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METAI VOL. IV. No. 135 

V Austrija maldauja leng
vesnių taikos sąlygų 

Dngarįjos bolševikai nužudė 
žmonių 

BOLŠEVIKAI ATNAUJINO 
ATAKA PRIEŠ SUOMIUS. 

i Mūšiai seka visu karės frontu. 

LIETUVIAI PAŽANGIUOJA 
OVINSKO ŠONAN. 

Londonas 
j generalis štabas 
: rusu bolševiku 

3.000 

b i r i 9 . - S n o m i J B E R N E > Šveicarija, birž. 8. 
praneša, k a d | - V i e t o s **#*™l Spaudos 

k a r i u o m e n , i b i u r a s &*° ^ ^ )°S lietuviu 
I pradėjusi paš ius ias atakas vi- j kariuomenė « o Vilniaus pa-
I < u fmmim ; sėkmingai varosi ant Dvinsko 

Visu frontu baubia anuotos, 
t ra ta kulkasvaidžiai. Suomiai 
visur stipriai laikosi. Xoi's l»ol-
ševikai v ia kur-kas skaitlin-

I 

Pakeliu j paėmė Kscia (? ) . 
Į 

KONGRESAS DARBUOJASI 
SUMAŽINTI ŠALIES 

PRANEŠTA PREZIDENTUI 
APIE SUTARTIES REI

KALAVIMĄ. 

Taikos komisSja priešinasi duo 
t i sutarties tekstą. 

Washington. >!!'/.. 

IŠLAIDAS. 

AUSTRIJA TADIOS SUTAR-i 
TYJE ATRANDA PER
SUNKIĄS SĄLYGAS. 

gesni. bet suomiai tikisi alsi 
laikyti ir paskui patiems bol-j Tik vienos armijos reikalais 

UNGARIJOS BOLŠEVIKAI ševikams užduoti nepakeliamą! busią sutaupyta milijo-
LIEJA ŽMONIŲ KRAUJĄ, i ̂ mugi. nai. 

Anglų garnizonai Pabaltinoj. 
Žudo jie moteris ir vaikus 

Meldžia palengvinti tas 
sąlygas. 

Vienna, birž. 9.—Induotos 
Austrijai taikos sąlygos yra 
neįvykinamos, nes tas reikštą 

Washington, birž. S. — llo-
Angln ir estu vyriausybi su- publikonu atstovu lyderiai 

tarė, kad anglų kariuomene kongrese ėmė darbuoties su 
užims žiimmą salą Oesel, kaipo t i ^ l " sumažinti salios išlai-

^ įv^ ' . j liivarantiją už suteikimą finan-<-a* visokiais reikalais. Tuo-
pagelhos estams. ano t | m i . sakoma, Ims palengvinta 

zmoma. senatas pareikalavo 
valstvbės depar tamento , kadi 

• l jam, senatui, Imtų tuojaus pn-
statyta pilnas taik<>< sutart ies; 
tekstas. 

Laikinas valstybes sekrete-j 
rius Polk tą semsi.) reikalavi
mą |«isiuntė prezidentui Wi!-! 
o — L Dabar laukiamas i tai i 
prezidento a t sakvma- . [r dar] 

. .1 

-mc 

i 

j Vienna, birž. 9. — Aplinl 
; ()e«lenburgą, vakaru Ungari-
; joj . buvo sukilę prieš 
'cų sovietu angarai valstiečiai 

! Šiandie apturima žinių, kad I P r a n ^ i m o iš . I r . . . . . . 
. . . . ,. , , . . Į U C J J I I L J . . l . i : „ r ' ~] „] ' XncA" «"™™"»* *™s < : ^ ™ 1 Pirmiausia norima zynua. 
salyje visatiną badą ir tautai "oise\iRai vai.-uetius numal

šinę.*' Pasiuntė savo knriuo-
iri pastaroji i š ske rdė !Ken i jos sostinėje Revelyj. 

daug i au 3,000 valstiečiu su ju P*"*"**- *»< pietinėj Livo-
| moterimis ir vaikais. Kolnbof n iJ°J - ' s t a i lM , ' i n? Hessv.egen. 

iv . . , . . K centralės 1 ivoniio bolš*»vi- bar norima nuo tos sumos nu-
• sodžius visai sudegintas ir su- w " r a « ^ I.INOIII.ĮO.. IKUMM 
. . . v „ . kai i)(-,..n hiiod-Moi nnsnnimo kirpti KOKIUS 400 milijonu 
lygintas su .žeme. Nei vieno. '".-<•' »ijou..m- ..ps,ip!.i«»| t 
gyvo žmogaus nepalikta. 

Žmonės buvo šaudomi ir 
kariami. 

* 

pragaišti. 
Taip pasakė Austrijos vieš- ; n i , ! " 

patijos prezidentas Seitz. kal
bėdamas į atidaromą specijalę 
seimo sesiją. 

Užsieniu reikalų ministeris 
IJauer pranešė žinių iš savo 
konferencijos su l)r. Ronner, 
Austrijos atstovybės taikos 
konferencijoje galvos. 

J is pažymėjo, jog taikos su
tartis Austrri&i reiškia pra
gaištį. Paskui jis ėmė versti 
kalnus ypač ant čekų, katrie 
užgrol>ę visą Austrijos cukrų 
ir kitas išdirbystes. 

Sulig sutarties Austrija ne
teko Bohemijos (Čekijos) da
lies, kurioje gyvena a]tie 3 ir 

Copenliageno. šalies gyventojams. 
i bus Gelsing- Pirmiausia IK 

torse ir llangoe, Suomijoj. ir |apkarpyti išlaidas armijos rei
kalais. Praeitas kongresas ar
mijos užlaikymo reikalams 
autorizavo $1,100,000,000. 

Nedori Vokiečių darbai 
Lietuvoje 

Buvęs kaizeris tikrai bus 
teisiamas 

BUVĘS KAIZERIS NEIŠ
VENGS TEISMO. 

l)a-

vieno; Latviu informacijos biurą?i 
praneša, jop: vokiečiai nuo Ry- ! K a r ^ ! 

Xorima susiaurinti išlaidas 
aivvnui ir gvležinke-

"•OS briaujasi į bolševiku už- H a m * skiriamas. 

Prieš soviete nepasitenkini
mas ir sukilimas pakilo, kuo
met bolševikai komisarai. pra
dėjo atiminėti nuo žmonių pa
skutinius galvijus, drabužius 
ir visokį maistą. 

Prieš tą rekvizicija valstie
čiai pradėjo veikti susitelkę i 
būrius. Valstiečiai apsiginkla
vo šautuvais, dalgiais, šakė-

vienam bol-

Ipakali rytiniam Livonijos, Be to armijos skaitlių su-
I fronte. siaurinti ligi 4(H).(K)() kareiviu 

vietoje karės departamento 

nežinia, ką senatas praoes. jn-i • 
prezi«lentas nesut iks duoti su-jTaikos sutartyje r.epadarj'ta' 
tart ies. atmainų. 

Amerikos atstovai taikosi 
konferencijoje priešinasi duoti Paryžius, biri. S. — Talki-j 
senatui pilną sutart ies tekstą, j "inkai baigia .raminti atsaky-j 
Sako, sutar t is bus duota ir pa- mą j vokiečiu atstovi koatr-Į 
skelbta viešai, kuomet aną pu-J pasiūlymus. 
tvirt ins vokie<"-mi. 

Senatorius Jobnson iš Cali-
lornia sako. jog jis turėsiąs ką 
daugiau |»asakyta apie Šalies 
administracijos politiką, jei 
senatas negausias sutart ies. 

VOKIEČIAI GELBĖJO IR 
GELBSTI R;TTSŲ BOL

ŠEVIKAMS. 

Tai prirodo Lietuvių atsto
vybė Paryžiuje. 

Sakoma. 
• I l t a i t V je 

jog Kaikune posmai 
busią atmainyti. ]>a-

kitain. 

BULGARAI EINA PRIEŠ 
SERBIJA. 

keisti 
IVl posmas apie buvusio 

kaizerio teisimą nebusiąs at-
I mainytas. Kaizeris \.\\< teisia-
; niiis už atliktus nežmoniškus 
|<birhus k;:rė< melu. 

SUKŽLĖ MAIŠTUS ANGLŲ I reikalaujamu j">09,000 kareivių. 
KARIUOMENĖ. Kongresas neaplenks nei 

oriaivvstės. šitai buvo reika-

Sakonia. bulgara i s laptai mo
bilizuojami. 

Washington. birž. S. — Pri. 

pusė milijono voieČių. Tie visi , , 1 ] s ' »<n-viais ir n< 
ševikui-plėšikui suskaklė ma
kaule. 

} 

pateks svetimon valdžion. 
I)r. Bauer pažymėjo, kad 

Tyrolio gyventojai, katrie lai
svę labjaus brangina už gy
vastį, nekuornet nesutiks su 
taikos sąlygomis. Kaip ji<\ 
taip vokiška Bobemijo? dalis 
šiandie užtarnauja visų vokie
čių prielankumą. 

Taikos sąlygos, anot minis-
terio, tiesiog pasmaugia Aus
triją. Todėl nutarta kreipties 
j talkininkus suminkštinti są
lygas. Xes kitaip nepramato
ma ramybė Europoje. 

Demonstracijos. 

Seimo atidarymo metu čia 
gatvėse Įvyko didelės demon
stracijos. Paniekinta taikos są
lygos, pagrūmota talkininkų 
misijai. 

Prakalbų metu pareikalauta 
nepatvirtinti taikos sutarties. 
Ir kuoveikiaus Austrijai susi
jungti su Vokietija. 

Centralinė Budapešto l>olše-
vikų valdžia pasiuntė kariuo
menę. Šita padegė valstiečiu 
sodžius ir bėgančius iš liepsnų 
žmones žudė kulkasvaidžiais. 
i>\ visus suimtuosius pakorė. 

Ir taip bolševikai išnaikino 
kelis tūkstančius vyru. mote
rių ir vaiku. 

L 

Copenhagen, birž. 7. — iš 
Balkanų pareina žinių, jogi »»«—«»««©«_ • - —'|WHOP;'•*• 

i r i ĮLU j l r a ^ M M slaptai mobilizuojami i koimn-so vi. šuju žemiu komi-j 
sumobilizuota kar iuom.nė j tetą aną ditiią liudijo Okkdio-j 

parube. j mos gubernatorius Rabertsoa 
ir Idahes gulH'rnatoritts Da-: 

Plymouth, Anglija, birž. 9.—(laujama $83,000,000 
Aną dieną čia maištus sukėlėLg, ? ki rs tik 15 milijonų. i " 
l.")(M) anglų kareivių, nesenaii Be to, republikonai a ts tovai !s iunčiama i Serbijo 
sugryžusių iš Palestinos. į darbuojasi, kad visi kareiviai ] >•>">• 

Kaivivių tarjM> af£reiškė|js k a r < v . i a n k „ Europoje kuovei j * • • ''" pirmiau 
rauplių epidemija. Karės vai- k j a n s hutn atšaukiami namo. buvo žinių, kad bulgarai niobi-
džia norėjo juos visus pasiųsti T r l a s Ž V I , ; i a ; sumažins išlai-
atvienėjimo stovyklon. Bet ka-! (]ap> 

reiviai nepaklausė. 

lizuojami. Tik m-buvo pasako
ma tos mobilizacijos prie
žastis. 

(ii dabar tv i r t inama, kad 

NEW YORK, birž. 8. — A-
merikos Lietuvių Tarybai pra
nešta, kad lietuvių atstovybė 
Paryžiuje taikos konferencijai 
indavė prirodymus apie vokie
čių išdavikiškus darbus Lie
tuvoje. 

Lietuvos teritoriją rusų bol
ševikams vokiečiai pavedė 
praeitą gruodžio mėnesi, ty. 
praėjus mėnesiui po paskelbi
mo armisticijos vakarų fronte. 

Vokiečiai Lietuvoje yra at
likę daugeli visokiu baisių pik-

! Daugelis kareivių reikalauja ' tadarybių. J i s areštavo ir šau-
farmų. įdė žmones, rekvizavo jų i u r ^ 

tas, pardavinėjo bolševikams 
ontrabandą, iimant 

ginklus ir amuniciją. 
Ties Zizmariais vokiečiai 

mėgino bolševikams parduoti 
.visą lietuvių batalijoną už 
D.OCO markių. 

Alytuje jie bolševikams ati
davė daugiau 40 savo kulka-
svaidžiu. 

FARMŲ KLAUSIMAS STIP 
RIAI PAREMIAMAS. 

Buvo paskui paskirstyti po į PIRKITE KARĖS TAUPY-
demobrlizacijos stovyklas. ;MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). tas veikiama prieš Seri>iją. 

SUSEKTA SUOKALBIS NU 
SUKTI VYRIAUSYBE. 

LENKU "KULTŪRA" 
LIETUVOJE. 

j KĄ LENKAI YRA ATLDSĘ 
VILNIUJE. 

lai. Žymesnieji miesto gyven- ;dynė 
toiai buvo suareštuoti, kanki-; įvvkiisios. I narni n 

zy«lu nic 
:<ai]> 

: m* 

4 intariamieji suokalbininkai 
suareštuota. 

žydų lavonai atrasta miesto 
gatvėse. 

k i t u r ;•(•-

l ' ie-k. 
išsipirkimui palaiko- j Vilniuje, 

mi. "' .Hs tą patyri 
Išviso visam Vilniuje, kaipį lenku ij- žydų laikraščiu ir net 

pažymima, nužudyta apie l.oOO nuo pačių žydu oryanizaciji,-
žmonių, (ii apie o.(HM) iš Vii- -atstovų, 
niaus deportuota Lydon. Gibson tvir t ina, kad lenkų 

Xuo suimtų ir palaikomų I neapkentimas žydu nepaeina 
žydų pareikalauta i 

kelis ka r tas I**-
.Muidu karštai panant s>ek-

retoriaus Lane sumanymą 
!>luoti kareiviams ir jarinin-
! kailis farmu. 

Sakė. kad las labai praktiš
kas daiktas buvusiems karei-

ivianis. Tas pauelbės išvystyti 
: žeindirbvste. 
j <iul..'niatorius Davis gavęs Miestas paimtas V° poros va 

" idausr laišku nuo kareiviu, ku-
j rie paremia sumanymą, ir nori 

iŠ Varšuvos!;_:..,,,|j f.,nniK 

VILLA PAĖMĘS CKIHUA-
KUA. 

landų smarkios kovos. 

REKRUTĄVIMUI KAREI 
VIŲ BUS IŠLEISTA 

VS18O,000. 

EI Paso. Eex., biri. 7. — Oia 
meksikoniškas laikraš-gautas 

tis La Patria praneša. kad 

'pirkimo.) iš neapykantos dH žydu tikė-
Paryžius, UnL SL-^Prirodo-|B n , r o reikalaujama nuo $l,.r)00! jimo, bei ekonominiais žvilg-

žiauru-H'gi $15,000, 
mai Vilniuje. Tai geriausia pa-j Sulig kitu pranešimu, pažy-j t \ ! i t ina. jotg b-n 

aiuti- minia dokumente, žydai gy-!kuose žyilai yra pasidalinv 
jimus surinko l)r. Raclimile- ventojai neapsakomai h" ' - " ' 
sako patys liudininkai. Liūdi- minia dokumente. 

PAŽADAMI RINKIMAI 
RUSIJOJE. 

mi lenku kariuomenė 
Detroit, Mich., birž. 0.—Oia 

teisdarystės ^-departamento 
agentai suareštavo 4 žmones. 
kurių tarpe yni vienas armi
jos oficioras. J ie intariami ta
me, kad norėjo nusukti $.'"!(">.- Į]<;ii pasiuntė lietuviu komisi- jvinėtojams uždraudė pantaPOCl 
000.000 parduodant vyriausy-jja i taikos konferencijoje. duoną žydams. 
bės karės medžiagą. ; Dokumente pažymima, kad; Tarpe balandžio 19 ir g«g«-

Agentai tvirtina, kad tasai; kuomet lenkai užėmė Vilniauspės 4, sakoma dokumente, Vil-
siiokalbis esąs platus. |»7fcMt|gelaBWbelio stoti, tą pačią die-i niaus žydams padaryta apie (i 
areštavimai ir kituose mios- ną jie pra<lėjo plėšti ir naikin-'milijonai rubliu nuostoliu. 

I s t i i a i s . 

1'oliaus ji 
žvdai gy- ' 

uivo!,Įvi dali. Viena dalis prielanki j 

Washington. birž. S. — Kr 
rės sekretorius pat virtino si 

i manvma. salia* 
Ue-1 

vič ir tuos indavė Lietuvos I persekiojami ir kankinami, lenkams, kita-
premjorui. Pastarasis tą pas- Lenkų valdžia duonos panda- prieš lenkus. 

mm 

-tiesiog kovoja. 

:uno šilą m*1 

kareiviu rekrutą- imu 
I.1U išleisiu $1850000. 

Šitie jiinigai ha 
rvaskelbimams Iaikras'-iuo-< 

PRAT'ATOMAS NAUJAS 
KABINETAS VOKIE 

TIJOJE. 

JAPONAI SUAREŠTAVĘ 
17.120 KOREONŲ. 

Suvirs 10.000 žmonių jau nu 
bausta kalėjimu. 

Pirmiausia bus nugalėti 
bolševikai. 

Washington, birž. 0.—Omsko 
valdžia. Siberijoje, pranešė 
taikos konferencijai Paryžiuje, 
kad Rusijoje kuoveikiaus bus 
pravesti rinkimai kuriamąjin 
susirinkimam kaip veik bus 
nugalėti bolševikai. 

Tai Kolčako valdžios paža
dėjimas talkininkams. Mano
ma, kad talkininkai pripažins 
tą valdžią. 

tuose. 
Vyriausybė įvairiuose mies

tuose turi sukrovus sau nerei
kalingos karės medžiagos ver
tės 2(H) milijonų dol. Ta me
džiaga paskirta parduoti. 

Sakoma, jog suokalbininkai 
$30,000,000 v-rtės tos medžia
gos norėję parduoti už mažus 
pinigus vokiečių agentams 
Meksikoje, (ii iš ten medžiaga 
turėjus bul pristatyta Vokie
tijon. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-

ti žydų namus, prisidengdami, 
:;inklu ir bolševikų ieškojimu. 
Lenkų iegijono kareivini pri
vertė žydus atidaryti savo 
krautuves, kurios del šeštadie
nio buvo uždarytos. 

Kova gatvėse. 

Dokumente sakoma, gatvėse 
prasidėjo 

Atrasta 54 lavonai. 

Laikotarpiu balandžio 1!) ir 
22 dienų miesto gatvėse at ra
sta ">4 žydu lavonai. 

Didžiuma nužudytų buvo pa
laidota ten. kur jie buvo nuž 
dyta. Todėl negalimas daiktas 
-uskaitvti visas žvdu aukas. 

Beriynas, b'nž. H. Pusofiei-
jaliai skelbiama, kad jei da
bartinis vokiečiu mini-teiiu 
kabinetas ats isakys patvir t in 

San Francisco, CaL, birž. 9. 
—(*'ionai japonų kall»oje lei
džiama- laikraštis vardu dapa-
ne-e- \:ei riean andai paskelbė 

I ( tai esąs ofieijalis )e;ineši-
ti 1; iko- -u lar l i . tuoimd bus j ,,.,^y į,*>ir l^landžio mėnesį,, 
Mil vertas naujas kabinetas su | Korėjoje japonai už sukibtam 

Į Vilią ir Angeles su savo ka-
riuomene paėmusiu ir nžval-

"džiusiu miestą Chihuahua, 
Tas Įvykę praeitą sekmadie

ni po poros valandų smarkaus 
j susirėmimo. 

Po paėmimo miesto Vilios 
. : Įsakymu t<T. nugalabinta 8 

-.-.:..„.. 'žmonės. 
(ien. Francisco tionzales at-

k-liavo i duarezą iš Mexico 
( i iy pagelbon pulkininkui 
Kscobar. k'.irs vadovauja Ju-
crezo garnizonui. 

(•en, t»onzales keliavo per 
Texaso valstiją leidžiant S. V. 
karės departamentui. 

Kizberireriu priešakyje. 

oo Ką sako S. V. pasiuntinys? 
susirėmimai balan-

<lžio L'-.' d. po pietą, kuomet 
miestas buvo apvalytas nuo j 
bolševikų. Žymus skaitlius žy-1 Washington, birž. 0.—Suv. 
du buvo nužudyta arba įmesta Valstijų pasiuntinys Varšavo-, siuntinystėje gauta žinia, kad 

MIRĖ PARAGUAY 
PREZIDENTAS. 

Buenos Aires, birž. f>.—no
nai Paraguay respublikos ]>a 

suareštavo 17.1J0 ž.moniii. 
I- suan-štuotu 1 < >.77<> nu 

i bausta kalėjimu, gi daugiau (i 
tukstančii! laukia bylu. 

BIRŽELIO 9, 1919 M. 

Cbieago i' apylinkės.— šian-
j kalėjimą. Nuo praeivių bnvo|je, Gibson, raportavo valsty- mirė minėtos respublikos pre- die gražus oras: rytoj gal bu-

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). atimami drabužiai, ypač ava-jbės departamentui, kad sker- ;zidentas, I)r. Manuel Franco. | a tmaina; ryt oj vešiau. 

STREIKAS PARYŽIUJE VO
KIEČIŲ PAREMIA

MAS? 

Paryžius, birž. S. — Pačiam 
Paryžiuje ir jo apskrityje 
šiandie streikuoja dešimtys 
tūkstančiu darbininkų. 

Kai-kurie spėja, kad ar 
kartais to streiko neparemia 
pinigiškai vokiečiai, 

r.-d kad darbininkus kursto 
bolsevikizmo agentai — tai 
tas tiesa. 

ffi 
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•'» i II iujĮmuir îinuMv i , j . <•>* * V . 

/ 

: 

\ 

r ^^ 



~ ~ r • • ^-as- — - 1 • I » « I I — 

y 

DRAUGI* 

•••"•^•P* 

"DRAUGAS ?» 

U T H l ' A X I . \ X D.UI.Y FIUEKD 
PnbUshed Daily K.v«t j»t Suiitiays by 
D R A I G A S Pl'BLISII.'.VG CO., I I M \ , 
1800 W. 46th St., Ci icaco , Illinois. 

TEKMS OF bl'KSCKlPTION 
One Vear $3.00 
Six Moatbs $3.oo 
Tbur%day's Editiou %1.\H) 

At NEWS-STANI>S 2c A COPY 
Advc-rti»iug rutes ou applicatiou 

skirti tėvynei naudingo darbo 
nuo partyvio riksmo. Tai ir 
viskas. Tie žiopliai, kol pri
klausė prie mųs, vis buvo pa
lenkę ausi prie mus priešų. 
Netekti šitokių asmenų yra 
neskaudus nuostolis. 

•Svarbiausia A. L. Tarybos 
posėdžio dalis buvo raportai iš 
Europos apie Paryžiaus politi
ką. Tuodu raportai užėmė visą 
laikų prieš pietus. Čia per ilga 
butų paduoti jųdviejų turini. 
P-a i Mastauskas ir Česnulis 
už keliolikos dienų bus Chiea-
j»ojo ir atkaltos tuodu raportu 
dideliame visų lietuvių katali
kų susirinkime. 

Uapoi-{uosi- Ituvo dai.utu žy
mėtinu, būtent ištikimybė da
bartiniai Lietuvos valdžiai ir 

:"DRAUGAS" PUBLISHING CO.j "u*, stis. kad kiek galima grei-
1800 W. 46th St., Chl'cago, III.kiaušiai butų patenkinti visi 

; Tvk-fouas, M.KUJI.> c m demokratybės geismai Lietu-
fe.—i^s~\ V((S sutvarkyme. 

I J E T l ' V l l ' KAT.VL1KI' D1KSKAŠT1S 

"DRAUGAS" 
' Kiiia ka-il» na i>.«kyrus m<l.'I<lnniu-. 

P K t M M E N K S KAINA: 
Mitams S."»«K* 
Pusei Metų $a.OO 

Prenumeratų, mokasi i.škulno. J-ai-
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Nauju Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir sena.-
adresas. l'iniįcai Keliausią siųsti išper-
kant krasoje ar e\pr<se "Moncy Order" 

. arba įded.int pinigus j rt KiMniot.i 
laišką. 

riu*, rašydamas j Amerikos 
lietuvių laikraštiją (žiūrėk 
" T ė v y n ė " No. 20 i r ' 'Lietu
v a " No. 114), padaro labai 
svarbius įtarimus ir apkaltini-

į 

I 

: Amerikos lietuviy 
Tarybos Posėdis. 

J Semloje, birželio 4 d.. 1919 
!'m., \Vasliingtoii, D. C . viešbu
t y j e The \Vashingtoii buvo 
: : A. L. Tarybos po.-ėdis. I 
" j i susirinko beveik visi Tarv-
*;bos nariai. Neperdidžiausiamv 
;;kambaryje A beveik sunku bu-
*."vo kvėpuoti, nors langai buvo j 

atdari. Posėdžio protokolas Į 
su raportais pp. Miistausko ir 

..Česnulio bus apgarsintas vie
šai ir mes tikimės ji perspauz-

-dinti. kaip tik taps atsiųstas. 
"^Kol kas norime pasidalinti tik 

įspūdžiais. 
Pirmas ir svarbiausias Įspū

dis buvo tas, kad lietuvių ka
talikų sutartis su tautieėiais li
beralais mažėja, ir kad to ma
žėjimo priežastim yra sukty
bių pilna liberalu taktika. Jų 
partijoje ima viršų srovė visai 

. nebranginanti padorumo, nei 
etikos, nei savo garbės. A. L. 
Tarybai prisiėjo apsvarstyti 
ne vieną tos rūšies faktą. Dis-

• kusi jų metu kaikurie net išsi-
; tarė, buk liberalų partija, jei 
1 toliau eis tais paėiais keliais. 
'. tai taps organizuota šmeižikų 
! gauja. 

J i jau iki Šiol šmeižė mųs 
--delegatus i Kuropą, šmeižė 

katalikų dvasiškiją apskritai ir 
kaikuriuos žymesniuosius ka 
nigus: Kemešį, Albaviėių yp»-

Sv. Cecilijos Dr-ja. 
Kas ištroškusiam žmogui 

paduoda lašą vandens, tas su
kelia meilę jo širdyje, nudžiu
gina gerus matanėius, palink
smina ir pagerbia visu Tėvą 
danguje. 

Chieajros našlaiėiams reikia 
namo. Kaikurios draugijos, ne-
šiodamos šventųjų vardus, 1K>-
dievių spaustuvėse pasigami
na lapų, sukeliančiu girtybės 
pagundas ne- vien girtuok
liams, bet ir papratusiems ne
klausyti viliojimų. Iš prigun-

Trukdoma Lietuvos badau
jančiųjų šelpimo darbas. 

Po tokiu pat antgalviu p. j tai pakalbėsim gale šio straips-
V. K. Račkauskas, Ain. Liet. nio. 
Centralio Komiteto .sekreto-! (j) p r į e g a i 0 p . Račkaus

kas užreiškia: 
"Vadinasi, sulaikyta Lietu

vos šelpimo d a r b a s ! " 
Visai klaidingas i r neteisin-

... . . . .. , . ,gas užreiškimas. Šelpimas ir 
mus hk/.ekutvvio Komiteto ir » . . , , . . 

Į šelpimo darbas nėra nei sus
tabdytas nei sulaikytas. Ame
rikos Raudonasis Kryžius nu
tarė šelpti Lietuvą, pradėjo 
šelpti, dabar šelpia ir ateityje 
šelps ją — išimtinai savais 
pinigais. Tas pats yra ir su A-
meriean Relief Administra-
tion. Jie nutarė šelpti ir šel
pia. 

7) Tame pa t straipsnyje p. 
Račkauskas paduoda nuo Am. 

kaus- Ra uJonojo Kryžiaus laišką, 
gauta G d. gegužio, kuriame 

A M E R I K O S LIETUVIAI! 

M. J . Viniko. Kadangi tie 
įtarimai yra begalo rūstus jei
gu teisingi, o dar rūstesni jei
gu neteisingi, nes tąsyk jie pa
rodys kuomi mūsų niekurie 
veikėjai užsiima laike Šio, vi
sų svarbiausio Lietuvos gy
venime momento. Tad pilnas 
paaiškinimas, kas ir kaip iš-
tiesų yra atsitikę yra svarbu, 
kad butų pilnai žinoma mūsų 
visuomenei. 

1) Straipsnyje p. Rackam 
kas rašo: 

"—Ekzokutyvis abieji] Ta- s a k ° ' kyd PP" * i m k a s ir l^1'-
rvbu Komitetas kablegrama I 5 * 1 * " ! l a n k ^ Raudoname 
krvipėsi į Lietuvos atstovus ! K r-VŽ,UJe r o i k a k ių pinigų. 

p a i a r d a m a ^ r ^ a d j I > i t X a i g ° j e ' t a i " ° 1 > a t " T 6 v y -Paryžiuje, 
jie, drauge su Amerikos atsto- j 
vais, pasimatytų su pulkinin
ku Olds ir drauge išrištų 
klausimą Lietuvių Dienos p i 
vigų." 

Tokio kablegramo Ekzeku-

dvtu .los pelno daug pinigo. 
lx-t našlaičiai joms nerupi. 

Kaip linksma, kad tokių 
draugijų yra nedaug. Kitos 
beveik visos ir vadinasi kata
likiškai ir apsieina krikščionis 
kai. Prie šitų reikia priskaity-
ti &v. Cecilijos draugiją Nortb 
Sidėjo. Ta gerbtinų asmenų 
protinga ir dori vienybė birže
lio 2 d. paskyrė ir Įdavė Lab
daringosios Sąjungos iždinin
kui šešiasdešimts dolieriu. 

Ka t ra kita draugija su ja 
susilygins! Apie pralenkimą 
nėra kallms! 

nes" numeryje rašoma: 
"Potam kaip jisai (Dr. 

Bielskis) su p . Yiniku sustab
dė šelpimą badaujančios Lie
tuvos". 

Yra tai baisus apkaltini-
tyvis Komitetas niekad ne- j m a s> o yi>aČ, kad p. Račkaus-
siuntė nei į Paryžių, nei į j o - | k a < P i I l iai %**>> ka<i ta* ap-
kią kitą vietą. kaltinimas y ra visai neteisin-

2) Toliau straipsnyje skam- feras ir kas da r aršiau — gal 
| ) a : but sufabrikuotas. 

-|}<t Kkz.kutvvis Komite-i ^ k a s - ^ i S t i e ^ u atsitiko 
tas savo keliu skelbė, jog j i s | Kodd p. l tačkauskas ir nieku-
paimąs t uo . pinigus, i s a v o j ™ *> sandarbmmkai pradėjo 
rankas, nors tokiam žingsniui I v a r > U ^ t e m a t i š k ą agitaciją 
neturėjo autorizavimo nuo 
Centralio Komiteto." 

Ant tiek, ant kiek Ekzeku-
tyvio Komiteto nariai žino, 

ir šmeižimą Ekzekutyvio Ko
miteto ir jo nar ių? Tuo-gi pat 
kartu šaukdamas, kad kiti Lie
tuvos priešai atakuoja ir 

suidriai sutver-
val-

PALENGVINA ĮGYTI 
NAMUS. 

Naujas Projektas padėti Dar
bininkams Įsigyti Namus. 

tingai. Liberalai daugiausiai 
intarinėja p. Mastauską. taiiri j 
ji Tarvba išsirinko pirmininku 
šitiems metams. 

Kaikurie kalbėtojai tvirtino, 
kad dabar laikas pakreipti vi
sas jėgas į partijinę kovą, nes 
liberalai stiprina savo pozici
jas, kenkia mums ir Lietuvai. 
kol mes d i ritame vien bendrus 

Kai kurie lokaliai komite
tai, kurie buvo sudaryti , kad 
sumažinti plėšimą nuomų už 
namus, pradėjo veikti naują 
darbą, kad palengvinti nuo
mas, padedant įvairiems veikė-
j.\n:s, kurie stengias padau
ginti namų skaičių. 

Pranešimas, kju-į jyavo na
mu registracijos ir informa
cijos skyrius prie Suv. Vals
tiją Apgyvendinimo Korpo-

cijos suteikia pieną, raginant 
darbininkus statyti savo nuo-
savius namus. Toks pienas bu
vo pradėtas pildyti buvusio 
pirmininko Kent Profiteerimr 

tėvynės darbus. E e i kai l iu 
iškilo obalsis stoti i partijinę 
kovą už krikščionių demokratų 
idealus. Nors tas obalsis nepa
teko nei Į vieną ofieijalį Ta
rybos nutarimą a rita šiaip 
raštą, teėiaus nebuvo imi žy
maus pasipriešinimo jam. 

Vieiii ji pripažino, kiti ne
norėjo ginčytis, kad necaiši-
nus laiko reikalingo tiesiogi
niam darbui. 

Mes čionai pažymime, kad 
su tuo obalsiu visai nesutinka
me. Tegu liberalai sau veda 
savo partijinę politiką, togu 
jie kenkia tuo partyvišku ir 
Lietuvai ir mums. Xei tėvynė j tenka padėti išstatyti namų už 
nei mes taip urnai nemirsime. $250.000 vertės. Tuo pačiu lai-
Xetoksimc kelių šimtų žioplių.jku tie. kurie stato namus iš-
nemokančių a r nenorinčių a t - |moka savo skolą po vieną nuo-

Komiteto. Xew Londone. Conn. 
j tą pieną i neina inkorporo-

t;i bendrovė su $2-").(H)«) kapi
talo. Tokie darbininkai, kurie 
gali išmokėti 10 nuošimčių 
namų ir loto vertės, gaus 
r>0rr paskolos if bankos ant 
pirmojo mortgage. o likusius 
40 r ; gau s iš liendntvės. kuri 
paims kaipo užtikrinimą ant
rąjį mortgage. Xcvv Londono 
darbininkai sutiko paskolinti 
bendrovei iki ~~)r'< antrojo 
mortgage, kuris duodam; 
kaipo užtikrinimas. Taip ben
drovės fondas indėtas į nuo
savybę išneša nedaugiau kaip 
10 nuošimčių nuosavybės ver
tės ir bendrovėj kapitalo už-

tokio skelbimo, kad Ekzeku-1Sr«»i»a mūsų 
tvvis Komitetas painias t u o s l t a s Į ta igas — mūsų 
pinigus be Centralio Komiteto j d ž i * < ž i u r - " T ė v y n ė " Xo. 22 
autorizavimo, niekad nebuvo I * * * 3 0 ' 1 9 1 9 ' P° ant^alviais 
padarvta. j "Odel i s Mit ingas", Peržvalga 

3) Toliau rašoma: "Nesenai | r k i , u r >- ^ J a » S > P- Račkaus-
paskelbti kablegramai i š E u r o - | k a f s u r a d ^ k a d J° š l n a l l J ; i 

pos (pavzd. inž. T. Xaruševi- | a u k a n 0 - a I , > ^ga\ mūsų įsta-
čiaus ir J . S. Lopatto) parodo, į t y m u į , J a , n n i e k o atsakyti . 
jog Am. Raud. Kryž. ir H. 
Hoover jau siunčia Lietuvon 
maistą, drabužius ir medika
mentus, panaudodami tam dar
bui likusius nuo Lietuviu Die
nos pinigus." Tokių kable-
gramų nei nuo p. Noraus nei 
nuo p. Lopatto niekad nega
vom. 

4) Toliau yra cituojama: 
" I š Am. Liet. Tarybos pro
tokolo (iš 4 d. balandžio) 
Kkz. Komiteto delegacija 
4 d. balandžio jau lankėsi 

mat Ekz. Kom. nariams yra 
neleistina leisties i sriovinę 
agitaciją, tai drąsiai ir "vyr iš 
k a i " griebiasi gelbėti Lietu
vą — šmeiždamas Ekzekutyvi 
Komitetą ir į tardamas jo na
rius visokiais peiktinais dar
bais, ir tuomi paralyžiuodama^ 
jų darbą, ir tuomi ardydamas 
Am. Lietuvių atstovybės veiki
mą AVasbingtone, įtraukiant 
juos Į polemiką, o at i traukiant 
nuo reikalingo darbo. Labai 
"k i l t a s " tikslas ir priemo-

, nės. o vpač, kad p . Račkaus 
Raudoname Kryžiuje ir pra- j k u i j a n * n o n a u j o s . 
šė, kad Liet. Dienos pinigai 
butų perduoti Ekz. Komite-

' tui'l 
Xieko panašo suminėtame 

protokole nėra. Sis protokolas 
tilpo mūsų spaudoj ir p . Rač
kauskas jo turinį beabejo ži
no. 

5) Toliau sakoma: 
Tad jam (Centraliam Ko 

Priežastys, iššaukiančios da
bartinius užsipuolimus, prasi
dėjo nuo Ekz. Kom. nutari
mo, kad kreipties prie Ameri
kos valdžios ir jos įstaigų su 
prašymu pagelbos Lietuvai. 

Su tuo tikslu buvo nueita į 
Am. Raudonąjį Kryžių, ba
landžio 4 d. Išdėstėm Lietu-

mitetui) nesunku b u s per- j v o s ™rg.ngą padėjimą ir pra-
gyventi ir pasikėsinimas at-1 š ( ' m s u t o i k t i Pagolbą. Am. 
imti iš jo. jam to nežinant,: ^udonasi< Kryžius sutiko 
Lietuviu Dienos pinigus", i t u o- ' a i I S d u o t i P 8 ^ 1 ^ i r t l l ° -
K iek t<d iausako : "Ekz .Ko- ! - i a u ^ t:-' ^ ' - i d l o n « - Pasiuntė 
mitetas iki šiol dar nematė į kablcgramn įsakymą pulkinin-

oficijaliai p r a - į k u l 0 , ( l s ' Paryžiuje, o mums 
•šti. jog jis užsiima pirki- ' I 'n t a r ( ' ' t u o ' P«s»«sti sekanti 

I kablejrramą mūsų atstovui. 

reikaimgu 
m 
mu maisto". 
šitos nesvarios insinuaeij o s ; prof. Valdemarui. 

a < l j)iieš Ekz. Kom. yra visai ne-į 
)tamatuotos ir gal but padary- j Valdomar 

April 4. 1919. 

tos su kokiu nors tikslu. Apie 

šimti per mėnesį. Taip ben
drovė turi užtektinai kapitalo, 
kad varyti toliau savo darbą. 

Išmokėjus antrąjį inortęage Cross relief mission to Litb-
bendrovė inteikia savininkui uania with Colonel Olds. Red 
visus raštus. ,Cross Commissioner to Euro-i 

llotel Palais D'or^ay 
Paris 

American National Bei 
Cross reeomends tbat you 
take up tbe ąuestion oi Red 

Gyvename didžiausių per-
versmių laikais. Po mūsų aki
mis keičiasi senoji pasaulio 
tvarka , kilu nuo senovės pa
vergtosios tautos, griūva seno
ji tyronija, o iš griuvėsių ke
liasi tautos, kurios per tiek 
amžių buvo skaitomos už miru
sias. Tokių kįlančiųjų tautų 
tarpe y r a mūsų tėvynė Lietu
va. 

Lietuva kila, ji pradeda eiti 
į svietą kaipo laisva, savistovi 
valstija. Bot tai nelengvas dar
bas, ypat ingai tuomet, kuomet 
priešai iš visų pusių apsupę ir 
kiekvienas stengiasi pavergti . 
Iš vienos pusės rusai, iš kitos 
lenkai, o iŠ trečios vokiečiai 
nenori nei vieno žemės šmote
lio apleisti . 

Lietuvos lietuviai deda visas 
pas tangas , kad tik numesti 
pančius, mes-gi, nois toliau 
gyvendami, tečiau turime jų 
toms pastangoms padėti , nes 
mums tur i ta ippat rūpėti tė
vynės gerovė ir laimė, turi rū
pėti, kad sviete įvykių demo
kratiškoji tvarka, už kurią mes 
amerikiečiai sykiu su alijan-
tais kovojame. 

Tuo visu remdamies, Xe\v 
Yorko apielinkės lietuviai šau
kia visuotiną seimą, kuris at
sibus Xe\v Yorko mieste, bir
želio 22 ir 23 d. T seimą kvie
čiame visas Xo\v Yorko, Hfav 
Je r sey ir Conneeticuto lietu
viškas draugijas , parapi jas , 
laikraštininkus ir visus lietu
vius, s. 

Seime turi dalyvauti kuo-
daugiausia lietuvių ir turi bū
ti svars ty ta sekanti dalykai: 

1. Reikalavimas neprigul-
mingos Lietuvos pripažinimo. 

2. Reikalavimas, kad Prūsų 
Lietuva butų priskirta prie 
Didžiosios Lietuvos, inimant 
Klaipėdos miestą i r Nemuno 
intaką. 

3. P ro tes tas prieš Nemuno 
padarymą tarptautišku. 

4. Protestuot i prieš lenkus, 
bolševikus, Kolčaką ir kitus 
kėsinančius pavergti Lietuvą. 

5. Kariuomenės, Raudonojo 
Kryžiaus organizavimas. 

Be to tur i būti apsvarstyta 
daug kitu dalykų, kurių visu 
čia nesuskaitliuosi. 

Taigi . Amerikos lietuviai, 
visi rengkitės į seimą. 

Draugijos tesiunčia po vie
ną atstovą nuo dvidešimt pen
kių narių, parapijos po šešius, 
laikraščiai po t r is nuo kiek
vienos redakcijos. 

Tad-gi visi, kas tik turi nors 
kibi rkštėlę meilės Tėvynės 
Lietuvos, važiuokite viršminė-
tan seiman. Visi iš viršminėtų 
kolonijų draugijų delegatai 
Seiman, Seiman! 

Reikia atsiminti , kad apie 
birželio 20 d. atvažiuoja iš Lie
tuvos jos piliečių delegacija, 
susidedanti iš pulkininko Gal
vydžio, karininko Natkevi
čiaus ir p . K. Pakšto. J ie kaip 
kar tas bus ir mūsų seime, pra
neš mums. ko niro mūsų tė \y-
nė Lietuva reikalauja. 

Apie seimo vietą bus pra
nešta vėliau. 

Pirmadienis, 
— • 

; 

dienis, birželis 9, 1919 

Su Lietuviškais Parašais 

PAVEIKSLAI 
tįm ų i 

Lietuviai Amerikoje. 
PHILADELPHIA, PA. 

Pažinkime vilką avies kailyj. 
Pirmosios Komunijos Atmintis 

.19 . . . . .m. 
Mieste 

Priėmė Pirmąją, Komuniją 
Bažnyčioje 

Klebonas Kun. 
Spalvuoti paveilislai 14x9 colių. Kaina 15c. 

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

"DRAUGO" KNY6YMS, 1800 W. 46tt St., CfliMgO, I I . 
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Bell System 

Nauji Telefono Mokesčiai 
Ima Veikti 

Sausio 21 d., 1919 m. tienerališkas Pačtos vir
šininkas nustatė naujus mokesčius už telefo
no vartojimą atskirose valstijose, o ta ippat 
ir telefonuojant iš vienos valstijos į ki tas. 
Atskirų valstijų mokesčiai nebuvo imami, 
deltų, kad Vyriausias Teismas Cook Pavieto 
uždraudė tai daryti. 

Nesenai padarytas nutarimas Vyriausiojo Su
vienytų Valstijų Teismo duoda galybę Gene-
rališkani Pačtos Viršininkui nustatyti telef'o-
i'ono kainas ir atskirų valstijų mokesčiai se
niau jiaskelbti Oenerališko Pačtos Viršininko, 
bus dabar priimti Illinois valstijoje. 

Kaip bus imami mokesčiai už telefono patarna
vimą ir už " longdistance"—apie tai jmaiš-
kinta 8 ir 9 puslapyje naujai spauzdinamoj 
"Telephone Direetory." 

CEICAGO TELEPHONE COMPANY 

y 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
MAŽOJI LIETUVA. 

Klaipėdos lietuvių susirinki
mas. 

Seimo rengimo komisija: 
K. J . Krušinskas, pirm. 

V. Vaškas, rast. 

pe in Par is . Have some Ame
rican Lithuanian see Olds and 
tell hini tbat S0O,(X)0 Litbua-
nians in America have eontri-
buted their share to Ameri
can Ked Cross but no relief 
work whatever has been done 

Š. m. vasario 28 d. lietuvių 
draugijos " 'Sandaros '" svetai
nėje lietuviai padarė susirin
kimą. Susirinko pilna svetai
nė (salė) žmonių. Pirminin
kas p. Skėrys, pradėdamas 
susirinkimą, pasakęs: "Ger
biamieji svečiai! mes susiėjo
me pačių lietuvių statytoje 
svetainėje pasikalbėti savo 
reikalais. Tauta savo gerovę 
tik tuomet atsieks, kai jos 
žmonės susijungs. Tuo tikslu 
ir pulkelis mūsų lietuvių šito
je salėje šio mėnesio 12 d. 
įsteigėme šitą mūsų draugija. 
Laikai yra labai neramus, at
eitis tamsi. Dėlto visos tautos I 
dabar stengiasi jungdamosi 
sustiprėti, kad išliktų gyvos 
ir galėtų laisvai gyventi. Toks 
ir mūsų draugijos tikslas. 500 
metų vokiečiai ant mus po
navo. Buvome jiems visame 
ištikimi ir visu kuo lygiai da
linomės. Per šį karą Vokieti
j a sugriuvo ir galutinai irsta. 
Jau rodosi lyg jai visai nebū
tų ateities, lyg Dievas nuo 
jos atstojo už tai, kad taip di
džiavosi. Visas pasaulis jos 
neapkenčia. Jširdę ant jos ir 
jos buvę draugai, išskyrus 
gal Austrijos vokiečius. Kas 
bus tat su mumis, lietuviais? 
Ar išsigelbėsime nuo šito 
grimstaneio laivo.' Mes esame 
iš žiliausios senovės mūsų tė
vų žemėje. Dėlto norime ran-in Li thuania. Support of A-

morican National Red Cross j kas pakelti, kad susistiprėtu-

pajėgos sustiprės i r mūsų 
balsas bus galingesnis. Vokie
čiai kenčia l>adą ir šaukia pa- . 
gelbos, — negauna. Lenkai 
paprašė — ir štai Dancige sto
vi 12 -garlaivių su maistu 
jiems. Lenkas visko pasiekia, 
kad sandoroj gyvena. Je igu 
susijungsime tai i r mes visko 
pasieksime." % . Ą 

P. Baltre kalbėjęs apie drau
gijos siekimus. Jie esą dvejopi* 
tautos ir ukio.Pamatiniais P ru 
sij 1858 m. įstatymais i r nevo
kiškosios tautos turėjusios ly
gias su vokiečiais kalbos tei
ses — kaip mokyklose, ta ip 
ir valdžios įstaigose. Tačiau, 

j ilgainiui ir ypačiai po Prancu-
'zų 1870 m. karo jų (kitų 
tautų) kalbos buvusios ir iš 
mokyklų ir iš valdžios įstaigų 
išmestos ir mokytojams net 
buvo premijos mokamos už 
vokiečių dvasios vaikams f 
skiepijimą. Tatai d a r i r šian
dien esą daroma. 

Ponas Kairys ragino dau
giau vaikų į mokytojus leisti. 
Xaujoje gadynėje vaikai ne
tur i būti vokietinami. Ponas 
Dr. Gaigalaitis jam pri tarė , 
pridėdamas, kad ligšiol moky
klose vokietinama ir mokyto
jams negalima pasirodyti lie
tuviais esant. Visi kalbėtojai 
ragino jungtis, kad savo tei
sių iškovojus. 

• 'L ie tuva" Kaunas 

Philadelpbijos lietuviškieji 
bolševikai, turbūt nujausdami 
besiartinant bolševikizmui ga
lą, ar ką, neriasi iš kailio be-
agituodami prisidėti prie jų. 

^ J i e , nelyginant pikta dvasia 
tūlame aprašyme, norėdama 
suklaidinti žmones ir įvesti į 
piktą, pasivertė i r kunigu, ir 
ponu ir prastu darbininku, te
čiau dorų žmonių negalėjo su-
gundinti Ir įvesti į pikta. Taip 
daro ir Philadelpbijos bolševi
kai. Tūlas laikas atgal jie var
tom negražiausias priemones 
šmeižimui vyčių ir katalikiš
kos visuomenės. Kada tuo bū
du jiems nepavyko nieko at
siekti, ėmėsi kitokių priemo
nių. 

Gegužio 23 d. ant gatvių ir 
po įvairius kampus pasirodė 
plekatai—atsišaukimas į vy
čius, kuriuose rašoma: "Drau 
gai Vyčiai. Jus esate darbi
ninkai. Užtat jus i r mes tarpe 
savęs esame draugai, darbo ir 
vargo draugai. Pamislikit, gir
di, ir atsakykit kožnas sau: A r 
vyčių kuopa yra darbininkiš
k a ? " ir tt. Matote jie, bolše
vikai, draugiškumu prisiden
gę, vilkai avies kailiu įsivilkę 
nori suklaidinti katalikišką 
jaunuomenę. Bet toli gražu iki 
to. Vyčiai y ra ganėtinai susi
pratę; jie j au ne vaikai, pa
žįsta draugus bolševikus ir ži
no kokį jie * 'rojų" rengia. 

Vyčiai, katalikiška jaunuo 
menė! Susiglauskime arčiau. 
Susispieskime į vien?} buri i r 

^.eikime tuo keliu^ kuriuo sie
kiama obalsis: Dievas i r tėvy
nė ir kuriuo ėjo mūsų tėvai, 
išauklėdami mus dorais. Bol
ševikų " ro jus"—tai reroras. 
palaidas gyvenimas; bolševikai 
doroje yra nupuolę iki žemiau
sio laipsnio. Lietuviški bolše
vikai nėra kas "kitas, kaip tik 
pats tamsiausias elementas, 
kuris eidamas Trockio pėdo
mis, nori, kad ir kiti eitų. 

V Vystanti šakelė 

Nei viena katalikiška drau
gija neturėtų pamiršti Katali
kų Vienybės. J u k šitoje kolo
nijoje turime I l -rą skyrių. 
Bukime visi veikėjais i r padir
bėkime taip, kad nei jokia ka
talikiškoji draugija nepaliktų 
neįstojus į šį skyrių. 

Yra būtinas reikalas visiems 
tvirtai susiorganizuoti. 

* 

Nors visos katalikiškos drau
gijos yra priešingos liberalų-
laisvamanių seimui, tečiaus 
dėlei formališkumo, parodymo 
upo, neabejotino užreiškimo, 
jos per savo susirinkimus iš
neša rezoliucijas prieš šį sei
mą su pasižadėjimu remti tik
tai tokį seimą, kurį šauks abi 
Tarybi per Ekzekutyvi Komi
tetą. 

Dabar, kuomet oras šiltas, 
užeikite Darbininkų Užeigon, 
1447 So. 50th Ave., o ten at
vėsite, nes ji visuomenei pa
tarnauja. 

* 

Sekmadienio, birželio 1 d., 
ryte, 12-tos gatvės karais va
liuojant vienas lenkas pajuto 
savo kišeniuje svetimą ranką. 
Vagilius, savo ranką spėjęs iš
traukti, pradėjo bėgti. Savi
ninkas kišeniaus jį vijos ir 
pagavo. Vagilių suareštavo. 
Žmones, pasisaugokite su pini
gais. Praeitą vasarą daugeliui 
žmonių neteko pajusti vagi
lio rankos jų kišeniuje, ne
teko jo vyties i r užtai neteko 
gerokai pinigų. Šią vasarą bu
kime atsargesnL 

Šalę klebonijos, an t kiemo, 
būrys jaunikaičių įsitaisė 
"tennis court" i r dabar daž
nai žaidžia. Tas pagirtina. Ga
lėtų ir kitokių padorų žaislų 
įsitaisyti. 

Z—5. 

Trumpos Žineles* 

CICERO, ILL. 

M 

" D R A U G O " PRIETELIAMS 
REIKIA ŽINOTI 

assured if Olds jme i r balsą pačiuoti, kad gautu :,: 

Kad vietoje atsisakiusio p . J. 
Mozerio, dabar " D r a a g o " 
agentu yra p. A. VALANČIUS, 
1442 SO. 49th AVE., CICERO, 

deeidi^^favorablv./ ~ ' : . '* 
Vinikas, 3 & u s . 'Bielskis. 
> ̂ (Daugiau bus).' v.j,' 

nie pagelias. Kad tai pavyktų^*°.? tf8^" 
turime • jungtis kaimuose ir!P** P&S jį. 

Briželio 15 d. š v . Antano 
dr-ja turės savo pikniką Berg-
man's darže. Verta ją parem
ti, nes ji pradeda vis labinus 
atjausti tautos ir bažnyčios 
reikalus. Pastaraisiais laikais 
parodė savo susipratimą. Ne
duoda įsiviešpatauti negeisti
niems gaivalams. Is to gi.lime 
pasidžiaugti. 

* 

Kiekvienas atsimena praeito 
meto pasisekimą parapijos 
piknike. Taip ir šįmet bus. Gal 
dar labiaus pasiseks, nes jng 
dabar nekariaujama, bemaž 
visas jaunimas sugrįžęs. Taigi 
džiaugkimės. Su džiaugsmu 
galima ir uoliaus pasidarbuo
ti dol parapijos pikniko. J is 
atsibus liepos 27 d., National 
darže. Tai ar kas pasilik.' tą 
dieną namieje? Juk tai r-us 
kaip ir parapijos šventė? 

* 
Dolko susilpnėjo katalikiš

kos spaudos platinimo dar
bas? Juk kelios draugijos bu
vo pasižadėjusios kalnus nu
versti tame darbe? Tokiame 
darbe negali būti poilsio, nes 
jis kenksmingas. Subruskime! 

L. Vyčių 14-ta kuopa turės 
savo gegužinę birželio 15 d., 
Riverside, 111. Jaunimas galės 
ra gamtuže pasidžiaugti. 

Boston, Mass. Gegužio 30 d. 
čia atsibuvo 300 vaikų lietuvių 
maršavimas. Prasidėjo nuo Šv. 
Petro bažnyčios. Ėjo gražiai 
sutvarkytomis eilėmis, nešini 
pirmoje vietoje kryžių, paskui 
vėliavėles ir altorėlius. Pobaž-
nytinėje svetainėje buvo už
kandžiai. 

Nedėlioję, gegužio 25 d. Lie
tuvos Dukterų draugija po 
globa Švenč. Marijos turėjo 
vakarą su prakalbomis, daino
mis. Kalbėjo ponia Čižiuvienė, 
Pr. Gudas, Dr. Jakimavičius, 
o kun. Urbonavičius, atlaikęs 
išryto šv. Mišias ant jų inten
cijos, pasakė pritaikintą pa
mokslą. 

Šv. Jono Evan. BĮ. dr-ja pa
aukojo Tautos Fondui $75.00. 

Eli2abeth, N. Y. č ia per 17 
mėn. gyveno kun. Daniunas. 
Dabar neseniai atsisveikino ir 
išvažiavo, kaip spėjama, Chi-
cagon. 

WosceSter, Mass. Taip vadi
namoje miesto formoje yra 
apie 40 vyrų. Jų tarpe yra ir 
gerų tėvynainių. Kuomet bu
vo renkami parašai po petici
ja, ta i čia surinko apie 1000 
parašų. Ypatingai Juozas Ga-
levičius pasidarbavo. Surinko 
apie 700 parašų. 

Detroit, Mich. č i a buvo strei
kų. Vienos dirbtuvės darbinin
kai, laikydamies vienybės ir 
sntarties, laimėjo, o su kito
mis, pradėjus socijalistams 
skebauti, nežinia kaip bus. 
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"DRAUGAS ?» 

U T H l ' A X I . \ X D.UI.Y FIUEKD 
PnbUshed Daily K.v«t j»t Suiitiays by 
D R A I G A S Pl'BLISII.'.VG CO., I I M \ , 
1800 W. 46th St., Ci icaco , Illinois. 

TEKMS OF bl'KSCKlPTION 
One Vear $3.00 
Six Moatbs $3.oo 
Tbur%day's Editiou %1.\H) 

At NEWS-STANI>S 2c A COPY 
Advc-rti»iug rutes ou applicatiou 

skirti tėvynei naudingo darbo 
nuo partyvio riksmo. Tai ir 
viskas. Tie žiopliai, kol pri
klausė prie mųs, vis buvo pa
lenkę ausi prie mus priešų. 
Netekti šitokių asmenų yra 
neskaudus nuostolis. 

•Svarbiausia A. L. Tarybos 
posėdžio dalis buvo raportai iš 
Europos apie Paryžiaus politi
ką. Tuodu raportai užėmė visą 
laikų prieš pietus. Čia per ilga 
butų paduoti jųdviejų turini. 
P-a i Mastauskas ir Česnulis 
už keliolikos dienų bus Chiea-
j»ojo ir atkaltos tuodu raportu 
dideliame visų lietuvių katali
kų susirinkime. 

Uapoi-{uosi- Ituvo dai.utu žy
mėtinu, būtent ištikimybė da
bartiniai Lietuvos valdžiai ir 

:"DRAUGAS" PUBLISHING CO.j "u*, stis. kad kiek galima grei-
1800 W. 46th St., Chl'cago, III.kiaušiai butų patenkinti visi 

; Tvk-fouas, M.KUJI.> c m demokratybės geismai Lietu-
fe.—i^s~\ V((S sutvarkyme. 

I J E T l ' V l l ' KAT.VL1KI' D1KSKAŠT1S 

"DRAUGAS" 
' Kiiia ka-il» na i>.«kyrus m<l.'I<lnniu-. 

P K t M M E N K S KAINA: 
Mitams S."»«K* 
Pusei Metų $a.OO 

Prenumeratų, mokasi i.škulno. J-ai-
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Nauju Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir sena.-
adresas. l'iniįcai Keliausią siųsti išper-
kant krasoje ar e\pr<se "Moncy Order" 

. arba įded.int pinigus j rt KiMniot.i 
laišką. 

riu*, rašydamas j Amerikos 
lietuvių laikraštiją (žiūrėk 
" T ė v y n ė " No. 20 i r ' 'Lietu
v a " No. 114), padaro labai 
svarbius įtarimus ir apkaltini-

į 

I 

: Amerikos lietuviy 
Tarybos Posėdis. 

J Semloje, birželio 4 d.. 1919 
!'m., \Vasliingtoii, D. C . viešbu
t y j e The \Vashingtoii buvo 
: : A. L. Tarybos po.-ėdis. I 
" j i susirinko beveik visi Tarv-
*;bos nariai. Neperdidžiausiamv 
;;kambaryje A beveik sunku bu-
*."vo kvėpuoti, nors langai buvo j 

atdari. Posėdžio protokolas Į 
su raportais pp. Miistausko ir 

..Česnulio bus apgarsintas vie
šai ir mes tikimės ji perspauz-

-dinti. kaip tik taps atsiųstas. 
"^Kol kas norime pasidalinti tik 

įspūdžiais. 
Pirmas ir svarbiausias Įspū

dis buvo tas, kad lietuvių ka
talikų sutartis su tautieėiais li
beralais mažėja, ir kad to ma
žėjimo priežastim yra sukty
bių pilna liberalu taktika. Jų 
partijoje ima viršų srovė visai 

. nebranginanti padorumo, nei 
etikos, nei savo garbės. A. L. 
Tarybai prisiėjo apsvarstyti 
ne vieną tos rūšies faktą. Dis-

• kusi jų metu kaikurie net išsi-
; tarė, buk liberalų partija, jei 
1 toliau eis tais paėiais keliais. 
'. tai taps organizuota šmeižikų 
! gauja. 

J i jau iki Šiol šmeižė mųs 
--delegatus i Kuropą, šmeižė 

katalikų dvasiškiją apskritai ir 
kaikuriuos žymesniuosius ka 
nigus: Kemešį, Albaviėių yp»-

Sv. Cecilijos Dr-ja. 
Kas ištroškusiam žmogui 

paduoda lašą vandens, tas su
kelia meilę jo širdyje, nudžiu
gina gerus matanėius, palink
smina ir pagerbia visu Tėvą 
danguje. 

Chieajros našlaiėiams reikia 
namo. Kaikurios draugijos, ne-
šiodamos šventųjų vardus, 1K>-
dievių spaustuvėse pasigami
na lapų, sukeliančiu girtybės 
pagundas ne- vien girtuok
liams, bet ir papratusiems ne
klausyti viliojimų. Iš prigun-

Trukdoma Lietuvos badau
jančiųjų šelpimo darbas. 

Po tokiu pat antgalviu p. j tai pakalbėsim gale šio straips-
V. K. Račkauskas, Ain. Liet. nio. 
Centralio Komiteto .sekreto-! (j) p r į e g a i 0 p . Račkaus

kas užreiškia: 
"Vadinasi, sulaikyta Lietu

vos šelpimo d a r b a s ! " 
Visai klaidingas i r neteisin-

... . . . .. , . ,gas užreiškimas. Šelpimas ir 
mus hk/.ekutvvio Komiteto ir » . . , , . . 

Į šelpimo darbas nėra nei sus
tabdytas nei sulaikytas. Ame
rikos Raudonasis Kryžius nu
tarė šelpti Lietuvą, pradėjo 
šelpti, dabar šelpia ir ateityje 
šelps ją — išimtinai savais 
pinigais. Tas pats yra ir su A-
meriean Relief Administra-
tion. Jie nutarė šelpti ir šel
pia. 

7) Tame pa t straipsnyje p. 
Račkauskas paduoda nuo Am. 

kaus- Ra uJonojo Kryžiaus laišką, 
gauta G d. gegužio, kuriame 

A M E R I K O S LIETUVIAI! 

M. J . Viniko. Kadangi tie 
įtarimai yra begalo rūstus jei
gu teisingi, o dar rūstesni jei
gu neteisingi, nes tąsyk jie pa
rodys kuomi mūsų niekurie 
veikėjai užsiima laike Šio, vi
sų svarbiausio Lietuvos gy
venime momento. Tad pilnas 
paaiškinimas, kas ir kaip iš-
tiesų yra atsitikę yra svarbu, 
kad butų pilnai žinoma mūsų 
visuomenei. 

1) Straipsnyje p. Rackam 
kas rašo: 

"—Ekzokutyvis abieji] Ta- s a k ° ' kyd PP" * i m k a s ir l^1'-
rvbu Komitetas kablegrama I 5 * 1 * " ! l a n k ^ Raudoname 
krvipėsi į Lietuvos atstovus ! K r-VŽ,UJe r o i k a k ių pinigų. 

p a i a r d a m a ^ r ^ a d j I > i t X a i g ° j e ' t a i " ° 1 > a t " T 6 v y -Paryžiuje, 
jie, drauge su Amerikos atsto- j 
vais, pasimatytų su pulkinin
ku Olds ir drauge išrištų 
klausimą Lietuvių Dienos p i 
vigų." 

Tokio kablegramo Ekzeku-

dvtu .los pelno daug pinigo. 
lx-t našlaičiai joms nerupi. 

Kaip linksma, kad tokių 
draugijų yra nedaug. Kitos 
beveik visos ir vadinasi kata
likiškai ir apsieina krikščionis 
kai. Prie šitų reikia priskaity-
ti &v. Cecilijos draugiją Nortb 
Sidėjo. Ta gerbtinų asmenų 
protinga ir dori vienybė birže
lio 2 d. paskyrė ir Įdavė Lab
daringosios Sąjungos iždinin
kui šešiasdešimts dolieriu. 

Ka t ra kita draugija su ja 
susilygins! Apie pralenkimą 
nėra kallms! 

nes" numeryje rašoma: 
"Potam kaip jisai (Dr. 

Bielskis) su p . Yiniku sustab
dė šelpimą badaujančios Lie
tuvos". 

Yra tai baisus apkaltini-
tyvis Komitetas niekad ne- j m a s> o yi>aČ, kad p. Račkaus-
siuntė nei į Paryžių, nei į j o - | k a < P i I l iai %**>> ka<i ta* ap-
kią kitą vietą. kaltinimas y ra visai neteisin-

2) Toliau straipsnyje skam- feras ir kas da r aršiau — gal 
| ) a : but sufabrikuotas. 

-|}<t Kkz.kutvvis Komite-i ^ k a s - ^ i S t i e ^ u atsitiko 
tas savo keliu skelbė, jog j i s | Kodd p. l tačkauskas ir nieku-
paimąs t uo . pinigus, i s a v o j ™ *> sandarbmmkai pradėjo 
rankas, nors tokiam žingsniui I v a r > U ^ t e m a t i š k ą agitaciją 
neturėjo autorizavimo nuo 
Centralio Komiteto." 

Ant tiek, ant kiek Ekzeku-
tyvio Komiteto nariai žino, 

ir šmeižimą Ekzekutyvio Ko
miteto ir jo nar ių? Tuo-gi pat 
kartu šaukdamas, kad kiti Lie
tuvos priešai atakuoja ir 

suidriai sutver-
val-

PALENGVINA ĮGYTI 
NAMUS. 

Naujas Projektas padėti Dar
bininkams Įsigyti Namus. 

tingai. Liberalai daugiausiai 
intarinėja p. Mastauską. taiiri j 
ji Tarvba išsirinko pirmininku 
šitiems metams. 

Kaikurie kalbėtojai tvirtino, 
kad dabar laikas pakreipti vi
sas jėgas į partijinę kovą, nes 
liberalai stiprina savo pozici
jas, kenkia mums ir Lietuvai. 
kol mes d i ritame vien bendrus 

Kai kurie lokaliai komite
tai, kurie buvo sudaryti , kad 
sumažinti plėšimą nuomų už 
namus, pradėjo veikti naują 
darbą, kad palengvinti nuo
mas, padedant įvairiems veikė-
j.\n:s, kurie stengias padau
ginti namų skaičių. 

Pranešimas, kju-į jyavo na
mu registracijos ir informa
cijos skyrius prie Suv. Vals
tiją Apgyvendinimo Korpo-

cijos suteikia pieną, raginant 
darbininkus statyti savo nuo-
savius namus. Toks pienas bu
vo pradėtas pildyti buvusio 
pirmininko Kent Profiteerimr 

tėvynės darbus. E e i kai l iu 
iškilo obalsis stoti i partijinę 
kovą už krikščionių demokratų 
idealus. Nors tas obalsis nepa
teko nei Į vieną ofieijalį Ta
rybos nutarimą a rita šiaip 
raštą, teėiaus nebuvo imi žy
maus pasipriešinimo jam. 

Vieiii ji pripažino, kiti ne
norėjo ginčytis, kad necaiši-
nus laiko reikalingo tiesiogi
niam darbui. 

Mes čionai pažymime, kad 
su tuo obalsiu visai nesutinka
me. Tegu liberalai sau veda 
savo partijinę politiką, togu 
jie kenkia tuo partyvišku ir 
Lietuvai ir mums. Xei tėvynė j tenka padėti išstatyti namų už 
nei mes taip urnai nemirsime. $250.000 vertės. Tuo pačiu lai-
Xetoksimc kelių šimtų žioplių.jku tie. kurie stato namus iš-
nemokančių a r nenorinčių a t - |moka savo skolą po vieną nuo-

Komiteto. Xew Londone. Conn. 
j tą pieną i neina inkorporo-

t;i bendrovė su $2-").(H)«) kapi
talo. Tokie darbininkai, kurie 
gali išmokėti 10 nuošimčių 
namų ir loto vertės, gaus 
r>0rr paskolos if bankos ant 
pirmojo mortgage. o likusius 
40 r ; gau s iš liendntvės. kuri 
paims kaipo užtikrinimą ant
rąjį mortgage. Xcvv Londono 
darbininkai sutiko paskolinti 
bendrovei iki ~~)r'< antrojo 
mortgage, kuris duodam; 
kaipo užtikrinimas. Taip ben
drovės fondas indėtas į nuo
savybę išneša nedaugiau kaip 
10 nuošimčių nuosavybės ver
tės ir bendrovėj kapitalo už-

tokio skelbimo, kad Ekzeku-1Sr«»i»a mūsų 
tvvis Komitetas painias t u o s l t a s Į ta igas — mūsų 
pinigus be Centralio Komiteto j d ž i * < ž i u r - " T ė v y n ė " Xo. 22 
autorizavimo, niekad nebuvo I * * * 3 0 ' 1 9 1 9 ' P° ant^alviais 
padarvta. j "Odel i s Mit ingas", Peržvalga 

3) Toliau rašoma: "Nesenai | r k i , u r >- ^ J a » S > P- Račkaus-
paskelbti kablegramai i š E u r o - | k a f s u r a d ^ k a d J° š l n a l l J ; i 

pos (pavzd. inž. T. Xaruševi- | a u k a n 0 - a I , > ^ga\ mūsų įsta-
čiaus ir J . S. Lopatto) parodo, į t y m u į , J a , n n i e k o atsakyti . 
jog Am. Raud. Kryž. ir H. 
Hoover jau siunčia Lietuvon 
maistą, drabužius ir medika
mentus, panaudodami tam dar
bui likusius nuo Lietuviu Die
nos pinigus." Tokių kable-
gramų nei nuo p. Noraus nei 
nuo p. Lopatto niekad nega
vom. 

4) Toliau yra cituojama: 
" I š Am. Liet. Tarybos pro
tokolo (iš 4 d. balandžio) 
Kkz. Komiteto delegacija 
4 d. balandžio jau lankėsi 

mat Ekz. Kom. nariams yra 
neleistina leisties i sriovinę 
agitaciją, tai drąsiai ir "vyr iš 
k a i " griebiasi gelbėti Lietu
vą — šmeiždamas Ekzekutyvi 
Komitetą ir į tardamas jo na
rius visokiais peiktinais dar
bais, ir tuomi paralyžiuodama^ 
jų darbą, ir tuomi ardydamas 
Am. Lietuvių atstovybės veiki
mą AVasbingtone, įtraukiant 
juos Į polemiką, o at i traukiant 
nuo reikalingo darbo. Labai 
"k i l t a s " tikslas ir priemo-

, nės. o vpač, kad p . Račkaus 
Raudoname Kryžiuje ir pra- j k u i j a n * n o n a u j o s . 
šė, kad Liet. Dienos pinigai 
butų perduoti Ekz. Komite-

' tui'l 
Xieko panašo suminėtame 

protokole nėra. Sis protokolas 
tilpo mūsų spaudoj ir p . Rač
kauskas jo turinį beabejo ži
no. 

5) Toliau sakoma: 
Tad jam (Centraliam Ko 

Priežastys, iššaukiančios da
bartinius užsipuolimus, prasi
dėjo nuo Ekz. Kom. nutari
mo, kad kreipties prie Ameri
kos valdžios ir jos įstaigų su 
prašymu pagelbos Lietuvai. 

Su tuo tikslu buvo nueita į 
Am. Raudonąjį Kryžių, ba
landžio 4 d. Išdėstėm Lietu-

mitetui) nesunku b u s per- j v o s ™rg.ngą padėjimą ir pra-
gyventi ir pasikėsinimas at-1 š ( ' m s u t o i k t i Pagolbą. Am. 
imti iš jo. jam to nežinant,: ^udonasi< Kryžius sutiko 
Lietuviu Dienos pinigus", i t u o- ' a i I S d u o t i P 8 ^ 1 ^ i r t l l ° -
K iek t<d iausako : "Ekz .Ko- ! - i a u ^ t:-' ^ ' - i d l o n « - Pasiuntė 
mitetas iki šiol dar nematė į kablcgramn įsakymą pulkinin-

oficijaliai p r a - į k u l 0 , ( l s ' Paryžiuje, o mums 
•šti. jog jis užsiima pirki- ' I 'n t a r ( ' ' t u o ' P«s»«sti sekanti 

I kablejrramą mūsų atstovui. 

reikaimgu 
m 
mu maisto". 
šitos nesvarios insinuaeij o s ; prof. Valdemarui. 

a < l j)iieš Ekz. Kom. yra visai ne-į 
)tamatuotos ir gal but padary- j Valdomar 

April 4. 1919. 

tos su kokiu nors tikslu. Apie 

šimti per mėnesį. Taip ben
drovė turi užtektinai kapitalo, 
kad varyti toliau savo darbą. 

Išmokėjus antrąjį inortęage Cross relief mission to Litb-
bendrovė inteikia savininkui uania with Colonel Olds. Red 
visus raštus. ,Cross Commissioner to Euro-i 

llotel Palais D'or^ay 
Paris 

American National Bei 
Cross reeomends tbat you 
take up tbe ąuestion oi Red 

Gyvename didžiausių per-
versmių laikais. Po mūsų aki
mis keičiasi senoji pasaulio 
tvarka , kilu nuo senovės pa
vergtosios tautos, griūva seno
ji tyronija, o iš griuvėsių ke
liasi tautos, kurios per tiek 
amžių buvo skaitomos už miru
sias. Tokių kįlančiųjų tautų 
tarpe y r a mūsų tėvynė Lietu
va. 

Lietuva kila, ji pradeda eiti 
į svietą kaipo laisva, savistovi 
valstija. Bot tai nelengvas dar
bas, ypat ingai tuomet, kuomet 
priešai iš visų pusių apsupę ir 
kiekvienas stengiasi pavergti . 
Iš vienos pusės rusai, iš kitos 
lenkai, o iŠ trečios vokiečiai 
nenori nei vieno žemės šmote
lio apleisti . 

Lietuvos lietuviai deda visas 
pas tangas , kad tik numesti 
pančius, mes-gi, nois toliau 
gyvendami, tečiau turime jų 
toms pastangoms padėti , nes 
mums tur i ta ippat rūpėti tė
vynės gerovė ir laimė, turi rū
pėti, kad sviete įvykių demo
kratiškoji tvarka, už kurią mes 
amerikiečiai sykiu su alijan-
tais kovojame. 

Tuo visu remdamies, Xe\v 
Yorko apielinkės lietuviai šau
kia visuotiną seimą, kuris at
sibus Xe\v Yorko mieste, bir
želio 22 ir 23 d. T seimą kvie
čiame visas Xo\v Yorko, Hfav 
Je r sey ir Conneeticuto lietu
viškas draugijas , parapi jas , 
laikraštininkus ir visus lietu
vius, s. 

Seime turi dalyvauti kuo-
daugiausia lietuvių ir turi bū
ti svars ty ta sekanti dalykai: 

1. Reikalavimas neprigul-
mingos Lietuvos pripažinimo. 

2. Reikalavimas, kad Prūsų 
Lietuva butų priskirta prie 
Didžiosios Lietuvos, inimant 
Klaipėdos miestą i r Nemuno 
intaką. 

3. P ro tes tas prieš Nemuno 
padarymą tarptautišku. 

4. Protestuot i prieš lenkus, 
bolševikus, Kolčaką ir kitus 
kėsinančius pavergti Lietuvą. 

5. Kariuomenės, Raudonojo 
Kryžiaus organizavimas. 

Be to tur i būti apsvarstyta 
daug kitu dalykų, kurių visu 
čia nesuskaitliuosi. 

Taigi . Amerikos lietuviai, 
visi rengkitės į seimą. 

Draugijos tesiunčia po vie
ną atstovą nuo dvidešimt pen
kių narių, parapijos po šešius, 
laikraščiai po t r is nuo kiek
vienos redakcijos. 

Tad-gi visi, kas tik turi nors 
kibi rkštėlę meilės Tėvynės 
Lietuvos, važiuokite viršminė-
tan seiman. Visi iš viršminėtų 
kolonijų draugijų delegatai 
Seiman, Seiman! 

Reikia atsiminti , kad apie 
birželio 20 d. atvažiuoja iš Lie
tuvos jos piliečių delegacija, 
susidedanti iš pulkininko Gal
vydžio, karininko Natkevi
čiaus ir p . K. Pakšto. J ie kaip 
kar tas bus ir mūsų seime, pra
neš mums. ko niro mūsų tė \y-
nė Lietuva reikalauja. 

Apie seimo vietą bus pra
nešta vėliau. 

Pirmadienis, 
— • 

; 

dienis, birželis 9, 1919 

Su Lietuviškais Parašais 

PAVEIKSLAI 
tįm ų i 

Lietuviai Amerikoje. 
PHILADELPHIA, PA. 

Pažinkime vilką avies kailyj. 
Pirmosios Komunijos Atmintis 

.19 . . . . .m. 
Mieste 

Priėmė Pirmąją, Komuniją 
Bažnyčioje 

Klebonas Kun. 
Spalvuoti paveilislai 14x9 colių. Kaina 15c. 

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

"DRAUGO" KNY6YMS, 1800 W. 46tt St., CfliMgO, I I . 
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Bell System 

Nauji Telefono Mokesčiai 
Ima Veikti 

Sausio 21 d., 1919 m. tienerališkas Pačtos vir
šininkas nustatė naujus mokesčius už telefo
no vartojimą atskirose valstijose, o ta ippat 
ir telefonuojant iš vienos valstijos į ki tas. 
Atskirų valstijų mokesčiai nebuvo imami, 
deltų, kad Vyriausias Teismas Cook Pavieto 
uždraudė tai daryti. 

Nesenai padarytas nutarimas Vyriausiojo Su
vienytų Valstijų Teismo duoda galybę Gene-
rališkani Pačtos Viršininkui nustatyti telef'o-
i'ono kainas ir atskirų valstijų mokesčiai se
niau jiaskelbti Oenerališko Pačtos Viršininko, 
bus dabar priimti Illinois valstijoje. 

Kaip bus imami mokesčiai už telefono patarna
vimą ir už " longdistance"—apie tai jmaiš-
kinta 8 ir 9 puslapyje naujai spauzdinamoj 
"Telephone Direetory." 

CEICAGO TELEPHONE COMPANY 

y 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
MAŽOJI LIETUVA. 

Klaipėdos lietuvių susirinki
mas. 

Seimo rengimo komisija: 
K. J . Krušinskas, pirm. 

V. Vaškas, rast. 

pe in Par is . Have some Ame
rican Lithuanian see Olds and 
tell hini tbat S0O,(X)0 Litbua-
nians in America have eontri-
buted their share to Ameri
can Ked Cross but no relief 
work whatever has been done 

Š. m. vasario 28 d. lietuvių 
draugijos " 'Sandaros '" svetai
nėje lietuviai padarė susirin
kimą. Susirinko pilna svetai
nė (salė) žmonių. Pirminin
kas p. Skėrys, pradėdamas 
susirinkimą, pasakęs: "Ger
biamieji svečiai! mes susiėjo
me pačių lietuvių statytoje 
svetainėje pasikalbėti savo 
reikalais. Tauta savo gerovę 
tik tuomet atsieks, kai jos 
žmonės susijungs. Tuo tikslu 
ir pulkelis mūsų lietuvių šito
je salėje šio mėnesio 12 d. 
įsteigėme šitą mūsų draugija. 
Laikai yra labai neramus, at
eitis tamsi. Dėlto visos tautos I 
dabar stengiasi jungdamosi 
sustiprėti, kad išliktų gyvos 
ir galėtų laisvai gyventi. Toks 
ir mūsų draugijos tikslas. 500 
metų vokiečiai ant mus po
navo. Buvome jiems visame 
ištikimi ir visu kuo lygiai da
linomės. Per šį karą Vokieti
j a sugriuvo ir galutinai irsta. 
Jau rodosi lyg jai visai nebū
tų ateities, lyg Dievas nuo 
jos atstojo už tai, kad taip di
džiavosi. Visas pasaulis jos 
neapkenčia. Jširdę ant jos ir 
jos buvę draugai, išskyrus 
gal Austrijos vokiečius. Kas 
bus tat su mumis, lietuviais? 
Ar išsigelbėsime nuo šito 
grimstaneio laivo.' Mes esame 
iš žiliausios senovės mūsų tė
vų žemėje. Dėlto norime ran-in Li thuania. Support of A-

morican National Red Cross j kas pakelti, kad susistiprėtu-

pajėgos sustiprės i r mūsų 
balsas bus galingesnis. Vokie
čiai kenčia l>adą ir šaukia pa- . 
gelbos, — negauna. Lenkai 
paprašė — ir štai Dancige sto
vi 12 -garlaivių su maistu 
jiems. Lenkas visko pasiekia, 
kad sandoroj gyvena. Je igu 
susijungsime tai i r mes visko 
pasieksime." % . Ą 

P. Baltre kalbėjęs apie drau
gijos siekimus. Jie esą dvejopi* 
tautos ir ukio.Pamatiniais P ru 
sij 1858 m. įstatymais i r nevo
kiškosios tautos turėjusios ly
gias su vokiečiais kalbos tei
ses — kaip mokyklose, ta ip 
ir valdžios įstaigose. Tačiau, 

j ilgainiui ir ypačiai po Prancu-
'zų 1870 m. karo jų (kitų 
tautų) kalbos buvusios ir iš 
mokyklų ir iš valdžios įstaigų 
išmestos ir mokytojams net 
buvo premijos mokamos už 
vokiečių dvasios vaikams f 
skiepijimą. Tatai d a r i r šian
dien esą daroma. 

Ponas Kairys ragino dau
giau vaikų į mokytojus leisti. 
Xaujoje gadynėje vaikai ne
tur i būti vokietinami. Ponas 
Dr. Gaigalaitis jam pri tarė , 
pridėdamas, kad ligšiol moky
klose vokietinama ir mokyto
jams negalima pasirodyti lie
tuviais esant. Visi kalbėtojai 
ragino jungtis, kad savo tei
sių iškovojus. 

• 'L ie tuva" Kaunas 

Philadelpbijos lietuviškieji 
bolševikai, turbūt nujausdami 
besiartinant bolševikizmui ga
lą, ar ką, neriasi iš kailio be-
agituodami prisidėti prie jų. 

^ J i e , nelyginant pikta dvasia 
tūlame aprašyme, norėdama 
suklaidinti žmones ir įvesti į 
piktą, pasivertė i r kunigu, ir 
ponu ir prastu darbininku, te
čiau dorų žmonių negalėjo su-
gundinti Ir įvesti į pikta. Taip 
daro ir Philadelpbijos bolševi
kai. Tūlas laikas atgal jie var
tom negražiausias priemones 
šmeižimui vyčių ir katalikiš
kos visuomenės. Kada tuo bū
du jiems nepavyko nieko at
siekti, ėmėsi kitokių priemo
nių. 

Gegužio 23 d. ant gatvių ir 
po įvairius kampus pasirodė 
plekatai—atsišaukimas į vy
čius, kuriuose rašoma: "Drau 
gai Vyčiai. Jus esate darbi
ninkai. Užtat jus i r mes tarpe 
savęs esame draugai, darbo ir 
vargo draugai. Pamislikit, gir
di, ir atsakykit kožnas sau: A r 
vyčių kuopa yra darbininkiš
k a ? " ir tt. Matote jie, bolše
vikai, draugiškumu prisiden
gę, vilkai avies kailiu įsivilkę 
nori suklaidinti katalikišką 
jaunuomenę. Bet toli gražu iki 
to. Vyčiai y ra ganėtinai susi
pratę; jie j au ne vaikai, pa
žįsta draugus bolševikus ir ži
no kokį jie * 'rojų" rengia. 

Vyčiai, katalikiška jaunuo 
menė! Susiglauskime arčiau. 
Susispieskime į vien?} buri i r 

^.eikime tuo keliu^ kuriuo sie
kiama obalsis: Dievas i r tėvy
nė ir kuriuo ėjo mūsų tėvai, 
išauklėdami mus dorais. Bol
ševikų " ro jus"—tai reroras. 
palaidas gyvenimas; bolševikai 
doroje yra nupuolę iki žemiau
sio laipsnio. Lietuviški bolše
vikai nėra kas "kitas, kaip tik 
pats tamsiausias elementas, 
kuris eidamas Trockio pėdo
mis, nori, kad ir kiti eitų. 

V Vystanti šakelė 

Nei viena katalikiška drau
gija neturėtų pamiršti Katali
kų Vienybės. J u k šitoje kolo
nijoje turime I l -rą skyrių. 
Bukime visi veikėjais i r padir
bėkime taip, kad nei jokia ka
talikiškoji draugija nepaliktų 
neįstojus į šį skyrių. 

Yra būtinas reikalas visiems 
tvirtai susiorganizuoti. 

* 

Nors visos katalikiškos drau
gijos yra priešingos liberalų-
laisvamanių seimui, tečiaus 
dėlei formališkumo, parodymo 
upo, neabejotino užreiškimo, 
jos per savo susirinkimus iš
neša rezoliucijas prieš šį sei
mą su pasižadėjimu remti tik
tai tokį seimą, kurį šauks abi 
Tarybi per Ekzekutyvi Komi
tetą. 

Dabar, kuomet oras šiltas, 
užeikite Darbininkų Užeigon, 
1447 So. 50th Ave., o ten at
vėsite, nes ji visuomenei pa
tarnauja. 

* 

Sekmadienio, birželio 1 d., 
ryte, 12-tos gatvės karais va
liuojant vienas lenkas pajuto 
savo kišeniuje svetimą ranką. 
Vagilius, savo ranką spėjęs iš
traukti, pradėjo bėgti. Savi
ninkas kišeniaus jį vijos ir 
pagavo. Vagilių suareštavo. 
Žmones, pasisaugokite su pini
gais. Praeitą vasarą daugeliui 
žmonių neteko pajusti vagi
lio rankos jų kišeniuje, ne
teko jo vyties i r užtai neteko 
gerokai pinigų. Šią vasarą bu
kime atsargesnL 

Šalę klebonijos, an t kiemo, 
būrys jaunikaičių įsitaisė 
"tennis court" i r dabar daž
nai žaidžia. Tas pagirtina. Ga
lėtų ir kitokių padorų žaislų 
įsitaisyti. 

Z—5. 

Trumpos Žineles* 

CICERO, ILL. 

M 

" D R A U G O " PRIETELIAMS 
REIKIA ŽINOTI 

assured if Olds jme i r balsą pačiuoti, kad gautu :,: 

Kad vietoje atsisakiusio p . J. 
Mozerio, dabar " D r a a g o " 
agentu yra p. A. VALANČIUS, 
1442 SO. 49th AVE., CICERO, 

deeidi^^favorablv./ ~ ' : . '* 
Vinikas, 3 & u s . 'Bielskis. 
> ̂ (Daugiau bus).' v.j,' 

nie pagelias. Kad tai pavyktų^*°.? tf8^" 
turime • jungtis kaimuose ir!P** P&S jį. 

Briželio 15 d. š v . Antano 
dr-ja turės savo pikniką Berg-
man's darže. Verta ją parem
ti, nes ji pradeda vis labinus 
atjausti tautos ir bažnyčios 
reikalus. Pastaraisiais laikais 
parodė savo susipratimą. Ne
duoda įsiviešpatauti negeisti
niems gaivalams. Is to gi.lime 
pasidžiaugti. 

* 

Kiekvienas atsimena praeito 
meto pasisekimą parapijos 
piknike. Taip ir šįmet bus. Gal 
dar labiaus pasiseks, nes jng 
dabar nekariaujama, bemaž 
visas jaunimas sugrįžęs. Taigi 
džiaugkimės. Su džiaugsmu 
galima ir uoliaus pasidarbuo
ti dol parapijos pikniko. J is 
atsibus liepos 27 d., National 
darže. Tai ar kas pasilik.' tą 
dieną namieje? Juk tai r-us 
kaip ir parapijos šventė? 

* 
Dolko susilpnėjo katalikiš

kos spaudos platinimo dar
bas? Juk kelios draugijos bu
vo pasižadėjusios kalnus nu
versti tame darbe? Tokiame 
darbe negali būti poilsio, nes 
jis kenksmingas. Subruskime! 

L. Vyčių 14-ta kuopa turės 
savo gegužinę birželio 15 d., 
Riverside, 111. Jaunimas galės 
ra gamtuže pasidžiaugti. 

Boston, Mass. Gegužio 30 d. 
čia atsibuvo 300 vaikų lietuvių 
maršavimas. Prasidėjo nuo Šv. 
Petro bažnyčios. Ėjo gražiai 
sutvarkytomis eilėmis, nešini 
pirmoje vietoje kryžių, paskui 
vėliavėles ir altorėlius. Pobaž-
nytinėje svetainėje buvo už
kandžiai. 

Nedėlioję, gegužio 25 d. Lie
tuvos Dukterų draugija po 
globa Švenč. Marijos turėjo 
vakarą su prakalbomis, daino
mis. Kalbėjo ponia Čižiuvienė, 
Pr. Gudas, Dr. Jakimavičius, 
o kun. Urbonavičius, atlaikęs 
išryto šv. Mišias ant jų inten
cijos, pasakė pritaikintą pa
mokslą. 

Šv. Jono Evan. BĮ. dr-ja pa
aukojo Tautos Fondui $75.00. 

Eli2abeth, N. Y. č ia per 17 
mėn. gyveno kun. Daniunas. 
Dabar neseniai atsisveikino ir 
išvažiavo, kaip spėjama, Chi-
cagon. 

WosceSter, Mass. Taip vadi
namoje miesto formoje yra 
apie 40 vyrų. Jų tarpe yra ir 
gerų tėvynainių. Kuomet bu
vo renkami parašai po petici
ja, ta i čia surinko apie 1000 
parašų. Ypatingai Juozas Ga-
levičius pasidarbavo. Surinko 
apie 700 parašų. 

Detroit, Mich. č i a buvo strei
kų. Vienos dirbtuvės darbinin
kai, laikydamies vienybės ir 
sntarties, laimėjo, o su kito
mis, pradėjus socijalistams 
skebauti, nežinia kaip bus. 
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Bell System 

Naujos Telefono Kainos 
beinančios į galę birželio 16 1919 

Po priežiūra Postmaster General, kurio 
autoritetas nustato visas kainas ir pertik
rintas per Suvienytų Valstijų Viršiausiąjį 
Teismą, sekančios kainos yra nustatytos 
del miesto Chicago: 
Bizniams Kainos: 

Išmieruota Viena Linija 
$4.00 i mėnesi, iniinant S0 Jaukinai. 
Kita 20 šaukimų per mėnesį 5e vienas 
Kita 100 šaukimų per mėnesi 4c vienas 
Kita 100 šaukimų JKT mėnesi 3c vienas 

Visi šaukimai perviršijant o(H> per mėnesi 2V^c vienas. 
Dadėtina linija kartu su Numieruuta $J.<R) per mėnesi. 

CoinBox Viena Linija 
(Jvarantuota 20e i tlieny, i:.imant keturius šaukimus 
Pervirš šaukimai 4<: vienas 

Coin-Box Dviejų Žmonių Linija 
Gvarutuota 12' įc ĮXT dieną, ininiant '2\'+ šaukimus 
Pervirš šaukimai 4c vienas 

Rezidencijoms Kainom 
Išmieruota Viena Linija 

$3.75 per mėnesi, iniinant 75 išeinančius šaukimus. 
Kita 50 šaukimų per mėnesi 4c vienas 
Kita 50 šaukimų per mėnesi 3c vienas 
Visi kiti šaukimai perviršijanti 175 per mėnesi 2V£c vienas. 

Išmieruota Dviejų Žmonių Linija 
$2.75 per mėnesi iniinant 55 šaukimus. 
Visi kiti šaukimai perviršijant 55 i>er mėnesi 4c vienas 

Coin-Box Dviejų Žmonių Linija 
Gvarantuota 10c per dieną ininiant 2 šaukimus JKT dieną. 
Pervirš šaukimai 4c vienas 

Coin-Box Keturių Žmonių Linija 
Gvarantuota C į c per dieną inmiant 1-3 10 šaukimų. .5c vienas 
Pervirš šaukimai 4cvienas 

Privatiškų Skyrių Patarnavimas: 
Biznio ir Rezidencijų 

Viena šaka su šaukimais. Mieruojant Vienos Linijos Kainą. 
Dadėtini šaukimai be pranešimo po $2.00 per mėnesi už vieną. 
Pervirš šaukimai, tokią pačią Numeruota Viena Linija Kainą. 
S\vitchl)oardas, ininiant operatorkos pilną setą, 
Be d ratų $1.50 per mėnesi, per vietą 
Cord, Xon Multiplc typo Nuo $2.00 iki $WXI per mė

nesi už vietą, atsižvelgiant 
ant kiek jaeks yra vartoja
ma. 

Cord, Multiple typo $10.00 i mėnesį už vietą. 
Multiplc stacija ir t runk 
jacks perviršijant vieną li
niją, už stripą 10 jacks ku
rie vartojasi 15c i mėnesį. 

"alinės stacijos ant tos pačios vietos 50c per mėnesį už vietą. 
Prailgintos stacijos ant tos pačios vietos 50c per mėnesi už vietą. 
v 

Šitas naujas nustatymas kainu ini-
ma visokius šaukimus. Prenumera
toriai yra pranešami iš laiko apie 
naujas kainas kad žinotu kokis pa
tarnavimas bus ir kaip bus skait-
liuojama už ji. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 
Commercial Department Official 100 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Taipgi didesnę dalj grabų pa-
*>s dirbame. 

I 
; 
J 

3307 AUBURN AVE j 
Phone Drover 4139 } 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Vcd.t Hilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

69 \V. YVASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Gyctmiatas, 813 W. SSrd KC 

Tel. Yards 4681 

•m 

i 

•s 

DR. M. F. BOZINCH Į 
Į LIETUVIS 
• perkėlė savo ofisą iš 843 I f i l vao - ] 
Ikce avo., kur išbuvo per 24 metus 

I Dabar ofiso adresas yra šitoks: 
700 NORTH ASHLAND A V E N I K 

Kampas Hurou Gatvės 
I ant apt iekos Polonia Pharmacy. 
f Pr iėmimo valandos vakarais nuo 6 
Iiki 9 vai. Telefonas Hayniarkct 52*2 
& . . . . - . . . . . . . - - Į 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South UVsicni Roulevard 

Kampas W. 35-tos gatvės 

-a 

j Dr. G. M. GLASER 
I 
t 
t 
» 
• 

Praktikuoja 27 matu: 
t Ofisas 8448 So. Morgan Kt. t 
• Kertė Sa-ro St.. Chicago, DL 4 
$ SPECIJALISTAS * 
t Moteriškų, Vyrišku, tairgl caro- f 
* nlškų ligų. « 
i OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte { 
4 iki 10 auo 12 iki 2 po plet, nuo i • 
I iki 8 valandai vakare. { 
j Nedėl iomis nuo 9 Iki i po plet J 
I Telefonas Tardą 487 | 
« . - , . - . . . . . 

iDr.M.Stupnickii 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tartis 3032 

Valandos: — S iki 11 iš r>'to; 
5 po pietų iki b vak. Nedėl io-
inis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

ŪR. LEO AWUTIN 
Gydytojas. Cliirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Hal-tod St-. Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta: C — 9 
a kure Tel. Canal 43(7! 

Dr. A. R. Blumentha! D.D. \ 
A K I C SPECIJALIKTAS 

Patarimas l>.vkai 
Ofiso valandos - nuo 9 iš ryto iki 
:> vai. vakaro. Nedaliomis 9 iki 11 
4619 S. Asiiland Avo. kanip. 17 SI. 

Telefonas Yar.is 4.11 7 
Telefonas lloiilevard C4S7 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
l i e t u v i s Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michtgan Ave. 

Rezidencija 10731 So. alichigan A T 
Roseland, III. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pul lman S42. 

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avo. 
Pilone Drover 7042 

Cicero Office 
4S47 \V. 14-th St. 
Phone Cicero 39 

Rezidencija S336 W. 6«-tl i St. 
I'hone l'rospcct S 5 S 3 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETI" VIS DF.NTIST.IS. _. 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 v a k 
Nedėliomis pasai sutarimą 

1
4712 SO. ASHLAND A V E N L E 

arti 47-tos Gatves 
s . . - - . . - „g 

Dr.MT.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1757 \V. 47th St.. Clik-ago, III. 
Ofiso Telefonas Boulcvard 100 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

J0SEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 \V. 22-nd Street 
Tel. Uockweil 6999. 

CHICAGO. IIX. 

{Telefonas Pullman t;0 

0R. VV. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRIRG.VS 
Ofisas 11719 Michigaii Avc. I 

fAdynos N"0 iki 9 išryto — 1 iki 
J 2 po pietų — S:30 iki 3:30 vakare. 
J Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

S - - - - - - - - « 

Smetonos gerai pritaikinti skintai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 mėty 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki 88.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland A v. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dyitai. 

Kampas IS-tos gatvi.-. 
2-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambar'.s 14. 15, 14, 17 Ir 18 
Tėmykite j mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. Išryto lkl 8 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto lkl 12 valandai diena. 

Mokjkis Kirpimo ir D o i g n i n g 
Vyrišky, ir Moterišku Aprėdaly 

Mūsų sistemo ir ypatlšJias moklm-
mas parodytus jus žinovų j trumpa 
Hftaa, 

r* ' 

it 

•& 

>mmm»*mį£ 
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GERA PROGA. 
Kam rrn pirkti lotas, tai pa-innn-

dokito Mta proca. nes savininką pa
tiko ncktinV' ir v-ra priverkta.- parduo
ti irražii kampini lotą arti šv. Kazi
miero vit-nnolyno už pu-c jo vc'rtė* 
ir pirkdami pasinaudokite šiomis pro
gomis: 1. Gausite pnikn kampini; lo
to. 2. Sutaupysite komišina. kuri at
siima arentai . S. įdėtu* piniinis pa-
dviciibinsile J trumpą laiką. t. Gau
site tikrinusius deed'iis savasties. 

Atsmaukite kam reikalinga pas 
GEO. « « N A I S K \ S . 

915 W. 1»th P1a,-e, (-Įueaco. 111. 

Parsiduoda pora farn-.a 26 akru ant 
kurios perai užaujm. nrti mokyklos :r 
ta^ako ukiŲ. užvcizdėtrtias nesveikas, 
užtat turi parduoti. Atsišaukite: 

Alcx Barnfs. 
U'oodland Av*.. BON *. 

Bloomfield. Conn. 

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo designinft- Ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 
Kloktros varomos mašinos mūsų sra
v imos skyriuose. 

Jus esate užkvieiiami aplankyti ir 
pamatyti mušu mokyklą bilc laiku — 
diena ir vakarais ir gauti spccijališ-
kai pifrią. k.un.-j. 

Pctrcnos daromos pagal Jūsų mie-
rą — liilc stailės arba dydžio, ir bl-
lo madų knygos. 

MASTER D E s I G M N G SCHOOL 
J. F. Kasak-ka. Pr idė t in i s 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle S t 
i 190 X. State gatvę, kampas Lake 
gatvės. 4 lubos. 

. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIMI! 
Rcsid. 93.1 So. Ashland Blv. Chicago 

Teiii'osa.s Haymarket 3544 

DR. A, A, RGTH, 
Kusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų. Vyrišku 
Vaiku ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: S3.">4 So. Halsted St.. Chicago ; 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—> P© ' 
pistų T—S vak. Nedėliomis 10—*>12 d. J 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiHmi 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, j UŽSIMOKĖJO UŽ NEREI 
_ ,. -—S » v * *\ KALINGĄ UŽPUOLIMĄ Pirmadienis, birželis 9 d., I 

Primas. Felicionas. 
Antradienis, birželis, 10 d. 

šv. Margarita. 

GUDRIAI SUIMTA DU 
PLĖŠIKU. 

Su jiedviem paimta ir dvi 
moteri. 

Detektivu seržantu Me-
Sliune ir MeS\viggen. ap>itai-
susiu kaipo džentelmanu, ieš
kančiu pažinties su moterimis, 
aną dieną inėjo į apartnmen-
tinius kambarius po mitu. ">4.") 
Belden ave. 

Tenai jiedu išbuvo apie po- Į ku«I 
ra valandų, Usišnekučiuo- prieš žinomų nebuvo nieku pu-

Vainikų dienoje praėjusi 
gatvėmis parodaviniui David 
Sullivan, 1711 \Vest Monroe 
gat.. pamanė. kad .John 
Suvnk, 28 So. Halsted <mt.. ne
išreiškęs gana reikalingo prie
lankumo šali«-s vėliavai. 

Tad tnojaus jis užpuolė 
S\vynką ir ėmė daužyti. 

I'raeitą penktadieni teismo 
teėiau Sullivan už tą savo " d i 
dį pat ri jot iškurna" turėjo už-
siniokėti $15 pabaudos ir teis
mo lėšas. 

Coinmeree & Savings ban 
kos prezidentas, kinis u/.puo 
linią matė, teisme paaiškino 

Sullivano užpuolimą-

I š TOWN OF LAKE. 

darnu su dviem "panaitėm". 
Kuomet ant galo jiedu sugry-
žo savo biuran. su .-avimi par
sivedė ne tik tiedvi moteri, bet I 
dar ir du vyru. 

Detektivu biuro viršininkas 
Mooney tvirtina, jog suimta <ln 
svarbiu plėšiku. 

Tiedu yra: 
James Farrell,- A'.) metu. 

žinomas rytinėse va 
kaipo ' 'Dig J i m " . J i s 
esąs James S. IJoborfs. 

matuotas 

DUOS DARBININKAMS 
BALSĄ 

a kosi 

Inmaišytas dideliuose plėši
muose. 

Jis , kiek žinoma, yra jinai-
sytas plėšikiškuose darbuos-
mieste Xew Yorke gegužės 27, 
1JM8. Tuomet keli plėšikai te
nai buvo užpuolę Melville 
Shoe Coinpany pasiuntinj ir 
nuo ano atimta $18.463. 

Paskui j is buvo suareštuo
tas Cbieagojo ir intariamas 
apiplėšime Williani Conroy sn-

~lhuH>'36U B. 35 gat. Buvo ati
duotas teisman ir naliuosuotas 
po $10.000 paranka. Paskui 
pražuvęs. 

Kitas suareštuotas yra 
Frank (!. Kilis, 'X metu, ži
nomas kaipo Tbomas Sullivan 
alias Malier. J i s reikalauja
mas mieste Everett, Mass., 
kur su kitais apiplėšęs (Jeno-
ral Klectric (1o. mnnadžori. 
Frank R. Brown. šitą buvo 
užpuolę ten net (i plėšikai, pa
ėmę $13,000 ir dar pašovę. 
Bro\vn pasveikęs. 

Moteri yra : Xollie Klroy. ?,0 
motų. Šita sakosi esanti Far-
rell'o pati. Ir Kazei "\Velcli. 28 
metu, 3135 Indiana ave. 

Indiana Standard Oil Co. 
paskelbė, joii- koni|ianija nus
prendė su savo darbininkais 
dalylies ne tik pelno dalimi, 
IMI dar darbininkams duoti 

i Kompanijos reikalais, 
kurie yra surišti su darbinin
ku uždarbiais ir pragyvenimo 
sąlygomis. 

Vadinasi, kompanija apsi
ima veikti bendrai su darbi
ninkais. 

GAISRININKAMS ATOSTO 
GOS. 

Miesto tarybos mokyklų, 
gaisru ir civilės tarnybos rei
kalų komitetas vakar tarybai 
rekomendavo parėdymą, ad 
kiekvienam miesto gaisrinin
kui per metus duoti 15 dienų 
apmokamų atostogų. 

Tam tikslui yra reikalinga 
apie SO.tNM) dol. lėšų, kad vie
toje paleistų atostogosna vy
ru nusamdvti kitus. 

Kursai šiandie prasideda. 

Mūsų kolonijos lietuviams 
reikia tik džiaugties i r naudo-
ties proga, nes šiandie j au 
prasideda taip brangus ir nau
dingi kursai. Kur sus lankan
tieji galės gerokai apsišviesti 
ir pažinti d a u;:; dalykų, kurie 
šiandie dideliai reikalingi ži
nojimui. Mes neturėjome pro
gos išeiti ntigštesnes mokyk
las, kuriose Imtume galėję i«ry-
ti daugiau apšvietos ir arėiau 
susipažinę su Įvairiais tikėji-
miniais, ekonominiais ir poli
tiniais klausimais. Tat gerbia
mieji tounoflakieėiai, subrus- j 
kimo, suk rusk i mo šiandie p r i e ' 
mokslo—šviesos. Kursuose pa- i 
mokas duos gerb, prof. knn. 
IV. P.uėys, " D r a u g o " redak-1 
torius. 

Šiandie, t. y. panedėlšo va
kare. 7:30 vai., š v . Kryžiaus 
parapijos svetainėje prasidės 
pirmoji lekeija: An t ro j : iŠ ei-
lės bus pėtnyčiojo, birželio 13 
d. ir taip tęsis du kar tu savai
tėje. 

Visi atsilankiusieji gaus pro-
lekeijų programą iš kurio kiek 
vienas pamatys, kokie dalykai 
bus karts nuo kar to klausyto
jams aiškinami. 

V. 

CHICAGOS TAKSŲ KLAU 
SIMAS. 

Iš 
nių. 
I>us 

Kpringfieldo pareina ži-
jog šiandie logislaturoje 
balsuojama už taksų pa

didinimą Cbieagojo. 

bartenderio patyrė, kun, Elli> 
gvvena. 

Nuėjo | apartamentus. 
Manoma, jie bus prisidėję prie j Detektivu jam nieko nedarė 

apiplėšimo banku. saliui*. Tik išėjo laukan ir 
Moonev tvirtina, kad šitas1"1 ' '-)0 ! apartamentimu* kam-

areštavimas gal dabar išaiš-l**™^ s " % bartendeno nu-
kins kaikurių banku apiplėšt- !'*(,dytno. 
mus. Ligšiol plėšikai nebuvo Tenai tarpdury j jiedu suti-
surandami šitų bankų a p i p l ė - N <lv> moteri. Po kelių lipš-
šinie: 

Summit State Bank, iš kur 
paimta apie $20,000. 

Dressel Commercial & Sa
vings Bank —$10,0(10. 

Dol ton National Bank — 
$56,000. 

Interstate National ttank, 
Hege\viseli"e — 2jWfc 

Pirm keliu dienu \"e\v York ) 

linų argumentų ir mandagaus 
apsiejimo detektivu buvo Įleis
tu vidun. 

Praėjus porai valandų na-
mo parėjo Filis. Detektivu 
tnojaus ji parbloškė, pastatė 

j ji šalę moterių ir Įsakė nei ne-
j pasikrutinti. 

Lankė pareinant namo dar 
kito paukščio. Bet nesulaukta. 

Tuomet vienas detektivas su 
policija pranešė Cl.ieagos de- : , v v o i v o r ; n I J M į y , j L sausroj-) 
tektivų l.iurui. ka<l lims pat ik- ; K | , i s h. a , , i ( l v i mo{ovi „j k j . 

tas dotektivas išėjo pašaukti 
policijos vežimą. 

Pastarasis, eidamas tropais 
žemyn, susidūrė su pareinan
čiu kitu plėšiku, Farrell, katro 
laukta. 

Tnojaus ji areštavo ir pa
šaukė vežimą. Visi keturi lui
stai vta detektivu biuran. 

šė-ius ar tik nebus galima su
rasti aplink salimais Nortli 
Side'je. 

Per kelias dienas angščiau 
paminėtu detektivu darbavosi. 
I r pagalinus patyrė, kad tuo
du suimtuoju paukščiu gyve
na arti Belder ave. ir ( l a rk 
gat. 

Praeitą penktadienį detek-

I š TOWN OP LAKE. 

No<lėlioje. birželio 1 d., Šv. 
Kryžiaus parapi jos svetainėje, 
Šv. Agotos moterių ir morgai-
eių draugi ja laikė susirinkimą. 
Apsvarsėius draugi jos reika
lus, ant pabaigos, kuone visos 
narės sukylo, reikalaudamos 
atsimesti nuo laisvamanių 
rengiamo seimo, kurios pir
miau, jier nesusipratimą, buvo 
pristojusios. Seimo šalininkės, 
kurių buvo tik kelios, ėmė rėk
ti, šaukti, kad tik mūsų drau
gija pristotų prie ebieagieėių 
liberalų seimo. Pirmininkė, 
p-nia Beržinskionė, kuri y ra 
karš ta to seimo pr i ta rė ja , ne-
'"ido nei kalbėti, nepaisydama, 
l.ad narės reikalavo. J i grei-
t;.: ėmė šaukti pr ie maldos ir 
uždaryti susirinkimą. Narės 
teeinu šaukė, kad nereikia pr i 
sidėti prie laisvamanių seimo 
ir tiek. Ant galo pasakė, kad 
jeigu delegatės eis seituan. lai 
eina, bet iš kasos seimo išlai
dų nemokėsime. K a s nori te-
gul seimauja iš savo kišenės. 

N. P. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Ta>n tai veikia detektivai. 
tivu buvo saliune ant paminė-1Darlias surištas su didžiausiais 
to kampo. Netikėtai saliunan j pavojais, bet gausus, 
inėjo ir ieškomas Ellis. Detek-į Kad tik suimtieji nebūtų j o t a i kuopai p-nia P . J u r g a i 
tivu j j pažino. I r tnojaus nuoįpaliuosuoti po paranka. jtionė paaukojo $50.00 ver tės 

Antradieiiyj , gegužio 20 d., j 
Šv. J u r g i o parapi joj buvo su
šauktas parapijos rėmėjii su
sirinkimas. Susirinkime buvo 
gražiai tartasi apie parapi jos 
reikalus. Tik ant galo vienas 
ponas pradėjo kišti dentistų 
rengiamą seimą. Bet gerb. kle
bonas, kini. M. Krušas , kaip 
visados, ta ip ir ši kar tą davė 
graži] pastebėjimą. Pasakė, 
kad mes šiandie susirinkome 
tie seimo dalykus svars ty t i , 
tik parapi jos reikalus. Vėliau 
tas pa t s ponaitis buvo pakvie
s tas išreikšti savo mint is ir 
buvo užklaustas, a r žino kokiu 
tikslu tas seimas yra rengia
mas. Ponaitis pasisakė negalis 
išaiškinti. Čia ir pasirodė, kaip 
niusų laisvamaniai pasikinkę 
kelete tokų žmonių, su jais 
a r ia ir akėja. 

Labdariai. 

Ar tu važiuosi 
atgalios į 

Savo Tėvyne? 
<"'i«::i;ii- Ami-rike nei vienas iš mu-u negalime Svaial in-

ti k:ii|> lialykai stovi tnr«H«>j- >I»ae biznio dalykai. Ko
mitetą- ;!iil T.tiitiieu <lul>ku >ak<>. kad llritanijos valtižia 
ture- pra<<lii:ti nuižiau-ia apie penkis ar šešis milijonus 
\>rti. B Bavo šaMes. nes neturi užtektinai mai-to jiems. 
Ilollandijai yra (ka>kirianaas maistas. Italijos armija dar 
nepaleista ir jos dar negalima pak-isti. I teigi jo j 800,000 
\.\n.i pa-itiki ant valdžios. Praneuzijoj dalykai taippat 
stovi. Lietuva sunaikinta. Kumiinijos ūkininkai iKtiiri 
gy iuUu ir sėklų užtektinai, kad butu galima ką pasisėti. 

Amerika priėmė tave kuomet tu atvykai 
—ji nori. kad dabar čionais pasiliktum 

Amerika turi užtektinai vietos tavo idealams ir pri
ima nuoširdžiai tavo idėjas; tavo vaikai ėionais turi 
ateitj subudavojant Ameriką. Visos viltis ir užmo-
kesėiai yra Naujam Pasaulyj. 

Atsimink tas ilgas dienas ir naktis nepasitikėjimo 
ir neramybes ant laivo.' Kaip tu ilgėjai namų kuriuos 
palikai. 

Paskui tą dieną kuomet laivas ėionais atplauki"'—ir 
pirmą syk kuomet tavo akys užmatė didžiąją stovylą, 
kuri stovi prieplaukoj Naujojo Pasaulio—Stovyla 
Laisvės j 

Tau jauteisi, kad ji pirmutinė pasveikino su savo 
dideliu žibintuvu rankoje—tas žibintuvas yra tai už-
tikrintojas širdingo pasveikinimo, yra tai prižadas ir 
vadas kiekvienam atvažiavusiam. 

Tu atvažiavai ėionais. Tu gavai darbą. 
Trumpu laiu praturtėjai ir palikai linksmas. Tu ma

tei, kad Šis Laisvės kraštas užlaikė savo prižadą. 
Tu turėjai progą būti lygus kitam. Mokslas tau 

ėionais buvo dykai ir tu siuntei savo vaikučius į mo
kyklas, o pats vakarais išmokai Angliškos kalbo s ir 
kokio amato. 

Tu pradėjai mąstyti apie pirkimą namo ir apsigy
venimą Amerike. 

Paskui karė prasidėjo! 
I r pirma dalyką tu išgirdai, kati Amerika šaukia 

tavęs. ka<l padėtum jai išlošti karę del I-aisvės viso 
pasaulio netik Amerikos! 

Tu buvai tikras vyras ir atsakei i tą šauksmą kaipo 
vyras turi . 

Tu padėjai statyti laivus. 
Tu prisidėjai prie išdirbinio amunieijos. 
Tu pirkai Laisvės Paskolas. 
Tu prisidėjai prie šios savo priimtos šalies kiek 

galėjai. 
O dabar šita tavo priimtoji šalis nori tavęs kaipo ameriko

no, tikro pilnoj to žodžio prssmėj—nori. kad pasinaudotum 
tuo darbu prie kurio tu pats prisidėjai. Amerika yra pertra-
lėtoja su Alijantais tikisi būti daug pasekmingesnė daugiau 
nojr.i pirmiau. 

Balsas statymo—kuris buvo nutilęs per karę. jau padidėjo 
—nauji namai, pagyvenimui, biznio namai. Tas reiškia tau 
darbą—darbą—darbą daugiau namu pigesnės raudos ir dau
giau fabriku kuriuose galėsi gauti darbą. 

Trūkimas maisto Sonamjam Pasaulyj yra tiesiai pergąsdi
namas. 

Amerika turi maitinti visą pasauli. Tas reiškia naujo dar
bo ypačiai norintiems ant ūkių gyventi. 

Tavo tėvynė reikalauja, kad tu pasiliktum Amerike. kad 
prisidėtam prie jos atbudavojimo ir persiuntimo jai maiste. 
Su Amerikos materijolu. ji tiktai tikisi tapti atgailos, kaip 
ji pirmiau buvo. 

Darbdaviai visur ger.si supranta, kaip darbininkas šiandie sto 
vi—visur jiems teisės yra pripažintos ir atlyginamas už darbą. 

Tas reiškia geresni darbai, geresnis gyvenimas ir didesnės 
algos. 
F.mė nepaprastai daug "drąsos*'kaip amerikonai sako—jums 
apleisti jusu namus ir pradėti naują gyvenimą svetimoj šalyj. 

Dabar kuomet tu esi ėionais jau pradėjęs—pradėjęs eiti 
prie pasisekimo—kodėl nelikti ėionais? 

Amerika nori pilieėiii su drąsa. 
Pasisakyk sau šiandie— 
" • Aš gyvenu gerame krašte, šalis kuri mušėsi ne del užgrobi

mą žemiu. l>et už laisvę pasaulio.—Aš liksiu ėionais, busiu 
amerikonas, apsirėdysiu amerikoniškai, kalbėsiu amerikoniš
kai ir busiu tikras amerikonas!"' 

Neapleisk savo darbo ir važiuok j Europą be apsisvarstymo 
ir tikro žinojimo, kaip dalykai stovi, kadangi ėionais esi rei
kalingesnis. 

Pasielgk gerai ir teisingai. Neišvažiuok neapsimąstęs. 
Pirmiau sužinok visus faktus. 
Prieš išvažiuojant pasikalbėk su savo darbdaviu arba laik

raštininku. Jie tau su mielu noru patars ir atsakys į visus 
klausimus. 
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laikrodėli, š i s laikrodėlis bus ; M. Krušas, laikė iškilmingas Toliau užsiminta apie šv. 
išleistas ant serijų. Vardu naš- • mišias, kun Zaikauskas ir sve- Antano dieną ir rinkliavą. 
laiėių. Labdariu 5-ta kuopa ta- j timtantis asistavo. Kun. j Gerb. klebonas dargi pasiža-
ria aukotojai širdingą ačiū. I Krušas pasakė tam pritaikin- Į dėjo ir lėšas padengti, kokios 
Auka buvo suteikta per gerb.! tą pamokslą. Ant galo daug Į pasidarys. 
kun. J . Svirską. ! jaunų širdžių susivienijo su V. j 
Geistina butu. kad ir dausriaus! Dievu. V 

Rridgoporto, Šv. J u r g i o pa
rapi jo j , gyvuojančiai Labdariu, 

tokių geraširdžių atsirastų. 
Tokiomis tik aukomis mes pa- Į 
tiesime pamatą našlaičių na- j 
mui. 

Dar karta tar iame ačiū. i 

IŠ WEST SIDES. 
Birželio 1 d. vietinė Labd. 

Sąjungos kuopa laikė pusme
tinį susirinkimą. Visųpirma 
sekė raportai. Delegatas j 

Sekmadienyj. birželio 1 d., š. j Labd. Sąj. Centro pranešė, 
m., šv . Jurgio mokyklos mo- j kad West Sides I^ab. Sąj. kuo-
kinių, vaikučių ir mergaičių;pa yra paskirta surinkti aukų 
buvo pirmoji šv . Komunija. 13.000 dol. Kaip surinkti minė-
Prie tos iškilmės buvo priren-itąją aukų sumą daug gražių 
gta didelis būrys mergaičių ir j ir naudingų patarimų suteikė 
bernaičių. Gerb. klebonas, kun. i gerb. klebonas, kun. Kudirka, so 78 dol. 64c, 

Komisija Kapinių Dienos iš
davė raportą sekančiai: P-ai 
Mažeika su Česnulevičių auto
mobiliais nuvežė veltui. Aukų 
kapinėse surinkta 7S dol. 64 c 

Rinkikės: p-lė D. Runkelaitė 
surinko 17 dol. lf)c., O Tamn-
šaitė—12 dol. 6e., M. Stogiu-
to—11 dol. 25e., A. Celežaitė— 
13 dol. 36c, J . Pneinaitė—6 
dol. 91e., C. Kiskimiutė—6 dol. 
T5c., H. Juzaitė—5 dol. 04e. ir 
A. Marozaitė—S dol. 48c, Vi-

Visoms rinkėjoms, už uolų 
pasidarbavimą, išreikšta ačiū. 

Susirinkimą uždarė pirmi
ninkas, A. Cibulskis. Maldą 
atkallx\jo knn, klebonas. 

A. Cibulskis. 

I š N0RTH SIDES EXTRA. 

Lab. Sąjungos 6 kuopa ertra 
susirinkimą šaukia šiandie, 
t. y. 9 d. birželio šv. Mykolo 
parapijos svetainėn reikale 
Tag day. 

Visos moterys ir mergaitės, 
taip pat ir vyrai, šv. Mykolo 
parapijos užjaučiantieji naš
laičius yra kviečiame atsilan
kyti šin susirinkiraan. 

Valdyba. 
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