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METAI-V0L. IV. No. 140 

ANGLIJOJE BUVO PAKILU 
SI0S RASIŲ RIAUŠĖS. 

Aprikos darbo batalijonų ka
reiviai buvo pakilę. 

Policija atliko kratą jų "am
basadoje" New Yorke 

IŠ BIURO PAIMTA VISOKIE 
LAIŠKAI IR REKORDAI. 

"Ambasadorius" šiandie bus 
išklausinėjamas. 

New York, b i r i 13.—Bolše
vikams Amerikoje su savo pro
paganda visai nevyksta. 

Vakar federaliai agentai čia 
ėmė išlietvėiu ir užpuolė rusu 
l)olševikų "ambasada-" Paim
ta visi laiškai ir visi rekordai, 
katrie bus perdėm perstudi-
juoti. Dėdė Šamas tam tikslui 
turi gerai išlavintų ekspertu. 

Bolševiku ' ' ambasadorius' ' 
čia skaitosi kažkoks Martens. 
J is turi kelis savo asistentus. 
Kaip jis, taip ir jo asistentai j 
dažnai važinėja po kitus mies
tus su prakalbomis. 

Martens protestuoja. 

Polieija "ambasadoje" atra-
'do patį "ambasadorių," jo 
asistentus ir dar kelis pašali
nius "advokatus ," katrie 
"ambasadą" laiko savo globo
je, gi prisiėjus reikalui lega
liai gina kadir šalies teismuo
se. 

Martens pakėlė trukšmą ir 
ėmė protestuoti prieš policiją. 
Pažymėjo jis, jog paduosiąs 
smarkų protestą net valstybės 
departamentam 

Jis sakė, jog toksai policijos 
pasielgimas įžeidžiąs Rusijos 
bolševikišką liaudį ir pačią 
sovietų respubliką. 

Kas yra Martens. 

Martens rusų bolševikų var
du čia "ambasadoriauja" jau 
kelintas mėnuo. J is nėra ru
sas. Turi apie 35 metus. 

Seniau jis čia turėjo užsi 
ėmimą importo firmose. 

Martens sakosi, jog įis nesąs 
diplomatinis rusų bolševikų 
valdžios pasiuntinys. Bet jis 

esąs bolševikų komercijinis 
agentas. 

Sakosi ant savo rankų jis 
turįs 200 milijomi rublių. Tuos 
pinigus bolševikų valdžia sky
rusi įvairių prekių supirkimui 
ir bolševikiško biznio praplė
timui. 

Pagaliaus sakėsi, kad jis 
kaipo pirklybos agentas, šioj 
šalyj turi but gerbiamas. Nes 
darąs gerą biznį. 

Kur ima pinigus. 

Martenso "ambasada" kuQ-
puošniausiai užlaikoma. Biu
ras išklotas kaurais. 

Aišku, kad jis turi pinigų. 
Bet kur jis tuos pinigus 

ima? 
Reikia žinoti, kad rusų bol

ševikų valdžia finansiškai yra 
susmukusi. Jų spauzdinami ir 
rusuose skleidžiami pinigai 
užsieniuose neturi jokios ver
tės. 

Tad jei ta " ambasada" tu
ri pinigų—tai iškur juos gau
na. 

Šita ve svarbu klausimą ta 1 
ir norima išrišti. Tą apsiėmė 
atlikti policija. 
j 

Intariamas veikimas. 
Martens su savo asistentais, 

be to, dar intariamas, jog ar 
kartais jis neprisideda prie 
bolševikizmo propagandos 
skleidimo Suv. Valstijose. 

Norima tikrai patirti, ar 
bolševikų "ambasada" kartais 
neturi nieko bendra su bombų 
plaišinimais, su riaušių ir 
streikų kėlimais. 

Šiandie daugelis pasakoja, 
jog įvairios šioj šalyj raudonų
jų gaivalų suirutės ima pra
džią toje "ambasadoje." 

Bet niekas negali to tvir
tinti viešai, kol nebus priro
dyta. 

Martens šiandie bus išklau
sinėjamas. 

Londonas, birž. 13. — Kai-
kuriuose Anglijos ir Valijos 
uostuose prieš baltuosius dar
bininkus buvo pakilę Aprikos 
kareivių darbo batalijonai. 
Juodieji kareiviai vietomis per 
naktį kėlę riaušes, užpuldinė-
dami baltuosius žmones. 

Vienas baltas darbininkas 
užmušta ir visa eilė sužeista. 

Baltųjų darbininkų barakai 
vietomis buvo padegti arba 
apiplėšti. 

Aną rytą mieste Liverpoo-
lyj jguodieji kareiviai iš darbo 
batalijonų ėmė užpuldinėti po
liciją. 

Pareikalauta pagelbos nuo 
vyriausybės. 

SUV, VALSTIJŲ VYRIAU
SYBĖ KONTROLIUOS 

ATKELIAVO TURKIJOS 
ATSTOVAI. 

Nebuvo jiems oficijalio 
priėmimo. 

Paryžius, birž. 13.—Užvakar 
Prancnzijon atkeliavo Turki
jos atstovai taikos konferenci
jom Lyons stotyje jie buvo 
prieš pat devynias ryto. 

Turkų atstovams draugavo 
prancūzų karės laivyno leite
nantas; rr TTrnncttZų armijos ka-' 
pitonas. 

Seattle, Wash., birž. 13. — 
Kuro administratorius Dr. 
Garfield čia būdamas prane
šė, jog federalė kuro admini
stracija pagaminusi pienus ir 
po karės kontroliuoti šalyje 
kurą. Tuos pienus prezidentas 
Wilsonas patvirtinęs. 

VILLA ATAKUOJA 
JI1AREZĄ. 

EI Paso, Tex., birž. 13. -
Meksikos miestą Juarezą Vil
ios kariuomenė pradėjo ata
kuoti iš trijų šonų. 

Carranzos kareiviai vietomis 
dar statosi. Bet visi viršinin
kai jau apleidę miestą. 

Stotyje nebuvo jokio ofici
jalio priėmimo. Visai partijai 
pristatyta automobiliai ir nu
vežta į Vaueresson. 

Turkijos likimas aptrauktas 
kaipir kokiais debesimis. Nie
ko negalima »patirti nuo ' tai
kos atstovų, kokie pienai tai
somi apie Turkijos ateitį. Vis
kas užlaikoma paslapty j . 

•i • - — • • m • • • * . . 

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

IŠKELIAUJA NAMO JA 
PONŲ AMBASADO

RIUS. 

Sako, važiuojąs jis atostogos 
na. 

Washington, birž. 14. — 
Sostinę apleido vice-grafas 
Ishii, Japonijos ambasado
rius. Pasisakė iškeliaująs Ja-
ponijon, atostogosna. Bet ži
novai cvirtina, kad jis iš tų a-
tostogų daugiau čia jau nebe-
gryšiąs. 

Yra žinoma, kad vice-grafas 
Ishii yra padavęs rezignaci
ją. Nes jis nesutinka su da
bartine savo valdžios politika 
Kinijos reikaluose. Tuo tarpu 
šios šalies viešoji opinija sto
vi užsisukusi nuo Japonijos ir 
labjaus prielankiauja Kinijai. 

Visgi Japonija dar nepat
virtina ambasadoriaus rezig
nacijos. 

Berlyne rengiamas piliečių 
streikas 

"LONDON TIMES" DARBI 
NINKAMS PALENGVI-

v NIMAI. 

Londonas, birž. 14. — Di
džiausio Anglijoj dienraščio 
London Times leidėjas, lor
das Northcliffe paskelbė to 
laikraščio redaktoriams, ko
rektoriams ir reporteriams tik 
penkias darbo dienas savaitė
je. 

Sakoma, tą sistemą čia Į^v-
vendins ir kitų laikraščių lei
dėjai. 

KAIP IŠ MAIŠO BERIA
MOS MELAGYSTĖS. 

Bolševikams tas labai patinka. 
Budapeštas, birž. 13. — Čia 

Austrijai grūmoja bolševikizmas 
AUSTRIJAI GRuMOJA 

BOLŠEVIKIZMAS. 

Tomis dienomis bolševikai pa
grobsią valdžia. 

Londonas, birž. 13.—Angli
jos vyriausybės sferose gauta 
žinių, jog ateinantį sekmadie
nį Austrijoje busianti paskelb
ta sovietų valdžia. Tą dieną 
bolševikai pagrobsią šalies 
valdymą. 

Iš pasitikėtinų vers~mų suži
noma, jog Austrijo* armijoje 
esama apie 40 nuošimčių bol
ševikų. 

Austrijos bolševikai tuojaus 
susijungsią su Ungarijos bol

ševikais ir sustiprinsią savo 
militarines spėkas. 

J au šiandie vienų ungarų 
bolševikų armija, anot žinių, 
yra gana stipri. Ta armija 
grūmoja čekams-slovakams. 
Andai ne veltui taikos konfe
rencija nusprendė pareikalau
ti, kad ungarų bolševikai per
trauktų veikimą prie£ čekus-
slovakus. 

Spėjama, kad kuomet unga
rų bolševikai susijungs su aus
trų bolševikais, tuomet bus 
pavojus ir kitoms tautoms. 

Labjausia šiandie bolševikų 
bijosi lenkų valdžia. Tad 
dažnai ir visokias žinias sklei
džia apie pakylantį bolševikiz-
mą. 

atsirado viena kokia tai su 
bolševikėjusi moteriškė, pasi
vadinusi Mrs. Eastman. Sako
si, kad jinai atkeliavusi iš A-
merikos. 

Gal didžiuma vietos bolše
vikų vadų ir tiki, kad jinai yra 
amerikietė. Bet sveiko proto 
žmogus turi suprasti, kad to
kia " p o n i a " iš Amerikos čia 
negali atkeliauti. 

Kelionei iš Amerikos yra 
reikalingas pasportas. Bet kas-
gi galėjo duoti pasportą tokiai 
Mrs. Eastman, kuri platina čia 
melus, kuri paniekina Ameri
kos vyriausybę. 

Nesenai ta moteriškė kalbė
jo Ungarijos bolševikų sovieto 
susirinkime. Tik paklausykite, 
kokių jinai melagysčių priple
pėjo apie Ameriką ir jos val
džią. 

Paeinanti iš New Yorko. 

Vienas vietos bolševikų laik
raštis taip rašo apie tą "po-
nią : 

M r s . E a s t m a n i š N e w Y o r k o 
atvežė pasveikinimus nuo A-
merikos darbininkų. Jinai sa
ko, jog jai yra kuogražiausias 
ir laimingiausias gyvenime 
momentas, kuomet jai pasitai
ko proga kalbėti Ungarijos 
bolševikų centralinio sovieto 
skaitlingam susirinkime. 

PJrm poros mėnesių vienam 
New Yorke susirinkime, ku
riam jinai pirmininkavo, jinai 
išreiškė, kaip sakosi, didelį 
apgailestavimą, kodėl Ameri
ka neina bolševikiškos Eusijos 
keliais. 

Kaip ten nebūtų, bet tuome
tinis New Yorke susirinkimas 
visgi pasiuntė savo širdingus 
pasveikinimus ungarų bolše
vikų sovietui. 

Tūkstančiai uždaroma i 
kalėjimus. 

Apipasakodama Amerikos 
darbininkų veikimą Mrs. East
man pažymėjo, kad Amerikos 
kapitalistai tūkstančius dar
bininkų ir jų vadų uždaro į 
kalėjimus. 

Amerikos darbininkų veiki
mas, sakė jinai, nėra Scheidc 
mannistinis (Scheidemann yra 
dabartinės vokiečių valdžios 
kanclieris. J is sočijalistas), bet 
pilnai ir visuomet tarptautinis 
ir prieškarinis. 

Rytinėj Suv. Valstijų dalyj 
darbininkai taip smarkiai pa
kilę, kad pertraukę visokius 
ryšius su buržujų parlamentu 
(kongresu). 

Kapitalistai sugalvojo ir pa
skelbė aštrius karės įstatymus. 
Šiandie sulig tų įstatymų so-
cijaiistų vadai baudžiami kalė
jimu. - Socijalistų vadas Debs 
nubaustas dešimčiai metų ka
lėjimo už tą, kad kalbėjo prieš 
karę. 

Net vaikai baudžiami. 
Toliaus ta moteriškė pasa

kė, kad Amerikoje nubausta 
keturi rusų vaikai, kurių tar
pe yra viena mergaitė. 

Visi vaikai gavo po dvide
šimts penkerius metus kalėji
mo už tai, kad prezidentą Wil-
soną pavadino liypokritu. 

Vaikai sakė, kad preziden
tas kalbėdamas nuolat kalba, 
apie % žmonių laisvę. Kad tuo 
tarpu jis mėgina sutraškinti 
jauną ir laisvą rusų proletari-
jato respubliką. 

Amerika busianti "paliuo-
suota.'" 

Mrs. Eastman pabaigė savo 
•kalbą žodžiais, jog Amerikos 
darbininkų veikimas, kaip ir 
viso pasaulio pakilimas, galės 
tik prisidėti prie alielnos pa
saulio darbininkų revoliucijos. 

Rusų proletarijato laimėji
mas, kurs pasiekė jau Ungari-
ją, prasiplės ir į kitas pasau
lio šalis. Ir tas daug pagelbės 
paliuosuoti Amerikos žmones 
iš po kapitalistų jungo. 

Kalba sutikta su didžiau
siais sovieto narių ir publikos 
aplodismentais. 

Mrs. Eastman kalbėjo ang
liškai. Jos žodžius ungarų kal-
bon išguldė vienas sovieto ko
misaras. 

Sovieto pirmininkas Agoston 
užrubežiniams svečiams (taigi 
be Mrs. Eastman turėjo but 
dar kas daugiau) išreiškė dė
kingumą. Padėkojo taippat ki
tų šalių darbininkams už jų 
darbavimąsi bolševikizmovnau-
dai. 

Kiek čia melagysčių. 
Nereikia nei pasakoti, kad 

Mrs. Eastman prikrėtę daugeli 
bjaurių melagysčių apie Ame
riką. 

ISTes gal tik tamsuoliai bolše
vikai gali tikėti, kad Amerikos 
kapitalistai tūkstančius darbi-
kų smaugtų kalėjimais arba 
teismai baustų kokius tai vai
kus už nepadorų atsiliepimą 
apie šalies prezidentą. 

Melas taippat, kad Amerikos 
darbininkai veiktų bolševikiz
mo gerovei arba mėgintų vy
kinti šalyje kokias tai perver-
smes. 

Bet kad šiandie milijonai 
žmonių stena nuo bolševikų 
tiranijos, apie tai nei neprisi
menama. 

Talkininkai paremia Siberijos 
valdžią 

BERLYNO PILIEČIAI TURI 
SLAPTUS MITINGUS. 

Rengiasi nuversti dabartinę 
valdžia. 

Berlynas, birž. 14. - - Vietos 
socijalistų laikraščiai paga-
liaus ima raudoti, kad dabartį 
nei vokiečių socijalistų vai 
džiai pradeda grūmoti ncm/i-
žas pavojus. 
, Tie laikraščiai paneša , kad 

TALKININKAI PRIPAŽĮ
STA KOLČAKO VALDŽIĄ. 

.. Siberijos valdžią parems 
prieš bolševikus. 

Paryžius, birž. 14. — Talki
ninkai pasiuntė savo notą Si
berijos valdžios galvai, admi
rolui Kolčakui. TalkininJrfri 
notoje pažymėjo, kad jei Kol-
čakas apsiėmė išpildyti visas 
pirmojoj talkininkų notoj pa-

vjetos verteiviai ir profestjo- žymėtas sąlygas, tad talkinin-
nalai laiko slaptus susirinki- • kai nuo šio laiko pasižada jo 
mus ir tariasi pakelti piliečių Į valdžią, kaipo visos Rusijos 
•ireiką. valdžią, remti visomig galimo-

Streikui pritaria ir Prūsijos 
karės mimsteris pulkininkas 
Reinhardt. šitas turi savo pu
rėje kari U', menę. 

Anot socijalistų tvirtinamo, 
piliečių streikas turi tikslą su
griauti dabartinę valdžią, da
lies valdymas nuo socijalistų 
turi but atimtas ir pavestas 
buržujams. c 

Sulig piliečių tarimosi, strei
kas turi paliesti visokias mais
to industrijas, krautuves, dirb
tuves, gydytojų ir kitų profe-
sijonalų ofisus. 

Žodžiu tariant, visoks mie
ste veikimas turi sustoti. 

To streiko metu valdžia pa
liks bejėgė ir turės griūti. Nes 
pulkininkas Reinliardt turi ka
riuomenę. I r jam nebus sun
kenybių praginti šalin socijali-
stus ministerius. 

Jei tas tiesa, kaip rašo soci
jalistų laikraščiai, gerai butų, 
kad tas ir įvyktų. Nes dabar
tinė socijalistiška valdžia ne
įstengia sutvarkyti šalies ir 
savo vietų nenori apleisti soci-
jalistai ministeriai. 

Didėja nepasitenkinimai da
bartine valdžia. Gal jai ir ne
prisieis ilgai gyvuoti. 

mis priemonėmis. 
Čia pastaroji nota aiškina

ma, jog tai yra Siberijos val
džios pripažinimas. 

Kolčako valdžiai paduotos 
sąlygos svarbiausios tos: Ru
sija turi but valdoma demokra
tiškai. Kad tą atsiekti, pir
miausia reikia sutruškinti bol-
Kevikunvą j r tuojaus sušaukti 
visos Rusijos kuriamąjį susi
rinkimą. Susirinkimas nusis-
tatys šaliai valdžios formą. 

Talkininkams buvo svarbu 
pripažinti Siberijos valdžią. 
Nes tuo keliu bus padarytas 
galas vokiečių 'intakai Rusi
joje. 

PRAŽUVO LEITENANTAS 
SU 500,000 MARKIŲ, 

ARMIJOS PINIGŲ. 

NEŽINIA KUR YRA AIRI 
JOS PREZIDENTAS. 

Coblenz, birž. 14. — Ofici* 
jaliai paskelbta, kad nežinia 
kur su 500,000 markių, armi
jos pinigų, pražuvo penkt<|jo 
lauko artilerijos pulko leite
nantas Gottenkeine. 

Gottenkeine yra gimęs Alza-
se. Amerikoniškon kariuome
nėn įstojo Forte Sill, Okla-
liomoj. J is kalba ir vokiškai. 

RIAUŠĖS KALĖJIME. 

Londonas, birž. 14. — Neži
nia kur pražuvo Airijos res
publikos prezidentas Eamon 
de Valerą. 

Pirm dvylikos dienų jis ap-
leizdamas Dubliną pažymėjo, 
kad keliaująs Anglijon. 

Tuo tarpu šiandie jo nėra 
Anglijoje. Abelnai spėjama, 
kad jis greičiausia bus iške
liavęs į Suv. Valstijas. 

Bet kiti abejoja apie tą 
kelionę. Tai kelionei yra rei
kalingas pasportas. Tokio jis 
neturėjo. 

MINIMUM UŽMOKESTIS 
MOTERIMS WISCON-

SINO VALSTIJOJ. 

Madison, Wis., birž. 14. — 
Valstijos industrijos komisija 
po ilgų tyrinėjimų paskelbė, 
kad moterims darbininkėms 
ir nepriaugliams mažiausia 
užmokestis už darbą valando
je turi but 22% centų. 

St. Louis, Mo., birž. 14. — 
Miesto kalėjimo akmenų skal
dykloje buvo pakilusios rasi
nės kalinių riaušės. Sužeista 
vienas baltas ir 12 nigerių ka
linių. 

Apie 30 kalinių dalyvavo 
riaušėse. Riaušės pakilo iš 
muštynių baltojo kalinio su ni
gerių. 

JAPONAI SIUNČIA KARĖS 
LAIVUS j KINIJOS 

PAKRAŠČIUS. 
Tokyo, birž. 13. — Kinijoje 

smarkiai plečiasi prieš-japoni-
nis veikimas, ypač pajūriniuo
se miestuose. 

Japonija už tatai grūmoja 
kinams. Į Kinijos pakraščius 
jau pasiųsta keli karės laivai. 

Japonija nustojo prekybos 
Kinijoj, nes japonų prekės 
boykotuojamos. 

* 
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šimtai mergaičių, gal tūkstan
tis arba viršaus, pasklis po vi
są Chicagą, rinkdamos pagel-
bą našlaičiams. Toms mergai
tėms darbas ir vargas bus sun
kus, jei diena bus lytinga. J is 
gal būti dar sunkesnis, jei pa
sitaikys labai karšta. Pačios 
rinkėjos naudos neturės. Bet 
jų pasišventimu naudosis kū
dikiai netekusieji motinų, se-
neliai ir senelės, neturintieji 
maitytojo senatvėje. Tai-gi 
panedėlyje kiekviena lietuvių 
kolonija Chicagoje. pasirodys 
kiek ji turi tokių pasišvei 
čiančių* mergaičių. 

Mes tikime į lietuvaičių do
rybes, todėl neabejojame, kad 
jų atsiras daugiau negu pri
rengta dėžių, idant galėtų dirb
ti pasidalindamos. 

Senovėje žmonės žiūrėdavo 
kiekvienas tik savęs. Sociolo
gijos mokslams atsiradus ir 
padidėjus kiekvienas apšvies
tas žmogus gavo patirti, kad 
visi žmonės sudaro vienybę, 
kaip siūlai tinkle. Vienam su
trukus visų darbas pasidaro 
bergždžias. Seniau vieni kata
likai del Dievo meilės šelp
davo nelaiminguosius, dabar 
jau I i r netikintieji supranta, 
kadr nelaimingų aprūpinimą* 
yra ^priedermė sveikiems pasi
turintiems. Jos išpildymas 
apsaugoja visuomene ir pati 
pildyto ją nuo nelaimių šalti
nių. 

Kadangi ir apšvieta ir ka
talikystė tarp lietuvaičių Chi
cagoje gana augštai stovi, tai 
nėra abejonės jog našlaičių 
diena pasiseks. 

Laike karės Prezidentas 
skelbė, kad visos sutartys tarp 
tautų daromos tori būti vie
šos, kad butų praktikuojama 
viešoji diplomatija. Kuomet 
tai buvo skelbiama, Europos 
suktieji diplomatai tylėjo, nes 
tuo laiku taip skelbti buvo 
naudinga jiems patiems. Kuo-
met-gi atėjo laikas apie taikę 
konferencijoj kalbėti, jie viešu
mos pabūgo ir mandagiai ar 
nemandagiai konferencijos du
ris uždarė, Amerikos pasiprie
šinimo nepaisant. 

Taikos sutarties tekstas pa
gamintas, po juo nepasirašy
ta ir, sulyg senosios diplomati
jos pripročio, jis turėtų būti 
sekretu. Vienok, kam nėra ži
nomas išlygų ir sutarties tek
s tas! Tam, kuris juo neindo-
mauja. Kopijos gaunamos 
pas privačius asmenis, sutar
ties pasiskaityti galima laik
raščiuose, du centu užsimokė
jus. 

Oficijaliai, taikos sutartis 
tebėra sekretu, slaptu dalyku, 
taktiniai, ji yra vieša. Mato
mai, kad slaptosios diploma
tijos laikai baigiasi. Oficija-
lės užtvaros nebegelbsti ir ap
linkiniais keliais visuomenė at-
sižino, ką jie,žinoti teisės turi. 

Prie slaptosios diplomatijos 
panaikinimo vieno atsiekti 
belieka — prašalinimo ofici-
jiilės užtvaros, kuri ir taip be
prasmė liko. 
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Tautininkų Seimas. 

ŽINIOS Iš L E M O S . 

galime 

, 

Lietuvos 
Prisieka. 

Skaitytojams gal bu s indo-
mu patirti , kokių prisieką su
dėjo Prezidentas Antanas 
Smetona, š ta i jo prisiekos tek-

• 

stas* 
Aš, 'Antanas Smetona, Lie

tuvos Valstybės Prezidentas, 
Tautos Atstovybės valia pa
statytas šitos aukštos pareigos 
eiti, Didžiu ir Visagaliu Dievu 
prisiekiu ir pasižadu Lietu
vos piliečiams, jų Atstovybės, 
Valstybės Tarybos akyvaizdo-
je, kad aš mano pilietiška gar
be ir kilniausiais mano sielos 
jausmais busiu ištikimas Lie
tuvos Valstybei ir jo s Konsti
tucijai ir sanžiningai eisiu 
aukštas mano pareigas. Taip 
man Dieve padėk. Amen. 

Vilnius. Gavome tikrų žinių, 
kad šiomis dienomis su komu
nistine valdžia Vilniuje atsisa
kė išvieno dirbti—Požėla, Bel
skis ir kiti. Priežastis ta, kad 
paskutiniai "tos valdžios nuta
rimai (sujungimas Lietuvos ir 
Gudijos, numatoma federacija 
su Rusija ir k.) daro Lietuvę 
jau ne Rusijos Sujungiuinke, 
bet tik jos provincija. ("Siau
rės vakarų kraštas—Severo-
Zapadnyj kra j" ) kaip tai prie 
caro buvo. Iš daugelio tos val
džios žingsnių jau dabar nu
matoma, kad Lietuva, susijun
gusi su Rusija (kad ir "sovie
t ų " ) turės nustoti netik poli
tinio, bet ir kultūrinio apsi
sprendimo. 

Mes iš savo pusės 

nurodyti tokį faktą: kuomet 
taip vadinama Laikinoji Lie
tuvos revoliucijinė tarybų val
džia tik ką persikėlė iš Min
sko Vilniun—Vilniuje tuojau 
susitvėrė taip vadinama "pae-
to tarnautojų profesinė sąjun
ga ." Į tą sujungę susirašė visi 
dar caro laiku tarnavę Lietu
voje pačto valdininkai, kurių, 
galima sakyti, nei vienas ne
mokėjo lietuvių kalbos. I r kai 
lietuviai tuo metu protestavo, 
reikalaudami, kad pačto tar
nybon butų imami tik žmonės 
mokę lietuvių kalbos, tai buvo 
atsakyta, kad be "profesinės 
sąjungos" žinios niekas tar
nybon negali būti priimtas, gi 
"sąjungoje" nei vienas lietu
vių kalbos nemokėjo. 

Jirkšiškės. (Rumšiškės vals
čiaus). Čia atėjo nuo Vilniaus 
elgėtaudamos dvi mergaitės. 
Jos pasakojo, kad pirmiau gy
venusios pasiturinčiai, tik da
bar bolševikai viską išplėšę vi
soje bolševikų viešpatavimo 
srityje. Tos pačios merginos 
pasakoja, kad bolševikai lau
kią tik kovo 15 dienos, kada 
jiems algas išmokėsią, o tada 
viską mesią ir eisią ten, kur 
kas sau, nes jau daugiau nesą 
nei ko valgyti, nei ko plėšti. 

llguvislds. 
"LietuK-a" Kaunas 

Kiek atstovu buvo. 

'Skaitlingiausioj • CMcagos 
tautininkų seimo sesijoj nepa
sisekė daugiau suskaitliuoti, 
kaip 333 atstovai. Oficijaliai 
prisiųstų mandatų, anot ren
gėjų pranešimo, buvo 470. 
Seimininkai labai spyrėsi, kad 
seime tiek atstovų ir buvo. 
Tiek nebuvo. Daugiausia, tai 
350. Mat, tūlos draugijos bu
vo nutarusios atstovus seiman 
siųsti ir mandatus iškalno 
rengėjams nusiuntė, bet vėliau 
nutarė seime nedalyvauti.. 

Balsuojant, seime daugiau 
per 330 balsų nepasirodė. Reiš
kia, iš seimo paskutinėj valan
doj pasitraukė virš 100 atsto
vų. 

Pernai New Yorko visati
nis seimas atstovų sutraukė 
virš 1,200 — keturis sykius 
daugiau. Drąsiai galima spėti, 
kad šįmet, jei butų buvęs vi
satinis seimas, atstovų lengvai 
but suvažiavę į 3,000. 

Delegatų žvilgsniu šį tauti
ninkų seime pasisekusiu skai
tyti negalima, kę seimo ren
gėjai nesakytų. 

Delegatų sąstatą. 

Didžiumą seimo atstovų su
darė aiškus tautininkai, dides
ni laisvamaniai, negu patrijo-
tai. J ie ir buvo tikrais seimo 
šeimyninkais. 

Sekama grupė buvo suva
džiotų katalikų, kurie nebeiš
sitekdami katalikų visuome
nėje pasekė tautininkų obal-
sių. Tieji, sakėsi, reprezentuo
ją "visuomenę", " l iaudį" . J ie 
sekė vienok ne visuomenės 
balso, bet tautininkų ir seime 
tautininkų politikieriai tuo
sius minkė, kaip tešlą, ir iš jų 
aukas traukė. 

Buvo seime ir seimo opozi
cijos: keli susipratę katalikai 
ir keli bolševikai. J ie buvo ne
žymus. 

Seimo nenuoseklumai. 

seimai su malda pradedami, 
nors ten įvairių tikėjimų ir 
netikinčių žmonių susirenka
ma. Maldę gerbia Amerikos 
kongresas, universitetai, Lie
tuvos seimai, tik jos bijosi A-
merikos lietuviai laisvamaniai, 
kurie šiame seime pilnai vieš^ 
patavo ir jį tvarkė, kaip tin
ka jiems patiems. 

"Purvinoji politika." 

Neapsieita seime be srovi
nės politikos. J a i vadovavo p. 
V. K. Račkauskas, gelbėjo p. 
J . Lopatto ir p. J . Eli josi us. 
Tautininkai, seimo viešpačiais 
būdami, turėjo pilną " s h o w " 
savoms įstaigoms ir savai po
litikai. 

P-as V. Račkauskas užvedė 
ataką ant Tautos Fondo ir ka
talikų veikėjų. Neteisingus 
užmetimus darė, vietomis 
šmeižė. Opozicijos nesant ir 
nesant kam neteisingiems už
metimams atsakinėti, jis su 
savo vienminčiais turėjo visą 
kovos lauką. » 

Adv. J . Lopatto, aiškinda
mas apie Centralinį Komitetą 
ir Lietuvių Dienos aukas, aiš
kino taip, kaip jis mato, o kas 
nurodytų tikrąjį dalykų stovį 
— nesirado. Jam lengvai gali
ma išparodyti, kad niekas 
Lietuvių Dienos pinigus su
laikyti nenorėjo, bet kad jo 
paties sauvalė ir nesusižinoji-
ma s nesupratimus kėlė. -

P-as J . Elijošius kunigus, 
ypač kun. Kemešį užpuldinė
jo, sėdamas keršto ir neapy
kantos. Kas jam atsakytų už 
talkininkavimą laisvamaniams 
nesirado. 

Buvo ir daugiau negražy-
bių. Visa tai tarnavo tautinin
kams ir laisvamanių politikai, 
kurios vežimėliu seimas buvo 
įsisėdęs. 

Apie kitus seimo dalykus -
vėliau. 

J. š—as. 
i " . 

Sis tautininkų seimas savo- WISC0NSIN0 VAL. PROHI 
se rezoliucijose žymėjo, kad 
jis kalba vardan Visų Ameri
kos lietuvių — 750,000. Taip 
kalbėti jis neprivalėjo, nes 
daugiausia, ką jis teisėtai ga
lėjo atstovauti, butų mažiau 
50,000 žmonių. 

Daugelis didžiųjų kolionijų 
visai atstovų neturėjo, o iš ki
tų didžių kolionijų tebuvo vos 
po vieną kokios nor» mažos 
draugijėlės atstovą. 

Atstovų buvo 350, kurių 
kiekvienas, sulyg šeiminės ko
misijos reikalavimų, turėjo 
atstovauti 50 asmenų. Atsto
vaujama tad buvo 17,500. Viso
kiai atsargai tę skaitlinę pa
dauginkime per du, tad turė
sime 35,000. 

Visuomenė seime nedalyva
vo, o vienok tie suvirs 300 sei
mininkų kalbėjo vardan visos 
Amerikon lietuvių išeivijos, 
mažiausia 700,000 lietuvių savo 
valią antmezdami. Taip dary
ti y ra politinė suktybė ir ją 
tautininkams užmes tie vals
tybininkai, kurie apie seimus 
nusimano ir į kuriuos seimas 
rezoliucijas atkreipė. 

Politinę šulerystę naudojant 
tautininkai savas rezoliucijas 
susilpnino akyse valstybinių 
vyrų. Ar ne ta pati ir negeres
nė butų buvusi rezoliucija vien 
tautininkų partijos vardu? 
Melas naudon neina. 

BICIJONISTAI VIEŠAI NU 
RODO SAVO GUBERNA
TORIAUS KLAIDŲ UŽTA
RIMĄ SILPNOJO ALAUS. 

Maldos nebuvo. 

^ Seimo rengėjai leido pas
kalas, buk jų seime maldą 
kalbėsies patsai arkivyskupas. 
Atėjus seimo valandai, netik 
kad vyskupo, bet ir šiaip nei 
vieno šeimininko nesirado, ku
ris but malda seimą pradėjęs. 

Visose kultūringose šalyse 

(Straipsnis sulietuvintas iš 
laikraščio "Pa t r io t Phalanx," 
gegužio 2 d., 1919 m.). 
Gubernatoriui E. L. Pilypui :— 

Garbusis Tamista:—Tamis-
tos nuomonės išreiškime balan
džio 14 d., 1919 m., sakai, buk 
Tamistos nuomone alus, kuria
me randasi vien antras nuo
šimtis alkoholio, nebūtų Me
dingas toje pačioje prasmėje, 
kaipo kiti smarkieji svaigalai, 
o kad tas protingai patenkintų 
visus pajunkėlius smarkiųjų 
svaigalų. Perveizėjus teisda-
rystės (legislatura) balsavi
mus Suvienytų Valstijų prohi-
bicijos dėtoje konstitucijos pa
taisyme, yra gana aišku, kad 
žmonės nenori turėti nieko 
bendro su Tamistos alaus ir 
lengvųjų vynų vaizba, kuri 
reiškia ant toliaus palaikymas 
tos pačios girtuoklystės arba 
parėmimas kriminalės vaizbos, 
kuri nepaiso jokių įstatymų 
nei valstijos, nei dieviškųjų. 
Aiškiai matoma net dabar, 
kaip ta vaizba pamina po kojų 
sekmadienių dėsnius Tamistos 
pačiame mieste. Žmonės nori 
tikros prohibicijos arba už
draudimo. 

Tas uždraudimo svaigalų 
pataisytasai dėsnis dabar tapo 
dalimi Konstitucijos, o bus 
įvykdomas busiančio sausio 
mėnesyje. Todėl nei viena val
stija neturi teisės išduoti dės
nio, kuris patvirtintų arba aj>-

skonįf Kodėl nenori leisti jam 
tapti blaiviu prašalinant nuo 
jo alų ir lengvuosius vynus f 
Duok progą tam vargšui pasi
taisyti arba išsigelbėti nub 
pikčiausio pajunkimo. J i s ap
sieis be Tamistos silpnojo 
alaus ir lengvųjų vynų, kurie 
ir buvo priežastimi jo nupuo
limo į baisiąją girtuoklystę. 

Malonėkie paklausyti citacį-
jos sekančios New Yorko Na
mų Apdraudos Gyvybės Kom
panijos viršininkų, kę jie sako 
apie alų: Alus yra žvėriškas 
gaivalas: 

"Visų svaigalų alus tai dau
giausia žmonių paverčia gyvu
liais. Alus mulkina visas pro
to ir moralio jausmo spėkas, 
o prižadina žvėriškiausius gei
dulius žmogaus prigimties. 
Daugiaus negu kiti visi svai
ginantieji gėralai, alus priža
dina žmogų prie papildymo 
liuosnorės žmogžudystės. Tuo 
žvilgsniu alus daug piktesnis. 
Degtinės gėrikas papildys 
žmogžudystę vien būdamas po 
įtekme nusigėrimo ir užsidegi
mo, alaus gėrikas papildo 
žmogžudystę visai su šaltu 
krauju. Daugelio metų patė-
mijimar mus įtikino, kad dide
snė proporcija žmogžudysčių 
papildomųjų būna suplenuoja-
mų be žvėriškųjų geidulių ir 
be piktybės, vien su užgaida 
įgyti kokie savastį ar pinigų, 
dažnai mažo grobio." 

Peržiūrėk lapus nuo 71 iki 75 
Philadelpkijos vice komisijos 
ir raporto, ir miesto Syracuse, 
N. Y. taip vadinamojo Morai 
Survcy Committee ir daugu
ma kitų, kurių negalima iš-
skaitliuoti. Neišpuola apleisti 
nepaminėjus nei Wisconsino 
raporto. Pasitikiu, jog tie ar
gumentai pilnai įtikrins Tami-
stę, kad patsai pripažinsi 
svarbę tų nurodymų arba pa
matysi tame ardymą" moralės 
tvarkos. 

Tamista sakai, buk nematai 
blėdies aluje ir lengvuose vy
nuose tvarkiai sunaudojamuo
se, ir jei ne viešai parduoda
muose arba jei nėra įstatomi 
viešam pardavimui., 

Ar leisime tai vaizbai už
pulti namų šventybę, kad dar 
greičiau sunaikinti sveikatą ir 
morališkumą visos šeimynos, 
nusiųsti girtuoklio vaikus į 
girtuoklio karstą, prašalinti 
laimingą gyvenime, o padary
ti vargo gyvenimą, gyvenimą 
nuliūdimo ir paniekos, sunai
kinti charakterį vaikų ir mer
gaičių, ir nuvaryti juos pačio
je jaunystėje į gėdos ir panie
kos vietas, ir išplėšti jiems 
progą laimingo gyvenimo! 

O kas užtai gauna pelną? 
Keli brogaviriai ir jų sėbrai 
smuklininkai, kurie del trum
pai patenkančio gerumo nori 
paaukoti sveikatą, tvirtumą ir 
morališkume šios šalies. Vy
rai, paskendę girtybėje, kurių 
geiduliai yra betvarkiški, o to
kiais tapo gerdami alų ir vy
nus, yra tikromis dielėmis, vi
suomet buvo tokiais i r ' bus 
kaipo maišai sankrovų trauki
nio, kurie visuomet suvėlina 
visos žmonijos pažangos trau
kinį. 

Baimė be jokio pagrindo. 
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$ 2 9 I S c
L

rr^ e Dykai 
Ant apribuoto laiko ir tiktai su kiekvienu 
pirkinių. 

FederaI Electric 
Wa*her 

Lampą yra viena iš gra
žiausių — verta daugiau ne

gu mes už ją reikalaujame. Mes pris
tatysime Jums abidvi FederaI ir lampą 
l Jūsų namus tikti su 

$ 5 IŠKALNO 
LikusluB lengvais išmokėji
mais kas mėnuo su Elektros 
bilą. 

Ateikite ir pamatykite. 
Ali Tclephoms— 
Randoiph 1280 

Commonwealth 
Edison 

ELECTRIC 
SHOPS 

72 W1»T 
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|Saugi Banką Jūsų Pinigams | 
I YRA Į 

ICentral Nlanufacturing Distrct i 
A 

S T A T E 
BANK BANK A = 

S T A T E f 
BANK = 

31112 W. 35 St. (3 blokai nuo Halsted St.) Chicago, BĮ. g 

§ Dėkite be baimės ir abejonės savo pinigus į 
I KAI SAUGIĄ BANKĄ. KAPITALAS 
| TURTAS $4,500,000.00. 

VY. N. Jarnngin 
Prezidentas 

šią VISIŠ- E 
$550,000.00. | 

U. E. Poronto 
Vice-Prezi-

dentas 

J. W. Gorby 
Vice-Prezi-

dentas 

S. L. 
FABIJONAS 
Užrubežinio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas. 

A STATE BANK 

F. L. Wet>b S 
Kasininkas E 

J. R. RoUey E 
Pag. kasininko : i 

F. G. Hoebel = 
Pag. kasininko £ 

E 
A. Petraitis ir !E 
J. A. Malooly. • 
vedėjai Real E 
Estate, Insu- £ 
rance ir Mot- £ 
gage Departm. £ 

5 Čionai jūsų pinigai bus SAUGUS. GAUSITE 3-čią procentą | 
ir sumą ant PAREIKALAVIMO. E 

SIUNČIA PINIGUS į visas svieto dalis. MAINO PINIGUS 1 

legališkus uuKumen = 
DUODA PASKOLAS ant PRAPERČIŲ. PARDUODA | 
NAMUS, LOTUS IR PARMAS. I 
Safe Deposit Vaults (baksai) geriausi visame apskrityje f= 
$3.00 ir augščiau ant metu. = 

po E S BANKUS VALANDOS: 0 ryto iki 3 po pietų. S u balomis 9 ryto iki 1 
s piety. VAKARAIS: Scredomis ir Subatomis nuo 6 iki 8 vai. 
2 
S VISOKĮ PATARIMAI DYKAI. | 
^ailllIIIIIIIiHUSUailltllllllllllBlllSllUllllllllllllllllllllUnUlillrUUIUMIllllllftMUIIUa«^ 
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Aiškus dalykas yra, kad Ta
mista prisidengi tos lavinos, 
arba nuo kalnų slenkaiičiojo 
sniegyno, kuris neužslogintų 
liaudies, . kuomet prohibicijos 
dėsnis bus prižiuriamas. Kad 
būtum atsilankęs bent turmpai 
kokioje sausoje teritorijoje, 
kaipo aš atsilankau, būtum 
patyręs, kad Tamistos baimė 
yra absoliutiškai be jokio pa
grindo. Sužinotum ir tai, kad 

gintų svaigalų vaizbą. Kodėl daug mažiau suktybių yra da-
padilgini pagadintą girtuoklio roina sausose teritorijose, ne

gu šlapiose. Yra gaujos sukty
bių (kokeino, morfinos ir opiu
mo), o kaipo blaivus žmonės 
visuomet laiko pagarboje dės
nį geriaus, negu girtuokliai po 
svaigalų įtekme; tie dėsniai la
biau prižiuriami sausose val
stijose, negu šlapiuose. Nesi
rūpink apie suktybes. 

Laikykimės Suvienytų Val
stijų konstitucijos, o neat
kreipkime domos į svaigalų 
advokatų ir papirktųjų laik
raščių aiškinimus ir nuomo
nes, kurie stengiasi suteršti A-
merikos žmonių papuošalus, 
kurie pakilo su didele jiega 
nužudyti nedorybės aitvarą— 
svaigalų vaizbą. 

Tamistos Amerikos sargas 
A. W. Larson. 

Madison, Wis. 
Sulietuvino 

Kun. P. Saurusaitis. 

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

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

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

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

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

Ave. 
2 Rast. B. Sapiega, 1715 Supe-

rior Ave. , 
Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437 

So. 11-th St. 
Org. Ra*. Ig. ErmaU, 1717 

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

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

ŽINIA. 
Tik išėjo iš spaudos apisa-

kėle daili. Šalyje lietuviškos 
kalbos, esperanto kalba: kaina 
4 centai, gaunamos pas: 

L, MISIŪNAS, 
96 Pa rk Ave., Atfeol, Mass. 



Šeštadienis, birželis 14, 1919 D R A U G A S 
•% 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

II Klausimas. Niekšas vai
kėzas važiuodamas užpyksta 
ant arklio, muša, spardo, pa
žabotą tampo, botagu raižo, 
akis išdaužo ir galutinai nu
galabina. Arkliui nesvarbu ar 
tas vaikėzas atsakys prieš 
Dievą, už savo nedorą, darbą 
ar ne. Klausimas, kokiu būdu 
gerasis ir teisingasis Dievas 
atlygins arkliui už jo kentėji
mus i r sopulius! J u g arklys 
sielos netur i ; busiančiame gy
venime negalės turėti džiaugs
mų. A, J. 

Atsakymas. Atlyginimas už 
kentėjimus nevisuomet panėši 
imt algos, kurią darbinin
kas gauna darbą atlikęs. Kar
tais atlyginimas džiaugsmais 
gali būti suteiktas pirma 
kentėjimų. 

Tada galėtume Dievą kal
tinti už arkjio likimą, jei butų 
prirodyta, kad to arklio gyve
nime butą daugiau skausmų 
negu gerumų. Tečiaus nei vie
no tokio atsitikimo dar ne
buvo. Vienas iškilimas iš ne
buities į buitį, iš negyvybės į 
gyvybe jau daugiau suteikia 
gero, negu visi vaikėzo kanki
nimai pridirba skausmų. 

Daugiau, negu vaikėzas bo
tagu, gyvulius įvargina fizi-
jologai, darydami vivisekcijas, 
t. y. pjaustydami gyvulius 
vaistų ir ligų bandymams. 
Nors vivisekcijos yra daromos 
labai augštais tikslais, tečiaus 
gyvuliams esti skaudesnės 
už kitokius kankinimus. Bet 
ir vivisekcijų skausmai atima 
tiktai nuošimtį iš gyvybės 
naudos, o ne visa ką gyvybę 
yra davusi. Sveikatos laikas 
prieš vivisekciją atsveria vi
visekcijos kančias. 

Kaip iš šimto negalima at
imti šimtą penkis, taip ir gy
vam kūnui negalima yra už
duoti daugiau skausmo, negu 
išneša jo gerasis turinys. Kaip 
tik skausmo suma pasiekia gy-

' vybės sumą, taip kuna s miršta. 
Bet nei mirtis negali atimti 
seniaus pergyventų džiaugs
mų. Tie vis-gi lieka viršaus 
kentėjimo. 

Tik žmogus, turėdamas ne
mirštančią dusią, turi jiegos 
amžinatvėje kentėti daugiau 
ftegu išneša jo kūninio gyve
nimo džiaugsmai. J ie yra ap
riboti kūninio gyvenimo ilgu
mu, o nemirštančioji kentėji
mų amžinatvėje dūšia yra ne
apribota. Dėlto nelaimingos 
dusios kentėjimai gali būti di
desni negu jos gyvenimo 
džiaugsmai. Tuomtarpu netu
rinčių dusios gyvulių skausmų 
suma visuomet būva mažesnė 
už džiaugsmų sumą. 

Kun. Pr. Bučys. 

leistis į maldaknygių sustaty
mą. Vyskupas Valančius su
darė MDavatkų Knygą", o 
prelatas AJeksandra, Damb
rauskas . išleido " Pulkim ant 
Kelių". 

Ta maldaknygė buvo geres
nė už visas savo pranokėjas. 
Nors jos tapo atspausta de
šimts tukstaneių, tečiaus trum
pu laiku visa laida tapo iš
parduota. 1916 metais Sv. Ka
zimiero Draugija dar patobu
lino savo maldaknygę ir jaų 
karės laiku atspausdino antru-
kart. 

Pirklybos Bendrovė Bostone 
Mass. gerai padarė perspaus
dindama tą puikią maldakny
gę. Tik du daigtu, mą rodos, 
reikėjo pataisyti. Sulig bažny
tinių teisių aprobatą turėjo 
duoti vyskupas tos vietos, kur 
išėjo naujoji laida. Tuomtarpu 
knyga išėjo Bostone, o 
padėta Žemaičių Vyskupijos 
aprobatą. Kanonišku žvilgsniu 
ji neturi vertės. Taip pat ši
tos laidos negalima vadinti 
antrąja, nes antroji buvo Lie
tuvoje. Dabartinė yra trečio
ji, nors joje nepadaryta nei 
kokių permainų. 

Šitos Bostoniškės laidos 
spauda labai aiški, raidės 
gražios, gera popera, maloni 
ir paranki išvaizda. MPulkim 
ant Kelių" tinka ypatingai 
tiems, kurie mėgsta kalbėti lo
tyniškas Mišių maldas. Ten 
ištisai atspaudintos Šv. Trejy
bės Mišios ant vieno puslapio 
lietuviškai ant kito čia pat 
sale lotyniškai. Kadangi mal
daknygė labiausiai reikalinga 
buvo Mišių klausant, kadangi 
tos pačios nuolat atkartoja
mos maldos nusibosta, dėlto į 
"Pulk im ant Kelių" sudėta 
daug įvairių būdų melstis per 
Mišias. 

Prie maldaknygės pridėtas 
gražus turimo sąrašas. 

RAKTAS Į SVEIKATA 
Paslaptis sveikatos randasi už

laikant suvirškinimą gerame ir re-
guleriame padėjime. 

Suvirškinimas tai svarbiausias 
pamatas organizmo, taigi jeigu ne
su virškina tinkamai, Jųs pajaučia
te galvos skausmą, nusilpnėjimą, 
nustojate apetito, — Jums tuomet 
būtinai reikia suvalgyti pirm gul
siant tris saldainius 

Partola 
Kurios išvalys Jūsų sistemą teisingai ir greitai, per naktį. 
Partola reikia turėti visuomet kiekviename name ir turite 

gauti ją kiekviename laike, dabar-gi. 
Turime tūkstančius laiškų paliudijančių, kad Partola nus

tatė sveikatą ir pataisė žmones normalniai geriausiame stovy
je, tįįįį Į 

Norintieji gali užeiti ir pažiūrėti. Mes Jums mielai parody
sime, nes ant rašto suteikė leidimą ant to., 

RAMYBfi JUMS. 

NAUJOS KNYGOS. 
Pulkim ant kelių, Gražiau

sių ir reikalingiausių mal
dų kiekvienam katalikui 
rinkinys. Antra pataisytoji 
laida. Perspauzdinta Darbi
ninko Spaustuve 242—244 
Broadway So: Boston, Mass. 
Sv. Kazimiero Dr-jos leidi
nys N. 214, puslapių 555. 

Lietuvių kalboje yra buvę 
gerų ir parankių maldaknygių. 
Pabaigoje XIX šimtmečio vi
sas pralenkė garsusis " Šalti
nis/* bet jo kalba buvo ne vi
sai - išvalyta. Turinio gausiu 
įvairumu ne ką menkesnė už 
"Šal t inį" , o kalbos grynumu 
ir parinktųjų maldų rimtumu 

^Jaug augštesnė maldaknygė 
buvo "Pulkim ant kelių". 

Gyvenimas verčia didžiuo-
gius mųs kunigus raitininkus 

Maldaknygė. Kun. Jono J. 
Jakaičio lėšomis. * • Draugo'! 
spauda 1800 W. 46-th str. 

Chicago, UI. 1919. p. 958. 
Augščiau rašėme apie mal

daknyge "Pulkim ant Kelių", 
kurią sustatė žymiausias 
mųs tėvynėje raštininkas, pre
latas A. Dambrauskas. A. a. 
kun. Antanas Staniukynas to
je pačioje srytyje paėjėjo dar 
vieną žingsnį pirmyn, sustaty-
damas maldaknygę "Ramybę 
J u m s " . J is mirė kuomet j i 
jau buvo spaudžiama. 

"Ramybė J u m s " iš pra
džių buvo skiriama jaunoms 
užaugusioms mergaitėms. H-
gainiu sustatytojas kun. Sta
niukynas ir leidėjas kun. Ja
kaitis sutarė patenkinti ir ki
tų katalikų reikalus. Dėlto* ši 
maldaknygė pasidarė didesnė 
už kitas, išaugo bemaž ko 
iki tūkstančio puslapių. Įsak
miai kalbant 958. Tai-gi ji y-
ra beveik dusyk didesnė už 
' 'Pulkim ant Kelių". Tečiaus 
rankose ir kišenėje ji užima 
tik tiek vietos kiek "Pulkim 
ant Kelių", nes yra atspausta 
ant taip vadinamos Biblijincs 
poperos. Ta yra labai plona, 
nors užtektinai stipri. 

Kun. Jakaičio maldaknygė 
yra papuošta gražiu spalvuo
tu paveikslu šv. Kazimiero. 
Pirmutinis knygos puslapis 
yra atspaustas raudonomis ir 
juodomis raidėmis. Mišių Mal
dose, Stacijose ir, kitose vie
tose yra paveikslėlių atspaus
tų aiškiomis gražiomis origi-
nalėmis klišėmis. Kilnojamųjų 
švenčių sąrašas siekia iki 
1938 metų. 

Šitos maldaknygės yra ta 
ypatybė, kad kalendorinė da
lis tapo nustumta į pabaigą. 
Kitose maldaknygėse ji būva 

Kiekviename name turėtų ra
stis skrynutė Partolos, kuri 
kainuoja 1 dol. Norintieji tu
rėti ant sykio 6 skrynutes, 
gali aplaikyti jas tik už 5 dol. 

(156) 

Graži dovana kiekvienam 
prisiuntusiam vtą kuponą su 
užsakymu ir pinigais. 

APTEKA PARTOSA 
160 Second Ave. 

Ne/w York, N. Y. Dep L. 4. 

BASINSKI BROS. 
Stengkimes pirkti t iktai pas savuosius, o nebusime persekiojami. 
Pigiausia, greičiausia nusipirksite meblius, karpetus, pečius, lovas, 

materacus ir viską, k*^ reikalinga namuose, pas Brolius Basinskius 
4541 So. Ashland, Ave. 

Turime didelį pasirinkimo, gaziniu pečiu, kambinuotų ledinių (Ice 
Box), vezimt'lių vaikams. Tai visa pasiūlome pigiausia kaina. 

Pasivedame Jūsų atminimui. _ 

BASINSKI BROS. 
4541 S. Ashland Ave 

Telefonas Drover 1751 _ 

pradžioje. Nors mes esame 
prie to pripratę, bet vis-gi 
mažesnės svarbos dalyką vie
ta yra pabaigoje, o ne pra
džioje. 

" 'Ramybė J u m s " turi gan
greit visas Lietuvoje žinomas 
litanijas ir daugybę giesmių. 
Joj yra rankvedėlis tretinin
kams ir Marijos Vaikelių so
dai i ei jos įstatai, Officium Par-
vum ir trumpas suvedimas 
katalikiško mokslo. Tokiu bū
du " Ramybė J u m s " yra 
pilnas krikščionies rankvedis. 

Maldaknygės pabaigoje yra 
pridėta dvejopas turinio sąra
šas: sistematinis ir pagal rai
des. Tat labai pa l en^ ina ras
ti kiekviena tam sykiui reika
lingą maldą. 

Kitados " D r a u g o " spausdi 
narnos knygos pasižymėdavo 
klaidų gausumu. "Ramybė 
J u m s " neturi šitos silpnybės. 
Joje labai maža spaudos klai
dų. 

A. a. Kun. Staniukynas nau
dingai pasidarbavo sustatyda-
mas šitą maldaknygę, kun. J . 
Kazakas prižiūrėdamas spau-
dinimą, o kun. J . Jakaitis duo
damas lėšas ir patarmes. 

Dar turime pridurti, kad 
grynas pelnas iš šitos mal
daknygės pardavimo yisas ei
na ant naudos lietuvių apšvie-
tai, t. y. Šv. Kazimiero Seserų 
Mokintojų vienuolynui. 

Ėmęs ir kalbėk. Linksmas 
scenai naujas deklemato-
rius. Surinkta prakalbėlių, 
monologų dialogų ir dekle-
macijų. Jaunimui ir priau
gusiems dovanėlė. Parašė ir 
savo lėšomis išleido J . V. 
Kovas. Kaina 30c. Spauda 
Waterbury Conn. 23 Con-
gress ave. 1919. 

Šita knygutė yra N. 8 f Va
karų Papuošimo knygynėlio. 

Autorius turėjo gerą mintį 

palengvinti uždavinį vakarų 
rengėjams. Į ją tilpusieji rašto 
gabalėliai visi yra padori, to
dėl kiekviena draugija ir 
kiekvienas vakarų rengėjas 
£:ali be baimės naudotis visu 
jos turiniu. 

J i kartais pa juokina ir nie
ką neužgauna. Vien tik mo
terys gal nelabai bus pasiten
kinusios, nes kartais gana 
smarkiai joms tenka. Viename 
straipsnelyje tenka ir žydui, 
bet ne piktai. 

Visoje knygutėje, nors nėra 
pergilių minčių, nėra taip-gi 
nei stambių klaidų. Todėl rei
kia jai palinkėti pasisekimo. 

. i . i . n 1 1 — 

JAU TURIMA APIE 50,000 
LAISVANORIŲ. 

Washington, birž. 10. — 
Štabo viršininkas gen. March 
paskelbė, kad jau surekrutuo
ta apie 50,000 laisvanorių' ka
reivių, kurie bus pasiųsti į 
okupacijos vietas Vokietijoje, 
kad ten pamainyti dabartinius 
Amerikos kareivius. 

Kaip 
A merikoniška 

Vėliava Atsirado 
ŠIANDIENA pripuola metine sukaktuvių 

švente Amerikoniškos Vėliavos — Vėlia
va kuri plevėsuoja visoje savo grožybėje 
ir kuri yra viltis suvirs šimtui milijonu 
žmonių k u r i e t a n k i a i ap ie j a r a š o : 

Birželio 14-ta, 1777 Kongresas priėmė 
žvaigždes ir drižus kaipo symbola laisvės 
ir jai prižadėjo būti ištikimi, kuomet pasi
rašė and Declaration of Independence. 

šsi vėliava kuri turi pilną laisvę pasiun
tė savo pranešima skersai mares — pra
nešima užtikrinanti Laisve visam pasauliui, 
taip kaip čionais kad yra, kur kiekvienas 
turi lygybe. Pranešimas tapo išgirstas ir 
priimtas. Vyrai Ir moteris atvyko iš visu 
daliu pasaulio ir čionais dėjo savo didžiau
sias pastangas ir pasta tė šia Nauja Re-
publika — "Land of the Free — the Home 
of the Brave". 

142 m. Atgal Šita Vėliava Prižadėjo-
Laisvė ir Teisingumą kiekvienam — 
Atsankančia proga norimtiems — 
Apsauga silpniems — 
LigonbuČius ligoniems — 
Mokyklos dykai — diena mokyklos del vaiku o vakarinės 

mokyklos del vyru ir moterių kurios per diena turi dirbti. 

MUŠU Tėvai žinojo ka šį Vėliava atstoja ir ka jie norėjo kad ji atstotu. Mu
šu tėvai buvo emigrantai arba vaikai emigrantu. Kiekvienas gyvenantis A-
meriko yra vienas iš emigrantu apart Raudonojo Indijono. 

Mušu tėvai nori kad ši vėliava pleve-
siuotų savo pasveikinimą visiems laisve-
mylintiems vyrams moterims visokiu tautu 

Dauguma iš jus norite važiuoti j tą kra
štą kur jus gimėte. Bet nevažiuokite kol 
neištirsite dalyku gerai. Gerai pasitei
raukite kol apleisite Amerika. Dauguma 
kurie supranta dalyku stovi sako kad jus 
geriausia galėsite padėti savo draugams, 
giminėms ir tėvams likdami čionais ir dir
bdami kur darbo yra užtektinai ir siųsda 
mi tavora maistą ir kitus dalykus skersai 
marės savo giminėms. 

Amerikos Valdžia yra pasiryžusi jus apsau
goti. Amerika nori kad tu čia liktum. 

Pakol perduosi savo pinigus ir kitus daly
kus kokiai kompanijai pirmiau sužinok se
kančius dalykus kurie yra labai svarbus. 
Paklausk — 

Ar tie pakeliai gali 
siaugiai ir greitai? 

būti siunčiami 

Ar ' galima kompanijai patikėti? 
Ar u ž t i k r i n i m a s yra. g rva ran tuo jamas? 
Ar N kompanija gali tau sužinoti kad 

žmonos kuriuos tu nori pasiekti yra 
gyvi ir a r jie tenais gyvena. 

Neduok savo pinigu svetimam žmogui 
Inter Raeial Council susideda iš abie

jų tai yra čia gimusiu ir ateiviu, vyru ku
rie mušės po šia Žvaigždėta Vėliava del 
Laisvės kuria tu čia atvykęs jau radai. 

Intcr-Racial Couneil su mielu noru iš
ties ranka tavo darbdaviui arba laikrašti
ninkui, ir padės tavo giminėms ant kiek 
bus galima. 

Jis mėgins sunešti su valdžia ir duo
tus jam klausymus atsakyti, kaip tavo pa
ties taip ir tavo tėvynės. 

Jis mčgins tave išgelbėti nuo bereikalingos 
keliones ir nuo pragaišimo tavo pakeliu ku
riuos tu siųstumei saviems. 

Kuomet tu atiduodi pagarba Amerikos Vė
liavai šiandiena atsimink: 

Ji plevėsuoja tau kaipo prižadas Laisves 
kaipo drauge čionais tau ir Uavo-
tautiečiams anapus. 

Ji užmoka tavo ištikimybę duodant tau 
gera proga 
Ji pagerbia tavo tikėjimą duodant ap

sauga. 
Ji užmoka -tavo pasitikėjimą su Tei

singumu. 
JI p i lna i a t s a k o F.avo p r ižadus . Tavo už-

duotis yra padėti jai atgaivinti ir atstatyti 
išteriota Europa. Pasisekimas yra taip už
tikrintas kaip išlošimas karės. t 

Kol nuspręsite važiuoti pirmiau pasikalbėk su savo darb
daviu arba laikraštininku ir gauk nuo jo informacijas. Mes 
taip pat su mielu noru atsakysime į visus klausimus. 

THE INTER-RACIAL COUNCIL 
120 BEOADWAY, NEVVYORK, N. Y. Amerika man 

P-lė E. G, MAKAR 
PIANO MOKYTOJA 

4515 So. VVood 5 t . 
Duoda lekcijas skambinimo pia
nu pagal sutarti. 

» 

UNGARIJOS BOLŠEVIKAI 
UŽGROBINĖJA TUR

TUS. 

Budapeštas, birž. 10. — Un-
garijos bolševikai užimtose 
teritorijose šiandie turi dan
gų. Plėšia buvusių ungarų ku
nigaikščių ir didikų pilia ir 
pasisavina surandamus viso
kius turtus. 

• 

SPECIAUS IŠPARDAVI
MAS SUBATOJ IR 

NEDĖLIOJ. 

Nauji namai, didelis bargenas, 
nepraleiskite nepamatę šių na
mų. 

94-ta ir Eberhart Gatvės. 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poliU-
klnės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašyatės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 8:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, UI. 
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Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? i 
Tegul Kvorka padabina Jūsų 
namą. Pas mus galima gauti 
visokių naminių rakandų k. t : 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu
vamų Mašinų, Pianų, Grafono-
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago Ave. 

, ^ Arti Ashland Ave., Chicago 
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y 1 Lietuvos Atstatymo Bendrove 
i Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija | 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuot| šioje šalyje ant $1,000,000. Tais pini
gais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsių. IJi pasiryžus tuoj atstatyti: 

1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYB^, 3) ŽEMDIRBYSTĘ. 
j Jau įvesdina į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus del Lietuvos val-

E stijos. 
S Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui. 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė: 
1) avalų (shoe) fabriką, 2) chemišką dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; steigia: 1) Keleivių Namą 

E ir 2) Banką New Yorke; organizuoja del Lietuvos Siuvėjų Bendrovę ir tt. 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius notarijalius 

(rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimp aktus, įgaliojimus, abligus ir kitus popierius, kurie 
S turės galę čia ir Europoje. 

STOKITE VISI-Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo daugiau bus kapitalo, 
j _ _ _ •___ i • - J U . : - i:_* • T • ~:~;™~ T. A 13™^,.™.Ao Sčroi r\n <tmnn ko* 

Lithuanian Development Corporation 
i 320 Fifth Avenue ! - ! New York, N. Y. 
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ 
(Tąsa-. 

"Perei tą naktį apie vidurnaktį aš atgavau nuovoką ir 
ėroiau šaukti tave, bet neišgirdau jokio atsakymo. Aš taip 
persigandau, kad to negaliu nei apsakyti. Išgirdau, atsidarė 
duris. Aš vėl ėmiau šaukti. Nieko. Tik štai isivorte per 
duris Jonas su didžiausia pintine. Kaip jis 3* į v i l k o cm 
ant kalno, tai jau aš to pasakyti negaliu Jo prakilni s i rdis 
ir drąsa, turbūt, jam padėjo. J i s pasakė, kad atnešus lj tą Ka
lėdoms, nes manė, kad mes negalėjome iš nė tar nieko gauti ir 
kad to reikalaujame. Aš tuojaus jam pasakiau, kad tavęs 
namieje negirdėti, tai jis kogreieiausia leidosi ieškoti. Mudu 
spėjova, kur turėjai prapulti ir numanėva, kad senas suo, 
Princas, ras tave. Kada išmušė laikrodis dvylika, as girdė
jau, kaip koplyčios varpelis ant kalno nepaprastai gražiai 
skambėjo, ir ruotarpu aš pasijutau visiškai sveika Apie an
trą valandą Jonas parnešė tave visą šlapią ir susalusią; rodė
si, kad jau tavo dūšia tuojaus kūną apleis. 

"Brangus Jona i , " tarė mergaitė ir apkabino j | meilingai 
už kaklo. Toje valandoje iš Jono akių birėjo stambios ašaros 
ant garbanuotų geltonų plaukų. J i s jautė, kaip arti buvo 30 
nelaimė ir kad jis ją savo pasišventimu prašalino. 

"Bet , mama, tai ne aš skambinau ant kalno. Tenai prie 
varpelio prilipti negalima. Laiptai yra visiškai supuvę. Tai 
Dievas pats skambino." 

J i apsakė, kokiame pavojuje buvo nuo vilko ir kaip išli
ko gyva. Jie jautė, kad širdis nepakels visų jausmų, kokių 
prisirinko ir rinkosi nuo kalbų, tai nutilo; ir tiktai savo dva
sioje dėkavojo Dievui ir aniolui sargui už visas geradejystes. 

" T a i laimingiausios mano gyvenime Kalėdos," tarė J o 
nas, kada Gritos motina ištarė jam, kad už jo leidžia savo 
dukterei tekėti. " G a l Dievas dooa, kad turėsime tokių lai
mingu Kalėdų da daugiau." 

I r ištikrųjų, daug linksniu, laimingų Kalėdų tie geri žmo
nės pragyvena Grita ištekėjo už Jono ir didžiausioje meilėje 
ir sutikime gyveno. O istorija apie " Koplyčios varpelį ant 
kalno'• buvo tankiai pasakojama jų šeimynoje ir ėjo iš kartos 
į kartą. 

NOfiVEGUA. 

NEU2GINČUAMI FAKTAI. 

Kada tau reikės keliauti vandenimis, aš 
busiu- su tavim ir upės tavęs nepaskandys. 

I. 
Koki penki šimtai metų ar daugiau atgal, Norvegijoje, 

šiaurvakaruo^e, mažame kaimelyje, ant vandenyno krantų gy
veno nekuris mažas vaikas, vardu Kristoparas. 

Jo tėvas buvo žuvininkas. J i s gyveno savo menkoje griu-
telėje ant pat vandenyno kranto. Krantai aplinkui buvo kie
tos uolos—tai didžiausias žvejams pavojus. Tiktai tenai gi
musieji ir augusieji tarp ui pavojų galėdavo drįsti žiemos me
tu leistis į jūres, i r tai daugybė ju žūdavo kas metai. 

Gyventojai to kampo buvo šiurkštaus budo ir nepuošnaus, 
paprasto gyvenimo. Jie nuo pat lopšio buvo auklėjami nu
kęsti visokį sunkumą be niurnėjimo. Šaltis, nuovargis ir 
sunkus darbas buvo jų kasdieninė dalis. Visi gyventojai bu
vo nepaprastai tvirto sudėjimo; visi menkesnieji mirdavo 
anksti savo jaunystėje, neatsilaikydami prieš žiaurų klimatą. 

Kristaus mokslas į tą kampelį, kaip gyventojai sako, bu
vo atneštas septintame šimtmetyje. Vienas katalikų kunigas 
Anglijoje buvo priverstas bėgti iš savo tėvynės. Negalėda
mas kaip kitaip, jis sėdo į mažą luotą. Vėjai ir bangos nu
nešė jį link Norvegijos ir išmetė ant kranto lygiai truputį že
miau tų namelių, kuriuose gyveno Kristoporas. 

Tolokai nuo krantų kyšo augštai iš vandenų uola, kuri 
labai skiriasi nuo kitų, už ją žemesnių, kurias dažnai pakilu
sieji vandonys pridengia. J i yra vadinama Šv. Gvenelpo uo
la; į ją tai atsimušė kunigo luotas, truko per pus^, nuo vieno 
galo iki kitam, o vienok vanduo neinėjo į jį, kolei vėjai nepri-
nešė jo ant kokių dvidešimts sieksnių nuo kranto, tada jis nu
grimzdo, o kunigas daplaukė iki kranto ir išliko gyvas. 

Kristoporas buvo dar mažas, kada jo motina mirė. Jį 
augino ir auklėjo jo močiutė, kuri gyveno jo tėvo namuose. 
J i buvo jau labai sena. Jos veidas išrodė lyg suvytas obuo
lys ir ji menkai j au matė. Kristoporas likdavo namieje prie 
močiutės, jai padėti, kuomet tėvas ir vyresnysis brolis ke
liaudavo į jūres. 

Kristoporas buvo nepertvirčiausios sveikatos, bet mo
čiutei buvo didelė pagelba ir paguoda. Vietinis kunigas iš
mokino jį skaityti, kas buvo tose dienose labai nepaprastas 
daiktas. Dažnai jis su močiute sėdėdavo prie savo grintelės 
durių. J i megsdavo, o jis jai skaitydavo Evangeliją ir kito
kias knygas kurių gaudavo nuo kunigo. 

"Močiutė, žiūrėk," šaukia jis, bėgdamas namo vieną šil
tą rugsėjo vakarą, kuomet putė švelnus dar vėjelis ir tolumoje 
ant vandenų stovėjo raudona saulelė, pasirengusi greitai pa
sinerti juose. " E i k šen ant pat kranto, aš paskaitysiu tau 
naują knygą, kurią suteikė ir papuošė paveikslais Tėvas Be
nediktas. Joje paduota, ką parašė 8v. Jonas ir jis viską pa
sako apie dangų." ( 

Jis jai parodė susuktą poperį, ant kurio margavo įyodos 
raidės, gražiai išvadžiotos ir papuoštos aukso lapais, s^ rau
donais ir mėlynais žiedais, ta rp jų tai vienur, tai kitur buvo 
matyti didelių ir mažų nupieštų paukštelių. Kitur buvo nu
piešti paveikslai laukinių žvėrių. Vis tai buvo darbas uolaus 
vienuolio, kuris jį atliko liuosose valandose. 

" T a 1 turi būti be abejonės nepaprastai gražus dalykas, , f 

tarė senutė. "E iva ant kranto; beje, pažiūrėsime, ar jau 
grįžta namon tėvas." 

Nuėjo. Senutė atsisėdo. Kristoporas atsigulė, pasidėjo 
knygą ir ėmė ją garsiai skaityti savo močhitei. Buvo apra
šyta ateisiančio gyvenimo grožybė ir laimė. 

" I r ten nebus daugiau jū r ių" jis perskaitė. Čia pažvel-
j ^ ė g r e i t a i augštyn ir ta rė : "Močiute, aš abejoju ar džiaug-

p B ^ i u dangum be jūrių. Žiūrėk, kaip jos dabar maloniai 
' a t rodo! ' ' 

(Daugiau bus). 

Ar tu ieškai faktu kurie ne
gali būti užginčiti nei jokiu 
būdu tai paskaityk šita laiš
ką: "Glouster Ohio R. F. Di 
Box 13& gegužio 28, 1919. Aš 
busu labai džiaugsminga jeigu 

' jus pagarsinsite mano laišką 
nes aš noriu kad žmonija žino
tu apie vaistą kuris ištikrųjų 
yra užsitarnavęs didžiausios 
pagarbos. Aš, kentėjau nuo 15 
metu su skilvio liga ir tiktai 
tris metai atgalios nuo to iš-
sigydžiau ir tai pradedama 
vartoti Triners American Eli-
xir of Bitter Wine. Dabar aš 
esu 46 metu senumo ir tai ge
riau jaučiuosi negu kad aš bu
vau jauna, užtat kad aš galiu 
viską valgyti o tas mane sus
tiprina. Aš žinau kad aš ne-
kuomet negaliu atsidekuoti 
jums už šita vaistą. Su pagar
ba Mrs. Niek Papūra" . Ar tas 
laiškas nėra užtatektinai pri-
parodymas! I r beabejones kad 
yra. Šita vaistą Triners Ame
rican Elixir of Bitter Wine 
galima gauti visose vaistyny-
čiose yra tai geriausias vais
tas ir nėra draudžiamas nei 
blaivybes įstatuose kuriuos 
valdžia jau dabar gamina. 
Triners Linimentas tai geriau
sias vaistas del neuralgijos, 
rumatizmo ir išsisukimu. Tri
ners Angelica Bitter Tonic ir 
t.t. Josepb Triner Company 
1333—43 So. Ashland Ave., 
Chicago, UI. (Apg.) 

ŪKĖS! ŪKĖS! ŪKĖS! 
Turime už garbę pranešti savo tau

tiečiams, joRoi mūsų kolonijoj ran
dasi kelios ukes ant pardavimo. Su-
gyvuliais, mašinomis ir užsėtais lau
kais gerais budintkais. Žemės yra 
dirbamos. 

40—60—80—200 akrų nuo |4,500 
ir augščiau. Pas mus randasi 30 lie
tuvišku šemynų; nuo Chicagos 120 
mylių. Pas mus atvažiavęs nuo pir
mos dienos pastoja ūkininku. 

Mes duodame ant išmok ėjimo ant 
10 ar 20 metų ant 4% nuošimčio. Ga
lima pradėti su mažai pinigų. 

Norint platesnių žinių kreipkit s 
prie pirmininko Lietuvių Ūkininku 
Draugijos Amerike. 

P. A. MAŽEIKA, 
Campbellsport, Wis. 

PftftUGAS 
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LIETUVA ALKANA 

FARMA. 
40 akrų žemės su budin-

kais, Wis. 25 akrai dirbamos,, 
žemė aptverta tvoromis, arti 
miestuko, 5 melžiamos karves 
2 telieios, 2 arkliai, 3 kiaules, 
20 vištų, 4 vežimai, 3 boges, 
plūgas, akėčios, 2 laveiterei,. 
25 akrai javais pasėta, rugiais, 
dobilais, avižom, kviečiais, a-
gurkais, žirniais. 1 smetono 
mašina 1 pečius, parsiduoda 
pigiai. 

United Land & Investment Co. 
117 N. Dearborn, Si, Chicago. 

FARMA. 
80 akrų žemės Michigan, iy2 my
lios iki miestukui, arti didelių 
fabriku miestu, 40 akru dirba
mos, 40 akrų ganiklos, aptverta 
tvoromis, didelis sodnas, arti eže
ro, Preke $1900. Mainom, ant mie
sto propertes. 

United Land & Investment Co» 
117 N. Dearborn, St. Chicago, 
— — — — — — — i — — — — » — — ^ — « ^ M 

GRAND RAPJDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919TU. <'Drau
gų' ' atstovauja p. J . MARGE
LIS, 544 Myrtle str. 

Pas jį galite "Draugų'* už
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
į j i paįieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus koKiam nors kitam Grąn-
ds Rapids, Mich. " D r a u g o " 
agentui 

£ LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
Kazimieras Ivanauskas gavo laiškų nuo savo moteries iš Lietuvos, Kauno 

gub., Čekiškio valsčiaus, rašytas-13 balandžio 1919 m. Laiške nusiskundžiama ant 
didelio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad NETURIM KĄ PAVALGYTI, 

' neturim nei už kų nusipirkti. Rugių pūras 100 rublių. Duonos negaunam. J E I -
' GU GALI, TAI GELBĖK MANE savo prisiegų ir dukreles ir PRISIŲSK PA

GELBA, kad galėtume išsimaityti nors iki rugiapjūtei. Toliau ražo, kad gKUR-
DAS VISOJE LIETUVOJE. Nėra nei maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BA
DAUJA IR PUSNUOGIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras pagelba, tai mirtis 
neišvengiama. 
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Ar perskaitei virš paminėtą laišką? 
Jūsų moterys, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašytu TAMSTAI tokį pat lai.škų, 

jei tik jie galėtų. J I E BADAUJA, J I E M S BŪTINAI PAGELBA REIKALINGA. TOKIĄ 
PAGELBA J A U GALI SUTEIKTI . 

Jau Gali siųsti maisto į Lietuvą. 
Lietuvių Prekybos Bendrovė jau padarė pirmutinius žingsnius, kad tų atsiekti. J i ren

giasi pasiųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS. Tų 
maistų norima pasiųsti pradžioje Liepos mėnesio. Bendrovė savo darbo dalį atliks. Reikia 
kad kiekvienas lietuvys iš savo pusės pasidarbuotų. 

Mes pirksime maistų, sudėsiine į skrynias, pasamdysime laivų-, pasiųsime savo žmo-
-nėms su tomis skryniomis į Lietuvų ir tie mūsų žmonės tas skrynias maisto pristatys stačiai 
į rankas jūsų giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Bendrovei už tų skrynių mais
to, kuri bus pasiųsta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viskų atsako
me. Jei negalėtume Tamstos nurodytų giminių surasti, mes grųžiname Tamstai $25.00 atgal. 
Dėlto didesnės atsargos, mes iš savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantijų, kad mes 
padarysime tų kų mes prižadamo. 

Nesivėluokte, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau paduotų blan
kų kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio adreso: 

Lithuanian Sales Corporation, 
244 W. BROADWAY, SO BOSTON, MASS. 

S 
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Kekviena skrynia bus vienoda. Joje bus 
sudėti sekanti daiktai:— 

6 svarai jautienos mėsos, 
5 svarai snialeiaus (lard), 
12 svarų geriausios rūšies kilbasų, 
12 svarų condensed pieno, 
12 svarų ryžių, 
3 svarai geriausios kavos, 
3 svarai cukraus, 
1 svaras muilo ir 
1 drūtas įrankis blokinėms atidaryti. 

Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 85 
svarus. Visas maistas yra geriausios rūšies ir 
supakuotas sanitarėse hermetiškai uždarytose 
blekiuėse, kad apsaugojus nuo gedimo. 

Pirmas laivas išplauks apie Liepos 5-tą, cie-
ną. Ant to laivo užsakymai bus priimami iki 
Birželio 25-tos dienos. Kurie vėliau prisius, tu
rės laukti sekančio laivo. 
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SERGĖKITE SAVO AKIS. 

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

JOHN SMBTANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-člos lubos virė Platt'o aptiekos. 

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

' Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 8 
į vai. vakare. Nedėlioj noo 8 vai. 

ryto iki 1Z valandai dieną. 

GERBIAMIEJI :— 
Su šiuo laišku prisiunėiu Tamstams dvide

šimts penkis dolerius kaipo pilna, užmokesti už 
viena, skrynią maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistą, jo supa-
kavinią, pristatymą, apdraudę ir tt. ir jeigu ne
galėsite pristatyti maistą mano nurodytai' ypa-
tai, kad visi pinigai bus man grąžinami. 

j Maistą meldžiu pasiųsti sekančiu adresu: 
Rėdybos 
Apskričio 
Parapijos * 
Kaimo .? _ 
Vardas 
Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man 

siųsti šiuo adresu: 
Vardas Pavardė 
Adresas 
Miestas 
Valstija 

• • • • • • • • • • • • I • • • • M M M M S ! 
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Afc, ADOMAS A. KAIiAIiAUSKAS, SEKANČIAI RAČAI. 

AS labai sirgau per S metus, nuslabnojes pilvelis buvo. Dispep
sija, neviriniraas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt; 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti, la i s ta i atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabai* jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, * 
CHEMTCALi INSTITUTION J. Baitrcnas, Pro!., 

1707 So. Halsted St., Telepbone Ganai 6417, Chicaco, I1L 
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i VAN SIPMA BROS. i 
LAIKRODININKAI | 

AUKSININKAI ir OPTIKAI į 
Pilname pasirmkime laikrodė- ] : llai, laikrodžiai ir auksi

niai daiktai 

11110 MICHIGAN AVE. 
ROSELAND, ILL. 

Visokie pataisymai pas mus 
specijaliSki 

š 
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Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoįe 
Parduodame už žemiausią kainą, kur ki tur taip negausi . 

Mašinėl ių laiškams drukuoti ir ofiso darbams y r a naujau-
sioK mados. Užlaikora. visokius laikrodžius, žiedus, siiubi-
nius ir deimantinius; gramaf'onus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisiųB trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DEOVBR 7309 
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Lietuviai Amerikoje. 
OMAHA, NEBR. 

Kronika. 

Šv. Antano parapijos baza-
ras užsibaigė. Pelno davė 
$1,500.00. Dar likusieji daiktai 
leidžiami. Gal davarysiin iki 
2,000 dol. Reikia ištarti aeiu 
inusų klebonui, kun. Olechna-
vieiui, už jo pasidarbavimą, 
taipgi ir geriems parapijo-
nams. 

Gegužio 11 d. parapijos cho
ras buvo surengęs balių. Pel
no liko apie $50.00. 

Gegužio 25 d. Šv. Antano 
bažnyčioje buvo 40 valandų 
atlaidai. Žmonių lankėsi labai 
daug. Altorinė draugija pa
puošė gražiai bažnyčia vaini
kais ir gyvomis gėlėmis, ir 
prirengė vaikučius prie proce
sijos. 

Gegužio 18 d. įvyko extra 
parapijos susirinkimas. N u 
tar ta statyti parapijinę mo
kyklą. A. Regaliauskas davė 
$5.00. J . Šveziauskas ir L 
Oreivis pažadėjo po $50.00. 

Birželio 2 d. dr-ja Šv. M. 
Rožancavos laikė susirinkimą 
ir pri tarė laisvamanių seimui. 
Dar-gi paaukojo net $25.00 jo 
vedimui. Gaila, kad mūsų mo
terėlės duodasi save vedžioti 
vienai laisvamanei, kuri būti
nai norėjo būti delegatė į sei
mų, kas jai ir pasisekė. Bet 
jeigu visi delegatarbuvo tokie. 
kaip mūsiškė, tai toks ten buvo 
ir seimas. 

Bėgyje penkių mėnesių, pa
sidarbavimu darbštaus klebo
no ir komitetų, Omahos 6v. 
Antano parap. išmokėjo $2,00 
įvairių bilų, $700.00 mortgage 
ir užpliko lotų del mokyklos. 
J o Malonvbė arkivyskupas J . 
J . Harty, matydamas sutikimą 

. ir tvarkų lietuvių katalikų, do
vanojo diocezijos skolų, už
trauktų nuo kelių metų— 
$354.00. 

Birželio 22 d. vaikučiai eis 
prie pirmos Šv. Komunijos ir 
atliks dirmavone. 

Birželio 29 d. bus parapijos 
piknikas Rolston parke. 

Omahos lietuviai-katalikai 
sparčiai imasi už darbo ir visi 
veikia. Geriausių pasekmių! Te 
žydi meilė ir vienybė. 

Omahos Bitė. 

Bolševikai dūksta. 

Vietos lietuviški bolševikai 
tiesiog dūksta. Jie į kelias die
nas buvo sureiį'C net geliąs 
prakalbas, kur savo bolševi-
kiškai-anarhistiškuose spy-
čiuose pripliauškė visokių ne
sąmonių, buk Rusijos burlio
kai bolševikai užimsiu visų 
Lietuvų, jų nuteriosia; užim
siu Amerika ir net visų pasau
li. Tada jiems (bolševikams) 
bus tikras " ro ju s . ' ' Nereikė-
sių dirbti, nes visko turėsiu pa 
kankamai. Neapsiėjo nepri-
pliauškę nebūtų daiktų ir ant 
bažnyčios, ant tikėjimo už 
skiepijimų doros. J ie tikrai 
manė tarpe vietos lietuvių 
ivykdinti bolševikiškų " ro jų . " 

Mėtos bolševikų kuopa bu
vo jau kaip ir nusususi. Bet 
iš kažkur atsibeldė labai karš
tas, visai raudonas, bolševikas. 
J is sumobilizavo išnaujo tų 
kuopų ir apskelbė, kad, girdi, 

ST. LOUIS, MO. 

Vyčiai ir bolševikai. 

Užėjus vasaros laikui žoly
nais pasipuošusi gamta vilioja 
pertraukti visokį veikimų ir 
traukia atsilsėti i laukus, so
dus. Bet jaunimas veikimo ne
pertraukia: dirba kiek tik 
gali tėvynės labui. 

Birželio 1 d. L. Vyčių kuo
pos susirinkime nutarta suor
ganizuoti mažųjų vyčių kuopų 
ir paskui juos mokinti lietu
viškų žaislių, prigimtos kalbos, 
rašybos ir tt. Žinoma, sunku 
bus čia tas atsiekti, bet vyčiai 
nepaiso: jie dirba tų, kas tik 
tėvynei eina ant naudos. 

L. Vyčių kuopa auga ir stip
rėja. Minėtame susirinkime 
prisirašė du nauju nariu: P. 
Valukonis ir A Knyza. 

Nesenai kuopa turėjo gražų 
vakarėlį su šokiais ir vaidini
mu, kurin buvo susirinkęs gra
žus jaunimo būrelis; gražiai 
laikų praleido. Vaidinta koine-
dijėlė "Dvi sesutės. ' ' Vaidino 
Liud. Živaitienė, kuopos gabi 
aktorė ir O. Bartinkaitė. Ši 
nors mažai yra dalyvavusi sce
noj, bet puikiai savo užduotį 
atliko. Kuopai liko gražaus 
penio. 

ąvykdinsių " ro jų , " o kunigų 
ir vyčius tai "suėsiu su skūra 
ir kaulais". Bet nabagas nespė 
jo nei pradėti pildyti savo už
duoties. Detektyvai iš kažkur 
užklupo, it vanagas vištų, ir 
nabag'as vos spėjo paspruk
ti. Taip viskas ir liko. Mat bu
tą tikro bolševiko. Sakoma, 
kad kur tik gyvenęs, tai vis 
gaspadinėms už "burdų išne
šęs " ir daug kitokių piktada
rybių pridirbęs. 

Beržo Lapas. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Tautos Fondo Reikalais. 
• • — • — i . i mm • 

Tautos Fondui Aukos. 

• Praėjus "Laisvės Savaitei" žmonės pamažu jau aptingo 
rūpintis Lietuvos, mūsų matutės, reikalais. Tadgi kaip kartais, 
nors vasaros karščiai degins musij kūnų, bet lai neužšalsta 
mūsų tėvynę Lietuvų mylinčioji širdis, lai ji duoda mums spė
kų nešti savo aukomis jai pagelbų. ' • 

Dabartiniais laikais būna daug visokių piknikų, išvažia
vimų. Daugumas ant jų praleidžia menkniekiams pusėtinai 
pinigų. Tatgi ar nebūtų gražu, kad tokiuose išvažiavimuose 
tėvynę mylinti vaikai sumanytų kokį nors būdų parinkti jai 
aukų. Ar nebūtų galima nors dalimi paaukoti Tautos Fondan, 
kuris vienas deda savo pastangas Lietuvos laisvės išgavimui. 

Butų labai gražu, jeigu, padėkim, susirenka daug jauni
mo, kad tarpe jų atsirastų pilnos Lietuvos meilės jos dukterys 
merginos ir padarytų kolektų jaunuolių tarpe. Toks pnvyzdis 
butų geras ir tarp draugijų rengiamų piknikų. Nei vienas au
kotojas del to nenukentės, o tėvynei, kuri šiandien dar pri
spausta vaitoja, pagelbės atmazgyti pančius, rišančius jos ko
jas ir rankas, ir prisidės prie atgavimo liuosybės, kurios lietu
viai jau nuo 300 metų pageidauja. 

Taigi, Lietuvos jaunuomene, nepamiršk šio pakvietimo. 
Kviečia jus Tautos Fondo, Lietuvos gelbėjimo įstaiga į darbų 
labui tėvynės, kurion gal ne vienas jau žadate tuojaus va 
žiuoti. Taigi, kuriems yra brangi ta Vytauto numylėta šalis— 
L i e t u v a . i r k u r i e m a n o t e j į ^ k e l i a u t i , t a i d e k i t e viskas p a s 
t a n g a s , k a d j i k u o g r e i e i a u s i a i š v y s t ų l a i s v ė s Š v i e s ą , k a d j i 
pasiliktų liuosa, NepriguĮminga. 

Tatgi į darbų visi, kurie tik nor s kibirkštėlę Lietuvos 
meilės turite, o tikėkite, kad Lietuva bus jnsų prisidėjimu 
liuosa ir Neprigulminga. 

Tautos Fondo Sekretoriatas. 
456 (irand St., Brooklyn, N. Y. 

Tautos Fondo Atskaita ui Gegužio mėn.. 1919 m. 
—̂ 

(ieg. 3, Paąuonoek, Conn., P. Kranauskis, 61 sk $7.80 
" " Greenfield, Mass., I. Zabielavičius, 143 sk 50.00 
99 " Dubois, Pa., liužgienė, 138 sk 8V.0O 
99 " Cambridge, Mass., Sutkevičius, 35 sk 40.37 
" " Philadelphia, Pa. V. Kuraitis, 106 sk 165.00 
" 17 Elizabeth, N. J., Kun. B. Žindžius . . v 188.41 

Orange, Mass., J . Jakimavičius, 110 sk 15.00 

Reikalingi suolų ir grindų molde-
riai (mouldcrs ) . Darbas pastovus. 
Atsišaukite: 

Muson Davis & Co. 
7740 S. Chieago Ave. 

REIKALINGOS. 
2 B mor-e r i " 0 * 5 del f a b r i k o d a r b o 

$14 j savaite mokinančioms 117 iki 
$20 j savaite dirbančioms nuo štu-
Uio (piece work) . Atsišaukite: 

Amcr. Insolateil WJre & Cablo Co. 
954 W. 21 Str. Tcl. Canal 1854 

Parsiduoda pigiai medinis namas 
ir lotas, l ietuvių apgyventoj vietoj. 
Namas neša randos $24 J menes] . 
Lotas Sale namo vertės $800. Kaina 
už namą ir lotą tiktai $3,106.00 

Atsišaukite pas savininką: 
I*. Vaikutis 

4241 So. Campbell Ave. 
Chicago, 111. 

19 9 9 

11 11 Cleveland, Obio, A. Kranauskas 66.60 
91 91 Kenosha, Wis., P. Jusis, 78 sk 190.00 

Kingston, Pa. B. Žėkas, 14 sk 
" " Mihvaukee, Wis., Jasiulavičius, 72 sk. 

1 Ke\vanee, 111., I. Dambrauskus, 45 sk. 

Lietuviai Tėmykite! 

Šiomis dienomis teko būti 
man prakalbose gubernato 
riaus Michigano valstijos. Gu
bernatorius tarp kit-ko pasa
kė, kad Grand llapids miestas 
yra gražiausias visoj Ameri
koj. Gal ištikrųju. ir neperdaug 
pasigirė. Grand Kapids mies
tas tikrai gražus ir švarus, 
per vidurį miesto bėgo upė. 
daug medžių ir žaliuinynų, 
apielinkėse daug ežerų. Mums 
lietuviams ne gražumas gam
tos tiek svarbu, bet kad čia 
yra daug dirbtuvių visokios 
rųšies. Darbą kiekvienas gali 
gauti taip vyrai, kaip ir mo
terys ir merginos. 

Ypatingai lietuvių kolonija 
čia puikiai gyvuoja. Lietuviai 
apsigyvenę vienoj"" vietoj i ant 
Leonard str. Turi savo para
pijų; bažnyčių ir mokyklų, ku
rių šiais metais lankė 400 vai
kučių. Mokina seserys Domi
ni nkoukos, tarpe kurių viena 
lietuvė. 

Užtat lietuviai, kurie nori
te gauti darbų ir apsigyventi 
gražiame mieste ir tarp savųjų, 
drųsiai važiuokite į Grand 
Kapids, Mieli., o busite pilnai 
užganėdinti. Č5ia ir pragyvo-
niinas nėra taip brangus ir 
butų galima pigiau gauti. 

Katalikai čia ypač gražiai 
sugyvena. Turi nemažai ir 
biznierių ir apielinkės farme-
rių. Norin^ems apsigyventi 
ant faimų patartina atvažiuo
ti ir pasiteirauti, nes iš Grand 
Kapids galima greitai sužino
ti ir apie farmų pardavimų. 
Grand Bapids butų labai pa
geidaujamas lietuvis gydyto
jas ir advokatas. 

Maineriai, kaip girdėt, ap
leidžia mainas dėlei stokos 
darbo. Grand Rapids kaip tik
tai ir tinka — nes ČKTdidžiau
sios dirbtuvės staliorystės, 
automobilių ir daug kitokios 
rųšies. 

Užtat kas noriti gauti darbų, 
važiuokite į Grand Bapids. 

Lietuvis. 

i i i y 

M | 

.... 

11 19 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

19.75 
100.00 
100.51 
•20j;> 
19.00 
77.00 

. 4.00 
50.00 
50.75 
35.00 
17.2!) 

2S3.86 
100.00 
44.5!» 
90.00 
L3J5T 

" " Cliloago, 111., A. Budreckis, 32 sk 
" " Ashley, Pa., P. Davidavičius, 119 sk. . . . 
99 " Chieago, III., I. Čepanonis, 31 slw 

Cineinati, Ohio, IĮ, Grant, 125 sk. 
24 Donorą, Pa., J . Šhnkonis, 15 sk. . 

Ųrand Kapids, Mieli., I). Barštis, 41 sk. 
99 9i Kenosha, VVis., J . Kisere\vskis, 78 sk„ . 
94 " Racine, Wis., P. Juška, 79 sk 
99 " Chieago, 111., B. Jovaišas, 60 sk 

Brighton, Mass., A. Baužinskas, 137 sk. ...... 
Brooklyn, N. Y., Kun. Jonaičio prak., 18 sk. . 
Harrison, N. J., A. Gerulis, 105 sk 

1 Linden, N. J., J . Liudvinaitis, 
\V. Pūliniam 111., S. Uukštalis, 64 'sk 7.20 
Berriso, Argentina, P. Makauskas, 131 sk.' . . 200.00 
Waterbury, Conn., 40 sk 80.00 

99 " New Haven, Conn., Diržius, 58 sk 199.98 
" " Bronx, N. Y., J . Činga. 81.60 

99 Providence, R. L, V. Bankauskas, 136 sk 30.00 
" " Slienandoah, Pa., T. Križanauskas, 132 sk 51.00 
'9 " Cicero, 111., Kun. Vaičiūnas, 59 sk 426.15 
" " Holyoke, Mass., Dr. Bielskis . . . : 41.25 
•? n Brooklyn, N. Y., Liet. Vyčių . . . V ;].50 

Brooklyn, N". Y., vėliavos 8.00 
Brooklyn, N. Y., "Garso ' ' banke rasta 7.66 

" " Brooklyn, N. Y., Kun. Jonaičio prak. 13 sk 34.25 
Brooklyn, NV Y., Apr. P. šv. par. chorus 62.04 
Battles, Alaska, H; Missapovitz .V 4.00 
Hill City, Minn., L. Daubaras 10.00 

11 1-9 

11 19 

11 19 

11 11 

11 11 

Sykiu • $3,076.27 
Fondan inėjo $346,670.72 

* L. Šimutis, T. Fondo sekr. 
456 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Iš viso Tauto* 

LIET. R. KR. KASDIEN 
STIPRĖJA. 

L i e t . R- K r y ž i a u s s k y r i a i 
dygsta visomis pusėmis ir, 
susitvėrę, eina lenktynėsna. 
Kaikurie jau po kelis šimtus 
narių turi. Darbas labdarybės 
yra stumiamas pirmyn. Gal 
netrukus išsipliesti po visas 
Suv. Valstijų lietuvių kolioni-
jas ir sutraukti prie darbo 
tūkstančius Lietuvos sūnų ir 
dukterį}. 

Lietuviai nuo amžių buvo 
mielaširdingais ir dar esant 
Lietuvoje, niekuomet neatsi
tikdavo, kad lietuvys kokį 
vargšų butų atstūmęs, nepri-
ėmęs jo, nepavalgydinęs, o 
esant reikalui ir neapdengęs. 
Lietuvio širdis i r šioje šalyje 
ta pati, taip gailestinga, taip 
jautri, kad atsiminus vargų 
savo brolių Lietuvoje vargs
tančių, negali jų palikti be mfmPfm ^ ^ ^ M d # v Bt ^ 
pagelbėjimo kuomi galima. | ^„^„„^„MiMtaiMiiiiiinHiimiii 

Taigi, brolau ir sesute, ku
rie dar nesate prisidėję prie 
to gailestingumo darbo, da
bar yra laikas.prisidėti ir pa
rodyti savo atjautimų ne žo
džiu, bet darbu. Juk patys ži
note, kokie dabar yra Lietu
voje laikai, koks vargas tenai 
viešpatauja. Tatgi, atsiminę 
jūsų. svetingumų Lietuvoje, 
nepasilikte kietaširdžiais, savo 
broliams lietuviams varge e-
santiems senoje tėvynėje, gel
bėkite, kiek kas Išgalėdami. 

Visais reikalais ar klausi
mais paaiškinimų tame daly
ke, visuomet rašykite po šiuo 
antrašu: 

L. R. K. Sekretoriatas 
456 Grand Str., 

Brooklyn, N. Y. 
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^ V M ? 1 ^ VARPAI 
ATMINČIAI V A R P A I 

McShanne BeU Fonrulry Co. 
Balt lmore. Md, 

i i i m i i m i i 
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REIKALINGAS. 
Geras, doras l ietuvis pardavėjas 

mūsų naujoj subdivizijoj kuria mes 
atidarėme šiandiena. Arti Šv. Kazi
miero Vienuolyno, prie Wėstern Ave. 
karų linijos ir tiktai 2 blokai nuo 
Marąuette Parko. Visų nuosavybe 
aprubežiuota, kas tiktai grali užsimo
kėti $10 j menėsj gali turėti vienų 
1S Sitų lotų. Atsišaukite laiškų ar 
ypatiškai Iki 1 vai. po pietų. 

JOHN M. LYNCH, 
Room 856 First National 
Bank Bldg. Chieago. UI. 

REIKALAI JAMA PARDAVĖJAS. 
Reikalaujame merginos j krau

tuvę. Turi turėti prityrimų parda
vimo ir suprasti l ietuvių ir lenku 
kalbų. Gera alga ir pastovi vieta. At
sišaukite tuojaus. 

I. NAUSĖDA. 
4605 S. Ashland Ave. 

Tūrių parduoti savo beveik nauja 
I'aibe Touring karą, kainuojanti 
$2,000.00, parduosiu už $975. cash 
arba ant išmokežėio arba apmainant 
ant mažo automobil iaus su damoke-
jimų. Atsišaukite 

1543 W. 46 Str. Chieago. 
Telefonas Yards 7125 

D I D E L Ė N AI J I E N A ! 
Farsiduoda $10,000 vertės namas 

ir 10 lotų tiktai už $5600.00 ant 
lengvų išmokėjimų. Toji nuosavybė 
randasi gražiausioj apiel inkėj Mor
gan Park ant 112 gatvės — naujoj 
lietuvių kolonijoj. N a m a s budavotan 
6 metai atgalios su naujausius int;ii-
eymais — furnace heat. 10 lotu že
mės apsodyta trūktais ir gėlėmis. 
Tai yra gražiausios sodas visame-
Morgan Parke. Atsišaukite tuojaus 
mūsų ofisan sekančiu adresu: 

S. P . TANIS, 
11133 Michigau A v e , Chk-ago, III 

Telephone Pul lman 315 

Parsiduoda Dayton Motorcycle 16 
metų 2 cylindrų už $85. Atsišaukite 
tuojaus. 

P . S L I P E T I S 
4601 So. Hermitage Ave. 

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

VOUR STOMACrTS SAttk 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o taa reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekoriua. 

1»R. I . DKAMBUS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St., 
P I M M Boule»«r«l 4250 CHICaOG 

» , « , « - • • • • 

F. P . BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Mouroe, Oor. OUurk St. 
lkH>m J07, Tel. Central ŠIVO 

CHICAGO, ILLINOIS 

G j v.: 3112 So. Halsted Street 
Telefoną* Tardą 2 3 M 

M — 

i BARMENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir ov*erkotai. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.09 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gratavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kelinės po $8.00 ir augšeiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą. dabar prieš 

žiemą., kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną, eilę bi-i 

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną' vakarą iki 9 
vai. NedėliOmis iki <5 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GORDOJT, 
1415 S. Halsted St., Chieago, 111. 

į s te igtą 1902. 

A. MASALSKIS 
LIETUVIS GRAB0RIUS 

—— 
Atlieka visokias laidotuves 

kuopigiausiai. Turiu savo kara-
bo'nus ir automobilius. 

Taipgi didesnę dalj grabų pa-
J '?s dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
P h o n e Drover 4139 

. . , , , . , . , . , - a 

V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Didmiestyje 

0$ W. \VASHINGTON S T R E E T 
Kambaris 609 

Tel . 'Central 5478 

Oyeenimas, 812 W. SSrd St. 
Tel. Yards 4681 

»2 

t DR. M. F. BOZINCH 
LIETUVIS 

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

Rampas Hui-on Gatvės 
ant aptiekos Polonia Pharmacy. 
Pr iėmimo valandos vakarais nuo 6 

| iki 9 vai. Telefonas Haymarket 5282 
• . - - f e 

D r . G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csieago, 111. 

SPKCIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 'lO, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

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

Telefonas Yards 687 
:•: 

Dr. A. R. Blumenthal D.D. 
AKIŲ SPEOIJALISTAS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 0 iki 11 
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

» ? 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas to 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michtgan Ave. 

Rezidencija 10781 So. Michigan Av. 
Roseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiao 
Pul lman 342. 

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

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Wcstern Boulevard 
Kampas W. 35-tos gatvės 

—K 

# • 
»•«« 

| Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yartfe 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki & vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

•*« 
I 

? . ? — — 

I DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

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

vakare Tel. Canal 436 < 
:•: 

I 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
P h o n e Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phone Cicero 39 / 

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8585 

Dr. C Z Vezetis 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1757 W. 47th St., Chieago, IU. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Dr. 0. VAITUSH 
Lietuvis akių 

specialistas. 
Kodėl eiti pas 

svet imtaučius 
ir mokėti dau-
priau, čia yra 
Lietuvis Dak
taras, kuris 

Egzaminuoja 
ir gerai pr^r*^ 
ka akinus. Jei
gu esi nervuo-
tas, skauda 
galva, ir turi 
vargo su aki
mis ateik pas mane. Patarimas dykai 
visiems. Valandos nuo 10 ryto lyg 8 
vakare. 

1553 W. 47 ir Ashland Ave. 
Phone Drover 9660 

Tcl. Drover 7042 

IVIS DANTISTAS 
9 ryto iki 9 Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėl iomis pagal sutarimą 

»• 

4712 SO. ASHLAND 
arti 47-tos Gatves 

A Y E N t i E 1 

I 
—K 

JOSEPH C. VV0L0N 
Lietuvis Advokatas 

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

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

CHICAGO, ILL. 

Telefonas Pul lman 60 
a 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11710 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 iSryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

• • i .*« 

VU^į^. 

#r 

P E A R L O U E E N 
K O N G E R T I N O S 

Dabar yra patvirtintoa ir varto 
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncert ine Ir augštat rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstljoee A-
merike. Mes gal ime ja* parūpinu 
augšto arba t e m o tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri išaiun 
Siame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIGCO. 
1540 W. 47th St., Chieago, DL 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

Mokykis Kirpimo ir Dcsigii ing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdaių 

Mūsų sistemo ir ypatiSRas mokini
mas parodytus jus žinovų j trumpą 
laika. 

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

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti' mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijal iš-
kai pigią kainą. 

PetrenOs daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile stallės arba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOli 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle SL 
\ 190 N. State gatvę, k a m p a s Lake 
gatvės. 4 lubos. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIJIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIl 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chieago 

Telefosas Haymarket 3544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 33C4 So. Hals ted St., Chieago 
Telefosas Drover 969d 

VALANDAS: 10—11 ryto 2 — | po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
iiutuimuiiitiHtunuHHUHiimiiimnmi 
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D R A U G A S 
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Šeštadienis, birželis 14, 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

d., 

ATRASTA NUŽUDYTAS SE 
NYVAS PAUKŠČIŲ 

PIRKLYS. Šeštadienis, birželis 14 
Šv. Bazilius Didy.sis. 

Sekmadienis/birželis 15 d., Policija-ieško niekšo žmogžu-
šv. švč. Trejybė. 

Pirmadienis, birželis 16 d., 
šv. Lutgardas. 

džio. 

ŠIANDIE ATIDAROMOS 
MAUDYTIES VIETOS. 

Žmonėms nebus duodami siu 
tai nei rankšluosčiai. 

Šiandie atidaromos ežere 
Michigan maudimosi vietos. 
Jos yra: Clarendon 10,000 
žmonių; 51 gat. 2,000 žm.; 7(> 
gat. 6,000 žmonių; ir 79 gat. 
1,000 žm. Pastaroji vieta vien-
tik vaikams. 

Už inėjimą maudymosi vie
ton bus imama, kaip paprastai 
10c. nuo kiekvieno. Kasdien 
bus galima maudyties nuo 
8:00 ryto ligi 10:00 vakaro. 

Bet žmonėms nebus duodami 
nei siutai, nei rankšluosčiai. 
Miestas labai nubėdinėjes. 

SUGRĄŽINAMA UNIFORMA 
JPOLICMONAMS. 

Civiliai drabužiai nesulaiko 
piktų darbų. 

Kuomet pirm kelių mėnesių 
mieste pradėjo platinties pik
tadarybės, policijos viršinin
kas buvo sumanęs tarnybon 
pastatyti kelis šimtus policmo-
nų civiliuose drabužiuose, be 
uniformos. 

Bet išmėginimas nepavyko. 
Nei policija civiliuose drabu
žiuose būdama negali sulaiky
ti mieste bušuojancių pikta 
darių. 

Tad dabar policijos virši
ninkas paliepė tiems policmo-

^ n a m s išnaujo nešioti unifor
ma. 

SUAREŠTUOTA DU HAM 
MONDO POLICMONU. 

Užpakaliniuose paukščių 
krautuvės kambariuose po 
num. 3278 Archer ave. atras
ta nužudytas senyvas tos 
krautuvės savininkas Frank 
Koutny. 

Miss Jessie Balding, 26 So. 
Sacramento boulv., kuri senį 
ligoje slaugojo ir išdalies pri
žiūrėjo paukščių krautuvę, 
užvakar, kaip paprastai, atėjo 
į krautuve ir rado tą užraky-
ta. 

Barškino į langus ir į duris. 
Iš krautuvės niekas neatsilie
pė. 

Tuomet Miss Balding nuėjo 
pas nejudomos nuosavybės a-
gentą Pfeiffer po num. 3282 
Archer ave. ir jam apie tą 
pranešė. 

Agentas su ana nuėjo į 
krautuvės namus ir per langą 
Įsigavo vidun. Tenai atrastas 
nužudytas senis Koutny. Tu
rėjo perpjautą gerkle. 

Policija k oi-kas sulaikė pa
čią Miss Balding, kuri kalbė
jusi gana intariamai ir pasa
kojusi policijai, kur senis bu
vo laikęs pinigus. 

Nužudytas Koutny kituomet 
paukščiu krautuve buvo laike* 
po num. 3647 So. Halsted gat. 

Panedelyj, 16 d. Birželio 
LIETUVIŲ LABDARINGOSIOS SĄJUNGOS PO ŠV. 

ANTANO GLOBA. 

TAG DAY 
Niekas nepasigailėkite aukų tam prakilniam tikslui, kuri 

turi ta Sąjunga. J i nori palengvinti vargą našlaičiams ir su
vargusiems seneliams. 

Ji eina teiai, kur ašaros, kad jas nušluostvtu. 

IŠ CHiCAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ, 

Rinkėjos, apsiėmusios rinkti 
aukas našlaičiams birželio 16 
d., panedėlyje, bakselius gali 
gauti pas p. Dargį 726 W. 18-
th St. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

SMARKI MERGAITĖ. 

llammonde suareštuota ir 
Cnicagon atvežta du policino-
hu — Jolin Kosmals ir Jolm 
Speneer, Ruriedu nužudė Mar-
vin Hemphill. 

Pastarasis buvo nušautas 
vienarti pasilinksminimų vaka
re. V 

PERORGANIZUOJAMAS 
131 PULKAS. 

Sugryžes iš Prancūzijos 131 
Ulinojaus kareivių pulkas, ži
nomas vardu "Danely first", 
perorganizuojamas išnaujo 
milicijos pulkan. 

Perorganizavimu užsiima 
pats pulko komendantas, pul-
kininkas Sanborn. 

"Atlantic & Pacific t e a " 
krautuvėje, r>4<)4 La Sallc gat., 
tarpt septynių kostumerių bu
vo 12 metu mergaitė Klizabeth 
Anderberg, kuomet krautuvėn 
i nėjo trys plėšikai su revolve
riais ir visiems liepė pakelti 
lankas. 

Mergaitė plėšikų įsakymo 
nepaklausė. Sprūdo per duris 
lauk ir iš artimos vaistinės pa
šaukė policija. 

Bet kol atvyko policija, plė
šikai suspėjo apsidirbti ir pa
bėgti. Išsinešė $18. 

Rytoj, t. y. nedelioj, birž. 15 
d., tuojau po pamaldų, bažny
tinėje svetainėje vietos Labd. 
Sąjungos kuopa šaukia extra 
susirinkimą moterių ir mergi-
nių, taip ir vyrų. visos Brigh-
ton Parko kolonijos pasitari
mui apie Lab. Sąj. Tay day, 
kuri i vyks panedelyj, birželio 
16 d. 

Bridghtonparkietes ir brigh^ 
tonparkiediai! Sukruskime ir 
susiorganizuokime taip, kad 
netik nepaliktume užpakalyj 
kitų kolonijų, bet dar atsisto
tume pirmoje vietoje. 

Moterys ir merginos, taip-gi 
ir vyrai! Laukiame skaitlingo 
atsilankymo j šį susirinkimą! 

Kp. valdyba. 

EXTRA IŠ BRIGHTON 
PARKO. 

Nekalto Prasidėjimo Šv. P. 
Marijos parapijos bazaras tę
siasi pasekmingai Paskirto
mis dienomis ir vakarais tūks
tančiai žmonių suplaukia pa
rapijos daržan. Viskas moder 
niškai įtaisyta. Šokiams pavil
jonas braukte traukia kiekvie-
na išriesti viena-kita suktinį 
ar klumpakojį. 

Rytoj, t. y. nedėlioj L. Vy-

3) Kadangi Labd. Sąjungai 
yra leista rinkti aukas ir vi
durmiestyj (Loop distriet), 
tai kožna kuopa privalo siųsti 
kiek galima rinkikių į miestą, 
ues mieste (Loop distriet) pa
geidaujama turėti 300 rinkikių. 

4) Chicagos Labd. Sąj. kuo
poms vidurmiestis tapo nuro
dyta, arba išdalinta, maždaug 
sekančiai: 

1-mai kuopai, prie Šv. Kry
žiaus parapijos, paskirta apie
linkė Illinois Central station, 
12th St. ir Michigan ave. 

3-čiai kuopai, iš Cicero, 111. 
—apie Chicago & North-West-
em station, W. Madison ir Ca-
nal, ir jos apielinkė. 

5-tai kuopai, prie Šv. Jur
gio parapijos, vieta paskirta 
Union station, W. Adams ir 
So. Canal St. ir jps apielinkė. 

7-tai kuopai, prie Aušros 
Vartų parapijos, paskirta 
Baltimore & Ohio station, So. 
Wells (Fifth ave.) St. ir W. 
Harrison St. 

8-tai kuopai, iš Brighton 
Park, paskirta Grand Trunk, 
Dearborn Station, Polk St., 
tarpe So. Dearbom ir Federal 
Sts. VJi 

Pagal kuopų komitetų nuo
žiūros, apie stotis palikti tiek 
rinkikių, kiek btis matoma rei
kalinga, o kitas leisti į miestą, 
taip kad vidurmiestyj nepa
liktų niekur neužimtos vietos. 

5) Nutarta, kad kožna kuo-
pa, kaip augščiau minėta, 
tvarkytųsi pagal savo nuožiū
ros. Bet vidurmiestyj rinkikės 
turės savo, kaipo Centralinį 
ofisą, kad bile kokiame reika
le, ar ko reikalinga galėtų gau 
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METINIS DIDELIS 
P I K N I K A S 

s 
s 
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Rengiamas 

LIETUVIU POLITIŠKO ir PAŠALPOS KLIMO 
BUS 

Nede l io j , B i rže l io -June 15 d. 1919 
Geo. M. Chernausko darže, Lyons, III. 

Pradžia 9 vai. iš ryto. Įžanga 25c, 

Maloniai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus atsilankyti 

ant mūsų pikniko kur, galėsite linksmai praleisti laikų, prie gražios muzikos pasi 

^okti, nepamirškite dienos. 

Kviečia visus KOMITETAS 

ŠIANDIE VĖLIAVOS DIENA 

Išskleiskite šiandie ameri
koniškas vėliavas ant savo na
mų. Šiandie yra vėliavos die-
na. 

Tuo tikslu miesto majoras 
paskelbė proklemaciją. 

PAKYLA ANGLIŲ KAINA. 

Kalbama ir rašoma, kad ang
lių kaina ima jau kilti. Kaina 
labjaus dar pakilsianti, kuo
met Europoje busianti pada
ryta taika. 

MIESTO DARBININKAI NE 
GAUS DIDESNIO UŽ

MOKESČIO. 

Cbicagos miestiniai darbi
ninkai lukeriavo, kad miestas 
padidysiantis jiems algas. Tas 
prigulėjo nuo valstijos legis-
laturos, kuri andai pakėlė 
Chicagos gyventojams taksas. 

Bet legislatura permažai 
pakėlė taksų. Iš jų neprama
tomos darbininkams didesnės 
algos. 

RADO PINIGŲ AVALINĖJ. 

čių 36 kuopos diena. Bazaras 
atsidarys 2 vai. po pietų. Vy- j ti. Į ofisų nuskirtas p-as Alex. 
ėiai gamina tokių naujany-. Dargis, 72G W. 18th St. Tele-
»>ių ir tokių " š tukų" , kokių fonas Canal 1603. 
d;'r niekas iki šiol nematė. At> 6) Rinkikės, kurios rinks 
s i lankę bazaran tik stebėsis ir 
mirksės. Kas praleis tų dienų 
— gailėsis. 

Tat rytoj, po pietų, visi ba
zaran ! Komitetas. 

John Miko, 9049 Dreel ave., 
vienam saliune išgėrė degtinės 
ir atsisakė mokėti. Sakė ne
turįs pinigų. 

Buvo suareštuotas. Teisme 
-Miko taippat tvirtino neturįs 
pinigų. Bet teisėjas ant jo už
dėjo 25 dol. pabaudos arba 
vietoje to kalėjimų. 

Pagaliaųs Miko nusiavė a-
valinę, iš ten išsiėmė $40 ir 
užsimokėjo pabaudų. 

SU ŠLUOTA PUOLĖSI 
PRIEŠ PLĖŠIKUS. 

Du plėšiku užpuolė groser-
nę po num. 1102 Ainslie gat. 
Į nepaklusnų groseminkų vie
nas plėšikas šovė. Grosernin-
ka s įsitikino, kad plėšikas 
šaudo tuščiais patronais. Tad 
puolėsi prie šluotos ir su ta 
ėmė tvoti plėšikus. 

Bet plėšiku pabėgo. Jiedu 
nieko nepelnijo. 

aukas vidurmiestyj, turės ant 
dėžučių pažymėtų centralinio 
ofiso telefoną, t. v. Canal 1603, 
kad reikale butų galima grei
tai susižinoti. 

7) Tags ir dėžutes bus gali
ma gauti gal subatoje arba 

Nedėlioję, birželio 15 d. nedėlioję, birželio 15 d. pas 
2:00 vai. po pietų Šv. Kryžiaus | Alex. Dargį, 726 W. 18th St. 
parapijos svetainėje, S. L. R. Telefonas Canal 1603 

IŠ TOWN OF LAKE. 

K. A. 85 kp. laikys savo prieš 
pusmetinį susirinkimų. Visi 

8) A. Dargis apsiima pa
garsinti j dienraštį "Draugų," 

susivienijimo nariai teiksitės ^ k a ( | a T a g s i r dėžutės bus -ga 
susirinkime dalyvauti. 

Valdyba. 

L. LAB. SĄJUNGOS CENTRO 
PROTOKOLAS 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

Iš nepaprasto susirinkimo. 
Liet. R.-K. Am. Labd. Sų-

gos Centro extra susirinkimas 
buvo laikytas utarninke, bir
želio 10 d., 1919 m., 8 vai. va
kare, Apveizdos Dievo parapi
jos svetainėje, prie 18-tos gat
vės ir Union ave., Chicagoje. 

Susirinkimų atidarė pirm., 
A. Nausecfa, su malda. 

1) Visųpirma pirmininkas, 
Antanas Nausieda, paaiškino, 
kad šitas nepaprastas susirin
kimas yra sukviestas su tikslu, 
kad prisirengti prie viešos 
rinkliavos mieste Chicagoje, 
kuri įvyks ateinantį' panedėlį, 
birželio 16 d., š. m. 

2) Nutarta, kad kožna kuo
pa savo kolonijoje tvarkytųsi 
pagal vietinės kuopos nuožiu-

j ros. 

tavos. 
9) Prof. kun. Bučys ir A. 

Dargis, kaipo komisija, tapo 
įgalioti, jeigu bus prieinama, 
pagarsinti į anglų dienraš
čius: "Chicago Herald and 
Examiner," "Evening Ameri
c a n " ir į "Tr ibūne . " 

10) Kožna kuopa del savęs 
pasistengs gauti Tags ir dėžu
tes pas A. Dar^į, 726 W. 18th 
St. Tel. Canal 1603. 

11) Rinkliava prasidės 6 vai. 
ryte ir tęsis iki saulėleidžiui. 

12) Rinkikės, kurios rinks 
aukas ir norės atlyginimo, 
kaipo dienos darbo, gaus 10 
nuošimtį nuo surinktų savo 
aukų. % 

13) Nutarta, kad kiekvienos, 
kolonijos l^omitetas turėtų 
lietuviškus ir amerikoniškus 
ženklelius. Minėtus ženklelius 
Bus galima gauti pas A. Dar
gį, 726 W. 18th St. Telefonas 
Canal 1603. 

Tuomi užsibaigė susirinki-

MUSŲ VISUOMENĖS ŽINIAI 
Turime pranešti, kad T. And-

ruszewicz Ko. 
DIRBTUVĖ 

Visokių artistiškų išdirbinių, kaip 
tai karūnų, vėliavų, šarpų, maršal
kom parėdų ir visokių ženklelių drau 
gystėms, kuopoms, ^ l iųbams, ir %t„ 
perėjo J vadovyste Al. Požello. Taigi, 
dabar viršminėtų dalykų reikale 
meldžiame visų kreipties vžemlau pa
duotu ant rašu; o darbą padarysime, 
taip pat, artistiškai ir atsakančiai. 

AL. POŽELLO KO., 
1908 W. Division Str., 

Chicago, 111. 

mas, kurį uždarė pirm., A. 
Nausieda, su malda. 

Jonas Purtokas, rast., 
4437 S. Fairfield ave. 

Didelis PIKNIKAS 
Parengtas 

West Side's Centro Trijų, Draugiu 
L. D. dr-jos; Š. Roko Dr-jos; A. V. Š. P. M. ir M Rr-jos 

Ned. Birželio June 15,1919 
NATIONAL GROVE, R I V E R S I D E , ILL. 

Pradžia 9 vai. iš ryto.' Įžanga 25c. 
Nuoširdžiai užprašome visus lietuvius ir lietuvaites 

atsilankyti ant šio puikaus Pikniko, nes puiki muzika gri-
ež visokius šokius, kur galėsite linksniai laiką praleisti ir 
tyru oru atsikvėpti: 

Kviečia KOMITETAS. 

Pasarga:— Važiuokite 22-ros karais iki sustos, po 
tam LaGrange karais iki daržui. 

UŽKVIETIMAS L. V. 4 Kp. 

Subatoj, birž. 14 d., 7:30 vai. 
vakare, L. Vyčių 4 kuopa ren
gia vakarienę pagerbimui iš 
kariuomenės sugrįžusių karei
vių. Taigi gerb. kareiviai A. 
B. Stanevičiai, A. Egirdas, K. 
Stulas ir visi kiti, kurie žino 
apie tai, yra nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti su savo uni
formomis. 

Bus labai puikus programas, 
surengtas tai iškilmei. 

L. Vyčių 4 kp. nuoširdžiai 
kviečia visus kitų kuopų na- 5 čius užganėdinti, nus atsilankyti } kareivių pa- s 

guiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiuiiif^ 

f 7tas Metinis Piknikas ̂  ( 
= Parengtas 
__* ^̂  — 

I Dr-stes S v. Antano iš Padvos Cicero i a * 

NED. BIRŽ.-JUNE 15, 1919 
Bergman's Grove, Rivcrsidc 

Pradžia 9 vaf. iš ryto 

= Šiuomi kviečiame visus į mūsų rengiamą piknikų, ku-
H ris, bus vienas iš linksmiausių ir smagiausių. Muzika bus 
j : pirmos klesos, kuri griež įvairiausius šokius, o mes iš 
= savo pusės stengsimės kiek galėdami atsilankiusius sve-

gerbimui rengiamų vakarienę, 
kuri įvyks subatoj, birž. 14 d, 
7:30 vai. vak. Vienos kuopos 
vytis ir kitų kuopų narys. Už
tai visi kiti turėtų prisidėti 
prie pagerbimo kovotojų už 
būti. Komisija. 

Kviečia širdingai visus atsilankyti RENGĖJAI. 
rTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii? 

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Chicagiečiams. 

Stanislovas P. Mažeika, ku
ris sugrįžo iš Prancijos dabar 
atgalios užsiims grabor|ste 
kaip ir pirmiau. Reikia pažy
mėti kad p. S. P. Mažeika bu
vo vienatinis lietuvis grabo-
rius kuris tarnavo kariuome
nėj. 

Taigi Chicagiečiai lietuviai 
reikale privalėtu prie jo kreip
tis, o busite užganėdinti. 

Biznio vieta kaip ir pirmiau. 
3315 Auburn Ave. 

Telefonas Yards 1138. 

Ketvirtas Didelis Pikninkas 
Parengtas 'f 

Dr-stes Švento Jono Krik. 
MELROSE PARK, ILL. 

Nedelioj, Birželio-June 15, 1919 
Altenheim Ta'že, Forest Park, 111. 
i* - . 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio gra-
žiaus pikniko kur galėsite pakvėpuoti tyrų orų ir pasi
džiaugti gražių upelių kuris netoli bėga. Valgiai ir gėri
mai bus geriausi. 

PASARGA: Iš Chicagos reikia važiuoti Madison 
Str. karais iki geležinkeliui o paskui St. Paul <& St. Ma-
rie R. R. paskui paeiti viena bloką į pietus iki daržiui. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

i 
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