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Saukiama prieš Monarchiją; 
Norima Respublikos 

Ir dar sakoma, kad Prancū
zija nėra militaristinė. 

Nauja baimė Prancūzijai. 

Paryžius, kovo 30. — Laik
raštis Le Journal rašo 

___C*tt/l! 
V I U V T I I 1 U 1 

i Irai 

skerdynių. 

Paryžius, kovo 30. — Kuo
met aną dieną Prancūzijos 
premjeras Millerand parla
mente išdėstė prancūzų vy
riausybės politiką užrubežiuo-
se ir pasakė apie tos politi-

kad Essen, kovo 30.—čia Įsteig-
Vokietijos militarisiinė parti-: ta bolševikų valdžia kas valan-
ja paslapčia dirbdina Vokie-jda gali subirėti dej pakilusiu 
tijos armijos reorganizacijos Į nesutikimų ir nepasitenkinimu 
pienus. įvadais. Bolševikiniai elementai 

laikraštis sako, kad tas iš- į šaukia, kad lyderiai Įsakytu su 
vilkta eik^tėn po nuodugniau- j dinamitu sugriauti visas Krup 
sių tyrinėjimu. Ir patirta, 

Matyt, Rusijos Bol 
Padarys Taiką su Kinija 

Bolševikai sakosi nevedą pro
pagandos S. Valstijose 

: 

RUSIJOS BOLŠEVKAI SIŪ
LO TAIKĄ KINIJAI. 

\ 

KARALIUS PRIĖMĖ RŪ
MUOSE ATSTOVYBE. 

Žadėjo duoti greitą, atsakymą. 

po Įstaigas ir kasyklas, 
kos padėti, parlamentui pati- j k a d t ' i k į į ^ j Bavarijoj yra Bet vadai atsisako klausyti 
ko vyriausybės veikimas. , gR\[mų swnobiljzuoti 600,000 tokio keisto patarimo. Jie sa-1 

— ~ Ta<* tuojaus 518 balsų prieš j Vyrų. * I ko, jog nenori imti atsakomy- į pa s iųlo geras kinams sąlygas. 
C. T. Zahle, kuris premjeriau-; 70 parlamentas išreiškė pasi- Kitas laikraštis Petit Pa-j kės u ž nelaimes, kokios palies-į * 
ja nuo birželio 21,1913 m. j tikėjimą vyriausybe, j „sien pažymi, kad prancūzų į *U Vokietiją sunaikinus tas | Pekinas, 

UŽGINA PROPAGANDĄ S. 
VALSTIJOSE. 

Už propagandą kaltina ko
munistų partiją. 

Konferencijoje karalius pa-' 

Copenhagen, kovo 30. — 
Skaitlingiausios žmonių minios 
vakar čia buvo užkimšusios 
svarbiąsias gatves, einančias 
j karaliaus minus. Tečiaus po 
licija stipriai laikėsi ir neleido 
žmonėms eiti arčiau rūmų. 

Iš minių nesigirdėjo kokių 
nors grūmojimų. Bet iš visų! 
krūtinių veržėsi vienas šauk- | 
snias. kad gana monarchijos, j 
kad Danija turi but respubll-j 
ka. 

Vakar vėlokai vakare karą- i 

vakar atnauji
no tardymus reikale bolševi
kinės propagandos Suv. Vate-

Kinija, kovo 30.— j 
Pirm balsuosiant buvo ve-i vyriausy» kreipsis i talkinin-1 į taigas arba kasyklas Rulir I Rusijos sovietu valdžia gftj Wshinc ton kovo 30 — S i 
imi debatai apie pranetizųj kus sn pasiūlymu uždrausti | apskrityj. [pranešė, kad ji pasiūlo Kinijai n a t o komitetą' 

Bet sis atsisakė. j ̂ dėt į nžrubežiuose. | vokiečių vyriausvbei siųsti sa-! BolftvjfaS valdžia uepasiti-; t a i k : K S u t i n k a iH ) i ; e v i k a i k i 

k J ^ h l r ^ i ^ ^ Protestantai prieš turkus. ™ kariuomenės dalis taikos ; k i ^ gyvuoti. Nes b a r a s i , I i a m ; m \ rytini geleži,, 
kad kabinetas pahuosuojamas sutartimi pažymėton neutra- '» a i ^as , trūksta amunicijos., k e l j i r d o v a u o t i m i o l w l w r n | 

Debatų metu atstovas Bellet; ,-n j u o s t Q n > ; Xėra iš ko gaminti amuniciją, i ? u k i l i m o l a i k l l ] > r ^ , H n t i R ^ 
pranešė, kad 125 amerikonis-; - j Kuomet pritruks maisto. pri-;;aj atlviniina 
ki protestantų vyskupai krei- j STREIKUOJA VIRĖJAI IR s i e i s P r i i m t i siįloBMs Kw)yno \' Cia n ^ r a jo 'kia i m , iaptis , k a d 

pęsis Į prancūzus nors kartą' PATARNAUTOJAI. j vyriausybės sąlygas. | Kinijos vyriausybė jau senai 
'pabaigti visus reikalus su Bolševikų vadai čia bijosi isusineša su rusų bolševikų val-

rcikalavo premjero rezignuoti, j darni debatai 

nuo priedermių ir pakvietė 
Zable nepasitraukti iš užima
mos vietos, kol nebus sudary
tas naujas kabinetas. Zable 
nesutiko, i 

Sudarytas naujas kabinetas, j T^irkijo* viešpatija, kuri vi- Congress viešbučio nestora- J skerdynių tokių, kokios kituo- idžia ir turi jau neblogiausius 
, [«aaŽaatiSalfiaaeBŽT!B^iasi krauine sustreikavo valgiu gamm-Įntfrt hnvn ĮIIII1MIIIIWM«1II li«.LTm^a-frirr Tad spėjama, kad 

k r ;U patariant tuojaus | srerįngumu. j tojai i r pa t a maut o jai, nes.' nieke, kuomet buvo Įveikti bol- Kinija mielai priims taikos pa-
Protestantai didžiai neap-1 viešbučio valdyba prašalinus ševikai. siūlymą ir stos tarybosna. 

kančia turku n a c neleidžiama! iš darbo kelis iš ju tarpo. — į _ . . . 
ANGLAI IMA VEIKTI J a p 0 n a i a t s i s a k o ^ ^ ^ ^ 

TURKIJOJE 

naują kabinetą sudarė M. Lie 
be. advokatas angštesniuose 
teismuose. 

M. Liel)e vra čia žinomas 

liūs Christian"rūmuose priėmė! ^ r ! m e n r n n a r y s 
socijahstų atstovĄi>e, su kurią-! 
ja kall>ėjosi apie pusvalandį 

k n n s e r v ^ t i s t A s J i s nAr» n«rls». 
Kinijos vyriausvln- paint'or 

i Rusijos bolševikų valdžios a-
• gentas Martens, kuris turi 
< <avo ofisą Xew Yorke ir ku
ris skaitosi šioj šalyj bolše
vikų "ambasadorium." 

Senato komitetui buvo in-
j duoti dokumentai, paimti nuo 
: Louis Muller, kuomet t: •* 
. <n t?ii< raštais iš Masi. "-
keliavo i Suv. Valstijas, ^s;. i 

! jo tie bolševikiniai raštai bu-

Naujan kabinetan užrul^eži-

arm.'mų tarpe darbuoties jų; Viešbučio prižiūrėtojas pra-. 
misijonoriams. Tuo tarpu \ neša. ka*l streikas yra sim-, 

j protestantu vyskupams labai i patetinis. nes darbininkai pa-| . , .,_. 
! norėtųsi protestantizman at-! tenkinti užmokestimi, valau- į ̂ ^ M ' ^ ^ 1 1 ^ ^ n a a - > v i k i J pasiųlymą taikinties. 

Įmuota. y>g jaimnai atmetę bo!-| V o a t i , n t i R>'?°> k o v o 8 Ą-

1 nių reikalų ministeriu paskir I versti visus armėnus. domis ir darbo salvijomis. jonalistų armiją. 

Atsto\*Ąi>ė indavė karaliui I t a s JJ j)^ Grevenkop-Časten-' dažnai protestantai 
reikalavimus. Karalių* pažade- ^ohl Dairi jos pasiuntinys ^ ' ^ ^ n<?t nebūtų 

/ , - , , ' • • , , . i Kilis pažvniėjo, jog Suv. Val-
( įa nuoniomaujama. kad ta- .. , ' , ' . 

jo kaip šiandie duoti atsakynuj. Anglijoje. I prieš turkus. Jei kartai? 
Nėra žinoma, kokie tie reikalą^ j Kįo k palaukus karalių aplan- i k a i aužn*> N i s 
vimai. i ^ amatninkų unijų ir socija- i tuojaus paskleidžiamos 

\ j listų atsto\ybė ir pranešė jam, 'aP' e tūkstančių nužudymą. pakeltas ireneralis streikas, bus pradėtas militarinis vei-
KARALIUS PRAŠALINO j j ^ j e j j k , neatšauksiąs prašą-j Nors turkai yra kraugerin-! p r i e darbininkų streiko prisi- kimas prieš turkų naeijonalis- . *• ?M).rą ^kanhV g ^ 5 ? l"y' 

KABINETĄ. | linto premjero Zahle, tai šitą j gi, krikščionybės priešinin-1 dėjo ir miesto tarnautojai ir tų armiją, kuriai vadovauja i tllM'J h 

Matyt. Danija bus paskelbta 
trečiadienį busiąs ])askelbtas i kai, i>et j i e skaitosi krikščio-j darbininkai. 
generalis streikas visoj Dani-

respublika. J°4-
nims artymai. Protestantai 
su ta <lorybe prasilenkia. 

Nesutikimai del Schleswigo. J i e s a k o^ k a < i n e i T i ? n a m 

Copenhagen, kovo 30. — ! prancūzui nepaduosią rankos, 
Yi-a aišku, kad. turbūt, Danijo- Vyriausybėje pakilo nesuti- j ̂  vr^QWAi draudngai ap-
įe bus paskelbta respublika, j k i m a i del( antrojo Schlesvigo j s i p j s j ą s n turkais. 
Kalbama, kad ta padarys visos j ™o ž o- Premjeras Zahle stove- j ' ; 
i n d r a i , taip vadinamo*, pro- Jo už tai, kad tą ruožą, pasire-; Truksmas pnes pnncą FeuaL 
i?csjxi£ partijos. Tasai štai ^*«*( pH*t?«^ r*s**"^ i? . į p r ; m ^ r « s d jau senai pa-
g«S prieš monarchiją pakili-1 palikti prie Vokietijos. j skelbtas Sirijos karalium. Bet 
mas vakar užsiliepsnojo, kuo- Bet stipri opozicija, kurioje j jam karališkumo nepripažįsta 
raet karalius ('hristian (Kris- j yra ir karalius, pareikalavo tą! Prancūzija, kaipir Anglija, 
tijonas) prašalino ministerių žemės ruožą su Fleusburgu in- Atstovas Lenail piktai užsi-

ternacijonalizuoti. Šitą opozici- i p u olė prieš tą princą. Sakė, 
ją paremia ir fleusburgeriąi, j j ^ tokiuo savo pasielgimu 
kurių 18,000 pasirašė po peti- j k l l r ? t 0 Sirijos ir kitų vietų 

\r„ • i V i i • • . i uo Suv. Valstijų kareivio. Mustapha Kernai pasą, ir prieš Į JV 

kabinetą. 

Atsisakė rezignuoti. 

Vakar karalius pakvietė pas 
save konferencijon premjerą 

Streiko vadai-buvo išgaudy- Bagdado geležinkeli, kuriuomi 
ti ir suareštuoti. Dabar teis- naudojasi ta armija. 
mas iš jų kelis nubaudė. 

Teisėjui paskaičius ištarmę 
teisme pakeltos riaušės. Vos-
ne-vos pakčlusi trukšmą pu
blika buvo išmesta laukan. 

Ta apylinkė skaitosi stip-; 
riausioji vieta naeijonalistn 
armijai. Tenai ilgas laikas tu-' 
rėjo stovyklą Mustapha Ke
rnai paša. 

Šiandie visoj Turkijoj vis-

STREIKAS GYVULIU 
SKERDYKLOSE. 

Gyvulių skonlyklose vakar 
sustreikavo 909 darbininkų 

Rymas, K-OVO 30. _ Italijos: kas verda kaip kokiam katile.I £ ^ « | p t * Sbx-k Han-
vyriausybč taikos meru nori Anglai, be abejonės, susidurs 
turėti 420.000 nuolatinės ar- su stipriais turkų pasipriešini-
mijos. Tuo tikslu bilius pa- mais. Ir nežinia kaip gali pa
duotas parlamentan. : sibaigti tasai žygis. 

ei ja joki no budu negryžti po 
Prūsija. 

SULAIKOMAS PINIGU 
SIIIUTItJlft 

luniimAO 

LENKIJON. 

DENIKINAS NETEKO PA
SKUTINIO ATSISPYRIMO. 

Bolševikai paėmė Novo-
rossiiską. 

Washmgton, kovo 30. — Vi-
Londonas, kovo 29. — Iš 

Maskvos kibirkštinėj depešoj 
sa eil( 
kuri r 
del< 

; i ; k i -I S K 

r na-
joms šios šalies puieei 
riamas anų giminėm 
miškian^ Loii-iiiim 
čia Knuicrcijos <!Hj>:;vt.-mum 
iui. jog jov .iTcityj 7i'*-ių>ian 
čio- damriaii p ;:;ij-; 1.« n •< i i- •?"; 
No. U 

amerikoniškų bankų, sakoma, jog bolševikų kariuo-
>s pasinrtė [.enkijon di- j menė paėmusi miestą Novo-

>iniaų sumas, induotas \ rossiiska, pietinėj Rusijoj. 
Tasai miestas buvo paskuti

nis stipresnis gen. Prtnikino 
atsispyrimas. 

Bolševikai. Dažomi. 'cnJ in 
pusėn ptc^jo du tūkstančiu 
K;i'>anians knzokn ir ulonų 
i 'Ui .kas. C i J O s t v a n U ' O v H g J l š i - ; ! -

ka^ ]^asiųstų pinisni neišmoka 
žmonėms. 

Amerikoniškos hankos sako. 
kad praėjo H ir S mėnesiai \v->, 
pinigri pasiuntimo ir pinigai 
ligšio] neišmokėti. 

Londonas, kovo 30. — Tš 
Maskvon pra neša"..a. kad pr,r 
(i <avaitf-s veikiiUe prieš gen. 
DriįikšnQ bolševikai paėmę ne
laisvėn 12,000 oficiprų ir 100.-
0<Vi kareiviu. 

gyventojus prieš prancūzus. O 
juk Prancūzija senai esanti 
Sirijos gyventojų globėja. 

Buvęs premjeras Briand sa
kė: 

"Jei mes nebusime Sirijoj ir 
Ciiicijoj, tai kasgi tenai tuo
met bus? Tų šalių gyventojai 
pirm karės maldavo Europos 
išjrelliėti juos iš po turkų 
jungo. 

Prancūzija turi but laisva 

*Uef pergalėjusi Prancūzija 
negali pati savęs paliuosuoti 
ekonominiai, tai ji visuomet 
hus nugalėta. 

medvilnę ir kitokius turtus. 
Feisal'ui bus gerai tenai gy
vuoti kaipo administratoriui, 
bet ne karaliui, Prancūzijos 
priežiūroje. Šiandie u< peržen-
_'.'• savo rolę. JĮ kiti pastūmė
jo !ori jam netinkamos! rolėn. 

161 ŽMOGUS ŽUVO 
VĖSULOJE, 

llli^-fis valstijoj ž>:\<> 31 
žmou'.b: Indiana valstij'.j 86; 
Ohio — 2fi; MĮchigan — 11; 

dlers' unijoje. Jiems sustrei
kavus Įstaigos negali gauti 
užtektino skaitliaus galvijų. 
Tad sumažėja darbai ir ki
tiem* darbininkams. 

Streikininkų" vadai kreipė
si j teisėja Alsclniler, klausda
mi, ar jis kartais neapšilusias 

4ijų valstybės- departamentas 

but pa-
propa-

Nepažistąs Mullerio. " 

Martelis sakė komitetui, kad 
.jî  nepažįstąs jokio Mullerio, 
ir kad toji propaganda paei
nanti ne nuo bolševikų val
džios, bet nuo konv.ruistų par
tijos. 

Martens išpažino, kad Le
ninas s© Trockį u priguli ko
munistų partijoje, l>et ta par
tija neturinti nieko l>endra su 
bolševikine valdžia ir neasren-
taujanti valdžiai. 

Dokumentu atsiliepiama i 
komunistus Amerikoje ir ragi
nama juos organizuoti į ar
mijas kuodidžiausias proleta-
rijatų minias. įsteigti slaptas 
spaustuves, kuriose spauz-
dirlti darbininkiškus laikraš
čius ir pagaliaus dirbtuvėse 
steigti darbininku komitetus. 

NUOSTOLIŲ BUSIĄ DAU
GIAU 10 MILIJONŲ 

DOL. 

Išvardinami industrijalistai 

Atsiliepime keliose vietose 

Apgriautuose miesteliuose pa 
troliuoja kariuomenė. 

Sulig naujausiu žinių, nuo' 
siautusios keliose valstijose: 

vėsulos (tornado) žuvo H51 
žmogus. Sužeistų skaitlius ti-j 
kraj nežinomas. Bus keli šmi-i 
tti. Netekusių pastogės žmo
nių bus daugiausia. 

Materijaiiaį nuostoliai taip 

, patarpininkauti sutaikvme 
(>oorc:ia 38 ir Alabama 11. Be! . ., . . , , , . . 7 

. į , . streikininkų su darbdaviais, 
to po viena žmogų žuvo vai-' . . . . 
.•• -.r- . . -.T-- Bet teisėjas atsisakė but 

stijose Missoun ir « isconsm.; , . ' . 
tr: i i-- • • , arbitni streikuoiantiems, ka-
V įsose nukentėjusiose x\p- j . . 

,.a dangi j i e sustreikavo p i n a m i išvardijami industrijalistai (L 
. ,. nepasiklausę jo nuomonės. ,\\' \y \ 

apgriautų mi«'.-(ebu * w ' "• /• 
gatvčse patroliuoja kareiviai.! ( \ v v " , ' 1 skerdyklų darbiniu- Buvęs Suv. Valstijų senato-

Antra diena kasami nmnų' k a i . n <^ a 1 i streikuoti, jei turi rįus Hardwick iš Georgą \-al-
griuvėviai ir ieškoma naujų ' P r i sky rę arbitrą. Tuo tarpu s t j j o s v r a Martensui advoka-
aukų. ! aukščiau paminėta unija su- tas. Jis Martensą gina.' Jis 

Mirusių žmonių Chicapoj ir !anž<'' t a s t e i s 0 ^ tvirtina, jog Martens neprigu-

tuose griuvėsius 
riuomem 

nat dideli. Siikorna, busi« daa-

M0 ŽENKLELIUS (W.S.S). 
PIRKITE KARĖS TAUPT-

ffiau 10 milijonų doMerių. 
Chicaj-os toajoras Thonij-son 

paskell)*'1 proklemac\iy. jva-
'k^'ezdamas žmones duoti j<;r;-
gų pašelpos fondan, kurs bus 
pavartotas šelpti nukentėju
sius Ohieagoje ir apylinkėse. 

Nukentėjusiems pi^d'-on 
stojo raip miestas, taip val*-

įpylinkėse yr i : 
Chicago 7. 
Melrose Park 10. 
Elgin 7. 
Maywoo i 4 
Plainfield 3. 

Sužeistu: 
Chicago 84. 
Elgin 10. 
Melrose Park 49 
Wilmette 18. 
Bellvood 3. 
River Forest 1. 
Edgebrook 1. 
Cicero 1. 
Edsecomh 1. 

Stn'ikininkai nori didesnioji rusų socijalistų federacijo-
i užmokesčio. Jei jie Begryi je Suv. Valstijose ir nehtri 

darban, kompanijos turės nuo nieko bendra su Amerikoj 
darbo paliuosuoti daugybę}gyvuojančia komunistų parti; 
darbininkų. 

STREIKUOJA CHIGAGOS 
CITY HALL KLERKAI. 

j a . 

Tečiaus, sako advokatas, 
Martens yra palinkęs prie 
komunizmo principų. 

Vakar Chicacoje sustreika
vo city hall 1,000 klerkų, ste-
nografų ir knygredžių, kuo
met miesto taryha atsisakė 
jiems padidinti užmokestį tiek. 

į kiok jų buvo reikalaujama. 

ORAS 
KOVO 30, 1920 M. 

Chicago. — Šiandie gražu-
oras, šilčiau; rytoj nepnstovas 

file:///-al-


^ ^ 
- JJilUU.IUliL..IJIlW, «HWik^l.JĮt|''g?-l;.'4 

DRAUGAS _ 
Antradienis;, kovas 30 1920 

I 

4 i 
1 

t r 

Z 

T 
i * 

ir 
T. 

r. 
I 

v 
« 

y. 
'« 
•r, 
t 

< 

UETtTrC KATAUCKV MĖNRAŠTIS 

b i f c i t IŠSLJTUS Dedėldieaias. 
PRENUMERATOS KAUTA: 

CBICAOOJ IR UžMi:\YJE: 
Metams ff.OO 
Pusei Meta . . . t r , . . . . &AO 

SCV. VALST. 
Metams $S.M 
Pusei Meta s.oo 

Prenumerata, mokasi iikalio. Lai
kas skaitosi nu* užsirašymo dienos n* 
BUO Naujų Metu. Ntriat jeraalnyt: 
adresą visada reikia prisiųsti Ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti tSper-
kaa: kras«je ar ezprese "Msaejr Or-
der" arka įdedant pinigus | regis
truota laišką. 

"Drangas" Paklishing Co. 
1800 W. 46tk St, 0kissgo, EI. 

Telefonas MeKiik-j «114 

!i<laruma ir Kautskys brangi
na labiau negu kova. 

Kaip tikėjimas į vienų. Pie
vą ir 4u£ios anažmybę yra ka
talike tikėjimo pamatas, taip 
tikėjimas į kovą buvo socija-
lizmo, ypač Marksinio, pama
tas. Bernsteinas buvo išdrįsęs 
apie to pamato vertę abejoti 
pirm trisdešimties, maždaug, 
metų. Kovos ir karės brangi
nimas ypač buvo stiprus Vo
kietijoje. Šita karė įtikino vo
kiečius socijalistus ir nesoei-
jalistus, kad kova nėra taip 

be o r 

gera, KUIp j i r iLKrjOSi. 

r 

Kares Pamoksiąs 
Socijalizmui. 

Karei pasihaigus vokiečių 
socijalistai meilinasi Amerikos 
socijalistaius: ir K. Kautsky 
ir E. Bernstein rašo meilingus 
laiškus p. Schleisinger'iui 
Tarptautinės Moteriškų Rūbų 
DarbininkųUnijos pirmininku! 
Amerikoje. Stel>ėtina. kad a-
budu žymus vokiečių socija-
listai 1920 metais išreiškia 
pačioje stambiausioje vietoje 
tą minti, kuria Benediktas 
XV išreiškė 1919 metais, bū
tent, kad liūdna yra, jog kan* 
sukėlė neapykantą tarp tau
tų ir labai sutrukdė bendra 
žmonių giminės sutarti dar
buotis išvien civilizacijos tik-

^".iffįinffl "Imiji socijalistai bi:, 
jo skaityti katalikiškų raštu 
negalima Įtarti, buk Kautsky 
ir Bernsteinas pasinaudoję 
popežiaus mintimis. Xe, čia 
dalykai ėjo kitaip. Gyvenimas 
padaro kartais .tokių aiškių 
daigių, kati kiekvienas mo
kantis nors kiek žiūrėti žmo
gus turi juos pastebėti. Tau
tų neapykantos, neužsiviežiroo 
ir nepasitikėjimo padidėjimas 
karės laikais yra tokis didelis. 
kad jo gali nematyti vien tik 
aklas žmoerus. 

Taip pat aišku, kad tie blo
gieji jausmai trukdo civiliza
cijos ėjimą pirmyn. Ir mes jr 
socijalistai vienaip norėtume, 
kad civilizacija eitu geryn, 
kad piktybė su kerštu ir ne-
nžsitikėjimu eitų mažyn, kad 
žmonės vėl atsimintu esą bro
liai. 

To paskutinio sakinio neiš
tarė nei Kautsky nei Berns
teinas. Soeijalizmas stovi ant 
kovo?, ne ant brolybės. Čia 
prasideda skirtumas tarp kri
kščioniu, ir soeijalistų. nes 
krikščionija stovi ant broly
bės, ne ant kovos. 

Tik reikia pasidžiaugti, 
kad kovos dvasia žymini su
mažėjusi abiejų vokiečiu so-
eijalistų laiškuose. Vokiečiu 
socijalistai jau tiesia ranką 
Amerikai, nors žino. jog A-
merikos kariuomenė suklupdė 
Vokietiją ir padarė tą, kad 
Vokietija turės išmokėti tal
kininkams kelias dešimtis mi
lijardų, tat reiškia, turės ati
duoti pergalėtojams keleto 
metu visų darbininkų uždar-
% Jeigu taip dalykams esant 
vokiečių socijalistai nekalba 
Apie kovą. tai ženklas, kad jie 
sbpraio. jog žmonių sugyveni
m e statomas ne vien ant ko-

\ 
VO«. 

Brolybės žodžio jie Ha r ne
drįsta ištarti, nes tat butų 
p= .'daug kleiikališka, bet 8©-

Butų didelė klaida svajoti, 
• • • • • i j buk soeijalizmas jau slenkąs 

artyn prie krikščionijos. J is 
tik atsižada nebetinkančių se
nų obalsių. 

Antrasis socijalizmo pama
tas buvo, ka<l negalima yra 
sutartis tarp žmonių turinčių 
priešingus interesus. Šiandien 
Amerikos darbininko interesai 
yra tiesiog priešingi Vokieti
jos darbininko interesams. Jei 
Vokietija taps priversta pil
dyti Versailles'o taikos su
tartį, tai Amerikos darbinin
kai turės iško gauti didesnes 
algas. Bet-gi vokiečių socija
listai nori išvien eiti su A-
iperikos socijalistai*. Tat ky
la klausimas, katrie dabar at
sižadės savo šalies darbinin
kų interesų? 

Jeigu jie tą klausimą išgirs
tų, tai abeji pakeltų baisų 
protesto triukšmą. Bet triukš
mas nepanaikys interesų prie
šingumo tarp Amerikos ir Vo
kietijos darbininkų; nepanai
kys fakto, kad Vokietija per 
galėta, ir kad turi savo už-

Lietuvos Vaikučiams į Pafelbą. 
Atsistantaat Lietuvai iš J pečių;—visa tai matydamas 

griuvėsių ir baigiant žengti j ! pasiruošiau Įkurti ' ' Vaikelio 
laisve, visų tėvynės veikėjų Jėzaus" dr-ją, kuri rūpintus 
pirmoji doma kreipiama Į Lie-; beturčių—vargšę priežiūra,— 
tuvos vaikučiu*. Keikia jiems: jau "ačiū Diev-m" turiu įsiku-
gerų.mokyklų ir gero auklėji- tusias 6 motery konferencijas 
mo. Keikia visųpirma priglau- ; i r 2 vyrų,—prieš Kalėdas "Vai 
sti daugybę našlaičių, karo au- i kelio Jėzaus" iar-ja 14-XII 
kų. Reikia jiems parūpinti tin-j įtaisė: "Beturčių ir vargšų"! 
karnų auklėtojų, mokytojų, ku- dieną-šventę, surinkome šiek- išaugo i didelę Įstaigą: tun sa-j ti, draugijoms šis klausimas 
rių ir-gi Lietuvoje dar taip ma- tiek aukų,—aprūpinome 500 vo spaustuvę, knygyną, visas apsvarstyti ir savo nuspren-

draBgijų, vakarų ir tt. Iš Įvai
rių pusių matyti, kad Dievo 
Apveizda pati gina Lietuvą ir 
nori, kad ji atsigaivintų.—Lš 
Žemaičių Seminarijos išėjau 
praėjusiais metais. 

Kas del atmosferos,—žietna 
prasidėjo anksti, prieš Yitstis 
Šventus,—'šiandie lija,—ar bus 
greitu laiku }>avasaris? .Neži
nia. IMdelių šalčių nebuvo, gal 
ir nebus. Šv. Kazimiero 0.1-ja 

m5TB^Bmn Esmu Įsitikinęs, jyg 
ganizuotus pagtlbo.-r sugvjži-
mui tiems žmonėms, kuri* ga-f 

lėtų būti naudingais Lietuvo-jVyrę ir Hoter | RvMĮ 
,įe, mes nesusilauksime įžy-; tt0 į- {fojgįjfag tfckyktu 
mesnio žmonių skaičiaus, ku-1 Musųs u^a i r mokym0 bu«u m 
rie parkeliaus Lietuvon. trumpu laiku išmoksite viso ama-

Čion reikalinga yra Įvai
rių draugijų pagelba, pasma
ginimas ir todėl patarčiau vi-
onis, kurioms tat gali rupė 

za. vargšu,—dabar norime itaisy-
Nenuostabu, kad tais reika- j ti vaikų prieglaudų ir <larl>o 

lais tėvynės veikėjai šauntasi nainų, bet unkšta lėšų, tai-j^j, 
savo brolių amerikiečių pagel- i ar negalėtumėte, Mylimieji, ir 
bos, kurios davimas—tai tik Šiuo žvilgsniu mums padėti sa 
priedermės išpildymas. Gerb. \ vu aukomis anapus jurių-ma-
Žemaičių Kapitulos prelato • rių-vandenėlių! Rosime labai pagarba 

beveik paėmė geležinkelių sto
tis,—leidžia keletą laikraščių. 
Iš mano parapijos daug yra A-
merikoje: jų kai-kurie rašo, IK t 
neperdaug,—paraginkite, kad 
rašvtn savo tėvams.—Lieku su 

kun. P. Janušeričiaus balsas dėkingi. Skaudu žiūrėti, ma 
ypač yra iškalbingas ir verste; tant swiiitus, turinčius daug 
v.irčia mus užsimąstyti apie 
tėvynės reikalus. Kaip mato
me, dar plati dirva bus ir Tau-

Kun. P. Jaruševičius. 
Žem. Kap. Prelatas. 

Kauno Šv. Trejybės 
klebonas. 

tos Fondo šelpimo skyriui—iki 
kol Lietuvos našlaičiai nebus 
priglausti ir aprengti; o ypač į darbą 
Tautos Fondo Kultūros sky- 'atsiras 
ritti, iš kurio turėtų susilaukti —1*> jų vargiai tepasisektu at 

Įvairių prieglaudų, dirbtuvių 
etc, lenkus, varančius save agi
taciją.—-liet uvius-gi miegan
čius labdarybės srityje. Tuo Pirmieji Kauno apologiečių 
tarpu eina Lietuvos atstatymo katechiečių, prieglaudų ir 

Pačios Įstaigos m 
Reifcta jas tverti. . . 

gražios paramos panašios 
Įstaigos, kaip prelato Januše-
vičiaus Įsteigtoji Katechiečių 
prieglaudų ir vaikų darželių 
vedėjų kursai. (ial gerb. 
"Draugo" redakcija neatsisa
kys indėti savo skiltysna kun. 
prel. Januševičiaus laišką ir 
platesnį paaiškinimą apie jo 
vedamos Įstaigos tikslą, veiki
mą ir tvarką. 

Kun. F. K. 
Kun. prelato P. Januševičiaus 

laiškas. 

Kaunas. 20-1-1920 m. 
(ierb. Kunige Fabijonai:— 

Pasinaudoju proga ir rašau 
Tamstai keletą žodžių. Dalykas 
tame: nėra pas mus, kas mo
kintų liaudies mokyklose tiky
bos; pasiruošiau todėl ĮkHrti 
Kaune Apol. Kateeb. priegl. ir 
vaikų darželių vedėjų kursus, 
kurie pagamintų reikalingi] 
darbininkų. Tų kursų progra
mą siunčiu Tamstai: gal teik
sitės juos paleisti laikraštijoje. 
(Jai atsiras prielankių asmenų, 
kurie padės man Įvykinti juos 
gyvenimam Pas mus karo su
naikinta; viskas brangu: vie
nam pakelti ir nešti ant savo 
pečių persunku: tai-gi, Gerbia
mieji, padėkite, ftsn dabar Šv. 
Trejybės bažnyčios—prie Se
minarijos—klebonu, parapija 
didelė, l>et susideda iš lK^turčių-
sargų. buvusių fabrikų darbi
ninkų ir tt. Kadangi karas su
darkė visos Lietuvos cvveni-

darbį atiduoti pergalėtojams. 
Triukšmas yra tiek geras, kad 
apseina be proto. 

Vietoje triukšmo panaudo
jant protą ir socijalistams pri-
seitų pripažinti, kad sutartis 
yra galima taip žmonių turin
čių priešingų interesų. To nie
kada iki šiol nepripažindavo 
socijalistai, ypač vokiškieji. 
Jei tat dabar Kautskys su 
Bemsteinu tiesia ranką Ame
rikos darbininkams be slapto 
tikslo šituos prigauti, tai at
sisako nuo antros socijalizmo 
klaidos, garsinusios iki šiol, 
kad priešingi! interesų žmo
nės negali tartis niekuomet. 

Savo sistemos pamatą, t. y. 
Įtikėjimą i visasralinčią kovą 
ir i negalėjimą tartis su prie- ^ ^ / ^ e l i s tiek skurdo ken-

._,_ ,.„;„ ; eia, kad sunku yra tr apsakyta : 
daug šeimynų ypač priemies
čiuose skursta IK1 darbo ir duo-

šingų reikalų asmenimis, soei
jalizmas buvo paėmęs iš zo 
oiogiškos Danvino pažvalgos. 
kuri buvo jauna, kuomet Mar
ksas statė savo soeijalizmą. Ši
ta didžioji karė visais savo 
žiaurumais parodė mokan
tiems žiūrėti, kad pamatinis 
dvilinkas socijalizmo Įtikėji
mas i Dnrvviną yra klaida. 

Visi pasižymėjusieji socija
listai nepasakys to. nes jie 
niekuomet nemėgdavo atgai
los, mokinančios žmogų pa-
malyti savo klaidas i r patai
syti jas. 

Brolybė, kito žmogaus rei
kalų pagerbimas, mokėjimas 
pamatyti savo klaidas ir pa
taisyti jas yra krikščionies-
demokrato ypatybės. Kova, ki
to žmogaus reikalų nepripa
žinimas ir nemokėjimas iš
vysti savo klaidos yra socija-
iisto ypatybės. 

Abeji pripažįsta visų tautų 
solidarumą, bot krikščionys 
demokratai prideda ir visų 
luomų, o socijalistai tebedek-
lamuoja apie vienus darbinin
kus, nors vielomis darbininkų 
vardu vadina jau ir valdi
ninkus, ir teatm aktorių^ ir 
tuos geležinkelio mašinistus, 
kurie yra nedidelio miesto 
banko savininkai. Nenorėk 
nuoseklumo iš klaidos. 

nos kąsnio; daug ligonių be jo
kios priežiūros,—daug mirusių 
—lavonų—laikoma po 3—4 
dienas, nes negali surasti ir 
nusipirkti "grabo,"—daugelis 
vaikščioja l>e marškinėlių ant 

statymo darbas. 
Dabar nors trumpai apie 

Lietuvą ir Kaimą, Ki<'k tėvynė 
—Lietuva iškentėjo iš rusų ir 
vokiečių pusės? Nepiuu apra
šyti. Vžteks pasakius, kad 
daug bažnyčių, kaimų sudegin
ta : neteko gyventojai savo žir
gelių, galvijėlių, rūbelių.— 
daug jaunų ir semi atgulo ka
peliuose. Nežiūrint j tai, vis-gi 
patys apsigynė nuo mirties i ' 
priešų. Iš Lietuvos nevažia
vau, nuo karo pradžios iki šiam 
laikui buvau prie Seminarijos 
tai Kaune, tai už Kauno,—ma
čiau savo akimis, kaip risi mel-
dėsi bažnyčiose su ašaromis 
\-|>ač karui prasidėjus.—na. ir 
išklausė Dievas: i>er tris be
veik dienas prašalinta rusai: 
per visus karo metus stebėtinai 
užderėjo javai, roputės-bulvės, 
—žmonės išmoko dirbti: iš 
šiaudų batus, kalsošius; iš linų 
ir kitokios medegos apavą; 
pradėjo patys dirtftis: mieles, 
krakmolą, muilą, aliejų ir daug 
kitokių dalykų taip, kad patys 
vokiečiai stebėjos mūsiškių su
manumu ir gabumu. Kai-kurie, 
draskydami žmones ir imdami 
iš jųjų nežmoniškos rekvizici
jas, sakė: "na, čia bado buri 
negali, nes žmonės gudrus ir 
moka visa, kas iretns reikia, 
padaryt i" . . . Beveik ugnyje 
iškilo susipratimas, pradėta vi
sur reikalauti neprigulmybės, 
ir, ačiū Dievui, ją įau turime. 
—Ačiū persigalieninmi mūsų 
valdžios iš Vilniaus į Kaimą, 
atsigaivino mūsų miestas taip, 
kad visai jau atrodo »*są mie
stu. Čia reikia pasakyti, kad 
gyvenimas jame pradeda virti: 
trotuarais žmonės ne žing
sniais eina. bet bėgte bėga,— 
kaip tikroje sostinėje. Daug tu 
rinVe Įvairių Įvairiausių dėle 
gacijų, misijų, susirinkimu. 

vaiku darželių vedėjų 
Kursai. 

to. 
Mt-3 turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiefcvi«nas gauna gero* 
praktikos besimokindama*. 

Visuose siuvimo skyriuose ma&inoa 
t varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bite ko-
kiuo laiku, diena ir ar ^vakarai*, pa-
sižiurėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patteras daromos sulig: ir.ieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio i£ bet kuri3J 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOLu 

padėjus tiems visiems, kurie į *• £ Kassfck*. v**fe 
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nori, bet dėlei stokos pinigu. 

dimus, kas šiuo momentu rei
kėtų padaryti, neatsisakyti pri 
>iųsti Lietuvos Atstovybei, 
kad paskui suradus jau tin-
kamiausį būdą, kaip geriausia 

Kampas Lake St , int 4-lg lubų 
negali grįžti Lietuvon. 

Liet. Atstovybė Amerikoje 
(Pasirašo) S. Vileišis. | j 

Generalis Lietuvos Atstovas. 

i 
1 i 

Prelato Povyfo Ja- ka* mintyti apip Tant05: Fm 

n U S e v y C i a U S D a r b a s kauskas šaukia pagelbos Lie 
tuvos miestu vaikeliams, 

Iš Lietuvos sodžių gauname • D . r a s R o k u § g į j ^ p r i m o n a 

linksmų Žinių, kad tenai yra Amerikiečiams jų išteklių ir 
ką pavalgyti, bet iš Lietuvos perteklių. 
miestų ateina graudžių balsų.; T i e vargstantHui Kauno 
Daktaras Rokus Šliupas, Lie- priemiesčiuose vaikeliai vra 
tuvos Raudonojo Kryžiaus pir-, w k a s d a u f r i a U t k a i p dnrhį. 
mininkas rašo apie vabalus. n i n k u vaikai. Karas panaikino 
kad jie gausiai veisiasi Kauno djr}>tuves 
vaikų plaukuose ir pažastėse. 
JSuvo žmonių, kuriems išrodė 
gražu įtraukti tą i krutumus 
paveikslus. Kruta, kur bu> 
nekrutėję! 

Prelatas Janušėvyčius į tą 
dalyką pažiurėjo kitaip. J i s iš riams 
pačių Kauno gyventojų, taip- Socijalistai renka gausius 
gi vargšų, smlarė draugiją ir pinigus ir siunčia juos Į Lie
ta aprūpino penkis šimtus tuvą agitacijai, *kad laimėtų 
vaikų, reiškia penkis šimtus riirkimus. Prelatui JannŠevy. 
Lietuvos piliečių, penkis šim- (-.įuį ^ h i a u rupį peaki šimtai 
tus busiančių tė\-ynės veikėjų, alkanų vaikelių, aefrmnčių Cej 

Kun. Janušėvyčius šaukiasi marškinaičių. Tai .ką mes .A-
Amerikiečių pa4?elbo>, kun. nierikos Lietuviai' A r.jau ir 
Kemėšis prideda, kad nclai-, busime kurti J 

Žydai ir lenkai atsistatė sa
vąsias ir duoda darbo bei pel
no jose saviesiems. lietuviai, 
džiaugiasi m'prigulmybe. bet 
neturi pinigų dirbtuvėms sta
tyti nei uždarbid "duoti lietu-

Tikyba ir dora—tai kiekvie
no žmogaus, kiekvienos šeimy
nos tautos ir valstybės pagrin
das. Tikybos ir doros mokslas 
—tai vienas svarbiausių ir rei
kalingiausių mokslų. Be tiky
bos ir doros nėra ir buii nega
li nei tikrosios laimės, nei tvir
tybės, nei pažangos. Pigu todėl 
suprasti, kaip turi repe t i minė 
tų dalykų pažinimas ir valsty
bėms ir tautoms, ir šeimynoms 
ir kiekvienam doram žmogui, 
yi>ač nmsų krašte šiuo atsista
tymo, prisikėlimo laiku. 

Tikylios ir doros mokslu pla
čiausiu keliu eina per bažnyčią 
ir mokyklą. Nuo gero tikybos 
ir doros mokslo nustatymo mo
kyklose ir vaikų prieglaudose 
pridera ir pavienių žmonių, ir 
šeimynų ir tautų, ir valstybių 
ateitis, pasisekimas, laimė. Ne 
nuostabu, kad gerai sutvarky
tų valstijų mokyklose tikybos 
ir doros mokslas turi pirmąją 
vietą. 

Mūsų krašte tikylx>s ir doros 
mokymas negali pasigirti nei 
savo tobulybe, nei pasisekimu, 
nei pagarba bei tvarka, nes 
daugelyje vietų jis eina ne taip, 
kaip jam reikėtų ir eiti pride
rėtų : vienos niokyklų visai ne
turi tikybos ir doros mokinimo 
dėlei mokytojų trukumo; kito
se jis eite eina, bet nevykusiai, 
—nepedagogiškai. Pavyzdžiui 
sakant, dienotvarkėje vaikai 
mato tikybos ir doros pamokas, 
bet praktikoje dažnai jų visai 
nemato: kartais jos būna, kar
tais visai ne,—nes tikybos bei 
doros mokytojas—kunigas dė
lei pastoracijos pareigų kar
tais ateina Į mokyklą, kartais 
ir visai neateina. Tokiu būdu 
vaikai iš mažatvė? Įsivaizdina, 
kad tikybos ir doros mokslas 
nėra tiek svarbus, kiek skelbia 
Bažnyčia, kiek kiti mokslo da
lykai, nes jis gali būti aplei
džiamas, jo galima nesimokin-
t i . . . Nenuostabu, kodėl iš mū
sų mokyklos kartais išeina vai
kai tikylios ir doros žvilgsniu 
si: keist* nnomone ir nukrypu
sią dora. 

UŽSIRAŠYK 
LIET. UIKRAŠČĄ) 

"KARIŠKIŲ ŽODIS" f 
išeina Kaune — sa- • 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

«4t8 W. Marke* 8tr. 
rottsTiUe, 

i / 
visomis ligomis priima ano] 
Nuo t iki 1» waL ryto 
Nuo 1 iki 5 Tai. po pUtv 1 
Nuo ( iki 8 TaL Taktu | 

\ 

l 

(Daugiau Bus.). 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE 

ŠIMAS. 

vartims — metams 
$2.00, pusei metų 

• $1.00. • 
'"LAISVĖ"' Krikščioniui 

Demokratų Parti
jos organas išeina 
Kaune — dienraš
tis — metams $10.00. s 
pusei metų $5.00, | 
1 mėnesiui $1.00. 

Prenumeratas siųskite: 

Lithuanian Šates 
Corporation, 

414 Broadway, 
Boston 27, Mass. 

j 

V. W. RUTKAUSKAS"] 
ADVOKATAS 

Ck.C EVeztHs 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: auo i irto iki I 
Nedėliotais pagal sutarimą 

4712 SO. ASfflLAKn AVENUjf 
arti 47-toe GatT« 

» f - . . . - • • • . . « 
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L L MAKARAS { 
j Lietuvis Gydytojas Ir Cblnogas J 
{TiMi—• rs t lan M* ir FMUH 

CbicasoJ: MIS 00. Wooi Ik. 

m. 
• > • • • * . 

J.P.WA1TO«S 
ATTOENEY AT LAW 

i 

29 South La Salle Street 
Kambaris 824 

Tel. Central «S90 

UETCTIS ADVOKATAS 
45tt S. WOOt> STRiatT 

K « W. 1Mb STKKBT 
CmiTAGO. 

McKinlry iitt 
Į Į i • . •>,« >mi n u i | Į 

# 
''• '" ' " " " • ' ' i i ' — i i — 

. 8 

JDr.M. 
3107 So. Morgan Street 

i 
1 i 

L 
Vakarais, 812 W. 33 St. jj «-

CHICAGO, įuorou 
1 H * J O M » T « r * te* 

Yaiaados: — * Iki 11 įi trto: 
i po pietn iki 8 rak. N«4*llo-
mis nuo 5 iki i vaL vakars. 

» » ' • i ! ' » • » • » • • N I 
Tel. Yards 4«81 

2S» 

DU. S. B E I S 
Iaietuvis Oydytojas ir 

2201 West 22nd Si. 
Kampas a Leavitt S t 
Telefonas Canai 0122. 
Valandos 1—6 ir 7 iki S vakarą. 
Resldeusija: 

3114 Xf. 42nd St. 
Telefonas McKin'.ey 49S8 

Valandos: iki 1* «ryto. 

S. D. LACHAfftCZ 
L!etu\-y» Grabertus patarnaajo. laido-

ityytsu ko pigian^v Eeikale mtMiia at-. 
Kiautam, e mau<> <!arba bw!te vltiag&gC 
814 W. 23 PL Cbioago, HL| 

TtsL 

ie-~ 

S i 

JOSEffl C10LGN 
tf SO. IiA saliLE Sl'KUtT 
Gyvenimo TaL Hnmboldt >7 

- * * * 

Vakarais 19X1 W. Il-*d fitr%st • 
Tai. Rockw«ll 1999 

CHICAGO. nu 

LIETUVOS KAflUO (SODŽIAUS) IŠEIVIARIS. S 

Dėlei suradimo pagelbos no
rintiems grįžti Lietuvon. 

I I i I 
Paskutiniu laiku susirado 

daug lietuvių, kurie notėtų su-
srrįžti Lietuvon, bet nelaimė 
kas iš jų nėra susitaupė tiek 
skatiku, kad be didelių sun
kenybių galėtų patįs už'kelį 
apsimokėti «r kita> išlaidas pa 
kelti. Keletas darbininkų yra 
Jau atsikreipė i Lietuvos At-
stovv^ię Amerikoje, pnašyjia-' 
tųi.V-kad vyriao-ybe juo . M' 
šeiptų. bet tau; tikslui i«---
kirtų. sninu ii- va. 

Lietuvos Valstybt's kūrimas priklauso nuo jo kaimo. Kaimo ge
rove ir jo pažanga tai pama'tas, ant korto iSkite jos tvirtasis rūmas. 

l>el to svarbu, kad IHUSŲ katinus jrretčfau atbustų iŠ savo mle-
jro. kad io pasreptosios j'tm atsryta naujam kar>bos darbui, kuris 
reikalinga." šimtų ir tukstančig darbuotoju. 

Pakelti i$ griuvėsių musų kramto ukj kuftirrinko Salių pa-
vrždžiu. sirtv-arkytl jo vidatis jčsa — vietos Savivaldybe Ir visuo
menės darbą — štai artimieji kaimo kultūros darbo uždaviniai. 

Jų yra pasistatę kaimo paJtangos darbuotojai. Jiems vykdyti 
jrime provincijoje (Šiauliuose) "Sietynas", dvjsavatftnts koperaci-
jos, savivaldybės, ūkio. kultūros ir profesinio gyvenimo iurnalas 
(laikraatis). Susispietusios aplink jj mūsų provincijos žymiosios 
jėg.is, tvirtai yra pasiryžusios atgaivinti mūsų apgriuvusį ir pur
vina kaimą, taip kad jan>« butų šviesu, gražu, i*v«T«, »tu ir ks!-
turĄyrsu 

Tam tikslui pasiekti re+kannga, kad p1*^i»»ios minios greičiau 
pf-rsjimtų tomis kolturos idėjomis ir mintimis ir prisidėta savo 
jėgomis bendram kūrybos darbui. Taigi svarbu: kad 
kūrybos lilkraStis ploCiau pasklystų po mūsų «4kakasl 
Šias gričlas. 

WitsiĮ k*Hi.o f«c»v«aj_ r.'etar cqpmtv -Ti^If V,,;.-t 
turėtų ateiti pagalbon, užsakydami *^tyno" savo 
pažįstamiems. Vienu savo dolierlv jus n*tik pa4ar 
viskiams smagumo, bet dar ncJt?fto»nls praskleistnn 
sptpdulianis daris į savo fevSBcta kaimeli. 

ypačiai f*ikaltetl buttj epUM MApimo Laikraftft 
kurie kulturo* ivilgsnis atmįįj^lttttmi BMtaa utsiim 
ratflus. 

kaifno 

t Vį , i * t l ;TA^ 

suki 

Siunciaat "StetyBur* < 
res;rs. kam siųsti "Sietyną 

Vi. 1 dofieri "Srelyna 
metu dn eim'jai; ketvifčfv 

fee to "Sietynus" aWB 
Jvatrle žinių apie Jn l&m M 
rndws-£i -...t.-k.-'r: I>;IH>; 

Mtmii pnimaml ',:• ii kiti 

<M :iitmr:t ir »d. 

^:;ic)as; pusfl 

TI <::•• ; k " !.:0lUVO!, i ^ ; v i « m s 
iii< iš š:,i:i'mi apskrities, nesu-
i.-iikrusty; jmieWAjin•<; «*«?. 

A vi ; C S H s: 
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Kfli Iftfkralfuii pn»Vwrii ..n>i»|.nuV.linli Hį atsi>auMps. 

Šiauliai Dvare'G-ve N. 24 "Sktjmi" 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
•-»*** * • • » 

WESTVTLLE, ILL. 

Gavėnios metu visai aptyla 
vkokie pasilinksminimai. Tik
tai pas mus mažai katriems 
atsimena tas laikas. Pasilink
sminimo Kliubas linksminasi, 
šoka. Apšvietos Moterų drau^ 
gija tai]>-gi neatsilieka; rengia 
nepadorius perstatymas. 

Kovo G d., t. y. kada pas 
HHIS lankėsi Lietuvos Misi
jos narys, maj. Pov. Ža
deikių ji buvo surengus Mace
li© tea t re Visi tautininkai, so-
•eijalistai bei kirkužninkai ir 
kitokie susirinko ten, keršyda
mi tikėjimui ir tėvynei, Lietu
vai. 

Kovo 21 d. atkartojo tų pati 
U&tra/. Prie to dar parsikvietė 
ir pliovoti Dubicką iš Chieagos. 
Mat musij "apšviestunės" su 
kunigu kariauja už tai, kam ne 
pfcgiręs jųjų nepadorių teatrų 
ir perstatymų. Pyksta ir visaip 
keršija. Sako, jei tas netiks, 
fcfci mes parodysime kit^, apie 
kokj ten popežių. " Apšviestu-
nės" užmiršo, kad ne kunigas 
tikėjimą įsteigė, bet pats Kris
tus. 

Viena moterėlė, su savo duk-
tere, persikrikštijus iš kataliku 
į eicilikes eina dabar teatrų loš
ti. Tame šlykštame perstatyme 
ji buvo motina Maeoho, o jos 
dUktė jo mylima. Abi gerai iš
moko nuduoti ir publikai įtik
ti. Jos begėdiškai minėjo var
dus Jėzus ir Marija. Dievuliau 
brangus, pamaniau sau. Šiau
d e tuodu vardu išjuokimui mi 
Sieja. Kas žin mirties valando
je ar teks ištarti. 

Dar vienas paminėtinas da
lykas iš mūsų "apšviestumų" 
pavyzdžių. 

Kada Lietuvos Misjos narys 
majoras Pov. Žadeikis važiavo 

i Brazaičio. J is apleido mus. 
; Gaila, geras buvo žmogus, o ki
to dar neturim. 

Maiaerio pat i 

YOUNGSTOWN, OHIO. 

REIKALINGA PAGELBA. 

-. Kovo 21 d. ukrainų svetai
nėn buvo sušauktas visatinas 
YoungstoNvno lietuviu susirin-
kkaas. kad galutinai aptarti 
reikalą kvietimo Lietuvos Mi
sijos ir sudarymą stoties L. L. 
paskolai. Pirmininkavo p. Le
kavičius. 

Visųpirma paduota klausi
mas: ar kviesti Youngstownan 
Lietuvos Misiją. Vienbal
siai nutarta būtinai kviesti ir j 
patikti ją ne taip, kaip suma
nytoju buvo patiekta, bet su di
dele iškilme ir.benu. Po šitokio 
nutarimo, vienas žmogutis at
sistoja ir sako, kad, girdi, tai 
esę nereikalingas daiktas, bet 
dar-gi. busiąs blėdingasdarbas. 
Girdi, ką padarė Tautos Fon
das? 13,5000 dol. išleido šelpi
mui žydų ir tai, girdi, tikra tie
sa, nes jis apie tai skaitės lie
tuviškuose laikraščiuose. Taip 
pasakius, kai-kurie ėmė ranko
mis ploti. Susirinkimas pasida
rė neramus. Nežinia kas butų 
buvę, jei ne vienas iš susirinku
sių, kurs sekančiai žmogeliui 
pastebėjo: " L . L. Paskolą 
remia visi Amerikos lietuviai: 
ir prasti darbininkai, ir profe
sijos žmonės. Jie, turbūt, ge
riau išmano už mus. Taip kai-
toti gali trk kdks lenkbernis 
arba kitoks tėvynės priešas." 
Po tu žodžiu neiauku nasidarė 
žmogeliui ir jo pritarėjams. 
Matydami, kaxl nieko ne]>eš, su-
rffcuj^rkic sprūdo iš svetainės. 

Mes siūlome jums pastovių 
vieta gera alga, prityrimas ne
reikalingas, dirbti kaipo 

Packieriai 
Truekeriai 
Prie Mašinų 
Assembleriai 
Langų Plovėjiai *^ 
Prie eleveitorių 
Šlavėjiai 
Loduoti i karus 
Šitie ir kiti darbai ir gatavi 

vyrams kurie turi biskuti pri
tyrimo arba ne. 

Fabrikas arti Clyborn, Ash
land ir Belmont linijų. 

Atsišaukite į 
Employment Ofise 

Darbo laike tarpe 8 iki 4:30 
Atsišaukit 

1919 OVLKLAND 

Stewart Warner Speedometer 
Corp. 

1828 Diversey Parkway. 

PKNKli; PASAŽ1EKIŲ 
TOURING 

• 
I 
I • 
I 
I 
I 
i 
I 
I 

liabai gera«t€t<»v\j. Turi šiuos ;€ 
extra dalykus. Stiklines žiema: ' J 
užlaidas, spotliirlit, priešakinį Į 8 
bumper, steering rato spyną, j § 
extra ratą ir 11. Kaina gera 
Cash ar išmokėsi'i o. 

Hl'DSONMOTOKCO. 
of 

ILLINOIS 

USED CAH DEPT. 

lt>13 $o; Michisran ave. 
Caluniet 6900. 

• 

Atdara Nedėliomis. 
_ ; 

Reikalingi Vyrai prte freighto mū
sų Warehouse. Darbas pastovus 50c į 
vul.-mda išpradžijs. 

Chieago Storame * Transfer Co. 
5865 W. 65 Street. 

M t ( ' H \ \ I K V I . 
Keturi pirmos kliusos vyrai kuri 

serai supranta Mutor darbą turi A 1 
atsakanti, kitoki lai neatsišaukia. 

"^H«ds«ir"M«ikir' Co." Of nUnoiT" 
IseJd Car Dept. 

1615 S. Mirliigan Ave. 

jjj VEL IŠKILME! 
Lietuvoj ir Amenkoj Garsi Artistė 

UNE BABICKAITE 
Rengia Antrą Spektakli 

Nedelioj, balandžio II d., 1920 m. 
CENTRAL MUSIC KALL, 62 E. Yan Buren Str. 

(Prie Wabash Ave., ten kur buvo pirmos Spektaklis) 
Prasidės 8:15 va!, vakare. 

Scenoje *' 
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TVIRTI VVRAL 
Del visokio darbo poperos fabri-

Stato 
Istonška drama Kunigaikščio Vytauto laikų. Vaidins 

šimtmai žymus Chicagos vaidyles. 

.Tikretai parsiduoda **Draugo" ofise. "Naujienų" 
ofise, Universal State Bank. l)r. (iraieuno ofise ir ]>as 
YaMyla>. Visi išankst© bukite pasirengę i šj tikros 
dailės spektakli. Komitetas. 
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REIKALINGOS MOTERIS. 

Voėį it Nevedę. 
Del valymo. Mokėsime $40 

i i mėnesį ir valgi. Atsišaukite 
pas šeimyninke. 

JTo to Par inkimas aprimo ir 
iš.Danvillės autoinobik^ Į * * * ^ p r # « * K t r m o kitu teika-^ 
dvtu Lietuvos ir Amen*** v^-h . 

l^el ^fttaftrgiuimo ir geresnės 
suvaidinti 

liavomis. ir sukėsi i |j*s#$Vhc 
vietų, tame tarpe vfetta i& tų' 
moterėliu, rengėja to&vfc&ausi agitacijos s p a r t a 
teatro, nulipo nuo s MW.i ir| "Kontribucija." 
patėnrijo, kad pravažiavo tafe-; Misiją pasitikti ir kalbėti ta-
paprastas automobilius. 1$ %.-• me vateKre nutarta pakviesti 
nojo, kad išvažiavo parsivežtil \ f e t o maojrų, teisėją ir kitus 
maj. Žadoiki, tai iš apmaudos žymius valdininkus, 
neturėdama ka dar\-ti įėmė ir v . * JI. * ; • ̂  - •.».iS... 
.Vi. . v , •• *». M •• Autarta taip-gi Oluo vieslm-įstiese ant lupos sa*ro ilgąjį 
liežiu\i. Tai vis žinj^ms prie 
"aa>švwtns," Matot, kaip mūsų 
miestelio "apšviestos ' ' ' mote- j 
ry£ priima atvažiavusius is darlio kaslink priėmimo Lietu-
Lietuvos svečius. Atmenu* maj. j vos Misijos ir sudarymą L. L. 

t'n>m\Yfll PaiK-r Co. 
SUS *aspor PI. 

blokai i rytus nuo A»hla&d Ave. 

LEIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

FAftMtl PIRKĖJA! 
Pirmiau negu pirksite FAUMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iŠ 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai g e 
ra ant kurios viskas labai gerai ati-
g& nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma mušu pirki-ju buvo iSvaii-
nėja po daugel valstijt) bet tinka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta, lab.ii puiki farmos randami ap
linkui miesteli knriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar yra proga 
keliems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu-

Pagelu-ekite Lietuvai Pirkdami 
Lietuvos Pašto Ženklus 4 

COOPER CARLTON, 
fiyde Paric 8lvd. ir 53čia 0a t . 

. 

39th & Stewart Ave. 
_̂ _̂ _ _ j davoj&liiii keletas uirutuviu. Dar da-

l {KIKAl . l>« ; \ s . 
tuojans ;itsofcant:s Vargoninkas ži

nantis gerai . « ? v amatą. Kreipkitės 
J i 

•'DraOfPt'' A<!-tinistraeiJa 
1S(K) U . -».5 Stseet Chk-ago. IU. 
K. V. 

bar žeme labai pigi snliginant su 

^ p u dirbėjai ir žiaip ])rie 
metlžio darbininkai švariam 
sanitariškam šviesiam fabrike. 
48 valandos savaitėj. Geros 
darbo sąlygos. Reikalingi keli 
viduramžiaus žmones prityrę 
prie assembling mažą dalių. 

Paieskau Joną Zinkevičių iš Vil
niaus. Jeigu Tamista nori sužinoti 
apie savo gimiįV's Lietuvoje meldžiu 
atsišaukti ant sekančio adreso: 

Juozas Jurevičius. 
22*1 W. 2*rd PI. Chicago, M . 

tyj surengti nors mažą pokili 
su Įžanga $1^0 asmeniui, 

(talutinam sutvarkvmui viso 

Žadeikio kalbą, kada sakė: 
" K u r JŪSŲ meilė prie tėvynes? 
Už ką. jus kaujatės?" I r pa-
vytidį ^Sivė. Sako: "lenkai pa
ėmę 5 Lietuvos kareivius ir 
vieną karininką nuvarė juos j 
Druskininkus. Nuvedę prie iš
kastos duobės paklausė: ' a r at-
sižadat Lietuvos ir žadate būti 
ištikimi Lenkijai, a r norit eiti i 
tą duobę?' Visi suriko 'Neatsi
žadame savo tėvynės!' Ta?fa 
buvo sušaudyti ir suversti ton 
duobėn." Tie kareiviai už tė
vynę ir gyvastis padėjo, o už 
ką mušu miestelio "apšviestn-
nės" deda galvas? Už neken-
timą to. kas dora: jos prieši
ni nkos tos meilės. 

paskolai stoties liko išrinktas 
komitetas iš sekančią asmenį: 
J . Saberio,-Poeiulio, Stupinke-
viėio, B. Vaitekūno, Ruzinsko, 
Lekavičio, Gudmano, p-iiios 
Kumbauskienės, - M. Sibonio, 
Lukoševiėio. Kiršulio ir J. Mi-
čiulio. 

Agitaciją varyti tarpe lietu
višku žydų }»er jų laikraščius 
ankščiau pasižadėjo, ir jau 
darlią varo, pp. Susman ir L*-
vingston. 

Tat Yougsto\vno i r apylinkės 
miestelių lietuviai, tėmykite 
laikraščiuose dieną, kurioje 
Youngstowian atvyks Lietuvos 
Misija. (Vėliau bus pranešta 

Eugene Dietzen Co. 
FuUertoD & Sheffield Avės. 

Mergaites dirbti ant mažų 
coiis. Geros xlarbo sąlygos. 
Darbas pastovus. Prityrimas 

Atsišaukite: nereikalingas 

,Sionns dienomis mus i)arapi-
a netek', vai-sronininko p. j j p e r visus laikraščius ir plaka-

jtais). Remkime Lietuvos pa
skolą, pirkime bonus, neškime 

[sykio su Lietuvos karžygiais 
j mų> vėliavą. Sutrenkime bal-

kurs šian<lie susitep<»s 
%m\ ii Hilu l i n . i i ^ i U k ^ 
Po raJkinl neužmirfk, kad gerUo- tą,it a i ^ 

NIC. Praialin* rUu. » « « , « « • ! , n U ! " . k V H U J U l a , k ° aWh>i^ VG~ 
iuvirtklnlmo, o t&a reiškia, kad rel-. diinino kapą. 
kl« parnešina n*n%. Pardoodama i 

3-čios lubos 

Victor Kectric CJorporation 
Jackson & Robey Strs. 

E X T R \ HARGl^fAS 
Parsiduoda farmą Wiscor«sin Vals

tijoje. ISO akri;. Zn akrai dirbamas, 
rėStas gtria. Žemė derlinga, aptverta 
naujas trobos, nekurie g>'vtiliai pa
dala i ir sekios. Parduosiu pigiai. Xe-
T>ral«!Skite šios progos. 

K. Jarnnibavfčtk 
2252 W. 22n<l St. Chieago. III. 

Geriausias būdas pasiuntimo pinigą Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 
Ženkiai (markės.) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir.dideaię su
mą, pinigų vietoje. 

Kiekvienas p»..kantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk-
kitu -kompanijų prekėms tai mūsų Rjnus ($1.25) gauna paliudijimą, kurj nusiuntus Lietuvon kartu su 
bendrovė parduoda per pus pigiau. « » . » _ , . T • . *- i i— ^ • • . . . - . ^ «. 
Gražios upės ežerai dabina tisą a- P&5T° ze»^ais. Lietuvos \ aidžia pakeis gyvais puiigais, Pašto art* 
pielinke, visur geri keliai kad ir lyHjnĄs c*«Įwąc. 
blogiausiame ore visur galima i i - • » > » . » ,",. . » . , , . , . . - . _ _ , . - „ ._ . . . « . , . - . » 
važiuoti, žodžiu sakant visi paran- Pastazenkliai yra šitokių karnų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati-» 
kūmai del farmeriu yra ant vietos, ,byj, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma i*-, . , , A _ . . . 
ir dainuojama, taip tenai gyvenan- Parsiduoda po 2o centus uz auksiną. 

• 

tiejai jaučiasi 
Lietuvoje. 

kaip kad jausdavosi Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną doiierį markių neaunciame. • ~~ v ~ 

Kas norite platesnių paaiškinimu, ^ ., , . .^ . . . „, ' ^ - ' , , . . , . 
tai prisiųskite savo adresą, o mes K«ikalaukite celiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek-
prisiųsime jums knygele su platės- r e t o r i ų 
niais paaiškinimais, paveikslai^ ir : PnL T^*T ^ i^ K-J- KRUŠINSKAS, 
Liberty Land & Investment Oo o u _ M v 

Chicaco v*rand Mr., orocklyn, N. Y. 
' ! • • • ! 

3301 S. Halsted St, 

FARMOS " ŪKĖS, 

Parsiduoda automobiliai $$30. Žie
minis, vasarinis --4."»0. AbŲ oėii karai 
ir gerom stovij parsiduoda iš prie
žasties savininko važiavimo Lietu
von. Parsiduos už žemas kainas. 
2230 W. 28r«l Placc Chieago. 

ANT r \ R » A V I M O . 
Puikus groooris, gera apg>-venta 

vieta, , biznis kibai gerai eina, par
duodu iš priežasties mirties mano 
žmonos, palikęs vienas nėra kari' 
pagelbėti darbe. Taippat yra kamba
riai gyvenimui. 

4SS2 So. Hertnttage Ave. 

-

DIDELES ALGOS DEL 
MERGINŲ IR MOTERŲ. 
Plaukų Taisytojos. Manikuriste*. ir 

šiaip del visokio darbo Bcauty s t iop- . 
Greitas, Trumpos Kursa.s. Q«lhn> lš -
mokti i Trl- Sa\aite>. Cauk Diplomą 
ir Gcmi*apmokama Darba. Geriau
sia mokykla Chicagoj. 

Meilume Gertrūda Halo 
Trrėiov l.;jho- 14 \V. Washit»gt<m Si. 

1'žstdirbk Mokinantės 

X*arsidOPda maži rakandai su vi
sais indais, anglimis ir malkoms už 
labai žema kaina, prie to dar maža 
randa del 2 ar 3 ypatų šiuo adre
sų: 

Bukauskienė. 
4601 So, iPanlius St. T d . Drover 44»7. 

paa Tlan* aptlatorma. 
CirinKtis. 

A. P E T R A T I S & CO. 
- R T G A G t E.A.-< 

VIEŠA PADfeKA. 

REIKALmGI VYRAI. 
I>el I'akavtmo, 
Kalimo. 
I*ripildymo ir paprasto fabriko 

darbo. 
Pastovius darbas. 
Gern mok ėst ia vyrams su prityri

mų arba be. AtsiSaūkite: 
3-čios lubos. 

Victor Electric Corporation 
Jackson & Robey Strs. 

Lietuvos Vyriu 4 !<>s kuopos 
ai'ti>>Uiiiis-in('jr<\i;i!'i> :r ;-<v.isir-
riui ]i. I'". Balr-iui u/, vaidinimą 
•'Iv; it ii \ainikas'* \'isr, ŠVOUUĮ 
parapijai kov<> 21 'i.. >. m, 

\"ardn l.ici. Vyeįn ^-lov k-u< 
po*, tariama uuosiH/.iai ;v"\u. 

K*aTi.«4XG1. 
Vyrai del pakavimo daiktu wart -

housej. Pastovus darbas. S8e. j valan
da ISpradžio*. , 

CliKiiC" sforase A Trausrrr t o . 
.MH».-) Wev( B.% Slr. 

I 

Valdyba. 

RITKAUVGVS 
•ts Alaike:.,. s'Ur. Mr;> :r 
Gera uiKit. 

I « k f Vlo« 1 fliimlrt 
3018 Stmk Clark Mr. J 

P A R S n W O i ) . \ NAMAS SI MZXIl ' . 
1S priežasties notikė-tu ligų ir sun

k i u opcrarijii — e s m u priverstas 
parduoti r ivo n.-m>a su "Keal Kstate. 
Insurance ir Saftey Box Vanlts", 
bizniu. 

Tas narnas paisiduodn labai pigei 
Ir su Kėng»:oii:is iSJ^roniis. ( 

•Hel^tolesniu Informacijų kreipki
tės pas. 

A. .1. l.tLMOXT. 
4«*7 # . 14 SI. (-KT1D. 111. 

Ant pardavimo prop«rte Southsi-
n e j geroj lietuvig apgyventoj apie-
liijkej parsldi:n(V: iš priežasties 11-
Įtos. Itandos nc»« SS«.00 mėnesiu 
k» m IMTI n Kam.. •S6.50A. 

' 226 W. W srrert. 
Sal ininką- ii7|>aka1iniam namo. 

%++Q++*+**'l't*'+*+'+*<*1****** 

i 
•i-ninli'-'V— 

Re«ld. I H 60. AshtMd Blv. Chieago 
Trlrfona.0 HarmartCrt S544 

E A. A. mm, 
Ratu ĮtrdTtojM W cbJnnt*" 

Spocijalista' MotertSkn. Vyrišky 
Vaiku ir vi«v chronižt^ Ilgo 

Ofisas. S.V>4 So. Hal*l*««l St.. Chi»«go 
Telefoną* Droner Wft3 

TAIiAXDAS: t C—U ryto 2—S pc 
pt*t» 7—Ą «•*. Mndnhkmm tn— it Ą 

Jau didžiumas net nustojo vilties 
kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasta būda. K ą ga l ina daryti kad 
to Išvengus yra daug žmonių kad 
to nekcnėia kas-gl ugi fermeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ka gaunam gera 
kaina ir mušu turtas auga kasdien 
ir mes turim l inksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farma bet knr gal ima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
pat inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
galima surasti l inksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininku tarpe mes 
čionai torrm susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi- j • 
l inksmioimus mušu kolonijoj jau y- Į «* 
ra i r gana turtingu lietuviu u k i n i n - ' " 
kų m e s savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinn mėlynų antomobilių 
ir taip toliau. Jau m e s neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučiu reikale 
kad ko kam pritrūksta m e s pasi-
geibstim viens kitam r.et svetimtau
čiai stebėsi maudami lietuvių darbš
tumą ūkininkavimą kada lietuvis nu
siperka farma tai' j pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do- j I 
rų ir darbšėtii žmonių atvažiuotu ir ! 
Ola apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteisingu žiu«niu o 
ne prie išnaudotojų agentų kurig ne 
pažįsta Dtevo n e svieto tik doreli 
taigi kreipkitiea prie šv. Antano 
Draugystės. Cnsrter MicMgan kur 
vi*1 dori iT teisingi ūkininkai pri-

, klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri j u m s patarnaus 
ir po laikn nesakysi, kad agentas 
apgavo 2!it ?509 ?.r daueian kur 
tankiausia taip atsitinka, sn daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Ctister, Michigan. 

0-0 Kaz. Daunoras 

24% Jeigu nori įdėti savo piningus 
kad m<tq 24<£ j metus ar daugiau 
rašyk reikalaudamas paaiškinimų į 

BOND & SHARES SYNDICATE 

24% 
Kambarys 501 S«fl l i n a i l n a v N c w >ork 31. Y. 

Svarbus Pranešimas! 
. . "Perkūnui" reikalingi tuojau smarkia perkimiJki a-
irentai rinkti "IVrkimui" jrroUTimerariĮ, jjankvinėti 
"Perkūnų pavieniais minieriaiy ir ieškoti "IVrkunni" 
šorų. Kv- : r ' ; - - : - • - . - . ' - - 1 • • « , - ' - • • • •••• • ; ; . ; - . : U u o -

sn nuo darbo laiku uždirbti kelotų dolierių, atsišaukit 
tuojau šiuo antrašu: 

f 

206 Cardoni Ave.. 
" P E R K Ū N A S ' 

Detroit, Mich J 

\ ŪKAMS. 

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams! 
Mes turime vietų jusu dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę. 
Valančios nuo 8 išryto iki 4 : 3 0 vai. po 
pietų. Jeigu manai, kad tavo dukterei 
patiktu, šis darbas atsiusk ją pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bos tBganėdmni. 

Atsišaukite 

Individualc Instrukcija atskyrias j J 
departmentas del mažu vaikučio. Va
žiuojant keturiasdešimt* minutu iš 
Chicagos. Adresuokite: 

Mt-ecfor Vffla l*Brk. Iū.. arta 
*frt-.,u>. Temple. Kaubtrirys 

i;t2.> — Telefonai Central 2HJ0. 

I StewarNWarner Speedometer Corp. 
1828 Diversey P t r k « ^ y . 

- w - » 

w.^tt*Os,-, .-•#iS*9cLtf« A * ^ . ^ 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Antradienis, kovas 30 d., 
Šv. Jonas Klimakas. 

Trečiadienis, kovas 31 d.. 
Šv. Balbina Benjaminas. 

IŠLAIDŲ DAUG; 
NAUDA. 

KOKIA 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI! 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Didelės išlaidos kovai prieš 
gatvekarių kompaniją. 

PO BAISAUS TORNADO. 
Praoit.j sekmadienį nuo vė

sulos daug nukentėjo pietva
karine miesto dalis. Toj 
tfolyj vėsula neteko sa
vo pragaištinga spėkų, ski
lo perpus ir kiek tolėliau 
šonuose {uu.hisi visai prany
ko. 

• Buvo pa!i;ij daugelis gaisro. 
Bot šitie nepadarė dideliu 
nuostolių. Aštuonioliktojo gai
srininku batalijocto viršinin
kas aplaukv vėsalos paliestas 
vietas. Atrado daug namu 
apgriautu. Jo nuomone, rna-
:erijaliai ii .osrolin! nebusią 
dklesmi poros šimtų tūkstan
čiu dolierin. 

Labjaus aršiau buvo kiek to
lėliau nuo Chicagos. 

Iš oro biuro paskelbta, kad 
Cook apskričio rekorduose 
pažymėtas tik du kartu ėia 
haisios vėsulos pakilimas, nes
kaitant pastarosios vėsulos. 

18?M> metais pavasari taip-
pat ėia priemiesčiuose buvo 
pakilusi včsula. Tuomet ma-
terijalių nuostoliu buvo padą-1 
ryta $100.000. 

Pati Ciiieagą nuo včsulos 
apsaugoja galinga ežero inta
ką. 

# Vėsuios pikilimą noiengva 
sunkti iškalno. Pakyla, kuo
met šiltas oras staiga susi
duria su šaltu oru. 

Vėsulos smarkumą galima1 

Įsivaizdinti kadir tuo. Kuomet 
včsulos sūkurys pagauna kur 
vištų, nuo jų ūmaujamos vi
sos plunksnos. 

šįmet miesto gyventojams 
1 prisieis išleisti $094,158 kovai 
prieš viešosios gerovės korpo
racijas mieste. Tą kovą veda 
miesto valdyba. Aldermanų 

: taryba paskiria reikalingas 
išlaidas. Tšlaidos imamos iš su
mokamų žmonių pinigų. Dar 

i perniai išleista dalis tos sn-
! mos. Bet tai dar neviskas. 
\ $253,000 paskirta " t rae t ion" 
; fondan. Iš tų pinigų bus ap-
i mokėta miesto majoro paskir-
• ta komisija angalvoti mieste 
visokio .parankaus susisiekimo 
priemones. 

Taigi tai kovai prieš Įvai
rias korporacijas ir kitokiais 
tikslais miestas išleis $644,-
158. 

Be gatvekarių, miesto val
dyba VCTJU kuvą prieš gazo ir 
telefono kompanijas. Bet ko
va neduoda pasekmių. Ypač 
su gazo kompanija jau visa ei
lė metų byluojamąsi ir nesu
laukiama jokio palengvinimo. 
Vietoje atpiginimo gazas nuo
lat branginamas. Tuo tarpu 
samdymas visokių speeijalių 
advokatu ir visokios rūšies 
ekspertų labai brangiai at
sieina. 

Kitaip ėmus*, įvairios kor
poracijos nežinia kaip toli čia 
įsivyrautų, jei prieš jas nebū
tų vedama kova. Ir nors šian
die ta kova neduoda reika
lingų pasekmių, visgi žymiai 
suvaldo kompanijų savaran-
kiavimus. 

Reikia pažymėti, kad mies
to valdyba dar nepertrauku
si kovos prieš gatvekarių kom
paniją už sugrąžinimą penkių 
centų už važinėjimą. 

L. P. L. Komitetas, kuris yra 
susitveręs iš draugijų 

Sąryšio. 

Xorwood ParkV apgriauta 
vienuolija. Trys seserys vie
nuolės -sužeistos. 

Ties Higgins vieškeliu su
naikintas pikninkams tnrėti 
gražus daržas. Trobos ap
griautos. Medžiai išlaužyti, 
kiti išversti. Patvinusios visos 
apylinkės nuo smarkaus lie
taus. 

MIRĖ TĖVO PAŠAUTAS 
VAIKINAS. 

Iš sugriautų namų po num. 
3835 Nottingbam ave. vėsu
los sūkurys pagavo pijaną. 
Pakėlė ji oran ir trenkė už ke
liu šimtu žingsniu. 

Mefrose Park'e vėsula nuo 
geležinkelio nuvertė ir tolokai 
nuritino ir sudaužė prekini 
geležinkelio vagoną, kuriam 
buvo 1,500 svarų prekių. 

OUNDaUASt 
| $ E L F - A D J U S T I N G v 
H^JUSPUl 
BRASSIERES 

Apskričio ligoninėj mirė 17 
m., amžiaus Frank Piano (n.^ 
Pinano), kuri tėvas andai bu-1 
vo pašovęs už susidėjimą su į 
blogais draugais ir už boma-
vimą. 

Tėvas, Frank Piano, buvo 
paliuosuotas po paranka. Bet 
iilii'tiS V a i K i i i , j i s iSfiaiKrO >U-

areštuotas. 
Mirdamas prašė nebausti tė

vo. Nes tėvas, sakė nabašnin-
ka* Frank, turėjo gerus norus, 
norėjo ji padaryti geru žmo
gum. 

Tėvas vistiek bus patrauk
tas teisman už žmogžudystę. 

Jis pasekmingai darbuoja
si ir, kaip girdėti, jau pasiun
tė apie 50 tūkstančių dolie-
rių už bonus. Tai nemaža suma 
pinigų, bet Town of Lake lie
tuviams reikėtų kur-kas daug 
daugiaus surinkti, nes ta kolo
nija visuomet užima pirmą 
vietą. Taigi ir dabar Town of 
Lake kolonija turi žengti pir
myn. Bet keistai atrodo komi
teto sumanymas eiti rinkti 
dovanas nuo biznierių tiems, 
kurie pardavinėja bonus. Toks 
sumanymas yra labai peikti
nas. Už toki mažą pasidarba
vimą tėvynei ieškoti sau nž-
mokesnio butų gėda. Vyrai, 
taip daryti nepritinka. 

Kas gi užmokės tiems Lie
tuvos kareiviams, kurie basi 
eina. šalti, badą kenčia, krau
ją lieja, galvas guldo už tė-
vynę-Lietuvą f 

Kai-kurie jau padėjo gy
vybę po šalta velėna. Tie žmo
nės, eidami ginti tėvyne ne
ieškojo užmokesnio, w& dova
nų, palikdami tėvus, motinas 
be sveikatos. Neviena* paliko 
savo mylimą šeimyną, kad tik 
Lietuvą išvadavus iš vergijos. 

Gal kas nors pasakys: "Kad 
duoda dovaną, tai ačiū, o ne
duoda — neverčiam. 
sa, ir aš tariu aeiu 
davusiems užprielankumą, tik-

į tai už tas dovanas mums ne
pritinka siutai pirktis sau. 

• Štai telpa "Draugo" 
dienraštyje atsišaukimas pra
loto Januševyčians iš Kauno 
j Amerikos lietuvius prašant 
pagelbos Lietuvos vaikams. 
J is aprašo jų skurdą ir var
gus; jie basi, apiplyšę, išalkę 
laukia iš mųs pagelbo.- Tą 
pati aprašo D-ras Rokus 
šliupas. Tą skaitant mane la-
h-.i sujudino, gal ne vienam 
pampo iųjų skurdas ir var
gas. Vyrai, butų geriaus. kad 
veltui pasidarbuotumėme 
Lietuvos labui šiandien,- jei 
g.usime iš? kur kokią dovaną, 
tai ne sau siutus pirkkime, 
a r kit ką, bet gelbėkime juos 

i iš skurdo, pridenkime juos 
nuogus. O Dieve Visagalis! 
kuvei ta tėvynės meilė, kur 
tiek daug mėgstame kal'-'ti. 
O ieškome sau dovanu bei 
garbės. 

Tė\ynę mylintis. 

SIUNČIAME PINIGUS I į m 

LIETUVA, 
Per VeninteĮe Teisingiausia 

Lietuvos Valdžios įstaiga. 
Siunčiame piningus pagal die
nini kursą. 

Taipgi* siunčiame tavoms 
Į LIETUVA ir kitur pampi
name pasportus važiuojan
tiems į LIETUVA. Darome vi
sus legališku.s dokumentus į 
LIETUVA ir A^FRIKOJ. 

Virš 50 murinų namų turi
me parduoti j trumpa laika 
ant lengvu išmokėjimų. 

Visais reikalais kreipkite? 
pas 

"ohn J. Zolp A. M. Barčus 

COMMERCIAL REALTY 
BUIIEAU 

4547 S. Hermitage Av. Chieago 
Tel. Yards 145 

••nii»iHtflininiinmHHnf| 

" T a s t i e -
vi šiems 

IŠ BRIGHTON PARK. 

PRIPAŽINTA KARPENTE 
RIAMS $1.25 VALAN

DOJE. 

N°9 150 N915 90D 
SlfUOfRl STCKJT L — _ 

ASK YOUP DEALEP FOPTHEM 
»-. TMEY FITAS YOU FASTEN 

PtfeFECTLYANDVVITHOUT 
^ ALTERATION 

oealer doesn't earry them, 
•end money and bust meas-
ure and we vili wnd you one 
fbr trial. Po*tage prepaid. 

inrciWTc-FASfno«i i.x?tm.li 
a O lr*ą Phu !•«• Tatk 

Pamėgink, sveikas, šiandie 
pasistatydinti namus, tai pa
matysi, kiek tas atsieina. 

Karpenterių kontraktorių 
sąjunga pripažino mokėti 
darbininkams karpenteriams 
$1.2.") <larbo valandoje, kaip to 
reikalavo karpenteriai. 

Sutartis su karpemteriais 
padaryta ligi gegužės 1, 1921. 

Mūrininkams jau seniau pri
pažinta '$1.25 valandoje. 

Dabar kiti darbininkai prie 
namų statymo reikalauja di
desnio užmokesčio už darbą. 

Chestnut gatve, šiaurinėj 
mieste dalyj, iš Cbieagos 
dirbtuvių buvo vežama suka
bintų 15 naujų automobilių į 
Fond Dulae. Wis. Automobi
lius pagavo vėsula. Kitus su
laužė, kitus sugadino. 

Balandžio 24 d. yra Lietuvos 
Vyčių diena. Visose kolonijose 
tos jaunimo organizacijos kuo
pos tą dieną rengiasi paminėti 
trukšmingai, triumfaliai. 

Kadangi tą dieną puošnioji 
McKinley Parko svetainė yra 
užimta ir, be to, tą dieną L. Vy
čių Cbieagos Apskritis rengia 
didelį vakarą, tat .16 kuopa iš 
Brighton Parko, Chieago, pa
minėjimui tos dienos, rengia 
vakarą trim dienom pirmiau, 
būtent seredoj, balandžio 21 d. 
Vakaras Įvyks McKinley Par
ko svetainėje. Programoje bus: 
prakalbos, trumpi vaidinimai, 
dainos solo, dialogai ir tt. Po 
programos ^šokiai ir tautiniai 
žaidimai. įžanga visiems vel
tui. Tą vakarą bus priimami 
nauji nariai, norintieji įsirašy
ti Vyčių organizacijom 

Visos Chicagos kuopos yra 
kviečiamos tą vakarą suvažiuo
ti. 

Koresp. 

FARMU IEŠKOTOJAMS, 
Aš turiu 360 akru farma Illi-

nojaus Valstijoj, lyeri gera žeme 
su sodnų, mašinomis gyvuliais, 
mišku, viena mylia nuo miesto ir 
gel/inkeliu. Aš noriu mainyti ant 
namo Chieagoj, Namas gali būti 
mūrinis arba medinis seram stovi j 
2-4-6 pagyvenimų. Mano farma 
yra be skolas, atsišaukite i trumpa 
laika M. Julius, 840 West 33rd 
StrcetA'hieago, III. 

Parsiduoda.. 116 akru farmos su 
mašinomis ir gyvuliais: 70 akru 
dįrbamos. o kita miškas ir ganiklos 
Nauji budinkai, sotinas upelis, par 
siduos iš priežasties ligos, kaina 
•Š7.500. 

TS1^ akru farma su gy
vuliais, mašinomis seninas ir miš
kas, "netoli nuo Oliieagos $o.f>00. 
įnešti reikia $3,000. o likusius ant 
išmokesčio per 5 įmetus. 

S0 akru farma geri budinkai ir 
dei'linga žeme. t aiylia nuo mies
to $4.500, įmokė* $2.000 likusius 
ant 5 metu 6%. 

8") akru farma. prie pat miesto, 
geri budinkai ir gyvuliai, maši
nos $80 už akrą $3,000 Įmokėti o 
likusius ant lengvu Sšmokeseiu. 

40 akru Willoy Springs geri bu 
dinkai. mašinos ir gyvuliais, par
duos arba mainys ant namo mieste 

20 akru netoli Lemom. 111. gy
vuliai ir mašinos, mainys ant biz
nio Chieago. 

Mes turime visokiu farmu. ma
žu ir dideliu ant pardavimo ir 
mainimo j miesto propertės.Duoda 

[ Jie Saukiasi Pagelbos 
[ Lietuvoje 
• 
m Tavo tėvas, motina, brolis ir sesuo 
• - 7 

S reikalauja ir laukia tavo pagelbos* • • 
• Sėsi metai baisios žiaurios ka-
• res išteriojo tavo tėvynę ir paliko 
B turtingus ubagais. 
! Greita pagelba yra reikalinga, 
• ir tavo priederme ją suteikti. 
• 
S Neatideliok-bet siysk reikalin-
8 gą sumą tuojaus, kuri nušiuostis 
• ašaras tų vargdienių žmonių, per 

s 

I v 

PEOPLEOANK) 
ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVES S 
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. S 

Ketvergo vakarais nno 7 iki 9 vai. Snbatomis nuo 9val | 
ryto iki 9 vai vakaro. - 8 

I • 
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DR, S, MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Ofisas ir Oyvenimo tflct* 
3252 So. Balstod Str. 

Valancln.--: nuo » Iki 11 ryte: ano t 1*1 
po pieta: cno 7:30 Ik! t:?9 «-&k»re 

Telefoną* Yards t944 
Ofisas: 4712 So. Ashland Are. 
VaL 4:S0 Iki 7 r. vak. 

TeMMM Drover 7M> 

MM 
Telffoaaa PiOm— SM* 

i 
i 

Dr. F. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10«S7 So. Michlgaa, A v e n a e 
ffMtuim. m. 

TAIAJTDOS: • U t n k m . 
me ant lenini išmokėjimu ir sko- - ĮĮCCCCCCCEJ 

r PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STOKOL'IS 

uanTTTs 
Oydytoj«» Ir dtlrnrgma 

Parkele HITO gyvenjmo Tl«t» J 
Brljnton Park. 

M14 W. 43rd Stre«»_ 
Tel. McKJnley M 

Ofteaa: 1757 W. 4tth M. 
(47 Ir Waad fmt.) 

Tel. Boalevard ISO 

liname pinin<rus ant farmu į vi
sas dalis Amerikos. Atliekame rei
kalus gerai ir teisingai. Priimame 
Laisvės Paskolas Amerikos ir Lie
tuvos ant pirmo jmokėjimo. Tu
rime farmu ant raudos ir rei'-* 
laujame geru randauninku. 

Jeigu turi narna ant pardavimo 
i _ j - . yalaadoa: 10 ryto tkt 1 po piet^. «: 

ateik pas mus o mes parduosime j *:»o »aar» Ned*itomi» i i« Ii t 
arba patys nupirteime. ries mes 
turime daug knpčra kurie nori 
nuo mušu pirkti. 

Siunčiame piningų Lietuvon už 
mažiausia kaina ir siunčiame lai
vakortes, mes partrauksime tams
tos tėvą. motina broli, seseri, ar
ba pažįstamus iŠ Lietuvos. Kreip
kitės i mūsų ofisâ  o jnes patar
nausime kuofforiausia ir teisin
giausia. 
First Nationai Realty & Const. 

Co. 
840 W. 33rd St. Chieago, m. 

P. Borneika. 

- « ! 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S i 

Kaaap. 4 t Ooort 
Res . 1229 W. 49 Aveone 

T e l e f o n u Cicero StSt 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
—K wci 

."!-

SVEIKAS IR LINKSMAS KŪDIKIS YRA 
DŽIAUGSMAS KOŽNAI MOTINAI 

VK1 kūdikiai, jei^n gauna tinkama maisU). tarps gerai 
ir i š a u ^ į tvirtus ir kuningiis. Jeigu negali žindyti savo 
kūdikio, kam rizikavoti sn to kiu maistu, kurs sugadi
na vkhirius. Pirmiausia jnsu mintis turi huti 

*15crthm$ 
EAGLE BRAND 

(COKDENSED M ILK) 

Tai maistas, ką buvo ''pirma mintimi" trijų gentknr-
eių motinų. Veik visi kūdikiai pradeda ūmai progre
suoti kaip tik padedami ant Eagle Brand. 
Jeign turit keblumų su maitinimu kūdikio—jeijru jis 
neauga kaip reikia, verkia, atkaklus ir nesmagus — 
pasiųsk mums šiandien kuponą apie maitimo instruk-
eijas jūsų kall>oje. taipgi ponkiadešimLs keturių pus
lapių knygos apie kūdikius, dykai, kurioje paaiški
nama kaip ifflaikyti kūdikius tvirtais ir sveikais. 
N'ebėdavokit apie mikraus ir pieno stoką. Nusipirkit 
dėžę Kaglc Brand šiandien ir naudokit ji ant stalo ir 
valgius gaminant, kavoje ir šokolade — faktinai. vi
sokiems tikslams kur paprastai reikia pieno ir eukraus 
— Jis yra pigesnis ir skaisosr.is. ir dele; j... atsakan-
tumo jis yra GRRIAI'SlAS ant ji;s>; st«Jo vartojimu. 

Puilajan 8* 
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ERNEST WEINER 
DRY G00D5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts !"~~ 
Me» dnoajune )rrltTnbe# « » m p u | 

Ketrersmis Ir ;-'ihatomia 
Dideliame pa«irt^time r»Ū D»'T i-1 

Vl*okle materijolal, wUk*m» (Jratso-
ilftl. elebee Ir Jekote*. 

•Telefone 

DR. W. A. MAJ0R | 
OTDVTOJAU SB i 

CHIRURGAS j 
Ofl«ev« 1 f 7 ( 9 MKhitTM A T * . | 

Adyno* » :»• Iki 9 l iryto — 1 Iki; 
* p<> pietų — * M Sk: « se T » k i M , 

Nedėl'.^'.il' n«o '•« !k. JI iSrytc | 
. — • • . . . • - • • • • . - . . . - . - - - - * 

Si* I^bejis ir Varilns 
>r» J»m- (AamnMj.T 

PIRK1TB KAEfiS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S). 

Pluksnos 
7 9 c 

PLUNKSNOS. 
ilUU<HililMHMHMIIIIItlHHWtW{l!HUIitf i k -

Dr. G M. GUSER i 
Pi-akt:kuoj* »8 «net*» J 

MTisas S14S So. Morcan St. | 

SPECIJAUSTA.- , 
Moterišku. VyrtSk :. • - r.jl rhro J 

niSku I i sn J. | 
OFISO VAI.ANPOS N - A 9 ryte i 
I^I '.O. ni)o 12 iki 2 po piet. nuo • ! 

I 'ki S YR]3n.!a; vakafo. ( 
'S ' , - ; : •.---.iš n"-. ? X r po p!»<. | 
| Telefoną* T a r > R8T } 

į Parsiduoda Oerose Aptie-
kose ir groseric krantnv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

ISkirpk kuponą. Pi ivmrk nn 
rir-ią knygute i" prisi'.ssk ji 
nr:--is ŠIANDIEN". 

Mrs 

* ( S ) 
.Nurodymai apie ValRiu* 
Kūdikiu Gerorp rvSTKIGTV IS.%: M. i 

KKi Borden Prodnktni: 

Bordfn's Evaporated MHk Borden'.' M.Uted Milk 
Kordcr.'s Miik Chocolate 

.. i,j<Ml^įįlĮf ii .,Ą>y-to^ 




