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METAI V0L. IV. No. 14T 

tikrai patvir-
tins taikos sutartį 
Erzberger užimsiąs grafo 

Rantzau vietą 

KONCENTRUOJAMA S. V. I AUSTRIJA PROTESTUOJA 
ARMIJA. 

Kareiviai miega atviram ore. 

OFICIJALIAI PRANEŠTA, 
KAD SUTARTIS BUS 

PATVIRTINTA. 

Tas daroma patariant von 
Hindenburgui. 

Coblenz, birž. 21. — Vokie
čiai pagaliaus nusprendė piif-
virtinti taikos sutartį. 
Nusprendimas padaryta Wei-

mare po kabineto konferenci
jos per visą naktį. Konferen
cijoje dalyvavo visi ministe
riai ir kitu politikiniu partijų 
lyderiai. 

Apie tą čia žinia gauta iš 
oficijaliu versmių ir oficijaliai 
patvirtinta. 

Pirmiausia turėjo posėdį vie
ni ministeriai. Buvo pakvies
tas grafas Brockdorff-Rant-
zau, sngryžęs iš VWcCcilre#. 
Pastarasis karčiais žodžiais 
priešinosi sutarties pritvirti
nimui. Daugelis ministerių 
sutiko su jo išvadomis. 

NUSKENDO DVI MERGI 
NOS. 

Trečia vos išgelbėta. 

Ties AYaukegan ežere, mau-
d i mosi vietoje, nuskendo dvi 
jaunos merginos, Florenee 
ir Flossie Stoffel. Trečia mer
gina vos išgelbėta. 

Išgelbėta yra Jennie Mey-
ers. Jos visos" dirbo Fan Steel 
įstaigoje, North Cbicago. 

Maudydamosi jos visos per-
toli nuo krašto nuplaukė, pa 
taikė ant gilumos ir vandens 
sūkuriai jas intraukė. 

Meyers mokėjo gerai plauk
ti. Tad išsilaikė ant paviišaus 
vandens, kol paduota Jai pa-
gelba. 

Vienos nuskendusios mergi
nos motina yra Raudonojo 
Kryžiaus nursė. Jinai yra 
Prancūzijoje. 

NEPAVYKO ŽYGIAI PRIEŠ 
TABOKIAMS. 

Teismas neišduoda jiems čar-
terio. 

Pittsburgh, Pa., birž. 21. — 
Čia organizuojama prieštabo-
kinė draugija, kurio s tikslas 
pradėti visoj šalyj kampaniją 
prieš tabokos auginimą, par
davinėjimą ir jos vartojimą. 

Draugija buvo padavusi 
teisman peticiją gauti čarteri. 
Bet teismas atmetė peticiją ty. 
atsisakė išduoti čarterį, be 
kurio draugijai viešas veiki
mas nėra galimas. 

Po to ministeriai sušaukė 
konferenciją. Šiton pakviesta 
visu politikiniu partijų lyde
riai. 

Po diskusijų pasirodė, jog 
tik mažuma kabineto narių 
priešinasi sutarčiai. 

Šitą apsireiškimą pastebėjo 
partijų lyderiai ir jie nus
prendė palinkti prie didžiu
mos ministeriu. 

Po šito premjeras Scheide-
mann pranešė, jog jis su savo 
kabinetu rezignuojąs, nepasi
klausęs net išreiškimo pasiti
kėjimo. 

Kabinetas rezignavo. 
Prezidentas Ebert į premje

rus, sakoma, pakviesiąs Nos-
ke arba Erzbergerį. 

Paskiau pranešta, jog gra
fas Rantzau atsisakęs gryjįiti į 
Versaillesą. Tad ano vietoje 
siunčiamas Erzberger. 

Vokiečius privertė patvir
tinti taikos sutartį, kaip pra
nešama, von Hindenburgas. 
ttita's specijaliu laišku pareika
lavo, kad sutartis turi but pat
virtinta. 

Hindenburgas tarp kitko ra
šė: 

"Dievas visuomet su mumis. 
Vokietija ateityje išnaujo at
gims, sustiprės ir pakils. Nie
kas negali atimti nuo Vokie
tijos tą, ką jai paliko Bis-
marckis i r kiti garbingi tau
tos vyrai" . 

Coblenz, birž. 22. — Aną 
dieną Pareiniu amerikoniškos 
armijos divizijos gavo įsaky
mą koncentruoties nurodytose 
vietose anapus upės Rliine. 

Kaip bematai divizijos pa
kilo ir, kiek palaukus, ėmė 
maršuoti į nurodytas vietas. 

Vokiečiai į tą staigų armi
jos kilnojimą žiuri su didžiau-
siuoju žingeidumu. 

Į Sayn klonį pirmiausia nu-
maršavo antroji divizija. Per 
visą dieną matėsi tik vieni 
dulkių debesys, pakilusieji nuo 
sunkiųjų automobilių ir ga
benamos artilerijos. 

PRIEŠ TALKININKUS. 

Už karę visas sunkenybes turi 
vilkti visa šalis. 

—— 

BAIGIASI STREIKAS WIN-
NIPEGE IR KITUR. 

Tas įvyksta suėmus raudonuo
sius agitatorius. 

St. Germain, Prancūzija, 
birž. 22. — Austrijos atstovai 
pasiuntė jau ketvirtą talkinin
kams notą.. Protestuoja, kad 
talkininkai ant vienos Austri
jos uždeda visas sunkenybes. 

Atstovai tsako, kad karės 
metu kariavo ne Austrija, da
bartinė respublika, bet visa 
AUstrijos-Ungarijog imperija. 

Austrija-Ungarija suskilo į 
dalis. Tad visos tos buvusios 
imperijos dalys privalo pasi-

Winnipeg, Kanada, birž. 22. 
— Čionai baigiasi generalis 
•darbininkų streikas, kurs daug 
pavargino vietos gyventojus, 
ir kurs buvo palietęs kitus 
miestus aplinkinėse provinci
jose. 

(iatvekariai išnaujo važinė
ja ir darbininkai su paskuba 
gryžta prie savo senųjų darbų, 
kokius tikisi atgauti. 

Geležinkeliečiams pranešta 
gryžti darban. Spaustuvėse ir 

Vokiečiai stovi už savo 
kaizerį 

sunkenybėmis. 
Austrija yra mažytė ir skur 

Sekančią naktį koncentraci-I «*i buvusios imperijos dalis. 
jus pozicijose kareiviai pra- ' 1 : 

migo atviram ore. Visam plo- ANGLAI LAKŪNAI GAVO 
te matėsi tik vieni pažarai nuo PRIZĄ. 
kūrenamų ugnių ir nuo vir- — 
tuvių. 

dalinti iš karėS( pakilusiomis ! k i t o s e į ta igose darbas seka 
normaliai. 

Streikas pasibaigė, kuomet 
valdžia po ilgų svyravimų pa-

Signalinio korpuso vyrai 
užimti vielų pratiesimu išilgai 
vieškelių. Observaeijiniai ba
lionai pripildomi dujomis ir 
išmėginami. 

Paminėtam klonyj ameriko
niška armija jau turi kelias 
divizijas, kurios pirmutinės y-
ra gatavas maršuoti Vokieti
jos gihimon. 

Jei kartais vokiečiai nepat-
' vlitThtų taikos sutarties, ame

rikoniška armija brjautusi 
pirmyn 37 mylių ilgio frontu 
tiesiog ant Voki.etijos miesto 
Cassel. 

Priešais amerikonišką ar
miją kalnuotos apylinkės su 
menkais keliais. Kareiviams 
prisieitų pavargti. Bet ką tas 
reiškia. Kareiviai ne tokius 
vargus ir sunkenybes yra pra
leidę. 

•o1 

IŠGINKLAVIMO KLAUSI
MAS. 

Paryžius, birž. 20. — Čia 
niiomoniaujama, kad kuomet 
ateinantį rudenį Washingtone 
įvyks pirmasis tautų sąjungos 
atstovų suvažiavimas, busiąs 
pakeltas klausimas visoms 
viešpatijoms išsiginkluoti ir 
visokias kares pragaišinti at
eityje. 

DANIJOS PRINCAS AME 
KOJE. 

New York,. birž. 20. — 
Transportu America čia atke
liavo Danijos princas Aage. 
J is atkeliavo iš Anglijos, kur 
viešėjosi pa s karalių. 

Princas šioj šalyj aplanky
siąs visas svarbesniąsias vie
tas. Einąs 22 metus. 

BRANGENYBĖ SIBERIJO 
JE. 

Wasjiington, birž. 21. — 
Raudonasis" Kryžius paskelbė 
apie brangenybę visokių daik
tų Siberijoje. 

Paprastos gelumbės vyriš
kas- siutas $240; kelinės $60; 
avalinės $55; yafdas medvil
nės audeklo $12; špuliukė 
medvilnės siūlo nuo $8 ligi 

Prieštabokiai šiuo kartu nie- $12; šmotelis muilo $6; kavos 
ko nelaimėjo. J svarui $15. 

Duota dovani) ir Hawker'iui. 
Londonas, birž. 21. — Vieš-

butyj Savoy vietos laikrašti
ninkai vakar buvo surengę po
kylį. 

Pakviesta lakūnai Alcock, 
Brown ir Hawker. Pirmuoju 
du andai be sustojimo pers
krido Atlaątiko vandenyną — 
iš šiaurinės Amerikos į Airi
ją. 

Už tai jiedviem pokylio me
tu induota $50,000 prizas. 

Ir Hawker buvo apdovano
tas. 
^ ^ " ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ 

Okupacijos plotuose gyve
nantiems vokiečiams militari-
nio amžiaus uždrausta iš ten 
pasitraukti. Tik specijaUuose 
atsitikimuose duodami leidi-

* 
mai. 

galiaus suareštavo darbininkų 
agitatorius, tarpe "kurių yra 
keli rusai bolševikai. 

Jie darbininkus sukurstė 
streikan ne pagerinti darbo są
lygas ir nei kokiai darbininkų 
gerovei, bet su tikslu pravesti 
šalyj bolševikizmą įsteigus so
vietus. 
Išpradžių tiems agitatoriams 

pavyko savo pusėn patraukti 
sugryžusius iš karės ir pa-
liuosuotus iš tarnybos karei
vius. Bet paskui apsižiūrėta, 
kad jie blogais tikslais kurs
tomi. Tad didžiuma buvusių 
kareivių pametė bojševikų ei
les ir įstojo miesto gvardijom 
kuomet mieste sustreikavo po-
1 . . . 
įcija. 

Agitatoriai buvo giliai įsi-
dirbę. Jei prie jų buvo palin
kusi policija, tai reiškia, kad 
jie ten plačiai šaknis buvo į-
leidę. 

Suimti agitatoriai tomis die
nomis bus teisiami. Rusai 
raudonieji agitatoriai, sako
ma, bus deportuoti. 

VOKIEČIAI NORI IŠGEL
BĖTI KAIZERĮ. 

Reikalauja, kad taikos sutar
tyje jis nebūtų minimas. 

s s r - ; 
DARBO FEDERACIJA 

SKELBIA REKONS
TRUKCIJOS PRO

GRAMĄ. 

Reikalauja abelnos lygybės 
darbininkams. 

Atlantic City, N. J., birž. 21. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavime čia priimta 
rekonstrukcijos programa, 
kurioje pažymima, kad tas 
veikiama "visiems žmonėms 
duoti daugiau vilties ateityje, I kioj partijinėj. 

karnos patenkinančios algos. 
Darbininkai privalo turėti 

teises patys skirties darbo 
valandas. 

Apdrausti moteris ir vaikus 
industrijoje. 

Patariama steigti kooperati 
ves farmeriams įstaigas. 

Patariama suvaržyti teises 
teismams, katrie savaip aiš
kina įstatymus. 

Patariama darbininkams da
lyvauti politikoje, bet ne ko-

suteikti skaistesnį gyvenimą, 
didesnę laisvę ir augštesnį lai
mės laipsnį". 

Rekonstrukcijos programoje 
be kitko pažymima, jog šian
die darbininkas neturi but 
skaitomas, kaipo paprastas 
prekybai reikalingas daiktas. 
Darbininkas visuomenėje turi 
turėti pilną lygybę su visais 
kitais vyrais ir moterimis. 
Darbininkas neturi but žemi
namas ir išnaudojamas, kaip 
tas pirmiau buvo daroma. 
Praėjo tie laikai, kuomet dar
bininkas buvo skaitomas tik 
paprastas darbe įrankis. 

Kas ineina programom 

Rekonstrukcijos programom 
imant trumpai, ineina štai ko
kie suvažiavimo pasiūlymai: 

Surasti reikalingus vaistus, 
kad panaikinti žmonių bedar
bę. 

Darbininkams turi but mo-

Reikalaujama sugrąžinti lai
svę žodžiui ir spaudai. 

Uždrausti ateivystę per du 
sekančiu metu, gi toliaus at
eivystę suvaržyti. 
Reikalaujama mokesčius nuo 

žmonių imti proporcijonaliai 
jų ineigų arba nuosavybės. 

Patariama įkurti kolegijas 
darbininkų vaikams. 

Paraginama vyriausybė pa
gelbėti darbininkams įsigyti 
nuosavus namuB. 

Pasipriešinama skaitlingai 
nuolatinei armijai. 

Patariama duoti reikiamą 
pagelbą paliuosuotiems iš tar
nybos tarnybos kareiviams ir 
jurininkams, kol tie susiras tin 
kamą užsiėmimą. 

Bolševikai nustelbti. 

Rekonstrukcijos programos 
pagaminimo komitetas tą pro
gramą pavadino fundamenta

liu, praktišku ir teisingu daik
tu. 
Bolševiški atstovai priešinosi 

programai. Sakė jie, kodėl 
programon nepadėta reikala
vimas paliuosuoti iš kalėjimo 
Mooney ir visus industrijalis-
tus, leisti steigti sovietus, pa
reikalauti pripažinti bolševi
kų valdžią Maskvoje ir tt. 

Tie gaivalai sakė, jog toji 
rekonstrukcijos programa — 
tai "buržujų*' programa. To
kios programos jie negalį pri
imti. Reiškia, kas tik yra ne-
bolševikiška, kadir butų nau
dingiausia darbininkams, tas 
jiems priešinga. 

Bet radikalams didžiausias, 
suvažiavime smūgis užduota, 
kuomet pasmerkta J>olševikų 
veikimas Kanadoje ir nutarta 
Kanados unijas apvalyti nuo 
tos epidemijos padarius su to
mis unijomis bendruosius tarp
tautinius ryšius. 

Bolševikai atstovai smar
kiai priešinosi, kad po taikos 
padarymo čia butų uždrausta 
ateivystė. Jie žino, kad to
kiems rusų, ungarų ir kitų 
tautų bolševikams įvykus ga
lutinai taikai nebus vietos HTu-
ropoje. Tų visa viltis buvo ras
ti prieglaudą Amerikoje ir čia 
pradėti pragaištingą darbą. Gi 
suvažiavimas kaip tik ir stojo 
už sulaikymą ateivystės šion 
šalin. 

Blogai radikalams, jei jais 
darbininkai bjaurisi. 

. Berlynas, birž. 22. — Pra
nešta, jog Mathias Erzberger, 
kur s turbūt jau užėmė grafo 
Rantzau vietą, Prancūzijos 
premjerui, kaipo taikos konfe
rencijos pirmininkui, pasiun
tęs paklausimą, kad Vokietija 

PAGAMINTI PLENAI PUL 
TIES PRIEŠ VOKIE

TIJĄ. 

Paryžius, birž. 22. — Va
riausioji talkininkų taryba 
taikos konferencijoje aptarė 
ir p a g a m i n o visps p ienus 
kampanijai prieš Vokietiją, 
jei vokiečiai atsisakytų pat
virtinti sutartį. 

Tarybos susirinkime buvo 
maršalas Foch, gen. Bliss ir 
gen. Robertson su savo paly
dovais. Jie išaiškino tarybai 
militarinius pienus. 

tuo jaus butų priimta tautų są
jungom 

Toliaus Erzberger pareika
lavęs, kad butų sumažintas 
karės atlyginimas, uždedamas 
ant Vokietijos ligi /106 mili
jardų markių. 

Pagaliaus pareikalavęs, kad 
talkininkai iš taikos sutarties 
prašalintų savo nusprendimą 
patraukti atsakomybėn buvusį 
kaizerį. 

Tuomet, pasakęs Erzberger, 
vokiečiai tuojaus patvirtinsią 
taikos sutartį. 

Be to, pranešta, kad Vokie
tijos prezidentas Ebert sut
verti naują vokiečių ministe
riu kabinetą pakvietęs soci--
jalistų vadą Herman Mueller. 

UKRAINAI UŽPUOLA 
TARNOPOLĮ. 

Gyventojai bėga iš miesto. 

Washington, birž. 22. Ka
rės sekretorius Baker padarė 
kontraktą su rusų kooperativė-
mis draugijomis. 

Sulig kontrakto, S. V. karės 
departamentas rusams par
duos atliekamus (perviršį) ar
mijos drabužius ir gelumbės 
vertės 15 milijonų dolierių. 

Varšava, birž. 22. — Iš ry
tinės Galicijos apturėta žinių, 
jog ukrainių armija koncen
truojama tarpe Gbrucz ir u-
pės Dniestro. 

Ukrainų viena koliumnariiž-
atakavo Tarnopolį. Gyvento
jai bėga iš miesto. 

New York, birž. 21. — Čionai 
parkeliavo S. V. admirolas 
Benson, šios šalies laivyno, 
karės juostoje veikusio, ko
mendantas. 

Belgai atnaujina sunaikintas 
savo gyvenimo vietas 

Brusselis, birž. 21. — Pas
kutinį kartą—rašo Chicago 
Tribūne korespondentas — aš 
mačiau, kaip Mrs. Samuel T. 
Chase ir daug kitų Chicagos 
moterių dėstinėjo senus dra
bužius pilnoj dulkių krautu
vėj ties Randolph gatve, arti 
Michigan ave. 
Dabar per dešimtį dienų man 

viešint Belgijoje aš sutinku 
šimtus belgų ir kitų tautų pa
bėgėlių, kurie dėvi tuos dra
bužius. 

Nei vienam žmogui neateina 
galvon, kad turėtį tinkamą 
drabužį, prie kurio labjausia 
širdis limpa. Pasirinkimas ne
reikalingas. Dėvi žmones tą, 
ką gauna ir ką turi. 

Ir dėvėdami jie prie kiek
vienos progos augština ameri
konų geradaringumą. Sako, 
kokie tie amerikonai yra geri 
žmonės. 

Belgai, devintieji senus a-
merikoniškus drabužius, nėra 
kokie valkatos ar tai tinginiai. 
Jie nepaeina iš bedarbių luo
mo. Daugelis iš jų pirm karės 
buvo turtingi. Bet karė prari
jo jų turtus. Šiandie jie pra
kaituodami turi dirbti savo ir 
vaikų pragyvenimui. 

Belgija rekonstrukcijoje. 

Šiandie, kuomet vedamos 
tarybos taikos reikale, Belgi
joje seka rekonstrukcijos dar= 
bas. Visa nuteriota Belgija 
atnaujinama. To darbo ėmėsi 
be jokio skirtumo visi belgai, 
visi vyrai ir moterys, visa 
tauta. 

Ir neteko man niekur ma
tyti belgų veiduose nusimini
mo. Viskas dirbama su di
džiausia viltimi. Miestuose ir 
miesteliuose palengva atsta
tomi namai. Sodžiuose atsta
tomi trobesiai. Didžiausi ar-
motų šovinių išrausti žemės 
plotai išlyginami. Taisomi ke
liai, tiltai. 

Nuo Ostende ligi Liege, nuo 
Antverpeno ligi Charleroi 
žmonės visur nei skruzdės 
kruta, dirba. Ir visuose pakir 
lusi kokia tai nepaprasta dva
sia. 

Nedykauja nei kariuomenė. 
Ir ta turi didelius prieš save 
uždavinius tautos reikalais. 

Prie to darbo belgus paska
tina katalikiškoji dvasiškjja. 
Ta pati dvasiskija tautai indie-
gia daug stiprybės, kantrybės. 
Primato kardinolo Mercier 
karės metu kentėjimai sustip
rina tautos dvasią. 

Belgija išnaujo atgįja. 
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dalino lapelius, primenančias, 
jog Amerikiečio pagarba už
pelnoma drąsiu išpažinimu 
tiesos ir darymu to kas geia. 

ApskričiŲ Seimai. 

Prąsa gerai daryti. 
gat-Vienų kartų važiuojant 

l^ekariu išilgai Halsted str. 
jeko matyti šitokį apsėjiinų. 
jTrys ar keturi vyrai su trimis 
Ir keturiomis moteriškomis, 

Jjižėiiię vietas gatvekario prie-
ralJyje, ilgi) laiktj. giedojo gra-
| i a i sutardami. Išpradžių 10-
ftėsi, kad tai tik būrelis jaunų 
Išdykėlių, bet įsiklausius j žo-
Sžius pasirodė, kad jie gieda 
jipie Kristų, apie dūšią, api< 
:|mogaus pasitaisymą. 

Vieniems giesmininkams 
1 >ailsus kiti imdavo giedoti. 
Tiems pailsus vėl grįždavo 
n:ie giesmės pirmieji. Visų 
ipsėjimas buvo padorus ir 
imtas. 

Stock-Yardų apielinkėje gie-
miuiiikai kitiems važiuojan
tiems padalino mažus lapelius 
-u atspaustomis ištraukomis 
š Šv. Kašto. Prie tų žymiau-
ioje vietoje, stambiausiomis 
aidėmis buvo atspausti šitie 
Jausimai: " A r grįžai prie Je-
»us kaip pražuvęs nusidėje-
isf Ar priėmei jį kaip tikrą 
avųjį Išgelbėtojų ir Viešpatį t 
kr turėjai drąsos pripažinti Jį 
jokiu žmonių akyse f Jei ne, 
jai kodėl V' 

Lietuviuose, ypač Aineriko-
e, yra įsišaknėjusi dvasios 
iilpnybė, kad neturime drąsos 
riešai daryti tų kas gera. 
Tai-gi mums ypatingai nau-
liugas buvo pamokinimas tu 
teleto asmenų amerikiečių ir 
protestantų. 

Atvažiavę į šių šalį me s iš
blokštame sųžinės neklausyti, 
/eidmainiauti, pėtnyčioje mė
sų valgyti, nedėlioję dirbti, 
iiokių dienų tinginiauti. J/Uį* 
pačių sųžinė aiškiai sako, 
kad tat yra negera, bet mes 
norime pasirodyti tikrais ame
rikiečiais ir tų norų pastatome 
jaugščiau už savo sąžinę. 

Amerikiečiai negerbia mųs 
pžtatai, nes jie mato, kad mes 
klaidingai imame Amerikos 
japsėjimų. Tikrasis Amerikietis 
iarba Amerikietė turi drųsos 
jgerai daryti, sąžinę branginti, 
y. Jėzų viešai išpažinti. 

Gal netyčia taip pasitaikė, 
kad minėtieji giesmininkai 
labiausiai lietu viii gyvenamoje 
miesto dalyje davinėjo lape
lius, mokinančius turėti drųsos 
geram darbui. Bet gali būti, 
kad tie Amerikiečiai jau pa
stebėjo, jog lietuviai ameri
kiečių garbę bando pelnytis 
jblogųja drųsa, dėlto lietuviams 

Amerikos lietuviams, mato
mai, lemta persirgti seimavi-
mosi liga. Seimuoti karštis at
sirado del išsidirbusio apie 
seimus netikro jų invertinimo. 
Netikrų nuomoniavimų apie 
seimus išdirbo labiausia agita
toriai už chieaginį seimų. J ie 
skelbė ir tikrino, kad Lietuvos 
išganymas j ; ludi seimuose, kad 
lietuviai neiškovos nepriklau
somybės, jeigu seiman nesuva
žiuos. 

Savo klaidingų nuomoniavi
mų dabar aiškiausia supranta 
tie patys, kurie ehieagiškį sei
mą rengė. Lietuvai tas seimas 
nieko nedavė, aukų neminint, 
kurias, reik pažymėti, galima 
buvo kitokiais, pigesniais bu
dais surinkti. Perdaug jau Ue 
seimai iškaščių suima, kad jie 
apsimokėtų. 

Seimai vienok turi ir gerų 
pusių: jie gelbsti ir suteikia 
progos Amerikos visuomenės 
ir politikų akį į lietuvius pa
traukti. Tad reikia tų seimų 
ypatybę protingai išnaudoti, 
žiūrint, kad seimas apsimokė
tų, perdaug lietuvių neįvargin
tų ir pinigų neišeikvotų. Taip 
esti su apskričių ar lokaliais 
seimais. 

Rodosi, kad New Yorke bir
želio 22 ir 23 d. šaukiamas 
seimas, apimantis tik tris gre
timas valstijas—Nevv York, 
New Jersey ir Connecfcieut— 
yra protingesnis, negu visos A-
merikos. Ji^ lietuviams daug 
nekaštuos, o naudų tokių pat 
padaryti gali. Kaip ir kiekvie
nas seimas, jis bus lietuvių de
monstracijos pobūdžio. 

New Yorkinio seimo svarbų 
matome kitame: jis daugiausia 
ruošiamas patikti Lietuvos mi-
1 i tarinę misijų, Amerikon at
keliaujančių. Iš Lietuvos sve
čius reikia tinkamai sutikti. 
Seimas bus tuoju sutikimu ir 
priėmimu, atstovi] pranešimų 
išklausant. 

Didžiausiais pas mus seima-
vimos šalininkais yra tautinin
kai. New Yorkinio seimo vie
nok pabūgo ir prieš jį varosi. 
Turbūt nujaučia, kad ne
įstengs jame savo partijinės 
politikėlės viešpataujančia pa
daryti. Todėl taip neliogiškai 

Surinkta milijonas parašų. 
Kai-kurios kolonijos 

niauja ir laukia pranešimo a-
_pie parašų rinkimo pasekmes. 
Pranešimas užsitęsė, nes tai 

[buvo milžiniškas darbas tuos 
parašus tinkamai sutvarkyti 
palei valstijas ir palei koloni
jas, ir juos suskaityti. Paga-
liaus dar i r tas sutrukdė, kad 
nevisos kolonijos pasiskubino 
surinktus parašus tuo jaus 
mums prisiųsiL Dar vakar ga
vome keletą, tūkstančių, iš 
New Yorko. 

Abelnai paėmus, parašų 
rinkimas nusisekė. Nesitikėta, 
kad į tokį trumpę laika; bus 
galima milijonas surinkti, ypač 
kad labai mažai tam reikalui 
duota publikacijos, bene tik 
vienų kartų mūsų spaudoje 
buvo apie tai paminėta. Tas 
parodo, kad5 mūsų; kolonijos] 

p*© ofisą avfea. laipsnį. Kai^ku*-
rių kolonijų sąrašuose matos 
pirma miesto majoro parašas, 
paskui seka p©li«ijos viršiniah 
kas, detektyvų viršininkas ir 
paeiliui įvairi valdininkai'. 
Keletas anglakasių orgaaiaaoi-
jos susirašė ant sieksninio po-
perio, kiekvienas narys pažy
mėdamas iš kiek ypatų jo šei
myna susideda. Kartu su peti
cijomis gauta nemažai laiškų 
nuo Amerikiečių, išreiškiančių 
prielankumų Lietuvos nepri
klausomybei. 

Manome butų perilga "l i ta
nija." įvardijant visas koloni
jas, kuri kiek surinko, todėl 
pasikakinsime paminėję vals
tijas, kurios parašų rinkime 
dalyvavo, ir taipgi paminėsim 
kelias didesnes ir mažesnes 
kolonijas, kad duoti supratimų 

MUJOS ŪMOS. 

ir pavieniai veikėjai, išgirdę l kokioje proporcijoje pasidar 
apie parašų rinkimų, suprato 
to darbo svarba ir visomis jie-
goniia dirbo. Tara prakilniam 
darbui atsirado ir priešinio 
kų. Poras kolonijų sugpųžino 
peticijas, pridėdamos laiškų, 
kuriame atsisako rinkti para
šus, bet to priežastis nenuro
do; reikia manyti, kad tai bu
vo koksai nesusipratimas. 
Kuone visose kolonijose bol
ševikai kėlė trukšmų ir truk
dė parašus rinkti. Bingham-
ton, N. Y., socrjalistai-bolševi-
kai paskleidė rain^tikrus pla
katus, klaidingai nurodinėda
mi parašų rinkinio tikslą, ir 
atkalbinėdami žmones nuo ra-
šymosi. Daugelis kolonijų; pri
siuntė sųrašus visų tų, kurie 
atsisakė po peticija rašytis ir 
kurie trukdė parašų rinkimų. 

Neatsižvelgiant į mažumų 
trukdytojų, parašų rinkimas 
labai nusisekė. Jau yra sus
kaityta apie milijonas, o kuo
met bus užbaigta tvarkyti, 
esame tikri, bus pilnas mili
jonas. Svetimtaučių labai daug 
pasirašė. Daugiausia ameriko
nai, žydai, paskui rusai ir pa-
galiaus biškį lenkų. Randasi 
daug žymių žmonių, kaip tai 
senatoriai, kongresmonai, ma
jorai, keletas vyskupų, įvairių 

(universitetų ir kolegijų profe
soriai, daugumas pažymi sa-

elgiasi. 
Vienok vieną Amerikos lie

tuviams įsidomėti reikia: Lie-
tuvų išganys ne mūsų seimai 
ir rezoliucijos, bet ta materija* 
lė pagelba, kokios Lietuva iš 
mus tikisi. Duokime jai vyrų, 
maisto, drabužių ir vaistų. 
Tuomet tai Lietuva atsistosi 
ant kojų ir Amerikos lietu
viams padedant nepriklauso
mybę iškovos. Tuo mes rūpin
tis privalome. 

buota. 
Sekančiose valstijose parašai 

buvo renkami: 
Pennsylvania, Illinois, Mas-

saehusetts, Conneeticut, New 
York, Michigan, Wisconsin, In
diana, Ofaioį New Hampshire, 
New .Jersey,. Virginia, Idalio, 
Oregon, Montana, Wasliington, 
Califorma, District of Colum-
bia, North Carolina, West Vir
ginia, Delaware, South Caro
lina, Kansas, Maryland, Ver-
mont, Missouri, Nebraska, Ok-
lahoma, Colorado, Rhode Is-
Iand, Maine, Iowa, Minnesota 
ir Canada. 

Sekančioje proporcijoje pa
rašai surinkta: 

Chicago, 43,526; Boston, 
54,955; Pittsburgh, 8,134; Phi-
ladelphia, 25,526; Hartford, 
7,442; New Haven, 17,781; 
Brooklyn, 40,354; Cleveland, 
39,806; Newark, 19,583, pana
šiai ir kitos. 

Peticijos sutvarkyta knygų 
formoje, tam tikruose virše
liuose. Tokių knygų sudaryta 
135. Šie parašai turi didelę 
reikšmę ir daug prisidės prie 
užtikrinimo Lietuvai nepriklau 
somybės. Po viskam, tos peti
cijos su parašais bus nusiųs
tos į Vilnių, Lietuvos muzė-
jun. Ekzk. Komit. Infor. 

Biuras. 

Pašaukimas moterystė* tik
ra gydykla prieš paleistu/vys. 
tę ir atsakymas su paaiškini 
mais užmetimui prieš iš numi 
rmių atsikėlimą žmonių 'kūnų. 
Šviesos leidinys, 1918 m. 15 
puslapių, kaina 20 centų. 

Kaip knygutės titule pažy-
*mėta, taip yra ir turinyje. J i J 
susideda iš dviejų dalių. Pir
moje dalyje autorius išrodi-
nėja, jog nedorai daro žmo
nės esantieji moterystėje, jei 
naudojasi vienais jos smagu
mais, tyčia vengdami vaisin
gumo, Kun. Saurusaitis, šitos 
knygelės autorius, labai skau
džiai ir teisingai papeikia juos 
užtatai. J is sako, kad ir į mo
terystę reikia pašaukimo, o to 
pašaukimo ženklas yra noras 
auginti vaikus. Noras susidėti 
su kita lytimi nėra moterys
tės pašaukimu, o palinkimu 
prie paleistuvystės. 

Nuo 9 puslapio prasideda 
antroji knygutės dalis. Kai-
kurie bedieviai ir patys neti
ki į kūnų atsikėlimų iš numi
rusių ir nori kitus atitraukti 
nuo tikėjimo į tų tiesą klai
dingai išversdami Šv. Tomo 
Akvymečio' žodžius. Kunigas 
Saurusaitis atitaiso jų klaidų, 
pamokydamas kaip reikia 
skaityti to didžio mokslininko 
veikalus, ir dar prideda nuo 
savęs kaikurių gražių pasta
bų. Štai viena iš jų: 

"Dalindamas sėklų išgai
šini arba užmuši jos veisli
ne Jieo$- Tai-gi pasakyk 
man, kodėl padalinimu me
džiagiškos sėklos kūno tu
rėtų išgaišti veislinė jiega! 
Kodėl ta jiega neišgaišta, 
kuomet sėklų pasodini į že
mę ir kuomet ji pati išsir 
dalina į tūkstančius panašių 
sėklų! Kas tai yra ta veis
linė jiega arba spėka Iš 
kur ji atsirado pirmutinėje 
sėkloje? Kur ji dingsta pa
dalinus sėklų I Ar kas ją 
matė, ar užuodė, ar girdėjo, 
ar užčiuopė? Vienok ar at
rasi bent vienų asmenį, ku
ris tam netikėtų, arba abe
jotų, ar užgintų jog kiekvie
noje sėkloje randasi veisli
nė jiega? Jei moki pasverti 

Pirmadienis, birželis 23, 191ff 
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Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai 
A r i m e gerą išteklių šių knygų: 

1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę , 30c 
2. Patarmės Moterims . . . . , * 15c. 
3. Krikščionybė ir Moteris •«»*#»*. »•,*#• •+w*~» 6c 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo • • 30c 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c 
6. Katra neišmanė? Si knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5c. 
7. Marksas Antrasis . . . . . . 8c. 
8. Ara yra Dievas? y . . . . ; *. 5c. 
9. Giordano Bruno . . . . . . . . . . . ! - 8e« 

10. Kopennnkaa ir Galilėjų* .*. - 5c. 
ĮL Į socijalistų rojų 5c 
12 Socijalistų norai ir darbai 5c 
13. Revoliucijonierių tarpe 5c 
14. Apie Apšvietą 25c 
Dangaus Karalienė, padavimai apie Sv. Paaą Mariją 75c 
Teisių Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus 
dalykus 50c 

Daina be galo 20c 
Scenos įvairumai 40c 
Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū

lomas teatrų mėgėjams. Kaina 20c 
Birutės Garsai. Parinktos dainelės. Telpa joj* apie 49 dainelės... 25c 
Ritdens Aidai. Eilės Adomo Jakšto 35c 
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai

čių mylima rūtelę 15e 
Auštant. Eilės J . Mikuekįet 35c 
Kr ima Sonetai. Gražios eilės- M. Gustaičio 25c 
Vamzdys. Eilės 15c 
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio

je knygoje ' 80c 
Amžiaus galas Pousko Piloto* karia buvo sudžia Viešpaties 10c 
Revizorius, penkių veiksnių komadija 50c 
Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry

žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu. 55e 
Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui 45c 
Nemuno Vilnys, valcas iš lietuviškų dainų 50c 
Sudiev—mazurka. 40c 
Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas 70c 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
IJBOO WEST 46-th STREET, CHICAGO, 

materijų visos žemės skri
dulio ir suskaitliuoti sielas 
nuo pradžios pasaulio pasi
dauginančias (Kardas sakė
si $ | padaręs), tai kodėl 
negali padalinti tos mažos 
sėklelės spėkos? Kodėl ne
gali atsakyti ant šitų klau-
8 ^ ^ " (p. 13). 
Visa knygutė yra padori, 

nors kalba apie dalykus rei
kalaujančius nepaprasto at
sargumo. 

Pažymėję jos gerąsias ypa
tybes turime, pastebėti ir ne
aiškų išsireiškimų. Ant 13 pus
lapio paminėtas filosofas Hė
gelis, o tuo paskui eina kal

ba apie knygų Kraff und 
Stoff (Jiega ir medžiaga). 
Skaitytojui gal rodytis, kad tų 
knygų parašė Hėgelis. Tuom-
tarpu jos autorius buvo žymiai 
vėlesnis raštininkas L. Buecli-
ner. f 

Kaip Waterb»ryo klebono 
pamokslai padarė daug naudos 
to miesto lietuviams, ta ip ir 
šita knygutė nevienam gali 
priduoti sielos stiprybės. 

M0 ŽENKLELIUS ( W . S A ) . 
PIRKITff KARAS TAITPY-

AMEE. KATALIKU HEtMCfflJOS VEIKIMAI 

ienos 
PILIEČIAI IR PILIETĖS! 
Nekartų Jųs savo balsais 

spręsite, kokia turės bu*i Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu
spręstumėte, kviečiame ingyti 
knygų 

"APIE APSVIE J į " 
parašė Kun, Prof. Pr . Budys. 
Kaina 25c 

Kreipkitės šiuo adresu: 

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

Chicago, 111. 

(Tąsa.) 

Beveik niekas paskutiniais 
metais neapšvietė Bažnyčios 
didesne garbe, kaip rūpestin
gumas mušą kareivių ir juri
ninkų moraKtj gerbūvio- karės 
laikt—tai darbas,. kur4 pradėjo 
Kolumbo- Vyčiai ir kurį išto
bulino Hierarehiįa per gavo 
T'tiutiri.t'c* Katal ikų. Kliia-iiiė« 

Tarybos Komitetų. Namai su 
reikalingais įtaisymais randasi 
beveik visose mūsų valdžios 
tvirtovėse ir stovyklose, na-
mieje ir užrubežyjv Nei vienas, 
mano nuomone* negali manyti, 
kad mes turėtume apleisti šitų. 
apaštalybės darbo dirvų. Šitiek. 
padarius, butų negalimu daik
tu pasakyti mūsų: vyrams tar
nyboje: mes paliekame jus da
bar globoje Y. M. C. A., 2ydų 
Gerbūvio Komitetui ir Salvei-
šių Armrjak Kad* šitos organi
zacijos laikysis pradėto darbo* 
karės metu, nėra nei mažiaur 
sio abejojimo. Žinoma, ir Ko
lumbe Vyčiai nenorės pamesti 
savo veikimo w nepaliks savo 
brangių namų, pastatytų Valr 
džies stovyklose ir tvirtovėse. 
Šitas darbas gali buti geriau
sia Kolumbo Vyčių, atliktas su 
Hierarchijos pagelba, kaip 
grynai katalikiškas reikimas. 

[ Dffelei mūsų vyrų tarayliojeį. 

gerbūviui ir didesnei pačios 
Bažnyčios garbei, pradėtas 
darbas privalo buti varomas 
ir toliaus po Hierarchijos glo
ba. 

Netrukus ateig laikas, kuo
met mes turėsime pažvelgti Į 
geriausias priemones, kad su
vartoti uolumų ir gerų norų| 
k i t ų k a t & l i k i š I s T į o r g a n i z a c i j ų , 

lygiai vyru ir moterių, ir apla
mai visų žmonių. Mūsų žmonės 
trokšta buti naudingais; te
reikia jiems nurodyti kelius. 

5. KATALIKŲ UNIVERSI
TETAS. Didėji Karė apreiš
kė pasauliui augštai išauklėto 
proto visagalę intekmę. Pasau
linis bruzdėjimas šiandie išro
do tartum inžanga į labai ne
taikius laikus. Blogi mokslai, 
gabių protų išreikšti, kasdien 
įgija daugiau intekmės. Todei 
yra svarbus reikalas, kad Baž
nyčia turėtų vadus su tikru 
mokslu, gerai išauklėtu ir lyg-
svariu protu. Mūsų vienintelė 
didžiausia viKris yra Katalikų; 
Universitetas, kuris savo trum
pam* gyvavime jau spėjo pa
rodyti savo didfelį patamavi-
mų įvąjfiiais budais, nors kata-
Kkų vfsuomenė gal tai ir neat
jaučia. Po daugelio savo per
mainų, šiandie pastarasis sto
vi ant trHrfcU; pamatų. Mes tu-

Kolumbo Vyčių dvasiniam | rime teisės didžiuotis juomi ir 

jo atsiekknais. Universitetas 
yra Hierarchijos kūdikiu ir 
todėl pastarasis reikalauja pa
ramos i š Hierarchijos. Praei
tyje dažnai jo pažanga buvo 
trukdoma dėlei inplaukų sto
kos. Kad pastarasis įgytiį ir 
užimtų vietą tarpe Suvienytų 
Valstijų vadovaujančių uni-
versitetųį didesnis jo gerovės 
ir pasisekimo rupesnis^ turi 
buti sukeltas tarpe mūsų kata
likų, žmonių. Neturi buti sun
ku, padidinti metines ineigas 
dvigubai arba net trigubai. 
Musų Komitetas privalo sura
sti kelius ir budus tai įvykdin-
ti. 

. Augštesnio mokslo katalikų 
skaitlius, palyginant protiškų 
šalies gyvenimų, yra labai pa
geidaujamas. Pastarasis ap
reikštų reikalingumų didesnių 
pastangų pakelti musų protiš
kų stovį. 

6. KATALIKŲ APŠVIETĄ. 

Apšvietos centralizacija yra 
šiandieninis apsireiškimasr ku
rį pagimdė aplinkybių reika
lavimai. Kas bus per pasek
mės? Kokiu būdu katalikų 
reikalai bus paliesti? Dabar 

tyrusio jo nusprendimui. 
Nors nestaigus, bet daug 

svarbesnis reikalas, tai musų 
apšvietos pajėgų suderinimas. 
Daug gero nueina niekais iš 
priežasties stokos suderinimo. 
Argi mums nereikia daugiaus 
sistematiškumo? Nejaugi pat
sai bėgis, musų tautiško gyve
nimo spėkos neprivers mug ty
rinėti ir pakeisti musų apšvie
tos sistemas? 

mėniis ir suteikti daugiau vai
sių. Labai lengvai Imtų gali
ma nurodyti rašymui daugelį 
naudingų veikalėlių. Platesnis 
jau atspaustų veikalų išplati
nimas butų labai pageidauja
mas. Katalikiškas. Hteralinis 
biuras žymiai prisidėtų abie
juose atvejuose. 

7. K A T A L I K U LFPERATU-
frA.Mes nesame literatinė Baž
nyčia, nes musų darbais už
verstos pareigos mažai tesutei
kia laiko literatiniam veiki 

ii 

mui. Vienok musų 
pareigos daug palengvėtų, iš
platinus geras knygas ir vei
kalėlius. Ištiesų, jinai labai 
trukdoma iš priežasties stokos 
literatūros net ant paprastų 
šios dienos klausimų, kurie 
apšviestų žmones arba sustip
rintų ju; tikėjimų- ir giliai įskie^ 
pintų juose pamaldumų. Buvo 
jau paduotas sumanymas, kad 
įsteigti riteratihį biuFų/ po- h ie 
rarchijos globa, kuris parupin-

foksai biuras suvartotų ga
bių rašytojų pajėgas, priruos-
damas katalikiško turinio 
s t r a i p t i i a i n s , k u r i u o s teuiaį g a -

liina suvartoti pasauliniuose 
dienraščiuose ir mėnraščiuose. 
Labai dažnai atsitinka, kad 
viršminėtuose laikraščiuose 

~ .1" 'Bažnyčia yra maždaug užpul-dvasiskos ,: .. . . , 
ainejama Atsakymų tuojaus 
suteikia musų katalikiškoji 
spauda. Bet kas jį skaito? Pa
starasis tepasiekia apribotų 
skaičių musų žmonių, bet pa
silieka nežinomu nekatalikiš
kam pasauliui, kuris skaitė už
puldinėjimus anuose laikraš
čiuose. Aš paduodu mintį, kad 
mes nepasiliktume ant visados 
vien apologetiškame, išsikalbi-
nėjimo, defensyviame stovyje. 
Neturėdami užpuldinėjimo 
ypatybės, laikas nuo laiko mes 

tų mums rašytojus, suteikiau 
čius reikalingus raštus. Ar tai '" T̂- ~J 7 .• ;.' **"v "**•• 

nėra svarbesnio klausimo, ku-' galimas daiktas t Be abejo m u - 1 g & ^ P ^ ^ n g t i įgyti sim-
-; -i, i . i-^ . A i i , , •. .. Vi .patiskų įsklausima mušu atsi-sų tarpe randasi daugelis lite-1 i _ • v ,- * 4 ^ ^ ^ ^ ^ 'skyrusių brolių savo raštais, 

kurių tikslu butų vien suteikti 
ris reikalautų didesnės atydos 
ir suprati»io. Pastarasis, be 
abojoj yra žymiausi problema, 
kuries mes jokiu būdu neguli
me atidėlioti. Aš jus meldžiu 
giliai panagrinėti šitų klausi
mų, išrišti ir pavesti tikrai pa

ra tinių talentų, kuriuos nežy
mus išjudinimas paskatintų 
prie naudingo veiklumo. 

Įvairios Katalikiškos Tiesos 
draugijos musų šalyje gali 
prisidėti su didesnėmis pasek-

nekatalikiškai visuomenei ži
nias apie katalikų mokslų, veir 
kimų ir troškimus. 

(Pabaiga bus). 
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Lietuviai Amerikoje. 
SCRANTON, PA. 

Čionai lietuviai visu smar
kumu rengiasi prie šeštos Lie
tuvių Dienos, kuri įvyks liepos 
4 d. Valley View parke. Tiki
masi, kad šįmet lietuvių diena 
bus įspūdingiausia, 

P. Kantakevičius, L. D. K. 

CUSTER, MICH. 
— 

DBTROIT, MICH. 
Nedėlioj, birželio 15 d. ant 

Bell salos L. Vyčių 79 kp. bu
vo surengus išvažiavimą .Išva
žiavime buvo iškabinta Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos. Jau
nimas gražiai žaidė ir gėrėjo
si tyru oru. Apie 4 vai. pri
buvo ir gerb. klebonas, kun. F . 
Kemėšis, su p. Aleksiu. Tuo 
tarpu šeimininkės pagamino 
pietus ir pradėta užkandžiau
ti. Laike užkandžiavinio buvo 
išpildytas programėlis, susi
dedantis iš kalbų, deklemaci-
jų. Kalbėjo kun. Kemėšis ir p. 
Sačikauskas, vietinio Tautos 
Fondo skyriaus pirmininkas. 
Pastarasis savo kalboje inešė, 
kad besilinksmindamas jauni
mas nepamirštų ir tautos rei
kalu ir kad kiekvienas, sulyg 
išgalės, paaukotų į Tautos 
Fondų. Tam visi pritarė. 
P-lės E. Vainoraitė ir E. Va-
liuniškiutė perėjo ir surinko 
aukų 21 dol. 67c. Aukojo se
kantieji : 

Kun. F . Kemėšis $3.00. 
Po 1 dol.: A. Saeikas, P. 

Barkauskas, M. Varanauskas, 
J . Salinis, A. Aleksis, S. Ste-
palionis, K. Gervilis, A. Tal-
mutė, S. Cibulskis, A. Abišala, 
J . Tankus, Kleponis, A. Pet-
kevičia, A. Juodvalkis, O. Ma-
lakauskiutė, Shileikis ir J . 
Jankeliūnas 50c. 

Smulkiu aukų 2 dol. 17c. 
Visiems aukotojams aėiu. 
Detroito vyčiai daug pavyz

dingi) darbų atlieka. Bravo 
vyčiai, kad nepamirštate ir 
mūsų tėvynės reikalų. 

Girdėjau, kad vyčiai antrų 
išvažiavimų rengia Archer 
Lake, Pontiac, Mieli. Valio! 

Mėnesinis kuopos susirinki
mas įvyks ketverge, liepos 3 d. 

#Visi nariai nepamirškit atsi-
lankvti. 

Sv. 

AKRON, OHIO. 

Birželio 15 d. parapija ir ki-
tds katalikiškos draugijos su
rengė piknįka paminėjimui 10 
metų kunigystės gerb. klebo
no, kun. A. Januso. Griežė vie
tinis lietuvių benas po vado
vyste p. Brožio. 4 vai. po pie
tų prasidėjo programas. 

Pirmiausiai p. S. Rodavi-
čiufi pasakė prakalbėlę. Po to 
kalbėjo pats kun. A. Janusas. 
Paskui kalbėjo p-as Kulbickas 
iš Clevelando. J i s savo kalbo
je gražiai apibriežė pradžių 
tvėrimosi parapijos ir kitų ka
talikiškų draugijų Akrone. 
Nors sunkus buvo išpradžių 
darbas, bet ne be naudos. 

Fo kalbai p. Kulbickio kal
bėjo vėl kun. Janusas. Paskui 
kalbėjo atstovas nuo L. Vyčių 
97 kuopos p. Driuskius, taip
gi vardu kuopos Įteikė dova
nų—auksinę plunksnų. Dėko
damas vyčiams kun. A. Janu
sas, pasakė, kokių naudų gali 
atnešti išmintingas vartojimas 
plunksnos ir kiek blėdies gali 
atnešti žmonėms blogi raštai. 
Paskutinis kalbėjo p. A. Ža-
liadonis. 

Šokiai tesėsi iki velara va-
įarui . Tuomi ir užsibaigė pik
n i k a i 

Gyvendamas Chicagoje gir
dėjau pasakojant, skaičiau 
taip-gi ir laikraščiuose, kad 
kur ten Michigano valstijoj, po 
Amerikos vėliava atsirado 
"nauja Lietuva." Todėl nuta
riau sau nukeliauti ir pamaty
ti tą "Naujųjų Lietuvą." 

Vienų gražų rytų, susidėjęs 
savo turtų į čemodanų, išsiren
giau kelionėn. Už 15 vakmdų 
t r ūkis sustojo ir išlipęs pasi
jutau esųs nepažįstamoje apie-
1 "nikėje. Besigrožėdamas apie-
linke, sutikau vyrų plačiomis 
akimis ir nudegusiu nuo sau
lės veidu, kurio paprašiau nu
rodyti, kur gyvena lietuviai. 
Nepažįstamas pasisakė esąs 
lietuviu ir pradėjome kalbė-
ties prigimta kalba. Papasako
jo jis man kaip čia lietuviai 
gyvena, kaip turtinai ir tt. 
Sakė, jog yra tokių, kurių ukė 
išneša daugiau 40.000 dol. To
liau papasakojo kaip linksma, 
sveika ir gera yra gyventi ant 
ūkės. 

Paprašęs nurodyti lietuviš
kų šeimynų, kur galėčiau apsi
stoti, lietuvis nurodė ir apsi
stojau pas vienų lietuvį ūki
ninką. 

Ant rytojaus, dar G vai., o 
jau negaliu užmigti. Pažvel
gęs pro langų pamačiau neap
sakomai gražų rytų. Ant kie
mo viskas judėjo, mirgėjo. 
Vienur vištos karksėjo, kitur 
supys gageno, dar kitur ančiu
kai plonais balseliais liūliavo, 
l.sėjęs ant kiemo ištikro jau
čiausi lyg Lietuvoj, gimtinia
me namelyj. 

Atėjus nedėldieniui, po mi
šių, apie antrų valandų po pie
tų, draugija Sv. Antano laikė 
susirinkimų ant p. Kaz. Dau
noro* ūkės. Susirinko būrys 
lietuvių ūkininkų. Susirinkimų 
atidarė p. P. Brazauskas su 
malda. Svarstant ūkių parda
vinėjimų, pasirodė, kad viskas 
kuo puikiausiai klojasi. P. Bag
donas atsikreipė į draugija su 
klausimu, kas daryti, kad sve
timtautis, nuo kurio piršo 
uko, neišpildė visko, kas buvo 
padaryta sutartyje. Nariai, 
apsvarstę dalykų, vienbalsiai 
nutarė patraukti teisman. P-as 
K. Daunoras dar-gi pridūrė, 
kad ir keli šimtai draugijai lė-
Šuotų, bet sutartis turi būti 
išpildyta. 

Paskui nutarė surengti pik
nikų nedėlioj, birželio 29 d. 
prie Bound Lake, ant' brolių 
Baibokų ūkės, Tallman, Mieli, 
miestelio apielinkėj. Draugija 
Šv. Antano kviečia į tų pikni
kų aplinkinius ir iš kitur lie
tuvius į š» piknikų. 

Ant galo norėčiau atkreipti 
domų lietuvių, norinčių pirkti 
ukes, kad neklausytų bile ko
kių agentų, kurie skelbiasi 
parduodu geras ukes. Kiekvie
nam lietuviui patartina kreip-
ties į Sv. Antano ūkininkų dr-
ja, kuri sųžiningai patarnaus 
ir nurodys, taip-gi ir pripadės, 
įsigyti gerų ukę. Tikslas šitos 
draugijos yra apsaugoti lietu
vius nuo visokių apgaudinėto
j e 

Norintieji pirkti ukes lai 
kreipiasi į augščiau. minėtų 
draugiją per ( harles Dauno
ra fanu, Custer, Mich. o gaus 
visas informacijas ir reikale 
patarnaus. 

šnypas. 

*į ;€rirard Opera House. Dabar 
lošia kitiems, kas tik pakvie
čia. Tarirocjiia, Pa. jau feim> su 
programų ir pavyko gerai. 
Mahanoy City, Pa. ir-gi sutarė 
lošti. Gerb. Dr. kun. Augustai-
tis sutiko ir fodėjp pagelbėti. 
Buvo nuvykę i r Nevv Philadel-
phia, Pa., bet ten nepavyko 
surengti, nes vietos klebonas 
nepritarė ir neprielankiai at
siliepė į girardvillieeius. 

Tenykštis jaunimas pakri
kęs ir niekas juomi nesirūpi
na. Taippat ir kitos draugi
jos nepažangiuoja. Nors kle
bonas neprielankiai atsiliepė 
apie girardvillieeius, tečiau tie 
gerokai yra pralenkę NeAr 
PhiladetfJ.ieeius. 

Kom. Ifarys. 

GIRARDVILLE, PA. 

Parapijos choras nepasiten-
Maucjis. kino savu vakaru, kurį turėjo 

CICERO, ,ILL. 

Penktadienyje, birželio 13 d., 
vakare, $v. Antano par. sve^ 
tainėje, Sv. Grigaliaus giedo-
rių dr-jn turėjo šeiminiškų va
karėli, paminėjimui parapijos 
patrono, Sv. Antano dienos. 
Pagriežė muzika, jaunimas pa
šoko, lietuviukai pažaidė, sal
dainiais pasivaišino, gira 
troškuli užgesino ir vakaras 
taip linksniai praėjo. 

Ši draugija atlieka parapi
jos choro raša lus . Vadovu 
yra gabus vargonininkas, p. K. 
Mikalauskas. Nariai bei narės 
yra gražiai išsilavinę giedot: 
ir dainuoti. Visokius tautinius 
ir bažnyčios reikalus remia ir 
duosniomis aukomis prie jų 
prisideda. Tik nesuprantama, 
kam dalyvauja su dainomis to
ki u kliubu baliuose, kur soči-
jalistų chorai atidaro vakarus 
su marsaliete! Dar-gi bijojo 
padaryti nutarimų prašalinti 
vienų narį is dr-jos ir tuomi pa 
rodyti, kad katalikiška draugi
ja jokių laisvamaniškos spau
dos platintojų netoleruoja, kad 
toks asmuo yra nepageidauja
mas. Džiaugiasi tiktai, kad ji^ 
pats pasitraukė. Už tokį šal
tumų šiame reikale nesinori 
visos draugijos kaltinti, bet-gi 
veikėjų yra kaltė už nedrąsą 
arba kokius ypatįškus iš*oka-
vimus. Reikalas yra aiškiai 
dalvka nušviesti. 

Vienas šios kolonijes Ka
ziukas Chicagos liberalų prieš-
seiminėse konferencijose Chi
cagoje savo keliose karštose 
"kalbose ' ' rėkė, "Cicero ap
leistas, gelbėkite.' ' Ne, Ka
ziuk, Cicero neapleistas. Ciee-
riečiai savo patrijotiškumu 
viršija didumų kitų kolonijų. 
Aukomis tautos reikalams vi
sados proporeijonaliai pralen
kia kitas kolonijas Chicagoje, 
ypatingai tas, kur liberalai įsi
viešpatavę. Bet kas Kaziukui 
aršiausia yra, kad katalikai 
šios kolonijos tvirtai vienybė
je laikosi ir Kaziukas savo W-
oeializinų laisvaananybę kad li
po skraiste tautystės negali 
užveisti čia ir gana. Gali ir 
Chicagos Holstričio "diploma
tus ' ' dentistus kviesti savo rė
kavimu ir jie tiktai tiek tepa
darys kiek ir Kaziukas. Kata

likai, matvdami tokius nelem-
tus žygius tų, apie kuriuos lig-
šiol abejojo, dabar pažįsta sa
vo tikrus prietelius ir dar 
tvirčiaus vienybėje laikysis. 
Garbė cicerlečiams už jų susi
pratimą. 

Pr. 

Tromposjineles. 
Athol, Mass. Čionykščiai va-

balninkiečiai, kurių daugiau
siai yra šiame miestelyje, tve
ria bendrovę su $25,000 kapi
talo ir mano Lietuvoje medžių 
dirbtuvę įsteigti. Nori tų kapi
talų iki $100,000.00 padidinti. 
Tai bent vabalninkiečiai! Die
ve jiems padėk tų sumanymų 
įvykdinti. 

Boston, Mass1. Birželio 9 d. 
čia karčemninkai ir bravornin-
kai. su savo kostumeriais pada
rė didelę demonstracijų ir su
sirinko į didžiausių Bostone 
Mechanics salę. Mat žino, kad 
nuo liepos 1 d., sulig karės 
įstatymo, girtas biznis turi bu-
ti uždarytas. Todėl jie susi
rinko, kad išnešti protestų 
prieš gresiančių *' sausumų.''* 
KalW tojai išrodinėjo, kad pro-
hibicija priešinga krikščioni 
jai, šios šalies konstitucijai; 
priešmga gamtai ir tt. Bvt 
tuščias jųjų protestas, nes, 
kaip sako kongresmonas Gal-
livan, ve îk nėra vilties, kad 
įstatymas bufų atšauktas. To-
<kl visokių svaigalų mėgėjai 
labai yra nuliūdę. 

Camden, M. J . Šiame mies
telyje* yra lietuvių apie pus
antro šimto šeimynų. l\)VS me
tais nusipirko gražių murinę 
bažnytėlę po vardą Šv. Jurgio, 
kuri iki šiam la»':ui buvo pa>-
vesta airių kunigų globai. JCu-
nigas lietuvis -nebegalėdavo 
užsilaikyti. Dabar čia tapo- pa
skirtas klebonu kun. J . Hala-
burdar iš Clevelando. Čionyk
ščiai lietuviai tikisi, kad da
bartinis klebonas parapijų i r 
tautystę pastatys ant tų pačių 
tvirtų pamatų, kaip pastatė 
Clevelamle. Tas miestas yra 
atskirtas nuo Philadelphijos 
upe Delaware. Seniam lietu
vių dvasiškus reikalus aprū
pindavo Sv. Kazimiero klebo
nas kuu. J . Kaulakis. 

Cambridge, Mass. Vietinis 
T. F. 35-tas skyrius surengė 
prakalbas birželio 7 d., nes tų 
diena atvyko p. Cesnulis ir 
daug įdomių žinių papasakojo 
apie tai ką girdėjo Paryžiuje 
nuo Lietuvos atstovų ir kaip 
dabar mūsų tėvynės neprigul-
mybės reikalai stovi. Žmonių 
prisirinko pilna Kelley School 
salė. Prakalbos gerai pavyko. 
Aukų surinkta $64.00. 

EXTRA!!! EXTRA!!! 
PRANEŠIMAS 

ĮSIGYKITE VISI OFICIALE 
LIETUVOS VALSTY

BINE VĖLIAVĄ. 

Kiekviena Lietuvių Šeimynų 
ir kiekvienas pavienis lietuvis 
būtinai privalo įsigyti tikrą 
ir oficialę Lietuvos Respubli 
kas VĖLIAVĄ, ir pasirodyti 
save esančiais tikrais lietuviais 
tėvynainiais dabar ateinančio
je Amerikos šventėje (Fourth 
of July) 4-tą dieną liepos. 

JŲS J A S (IALITE GAUTI 
LIETUVOS VĖLIAVŲ DIRB 
TUVĖJE, 2214 West 23-rd 
PI., Chicago, I1L 

Jų kaina: 8x14 colius 15c., 
šilkinės 35c; 12x18—25c.; 
24x36—75c; vilnonės $1.75. 
Taipgi galite gauti ir didelių 
pagal reikalavimus yra išpil
domi užsakymai. 

RAČIŪNO NAUJI 

JODAMI PAVEIKSLAI 
Iliustruotos Dainelės "Ex-

tra" visi Nauji Paveikslai at
sibus Ketvergo vakare Birž. 12 
d. Frank James Salėje Melro-
se Park, 111. 
nytine Salėje, Detroit, Mich. 

Seredos ir ketvergo vaka
rais birž. 25—26 d. Lietuvių 
bažnytinėje Salėje, Rochester. 
N. Y. 

Petnyčios vakare birželio 
27 d. Lietuvių Baž. Salėje 425 
Lafayette Str., Uties, N. T. 

A. T. Račiūnas. 

Paieškau pero ir darbštaus vargo-
ninko myfincio su jaunimų darbuo
tis. Meldžiu greitu laiku atsišaukti 
nes senu; ui varg. J. Prakaitis- iavjo j 
bizni fotografas dol Islygu meldi lu 
kreiptis pen laišką 

Kun . M. J. Kolvekns 
12S Su. Liiui Av. Si<>ux City, Iowa. 

Ant pardavimo krautuve; gera vie
ta l ietuviui; pigiai. Atsišaukite: 4537 
So. Paul ina St., Chicago, 111. 

E X T R A ! E X T R A ! 
Puikus N a m a s Parsiduoda Ciccroje. 

Je icu Tamsta nori pirkti namą Ci
cero, III., tai mano namas yra vienas 
iš tų katras yra tinkamiausia Ir pa
rankiausia del InteligontiSkos še imy
nos. Mano namas yra tarp žaliuojan
čiu medžių ir palei namą. randasi 
tuščias lotas, ant kurio yra žydinčios 
Ktlis. Apart to, yra gana patogi vie
ta, del la ikymo naminių paukščių. 
Mano namas parsiduoda ant gana 
prieinamų sąlygų. Del platesnių in
formacijų meldžiu kreiptis sekamu 
adresu: 
1413 So. 48th Court., Cicero, 111. 

PRANEŠAME TOWN OF 
LAKE IR APIELIN-
KĖS LIETUVIAMS. , 

Kad turime mufojama t*oka. At
l iekame visokius expresV) • darbus. 
Kaip tai. mufojama iš vietos į vie-
tiu 

Darba at l iekame gerai ir greitai, 
jei kam reikėtų del mufavimo ar 
šiaip kur išvažiavimui, malonėkite 
kreipties pas mųs. 

F. ŠEMETULSKIS ir 
T. JANKAUSKAS 

1735 W. 47 St. Ghicago. 

VVaterbury, Conn. Vietinis 
skyrius Liet. Raud. Ki'yžiaus 
veika su dideliu pasisekimu. 
Šiomis dienomis prasidėjo 
drabužių ir maisto rinkliava. 

Pinigais-surinkta $227.24. 
Valio waterburiečiai! 

PIRKITE KARpS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

\ 

MAGDE. "At, kaip mes nie&ti gal
vai libatuihiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muįlcvimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis-
kanu... Man gėda net darosi l" 

MARE. "Na, tai kam tau kęst Be
reikalingai t Žiūrėk, kokie mano plau
kai" grasus, Šteinus ir &frti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!" Ą 

K a s t a i y r a R U F F L E S ? A r 
tai gyduo le? N e ! ! A r kve
piantis vanduo? N e ! ! R U F 
F L E S yra tai paprasčiaueis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

k'uris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už i lgus,-blizgančius, švelnius plaukus?^Kas g a l b ū t ^ 
smagesn io už čystą nenieiinčia, ga lvos o d ą ? 

panaikina p le i skanas! Su jomis nereikia k e l i ų ' m ė r e s i ų T g ą l v o s r 
t r y « i m o : dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės maž in t i ' 
pleiskanas, o savaites laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-į 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. \^ 

Nusipirkte š iąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos t ik 1 

6 5 c , bet jųs sakysite , kad jos ver tos daug daugiau. Paaišlctnimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, t a t . 
atsiųskite mums 73c pačto markėmis, ar. money order šiokiu adresu: 

1 T. AD. RICHTER 6 CO. . ,316430 Broftdway,vNew York 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų. aktų. 
Kuomet tu keat l nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidas liejasi j krū
va, kuomet skaitai a r siuvi- ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J o m s akinių. Mano >S metų 
patyrimas priduos J u n u geriausia 
patarnavimą užr prieinamą kainą 
net taip* imaaal net II 'LA*. 

JOHN SMii'f A»A 
Akių Specijalistaa 

180dl a. Ashland Av. Chicaco 
Bgs&mimts suteikiamas dy»aai. 

Kampas 18-tos gatvė?-. 
a-čioa Uibos virš Piatt 'o aptiako». 

Kambaris 14, lft, 16, 17 ir U 
Tėmyklte j mano paraSą. 

Valandos: m m » v a t iftr»yto Iki r. 
ral. vakare. Nedt i ioj nuo & vai. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
' ' D R A U G E f * 

9 9 
F. P. BRADCHULIS 

Lietuvii Advokatas 
Attorney at Law 

105 W M o v o e , Ca*. Clark St. 
R o o m 4a07, TeT. Gentral 930 

CMICAGO, ILLDi OI8 

«yv- : » i l 3 80. Halst«d Street 
Teh fonas Yarda 28IK) 

S » — -

f l J 89. Ehdste* Street f 
fonas Yarda 2S90 

FARMOS! FARMOS! 
Jeigu manai pirkti ukę, tai 

apsimislyk ar tavo Jnešti pinigai 
tau išeis a n t naudos. Tiktai l ie 
tuvių tarpe tu turėsi gerą., pui
kų ir l inksma gyvenimą- Kaip 
girdėt tai ūkininkai yra lai
mingi nes Jie neturi bosų, jų 
gyven imas yra užtikrintas ir ka 
da nori tada dirba. Michigano 
lietuviai ūkininkai labai gražiai 
apsigyvenę, jau turi apie kel is 
š imtus savo tarpe, turi parapiją, 
kel ias draugystes ir v isokius pa
si l inksminimus, č iona i s gyve
nantieji anglai slulo m u m s savo 
farmas ant pardavimo, taigi t ie 
kurie norite pirkti farmas mueų 
Sv. Antano Draugija turi nusky-
rius specialiai narius kurie j u m s 
kuogeriausia patarnaus. 

Tie kurie pirkaite farmas per 
6v. Antano Draugiją busite už
ganėdinti, nes gausite gerą ir 
teisingą patarnavimą be jokios 
skriaudos. Custer yra tiktai 11 
mylių nuo Ludington, o 3 my
lios nuo Scottville. Norint dau
giau informacijų, kreipkitės se 
kančiu adresu: 

KAZ. DAUNORA, 
£Y. Antano Draugijos 

Administratorius, 

Box 7, Custer, Mich. 

' DR.LE0AWOTIN 1 
Gydytojas, Ckirnrgas, 

Akušeris . 
1920 80. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 

!

Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — fr 
vakaro Tel. Canal 4867 { 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS Į 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Wcstern Boulcvard 

Kampas W. 35-tos gatvės , 

Dr.M.T.StrikoFB 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ITt CHIRURGAS 
1757 W. 47th St., Cliica^o, III. 
Ofi so T e l e f o n a s B o u l e v a r d 1G0 

Dr. A. R. BlumenthaI D.D. 
AKIŲ SPECIJALISTiVS 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 8 is ryfco iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 11 
4649 S. Ashland Avc. kamp. 47 St. 

Tolefonaa Yards- 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

A. MASALSKIS 
LIBTUVI8 Q&AB6&iUa 

Atl iek* visokias laidotuves 
kuopigriausiai. Turiu savo kara-
bonus ir automobilius. 

Taipgi didesnę dalį grabų pa-
tjs dirbame. 

3307 AUBURN AVE 
P h o n e Drover 41 f 0 

• » 

a»»»»»«,». 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

O© W. W A S M N G T ( ) N STREET 
Kambaris 609 

Tel.* Central 5478 
Gyeenimas, 812 W. 33rd St. 

Tel. Yards 4«»1 

% • • • • • 
f 

Dr. M. Stupnicki 
K 
i-

3109 So. Worgan Street 
CHICAGO, IL.LIKOIS 

Telefonas Yards 5082 
Valandos: — 8 iki 11 i* ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedeile»-
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

t 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4712 So. Atdiland Avc. 
P h o n e Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th SL 
P h o n e Cicero 30 

Rezidencija 38116 W. 64-th St. 
P h o n e Prospect 8585 

H 

* .?• • » » • • • » » » » • » »•< 
Tel. Drover 7042' 

Dr.C.Z/Vezelis [ 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: auo fr ryto rkl 9- vak. ' 
'•KcdčUomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A r E I T O K f 
47-tos G»t>>ė9 

H' 

'^Z-lM 

: • ; « - - • • i t 

: • » — — - 8 

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Iiletavls Gydytojas Ir 

Chirorgaa 
Ofisas 10900 So. Michigan Av«. 

Rezidencija 10781 So. Michigan Ar. | 
Koseland, 111. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 842. 

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

m*m 

S • K 

DR. M, F. B02INCH 
LIETUVIS it 

perkėlė savo ofisą, is 8*5 Milwau-
koe ave., kur išbuvo per 24 metus. 
Dabar ofise adresas yra š i toks: 
700 N O R T U ASHDAND AVENUK ' 

KauiiMUi Huron Gatves 
ant aptieko» Po len ia Pbarraacy. 
Pr iėmimo valandos vakarais nuo 6 ' 
Iki 9 vai. Telefonas HaymarketT.28P t 

•.*«. **.—*• • ̂ >« • ^ ^ H ^ . f c i . Į . t . • ^ 1 * m~<m mįį 

1 p ^ ^ - ' U „J r ' . .J. .JJL. 

•— a 

Br. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai ' . 

Ofisas 814» So. Morgan St. 
Kertė 33-ro St., t sieago, UI. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8- valandai vakare. 
Ned i l i omis nuo 9 Iki 2 po piet 

Telefonas Tardą 687 

: * ~m» » » • m • » » ' • » » • » » » • » • » • » & 

J0SEPH C. W0L0M 
Lietuvis Advokatas 

20 SO. LA SAJJLTE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 

—H » . • . - - • • • • • • - - . I • • 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS ER 

CHIRURGAS 
Ofisas 1 1 7 r » Micliigan Ave . 

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

A d 

•- * 

' Mokykis Klrptano Ir DesignJng 
Vyriškų Ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistemo \v ypatlSkas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpą 
laiką. 

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

Jųs esate užkvlečiami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą b i le laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų ml»-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le madų knygos. 

MASTER DEStGMUfG SCHOOli 
3. F . Kasnicka, Pcrdėtlnis 

Persikraustė iš 118 N. LaSalle St. 
j 190 N. State gatvę, kampas Lake 
gatves. 4 lubos. 

lllllHlWHIMmrn«HllimHHIHHIrrH«l«IIB 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chica»p 

Telefosas Haymarket 8544 

0R.A.A.ROTH, 
Husas gydytojas ir chirurgas 

Speeijalistas Moteriškų, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 

Telefosas Drover 9*t* 
VALANDAS: 10—11 ryto 2 — * per 

pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 4. 
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 



DNKOBKS Pirmadienis , birželis 23, 1919 

CHICAGOJE. 
• • • • » 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Pirmadienis, birželis 23 d., 
Agripina. 

Antradienis, birželis, 24 d., 
Šv. Jonas Krikštytojas. 

SUAREŠTUOTAS ŠVEDAS 
ATMAINĖ SAVO NUO 

MONĘ. 

NESUSPĖS APSIDIRBTI SU 
BIUDŽETU. 

Viskas turi but a t l ik ta prieš 
liepos 1 d. 

Užsimokėjo taksas ir bausmę. 

Nesenai Chicagoje buvo su
areštuotas Švedijos pavaldinis 
Vietor Wastane už nenorėjimą 
mokėti taksų už įplaukas. 

Suareštuotasis žadėjo iške
liauti Europon ir pasakė, jog 
jis nemokėsiąs jokių taksų. 
Sakė, niekas jo negalįs pri
versti mokėti taksas nuo pi
nigų, kokius jis uždirbo. 

Už tai jis buvo laikomas ka
lėjime, paskui paliuosuotas po 
paranka. 

Dabar Wastane atmainė sa
vo nuomonę, kuomet įsitiki
no, jog jo a tkaklumas nieko 
negelbės. 

Tad užmokėjo $49 taksų ir 
ar t i $30 pabaudos. 

Paliuosuotas. 
Pr ie keistų aplinkybių jis 

buvo suareštuotas. 
J i s kartų buvo nuėjęs fede-

ralin bustan paduoti aplika
ciją gauti pasportą. 

Valdininkas jo paklausė, ką 
jis norįs veikti su pasportu. 

\Vastane atsakė, jog noris 
apleisti Ameriką, keliauti S ve
di jon. Girdi, jis čia karės me
tu uždirbęs gražaus pinigo, tad 
norįs gryžti į savo gimtinį 
kraštą. 

Tuomet valdininkas jo pa
klausė, a r jis yra mokėjęs tak
sas (mokesčius) vyriausybei 
nuo savo uždarbio, jei daug 
pinigų uždirbęs. 

Tasai tuojaes atrėžė, jog jis 
tSEšų nemokėjęs ir nemokė
siąs. Girdi, niekas negalįs jo 
priverst i mokėti čia taksas. J i s 
esąs Švedijos pavaldinis. 

Tuojaus buvo suareštuotas. 

Miesto tarybos finansinio 
komiteto subkomitetas gamina 
miesto išlaidų biudžetą. Vals
tijos legislatura paskyrė augš-
tesnes miestui taksas nuo ne 
judomų nuosavybių. Tad da
bar tas naujas taksas subko
mitetas padalina įvairiems de
par tamentams. 

Miesto darbininkai reika
lauja didesnių užmokesčių. To 
reikalauja policmonai, gaisri
ninkai i r , ki t i . 

Taigi visiems nuskir t i tin
kamas algas ir visus paten
kinti, išklausyti visokių ra
portų — užima daug laiko. 

Biudžetas tur i but pagamin
tas ligi liepos 1 dienos ir tary
bos patvir t intas . Ki ta ip mies
to finansinis stovis ats idurs 
blogan padėjimam Be to, ne
bus pris i taikinta prie įstaty
mų ir paskui ne laikas bus tai
syti biudžetą. 

Tad paminėtas subkomite
tas nukaitęs darbuojasi, kad 
ligi ateinančio penktadienio 
suspėti biudžetą paduoti ta ry 
bai. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI!. 

IŠ TOWN OF UkKE. 

Kursų lankytojams žinotina. 

šian-Šiuomi primenu, kad 
die, birželio 23 kursų pamo
kos nebus. Visi gerbiamieji 
kursistai teiksitės susirinkti 
pėtnyčios vakare, birželio 27 
d. 

v 

IŠ BRIGHTON PARK. 

' 

y 

"RAMYBE J U M S 
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos 

Nauja nepaprasta Maldaknyge 
Iš le is ta Kun. Jono Jakaič io l ė š o m i s 

Maldaknygė turi net 958 puslapius, 
bet atrodo visai nedidele dėlto, kad 
spausdinta ant labai plonos popieros. 

* 8 8 i i = ^ ~ * 

Kainos: 
Audeklo apdarais kaina $2.00 Į* 
Avies kailio apdar. kaina $2.50 
Morocco minkšti kaina $3.50 
Užsakymus siųskite šitų adresu: 
"Draugas" Publ. Co. 1800 W. 46th st 

Fažęmekite už kokią kainą norite gauti knygą 

i - c ' a : » 

DAR VIENA APTEMUSI 
ŽMOGŽUDYSTĖ. 

Vienam viešbutyj a t ras ta nu
žudyta našlė. 

NUSIPIRKO KARSTĄ IR 
UŽSISAKĖ AUTOMOBI

LIŲ. 

Aną dieną Waukegane vie-
non grabininko įstaigon atva
žiavo Jolin Schumaker iš War-
rington miestelio. Senis eina 
81 me tu s ir jaučiasi esąs nes
veikas. 

Atvažiavęs tad pasir inko 
juodą karstą ir užmokėjo $100. 
Paskui nusisamdę dar aulo 
mobilių kars to nešėjams. 

Kuomet jo paklausta, kas 
mirė, kur reikia pristatyti 
kars tas , senis atsakė, jog nio 
kas nemirė, gi kars tas kokį 
laiką galįs pastovėti įstaigoj' ' . 

Sakė, mirimo valanda no 
žinoma, ateina nejučiomis, tad 
reikia iškalno pasiruošti . 

Paskui senis su savo brič
kai te išvažiavo namo. 

Citj? Hali Square viešbutyj, 
vienam kambarin, aną dieną 
a t ras ta nužudyta tur t inga 44 
metų amžiaus našlė, Anna 
Wells Pocock. 

Sulig viešbučio tarnų tvir
tinimo, jinai išvakaro buvo 
viešbntin atėjusi su kokiuo tai 
pusamžiu vyru. Pasisakiusiu 
esančiu vyras ir pat i ir nusi-
samdžiusiu kambarį. Naktį tas 
vyras apleidęs viešbutį. 

Policijai ir vėl užduota daug 
darbo. Tik laimė ta, kad nu
žudyta Chicagoje palikusi gi 
minių. CJal pavyks surasti tą 
vyrą, kurs su ja užsiregistra
vo viešbutyj. 

Birželio 16 d. buvo renka
mos aukos del našlaičių po vi
są Cbicagos mies tą . Mūsų ko
lonija irgi prisidėjo pr ie to 
mielaširdingo darbo. Sekan
čios ypatos rinko aukas : 
S. Lideikaitė $1.35 
Z. Junokienė 11.71 
E. Wolk 15.50 
P. Jenkevičienė 19.51 
B. Stankai tė 13.60 
P . Vaicekauskienė 22.61 
U. Dausinienė 5.35 
A. Šertvit ienė 11.12 
J . Pudžiuvelienė 25.63 
O. Ivinskaitė 5.64 
A. Petrai t ienė 7.42 
J . Ui inkai t ė 2.64 
S. Bar tka i tė 16.70 
B. Sadauskai tė 7.89 
O. Kazlauskienė " 13.50 
A. Beinorienė 12.51 
O. Jovaišai tė : . .97 
D. Klimienė 13.57 
L. Benaičiutė . . 3.68 
M. Poškienė 13.00 
A. Paloniutė « 8.59 
M. Jucevičienė 8.03 
B.Levickai tė 16.04 
D. Navickienė 24.45 
O. Houlak 13.13 
L. Bludgen 11.83 
N. N 14.33 
Šv. Kazimiero Vienuoly

no mergai tės su r inko . . 10.00 
Viso .$330.30 

dažnai aplanko jaunimas. Iš 
pirmo mėn. pasirodė, jog, ši 
krautuvėlė gali verstis . Gal 
dėlto tu r i geras pasekmes, jog 
yra kooperatyviška. Butų ge
rai , kad lietuviai visur steigtų 
panašias krautuvėles. Tokiu 
būdu lietuvių svetimi ta ip ne
išnaudotų. 

Viktukas. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

. . . 

Lietuvos Vyčių 16-ta kuopa, 
matydama "mažųjų vyč ių" 
norus ir a t jausdama jų troški
mus, nupirko jiems "Volley 
Ba l i . " Dabar mažieji vyčiai 
tur i su kuo žaisti. Su laiku 
Lietuva susilauks gerų pilie
čių, draugijos gerų narių, 
Bažnyčia gerų katalikų, o tė
vai gerų sūnų i r dukterų. 

Mažas Vytis. 

PROTOKOLAS. 

Liet. Labd. Sąjungos Centro. 

Komitetų išlaidos 6.30 

GYVASTIES GELBĖTOJAI 
PADARĖ REKORDĄ. 

Bet neišgelbėjo žmogaus ežere. 

VIS DAR STREIKUOJA 
TELEGRAFŲ OPERA

TORIAI. 

Telegrafų kompanijų virši
ninkai tv i r t ina , jog telegrafu 
operator iams streikas nepavy
ko. Kompanijos, sako, veda 
normalį biznį. 

Tuo t a rpu operatorių uni
jos viršininkai tv i r t ina prie 
šingai. 

Šitie sako, jog streikas 
seka ir j i s vis labjaus plečiasi. 

I r nežinia, kam čia dabar 
t ikėti . 

l l igbland Parko gyvasties 
gelbėjimo nariai aną dieną 
padarė vikrumo rekordą, kuo
met jie buvo pašaukt i iš Ra 
vinia gelbėti žmogij. 

Į 18 minutų jie nusiįrė pus
trečios mylios. 

Nurodyton vieton tečiaus at
vyko pervėlai. H a r r y Bronson 
buvo įkritęs ežeran ir nus
kendo. 

BUS SUGRIAUTA 500 SENŲ 
TROBESIŲ. 

Kaikuriose Cbicagos dalyse 
riogso daugelis senų murinhj 
ir medinių, apgriuvusių ir 
neapgyventų trobesių. Savi
ninkai nesirūpina jais. 
Tuo ta rpu tie grūmoja pavo
jumi žmonėms ir, abelnai, vi
siems praeiviams. 

Policijos viršininkas tokių 
senų pavojingų trobesių sus
kaitė ligi 500. I r pasiūlė ma
jorui, kad trobesiai butų su
griauti . 

Majoras visą reikalą induos 
miesto tarybai.^ Be abejonės, 
taryba sutiks panaikint i t ro
besius. 

S K A I T Y K I T E 
-DRAUGĄ"' 

Liko 
-

..$324.00 
Petraitis. 

I š BRIDGEPORTO. 

K a i p j au buvo p r a n e š a , kad 
fiomis t dienomis Šv. Ju rg io 
bažnyčioj atsibuna misijos, ku
rias veda kun. Saurusai t is . 
Reikėtų visiems pasinaudoti 
proga. Vakarais klausytojų 
susirenka daug, bet nesusiren
ka, tiek kiek turėtų susirinkti. 

Kožną Vakarą būna pamok
slas su palaiminimu Šv. Sak
ramentu. Po palaiminimui dar 
būna pamokos. 

Išvažiavimas. 

Šv. Ju rg io parapi ja liepos 
13 d., š. m., Bergman ' s darže, 
Riverside, 111. rengia pikniką. 
[ šį jomarką kviečia rengties 
ne vien bridgeportiečius, bet 
ir visas ki tas kolonijas. Ten 
bus visko, ko tik akys norės ir 
širdis mylės. Mūsų gabios šei
mininkės jau iš anksto pr ie to 
vįsko rengiasi. Visi kviečiami 
atsilankyti, 

Viktukas. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

J a u visiems, turbūt , žinoma, 
kad Bridgeporte , priešais lie
tuvių Šv. Ju rg io bažnyčią, L. 
D. S. įsteigė krautuvę. Šioje 
krautuvėj laikoma įvairių laik
raščių, k. a. " D r a u g a s / ' " Dar
b in inkas ," " V y t i s , " " G a r 
s a s , " " V a n a g a s , " "Moter ių 
D i r v a " ir t t . Taip-gi laiko 
knygas, maldaknyges.. Be to 
čia galima gauti "school sup-
p l i e s " ir krasos stotis No. 60 
(Post Office S ta t ion) . 'Į'aip-gi 
laikoma šaltkošė i r įvairus 
lengvį gėrimai. Šią krautuvėlę 

Liet. R.-K. Ąm Labd. Są
jungos Centro* .mėnesinis susi
r inkimas buvo laikytas sere-
doje, gegužio 28 d., 1919 m., 8 
vai. vakare , Ąpveizdos Dievo 
parapi jos svetaįnėje, pr ie lfcr-
tos gatvės ir Union ave., Chi
cagoje. 

Susirinkimą atįįdarė pirm. A. 
Nausieda. Majdą atkalbėjo 
prof. kun. P r . Bučys. 

1) Protokolas iš pereito su
sirinkimo buvo pri imtas . 

2) Prof. kun. P r . Bučys pra 
neša, jog mieste valdžia parei
kalavo, kad apie Labd. Sąjun
gos žemę butų ištiestas šali
gatvis (side walk) . Centro su
sirinkimas tam pr i t a rė i r visą 
darbą pavedė atlikti direkto
r iams. Direktorių susirinki
mas tur i būti sušauktas kaip 
galima greičiaus del apsvar
stymo minėto dalyko. 

3) Rapor tas apdirbimo pro
jekto, kiek ka t ra i kuopai iš
puola surinkti aukų Našlaičių 
Prieglaudai . St. Jucevičia pra
neša, kad j is padarė projektą, 
tiktai ant trečios dalies sumos, 
t. y. an t $47,000. 

Išpuola ant kuopų sekančiai: 
1-mai kp. surinkti aukų $7,000 
2-rai 
3 V « • -ciai 
4-tai 
5-tai 
6-tai 
7-tai 
8-tai 
9-tai 
10-tai 
11-tai 
22-tai 
13-tai 
14-tai 
15-tai 
16-tai 
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3,000 
3,000 
6,000 
8,000 
4,000 
3,000 
4,000 
1,000 
1,000 
2,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

Minėtas projektas ir rinklia
va buvo pr i imtas per visus at
stovus. S. Jucevičia, virš mi
nėtą projektą pažadėjo pa
garsi iiti per laikraščius. 

4 ) Komisija-loto, A. Dargis, 
praneša, kad |su šiandie įplau

kė už tikietų serijas $602.0P, 
bet tikisi, kad da r daugiaus 
bus įplaulEų. 

5) Ižd. prof. kun. Bučys 
perskaitė, kiek kuri kuopa pr i 
siuntė aukų į Centrą per pa
skutiniuosius penkis mėne
sius. Visi atstovai tuomi bu
vo patenkinti . Pageidauta, kad 
Centro ižd. keletą sykių į me
tus praneštų Centro susirinki
muose kuopų inplaukas. 

6) Kaslink viešos rinkliavos 
mieste Chicagoje. Komitetas, 
A. Dargis , pranešė, kad pave
lijimas per miesto tarybą per
ėjo. Dabar nuo miesto valdžios 
laukiama atsakymo ir paskyri
mo dienos. Kadangi nežinia 
buvo kokia diena bus rinklia
vai paskir ta , sutar ta , kad L a k 
Sąjunga butų pris irengus. Ta 
po išrinkta komisija, kuri rū
pintųsi reikalingu prisirengi
mu. Komiai jon inėjo prof. kun. 
Bučys i r B . Sekleckis. Nutar
ta padary t i 1,000 dėžučių ir 
tags. Tucs dalykus padirbti 
apsiėmė virš minėta komisija. 

7) Labdaringos Sąjungos 
kuopų atstovai pasižadėjo, 
kaip visuomet, Šv. Antano die
noje rinkti aukas našlaičių 
prieglaudai. 

8) Ka ip buvo minėta praei
tame protokole, kad leisti per 
serijas ką nors iš moterių ran
kų darbo, kaipo priedą prie 
balio, atsibusiančio ateinantį 
rudenį, p-nia Žilvitienė aukojo 
iš moterių rankų darbo ir B. 
Sekleckis aukojo rašomą 
plunksną. Minėtas darbas tapo 
pavestas B. Sekleckiui, 3427 
Auburn ave. 

Ateinantis susirinkimas pri-
psuola kaipo pusmetinis, kuris 
atsibus nedėlioję, birželio 29 
d., š. m., 2 vai. po pietų, Ąp
veizdos Dievo parapi jos sve
tainėje, Chicagoje. 

Susirinkimą uždarė pirm., A. 
Nausieda. Maldą atkalbėjo 
kun. Albavičius. 

Jonas Purtokas, 

t L. S. Centro rast., 
4437 S. Fairfield av. 

Chicago, 111. 

Nusipirkite labai gražią knygelę vardu: 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Girtuoklio Išpažintis 
Sita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend

rovės laida. Turi 59 puslapius. 
Kaina tik 2 0 c 

"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mušu knygynams. Dau-
delį jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis. 

"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų. 
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti, 
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių 
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti 
savo klaidingą gyvenimą. 

š i ta knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo. 

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspaus
dinta. 

Adresuokite: 

"DRAUGAS" PITBLISHING CO., 
1800 V7EST 46-th STREET, 

CHICAGO, ILL. 

LABD. SĄJUNGOS KUOPŲ 
RAŠTININKAMS. 

Šiuomi meldžiu Labd. Sąjun
gos kuopų raštininkų prisiųsti 
Centro raštininkui tamstos 
kuopos administracijos vardus 
ir jų adresus, nes Centro raš* 
tininkui y ra būtinai reikalingi 

Su pagarba, 
Jonas Purtokas, 
L. S. Centro rast., 

4437 S. Fairfield av. 
Chicago, 111. 

GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija Išleido savo lėšomis anglų kal

boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą "THE 
HISTOItY OF THE IilTHUANIAN NATION AND TTS PRESENT 
NATIONAL ASPIRATTONS". Kelis tūkstančius tos knygos eg*. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų aukštesniems urėdninkams ir dip
lomatams, taipgi užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
vi3t/omenė padėtų knygą išplatinti tarp įtekmingų veikėjų čia ir u2-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros 
apdaruose. 

Prakalbą knygai parašė garsus Amerikos publicistas Ir ambasa
dorius Eagan. Prezidentas "VVilson, kuriam išvažiuojant f Prancūziją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos sekretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE 
knyga busianti tikrai naudinga. 

"DRAUGAS", 1SOO WEST 46-th STREET. CHICAGO, ILL. 

Su Lietuviškais Parašais 

Pirmosios Komunijos Atmintis 

Priėmė Pirmąją Komuniją 1 9 . . . . . .m. 
Bažnyčioje Mieste 

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

Gražus nespalvuoti (Sepia) 15x10 colių. Kaina 15c 
Taipat galima gaut i Ir Dirmavonės Atminties Paveikslų. 

"DRAUGO" KNYGYNAS, 1800 W. 46th St., Chicago, III. 

«« 

PRANEŠIMAS 
IŠ TOWN OF LAKE. 

t 

Panedėlyje, birželio 23 d., 8:15 
vai. vakare Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje, Blaivininkų 21 kp. lai
kys prieš pusmetinį susirinkimą 
visi nariai teiksitės laiku susirink
ti. Daug naujo nariams bus pra
nešta. 

Valdyba. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

GALIMA GAUTI PIRKTI 
Labai 'graži, ir nesunki sulošti 

Trijų veiksmų drama 
K A I N A 20c. 

"DESENZANO MERGELE" 
Kas myli gražius, krikščioniškus veikalus s ta tyt i 

ant scenos, tebando imti "Desenzano Mergelę ." Kas ma
tys tą veikalą suloštą, norės ir* antrą kar tą matyt i . Nau
dokitės, nes gali greitai pr i t rukt i . 

Užsisakydami kreipkitės Šiuo adresu: 

"DRAUGAS" PUB. CO. 
1800 V7EST 46th STREET, - CHICAGO, ILLINOIS 

Biznieriai garsinkites "Drauge". 
v 
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