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Bolševikai Pradėjo Ofensy 
są Dauguvos Fronte 

Airijoje Seka Kova Prieš 
Anglų Valdymą 

BOLŠEVIKAI PAKĖLĖ 
OFENSYVĄ ANT 

VILNIAUS. 

Lenkai sakosi atmušę 
bolševikus. 

SINN-FEINERIAI DEGINA 
VALDIŠKUOSIUS OFISUS. 

NACIJONALISTAI NETO 
LIAUSIĄ NUO KON

STANTINOPOLIO. 

Jie paėmė miestą Adabazar. 

Viso šalyj pakeliamas teroras. 

Varšava. Imi. 2 (suvėlinta). 
—Vakar bolševikai pakelė ata
kas prieš lenkus abiem šonais 
I)auguvo>, matyt, su tikslu 
briauties ant Vilniaus. 

Bolševikų spėkos užatakavo 
lenku linijas Lepel apskrityj. 

. rytuose nuo Vilniaus ir šiau-
•uiose nuo Borisovo. Tečiaus 
buvo atmušti. 

I r latviai praneša, kad mū
šiai tęsiasi įvairiose dalyse 
šiauriniam fronte. Latviai ir-

Londonas, bal. o.—Sinn-fei-
nerių sumanymas sunaikinti 
Airijoje visus anglų valdžios 
rekordus ir paoią valdžią pa
likti be priemonių vakar pra
dėtas' pildyti, kuomet vakare 
antkart įvairiose Airijos daly-, 
se buvo pakelti gaisrai. 

Anglijos valdžia kovoja prieš 
tuos negirdėtas apsireiškimus. 
Bet kova neduoda geistinu pa
sekmių. 

* 

Praeita savaite sunaikinta 
(JO pojicijos kazarmių įvairiose 
šalies dalyse ir 21 mokesčių 

Londonas, bal. 5. — Mųsta-
pba Kernai pašos kariuomenė 
ana. dieną paėmė miestą Ada
bazar Mažojoj Azijoj? 

Adabazar yra už 75 mylių 
rytuose nuo Konstantinopolio 
ir už 23 mVlių nuo^ Anglijai 
prigulinčio uosto Tkmid, per 
kurį susinešama su vakarine 
Mažąja Azija. 

Talkininkai .padavė reikala
vimą Turkijos vyriausybei, 
kad ji atsižadėtų turtų naeijo-
nalistų veikimo. 

KAS KALTAS UŽ SLAPTĄ 
TAIKOS KONFERENCIJĄ. 

Tardieu sako, kad prez. 
Mfilsonas. 

KONSTANTINOPOLIS AT
KIRSTAS NUO M. AZIJOS. 

Kernai mobilizuoja ka
riuomenę. 

ui sako, kad bolševity< atmu- j rinkimo ofise sudeginta rekor-
ša. 

Žiaurus mūšiai, anot prane- Su Belfastu galima susinešti 
šimų, seka Dėdino apylinkėse, tik per telefoną. Nes kabelis j 
išilgai Dauguvos rytiniam šo- Angliją ]>erkirstas. Lygiai nu 
ne. kapotos telegrafų vielos. 

Tarpe Polocko ir Borisovo Suokalbininkai užpuolė 
taippat smarkiai įGrand (Vu^al Hotel, Belfaste, bolševikai 

užatakavę lenkus. Bet lenkai 
kontratakomis atmušę bolševi
kus i rvtus. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
VLADIKAUKAZĄ. 

Konstantinopolis, bal. 2 (su
vėlinta-.—Sulig čia gautų de-
pešų, bolševikai paėmė Tereko 
teritorijos sostinę Vladįkauka-
za, šiauriuose nuo Tifliso. 

SUVARŽOMAS MAISTO 
VARTOJIMAS. 

Rymas, bal. 5.—C*ja paskelb
ta nauji suvaržymai vartoti 
mėsą, duoną, ryžius ir cukrų. 
Dvi dieni savaitėje uždrausta 
vartoti mėsą. 

INKRITO MEŠKOS URVAN. 

(Jrami (Vn 
kur yra pftpijų, darbo ir kiti 
biurai. Užpulta ir Airijos-ban
ką. Vienur ir kitur sunaikinta 
daug dokumentų. Buvo mėgin
ta sudeginti ir trobesiai. 

Limerieke sunaikinti muitų 
ofisai. 

Be*t apie ginkluotą airių su
kilimą šiandie negali but kal
bus, rašo Dailv Herald korės-
pondentas. Sako, airiai bijosi 
skerdynių. Nes anglai tik ir 
lukeriuoja provokacijos. 

Pati Airijos sostinė Dubli
nas vakar buvo stipriai apjuo
stas kariuomenės siena. Gatvė
je patroliavo būriai kareivių su 
tankomis ir kulkasvaidžiais. 

Pačiam Dubline pakelta 
daug gaisri} įvairiuose valdiš
kuose ofisuose. Vieni ofisai su
naikinti, kiti išgelbėt* Kai-ku-
riose miesto dalyse buvo gir
dimi šaudymai. 

Berne. bal. 5, Medi kalis Dublino uoste visas laikas 
studentas August Mabler zoo-M&tovįkeli anglų karės laivai su 
loginiam darže inkrito vienan j pagamintomis veikti armoto-
meškos urvan. Kol suspėta 
duoti pagelbą, meška sutruški-
no jam vieną koją ir vieną 
ranka. 

Londonas, bal. 5. — Talki
ninkams su turkais naciona
listais išeina vis blogiau, Naei-
jonalistų kariuomenės vadas 
Mustaplia Kernai paša atsisa
kė klausvti sultano įsakvmu. 
Paskelbė visur gejieralę mobi
lizacija. Rurtšiasl ginties nuo 
talkininkų. 

Turkų kariuomenė apleido 
Trebizondą ir mobilizuojama 
Djuverzlike, kur jau yra 9,000 
kareiviu su kulkasvaidžiais ir 
anuotomis. 

Trebteonde koi-kas ramu. 
Konstantinopotyj ]>askelbta 
prezidento \Vilsono nota apie 
prašaiininią turklį iš Konstan
tinopolio. Nota .padarė griaus
mingą įspūdį. 

Konstantinopolis kuone vi
sai atkirstas nuo azijatinės 
Turki jos. Pirmiau turkų sosti
nė daugiausia maisto gaudavo 
iš Anatolijos. Šiandie taip nė
ra. Tad Konstantinopolyj di
džiai pabrango maistas. 

Sivas, xVmasia, Tokat, Sam-
soun ir daugel kitose vietose 
turkai nacijonalistai dirbdina 
apkasus. Ruošiasi ginties prieš 
talkininkus. 

Angoron sušaukiamas, mu-
sulmanų kongresas, kuriame 
vadovaus Mustapha Kemal. 

SAKOMA, TROCKIS KE 
LIAUSIĄS LONDONAN. 

ŠVENTASIS TĖVAS PA-
AUGŠTINO ADM. 

BENSONĄ. 
Washingfton. bal. 5. — Šven

tasis Tėvas Benediktas Pen
kioliktasis paangštino S. Val
stijų admirolą Bensoną. Apdo
vanojo jį 8v. Grigaliaus Didžio 
jo Ordenu. Jam tasai Ordenas 
bus induotas ateinantį sekma
dienį Baltimorės katedroje. 

Admirolas Benson yra pa
vyzdingas krikščionis katali
kas. J is pasižymėjęs karėje. 
Šiandie jis yra "United States 
Sliipping Board" pirmininku. 

mis. 

"AUKSINĖ SAVAITĖ" 
PETROGRADE. 

Washington, bal. o.— Val
stybės departamentui praneš
ta, kad Petrograde bolševiką' 
paskelbę "auksinę savaitę.** 
Per tą savaitę bolševikai daro 
kratas privatiniuose namuose 
ir atima nuo žmonių visokius 
auksinius ir kitokius brangin
tinus daiktus. Tas pavartoja
ma apmokėti bolševikų valdi
ninkus. . 

Londonas, bal. 4. — Žinių 
agentūros depešoj iš Copenha-
geno sakoma, jog ' į š . Varšavos 
parėjusi nepatvirtinta žinia, 
kad Rusi'jos bolševikas Troc
kis, karės komisaras, turbūt, 
keliausiąs Londonan, paskui 
Paryžiun, kur turėsiąs tarybas 
sti talkininkais taikos reikale. 

PORTUGALIJA RATIFIKA
VO SUTARTĮ. 

Lisbona, bal. 5.-^Portugali-
jos senatas ratifikavo taikos 
sutartį su Vokietija ir apie tą 
tuojaus pranešta talkininkams. 

SNIEGO PUSNIAI CHIGA-
GOJE. ' 

Šiandie Cliicagoje kaipir vi
dužiemis. Velykų dieną anksti 
ūžtelėjo ant Chicagos sniego 
pusniai iš šiaurrytų šono. Per 
dieną dangus su žeme buvo su
lipęs. Tik vėlai naktį paliovė 
snigti. 

Šiandie Chicaga kasasis iš 
sniego. Pataisomas susisieki
mas. Nes vakar kai-kur neva-

* • 

žinėjo g&tvekariai. Daugel vie
tose neturėta elektros šviesos. 
Traukiniai atėjo žymiai susi
vėlinę. 

Paryžius, bal. 5.—Pirm tai-
kos konferencijos prezidentas 
\Vilsonas žinomais savo 14 pos
mais buvo paskelbęs, kad tai
kos konferencija turi but veda
ma viešai. 

Dabai' laikraštyj L'lllustra-
tion kap. Andre Tardieu, 
Prancūzijos atstovas taikos 
konferencijoje, rašydamas apie 
m konferenciją tvirtina, kad 
premjeras Clemenceau sutikęs 
su viešai vedama konferencija. 
Bet prezidentas \Vilsonas pa
reikalavęs vesti slaptai ir jo 
paklausyta. 

Ve kodėl taikos konferencija 
buvo vedama prie iriHarytų du
rių ir tik trumpi oficijaliai pra
nešimai buyo sjcelbiami. 

NORIMA PANAIKINTI NE 
SUTIKIMUS TARP S. V. 

IR JAPONIJOS. 

Rekomenduojama paskirti 
komisiją. 

ATLIKTAS MĖGINIMAS SU 
ŠARVUOTU LĖKTUVU. 

Tokyo, bal. 5.—Amerikos ir 
Japonijos pirklių atstovai čia 
turėjo kelias konferencijas ir 
pasekmėje nutarė rekomenduo
ti Suv. Valstijų ir Japonijos 
vyriausybėm paskirti bendrą 
komisiją i r anai pavesti ištirti 
nesutikimus žemės klausime ir 
]>askui rekomenduoti galutiną 
užbaigimą to klausimo. 

Suv. Valstijų ambasadorius 
Alexawder ir Japonijos prem
jeras Shibusa\va abudu išreiškė 
pasitikėjimą, kad tasai klausi
mas tinkamai ir patenkinimai 
bus pabaigtas, nežiūrint apsi
niaukusių padangių. 

Senai jau butų 4aikas abiem 
viešpatijom žemės klausime 
padaryti taiką ir ant visuomet 
panaikinti nesutikimus. 

Olandija Apsidraudžia Prieš 
Bolševikus 

OLANDIJOS BURŽUJAI 
STEIGIA UNIJĄ. 

Kovos prieš besiplatinantį 
bolševikizmą. 

Lėktuve yra armota ir kulka-
svaidžial. 

Dayton. 0,, bal. o.—Armijos 
viršininkai MeCook lavinimo 
lauke atliko išmėginimą šar
vuoto Suv, Valstijų armijos 
biplano (lėktuvo). Pranešta, 
jog išmėginimtta pavykęs, iš
ėmus neatsakom* radijatorių 
veikimą, kas b'u*ią lengva pa 
taisvti. 

Svarbiausios lėktuvo dalys 
yra apdraustos stipriais šar
vais. Apsiėmimui yra armota 
ir trys kulkasvaidžiai. 

KINŲ KARIUOMENĖ KE-
LIA MAIŠTUS. • 

5. 

MARŠALAS JOFFRE KE 
LIAUS ISPANIJON. 

Madridas, bal. 6. — Ispani
jon atkeliauja prancūzų mar
šalas Joffre. Oia j i s iškilmin
gai bus sutiktas. 

1 

Lietuvos Misijos Adresas: 
257 West 71 s tą, New York, 

Amoy, Kinija, kovo 
Anot gautų čia žinių, provinci
joj Anhui sukėlė maištus ka
riuomenė. Daugiau poros ši m 
tų kareivių užmušta ir keli šim
tai sužeista. 

Kova su ištikima kariuome
ne gul**aatoriui dar nopasL 
baigusi. Gyventojai didžiau
siam terore bėga.iš tų apylin
kių. 

TARPE PABĖGĖLIŲ PRIN
CESĖS IR BARONAI. 

\ 

Odessa, bal. 2b\ —'• Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus komi
sija, kuri veikia pietinėj Ru
sijoj, porsikeldama iš Novo-
rosiisko Kriman, su savimi 
paėmė kelis šimtus rusų pa
bėgėlių. Anų tarpe yra 3 prin
cesės, 2 baronu ir 3 preziden
tai didelių pašelpimų organi
zacijų Rusijoje. 

Hague, Olandija, bal. 5.— 
Bolševikų sukilimai Ritine pro 
vincijoj ir industrijiniam 
VVestfalijos apskrityj, neperto-
liausia nuo Olandijos rubežių, 
jau padarė savo žymią intaką 
į Olandijos komunistus. 

Cia pranešta, kad įvairios 
revoliucionierių grupės Ams
terdame įsteigusios lokalį ko
mitetą, kurs turįs tikslą im
ties bendrai "darbuot ies" su 
vokiečių komunistų partija. 

Tad Olandijos vidurinis vi
suomenės luomas, kurs pa
prastai socijalistų vadinamas 
buržujiniti, ėmėsi priemonh 
sulaikyti komunistų^kurstymų 

STREIKAS ANT GELEzIN-
KELIŲ CHICAGOJE, 

Chicagoje ant geležinkelių 
šust reikimo bėgių sukiotoįai. 
Streikas palieėia net U atski
riu geležinkelių. Bet, sakoma, 
streiko nesama ant bėgių gy
vulių skerdyklose. 

Aplink praeitą pusiaunaktį 
2,5(X) bėgių sukiotojų pametė 
darbus. Geležinkelių kompani
jos anų vieton mėgins pastaty
ti kitus darbininkus. Tad pa 
kils trukšmas, reikalinga poli-
cijinė apsauga. 

Policijos viršininkas Garrity 
pranešė, jog pw praeitą naktį 
a}>ie 500 poliemonų buvo pri
statyti prižiūrėti tvarkos gele
žinkelių varduose. Šiandie po
liemonų reikėsią daugiau. 

Tik dalis bėgių sukiotojų 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
' By GENE BYRNES 

platinimą ir' apsisaugoti* nuo 
galimo pakilti teroro. 

Pirm kelių dienų ėia įsteigta 
"naci jonai ė sąjunga prieš re
voliuciją" pasiryžo visomis 
priemonėmis remti vyriausybę 
ir supažindinti Olandijos gy
ventojus su baisiomis bolševi-
kizmo pasekmėmis, t 

Bolševikai neįleidžiami 
Oiandijon. 

Kasdien žymus skaitlius vo-
kiečių bolševikų mėgina perei
ti Olandijos rubežių. Bet sar
gyba su atsidėjimu saugoja 
rubežių ir neleidžia ineiti šion 
šalin fiei vieno, katras su sa
vimi neturi specijalio leidimo 
(paso). 

Vokiečių bolševikai AVestfa-. 
lijoje buvo pasiųlę Olandijos 
vyriausybei anglių. Už tai jie, 
norėjo gauti maisto. Bet Olan
dijos vyriausybė pasiųlymą 
paliko be pasekmių. Pranešė, 
kad vyriausybė turinti tiesio
ginius susinėsimus tik su lei-
sota vokiečių vyriausybe Ber
lyne. 

Po šito nepavykimo vokie
čių bolševikai pradėjo grumo-
ti,-kad jie su prievarta ineisią 
Oiandijon i r tuomet olandai 
pajusią bausmę. 

Kad taip, tad Olandijos vy
riausybė i Vokietijos parube-
žį pasiuntė daugiau kariuome- • 
nės. Be to, visu pa rubežių nu
organizuota ir apginkluota . I-
vilių žmonių sarg\Tba. 

Kaip miestelėnai, taip 
.-tiečiai turi saugoties l>olšev 
kizmo. Nes jis nei tiems, nei 
kitiems negali duoti ką gera. 
Bet bloga—.tai labai daug. 

500 MILIJONŲ DOLIERIŲ 
IŠSIVEŽĖ DARBININ

KAI. 
streikuoja. Streikas nelegalia. 
Nes darbininkai pakėlė maištą! Šiandie čia atkeliauja didžiu-
prieš savo organizaciją Brotli-
orliood of Raihvav Trainmen. 

REIKALAUJA PRAŠALIN
TI VICE-KARALIŲ. 

moję moterys. 

Londonas, bal. 6. — Kituo-
met nacijonalis Indijos kon
gresas buvo paskyręs komisi
ją ištirti buvusias ir esamas 
Indijoje neramybes. 

Komisija dabar raportuoja, 
kad dabartinis Indijos vice-
karalius, baronas Clielmsford, 
netinkamas užimamoj -vietoj. 
Komisija rekomenduoja jį at
šaukti. 

Komisija sakosi nesusekusi 
jokio gyvavusio arba gyvuo
jančio suokalbio su tikslu pa
naikinti Anglijos valdymą In-

Aš tuomet ėjau dvidešimt pirmus metus, kada šitas paveik
slas tapo nuimtas. Jurgi!-kai aš ėjau dvidešimt trečius, -— 
tai aš toli nebuvau levas stiprumu; prie to, aš buvau visame 
irkluotojų kliube menkiausias narys. 

New York, bal. 6. — I*ra-
dejas (iianni Caproni prane
šė, jog trumpoj ateityj- bu
siąs* padirbdintas , lėktuvas, 
su kuriuo per Atlantiką bu
sią galima antkart paimti 
400—500 • žmonių. Lėktuvas 
turėsiąs 12,000 spėkų maši
nas. 

New York, bal. 6. — "In-
terracial Council" paskelbė, 
kad su armisticijos pradžia 
ligšiol Suv. Valstijas apleido 
keli šimtai tūkstančių darbi-* 
ninku ir su savimi į savo gim
tines šalis pasiėmė apie pusę. 
milijardo dolierių. 

Toliaus sakoma, kad kuomet' 
palengvės kelionė ir bus len
gviau gaunama^ leidimas, tuo
met daugiau darbininkų ap
leis šalį. Su jais Europon nu
plauks daugiau milijonų dol. 

Pagaliaus pareiškiama, kad 
mažai ateivių atkeliauja šion 
šalin. Ir tai tų didžiuma yra 
moterys. Matyt, vyrai neleng
vai išleidžiami-iš Europos vie
špatijų. Jie ten būtinai reika
lingi. 

GAL BUS NAUJAS STREI
KAS WINNIPEGE. 

Winnipeg, bal. 4. —-, Čia pa
kilusios agitacijos už naują 
generalį streiką, kuomet teis
mas nubaudė buvusi© gene-
ralio streiko vadus. 
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LHET^VIV K \ I VI IKI DLEXRAfiTlS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyras uedėMUenius. 

l ' l . l M M E K i r O s k \1N \ 
CHlCAtiOJ IR U4SIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei 3Ietų S.&0 

STJY. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metų S.00 

. Prenumerata mokasi Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar cxprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruota laišką. 

4 'Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

Telefonas McBLmley 8114 

Lietuvoje Reikia 
Gydytoj Ų. 

/ 

•Sveikatos departamento di
rektorius Lietuvos Vidaus Da
lykų ministerijoje nusiskun
džia, kad ištisi Lietuvos plotai 
liekasi be gydytojų. Apsilpus 
prisieina gydytojo šauktis už 9 
ar 10 mylių. Taip esą Kėdainių 
apskrityje. Kitur vienas gydy
tojas turi tarnauti dvidešim
čiai, trisdešimčiai tūkstančių 
gyventojų ir daugiau. 

Tai didelė trukumą. Prieš 
karą Lietuvoje jau reta buvo 
gydytojų, nes kartais reikėda
vo siekti tris mylias. Vienas 
gydytojas aptarnaudavo 10 ir 
15 tūkstančių gyventojų.Pilnai 
civilizuotose šalyse kai}) Švei
carijoje vienas gydytojas atsi
eina vienam tūkstančiui gyven 
tojų. Jo ieškoti nereik %oliatf^. i tŲ , p a p r o f l 0 lieka' bevai 
kaip 10 kilometrų, t. y. apie 9 
viorstai arba viena lietuviška 
mylia su virsimi. 

Esant gydytojų daug žmonių 
tankiai jų patarmės klausiasi, 
todėl užmokestis yra pigus. I r 
žmonėms gerai ir gydytojams 
gerai. 

Lietuvos Sveikatos Departa
mentas kviečia Amerikos gydy
tojus važiuoti į Lietuva, bet 
reikalauja, kad jie butų baigę 
gimnazijų ir augštajį medici
nos mokslų. Antrasis reikala
vimas yra protingas ir išpildo
mas, nes be medicinos negali
ma būti gydytoju. Gimnazijos 
reikalavimas amerikiečiams 
neišpildomas, nes čionai nėra 
gimnazijų. Amerikos žemųjų ir 
vidutinių mokyklų sąranga yra 
visai netokia kaip Vokietijoje, 
Rusijoje ir Lietuvoje. J i žy
miai skiriasi taip-gi nuo švei
carų ir prancūzų mokyklų. To
dėl butų geriau, jei Lietuvos 
Sveikatos Departamentas ne
reikalautų gimnazijos nors tol, 
kol pačioje Lietuvoje medici
nos fakultetas pristatys užtek
tiną gydytojų skaičių. 

Dabar kviečiama 20 ar 25 
gydytojai ne vardais, o viešu 
kvietimu ir prašoma, kad jie 
važiuotų ne visi sykiu, o parti
jomis po 5 arba 10 asmenų. 

D-ras Bagdonas-Bagdonavi -
e i u s , m i n ė t o j o d e p a r t a m e n t o 
direktorius, praneša, kad atva
žiavusiems i š Amerikos į Lie
tuvą gydytojams pirmiausia 
prisieis susipažinti su to kraš
to J'armakopeja, t. y. vaistu 
tvarka. Gerai medicinų baigu
siam vvrui tas uždavinvs ne-
sunkus. I>et jis dar taptų leng 
vesnis jei Sveikatos Departa
mentas paganuntų tam tikrą 
veikalėlj apie skirtumus tarp 
Amerikos ir Lietuvos tarmako 
pejoje. 

Knygutė butų gal neperdi-
tfžiausia. Moksliški vaistų var

dai tie patys. Painia yra tik ta, 
kad Lietuvoje vaistinės varto 
ja dešimtinę sistema, o Ameri
ka prisilaiko uncijų ir jos da
lių. Lietuvos medicina naudo
jasi Celsijaus termometru, o 
AmerikosFahrenlieit'u.Ne vie
nokios yra vaistų gaminimo, 
laikymo ir pardavimo teisės. I r 
tas turi Lietuvoje išmokti at
važiavusieji iš Amerikos dak
tarai. Bet butų neprošalj, kad 
Lietuvos^ vaistininkai išmoktu 
Amerikos receptų rašymo si.% 
temą ir mokėtų sulig jos pri
rengti vaistus. Tada Amerikos 
daktarai galėtų pradėti gydyti 
žmones nieko negaišuodami, 
kaip tik parvažiuoja į tėvynę. 

Nauj as 
Chicago Herald and Exa-

miner rašo, kad du Anglai 
gydytojai išradę, jog ne visi 
žmonės yra kilę iš vienos bež
džionės, bet iš dviejų galvi
jų. Skirtumų esą galį matyt 
iš kraujo skirtumo. Vienas 
kraujas tapooayadintas A; ki
to kraujo vardas yra B. Vie
no galvijo vaikai pirmojo 
kraujo turį 43 nuošimčius, ki
to gyvuolio vaikai to paties 
kraujo turį tik 19 nuošimčių. 
Kito gyvuolio vaikai antrojo 
kraujo turį 41 nuošimtį, o 
pirmojo galvijo vaikai turį to 
kraujo- tik 7 nuošimčius. A-
budu gydytojai esą ištyrę tri
jų tūkstančių žmonių kraujų. 
Kraujo skirtumų, ištyrimas 
buvęs daromas per X50 metų. 

Tas indelis Chicagos dien 
raščio pranešimas neturi 
mažiausios vertės mokslui, nes 
nepasakyti vardai daktarų 
dariusių bandymų. Dagi pri
dėta, kad juodu " in accor-
dance with Britisii custoni re
niam anonymousV, t y. sulig 
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Amerikos Vyskupai ir Kapitalizmas. 

nei 

džiai. Tas pasakymas yra 
gryna netiesa. Mokslo metodos 
Britų ir viso pasaulio yra vie
nodos. Gamtininkų bandymai 
negali likti bevardžiai, nes 
kitiems gamtininkams reikia 
juos kontroliuoti. Nei VVatt'o, 
nei Faraday'o, nei Lubock'o, 
neį Tliomsono, nei Darwino, 
nei kitų žymesniųjų Anglijos 
mokslininkų gamtininkų mok
sliški bandymai nebuvo bevar
džiai. Tai-gį Chicago Herald 
and Examiner'io pasakymas 
apie Britų gamtininkų anoni
miškumų yra dulkės į akis 
žiopliams. 

Kraujo dvilinkuinas tapo iš
rastas ne kur kitur tik Chi-
cagoje ir ne seniau tik pereitų 
savaitę. Ant to išradimo tebė
ra dar jo jaunas ženklas. Iš 
pradžių sakoma, "kad vienų 
žmonių kraujas yra vienos 
rųšies, kitų kitos rųšies1. Bet 
greitai lašantis "išradėjas ' 
užsimiršta ir tvirtina, kad 
tuose pačiuose žmonėse yra 
dviejų rųšių kraujo. Susektas 
net tų kraujų nuošimtis labai 
įsakmus, būtent 43, ne 40 nei 
ne 45. Kitoje vietoje 19, ne 
20 \ 
«-o. 

Žinant kaip yra tyrinėjamas 
žmonių kraujas šita nuošimčio 
į sakiny bė sukelia labai dide
lį abejojime. J gnąpe, turin
čių 43 nuošimčius kraujo A 
įeina aštuonios tautos: anglai, 
prancūzai, italai, vokiečiai, 
austrai, .serbai, grekai ir bul
garai. Tų tautų kraujas buvo 
tyrinėjamas ne jų tėvynėje, o 
Mesopotamijoje ir gautas to-
kis įsakmus nuošimtis kaip 
43. Tai yra juokai, nes ban
dymų vaisius negali ' būti 
įsakmus tenai, kur nėra įsak
mus parinkimas asmenų ban
dymams, įsakmiai parinkti as
menis vokiečių ar prancūzų, 
kraujo bandymams negalima 

Nors komunistai Amerikoje 
yra gana silpni, nors lietuvių 
socijalistų Šitoje ž4mėje yra 
daugiau nekomunistų negu 
komunistų, teeiaus bolševikų 
leidžiamoji iš Brooklyn'o 
"La i svė" jau ima užpuldinė
ti ant Amerikos katalikų. *Ji 
rašo: 
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" Jeigu dar seniau būdavo 
papežiaus Leono laikais baž
nyčia mėgindavo kritikuot 
•kapitalizmą (enciklikoj De 
Rerum Novarum) ir pirsda-
vo savo krikščioniškąjį soci-
jalizmą, tai dabar jos veidas 
reiškiasi nuogoj realybėj. 
Gibbons ir kelis dešimts vy
skupų ir arcivyskupų griei-
tai Uždraudžia tikinčiųjų 
minioms eiti prieš valdžią ir 
kapitalizmą.'' (25 kovo 1920 
m. N. 72.). 

Ištrauka parodo dvi komu-
nystų ypatybi: nežinojimų ir 
netiesos skelbimą tyčiomis. 
Brooklyn'o komunistai prie 
gaišiosios enciklikos vardo 
prideda ''D.e." ir neperimiino 
genytyvo į atalatyvą, kai]) to 
reikalautų lotynų kalbos gra
matika. Amerikos lietuviai 
komunistai, matyt, niekada 
nebandė moksliškai ištirti į-
vairias žmonių pažiūras apie 
visuomenės klausinius, todėl 
nežino nei vardo tos encikli
kos, kuri soči jalogi jos sry-
tije, turėjo daugiau reikšmės 
negu keno« nors-kito kokis 
nors raštas. 

Nesvarbu, kad Brooklvuo 
• 

komunistai nežino kur ir ka* 
piršo -krikščioniškąjį socija-
liznių, nežino kaip Leonas 
XIII į tą žiurėjo, nežino kiek 
yra Ameri-koje katalikišku 
vyskupų bei arkivyskupų. Ne
svarbu, ka<{ Brooklyno "Lai
svė" savo skaitytojams tei
kia žinias apie čia minėtuo
sius daigius, nežinodama jų. 
Svarini, ką " L a i s v ė " parašė, 
kad tie vyskupai užtaria ka
pitalizmą. Čia jau yra netie-
sos sakymas tyčiomis. 

Pirmutinė netiesa yra tvir
tinti buk Amerikos vyskupai 
skiriasi nuo Leono XIII en
ciklikos Kerimi Novarum. A-
pie tą encikliką vvskupai ra-
a 

so: 
In 1891 Pope Leo XII1 pii-

blished his Encvclical Re-
rum Novarum doeument 
\vhieh shows the inriglit of 
that great Pontiff into the 
mdustrial conditions of the 
time, and his wisdom in 

^pointing out the principles 
needed for Hie solving of 
economic proiblems. Tat reiš 
kia: 1891 m. po]>ežiųs Leo
nas XIII pagarsino savo en 
ei klika Rąrum Novarum. tą 
dokumentą parodantį kaip 
giliai tas didysis popežius 
žiurėjo į pramonijos si 

NEPRIGULMYBĖS VIEŠKELIU,' 
tais laikais, ir jo išmintį, su 
k uria ifcdėstė principu* #rei -
kalingus ekonomijos klausi
mams išaiškinti. 
Toliaus vyskupai ima iš

trauką iš'tos enciklikos ir pri
deda: "Ka ip tas aprašymas 
pilnai sutinka su dabartine 
mūsų padėtim, tai aišku kie
kvienam, kuris žiurėjo į ką 
tik pasibaigusių metų nuoti-' 
k ius ." Tat reiškia, kad nė-f 
ra skirtumo tarp Leono enci-' 
klikos ir Amerikos vyskupų. 
Jie pritaria kapitalizmo kri
tikai. J i e yra tos> kritikos 
mokiniai. ' *•> 

Kapitalistai vienaip su so-
cijalistais, neišskiriant nei 
komunistų, sako, buk soeijalis 
klausimas yra vien tik ekono
minis. Amerikos vyskupai pa
sinaudodami Leono Tryliktojo 
žodžiais kritikuoja tą bendrą 
socijalistų ir kapitalistų klai
dą. Socijaliai santikiai nepa
sitaisys, kol žmonės nepripa-
žiįs, kad prie ekonominių fab
rikanto bei darbininko santi-
kių dar prisideda ir doros 
reikalai. Vyskupai primena 
Leono XIII ir Benedikto Pen
kioliktojo žodžius, kad soči ja-
lių santikių, negalima pataisy
ti be teisybės ir meilės "with-
out justice and charity thėre 
will be no progreps." 

Dar yra ir kita bendra ka
pitalistų bei socijalistų klaida, 
būtent. nežiūrėjimas visuome
nės. Ir tą klaidą taip-gi paro
do vysku/uai. "To assume that 
the only rights involved i n an 
industrial dispute are those of 
capital and labor, is a radi-
cal error,' rašo vyskupai. 
Lietuviškai tąj reiškia: "Yra 
stambi klaida mintyti, kad 
pramonijos ginčuose tėra tik
tai kapitalo ir darbo teisės." 
Vyskupai neminėjo p. (iary, 
bet jo pažiūrą, išreikštą plie
no streiko pradžįjje jie pa
vadino "radica! e r ror" (stam
bi klaida). Brpo^lyno komu
nistų laikraštis, matyt, viena 
diena gyvena, ir nežino , ką 
šneka Amerikos Plieno Dirb
tuvių Sąjungos pirmininkas. 
Busim atviri ir prisipažjsime, 
kad " L a i s v ė " žino/ jog vys
kupai kritrkuoja kapitalizmą, 
bet jie kritikuoją ir stcijaliz-
mą, tai tas, neturėdamas kuo
mi gantįs,. jjors tiek kaltina 
vyskupus, fad juos išvadina 
kapitalizmo užtarėjais. 

Vyskupai prieina* ir prie 
grynai socijalistiškos klaidos, 
būtent, kad viena -klesa turi 
būti priešinga kitai klesai. Už 
tos klaidos paminėjimą Brook
lyno komunistai labiausiai 
pyksta ant Amerikos vysku
pų. Tą jų rašto dalį, kurioje1 

yra paminėta ši socijalizmo 
klaida, "La i svė" vadina ti
piška anti-darbininkiška ir 
anti-socijalistiška agitacija. 

Per 120 metų Lietuva buvo 
rusų imperijos baudžiauninkė. 
Nors įš amžių. Lietuvos kraštas 
lietuvių gyvenimas, tečiau tik 
įnamio ar kampininko dalis te
buvo mums pripažinta. 1915 
nietai, kaipo karo grobis, ketu
riems metams tenka Lietuva 

patirti lenkų šunybišką broly
bę, teko pamatyti Maskvoj fab
rikuotą alkano komunizmo " ro 
jų." Šaliiij šalin visi* neprašyti 
svečiai! Lietuviai nori būti 
"sau žmonėmis." Lietuva nori 
pati save yaldyties. Ir lietu
viai, prakaitą braukdami, sta 
to sau naują rūmą, demokra-
tingą respubliką*. Te šaiposi 
sau vokietys, tesikolioja jam 
prigimtu būdu ruskis, iš pavy
do tesineria iš kailio paliokėlis. 
Nepaiso^įetuvis! Sykį jau-pra
dėjo darbą—užbaigs. Įtikėkim 
bent »sykį ir patys sau! Lietu
vis tikrai nemenkesnis bent už 
pripustą paliokėlį. 

Nardydamas tarp galingų 
gyveninio jūrės bangų, plaukia 
Lietuvos laivelis. Ir priplaukia 
štai dvi uoli: Scilla ir Charib-
da. Prisiartinsi prie vienos— 
pražūtis; prisiartinsi prie kitos 
—pražūtis. Suduš laisvas lai
velis. Mūsų Scilla—tai Ura
chas, Pilsudskis, Gabrys. Mūsų 
Charibda—Leninas, Trockis, 
Kapsukas. Bet Lietuvos laive-
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lis plaukia aukso viduriu. Lie
tuvos kapitonas, naktimis ne
miega, bet iš akrų neišleidžia 
keliavedės žvaigždės .vasario 
16 d. Tas aiik.se.vidurys yra di 
dvsis, senai laukiamas Lietuvos 
Kteųriamasai Seimas. Steigia-
masai Seimas yra politinio, vi
suomeninio ir ekonominio kraš
to stovio barometras. Jis, rink
tas visuotiniu balsavimu, išgy
dys žaizdas, sustiprins Lietuvą 
moraliai ir ekonominiai. J i s 
pastatys Lietuvą į normales 
gyvenimo sąlygas. Steigiania-
sai Seimas įkurs deinokratybę 
Lietuvoje. Valig Jurgio ir ke
purė, valig didžiumos 
gyventojų noro bus ir valdžia 
pastatyta, Steigiamasai Sei
mas yra vienas brangiausių 
vaisių kovos už politinę nepri 
gulmybę. 

Kas tai yra neprigulm^bė? 
Neprigulmybė nėra mūsų galu
tinas tikslas. Nepriguhm Įn
yra mūsų įrankis del įgijimo 
laisvės ir gerovės. Neprigul-
mvbė yra forma, bet ne turuivs. 
Neprigulmybė yra tik indas* į 
kurį mes'pilsim brangų vyną. 

vokiečiams. Po to jirisėjo jai Neprigulmybė. yra sava pašto-
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yra Mesopotamijoje, gulinčioje 
inž poros tūkstančių mylių 
nuo jų tėvynės. 

Keisčiausiu, kad kalbant a-
pie dvi kraujo rusi užtylėta, 
kuomi jiedvi skiriasi viena 
nuo kitos. Mes žinome ketu
rias žmogiško kraujo įvairy
bes kiekviename to paties 
žmogaus kūne: baltieji gru
mulėliai ir raudonieji grumu
lėliai, paskui šviefms kraujas 
išaiešiojautis degį po kūną ir 
tamsus kraujas grįžtantis į 
plaučius su smalkėmis, arba 
anglerukštimi. Bevardžiai iš
radėjai dviejų kraujo rųšių nei 
neminėjo tų keturių skirtumų, 
nei nepasakė kaip tie skirtu-
mai isrod6 vienoje naujai at-

jie išrodo kitoje. 
Pereitą rudenį Amerikos ta

riamieji mokslininkai prigąz-
dino žmones išrasdami busian
čią pasaulio pabaigą. Dabar 
skelbiamas tokios pat vert4s 
mok&liškas išradimas. Tada 
reikėjo nukreipti žmonių do-
<mą nuo plieno streiko. Dabar 
yra kitokia priežastis. Didie
ji žydų leidžiami laikraščiai 
trinus dienomis prieš Velykas 
turį parašyti kokį nors krikš
čionims nemalonų daigtą. Chi
cago Herald ir Examiner'iui 
šįmet pritruko'medžiagos tam 
tikslui. Apie kraujo sudėtį ir 
jos bandymus nieko neišma
nąs laikraštininkas pagarsino 
naują išradimą kraujo tyri-

rastoje kraujo rūšyje ir kaip j nėjimų srytije. 

Tuomtarpu Kautsky ir Ber-
nstein, du didžiausi "nepri-
gulmingi" vokiečių socijalis-
tai, šiandien jau apseina taip, 
kaip Amerikos vyskupai ra
šo. Vokiečių radi kai lakiausie
ji socijalistai nežiurį, kad 
yra griežtas ir didelis reika
lų skirtumas tarp vokiečių 
darbininkų ir Amerikos dar
bininkų. Tuodu seni socijalis
tai kitados skelbė vien kovą 
tarp priešingų reikalų. Šian
dien juodu jau neminėja ko
vos su 'pergalėjusiais juos 
amerikiečiais, nepyksta ne! 
ant to, kad penkiolika mili
jardų dolierių, kuriuos už
dirbs vokiečių darbininkai, tu 
rės būti išvežta į ne vokiečių 
šalis ir augš,tų algų pavidalu 

'išdalinta Uevokiečiams darbi
ninkams. Vyskupai rašo apie 
juStice 4r charity. Kautsky ir 
Bernsteinas palieka tik cha
rity. 

Kalti yra kapitalistai, 'kad 
materijalizimi gyveno. Kalti 
yra ir socijalistai, kad mate-
rijalizmą darbininkuose pra
platino. Vokiečių socijalistai 
jau suprato- kad materialis
tiškoji kova't i Iv nelaimes dau
gina. Aiueiikoje gyvemmtie.įi 
socijalistai, imdami dideles 
algas dar to nejaučia* ir pyk
sta ant vyskupų, už ką šitie 
sako, kad ne kova, tik teisybė 
ir meilė turi sutaikyti žirni
nių gyveninuj su žmonėmis. 

gė nuo lietaus ir sniego. Be 
neprigulniybės nėra žmoniško 
gyvenimo mūsų išvargintai 
tautai. Po neprigulmybės sto
gu gyvendami jau galėsime pil
nai išskleisti dvasinės kultū
ros sparnus, pakilti ekonomi
niai ir visai pergalėti skurdą. 
Lietuvių genijus jau nesveti
mųjų vardą kels, bet tarnaus 
savo žemeliai. Dėlto tai yra 
brangi mums nepriklausomybė, 
dėlto lietuviai kariauja, ener
giją ir turtą aukoja. Dėlto tai 
visi męs, kaip vienas, turime 
ją remti, turime ją ginti, kada 
jai pavojus gresia. Dėlto tai ir 
Amerikos lietuviai negali pri
sidėti, dėlto tai yra tveriama 
Lietuvos neprigulmybės bei 
Laisvės Sargų Sąjunga. 

Amerikos lietuviai! Jūsų čia 
kolonija skaitiinga, turtinga 
ir galinga. Jųs galite vargšę 
Lietuvą netik sušelpti, bet auk
su apiberti. Mes tą ir Lietuvo
je būdami žinojome, tik netu
rėjome perdaug progos tam įti
kėti. Amerikos lietuviai skaito
si daug išmanančiais, daug 
svieto mačiusiais, su kuriais 
malonu ir sueiti ir pasišnekė
ti.' Lietuvos lietuviai savo atli
ko—prikėlė iš kapo savo tėvy : 

nę ir ištraukė ją iš trigalvio 
slibino nagų ir turi šiandie ką 
papasakoti ir, jei norėtų, tai ir 
pasigirti. Dabar jus~ų eilė, ahie-
rikiečiai. Ir visos Lietuvos 
akys žiuri, visos ausys klauso, 
ką Amerikos lietuviai pasakys t 
Amerikos' lietuviai turėtų pa
dėti savo broliaujl kariauti už 
neprigulmybė. £et , sako, ką 
mes galime padaryti, pertoli 
gyvename.. . Norėtumėm, bet 

krašterj g a l i n i . 
Kaip tai negalite.' Ar jau į 

Lietuvą kelią pamiršote t Lie
tuvos respublika paprašė nedo
vanoti, bet paskolinti. Ar ir tai 
negalite i Jei taip ištikrųjų bu
tų, tad klausimas kiltų: ką 
abelnai Amerikos lietuviai ga
li ? Jei liuosanorių nėra* jei nuo 
Paskolos šalinamasi, tad, be 
abejonės, Lietuva pasakyt".: 
didelė Amerikos kolonija, bet 
išpusta kaip "Krolestwo Pol-
skie." Tokios gėdos ir sapne 
negalima prisileisti, tokios ne
garbės reikia bijotis. Atėjo nū
nai jūsų gadynė, Amerikos bro
liai ir sesutės. Jųs turite netik 
savo, bet ir pačios Lietuvos 
vardą šioje šalyje augštai pa
statyti. Lietuvos neprigulmybė 
remiasi ant visuomenės susi
pratimo bei kultūros laipsnio 
įf ekonominio stovio. Dar su 
lietuvio susipratimu pusė bė
dos. Sunkesnis ekonominis 
krašto likimas šiuo momentu. 
Tad į šį dalyką reikia sukon
centruoti dabar visas pajiegas. 
Šiandie dar tebėra gyvas pa
matinis mūsų uždavinys: ap
saugoti tą brangią nepriklau
somybės taurę; rytoj, rasi, jau 
g a l ė s i m į jtį, p i l t i braĮi^cų l i e t u -
viškos kultūros midų—demo-
kratybės ir gerovės ir l»endrai 
•isi naudotis."* .Negaišinkim 
energijos del menkų asmeni
nių, ar srovinių, nesusiprati
mų, juk darbo kalnai prieš 
mus, o brangus laikas taip 
greitai bėga. Atgal į Lįetuvą! 

P. Žadeikis, 
L. A. Majoras. 

Xe\v York City. * 
Kovo'3l d:, 1920-m. 
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Vyrę ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
MUSIĮS Istema ir mokymo toudu jųa 
trumpu laiku iamokaite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose j|uvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko~ 
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuriom 
madų knygos. 

MASTER DESia iHNG 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CU1CAGO. 

Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
PottsvlUe, Peana. 

Su visomis ligomis priima 
Nuo i iki 16 vai. ryto 
Nuo 1 lkl S vai. po pistų 
Nuo 4 iki $ vai. 

nuo i 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto !fci 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASUI,AXD A V L M E 
arti 47-tos Gatvės 

fc»-»«»-»»»»-»"«»-»»-'"--* •» 

Dr. L L MAKARAS 
I vietų vi* Gydytojas*ir Chirurgas 
Roeelaadc: 1«MS So. Mlfffttg— Afe. 

< Telefoną* JPuUauua U» ir PaUntaa I l M 
Ohicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik K et \ ergo rakake ano 6:30 Iki 7:M 
f TelefeajM Terd* 7*1. 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LrETUVIS ADVOKATAS 
4648 S. WOOD STRBET 

7«6 W. 18th 8TREKT 
CHICAGO. 

Mdttnley 4320 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graboriue patarnauja, laido-

tuvės* ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
slšau) ti o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chicago, UI. 
TeL Canal S l t t . 

» -

JOSEPH C. W0L0N 
. lietuvis Advokatas 
M KO. LA SALLB 8TREET2 

Gj-venimo TeL Humboldt 97 
Tas arais S 911 W. 12-nd Straet 

Tel Rockwell C999 
CHICAGO, ILL. 

DR. J. SHINGLMAN * 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
Res. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 9454 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
Pim » » > » » » » » » » • » • • • • • • • • • • , , 

4 
PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRKOL'B 
UKTUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Perkels savo gyvenimo rista | 

Brlghton Park. 
M14 W. 43rd Htreet., 

Tel. McKinley J8I 
Ofisas: 1757 W. 47th Sa, 

(47 4r Weed ra* . ) 
^Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 6:t0 iki 
Tt:30 vakare Nedėllomis • iki I I rytai a 
! Tel. Boulevard 190 
j . , ą a 

PIRIHTE KARAS TAUPO
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

l l l l l l l l l I l i i m i l l U l I H U l i H I B I I I I I I I I I I I I I I I I l i 

ERNEST WEINER 
ORY OOODS 

18C0 W. 47th kamp. W«od Sta. 
Mas duodama dvigubas ^TM^TM 

Ketvergais ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime ganaamJL 

Visokie materijolai, vaikams draba-
alai, stebės Ir jakatea. 

**mm 

Pluksnos 
79c 

• • 1 1 i -

Pluta 
79c 
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TAUTI 

1. Tautii 
.Taryba įsi 
buletiną. 

2. Tautii 
Taryba 
ne Katali 
Mergaičių! 
sutartyje 
Ypatingai 
vus i s <ve\ 
stijas. 

3. Tautii 
Taryba d| 
kad susi vii 
nėmią Moti 
bių Organj 

4. Tauti 
Taryba įsi 
rodą. 

5. Tautii 
Taryba į̂  
biurą. 

Tas b| 

a) Pers 
b) Jutoj 
c) Atst^ 
d) Tvai 

Kasi 
BUH de< 

sutraukusi 
kes niot< 
beiidran 

:: 1 

L 
Smagu 

mųs koku 
eių kuopcJ 
čios nau(] 
Pastaruo: 
žyuiios ja 
A. M. 
prakalbini 
tris bevel 
teikia ak; 
pamokini) 
taip ir 
ciams. . 
riais, slii| 
gomis. 
kuoj>a re 
palaikyinl 
ir parapij 
ko ]5at*u[ 
lietuvių k 

Balandi 
pirmą pc 
dins *'Au] 
dinime d j 
niėję seeij 
K.Mikalj 
KrenciusJ 
Zakaras; 
Zaleekaitl 
kad cicei 
karui,, ne 
eiaa pirk.̂ j 
los bo'iiŲ.I 

,N] 

Balam 
balius Š\| 
atsilanką 
lietuvių, 
vanos ti< 
šokiuose. 
mas lieti 
"Ištikimi 
meldžiau! 
apylinkių 

PLUNKSNOS. 
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TAUTINIS KATALIKIŲ MOTERŲ SUSIRINKIMAS, 
(Pabaiga) 

Veikimo atskaita. 
1. Tautinė Katalikių Moterų 

.Taryba įsteigė save mėnesinį 
buletin$. » 

bas jau pradėtas ir jau turi 
apie penkis tūkstančius veikė
jų. Sąrašas viešų veikėjų bus 
centru raštinėje. Reikalaujan
tiems bus duodami patarimai 
bei kalbėtojai. Reikalaujantieji 

2. Tautinė Katalikių Moterų I kalbėtojų pagelbos, skyriai, 
Taryba susitars su Tarpta*ti- ;>patys padengs prie to susida-
ne Katalikų Sąjunga Jaunų | raiuias lėšas. 
Mergaičių Apsaugojimui; gi 
sutartyje gelbės bei auklės jas. 
Ypatingai globos jas atvažia
vus iš svetur į Suvienytas Val
stijas. 

3. Tautinė Katalikių Moterų 
Taryba dės visas pastangas, 
kad susivienyti su Tarptauti
nėmis, Moterų Katalikių Vienf-
bių Organizacijomis. 

4. Tautinė Katalikių Moterų 
Taryba Įsteigs keliaujančią pa
rodą. 

Lavins kalbėtojus bei veikė
j u s , mokslus bebaigiančiųjų 
tarpe, kad reikale butų kam 
viešame darbe pratarnauti. 

Kaslink informacijos. 

Biuras dės visas pastangas, 
kad susipažinus su visais pa
sauliniais judėjimais ir supa
žindins viešuosius veikėjus su 
tikrąja krikščioniškąja pasau
lėžvalga. Duos progą veikė
joms, tam tikruose susirinki-

5. Tautinė Katalikių Moterų m m ) s e < S U 8 i m a i n v t i n iįu tiiiiis. 
Taryba įsteigs darbo g m m a | Į v a i n j 8 nuomonių išsireiškimai 

tilps mėnesiniame buletine biurą. 

Tas biuras veiks sulig 
nuostatą. 

i 

a) Personalas. 
b) Informacija. 
c) Atstovybė. 
d) Tvarkymas. 

Kaslink personalo. 

—Tarybos organe. Biuras su
sinės su viso pasaulio katalikių 
moterų veikimu. Noriai nuro
dys savo veikimo bndą, by tik 
kam pagelbėjus veikime. Suži
nos Įvairių įstatų l'ormuliavi 
nms ir dažiurės, kad jie butų 
naudingi žmonijai, o ne vien 

Bus dedamos pastangos, kad j pavieniams. Gaminamos teisės 
sutraukus veikliausias katali
kes moteris iš visų ,valstijų 
bendran veikimam Toks dar

bus garsinamos buletine 
ar jau bus platinamos laiškuo
se. 

M • • ! • ! • » • • » » » » » » » n c • • » » » » » » » • » • • • » • • » • • • • • » m « i » » » « » » į | | 

LIETUVIAI AMERIKOJE J 
CICERO. ILL. 

Smagu yra pranešti apie 
mųs kolonija*; jaunimo L. Vy
čių kuopos darbuotę Bažny
čios naudai ir tėvynės labui. 
Pastaruoju laiku čia susispietė 
žymios jaunimo pajiegos. P-as 
A. M. ftaekus, pasižymėjęs 
prakalbininkas, kas seredą per 
tris beveik mėnesius teikė ii 
teikia akyvų žinių ir naudingu 
pamokinimų kaip nariams, 
taip ir atsilankiusiems sve
čiams. Del to kuopa auga na
riais, stiprėja naujomis pajie-
gomis. Keturioliktoji vyčių 
kuopa rengia vakarus nevien 
palaikymui organizacijos, bet 
ir parapijos naudai ir neatsisa
ko patarnauti kitoms Cicero 
lietuvių katalikų draugijoms. 

Balandžio 11 d. vyčiai rengia 
pirmą po Velykų vakarą. Vai
dins "Amerika Pir tyje . ' ' Vai
dinime dalyvumą ims pasižy
mėję scenoje asmenys, kaip pp. 
K. Mikalauskas, J . Kudirka, A. 
Krencius, M. Karkauskas, A. 
Zakaras; p-lės: B. Šietraitė, 
Zaleckaitė ir kitos. Tikimės, 
kad cieeriečiai prijaus tam va
karui,, nes už likusį pelną vy
čiai pirks Liet. Laisvės Pasko
los bonų. Vytis. 

DETROIT, MICH. 

,NEWARK. N. J. 

Balandžio 17 d. Ims didelis 
balius Šv. Jurgio svet., į kurį 
atsilankys daugelis čia augusių 
lietuvių, nes bus duodama do
vanos tiems, kurie pasižymės 
šokiuose. Šis vakarėlis rengia
mas lietuvi ų-amerikonų vardu: 
ikIštikimieji Vaikinai." Tai-gi 
meldžiame visus lietuvius is 
apylinkių atsilankyt \ balių. 

A. V. 

* - i T f t A T I S F A B I J O N A S 

A P E T R A T 1 S & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

REAL E S T A T E I N S M R A N C E 

ElIROPEAN AMEPICAK BURFAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokort«s 

l N J O X > \ W I J L . Š i \ S 
324) So Halsted Street, Chicago Illinois 

Kovo 28 d. buvau pakviestas 
Detroitan sutverti Lab. Saj. 
kuo|«]. Išvažiavau, bet, ant ne
laimės, trūkis pavėlavo ir ne
galėjau laiku pribūti. Nuvykęs 
Detroitan ir nusiskubinęs sve
tainėn radau nedidelį būrelį 
susirinkusių žmonių. Jei ne vie
tos klelnmas, kun. F. Kemėšis, 
gal buėia nieko jau neradęs. 
Nepribuvant man paskirtam 
laike, išėjo kalbėti kun. Kemė-
sis. 

Sutverus kuopų, kuriai iš ei
lės teko 19 numeris, tuojau 
iš vienos šeimynos trys patapo 
garbės nariais. Daug buvo to
kių, kurie pasižadėjo į mėnesį 
mokėti po 1 dol., kiti po 50c. 
Vienas asmuo, kaipo garbės 
narys, deda ant stalo 140 dol. 
ir prašo jo pavardės negarsin
ti. Tai-gi tą patį vakarų vos -už
gimusi nauja Lab. Saj. kuopa 
jau turėjo o garbės narius ir 4 
antro laipsnio, o sąrašų papra 
stų narių nespėjau paimti, nes 
vėlus buvo laikas, skubinausi 
grįžti namo. 

Tai-jri t u r i u p r a n e š t i , kad iš 
naujos Lab. Sąj. 19 kuopos 
parvežiau 230 dol., kaipo pri
klausančią mokestį Centrui. 
Kitus pinigus kuo^a pasiliko 
savo ižde. 

K uopos valdybon inėjo veik
lus asmenys, ypač moterys, to
dėl galima tikėties, kad savo 
veiklumu 19 kuopa pralenks vi
sas senesnes kuopas. 

Pradžioje minėjau, kad susi
tvėrus kuopai tuojau iš vienos 
šeimynos trys patapo garbės 
nariais. Tai-gi toji šeimyna 
yra p-nų Perminu. P-nia Per^ 
minienė liko išrinkta ir kuopos 
pirmininkė. 

Negaliu aprašyti visų įspū
džių, kokius įgavau tų vakarų 
būdamas Detroite. Didelė gar
bė priklauso detroitiškiams, 
kad atjautė mųs našlaičių var
gų, skurdą ir pagreitino darbų 
—įsteigti jieins prieglaudos 
namų. 

S. Jucevičius, 

Kaslink atstovybės. 
Bus biuro priedermė žkioti 

įvairius politinius bei tautinius 
judėjimus, suvažiavimus bei 
apvaikščiojimue, susinešti su 
valstijos ar kitais veikėjais, 
taip kad katalikės moterys ga
lėtų dalyvauti tokiuose suma
nymuose. Reikalui esant su
teiks kalbėtojas. Tuojau po pir
mam susirinkimui praneš val
džiai bei įvairieiųs veikėjams, 
kad yra susitvėrusi Tautinė 
Katalikių Moterų Taryba, ir 
kad noriai visur patarnaus. 

Kaslink tvarkymo. 

Biuras turės atlikti nemaža 
tvarkymo. Tas prigulės nuo to, 
kiek Taryba turės darbų. Čia 
reikės ateivių mergaičių klau
simą dažiurėti. Mergaites ap
saugoti nuo baltosios vergijos. 
}vairus vieši veikimai prigulėk 
nuo biuro inieijatyvos bei tvar
kymo. 

Biuro vedėja. 

Nereik nė kalbėt i , kad b iu ro 
vedėja tur? Imti prie biuro gy
venanti ir visų laikų vien tik 
biuro reikalais užsiimanti, ga
bi, katalikė moteriškė. Čia rei
kalinga iš visos šalies gabiau
sia. Nuq jos priklausys biuro 
pasisekimas. .Tvirtai fikime, 
kad katalikių moterų tarpe yra 
nemaža gabuj ir pasišventusių 
veikėjų, ir kad iš jų kuoga-
biausia užims vietų. 

Tris dienas. 
Susivažiavimas traukėsi išti

sas tris dienas. Kaip matome, 
Suvienytu Valstijų katalikės 
moterys užsibrėžė sau rimtų 
bei prakilnų darbų. Kaip mato
ma, to darbo imasi labai nuo
sekliai. 

ČEVERYKAS ANT KITOS 
KOJOS. 

(ieriaus apsisaugti negu 
jausti gailestį taupymo klausi
me. Pinigai, kurie stovi už il
gas valandas proto ir rankų 
darbo, ir kuriuos su taupyt at
sėjo išsižadėjimas savęs ir 
daug pajiegų, turėtų būti ap
saugoti visais budais. 

Skirtumas tarp apsaugojimo 
ir neapsaugojįmo taupytų pi
nigų aiškiai matyt iš sekanėių 
dviejų atsitikimų.Jurgis Dimi-
binskas iš Greenburg, Penua. 
paslėpė savo sutaupytus pini
gus sename čeveryke, kurio 
paskui nepaslėpė,bet paliko pa 
prastoj vietoj namuose, tikėda
mas, jog niekas neims tokio vi
sai neverto daigto. Bet An
drius Olvekas, draugas, kuris 
gyveno toj pačioj vietoj* nuta
rė grįžt į "senųjų tėvynę" ir 
sugrįžęs norėjo parodyti savo 
draugams kokius čeverykus ne
šioja Amerikoj. J is paėmė tų 
Jurgio čeverykų su savim. 

Kuomet laivas buvo 
netoli Rotterdamo, jam 
pasakyta tapo, jog jis turės 
mokėt'$25 muito ant seno ce 
veryko, bet nenorėdamas tų 
daryt, įmetė eeverykų į jūres 
su Dumbinsko $3,000. Tie $3,-
000 buvo Dumblus k o gyveni
mo taupymais ir taip pražuvo 
ant visados. 

i 

. Ponia Struen, kuri taij>pat 
turėję $3,000, už savo taupy
mus pirko Laisvės Paskolos 
bonus ir Karės Taupymo Ženk
lelius. Nesenai jos krautuvę 
apvogė i r vagiai paėmė visus 
svarbius reikmenis. Ponia 
Struen nebuvo susirūpinus 
pi-aganUrrime jos Paskolos Bo
nų ir Karės Taupymo Ženkle
lių, nes jie buvo registruoti jos 
iwrdu ir vagiams nebuvo jo 
kios naudos. J i galės gaut vi 
«4us savo pinigus, nes registra
vimas (valdžios) apsaugos 
juos ir ji galės gaut kopijas tų 

•skas niekuomet neatgaus savo 
$3,000 iš juriu. 

Pirkite Karės Taupymo 
Ženklelius. 

AMERIKOS BALTIJOS KO 
VOS FRONTAS. 

Syga . — feiatadie Amerika 
ta r i tminų kovojančių frontų 
Baltijos viešpatijose sulaiky
mui baisaus sukilimo ligų, ku
rios gresia sunaikinti ištisas 
provincijas arba apskriėius, ir 
Amer. gydytojai su seserimis 
sutinka neišpasakytų sunkeny
bių, vargų ir pavojų šiuose ko
vojančiuose frontuose, besi
stengdami gelbėti žmonijai. 

Amerikos Raud. Kryžius da 
ro visas pastangas užlaikyti 
uolumų, viltį ir pasitikėjimų 
Baltijos žmonių. Vyriausioji 
stotis randasi Rygoje, persona
las randasi pavojingiausiose 
vietose Baltijos valstybėse. 

Rytuose turi 20 gydytojų 
Narvoje, kurie kovoja su šilti
nės (tyfus) epidemija. Pie
tuose jos darbininkai dasiekė 
Dvinskų, kur jie suteikia 40,-
000 itepijimų del apgalėjimo 
rauplių (small pox) plėgos. 
Vakaruose, Lietuvoje, jie pa
silsi nuo tų visų epidemijų, bet 
čia jie veikiau kovoja su ligų 
nukreipimo (epidemijų) dar
bu ir mėgina sutvarkyti ligon-
bučius. Skersai Baltijos jūrių, 
drapanas išdalino 160 mieste
liuose Finlandijoju ir Laplan-
dijoje, kur žmonės nieko neturi 
kaip tik skudurus del apsirė 
dymo, ir dabar organizuoja 
svarbių pabėgėlių pašel]>os 
projektų Karelyje ir kngor-
mannlamle. 

Lietuvoje, Kstoi.; joje, Latvi
joj, Finlandijoje, Lir>landijo
je, Kareįyje ir lugermannlan-
de Jaunutis (Junior) Raud. 
Krvžiaus skvrius užsiima dar-
bu, dalina tarp vaikų drabu
žius. 

REIKALAUJA. 
D A R B I N I N K A I IK SOKTIvIUAI 

Turi kalbt'ti Angliškai. 
I I L L K K T O N L U N D R Y 

1801 Fanerom Ave. 

RKl KALINGI. 

Jauni vaikynui 18 metų ir dau-
Kiau už klerkas Paetoj . 50 j va
landa. Atsišaukite IHiMtiuustcr'.s Ol'-
i'kt\ Kuom 35S, l'trst Office Building. 

ANT PARDAVIMO. 
Ant pardavimo properte Southsi-

clej geroj l ietuvių apgyventoj apie-
linkej parsiduoda iš priežasties li
gos, h a n d o s neša $86.00 mėnesių 
kampinis. Kaina $6,500. 

226 VV. 46 Stroct. 
Savininkas užpakaliniam namo. 

P A R S I D l ODA LABAI PIGIAI. 
Kondžių krautuve, labai geroj vie

toj prieš -pat lietuviški;, bažnyčia ir 
viešąja moMftįa. Del" labai svarbios 
priežasties priverstas parduoti. Del 
platesnių žinių kreipkitės: 

A. J. 
4614 So. Wpod Street 

* " - J . 
Lab. Saj. Centro agit. garantijų, bet Jurgis Duinbiu-

ANT P A R D A V I M O : 
Dviejų lubų mūrinis žtoras su 3-tla-

tais del šeimynos, su stock'ų, moder
niškas ir gerai apmokantis , randasi 
geroj vietoj arti Bažnyčios ir mokyk
los ant Š7 Gatves j rytus nuo Halsted. 
Ats išaukite 

Slavic Sale & K\<.lu»ngo 
1315 W. 18 Str. 

P x \ R K U ) l O D A NAMAS SCJ BIZNIU. 
Iš priežasties ne t ikė tu l igų ir sun

kiu operacijų — eąmu priverstas 
parduoti savo narna su "Real Estate, 
Insurance ir Saftey Box Vaults", 
bizniu. 

Tas namas parsiduoda labai pigei 
ir su lengviomis išilgomis. 

Del tolesniu informacijų kreipki
tės pas, 

A. .i. LKA40NT, 
4847 W. 14 St., Cicero, UI. 

BAR<;I:NAK 
Parsiduoda. 2 pagyvenimu po 6 if 

7 ruimus ant cemento l'ondamento, 
vanos, šviesus-, ant Ko. l'aulina St. 
arti Clarfield Blvd. 50 pėdų Lotas 
geriausiame padėjime kaina pigiau-
se kas pirks greitai suvininkas ki
tame mieste atsi lankikite vakarais. 

Joe AVilliam> 
4501 IS. Paul ina St. 2 Lubų 

REIKALAUJA 

LEIBERIAI. 
Del foundree, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

39th & Stewart Ave. 

1 REIKALINGAS. 
tuejaus atsakantis Vargoninkas ži

nantis gerai savo amatą. Kreipkitės 
i 

"Draugo" Administracija 
1800 W. 46 Street Chicago, IU. 
K. V. 

VAIKAI. 
Del Ot'fico darbo 18 metų am

žiaus ar daugiau geras algos pra
džiai, gera proga prasilavirrt. 

Atsišaukite Cashier 44 5 N. Sacra-
mento Blvd. 

G R I F F K N \ \ H I I ; I . OO. 

R E I K A L I N G I TKUCKERIAI I R 
L E I B E R I A I . j 

Vyrai^de l vidujinio darbo, ware-
liousej. Pastovus darbas. 5,0c. j va
landa. 

Gumbinsky Bros. Company. 
Kanip. I niou ir Lumber Gatvės. 

Ant C. B. ir Q Tracks 

R E I K A L I N G O S MOTERIS. 

Del f ab r iko da rbo , pas tovus 
darbas gera mokestis, atsišau
kite: 

Pullman Couch Co. 
3759 S. Ashland Ave. 

COIL VINIOTOJAI. 

Prityrę, Augšeiausios algos 
uiokama pradžiai ir Bonus. 

Thordarson Eleetric Mfg., Co. 
501 So. Jefferson Str. 

R H H t A M N G I 
MEC"H.\NIK.\1 I R I I M U UI VI 

PAŠTO V I S D A R B A S 
GERA MOKESTIS 

Assembling ir bench darbas: machi -
nu operatoriai ant gasal ine inžino; 
ta ippat vyrai del kalvystes ir fousdres. 

1 ̂ ei beria i 
del vidujinio darbo ir laukinio darbo. 
1'amatykite Mc. Herinanson, Briggs 
House, Kamp. Kandolph A: "VVells 
Street, Chicago, kiekviena diena šia 
savaite ir Nedel ioj Balandžio 11, arba 
rašykite ar ats i lankykite į Employ-
ment Office of 

« D A COMPANY 
H a n e j . III., 

Chicago suburb. 

KON VJBRVU IiANKSTYTOJIAI 
l'rityrę $2 5 garantuojama taip pat 

mergai tes kurios nori mokintis , dar
bas pastovus. 

Scrviee Envc lope Co., . 
1829 Be lmont AVe. 

MOTERIS I R MERGAITES. 

Lengvas, švarus fabrikas, prityri
mas nereikalingas, išpradžiu mokama 
$ Iii.00 ir Bonus su gera proga pakyli-
mui. 

Thordarson KkMtric Mfg. Vo. 
501 So. Jefferson Str. 

/Z 
** f^*"^^^"*^*-^ ,A 

.PIRMAS KŪDIKIO METAS YRA 
SVARBIAUSI 

Jo tinkama pradžia gyvenime priklauso nuo 
maisto gaunamo pirmuose dvylikoje mėnesių. 
Maistas sudrutinimui kaulų ir stiprinimui kojų 
turi būti atsakantis, maistingas, ir gero skonio 
—tuo tarpu turi būti lengvai ir pilnai suvirš
kinamas. Jeigu pati motina negali žindyt ku- . 
d i k i o ' 

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MILK) 

Turi buti pirmutinė mintis. Trįs gentkartės motinu 
pasivadavo juomi. Ea^rlc Brand labai rekomenduoja
mais ir patariamas daktaru dėlei jo švarumo, saugu
mo, lengvai prirengimo ir gatavai suvirškinimo. 
.l<Mgu jūsų kūdikis netaL-psta kaip reikia, ĝei jis ne
ramus ii- piktas—tai gal maistas jam kenkia. Pasius
kit šiandien mums kuponą ir mes dykai prisiusime 
jūsų kalboje a<pie maitinimo instrukcijas, taipgi 
penkesdešimts keturių pusi. knygą apie kūdikius, kur 
p; .'koma, kaip užlaikyti kūdikius tvirtais ir sveikais. 
Eaglc Brand. padalytas iš geriausio karvės pieno ir 
malto eukraus, tinkamiausias del stalo — jį galima 
naudoti visur kur reikalinga pieno ir cukraus, ir jis 
yra daug pigesnis. Bandykit ji su kava arba šokoladu. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

i!' 

»i.s Labclis ir Vardas 
yra Jums Gvarantija 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no • 
rimą knygutę ir prisiųsk jį į 
m u m s ŠIANDIEN. 

r 

Mrs 

City 
State ( 8 ) 
. . . .Nurodymai apie Valgius : 

INSTEIGTA i857 M. • • • • Kūdikiu Gerovė j 

KiU Borden Produktai : 
Borden'.s Evaporated Milk Borden's Malted Milk 
Borden's condensed coffee Borden's Milk Chocolate 

T)1 t"|o5oVN"coS^ f 'y 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksite F A R M A 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija Wisconsine, kur jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai ge
ra ant kurios v iskas labai gerai au 
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
D a u g u m a mūsų pirkėju buvo išvaži-
nėja po daugel valstijų bet tinka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi a p 
linkui miesteli kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar yra proga 
kel iems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes t rumpame laike bus bu-
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar žeme labai pigi suliginant su 
kitu kompanijų prekėms tai mūsų 
bendrovė* parduoda" per pus pigiau. 
Gražios upės ežerai dabina visa a-
pielinke, visur geri keliai kad ir 
blogiausiame ore visur ga l ima i š 
važiuoti, žodžiu sakant visi p a r a n - \ 
kūmai del farraeriu yra ant vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma 
ir dainuojama, taip tenai gyvenan-
tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi 
Lietuvoje. 

K a s norite platesnių paaiškinimu, 
tai prislijskite savo adresą, o mes 
prisiusime j u m s knygele su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
plonu. 

» 
Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago. 

FARMOS" ŪKĖS. 
Jau didžiumas net nustojb vi lt ies 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. 'Ka gal ima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų turtas auga kasdien 
ir m e s turim l inksma gyvenimą nes 
nesigirdi a imanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit . sau 
farma bet kųr 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 pa tarsim kur 
gal ima surasti l inksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe m e s 
čionai turim «itt>y>v!Ji«ty»+ i> .':. .u-
gystės ir parapijas ir VISOKIUS* pasi
l inksminimus musu kolonijoj jau y-
ra ir gana turtingu Hetuvių ūkinin
kų m e s savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobil ių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svet imtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta m e s pasi-
gelbstim v i e n s , ki tam n e t ' s v e t i m t a u 
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai į pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks m e s 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. • GATbla-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie šv. Antano 
Draugystės , Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso m e s turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu :M 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 
c-o Kaz. Daunoras 

VALDŽIOS 

ČEVERYKAI 

Paskutine proga įsigyti Genuine 
Army Shoes. kurie s-u laikų bus 
verti aukso. Kaina mūsų šapoj 
$2.90. Siunčiame Parcel Post, C. O 
D. į bile vieta mieste ar už miesto 
Jeigu netiks piningus grąžiname 
kuomet $1.00 užmokamas iškalno. 
atgralios. Pabaigoj karės valdžia tu 
rėjo suvirs* 20,000 porų čeverykų 
V-:"'* ?"~rcMrr ."' ea juos 
i....... „~-~e pataisėme uždedame 
gera. skūra. J ie dabar 
yra verti $12. Užsisakyk DABAR 
Nudažyti juodai 25c. extra. Jei
gu negali pats atvažiuot parašyk 
arba telefonuok. Priduok size ir 
$1.00 o m e s prisiusime čeverykus. 
KIXGSLEY T I R E & SHOE CO. 

3852 Cottagc Orove. 
Telefonas Doug. 5722. 

Atdara Vakarais iki 7:30 

Talefonaa Pu l lman €1 
DR. W. A. MAJOS 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 11710 MichJfan Ave. 
Adynos 8:St Iki 9 išryto — 1 Iki 
S po pietų — f : M Iki S:t« r a k a r * , 

Nedėl lomls nuo l t iki 11 išryto 
% » • » » • • • • • • » • • • • • • • • • • « » » ! 

' • • • • ^ p p e e w p j w ^ » * ^ p e 
TalefottM Pullman S9fJ 

Or. P. P. ZALLYS 
lietuvis Dentistai 

10SS7 So. Michigan, Aveoue, 
» • • • ! • • • . m . 

VALANDOS: 0 Iki • 

f • » 

DR, S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
\ Ofisas Ir Gyvenimo viet* 

3252 So. Halsted Str. 
Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo t lk1 
* po pietų: nuo 7:30 Iki 9:H0 vakare 

Telefono*. Yarda tS44 
Ofisas: 4712 So. Ashland Are . 
VaL 4:30 Iki 7 v. vak. 

Telefoną* Drorer 7S4S 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. MorguL Street 

CHICAGO, OiLIKOIfl 
Telefonas Y arda 50M 

Valandos: — • iki 11 Ii ryto; 
t po plato lkl t r a k NedAjlo-
mis nuo B Iki 8 ral. vakar*. 

ft»±m m • » » • - • m • • » • • » • » » » » w ^ { 



DRAUGAS Antradieni?, bal. 6 1920 m. 

K«M ' * » » » • » • • » • • • » M 

CHICAGOJE. 
. « , » > 

• • • « KATALIKIŠKOS ŠVENTES APIPLĖŠTA VAISTINĖ. 

Antradienis, bal. 6 d. 
Šv. Celestinas. V. Celsas. 

Trečiadienis, bal. 7 d. 
Šv. Hermanas Juozapas. 

Paimta daug-elis svaigalų. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

I š BRIGHTON PARKO. 

DARBININKAI REIKALAU
JA ALAUS IR VYNO. 

Taippat priešingi dienos švie 
sos taupymui. 

Volvku ryte vagiliai įšilau-
zv viiistinėn po ntiin. 13(>7 Sp. 
Morgan gat. 

Išnešta pąrinkttnos degtines 
vertės $2,.*>44; toalctiniu daik
tų vertės $400 ir cigaru su ei-
iiarctais vertės $.10. 

Cbicagos Darko Federacija 
pastarajam susirinkime pa
kėlė baisa, ka<l šaliai reikia 
sugražinti alu ir vvna. Tuo 
tikslu darbininkai ims veikti 
dabartinėj politikinėj kampa
nijoj. Norima, kad tasai 
klausimas butu padėtas parti
jų platformose ir kad jis Im
tu aiškus, be jokio veidma-
niavimo. 

Antrąkart Federacijos su
sirinkimas pasipriešino suma
nymui taupyti dienos šviesą, 
sulaikant laikrodžius viena 
Valanda paskiau. 

Pabalinus susirinkimo de-
nuneijuota New Yorko republi 
konai su demokratais, katrie 
iš legislaturos prašalino pen
kis soeijalistus atstovus. 

NEŽINOMAS PIKTADARIS 
PAŠOVĖ ŽMOGŲ. 

Svarbus susirinkimas L. L. 
P. bonų komiteto bus utarnin-
ke, balandžio 6 d., 8 vai. vakare^ 
parapijos svetainėje, prie 44-
tos ir So. Fairfield ave. Visi'1 
bonų pardavėjai būtinai priva
lot atsilankvti ir atsinešti sub-
skiipcijų knygutes, nes, apart 
svarbių svarstymu, bus kny
gų peržiūrėjimas. 

J . A. Mickeliunas, Pirm., 
J . K. Enčeris, Rast. 

PUNDatLAST! 
)ELF-ADJUSTING 

BRASŠJERES 
• - ' " < ""•» r, 

4 

DARBUOJASI PROHIBICI 
JINIAI AGENTAI. 

Vienoj kavinėj suareštuota 3 
žmonės. 

Aną vakarą po num. 2431 
West 24 gat, pašautas James 
Leebodv. Nežinomas žmogus 
pabarškino į duris. Kuomet 
Leebody atvėrė duris, nepa
žįstamas jį nutvėręs ištrenkė 
laukan ir pašovė. 

Pašautasis sakosi matės tą 
žmogų dažnai apsilankant pas 
šeimyną, gyvenančia, tuose 
pačiuose namuose» antrajam 
augšte. 

Policija suareštavo du žmo-
gu iš antrojo augšto. Polici
jos nuovadon paimta ir pa
šautojo moteris. 

PIRMAS A. L. R. K. MOT. 
SĄJ. CHGO'S APS
KRIČIO SPEKTA

KLIS. 1 

N°9 150 N°I5 ?GD 
SLENOhRl STOUT £ _ 

Jeigu tnvo krautuvininkas 
neturi. prisiiisk piningus 
ir init't'ii o mos prisiusime 
viena išmėginimui. Pašius 
lėšos apninkamos. 

NKMO HY<iIKMC - FAMHION 
INSTITITK. 

l)«*|>t. M. 2A Irvinu eiuoe N. Y. 

STREIKUOJA PARKŲ DAR 
BININKAI. 

Velyk u ryte prohibicijiniai 
agentai užpuolė Cafe L»afa-
yette, 619 So. AVabasb ave., ir 
suareštavo ten tris svečius, 
kurie, sulig agentų liudijimų. 
gėrę svaigalus. 

Suareštuoti: George Bliss, 
Louis L. Sachs ir C. K. Bur-
ton. 

West į r Lincoln paikuose 
sustreikavo gėlininkai ir kiti 
darbininkai, dirbantieji prie 
parkų padabinimo. 

.Reikalauja $150 per mėnesi 
ir sekmadieniais dvigubo vA-
mokesėio. 

Parkų komisijonieriai jiems* 
siųlo $14o ])er mėnesį. 

Ateinantį nedėldienį, balan
džio 11 d. A. L. R.-K. Mot. Sąj. 
Chicagos Apskritis rengia 
spektaklį Dievo Apveizdos pa
rapijos svetainėje (Union ave. 
ir 18th St.). Vaidins Marco 
Praga dramą "Draugas.** Be 
to bus solo, duetu, kvartetų. 
Šv. Kazimiero Akademijos 
auklėtinės skambins pijaną ir 
tt. Pasižymėjusios moterys ir 
mergaitės atliks kelete naujų 
monologų. 

Po programos šokiai^ 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Z. S., kom. narė. 

SUIMTA 9 INTARIAMI. 

NEPASAKĖ SU KUO MU 
SĖSI. UŽDARYTAS. 

Myrtle ir llelen Rvan ana 
vakarą pamatė gatvaitėje, 
kad jų brolis Corneliu.s pešasi 
su nepažįstamais. 

-Tuojaus pašaukė policiją, 
pranešdamos, kad jų brolis nu-
žudytas. 

Iš vidmniesėio tuojaus at
siųsta- specijalis policmonų 
būrys. 

Policmonai atrado Cornelių 
gatvaitėje su sukruvinta no- [ 
simi. Nepasakė, su kuo jis mu
šėsi. Tad ir paimtas už gele
žinių grotų. 

Tas įvyko palei 37 ir Hals-
ted gat. 

Po pastarojo bombų pame
timo mieste suimta !) intaria-
nii žmonės. Keli ju jau prisi
pažino prie blogų darbų pra
eityj. Sako, kad su bombomis 
atnaujinami nesutikimai tarpi* 
darbininku unijų vadų. 

STREIKUOJA LANGŲ 
PLOVĖJAI. 

Cliicagos viešojo knygyno 
bust*1 sustreikavo langų plovė
jai. Reikalauja $3(> savaitėje. 

MAŽIAU" PIKTADARY 
BIŲ. 

PATARIAMA PALESINTI 
PAUKŠTELIUS. 

Kuomet netikėtai miestą 
storai apvertė sniegas, dauge
lis veikėjų gerų žmonių do-
mą atkreipia į paukštelius, 
parlėkusius čia praleisti vasa
rą, bet pataikiusius šaltin ir 
sniegan. Patariama tuos pau
kštelius palesinti nors duonos 
trupiniais. Xes kitaip ju dau
gelis turės pražūti. 

row voun STOMACMS SAKT 

Po ralgrlul neužmiršk, kad geriau 
alaa vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC PraSaltna visus nesmagumui 
•uviršklnimo. o taa reiškia, kad r©t 
kla pamėginti viena. Parduodama 
pai vtaua aptiek oriua 

PASPORTC BLAVKAS 

PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Consultation Bu re-a u, Ine. 
35 S<). DearlK>rn St. (ii ieago. 

Room 206 

Praeitą savaitę Ohieagoje 
įvyko 297 visokios rųšies pik
tadarybės, pprniai tuo pačiu 
laikotarpiu buvo įvykusios 
308 piktadarybės. Taigi 11 
piktadarybių šįmet mažiau. 

Policijos viršininkas Gar-
rity* tą "sumažėjimą** išveda 
iš proliibicijos veikimo. 

PRANEŠIMAS AŠTUONIO 
LIKTIEČIAMS. 

Katalikų Federacijos 15 sk. 
(Ivat. Vienyb. 1-mojo sk.) po
sėdis įvyks šiandie, balandžio 6 
d., 1920 m., 8 vai. vakare, Die
vo Apveizdos parap. mokyklos 
kambaryje. 

Teiksis pribūti visi atstovai 
nuo visų draugijų, priklausan
čių prie Federacijos, nes turi
me daug svarbių dalykų aptar
ti. 

Kurios draugijos dar nepri
klauso prie Federacijos, kvie
čiame atsiųsti savo atstovus. 

Valdyba. 

A. t A. 
JUOZAPASYOKNIS 

Mirė nedėlioj 4 balan
džio 1920 — 44 metų am
žiaus. Paėjo iš Kauno 
Red. — Raseinių Apskr. 
Kunigo sodos. Paliko di
deliame nuliūdime moteri 
Barbora ir 5 vaikučius, 
Juozą, Antanina, Vikto
rija Eugenija, Anstake 
jus. 

Laidotuvės bus ketver
ge balandžio 8 — 1920 iš 
Šv. Antano bažnyčios 9 
vai. ryte į Šv. Kazimiero 
kapines. v 

Giminės ir ' pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse po 
num. 
4843 W. 14 St. Cicero, 111. 
mmmmmmmmmmmmmmm 

I š BRIGHTON PARKO 

DE VALERĄ GRYŠIĄS AI-
RIJON? 

Sakoma, j i s ten nebusiąs areš
tuotas. 

Londonas, bal. fi. — Laik
raštis Weekly Dispatcb rašo 
girdėjęs, jog Airijos respubli
kos prezidentas de Valerą ma
nąs iš Amerikos sugryžti Ai
ri jon. 

Tas pat laikraštis tvirtina, 
kad jei Valerą sugryžęs dau
giau nieku kitu neužsiimsias, 
kaip tik savo konstitucijuuV 
veikimu, anglų valdžios jisį s i l t n a m 

nebusiąs paliestas. Bet jei jis 
prisidėsiąs prie kėlimo bet
varkės, be abejonės, busiąs su
imtas. 

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

Seredos vakare, balandžio 7 
d., 7:30 vai., įvyks" mėnesinis 
L Vyčių 36 kp. susirinkimas 
M Kinley parko svetainėje. 
Susirinkimas bus tuo svarbus, 
kad reikės galutinai prisireng
ti prie paminėjimo Vyčių die
nos. Bus pranešįmų iš įvairių 
komisijų darbuotės ir tt. Todėl 
visus narius kviečiame laiku 
susirinkti. Susirinkimui pasi
baigus bus šokiai ir žaislės. 

% Valdyba. 

VALSTIJOS DEPARTA
MENTO PRANEŠIMAS. 

Amerikos piliečiams, keliaujan 

tiems į rytinę Europą per 
Šveicariją. 

Žmonės, kurie turi Amerikos 
pasportus ir keliauja j rytinę 
Europą per Šveicariją, gali ti
kėtis, jog bus sulaikyti Švedų 
militarės vyriausybės Baselyje 
pakol pakaktinai žmonių 
(1,000) suvažiuos pripildyt 
traukinį. Tie, kurie norėtų ap
sistoti viešbutyje Basei *e, lai
ke sulaikymo,, gali tą padaryti, 
bet turės užsimokėti savo iškaš-
čius. Kiti galės pernakvot ge
ležinkelio stotyje po militare 
sargyba. 

ūai žmonės panašus į 
šiltnaminius augalus. Negali 
kęsti bjauraus oro. Visuomet 
laikyk pakeltus langus miega
majam kambaryje. 

Kožną dieną vaikščiok vieną 
mylią, nereikės gydytojo. 

SIUNČIAME PINIGUS Į 
LIETUVA. 

Per, Venintele Teisingiausia 
Lietuvos Valdžios Įstaiga. 
Siunčiame pinin'gus pagal die
nini kursą. 

Taipgi siunčiame tavprus 
į ŪKTU V A ir kitur pampi
name pasportus važiuojan
tiems į LIETUVA. Darome vi
sus legališkus dokumentus į 
LIKTU V A ir ^fERITCOJ. 

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

Visais reikalais kreipkitės 
pas 

'ohn J. Zolp . A. M. Barčus 

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU 

4547 S. HermitageAv. Chicago 
Tel. Yar jfcl.45 

BARGENAI! BARGENAI! 
Namų kainos kyla augštin kas

dien nelaukite ilgiau-bet pirk 
narna DABAR. į 

j 

3 augštų naujas'muro namas ant 
Bridgeporto, visi fliatai po 5 rul 
mus gazas, elektra, vanos, ir kiti 
moderniški įtaisymai. Kaina 9,500 

2 augštų — 4 pagyvenimu muro 
namas po 6 ir 4 ruimus, gazų ap
šildomas automatikai, randa $Į20 
menesui kaina $10,500. 

2 augštų muro namas su storų 
labai puikoj vietoj ant Bridgepor--j 
to savininkui reikalingi pinigai 
parduos pigiai. 

2 augštų meuiais labai geras 
įvirtas namas, 4 pagyvenimai, po 
5 ir 4 ruimus randa $50 menesui 
lnma $3,700. 

P'a-csniu žinm dėlei min-'ia 
namu kreipkitės pns: 

* S. SLONKSNIS, 
3357 S. Halsted St. 

Chicago. Phone Blvd. 5009 

PIRK! PIRK! PIRK!! 

Lietuvos Laisvės Boną \ 
į JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ k 1 

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATIJA RESPUBLIKA • 
Bonai ant 100 dolierių ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50 doMerių) skolinami ! 

ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. • n 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus: 

257 West 71$t Street 

I 
S New York City j 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Į DIEVO APVEIZDOS SVJSTAINEJE | 
| — TIK VIENA KARTA | 

Utarninke, Bal. (Apr i l ) 6 d., 1920, 7 : 3 0 vai. vakare 
A. L. R. K. Moksleivių Sus-mo 22 Kp. 

PERSTATYS RŪTA GERIAUSIUS SAVO A R T I S T U S - M E G Ė J U S 

Naujai verstojo dramoje iš ftv. Istorijos Vardų. 
Naujas veikalas. Nauji. artistai, Nauji drabužiai. 

ĮŽANGA 35c. 50c, 75c, i r $1.00 • Sėdynės Rezervuotos. 
. t Nusipirkite Tikietus Iškalno. Nieks Sėdynių Neužims. 

Ateikite Visi. Po Lošimo bus Pasilinksminimas.. 

TiiiiiiifiiiifiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiitiiiiijiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiriiriiiiiiirr 

J5' 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan S t. 
Kertė 32 ro St., Chicago, III. 

SPECIJALISTAS 
MoterlSkų, Vyriiku, taipgi chrc 

aiškų Ilgų. 
j OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
j iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo • j 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yarda €87 

Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas gydytojas Ir chirurgas 
Specljallstas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų 

Ofisas: 8354 So. Halsted S t , Chicago 
Telefonas Drover »0»3 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. NedcUomts 10—13 d. 

1> 

I • • 
I 

S • 
V. W. RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street £ 
Kambaris 324 | 

Tel. Central 6390* 1 

Vakarais, 812 W. 33 St. ! 

• • • e 
Tel. Yards 4681 

t* 

Ne Slėpki! 
Pinigu Troboje — 

I 
• 
H 
• 
: 

Nelaikyki! 
Pinigu uždaręs Skrynioje [ 

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai: • 
• i 

' 8 8 

del atsargos • 
del apsaugos 5 
del naudos ' • 

v 

Peoples Stock Yards State Bank 
Šis bankas esti po priežiūra Illinojaus Valstijos;; jo turtas viršyja 15 milijonų 

dokeriu; esti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. Suvienytu 

Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt aštuoni tūkstančiai darbininku 

pasideda savo pinigus musy banke. ^ 

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie į 

E 

PEOPLES 
$ 

STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS 
« 

Bankas atdaras kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4-30 po pietų 
Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vai* 
ryto iki 9 vai. vakaro. 


