d. buvo surengus gražų 
vakarą, kurio negalima pra
leisti nepaminėjus. 

Programas susidėjo iš loši
mo ir dainų. Sulošė *'Nuo au
sies, lig aus ies" ir "Guminiai 
ba ta i . " Abi komediji pavyko. 
Lošėjai savo roles atliko ge
rai, matyt buvo atsakančiai 
prisirengę. Po lošimui sekė 
dainos. Uždangai pakylus pa
sirodė Vyčių choras. Gražus 
choristų užsilaikymas scenoje 
darė malonų įspūdį. 

Choras sudainavo " I š toli
mos šalies," " G i r i o j , " " K u r 
bėga Šešupė" ir Lietuvos 
himną. Su tuo ir programas 
pasibaigė. Dainos išėjo taipgi 
gražiai. L. Vyčių chorą veda p. 
A. Šlapelis, kuris gražiai veda 
chorą ir daug veikia Vyčiuose. 

Publikos buvo daug ir visi 'plepalai man taip atsibodo, 

Kaip motina užbaigdavo pa
sakoti apie tą "atsit ikimą," 
mes visados labai gardžiai 
juokdavomės. Juokdavomės 
netiek iš tos kvailos katės, ku
ri kopūsto galvą paskaitė už 
dangą, kiek iš tų visų žvėrelių, 
kurie tikėjo katės pliauška
lams ir bėgo kiek drūti. Tai 
buvo pasaka. 

liet dabar, prisižiūrėjus ne
kuriu newarkiečių gyvenimui, 
ypač jų politikai, dažnai prisi
mena ta pasakaitė. Jei tą pa
sakaitę pakeisti į komediją ir 
nekuriuos ne\varkiečius pa
skaityti lošiančiais aktoriais, 
tai išeitų, kad tos neišmanėlės 
katės rolę lošia tūlas vienos 
bendrovės agentas, pagarsėjęs 
šioje kolonijoje, o tais bėgliais 
"žvėrel ia is" yra tūli ne\vark-
iečiai, kurie, patys to ar kito 
dalyko nematęs ir negirdėję, 
bet patikėję " k a t ė s " pasaka, 
" b ė g a " ten, kur " k a t ė " jiems 
diktuoja ir dar kitus ragina 
"bėg t i . " Tokių plepalų apie 
netikusį katalikų veikimą, apie 
ju parsidavimą lenkams ir tt., 
kiek, jau man teko girdėti ir 
klausyties, sunku butų visus 
iŠ rokuoti. Visi tie leidžiami 

tie "s tebuklai" pas mus pra
sideda ? 

Nors visi tie "stebuklų ste
buklai" ritasi iš to pačio ka
muolio, bet pradžia jii visų 
yra gana įvairi. 

Dažniausiai jie prasideda 
apsireiškimais. Nors garsusis 
agentas, lošiantis katės rolę, 
nelabai tiki apsireiškimams ir 
netikėtų visai, jei nebūtų kur 
ten išskaitęs, kad ir pas pra
voslavus esą stebuklai. Anot 
jo : " Je igu pas pravoslavus 
gali būti stebuklai, tai pas 
" tautiečius" gali būti apsi
reiškimai." Taip ir esti. 

Vieną dieną mūsų garsiajam 
agentui labai sekėsi biznis su 
šėrais ir jis taip tuomi buvo 
patenkintas, kad net savo die-
ninan pažymėjo tą dieną, 
kaipo vieną iš laimingiausią jo 
gyvenime. Parėjęs namo atsi
gulė ant lovos pasilsėti ir, di
desniam savęs patenkinimui, 
pradėjo vartyti šėrų užrašų 
knygutę. Bevartydamas užmi
go. Sapnuoja. Mato jis, kaip 
nežinia iš kur atlekianti dide
lė, juoda, keturiomis kojomis 
paukštis ir kasžin ką nešanti. 

Agentas, įsitraukęs atsta
tymo bendrovės vėliavą, pra
dėjo mosuoti, kad nepaprasta
sis paukštis su visa nešama 
provizija nusileistų ir parody
tų ką' nešąs. 

Juodasis paukštis nusileido 
visai arti žemės taip, kad 
agentas jau bandė rankomis 
siekti, o pakėlęs galvą labai 
nustebo pamatęs, kad juodasis 
paukštis nešasi Bielskį, Česnu-
lį, Kaupą ir Šimutį. 

— Kur tu juos radai!—link
smai užklausė agentas. 

— A. L. T.—atsako juodasis. 
— Kam tu juos neši ir kur? 

—vėl klausia agentas. 
— Nešu dėlto, kad " taut i 

ninkų" man buvo įsakyta 
juos išnešti, o žinai, kad kas 
" taut in inku" visų paliepimų 
neklauso, tas yra Lietuvos iš
davikas—kranktelėjo paukštis 
ir vėl pakilo į padanges. 

Agentas, kuris jau nuo se
nai jų nekentė, labai nudžiugo 
ir taip smarkiai pradėjo ploti 
rankomis bekilstančiam pauk
ščiui, kad net iš lovos iškrito ir 
pabudo. 

Pabudęs pilnai patikėjo, kad 
tai buvo ne sapnas, bet " tau
t iškos" dvasios jam pirmuti
nis apreiškimas. Kad pasidali
nus tuo nepaprastu džiaugsmu 
su savo prieteliais, griebėsi 
kepurės ir bėgo kuogreičiau-
siai Lietuvių svetainėn. Mes, 
būrelis vyrų, tada, sustoję, ne
pamenu, apie ką kalbėjome. 
Pribėgo uždusęs agentas ir 
klausia: 

— Ar žinote ką?—Nežinome 
—atsakiau juokaudamas. 

— Tai aš jums pasakysiu 
didelę ir linksmą naujieną— 
tęsė agentas. 

— Kokią, sakyk greičiaus, 
laukiame. 

— Iš A. L. Tarybos praša
lino Česnuli, Bielskį, Šimutį ir 
Kaupą. 

— Kas-gi juos prašalino?— 
užklausiau. 

— Katalikai, žinoma,—atsa
kė agentas. 

— Bet kam-gi juos prašali
no? 

— "Taut in inka i" taip norė
jo, liepė, tai ir turėjo praša
linti, s . 

— Bet iš kur sveikas žinai, 
kas tamstai sakė apie tą? 

— Tik ką parvažiavau iš 
New Yorko. Buvau Tarybų su
važiavime ir pats savomis aki
mis mačiau, kaip Bielskis, 
Kaupas, Česnuli s ir Šimutis 
apleido svetainę—karštai tvir
tino agentas nenorėdamas pri
sipažinti, kad jis tą visą žino 
jš " tau t i ško" apreiškimo. 

Mes visi tuo tarpu labai nu
stebome iš tokio agento papa
sakojimo, kuris tvirtinimais 
pridėjo išpasakodamas ir už 
ką tas atsitiko. 

Bandėme agentą' pertikrinti 
visaip spėliodami, kaip galėjo 
atsitikti, bet agentas, matyt, 
pilnai buvo patikėjęs " tautiš
kam" apreiškimui ir likosi ne
pertikrintas. 

Ant rytojaus ką tik man te
ko sutikti visi pasakojo ir 
klausinėjo apie tą atsitikimą, 
kad iš A. L. T. daugelis atsto
vų prašalinta. Užklausus, kur 
jie tą girdėjo, visi vis priėjo 
prie to vieno apreiškimų ka
muolio, o tas kamuolys buvo 
tas pats agentas katės rolėje. 

Antras paleistas plepalu mai
šas apie pardavimą lenkams 
Lietuvos ir v(\ įvyko per ap
reiškimą. 

Agentas, kaipo kavalierius, 
dažnai mąsto apie dailiąją ly
tį, o naktimis sapnuoja. \ 

Vieną naktį agentui prisi
sapnavo labai linksmas sap
nas. Agento darbas nei vienam 
nėra malonus. Nepatinkamas 
jis atrodo ir mūsų agentui. I r 
knip nepaprastai agentas nu
džiugo besapnuodamas vieną 
naktį, jog jis iš paprasto agen
tėlio virto kunigaikščiu ir su 
labai gražiomis panomis vaik
štinėjo karališkame sodne. 

Bevaikščiodamas jis paste
bėjo, jog vietic 'š tu poniu, kuri 
su grafu antroj* misoje sodno 
vaikštinėjo, esanti lenkė ir ji 
išvažiavo Lietuvon su Raudo
nojo Kryžiaus misija. Agentas> 

pabudęs, nors panų nebematJJ 
bet jokiu būdu nenorėjo tikėti, 
kad jis sapnavo. Pilnai patikė
jo, kad tai " tau t i škos" dva
sios jam tą visą apreiškė ir 
agentas iš to "apre iškimo" 
padarė išvadą, kad Lietuvą 
katalikai pardavė lenkams. 

Antrą dieną ir vėl pasipylė 
katės istorija. I r taip kasdien 
beveik panašus plepalai yra 
leidžiami. 

Daugelis pilnai iki šiol tiems 
plepalams tikėjo, bet dabar 
pradeda susiprasti ir išgirdę 
kokią abejotiną "nauj ieną" 
tuojaus klausia, ar tik vėl 
" k a t e i " kas neužvirto ant uo
degos, kad "nauj iena" atsira
do. 

Apie šio aprašymo teisingu
mą daugelis gali paliudyti, nes 
visi šiandie mato, kad nei mi
nėti atstovai neprašalinti, nei 
Lietuva neparduota lenkams, 

nei daugelis kitokių pranašys
čių neišsipildė, o juk agentas 
nei vienam tą tvirtino savom 
akim matęs. 

Škic. 

RED. ATSAKYMAI. 

K. Gerviliui (Detroite, 
Mieli.) Pranešimą apie T. F. 
skyriaus susirinkimą gavome 
pervėlai, todėl negalėjom pa
talpinti. 

REIKALINGOS. 
Moteris prie plovimo butelių, ge

rą švari ir švieai vieta dirbti, l^uo-
latįnis darbas, gera užmokestis At
sišaukite 

Atwoo»l & Stcclc, 
1428 W. 37 Str. Chicago. 

PaleSkau savo brolio Telesforo Am
simo iš (iiedvidų. Kas apie*jj žinote, 
meldžiu pranešti sekančiu adresu: 

Viktor Rasimas, , 
33 N. Tupper St, Buffalo, N. Y. 

Paieškau savo svogorto Petro Jako 
paeinančio iš Kauno gub., Raseinių 
pav.. šilalės.parap., Zosinulio sodžiaus. 
L>u mcUii kaip jį mačiau. Turiu labai 
svarbią naujieną jam pranešti. Kas 
pirma-s man apie jį praneš gaus $5.00 
dovanu. Atsišaukite: 

ANTANAS PAULIKAS, 
011 W. 32iul St., Chieago, 111. 

Paieškau burdo Oiceroj, Bridgepor-
tc ar Northsiric apielinkėj prie mažos 
blaivios šeimynos. Sulig valgymo tik
tai vakarienę reikia taisyti. Jeigu 
kas turite atsišaukite 

J. S., 
1123 So. Clinton St., Chicago, 111. 

Parsiduoda 80 akrų geros žemės su 
budinkais ir apsėtais laukais ir visais 
vėliausiais įtaisymais. Turi būti šj mė
nesį parduota. Norintp latesnių ži
nių, kreipkitės šiuo adresu: 

Peter Brazauskas, 
Custor, Mich. 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 

Atlieka visokias laidotuves 
kuopigiausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobilius. 

Taipgi didesne dalį grabų pa
tįs dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Phone Drover 4189 

» • . - » « » » » » » » » » . » » » » » • • » • » » » » » » • . ; 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Vleaoee Teismuose 
Ofisas Dtdmleetyj: 

«§ W. VPASHIHGTON 8TREBT 
Kambarls t t? 

Tei. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

Gy<*-»inta«, 812 W. U r * Wft. 
Tei. Yarda 41 SI 

f*" » • • • • < » > ! • • ! • » » • • » I 

DR. M. F, BOZINCH 
LIETUVIS 

perkėlė savo ofisą iš 845 Milwau- \ 
kee ave., kur išbuvo per 24 metus. > 

t Dabar ofiso adresas yra šitoks 
700 NORTH ASHLAND AVENl'E 

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

i 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas MeKlnley 6714 

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

- « 

» — — - * '• - — — — — - — — •» -m m m-Ti 

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: < | 
Iki 9 vakare kasdien. Nedėliomis: i 

1 iki 4:30 po pietų. 
5000 SOUTH ASLAND AVENLE 
Kampns 5Utos tratvės Cliieaeo, I" 

Telefonas Prospect 7995 

« 
i I 

Dr. M. Stupnicld] 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yarda 5032 

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

Jft~ 

| » i » » O W » » 1 1 < i 1 « » — < » *nmwm> •**'+• 

Parsiduoda namas, lotai ir barbcr 
Bhop geroj lietiniu u p gyventoj vietoj. 
Kas norėtų apsigyventi puikioj vietoj 
Lai atsišaukia pas 

John J. Q r Įgula, 
10701 So. State St , Chieago, 111. 

Dr. G. M. GLASER 

ANT PARDAVIMO. 
Krautuvė gera vieta lietuviui. At

sišaukite 
45U7 S. Paulina S t 

r 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu įnašai pirkti ukę, tai 

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

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

KAZ. DAUNORA, 
Šv. Antano Draugijos 

Administratorius, 
Box 7, Custer, Mich. 

Praktikuoja 27 metai 
Ofisas S148 So. Morgan St. 

Kertė 82-ro S t , Chicago, M. ' 
SPECIJALISTAS ) 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi cisro • 
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo » ryto J 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo C ' 

iki 8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki ? po piet. < 

Telefonas Tards 687 
*<% m m m m m — ^ » — » » i «p » m — »» --^-«»«a. — «• m tu o 'T JJ 

DR.LE0AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Hal.-ted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

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

vakare Tei. Canal 4367 

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

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

Telefonas Yarda 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

ĮĮiiiiiiiisuiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiimiiiiimiiii* 

1 D r . S. Naikelis f 
S LIETUVIS 
= GYDYTOJAS IR CHERTIRGAa 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7041 

2 Cicero office: 4847 W. 14th S t j 
Phone Cicero 5»fit 

Rezidencija S335 W. <K>th S t 
S Phone Prospect 8ES5 

T?liai!lHtfl[ii!IISSSnillUII!3EllltlHillHHl9 

•< 
T«I. Drovor 7042 

į Dr. C Z Vezelis 
UPIIUI I ŪMIU — I i 

| Valandos: nuo 9 r>to ik'. 9 rak. 
I Nedėliomis pagal sutarimą 
• 4712 SO. ASHLAND AVĖS U * 

arti 47-toa Gatvfe. 
a 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave. 

Rezidencija 10731 So. Michigan Ar. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pullman 342. 

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

B į • • • • Į « — ^ Į < M ^ | Į Į » W W I - * * 

DR. 6. F. YATES 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

praneša, kas jis atidaro savo ofisą 
po numeriu 

4722 SOUTH A ^ H U ^ n %VK1i'P 

Valandos: 9 išryto iki 8 vakare; 
Nedėliomis 10 išryto iki 1 po pietų. 

JOSEPH C. W0LQN 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Kambaris 324 Tei. Central 6390 
Vakarais 2911 W. 22-nd Street 

Tei. Rockwell 6999 
CHICAGO, ILL. 

Telefonas Pullman «• 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS LR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave. 
Adyaos 8:»0 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

Nepaprastas Vakaras 
SU VAKARIENE 

rengiamas 

ALTORIAUS PUOŠIMO DR-JOS 
Ketv., Birželio-June 5, 1919 

Aušros Vartą Par. Svetainėj, 23 Place ir Oakley Ave. 

Šis vakaras bus tokis kokio dar ant West Side ne-
buvo. Apart gardžios vakarienės, bus dar gražiausias 
programas susidedantis iš geriausių kalbėtojų, geriausių 
dainininkų ir tt. 

Kas norite gražiai laitai praleisti ir skaniai pasival
gyt!, tai atsilankykite, o nesigailėsite. 

Rengimo Komitetas. 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GVDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, 111. 
1757 W. 47th St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

FOR YOUR STOMACrlS SAKĖJ 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieei 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W, 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas s t empu 

Ketvergais ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime gaunami. 

Visokie materijolai, valkams dranu 
žiai, šlenės Ir Jakutės. 

Pluksnos 
55c 

Plekšnos 
55c 

• * - • — • • ••••• 

Mokykis Kirpimo Ir Deslgnlng 
Vyriškų Ir Moteriškų Aprėdalų 

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

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 
Elektros varomos masinos mūsų siu-
vlmob skyriuose. 

Jųs esate užkvlečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijalia-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mle-
rą — biie stailės arba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGNINO SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

li!llllIllllIlllllllllllllllllllllllllUIIIIIIHII|l 
Resid. 823 So. Astrland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 2544 

DR. k. A. R0TH, \ 

Rusas gydytojas Ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų ihroniškų ligų 
Ofisas: 2354 So. Halsted St., Chicago 

Telefosas Drover 9693 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 po 

| pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—lt d. PLUNKSNOS. 
l l l l l l l l l l l l l l l l l f 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 
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D R A U G A S Antradienis, birželis 3, 1919 

CHICAGOJE. 
• » 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. | KETURI ŽMONĖS MIRĖ 
NUO KARŠČIO. 

Antradienis, birželis 3 d.. 
Šv. Klotilda, 

Trečiadienis, birželis 4 d., 
Pranciškus Karakė. 

AMERIKONIŠKOS KOLE 
GIJOS RYME REKTO

RIUS CHICAGOJE. 

Daugelis yra susirgusių. 

Tai kun. O'Hern, augęs Chi-
cagoje. 

Iš Rymo Chicagon atke
liavo Amerikoniškos Kolegi
jos vektorius, kun. pralotas 
O'Hern. J i s atkeliavo su pa
minėtos kolegijos reikalais. 
ta ippat kad pasimatyti su gi
minėmis, su kuriais nesimatė 
per daugelį metu. 

Praloto brolis, J . E. O'Hern, 
y ra generalis užveizda Armou-
ro gyvuliu skerdyklų i.-taigo-
se. 

Pralotai atkeliavus Ciiica-
gon, kaip ir paprastai , jį tuo-
jaus apspito laikrašriu re 
porteriai , kad iškaulinti sau 
kokiu žinių, iš kuriu paskui 
skelbimuos sensacijos. 

Bet kun. O'Hern pasirodė 
perskupus su žiniomis reporte
riams. 

Reporteriai ypač indomavo, 
apie ką Šventasis Tėvas kal
bėjo su prezidentu AVilsonu. 
kuomet pastarasis aplankė 
Bažnyčios Galva. 

Pralotas pasakė, kad tai bu
vo tik informacijinis pasikal
bėjimas. Apie ką buvo kalba
ma — niekas negali patirt i . 
Užtenka laikraščiuose paskelb
to fakto, kad prezidentas lan
kęsis Vatikane ir matęsis su 
Šventuoju Tėvu. 

Pralotas O'Hern prezidentą 
Wilsoną supažindino su Šven
tuoju Tėvu. 

Taippat reporteriams buvo 
indomu patir t i , ką pralotas 
manąs apie protestantu dva-
siškijos siekinius padaryt i vi
su krikščioniu bažnvčiu sanin-
gą. J iems atsakyta, jog tašui 
klausimas yra kabai opus ir a-
pie tai jis negali išreikšti sa
vo nuomonės. Kuomet Ameri
kos protestantu vyskupai ap
lankė šv . Tėvą, pralotas tuo 
metu nebuvo Ryme. 

Kun. O'Hern yra gimęs 
Kansas valstijoje 1881 metais. 
J o tėvas, šiandie jau r iros, 
buvo plačiai žinomas kontrak-
torius ir namu statytojas. 1891 
metais jis su šeimyna buvo 
persikėlęs gyventi Chicagon. 
Čia kun. O'Hern ė jo .pradin j 
mokslą, paskui išsiųstas nio-
kyties Amerikoniškon Kolegi-
jon Ryme. 

Šventasis Tėvas j j tos Ko
legijos rektorium paskyrė I91(i 
metais, mirus rektoriui kun. 
Kennedv. 

Praei ta sekmadieni neper
ia, bjausia buvo karšta. Sulig 
oficijalio pranešimo, Chicagoje 
buvo 84 laipsniai šilumos. 

Tečiaus keturi žmonės mirė 
nuo karščio ir daugelis susir
go. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

c 
L. VYČIŲ CH. APSKR. VEI

KIANČIOSIOS KOMI
SIJOS SUSIRINKI

MAS. 

PIKTADARYSTĖS CHICA 
GOJĘ. 

Sulig policijos raportu, 
Chicagoje piktadarystės ple
čiasi visu smarkumu. Pikta
darystės šįmet padidėjo 52 
nuoš. 

Oia kas trys dienos nužudo
ma vienas žmogus. Apipu Ši
mai, užpucMimai sckn kasdien. 
Ir to visko nesusi-iaitysi. Nes 
ne apie visus užpuolimus : r 
apiplėšimus žmonių gatvėse 
policijai pranešama. 

Šiandie, t. y. birž. 3 d., 7:30 
vai. vakare Dievo Apveizdos 
parapijos mokyklos kambaryj 
įvyks L. Vyčių Chicagos Ap
skričio Veikiančiosios Komi
sijas susirinkimas. Kuopų į-
galiotiniai malonės suvažiuoti. 

Valdyba. 

nartonis, vice-jurni.—O. Ivins-
kaitė, rast .— J . K. Encheris , 
fin. rast.—Z. Junokiene, ižd. 
—R. Andrel iunas, iždo glob.: 
A. Banis ir I . Paškauskas. 

Visiems dalyvavusiems šia
me vakare ir prisidėjusiems 
pr ie L. R. Kryžiaus šelpėjų 
kuopos aciu. 

Rengėjų Komisija. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

LABDARYBĖS DIENA. 

P e r n i a i . p e r ištisus metus, 
pa v., Cbieagoje buvo 87 žmo-
gžudvstės. (Ji šimet ligi gogu-
žės 1.*) d. ivvko net 48 žtuog-
žudystės. * 

Šįmet (l i ieagoje daugiau 
piktadarvbiu, bet mažiau arės-
tavimų. 

Kasgi čia kaltas.1 

APSISAUGOKITE ŠUNŲ 

Atėjus šiltoms dienoms iš 
visu pusiu išnaujo policijai 
raportuojama apiu palaidu 
šunų siautimą mieste. Šunes 
išnaujo užpuldinėja ir sukan-
džioja kaip vaikus, taip su-
a. .nisius. 

Keikia 'apsisaugoti šunų. 
Reikia nuo jų apsaugoti vai
kus. \ e s vasaros metu dange-
lis šunų paduksta. 

Aunu aukos turi l»ut tuojau-
pristatomos pas gydytojus. 

IŠGELBĖTA SAVAŽUDĖ. 

AIrs. Jul įa Yaeger, 4'2 me
tu, 1S4'I Fleteher gat., pritroš 
ko gazu, norėdama pasidary
ti galą. 

Bet laiku buvo užeita. Poli
cija a tvyko su pulmotorlu ir 
ją atgaivino. 

ATRASTAS NEGYVAS VAI
KAS. 

Ties Ravėns\vood elektriki 
nio geležinkelio stotimi at-

11a-rasta elektros užmuštas 
rold \Yilkins, 15 metu. 

Vaikas užsistojo ant trečio
jo geležinkelio bėgio, kurs y-
ra pilnas elektros, ir žuvo. 

ŽUVO ANT GELEŽINKE 
LIO. 

Tliomas J . Brennan, 26 m., 
162 Depot gat., West Cbieago, 
mėgino prasilenkti su athė-
ganėiu traukiniu Cbieago te 
Nortliwestern. 

J i s neplaukė kol traukinis 
praeis, bet bėgo skersai kelio. 
Traukinis tečiau ji pagavo ir 
užmušė. 

PO AUTOMOBILIU ŽUVO 7 
METŲ VAIKAS. 

Tai (Jeorge Martin. J i s su
važinėtas sunkiojo automobi-
liaus, priklausančio Lawreii<v 
Iee Cream kompanijai. 

Va ika s suvažinėtas ties 18."):", 
W. 21 gat. Šoferis Henry 
Sommers suareštuotas. 

DVI NIGERĖS APIPLĖŠĖ 
BALTĄ ŽMOGŲ. 

Ana vakarą ties 31-ma ir 
State gat. dvi nigerės motervs 
paklausė praeinančio Willia-
nio Modžejeskio kiek laiko. 

Kuomet paklaustasis mėgino 
išsitraukti iš kišenuko laikro
dėlį, viena užpuolike smogė 
su gelžgaliu jam į galvą. 

Žmogus sudribo. . Tuomet 
plėšikės nuo jo atėmė $27. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1(J19 m. " Drau
gą " a ts tovauja p . J . MARGE
LIS, 544 Myrtle str . 

Pas jį galite " D r a u g ą " už
sirašinėti, nusipirkti, paduoti 
į Jį paj ieškoji mus ir pagarsi
nimus, (j^ilite gauti ir knygų. 

Šiuonii atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran
dą Rapids, Mieli. " D r a u g o " 
agentui. 

P a s Aleksandras Dargis su-
batoje, gegužio 31 d. gavo iš 
Chicagos majoro leidimą pa
daryti miesto gatvėse rinklia
vą lietuviu našlaičių naudai. 
Majoras davė mums pasirinkti 
vieną iš dviejų dienų 8 arba 16 
birželio. Kadangi iki birželio 8 
d. nesuskubtume nei dėžučių 
pasidaryti, nei rinkėjų suorga
nizuoti, tai prisiėjo naudotis 
antrąja leidžiama diena, t. y. 
panedėliu. birželio 16 d. 

Šitas leidimas yra išpildy
mas labdarybės Centro nutari
mo, įvykusio seredoje, gegužio 
28 d. Labai girtinas yra p. 
Dargis, kad taip greitai ir taip 
pasekmingai pasidarbavo. 

Dabar mums lieka tiktai 
priedermė gerai pasinaudoti 
duotu leidimu. Per dvi savai-
ti turime gerai krutėti, kad 
viską suorganizuotume. Pas
kui reikės ir aukų nepasigailė
ti. Našlaičių yra, tik jų nėra 
kam aprūpinti. Kol neturime 
namo, kol jame negyvena naš
laičiu, tol turime mokėti bran-
gias taksas už žemę. Taigi sku
binkimės Įsigyti triobą. 

Vieni pinigais gali sušelpti 
Labdaringąją Sąjungą, kad 
greičiau pasistatytų namus, 
kiti, pinigų mažai turėdam, 
gali savo triūsu būti naudingi. 
Ypač užaugusios jaunos mer
gaitės kaipo rinkėjos gali nau
dingai patarnauti mažiems ne
laimingiems našlaičiams. 

Kiekviena labdarybės kuopa 
hieagoje tesusieina kuogrei-

č: ausiai aptarti šituos reikalus, 
ne negalima atidėlioti be 
skai daus nuostolio visam su
manymui. Prieš eisiant i posė
dį kiekvienas narys arba narė 
tesusitaria su busiančioms rin
kėjoms, kad kuopos susirinki
mas pirmame posėdyje galėtų 
turėti pilną rinkėjų sąrašą. 

IŠ BRIGHTON, PARKO. 

Panedėlyj , gegužio 26 d. baž
nytinėj svetainėj atsibuvo va
karas su gražiu programų. 

Visupirma L. Vyčių. 36-tos 
kuopos choras, po vadovyste P . 
Žilio, padainavo "L ie tuva , tė
vynė mūsų . " Paskui kalbėjo 
gerb. kun. Pakalnis i r p . J . 
Poška. Abu kalbėtoju gražiai 
nupiešė vakaro tikslą, kuris 
buvo rengiamas Tautos Fondo 
60-to skyriaus del suorgani
zavimo Liet. Raud. Kryžiaus 
šelpėjų kuopos. Ta ippat aiški
no naudą Raudonojo Kryžiaus 
ir kaip jis t a rnau ja žmonijai. 

P-lės Ivinskai tė ir Matcaitė 
gražiai padeklemavo eiles. 

Nors publikos neperdaug su
sirinko, bet visi užsilaikė rim
tai. 

Pasibaigus programui vaka
ro vedėjas, J . K. Encheris , pa
kvietė visus mylinčius tėvynę 
ateiti pr ie stalo ir užsirašyti į 
Liet. Raud. Kryžiaus šelpėjus. 
Beveik visi ir užsirašė. Tokiu 
bndu L. R. K. Brighton Par 
ko kuopa susidarė iš 35 narių. 

Valdybon tapo išrinktos se-
kanėios ypa tos : pirm.—B. Ne-

Ned., geg. 25 d. Moterių Są
jungos vietinė kuopa parapi j i 
nėje svetainėje buvo surengus 
agitatyviškas prakalbas su 
gražiu programėlių. 

Visupirma L. Vyčių 36 kp. 
choras, vedamas vargoninko, 
p. S. Žilio, padainavo Lietu
vos himną i r da r porą daine
lių Po to^kalbėjo k u n / N . Pa
kalnis. Savo kalboje, gerb. 
kalbėtojas, gražiai ir aiškiai iš
dėstė moterių klausimą, svar
bą organizavimosi i r moterių 
siekius. Susirinkusieji su di
deliu žingeidumu klausė jo 
kalbos. 

J a m pabaigus kalbėjo apie 
Moterių Sąjungą i r p. Nausė
dienė. 

Sekamą dali programo atli
ko To\vn of Lake parapi j inės 
mokyklos mokiniai, vedami 
gerb. seserų-mokintojų, kurie 
ypatingai publiką patenkino. 
Visupirma solo ant smuiko pa-
griežė bernait is (pavardės ne
nugi rdau) . Ketur ios mergaitės 
viena po kitai padeklemavo 
" K e t u r i o s metų d a l y s . " Ypa
tingai gražiai , su t ikrais lie
tuviškais nudavimais ir žemai
tiška tarme, pasakė monologą 
Kukošienė p-lė Augškalnaitė. 
Tspudį pada rė didelį. Garbė 
Town of Lake &v. Kryžiaus 
pa rap . mokyklos seserims mo
kytojoms, nes jos tą jauną ar
tiste ta ip išmokino, pr irengė. 

Skambino ant pijano ketu
r iomis rankomis dvi mergait i-
mokini iš Aušros Var tų para
pijinės mokyklos. Gražiai už
duotį atliko. Ant galo visos 
mergaitės-mokinės, vienai 
akomponuojant pijami, padai
navo "Giedu da ine lę . " 

Butų buvę ir daugiau gražiu 
dalykėlių patiekę Šv. Kry
žiaus parapi j inės mokyklos 
mokinės, bet kad jau buvo vė
lus laikas, tai su tuo ir prog
ramas pasibaigė. 

Kiek M. S. kuopa laimėjo 
naujų narių neteko pat i r t i . 

Brighton Parko Mot. Są-gos 
kuopa pradeda rodyti veikimo 
vaisius. Pasisekimo! 

Svečias. 

IŠ NORTH SIDES. 

Gegužio 25 d L. D. S. 20-tos 
kuopos buvo surengtas pikni
kas Bergman ' s darže. Kadan
gi oras buvo gražus ir šiltas, 
ta i ir piknikas pavyko. Žmo
nių tečiau buvo neperdaugiau-
sia. Aukotas laikrodėlis p. 
Karolio Aleksiuno, kuris leis
tas buvo per serijas, teko Miss 
O. Bran, 6438 So. Union ave. 

Pelno piknikas kuopai da
vė 73 dol. 77c. 

Visiems, dalyvavusiems pik
nike, tar iame aciu. 

Komitetas. 

1 
1 'DRAUGO" PRIETELIAMS 

REIKIA ŽINOTI 

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

"DRAUGO" ADMI-

II II 

Atsimink! 
Daugumas niekados negali užimti 
vietos Gerumo. 

Tabakas kuris nėra turkiškas niekados negali 
užimti vietos 100 % grynai Turkiško. 
"Pakelis" cigaretų turintis didelį skaitlių — negali 
susilyginti su Helmar "Gerume". 

• 

Mes pilnai sutinkame su tuo palyginimu. 
Išdirbėjai Augščiausios Rūšies Turkiškų ir 
Egyptiškų Cigaretų visam pasaulyj. 
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