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Anglija Ima Grūmoti 

Nori, kad nebūtų pavienio 
veikimo 

ANGLIJA GALI SUTRUK
DYTI TAIKOS KON 

FERENCIJĄ. 

Anglai priešingi prancūzų sa
varankia vimui. 

Paryžius, bal, 10. — Ang
lijos vyriausybė pranešė Pran 
euzijai, kad jei pastaroji pati 
viena savarankiai mėgins įgy
vendinti taikos sutartį, ne
pasitardama su talkininkais, 
tuomet Anglija atšauks savo 
atstove iš ambasadorių ko
miteto, kuriam pavesta dar-
buoties Įgyvendinti Versaille-
so sutarti. 

Taip nusprendė Anglijos 

nebūtų taip pasielgiama. Nea 
tas gali išeiti nesveikaton pa-
ėiai Prancūzijai. 

Bet jei prancūzai to pers
pėjimo nepaklausytų ir sava
rankiai tolesniai veiktu, tuo
met Anglija, paskui Amerika 
ir, turbūt, Italija pasitrauktu 
iš bendrojo veikimo su pran
cūzais taikos sutarties klausi
me. 

Anglija nori, kad Vokietija 
pildyti} taikos sąlygas. Bet 
taippat nori, kad sutartis bu
tu įgyvendinta bendromis tal
kininkų jėgomis. 

Prancūzai nustebinti. 

Anglijos nota praneuzų vy-
riausybe labai nustebino. kabinetas. Tuo tikslu padaryta 

nota ir Anglijos ambasadorius Premjeras Millerand tikėjosi 
Paryžiuje indavė aną Pran-. nuo anglų neprielankaus žo-
euzijos premjerui Millerand. džio. liet nesitikėjo grūmojimų 

Anglija notoje pažymi, jog I nuo Prancūzijos. "~J- ' 
ji neabejoja apie gerus pran- Prancūzų ministerių kabine-
ciizų norus. Bet yra priešinga j tas tad vakar, gavus anglų 
tokiam skubinam prancūzu , notą, turėjo labai trukšmingą 
veikimui Vokietijoje, pirmiau susirinkimą. 
neišklausius talkininkų patą- Po susirinkimo -pranešta, 
rimo. 

KONGRESAS BALSUOJA 
UŽ TAIKĄ, 

Washington, bal. 10. — Že
mesnysis kongreso butas va
kar priėmė karės pabaigos re
zoliuciją. Už rezoliuciją bal
savo 243 atstovai, prieš — 
130. 

Sulig rezoliucijos, karės 
padėtis su Vokietija turi but 
panaikinta, nežiūrint to, kad 
Suv. Valstijos nėra ratifika
vusios taikos sutarties ir ne
pripažinusios tautų sąjungos. 

Ta rezoliucija šiandie 'bus 
induota senatui. Yra žinoma, 
kad senatas be trukdvmu im-
sis prjb svarstymo. 

Rezoliucijos klausimas per 
dvi dieni kongreso bute buvo 
karštai svarstomas. Republi-
konai atstovai karčiais žo
džiais kaltino prezidentą už 
trukdvma ratifikavimo taikos 
sutarties. 

VOKIETIJA REIKALAUJA 
fcUO PRANCŪZŲ AT 

LYGINIMO. 

"SV7ITCHMENŲ" STREI
KAS NELEGALIS. 

Klausia prancūzu, ar taikos 
sutartis yra koks poper-

galis? 

H0WAT UŽDARYTAS 
KALĖJIMAN. 

Anglekasių viršaitis neatmai 
• no savo pozicijos. 

Nepagirtinas praneuzų darbas. 

Ta Angljos nota Prancūzi
jai reiškia, kad talkininkai y-
ra priešingi prancūzam-, už
ėmusiems didesnius Vokieti
jos plotus. Reiškia, kad tal
kininkai praneuzų darbą nu
peikia ir perspėja, kad ateityj 

kad premjeras Millerand at
sakys Anglijai. Praneš Ang
lijai, kad prancūzai sutinka 
su bendruoju talkininkų vei
kimu, kad prancūzai nepagei
dauja suiručių talkininkų tar
pe. Bet podraug pažymės, kad 
prancūzai stovi, idant taikos 
sutartis butu pildoma ligi pa
skutinės raidės. 

VALSTIJOS TEISMAS AT- Komisija veikė savarankiai 

METĖ GATVEKARIĮI P n i"***** kompa 

KLAUSIMA, 
MIESTAS DABAR KREIP

SIS AUGŠČIAUSIAN 
ŠALIES TEISMAN. 

• 

Svarbu patirti kontraktų 
reikšmę. 

nijai reikalaujant ta komisija 
panaikino 5 centų mokestį už 
važinėjimą gatvekariais ir pa
darė 7 centus. Paskui sumaži
no ligi 6 centų. Taip pasielgė 
ir viršutinių geležinkelių klau
sime. 

Miestas pakėlė kovą prieš 
kompaniją už laužymą kon
trakto. Nesenai vyriausias val
stijos teismas pripažino, kad 
State Public Utilities komisi
ja gali sulaužyti kontraktus. 
Jai pripažinta ta teisė. Bet ko
misija tą gali padaryti tik su
tinkant abiem pusėm, tik iš-
klausinėjus abi pusi. 

Chicagos miestas jau ilgas 
laikas turi daug vargo su gat-
vekarių kompanija. Kompani
ja 'su miestu yra padariusi 
kontraktą. Kontraktas turi 
veikti liki 1927 metų. Pagal 
kontrakto, kompanija už važi- j Tuo tarpu komsija, padidin 
nėjimą gatvekariais nuo zmo- j dama mokestį už važinėjimą 
nių, negali imti daugiau kaip j gatvekariais, buvo išklausinė-
5 centus miesto ribose. Yra ke
letas ir kitokiu svarbiu salv-
g\'-

Šiandie kompanija tii ir kitų 
sąlygų visai nepildo. Nepildy
ti jai to duoda teisių taip va
dinamoji State Public Utilities 
komisija. Pagal teismo nu
sprendimo ta komisija turi tei
sę panaikinti kontraktus mie
stų su kompanijomis, jei kom
panijoms išeina koks nuosto
lis arba neišteklius tarnaujant 
visuomenei. 

jusi tik vienos kompanijos. 
Miesto reikalus ignoravo. 

Teismas atmetė reikalavimą. 

Tad miestas mėgino tą klau
simą atnaujinti valstijos teis
me. Bet šis teismas dabar ga
lutinai atmetė miesto reikala
vimą. 

Pasirodo, kad miestas nega
li daryti jokių legalių sutari
mų su jokiomis kompanijomis. 
Sutarimai neturi vertės. Bile 
kokį padaryjtą kontraktą, pa-

Pittsburgh, Kas., bal. 10.— 
Apskričio teršėjas Curran nu
baudė kalėjimu Kansas augle-
kasių unijos prezidentą Ale-
Kfmder Howat, kurs atsisakė 
stoti naujai įsteigtam valsti
jos industrijinin teisman ir te
nai liudyti anglekasių reikale. 

Už tokį pat nepaklusnumą 
su Jlo\vatu kalėjimu nubausta 
dar ir anglekasių unijos vice
prezidentas Dorchy, sekreto-
rius-iždininkas Harvey ir au
ditorius Foster. 

Kalėjiman uždaryti neapri-
buotam laikui, kol jie visi iš
reikš norą stoti industrijinin 
teisman ir atsakyti i paduotus 
klausimus. 

Howat eidamas kalėjiman 
padavė tokį pranešimą: 

"Alusų pozicija neatinainy-
ta. Mes stovime, kaip stovėjo
me. Mes atsisakome liudyti 
tam teisme, nes mes jo nepri
pažįstame. Ta įstaiga įsteigta 
pavergti darbininkus.'^ 

Keliose kasyklose vakar 
darbininkai nedirbo, Jcuomel 
Howat buvo pašauktas apskri
čio teisman. 
• - I . . I M P I - ! II I I I M I - — I .1 .1 « W ' • • • » - • - • • I I — M l - I — . 

minėta komisija gali panai
kinti, nesiklausiusi miesto. 

Vadinasi, miestas pralošė 
visose teismo instancijose su 
gatvekarių kompanija. Pasta
roji triumfuoja, nereikalauda
ma pildyti kontrakto sąlygų. 
Lygiai komisijai pripažinta 
plačios teisės. 

Kreipsis augščiausian teisman. 

Dabar miesto advokatas pa
skelbė, kad bus kreipiamasi 
augščiausiaif šalies teisman. 
Vadinasi, prieš gatvekarių 
kompaniją kova nepabaigta. 

Augščiausias šalies teismas 
turės nuspręsti kontraktų ver
tę akiveizdoje States Public 
Utilities komisijų. Be to, turės 
nuspręsti, ar tos komisijos ga
li pamainyti kontraktuose pa
dėtas sąlygas be lygaus abiejų 
pusių išklausinėjimo ir sutiki
mo. \ 

Londonas, bal. 11. — Pran
cūzija su savo veikimu Vo
kietijoje prisidirbo nesmagu
mų. Jos tamj veikimui tie tik 
nepritaria talkininkai, bet pa
sekmėje Vokietijos vyriausy
bė reikalauja nuo Prancūzi
joj atlyginimo už nužudytus 
vokiečius Frąnkfortc. 

Vokietija praneuzų veikimą 
skaito karės žygiu prieš Vo
kietiją. Sako, prancūzai laužo 
taikos sutartį ir Vokietija :\i-
ii teisės su ginklais pasiprie
šinti ir nepildyti sutarties są-
Jy#3» priklausančių Prancū
zijai nuo Vokietijos. 

Vienoje notoje .Vokietija 
klausia praneuzų, ar taikos 
sutartis yra koks popergalis? 

Prancūzus jų veikime pa
remia Belgija. Pastaroji į nau
jai okupuotas vietas pas 
prancūzus pasiuntė net savo 
kareiviu būrį. 

Savo keliu Vokietija paskel
bė, kad demobilizuojanti apie 
70,000 savo kariuomenės, kad 
veikiau prisitaikinti prie tai-

Apie tai skelbia organizacijų 
viršininkai. 

sCleveland, Ohio, bal. 11. -
Keturių; geležinkeliečių orga
nizacijų — Order of Railroad 
Conductors, Brotberhood Rail-
road Trainmen, Brotberhood 
o f Locomotive Engeneers ir 
Brotberhood of Loeomot've 
U'remen and "Fmginemen, vir
šininkai prezidentai oficijediai 
paskelbė, jog pradėtas Cbica-
goję "s\vitclnnenii" streikas 
yra nelegalis. 

Sako, tas streikas pradėtas 
ne del didesnės užmokesti e& 
bet su tiksiu sugriauti seną
sias organizacijas, įsteigti 

! naujas, anų priešakyj pasta-
! tyli radikalus ir tik paskui 
i pradėti radikalę kovą už di-
• desnę užmokestį ir už kitokius 

sau patogumus. \ 
Be kitko, streikininkų va

dai laikosi idėjos įsteigti vie
na didelę geležinkeliečiu uni
ją vietoje gyvuojančių kelių. 

* 

Didėja Streikas ant Gele
žinkelių 

-J 
CHICAGOJ KIEK GĖRĖ- Į ant geležinkeliu klausime! LIAU. 

Bet New Yorkui grūmoja pa 
vojus. 

KIETŲJŲ ANGLEKAS1T 
KLŲ DARBININKAI 

STATO SĄLYGAS. 

New York, bal. 11. — Kie
tųjų a?} gi e kasyklų darbininku 

kos sutarties sąlygų. Lygiai I atstovai anglekasyklų kompa-
iš Ruhr apskričio išdalies jau : nijoiiis pranešė, kad nuo 1914 

Geležinkeliečių organizaci
jų viršininkai, kurie kovoja 
prieš nelegalį "s\vitchmenų" 
ir kitų darbininkų streiką, 
#r kurie pirmon vieton stato 
organizacijų valdybų autori
tetą, skelbia, kad Ohicagoje 
daugelis streikininkų sugryžta 
darban. Sako, pavojus jau 
praėjęs. 

Bet kituose miestuose, ypač 
Ne\v,Yorke, padėtis aršėja. Y-
ra baimės, kad Ne\v Yorkas. 
veikiai neteks maisto, jei ne
bus surastos kokios nors prie
monės patvarkyti nelegaliai 
streikuojančius 'darbininkus. 

iš Wasliingtono pranešama, 
jog senatas nusprendęs tuo-
jaus pradėti tardymus streiko 

Kai-kurie senatoriai už streij 
ką kaltina prezidentą, kurs 
ligšiol nepaskyrė geležinkeliųl 
reikale tarybos, kokia turėjd 
but įsteigta pasiremiant ne^ 
senai pravestu geležinkelių 
patvarkymo įstatymu. 

Chicagoje visokia industri
ja paliesta to streiko. Vis dau 
giau darbininkų netenka dar 
bo. Miestan neatvežama ne 
reikalinga kiekybė maisto irį 
kuro, nei reikalinga dirbtuf 

• i 

vėms medžiaga. 
Bet kituose miestuose darf 

aršesnė padėtis. 
Dabar laukiama kokia n< 

pagelba nuo senato. Nes paiil 
vyriausybė tuo žvilgsniu kol-] 
kas nieko neveikia. 

Jei vyriausybė galėjo kituo-j 
'met patvarkyti streikuojančius! 
anglekasius. gali taippat pat 
vaikyti ir streikuojančius ant 
geležinkelių darbininkus. 

I' 
L 

atšaukiama vyriausybės ka
riuomenė. 

Tuo tarpu anglai į savo oku 
pacijos plotus uždraudė perei
ti iš Ruhr apskričio vokiečių 
sukilėliams. 

Pačiam Frankfurte ir apy
linkėse _ prancūzai spaudžia, 
vokiečius "gyventojus. Gyven
tojams įsakyta atiduoti pa
garbą prancūzų vėliavoms ir 
praneuzų* oficierams. 

metų anglekasianis pragyve 
niinas pabraugęs 96 nuoš. Tuo* 
ps&iu laikotarpiu, darbinin
kams užmokestis padidinta tik 
49 nuoš. 

Užmokesties, sąlygose pažy
mima, kad anglv'kasu, Seimy-
!i;»i pragyventi p* > melus 
.'(ikia turėti $2,112. 

Airiai Nenori Kompromiso 
su Anglais 

SAKO, AMERIKA TURI PA- i nalį veikimą. Mes tai pripatži-
REMTI AIRIJĄ. 

Anglai iš Airijos turi\but 
prašalinti. • 

PIRKITE KARfiS TAUPY
MO ŽENKLELIUS VV.S.S.) 

\ 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 
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Dublinas, bal. H). — Airija 
turi daug vilties Amerikoje, 
ty. Suv. Valstijose, kad šitos 
pasidarbuos airiams gauti lai
svę ir nepriklausomybę. 

Tokios nuomonės čia laikosi 

nom. Išrinkom reprezentantu^ 
ir šiandie stovime už apsi
sprendimą. 

"Anglija mūsų reprezentan 
tams atsako kalėjimu. Šiandie, 
mes esam karėje u 

veikiantysis Airijos respobB- ^ p n , ; i ( | o n t a ; \ v i 

koa r.rc/i.lontas Artlmr Cnt- L ^ i S g e l b - j 0 ) p a , k e , h , 
t i t l l . L .-i • •_ „ l , 

Jis tvirtina, kad Airija su
silauks laisvės. Bet negali pa
sakyti, kuomet toji laimė tu
rės įvykti. Bet laikas nesvar
bu. Svarbu tik patsai faktas, 
kad Airija bus laisva. 

Griffitb sako, jog su Angli
ja nebus daroma jokių kom
promisų. Nieko kita airiai ne
reikalauja, kaip tik pilnos ne
priklausomybės nuo Anglijos. 

Turi įsimaišyti Amerika. 
Toliaus (iriffitb sako: 
"Amerika turi įsimaiš; 

Kuomet Anglija buvo įveikia* 
| ina ir turėjo griūti, tuojaus. 

Isonas 
kelbdamas 

principus. Anglija, ! tam tikrus 
būdama nelaimėje^ pasižadėjo) 
tuos principus pildyti. Betj 
šiandie atsisako tą daryti-

•'Amerika turi priversti An 
gliją, kad tie prezidento Wil-
sono principai butų pildomi, 
sulig luinų turėtų but paliuo 
suota Airija. 

' 'Viso pasaulio žmonės pa-j 
rems Ameriką tų principų! 
klausime." 

o 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
Darbdavis: — Del tamstos ilff^s ir ištikimos tarnybos aš nu

sprendžiau tamstą, padaryti vyresniuoju visų ofiso darbininkų. 
Klerkas: — Negali but nei kalbos, geradėjau. Antai V ; r n s 

Bruzgaitis tamstų firmoje pradėjo dii bti anksčiau znane^ 
dviem sa\7ait« m, tad jam ir prikali vyresniojo vieta, "oet ne 
man. Be to turiu pasakyti, kad aš esu patenkintas ir dabartine 
vieta. 

Turi eiti šalin anglai. 

Jei Anglija turi noro su mu
mis, airiais, tarties, arba už
vesti tarybas, pirmas daiktas, 
sako veikiantysis prezidentas, 
visi anglai turi išsinešdinti iš 
Airijos. Kuomet jie tą pada
rys, tuomet mes su Anglija 
;alėsime pasikalbėti. 
Savyvaldos bilius, koks šian

die aptariamas Anglijos parla
mente, yra tuščias darbas, sa
ko (rriffitb. Nes ką tas bilius 
reiškia? 

Tan klausi man jis atsako: 
"Bilius čia palaikys anglu? 

policmonus, taksatorius ir pas
tos tarnautojus. Tai visa bus 
Anglijos kontrolėje. 

4 'Bilius uždraus airiams vy
stytį savo prekybą. Dublino 
pilis valdys Airiją, gi parla
mentas bus tik įrankis tam 
valdymui. 

"Mūsų pozicija aiški. Jie 
daug kalba apie konstitucijo- Visi kiti išmirę. 

SENATAS ATMETĖ Ml-
LITARINIO LAVINI

MO SUMANYMį \ 
Washington, bal. 10. — 46 

balsais prieš 9 senatas atmetė 
visatino priverstinojo milita-
rinio jaunimo lavinimo suma-; 
nymą. Sumanymui pasipriešina 
ta, kaipo nedomokratiniui, ne-j 
sutinkančiui su šalies laisvės | 
dvasia. 

Berne, bal. 10. 
(laliciją smaugia 
šiltinės epidemija. 
vacario mėnesiais 

— Rytinę 
dakšluotos 
Sausio ir 

susirgo a-
pie 45 tūkstančiai žmonių. 
Tūkstančiai žmonių miršta. 

Kai-kurie ( rusinu sodžiai 
visai pratuštėįe* nuo epide
mijos. Palikę po kelis žmones. 
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rnVUJ RATAIJKV DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
f m kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS k YIXA: 
JHICAGOJ IK I Ž J Š I I N M t . 

Metams Cts.uo 
P u ^ i Metų _. . . S.50 

*CV. V AUST. 
Metams ., $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Pro um-rata mokasi iškalno. Lai
tas skaitosi nuo užsirasyrao dienos 
įe nuo Naujų Metų. Norint permai-
įyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
ienas adresas. Pinigai geriausia aių-
•ti išperkant kr aso j e ar ezprese "Mo-
įey Order" arba įdedant pinigus į 
egistruotą laišką. 

" Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 1U. 

Telefonas McKinley Al 14 

I eius mokintojus. Tai-jji Ba£-
8 nyčios atidalinimas nuo vie«-

patijoi* ir mokyklų* nuo Baž
nyčios gal Lietuvos katali
kams atseiti milijardą auksinų 
su viršum.. 

D R A U G A S tfnmdienis, W . 12 1920 
—*- rss. —— • i • i « ^• f f -WF 

Dekanas Mironas ir Kunigų Suva
žiavimas Buffalo, N, Y. 

Atidalinimas Mo
kyklos. 

Ką Jie Dabar 
Pasakys. 

Visais laikais socijalistai 
pajuokė ir bjauriojo katali
kiška spaudą, kuomet • .pasta
roji tvirtino, kad socijalizmas 
praktikoje turi but ne kas ki
tas, kaip tik žiaurioji vergija. 

Pildosi socijąlistų troškimai 
Rusijoje. Tenai įgyvendinamas 
sooijalizmas. Bolševikai tenai 
be kitko įvedė priverstinąjį 
kareiviavimą ir net priversti
nąjį visiems darbą. 

Šiandie bolševikinėj Rusi
joj kiekvienas žmogus prista
tomas prie reikalingo bolševi
kams danbo ir turi dirbti už 
bolševikų valdžios nuskirtą 
atlyginimą. Žmogui uždrausta 
pasiskirti tinkamą darbą. Tu% 
ri daryti, kas jam liepiama. 

Kituomet civilizuotam pa-

Smvažiaviiao »unanj&»ag. mės s a v i n i n k u s . Pažanga nė
ra padariusi bloko su .&mdir-
bių Sąjungą, bet tam kartui 
sutarė į Steigiamąjį Seimą 
sudaryti vieną bendrą kandi
datų sąrašą. 

Bepartyvių daug. 

Apskritai Lietuvoje žmo
nės mažai tiki partijomis. Bol
ševikai buvo patraukę žmonių 
širdis dideluys pažadėjimais, 
bet tų pažadų neišpildė. Iš to 
lietuviai išvedė sau pamokini 

Iš užkvietimo tilpusio 
4 4Drauge" žinia, kokia buvo 
priežastis ir kokis buvo tik
slas kunigaus susivažįuAtį 7 
ir 8 šio mėnesio mieste Buf
falo, N. Y. Suvažiavimo pra
džia turėjo įvykti 10 valandai 
mušus sulig rytų laikrodžio. 
Pasirodė, kad Buffalo mieste 
yra įvestas dienos šviesos tau
pi nimas, todėl laikrodžiai pa
stumti viena valanda pirmyn. 
Bet geležinkeliai prisilaiko pa-: mą, kad kas kita yra žadėti, 
prastojo laikrodžio. Būrelis | kas kita pildyti. Dabar visuo 

Užeikite ir į Mano Kampelį. 
Ir v^l "Mano Kampelyje" 

'visas būrys ąusįrinkęs. Labai 
įsidomavo " smala vir ių" mok
amų arčiau pažinti, O jis geriau
sia matyti iš j.ų vado, Grigai
čio. Tas vyras užsipelnė "sma-
lavirio" diplomą už savo suk

ilniną ir mokėjimą apgaulingai 
mainyti išvaizdas. • 

Kada tėvynainiai suskato 
ieškoti pilnos Lietuvai nepri
klausomybės, p. Grigaitis iš to 

U. Kur čia nuoseklumas ir tei
sybė? *! ei dabartinė valdžia ne 
žmonių valdžia, tai ir ana to
kia; Jei šią smerkia ir aną rei
kia dėlto pat smerkti, kad ne 
žmonių. Ar ne veidmainystė 
ir suktumas taip elgtis? 

Trynė rankas Grigaitis, atė
jus žiniai, kad Galvanauskas I 
pakviestas sutverti ministerįų 
kabinetą. J i s pašoko pasigneb 

m rarai 

v . . . ti sau net pranašo garbe. Gir-
saipesi, iis tuomet trauke prie v ^ i n \ i i 

di, kad Galvanauskas tvers ka-

Amerikoje lietuviai katuli 
kai turi įsikūrę gražų pluoštą j >aulyj daug kraujo pralieta 
lietuviškų mokyklų. YYater-
burije Šv. Juozapo mokykloje 
yra 1000 su viršum vaikų, 
t?bieagoje, priskaitant Cicero, 
Roselandą ir Chicago llcights, 
yra su viršum 4500 vaikų. 
VVaukegane ir Kenoshoje yra 
apie 700 vaikų. Neteko patir
ti, kiek jų yra Pittsburghe ir 
Philadelphijoje, Scrantone ir 

už panaikinimą žmonių ver
gijos. Šiandie socijalistai at
gaivina dar žiauresnę iv 
bjauresnę vergiją. Žmonių lai
svė pas socijalistus yra gra
žus daiktas tik teorijoje, kad 
patraukti daugiau pasekėjų. 
Bet praktikoje — vienį per
sekiojimai ir vergija. 

lodomu, ką dabar į tai pa-
Mont-Carmelije. Bet viduti- ] sakys socijalistai, katrie sa-
niškai skaitant katalikiškos j kosi 4* kovoja už darbininkų 
jaunuomenes einančios mo
kintis lietuviškai vra iki 7 

laisvę ir gerbūvį". 
Kovo pabaigoje Rusijos 

tukstam-ių ar daugiau. Tas komunistai turėjo suvaziavi-
faktas reiškia, kad septyni !

 m ą Maskvoje. Trockis nega-
tukstančiaį vaikų nežūva Lie
tuvai. J ie yra išgelbimį nua 
i šta atėjimo. 

,. Tų mokyklų išlaikymas lie
tuviams darbininkam^ atseina 

Įėjo atsidžiaugti priversti 
nuoju rusų mužikams darbu. 
Silkė, tų tamsuolių kitaip ne
galima suvaldyti. 

Pildosi socijalistų troški-
penki dolieriai į metus nuo; i i m i . Tegu dabar pradžiunga 
vaiko ir dusyk tiek už inoky- j visi tie, katrie pasekė socija-
klos triobc* šildymą, šviesą, 
pataisas. Tat atseis vidutdniš-
kai 15 dolierių vaikui. Skai
tant 7 tūkstančius vaikų pa
sirodo, jog jų apgynimas nuo 
ištautėjimo atseina lietuviams 
$105,000 metams. 

Tuos 105 tūkstančių dolie
rių lietuviai katalikai tuiJi 
išdėti iš savo kišeniaus tik 
deKo, kad jie nenori palikti 
savo vaikus be prigimtos kai 

listų vadų šauksmus ir bjau-
rioiimus kataliku veikėju ir 
spaudos. 

Pinigų Siuntimas į 
Lietuvą. 

Kilus nusiskundimams, kad 
siunčiamieji į Lietuvą pinigai 
nepasiekia žmonių, kuriems 
yra pasiųsti, Lietuvių Preky

bos, be dusios" aprūpinimo, i b o s Bendrovė (Litlmanian 
Viešoji Amerikos mokykla tų I S a k ' s Corporation) iš So. Bos-

kunigų viešbučio Iroąuois 
svetainėje susirinko 10 vai. 
sulig miestinio laikrodžio, bet 
sutarė laukti dar valandą, kad 
nepyktų tie, kurie galėįo at
važiuoti nežinodami laiko pat
varkymo esančio mieste. To
dėl 10:10 ryto seredoje 7 ba
landžio posėdį atidarė kun. 
Vincentas Slavynas. 

Mat Chicagoje kunigų su
sirinkime sutarusiame kviesti 
kunig-us į suvažiavimą buvo 
pirmininkavęs kun. Aleksan
dras Skrypko, o sekretoriavęs 
Rockfordo klebonas kun. V. 
Slavynas. Kun. Skrypko neat
važiavus į Buffalo, posėdi 
pradėjo kun. Slavynas. 

J is sukalbėjo įžanginę mal
dą; jis taip-gi pasakė kas 
kaip ir apie ką tarėsi Chica
goje. Jam patariant tapo iš
rinktas surinkimo vedėjas 
kun. Pr. Bučys. Pats kun. Sla
vynas tapo išrinktas sekreto
rium. Tuo jaus pradžioje tapo 
sustatyta ir užgirta lp punk-
t ų dienotvarkė. 

Kunigo Vladislovo Mirouo 
pranešimas tapo pastatyta^ į 
pirmą vietą dienotvarkėje. 
Gerbiamasis Lietuvos Valsty
bės Tarybos narys ir Valki
ninkų Dekanas puikioje pra
kalboje pasakė daugybes svar
bių įr akyvų dalykų, kurių 
nebuvo skelbta laikraščiuose. 
Kai-kurie daigtai nei nega-

j lės būti paskelbti viešai spau
doje. 

Krikščioniškos Partijos. 
Svečias pranešė, kad Lietu-

trys arba daugiau 

dviejų reikalingų dalykų ne-
I aprūpina, o mokesčius iš žmo

nių bet-gi atima. 
Amerikinis mokyklos atida

linimas nuo Bažnyčios yra, 
sulyginamai, geresnis negu ki
tur. Tečiau ir jis lietuviams 
branginantiems savo tikėjimą 
bei kalbą uždeda Šimto pen-

Į kių tūkstančių dolierių baus
mę. Ta bausmė yra ne už nu
sikaltimą, tik už branginimą 
•savo kalbos ir religijos. 

Jeigu taip išrodo geriausia-
pasaulyje atidalinimas Bažny
čios nuo viešpatijos, tai ka-
bus, kuomet Lietuvoje įvyks 
atidalinimas prastesnės rųšies. 
Nėra abejoms, kad lietuviškas 
atidalinimas bus prastesnis, 
fces iki šiol lietuviai nelabai 
ką padarė geriau už Ameri-

, ką. 
Tik Lietuvoje reikės apui-

į pinti ne 7JKK) vaikų, o 7 Šiin-
Jttis tūkstančių. Tada** Lietuvos 

katalikams priaeis mokėti uvo-
ke>tis už tikėjimą ne 105,000 
dolierių, o pusvienuolikto 
milijono dolierių, nes ir Lie-

; tavoje vaikas metams jugiau 
15 dolierių neatseis, ypač ne

toli, Mass. davė niunis peržiū
rėti pluoštą dokumentų, priro
dančių, kad pinigai yra gauti. 
Neturime laiko peržiūrėti vi
sus dokumentus, bet peržiūrė
jome trylika. 

Lapkričio 25 d., 1919 m. ta
po pasiųsta 500 auksinų prela
tui Dambrauskui į Kauną. 
Tuos pinigus prelatas per Jo
ną Steponavičių paėmė gruo
džio 20 d. Pažistaine prelate 
rankos raštą ant drat'to. 

Ta pačia lapkričio 25 d. tapo 
pasiųsta 1000 auksinų Antani
nai Tanuiševičienei i Pailgiu 
kainu), Šiaulėnų parapijoje 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nes bankas gavęs tuos pinigus 
nurašė Tamuševičienei sausio 
17 d., 1920 m. Gavęs jos įgalio
jimą rašytą sausio 26 d. išsiun
tė pinigus krasa sausio 31 d. 

Aleksai Ambrazevičiui jo 
giminės lapkričio 26 d. siuntė 
4-00 auksinų. Gavęs pranešimą 
iš Prekybos ir Pramonės ban
ko Aiubrozevičius telegrafavo 
i Kauną ir pinigai jam sulig jo 
liepimo tapo išsiųsti krasa i 
IVlikonį per Jezuą. 

Lapkričio 28 d. siųsta 2iMi 
auksinų Kastantui Aišmontui. 

voje yra 
partijų stovinčių ant krikščio
nijos pagrindų. Didžiausia ir 
veikliausia vra krikščionvs 

• * 

demokratai. Bet jie prie savo 
grynai krikščioniško turinio 
pridėjo luominį miestų darbi
ninkų ir bežemių ūkininkų 
reikalų aptarnavimą. Pažanga 
yra grynai krikščioniška par
tija. Prie jos priklauso ir pats 
kun. Mironas, todėl jis neno-
rys jos labai girti nei kitų 
partiją peikti. Trečia krikš
čioniškoji partija yra Žemdir
bių Sąjunga. J i susideda iŠ 
Lietuvos ūkininkų turinčių že
mės ir neprisidedančių prie 
krikščionių demokratą dėlto, 
kad kr. dem. ekonominis pro
gramas yra neatkeliamas že-

menė mažai tiki gražiausiais 
pažadėjimais. Suvalkų šalyje 
žmonės labiau yra susiskirstę 
partijomis, labiau politiškai 
dirba. Kitur partijų gyvavi
mas yra gana silpnas. 

Priešą pastangos ir mąs viltis. 

Agitacijos netrūksta. Arty-
mas sociįalistanis sandarietis 
p. Račkauskas, atvažiavo į 
Lietuvą iš Amerikos agituoti 
prieš rinkimus ir agituoja la
bai daug. P-n M* Bortkienė, 
ghvJėt, yra gavusi $5000 agi
tacijos reikalams. Negali sa
kyti, kad tie agitatoriai ir tie 
pinigai neturėtų pasekmės. 
Jie sudaro kenksmingą krik
ščionims srovę žmonėse. 

Tečiaus yra vilties, kad rin
kimai į Steigiamąjį Seimą 
krikščionims duos daug atsto
vų. Rinkimai priklausys nuo 
skaitlingiausios žmonių rų
šies Lietuvoje, t. y. nuo ne
prisirašiusių prie partijų. Ta 
rųšis vis-gi yra krikščioniška. 

Tikėjimui priešingosios par
tijos Lietuvoje agituodamos 
už savo .šalininkus slepia sa
vo neapykantą tikėjimui. Kri
kščionys Demokratai turėtų 
suprasti, kad jiems naudinga 
yra iškelti aikštėn tą, ką sle
pia jų priešai. Todėl rinkimu* 
reikėtų vesti krikščionijos ob-
alsiais. Tečiaus dabartiniai 
krikščionių-demokratų vadai 

socijalistiškos Kusi jos. Bet vė
liau pamatęs, kad del tokio jo 
elgimosi net šviesesni socijali
stai nuo jo sukasi šalin ir kad 
jo biznelis ima smukti, apsisu
ko lyg vėjinis gaidukas, vėjui 
kitaip papūtus, ir užgiedojo 
jau kitaip. Lietuvos neprigul-
mybę, girdi, reikia remti. Bet 
kaip Grigaitis remia? U-gi tik
rai socijalistiškai: ima rėkti 
nesavu balsu, kad vyskupas 
Karevičių nori parduoti Lietu
vos neprigulmybę. "Žiūrėkite, 
mat, visi, kaip aš ginu Lietu
vos neprigulmybę, net vyskupą' 
smerkiu." StelSėkis pasauli to
kiu didvyriškumu. Norėdamas 
nukreipti nuo savęs kitų akis, 
kad i jį nežiūrėtų kaipo į tėvy-

k 

nės nenaudėlį, rėkia ant kitų. 
Ar ne veidmainystė čia? Taip 
tikrai, ji puošia Grigaitį ir pa
tvirtina jo diplomą. 

Grigaitis statosi dideliu mok-
slavyriu (turbūt tarp žioplių), 
rodos, reikėtų tokiam turėti 
daugiau nuoseklaus galvojimo, 
bet to neturi. 

binėtą, tai iiei vienam krikščio 
niui demokratui nebus ten vie
tos—ir pasirodė, kad Grigaitis 
yra ne vien apgaulingas mok-
slavyris, bet dar apgaulinges-
nis pranašas. Galvanauskai 
nepaklausė^Grigaičio, nes ma
tyt daugiau proto turi už Xili
gai tį ir pakvietė krikščionių-
demokratų net kelis į ministe 
rius. Kad supyko Grigaitis, ne 
tekęs pranašo garbės, tai ir 
šiandie neatsileidžia. Galva
nausko ir jo draugų minist^rių 

j valdžia, tai, girdi, ne žmonių 
valdžia. Šalin ją, nei bonų ne
reikia pirkti, tegu ji bunkruji-

| ja. () kad Galvanauskas vieto
je krik.-demokratų butų ]>a-
kvietęs socijalistus, Grigaitis 
butų šaukęs, kad tai žmonių 
valdžia ir butų kvietęs ją rem
ti, butų pludęs " moksliškais " 
žodžiais kitus už nerėmiiną. 
Taip jis niekino "Draugą," 
kada tas paminėjo, jog :r nfi-
nisteriai turi išduoti savo dar
bų atskaitą. Kur nerėks: mat 

Vyrų ir Moterą iubą Kirpi
mo ir De«gni*g Mokykla. 
Musųs i*tema ir i£oky«?o būdu iųa 
trumpu laiku išmoksite T!«O ama

t ą 
Mes turime didžiauaiua Ir geriau

sius kirpimo, designing ir siurimo 
skyrius, kur kiekrienas gauna gsrot 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siurimo skyriuose masinos 
raromos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ke* 
kiuo laiku, diena ir ar ra karais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del spirgų. 

Patterns daromos «ulig mieroa, ri-
soHio stiliaus ir dydžio iš bet kurioj 
raadu knygos. 
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i tada ministeriavo socijalistai. 
Ant dabartinės Lietuvos vai- j sio/.eviėius su sėbrais, pavog-

džios jis kalnus verčia. Visko j d į n o i n i i į j o i m s auksiUų. I r oats 
jis ant jos išranda. Ji tokia ir j ^ žev i ė iu s neduodavo at-
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to nedaro, tik iškiša į pirmą 
vietą ekonomines ' savo pro-
granto daJi^. 

Blokas susuleilantis iš pair
ti jų priešingų tikėjimui eina 
melais: šaukia buk krikščio
niškosios partijos negana pat-
rijotinės, buk jos susideda su 
lenkais ir t. t. Tos netiesos 
daugiausiai turi kentėti pa
žangos partija. 

Užklausimai. 

Pabaigus kun. Mironui kal
bėti, kun. F. Kemėšis prašė 
paaiškinti "Pažangos" parti
jos* pažiūras ir jos santikius 
sj.1 krikščionimis demokratais. 
Kun. Mironas atsakė esąs ne
prisirengęs šitą klausimą pri
derančiai atsakyti, nes pats 
priklausąs prie "Pažangos" 
ir kalbėdamas be prisirengi
mo galįs išsitarti žodį, kuris 
įžeistų krikščionių-demokra
tų šalininkus Amerikoje. 

ta. Bet klausimas, kokių žmo 
nių buvo išrinkta valdžia, kada 
miiusterių pirmininku buvo so-
cijalistas Šleževičius, kuris 
grūdo iš visokių valdiškų ir ka
riškų vietų visus žvmesnius 
žmones užtai, kad jie ne socija
listai. Tų pačių, rodos, kaip ir 
dabartinė valdžia. O (irigaitis P * * <iiploinatuotasis 
Sleževičiaus valdžią šaukė rem 

su
vartotų valstybės pinigų. So-
cijalistai moka gerai globoti 
žmonių pinigus, kad tik prie jų 
prisisuka, ar tai butų draugijo 
je, ar valstijoje. 

Toliau daugiau žinių su>i 
ras, tada aiškiau bus matyli ir 

* » • • " • • : • ; 
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Lietuvių Dvasiškijos uždavi- rikos? Apsvarsčius pasirodė, 
niai. kad ne vėlu. Tada kun. Slavy-

uas pasižadėjo duoti $200, 
kun. Cibulskis $25, kun. Pran
ciškus J akstys $25, kun. Vai-

Kun, Bučys paprašė kun. 
Mirono pasakyti, ko Lietuvos 
valdžia tikisi iš Amerikos lie- čiunas $100, 
tuvių kunigų T Svečias atsakė; dt^n , r , ' .v . . . . . k i i. A- T • I $ ^ ku n- Jankauskas is VVate. neturys teises kalbėti bįetu- U d , .n , v . . , , •̂  . . i būry $.)(), kun. v aiciecliauska < 

kun. Kemėšis 
t 

Dr. M. Stupnicki 
i 

3107 So. Morg&ti citreet 
CHICAGO, U LTMOIS 

TekJonas Yardi 60Sa 
Val5ndosr — 8 lkl 11 iš ryto; 
6 po piety Iki S vak. Nedėlio
mis nuo S iki 8 vai. vakare. 
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vos valdžios vardu, bet minti
jąs, kad lietuvių dvasiškijos 
priedermės dabar yra parem
ti Lietuvos Laisvės Paskolą 
Amerikoje, ir kad katalikiško
ji lietuvių visuomenė Ameri-

iš Niagara Falls $20, kun. Juo 
zapas .lakstys $50 ir kunigų 
Marijonų kongregacija $100. 
Atsiųstas kun. Deksnio ček's 
su linkėjimais taip-gi priskir
tos prie tos sumos išviso $<H5. 

monės banko Šiaulių skyrius 
tuos pinigus pasiuntė krasa va
sario 10 d., 1920 m. po kvitą 
Xo. 23. 

Lapkričio 20 d. tapo išsiųsta 
Palionijai Švagždieuei 400 
auksinų. Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės banko Šiaulių sky
rius išmokėjo Švagždieuei. J i 

(ial jau nusibodo skaityto
jams nepažįstantiems minėtųjų 
asmenų tas sąrašas kiek kas 
gavo pinigų iš Amerikos. Tai
gi visų negalima surašinėti. 
Tai ne dienraščio, o banko at
skaitų uždaviny*. *>'. 

Gera yra tiek, kad Prekybos 
Bendrovė iš Bostono neoasibi-

tui-mt seserų vienuolių, o Draftą jam buvo pasiuntę jo 
fcamdairt brangius pasaulie- giminės. Liet. Prekvbos ir Fra-

nemokėjo pasirašyti, tai už ją i jojo savo dokumentų pluoštą 
pasirašė Barbora Oalinauskai- | atsiųsti į Cliicagą ir parodyti 
tė. dienraščio redakcijai, jog tik-

Ta pačia diena lapkričio 2i) j rai persiunčia žmonėms pini-
d. tapo pasiųsta 400 auksinų p. gus į. Lietuvą. 
Borucjiui Klinovsky į Krakius. Iš dokumentų stovio matytis. 
P. Klinovsky įgaliojo p. Mov-
ša Movsovicą, kuris paėmė pi
nigus ir pasirašė ant draftd. 

koje galėtų ir turėtų paimti, T- , , 
. t . . . . , i Jie zadejo pasidarbuoti, kad 
i savo rankas labdarybės dar- • , ., • • T u I Y-
1 . . x . . V ! umu laiku pririnks trūkstančią 
b , Uetuvoje. Cia_ svečias pa- ] j u i 1()0() d o l i e r i l l m h k . m 
sakė žinąs, jog l ie tuves Vąl- į . ^ h e i k u n . Ke.nėžį ,-
džia labai dz.aug.asi ta para-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ p ^ o 

pirmininkui telegramą, kad ta 
pačia diena kablegramu išsių
stų tuos pinigus į Lietuvą. 

Susirinkusieji kunigai iš
reiškė pageidavimą, kad Tau
tos Fondas prie to tūkstančio 
pridėtų dar nuo savęs apie 
4,000 dolierių. 

Krikščionių blokas. 
Po to kiiii. Kemėšis iškėlė 

klausimą, kodėl krikščioniško
sios partijos Lietuvoje nesu
daro sutarties tarp >'<\vv*. Kun. 
Mironas atsako, kad sutartis 
yra, būtent katalikų veikimo 
Centras. Bet tas centras yra 
apsnudęs deito, kad iš Ameri
kos katalikų paramą gaudavo 
tik Krikščionių lXmiokratų pat 
•i.jos aug>'-; i'.sia valdyba, o 
ne tas Katalikų Centras, kuris 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

ma, kurią gavo iš katalikiško
sios Amerikos lietuvių visuo
menės per Tautos Fondą. 

Keno įgaliotas? 

Kun. Pankus klausė kas ir 
kokiais tikslais siuntė kun. 
Mironą į Ameriką?' Svečias 
atsakė, kad atvažiavo Pažan
gos partijos ir Žemdirbių Są
jungos pasiųstas uždirbti jie
dviem pinigų. Reikalas esąs 
apie, 100,000 auksinų t. y. 1,-
500 dolierių. ,, 

Atsakydamas kunigų V. Sla 
vvno, M. KruŠo ir J . Vaičiūno 
klausimams svečias pasakė 
daug akyvų dalykų apie po
litinį Lietuvos gyvenimą. Bet 
neprotinga butų tą visa 
sinti viešai. 

Pašalpa Rinkimams. 

gar-

SmetoncMj gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
v%, kuoraet skaitai ar siuvi ar la
šai, tai tuomet yrą ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
uet taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akrų Specijalistas 

1801 9. Ashland Av. Ohicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos viri Platt'o aptiekos. 

Kambąris 14, 15, 16, 17 Ir 18 
Tėmykite 1 mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėlials, Seredo-
mi« ir Petnyčiomis. 

kad Prekybos ir Pramonės 
liaukas Kaune taip-gi tvarkoje 
laiko dokumentus. 

j vienija visas katalikų parti-
Po to viso kun. Slavynas už-i jas. Jug krikščionims de#no-

klausė ar nebūtų pcrvėlu pa- kratams n * uivo reikalo duir_ 
siųsti krikščioniškoms parti-A žiūrėti C^nao, kuomet jis vie-

• joms piniginę pašalpą iš Anie- nas viską gaudavę iš Amerikos. 

Tarp kita šito suvažiavimo 
naudų b u \ 0 ir ta, jog dabar 
tapo aišku, kad Lietuvoje y-
ra ne viena krikščioniška par-
t . • M". 

Kun. .Mirono kalba ir jo-
>ukeltieji a])svarstymai užėme 
}iirmą stambiausią ir ilgiausią 
suvažiavimo dalį. 

.Jau buvo pusė po dvylikai 
kaila ta dalis pasibaigė.* Tada 
tapo pagar.vinta pertrauka iki 
'2 po pietų. 

( 
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LAISVĖ SVARBI M Ę Ę 
TAUTU AUGIMO). 

C. J. GedwiU; C. S. V. 

Susinėsimo laisvė suteikia 
tautai geriausia garantija nuo 
ekonominio pavergimo. Šita 
laisvė didžiumoje priklauso 
nuo šalies geografinės padė
ties. Tinkama geografinė pa
dėtis viena išaiškina ekono
mine ir kultūrine evoliucija 
tokiu mažu valstybėlių kaip 
Danija, Olandija ir Belgija. 
Nežiūrint to, kad jos čia pat 
žale tokių galingų ir puolin-
gų šalių, kaip Vokietija, jos 
bet-gi pajiegia ekonominiai 
atsispirti nuo pavergimo. 

Laisvas susinėsimas su visu 
pasauliu pagelbėjo toms ma
žoms šalims ir užtiki i no 
joms ekonominę nepriklauso-

' kumi^, padaroma kuodidžia il
sia žala patiems kultūrinio 
besivystymo pamatams. 

Antra vęrtu^, mažosios tau
tiniai vienodos šalys paties 
buvimo yrą verčiamos palai
kyti gyvus susinėsimus su sa
vo kaimynėmis šalimis kultū
ros ir ekonomijos srityse. Ma
žosios tautos savo politinei 
nepriklausomybei apsaugoti 
reikalauja laisvės ir vystymo
si užtikrinimų. 

» 

Palyginimas Lietuvos su Ai
rija. 

Taigi pasiremiant visa tuo 
ir atsižvelgiant į ilgai išken
tėtų priespauda^ po kurios se
ka laimingas nepriklausomas 
gyvenimas; atsižvelgiant į Lie
tuvos ir Airijos geografinę 
padėtį su priėjimu prie juros, 
į jų materijalį, kultūrinį šios 
dienos atgimimų ir į vienbal-

mybę nuo kaimyninių tautų ir s l ^ y**Wtą "laisvų tautų' 
įų kultūrinį besi vyst i mų. Ma
žos Talys, ypatingai fcuomot 
jps susideda iš vieno tautinio 
elemento, neturi reikalo, nei 
priežasties užpuldinėti. Jos 
gali pašvęsti visas savo gy
vybės energijas dvasinėms ir 
politinėms ypatybėms auklėti. 
Todėl nėra tos mokslo šakos 
kurioje mažosios tautos netu
rėtų svarbios intekmės. l'žten-
ka paminėti skandinavų ir 
belgų raštininkus, olandų ir 
belgų dailininkus ir kitus jų 
posiekius mokslo srityse. 

Niekur vienumo idėja visai 
žmonijai neklesti taip gausiai, 
kaip tarp mažųjų tautų. Jo.^ 
Bernsteino žodžiais betariant, 
"yra . ramiomis kultūros salo
mis, apsiaustomis neramių o-
keano vandenų, didžiųjų at
karių kaimynų.' Laisvas ko
operatyvas išsivystymas eko
nominėje ir kultūrinėje dirvo
se nėra pasiekiamas, kol yra 
didėfes imperijalistinos tautos. 
Kiekviena jų stengiasi patap
ti užtenkama pati sau, o ne
įstengdama to atsiekti ramiu 
būdu imasi prievartos. Is to 
atsiranda priespauda ir perse
kiojimas mažesniųjų tautų; 
besistengiant prašalinti tauti
nius skirtumus; prašalinti 
tautinį kitų tautų individuališ-

prineipa, šitos dvi tautos nori 
ir teisingai reikalauja, kad 
visos Lietuvos ir Airijos da
lys, kenčiančios priespauda 
nuo didžiųjų kaimynų, gautų 
teisę būti laisvomis ir nepri
klausomomis šalimis, kur 
žmonės laimingai galėtų sekti 
jiems prideramais gyvenimo 
tikslas ir turėtų visokius pro-
gunms pilnam išsivystymui, 
jų pačių ir žmonijos, ir aps
kritai žmonijos pažangos nau
dai. Jeffersono žodžias ta
riant: "Mes laikome šitas tie
sas ryškiai aiškiomis — kad 
visi žmonės yra sutverti lygus; 
kad jie yra apdovanoti savo 
Sutvertojo tam tikromis neat-
mainomomis teisėmis; kad 
t a i 'P Jl]JlJ- yra Gyvastis, Lais
vė ir Laimės ieškojimas". 
Mea tikime Amerika, nes ji 
stoja už laisvę visiems žmo
noms ir visoms tautoms; ir 
kaip didėji motina peni ir 
dengia tautas, negalinčias 
maitintis ir apsidengti pačios 

Lai gyvuoja tėvynė mūsų 
save. 7 

Likusi liuosa nuo lenkų ir 
rusų! 

Lai vienybė' ir meilė tarp 
lietuvių 

Atneša daug labo del mu<ų 
visų. 

' LIETUVIAI AMERIKOJE, L. RAUDONOJO KRYŽ, 
RĖMĖJU KAMPELIS, DETROIT MICH. 

Pataisymas. 

Korespondencijoje, t ii p ilsio
je "Drauge '* apie susitvėrusią 
naują Lab! Saj. kuopą įvyko 
klaida.* Atspausta, kad vienas 
asmuo, duodamas • 140 doL, ne
davė paskelbti savo pavardės. 
Turėjo būti atspausta, kad ir 
kitas asmuo, duodamas 50 dol., 
taip-gi nedavė paskelbti savo 
pavardės. S 

Prakalbos. 

Kun. J. Petraitis, L. Kaud. 
Kryžiaus Rėmėjų Draugijos 
pirmininkas žada aplankyti vi
sas Amerikos lietuvių koloni
jas. Tuom tarpu su gerb. kun. 
Mironu, Lietuvos Valstybės 
Tarybos nariu, lankosi po Nau 
ją Angliją, t. y. po Conuecti-
eut ir Massaehusetts valstijas. 

Jucevičia. I Balandžio 25 d. bus Chieagoje 
ir apylinkės kolom jose ir vė-

CHICAGO HEIGHTS, ILL. &*n §*J8 \ *ew Yorka aplanky-
daini pakeliui didesnes lietu-

Teko- išgirsti kad mūsų ko- i viais apgyventas vietas. Riek
iu vienai lietuvių kolonijų, kur 

yra L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
skyrius, pranešta oficij aliai, 
kokią dieną pas juos kun. Pet
raitis, su svečiu, gerb. kun. Mi
ronu, bus. Lai jos pasistengia 
tatai surengti jiems prakalbas. 

• 

Kareivių dovanos. 

Kareivių dovanas L. Raud. 
Kr. R. skyriai teiksis prisiųsti 
C'entrau ne vėliaus balandžio 
16 d., nes yra tikimasi, kad bus 
gulima jas jau pasiųsti Lieiu-

toliau darbuotus Bažnyčios • von. Matysime, kaip pasiseks 
naudai ir tėvynės labui. »ia WU»iį dovanų rinkines, liet 

. . , . yra viltis, kad laimėsime. 
Linkime p, Stansauskiu ir KI- į 

tur uoliai darbuoties. Prisiųsti daiktai ir pinigai. 

Kas užims j<> vietą, kol-kas Uerb. A. Saučįunas, iš For-
neteko patirti. j esi City, Pa. padovanojo sa-

loiiiją apleidžia uolus vargoni
ninkas A. Stanšauskas. Tris 
metus jis čia vargonininkavo. 
Daug veikė tarpe jaunimo—vy
čių ir bažnytiniame chore. At
vykęs čia suorganizavo bažny
tinį didžiųjų ir mažųjų, mokyk
los vaikučių, chorą. Veikdamas 
vyčių tarpe surengė daug va
karų. Užtatai choras ir vyčiai 
atnūnčiai jam suteikė dovaną. 

. Atsisveikindamas su Chicago 
Heights jaunimu Bukojo jam ir 

$ 50.00 
123.92 
103.00 
2()5.20 

9.60 
24,00 

200 

siuntinį Lietuvon, L. B. Iv ve 
mėjanis, nfes buvo per vėlai 
Bendrov#n p ian is tas pasiunti
mui. Labai aoiu jam už tat. 
Homestead, Pa. moterėlės šio
mis dienomis prisiuntė 21 nu
megztų svederį Lmtuvon ka
reiviams. Beikia pagirti jų pa
sišventimų ir gražų darbą. 

Pinigai gauti iš sekančių ko
lonijų : 
Athol, Mass. . . . . . . . 
Broekton, Mass 
Newark, N. J 
Pittston, Pa 
Rumiord, Me 
Linden, N. J 
Moline, 111 
Scranton, Pa 31.7.") 
Baltimore, Md 100.00 
Chicago, 111. (B, P.) . . 50.00 
Nonvood, Mass. v . . . . 18.00 

Visiems aukotojams taria
ma ačiū. 

Naujas skyrius. 

Schenectady, X. Y. susitvėrė 
naujas L. Kaud. Kryžįaus r i
me jų skyrius. Yaldybon inėjo: 
Y. Čepulis—pirm., A. Zabiel-
skas—ravšt., S. Gadikis—ižd. 
Jie žada gražiai pasidarbuoti 
vietos lietuvių tarpe. 

Visais reikalais kreipkitės 
pas sekretorių: 

J . Tumasonis, 
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 

• RED. ATSAKYMAI. 

Lietuvos Atstatymo Bendro
vei Brooklyn, N. Y. Finansų 
ir pramonės įstaigos, eidamos 
lenktyn vienos su kitomis, da
žnai vienos kitas papeikia, bet 
mųs dienrašti* tų papeiki'nu. 
negali talpinti nei apmoka
muose apgarsinimuose, nei re
dakcijos vedamoje dienraščio 
daliję. Todėl ir du jūsų pri
siųstieji raštai netilps. 

CICERO LIETUVIŲ DOMĄH 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą., ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gauti malda 

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

REIKALAUJA 
RtJIKAMNGI. 

J a u n i v a i k y n a i 18 m e t ų ir d a u 
g i a u už k l e r k a s Pat" toj.. 50 į v a 
l a n d a . A t s i š a u k i t e P o s t n i a s t e r ' s Of
f i c e . K o o m 3 58, P o s t Of f i c e B u i l d i n g . 

LEIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

39th & 8tewart Ave. 

REIKALINGAS. 
tuojaus atsakant is Vargoninkas ži

nantis gerai savo auiata. Kreipkimės 
i 

"Draugo" Administracija 
lftOU \V. 4tt Strcot Chicago, UI. 
E. V. 

REIKALINGI 
MECHANIKAI IR LEIBERIAI 

PASTOVUS DARBAS 
GERA MOKESTIS 

Aasembding ir bench darbas : machi-
nu operatoriai an t gasaline inžino; 
taippat vyrai del kalvystes ir fousdres. 

L ei beria i 
del vidujinio darbo ir laukinio darbo. 
Pamatyki te Mc. Hermanson, Briggs 
Houae, Kamp. Randolph <fe Wells 
Street, Chicago, kiekviena diena šia 
savaite ir Nedelioj Balandžio 11, a rba 
rašykit© ar atsilankykite į Employ-
meąt Office of 

BUDA COMPANY 
Harvcy. 111., 

Chicaąo suburb. f 

REIKALINGOS. 
Heros tvirtos moteris dirbti plo

vimo kambari j laudrey. Prityrimas 
noioikalingas. $17.00 savaitoj. 

Miuijjcrs i \Ve>»t Sidc LauuiUy 
1437 W. Adams Str. 

• > w • ' • i ' 

Kodėl Kiekvienas Ištikimas Pilietis 
IUinojaus Turi Mąįsmti m 

—, 

Frank O. Lowden 
Pirmose Presjdent Balsavime, ateinant Utarninka, Balandžio 13 

Moterys gali balsuoti teippat kaip ir vyrai 

PRIEŽASTIS NQ. 1—Krauk O. Lowdeu yra gy
venęs su sais žmonėmis. J is yra matęs gyveni
mą visose atmautose—kas davė jam plačia iš
žiūra—nesilpnejav&a energija ir uora duoti žmo
nėms kas jiems prįguli. Dauguma žmonų vadina 
antruoju MeKinley. 

« \ 

PRIEŽASTIS NQ. 2—,] o grynas Amerikonišku-
mas. Gov Lowden, savo nenuilstančiu darlie laike 
karės savo valstijoje parode, tikra tesinguma. 
Kiekvienas Fedevąles Valdžios pareikalavimas 
buvo išpildytas. 

PRIEŽASTIS NO. 3r—Jo pasiryžimas užlaikyti 
gerf tvarka. Be jokios pagelbos iš Federalu Tru
pu, tvarka tapo užlaikyta, per jo sumaningas me
todas lllinojaus Valstijoj. 

PRIEŽASTIS NO. 4—Jis rado iždą pilna skolų ir 
ištuštinta. Per savo suuianima ir neatsižvelgiant 
ant išlaidu kurie pasitaikė karės laiku jis pastate 

valstija ant gero pamato. Dabar yra $12,000,000 
valstijos ižde. 

PRIEŽASTIS NO. 5—Gov. Frank O. Lowden bu
tu geras ir popularis kandidatas rinkimuose. J is 
yra teisingas—intekmingas—turi nepaprastus ga
bumus—jo nepaprasta gyvenimo historija nuo pa
prasto vaikučio kuris dirbo su žagre iki guberna
toriaus, jo darbas kuri jis užsiėmė dirbti visuo
met buvo atliktas sąžiningai ir atmintinas kiek
vienam Amerikonui. Laiškas kuris telpa žemiau 
lašylas Lapkričio Ki. 191>8 vieno iš didžiausių A-
įiierikonu: 

Lapkričio Iii, 1918. 
"4J&rbJ9ttitis (htbeniatoriau: 

J^sk man Tamista pasveikinti. Aš tikiuos 
kad didziuosites iš savo pozicijom kaipo vado. 
As noriu kad Tamsta pagelbėtam atvesti į 
}>riešakiu Republikonu partija taip kad JJro-
f/ifsiriai pasilikti tikrai tiesoje linojoje." 

THKODORE ROOSEVELT. 

Užtat, mes prašome kad kiekvienas Republikonas 

Balsuotų UŽ Frank O. Lowden 
Republikoniškaose Pirmuose Balsavimuose, ateinanti Utarninka Balandžio 13 

Atlik SQVO Priedermę ir Balsuok Anksti, savo išti
kimybe gerai valdžiai—ištikimam Gubernatoriui Lowden—ištikimybe Illinojui—balsuojant už FRANK 
0. LOWDEN and PRESIDENT, ateinanti Utarninka, Balandžio 13ta. 

—Frank 0. Lowden Business Men's Ass'n. 

T 

— MOTERIS. 
fabriko darbo $lč> 

k E R U U T F N 
Del generalo — 

i š p i a d ž i l j . 
•Jobu Selinu Co. 

352 \\. Illinois Street. 

R e i k a l i n g i pr i tyrę e o n e v i n o t o j i a i 
prie veipti. i v i lnų . 

C'nroii į»nl iuu£ Co. 
737 W . J a c k s o n BlvtĮ. 

REIKALINGI. 
Organizatoriai ir agentai 

prie firmas — Zeglen Tire 
and .Rubber Co. labai geros 
sąlygos. Atsišaukite 

Frank Kolodzinskiego, 
706-707 Oxford Bldg. 
118 N. La Salle St. 

MERGAITES. 
Pakuoti ear tunus: lengvas darbas, 

t rumpos valandos. Subatomis iki pie
tų: $15 išpradžių. 

437 W\ Ontario SUeet. 

NORTH SIDE. 
Išsiduoda kanibaris del vieno arba 

dviejų vaikinu prie .mažos, šeiminos 
BU elektros šviesa maudinę ir tele
fonų, ant 3-eių lubų. 

2244 Po\ve,ll Avenue. 
Vienas blokas i vakarus nuo Western 
Ave. ir. 2 blokų j žiemių iki Fullerton 
Ave. Įvaru. 

P;;>-siduosių fartiuv 120 akerių už 
$5000 puse dirbamos, žeme Kcea 8. 
galvijai Apra arklių 2 blokai nuo 
miesto daeiti iki vietai. Tikras bar-
genas. 

P . ^laužis 
2 3 1 5 P o w e l l A r e . 

To l t l ' oua* IIumbol<l( 6 2 7 7 . 

P A R S I D U O D A L A B A I P I G I A I 
• 

G e l e ž ų ir m a l i a v o s k r a u t u v ė iš 
p r i e ž a s t i e s m i r t i e s v y r o . L i e t u v i ų a p -
g y v e n t o j Vietoj pr i e pa t l i e t u v i š k o s 
b a ž n y č i o s . G e r a p r o g a l i e tuv iu i . A t 
s i š a u k i t e š i u o a d r e s u . 

4 5 3 : 
o. v. 

8 . \Yooti St . C h i c a g o , 111. 

P A S P O R T U B L A N K A S 

P I L D O M E 

D Y K A I . 
_ i 

Baltie Consultatioii Bureau, Ine. 
85 So. Doarborn St. Ohicago. 

Rooui 3.06 

VYUAl IŠMOKITK BAl^ZASKl TV.ST,BS. 
Diena ar vakarais. Uždirbkite Didelius 

piniiiKUM po keletos a« vairių. Darbai pa
rūpinami, šapos laukia darbininkų. Atva
žiuokite ar rašykite. Dept. A. 

Moler Bnrber College 
103 S. HeUs Mr. Chicago. 

7= 

Heikalaujtt l)arbininkai l'rte balno-
.iami' Arklių. 

^u.kiųvMs SaiVUv H . ^ e U \ r r . . 
Ten Buvęs. \ o 21X1 avaru, vert^ 20» dol. kv<i9 Ememid \^>. rhu-nB«. 

ANT PARDAVIMO. 
AUT PARDAVIMO: 

Dviejų lubų mūrinis storas su 3-Ha-
tais del šeimynos, su stock'ų, moder
niškas ir gerai apmokantis , randasi 
geroj vietoj art i Bažnyčios ir mpkyk-
ioi ant 37 Gatves j rytus nuo Halsted. 
Atsišaukite 

fcįavH- S H ^ H E.vtkum^; 
IMi \\. 1H Str. ' 

3E = 

Ant pardavimo 4 flatų muriniji mi
nias, steam heat elektra ir kiti mo
derniški Įtaisymai, arti oirus ir Lal'-
lin gatvių. Kaina $13,&&0.00. 

P. MAKAREW1G3. 
1647 \V. 47 Stw<H į 1757 W. 47 ga l \ e Chicago, 

ANT PARDAVIMO, 
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais mūrinį narna, 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
mos klesos knygynos ir Cigarų krau
tuvė. Namuose naujausi įtaisymai, 
kaip va: visam© n a m e gaaas, ge
riausi elektros įvedimai, maudynės 
abejuose pagyvenimuose, basemen-
tas, akmens pamatas 2 pėdų ir 18 
colių storas. Grindjs bascmente ce
mentinės. Caru šildomas visas na
mas. Suros naujausio įtaisymo. 1-mas 
pagyvenimų — pirmos klesos' kny-
gynes ir cigarų krautuve kammis 
4.7-toa rt- Wood gatv$», Crindįs muro, 
durįs ir langai ąžuoliniai. 2-juo pa
gyvenime duris ir langai . taippat 
ąžuoliniai. 

Parduosiu namų ir biznį vidutino 
kaina dėlto kad išvažiuoja į Kuropa. 
Atsišaukite tuojaus į 
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MAGDE. "Ak, kaip man nieiU gal-
>q' libandiiau visokius mazgojimu*, 
trinkimui, muilarimus — ir mk«# / « 
nieko nepagelbėjo %uo tu bjauriu pleis
kanų... Man giė$ net darosi!" 

MARE. ".Va, tai kam tau kęst be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai grairts, švelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES V 

K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUF
F L E S yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčia, galvos odą? 

H U P P L E S 
panaikina pleiskanas! £u jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
t rynimo: dviejų ar trijų dienų Regyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-, 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ' 

NusipirVi- š-^i-'-t P U F T ? ! : r V - •• • ; ... ak 
65c., bet jųs ^..j ,.^, . _u j . j vL.ios aaug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu • 

F . AD. RICHTER & CO.. 316-330 Broadway, New Yotb«**?~<± 
f T 

Telefonas Pul lman e t 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS I R 
CB1RUROAS 

OtlsM 11719 MlchJUoua Are. 
Adyno» 8:St tkl 9 išryto — 1 lkl 
t po pietų — t : M lkl I : H vakare 
Nedėliomia nuo 19 lkl 11 Išryto 

• • ' 

K 
PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LUfiTtVIH 

Gydytoja* ir Chirurgą* 
Perkėlė savo'gyvenimo rietą 1 

Brighton Park. 
9914 W. 43rd StoeH. 

TeL MeKinley SS S 
Oflaaat 1757 W. 47tta 8C. 

(47 Ir W<«d gmt.) 
: 10 ryto iki 3 po pietų, «;I0 lkl 

vakar* Nedėllomli • Iki I I 
TeL Boulevard 140 

Valandos 
9 : l 9 i 

? • • • 

rytaia 

S. K LACHAWKZ ' 
Liet u vys Graboriua patarnauja, 

tuvėse ko pigiausia.. Reikale meldžiu ai. 
šliaukti, o mano darbu busite uiganedlnt 

2314 W. 23 PI. Ohioago, B) 
TeL Canal 9199. 

' — — 

r^"* 4fl9 ̂ P *W ̂ W^P "flr^^^^^R^P TR^BM^L 

. V. W. RUTKAUSKAS I 

Resid. 9SS So. Ashland B I T . Cbicaų 
Telefoną* Haymarket 9S44 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas gydytoJM Ir chirurgas 
Special is tas Moteriškų, Vyriška 
Valkų Ir visų chroniikJI M«o 

Ofisas: 8354 So. Halsted St., Cbicm 
Telefonas Drover 9999 

VALANDAS: 10—11 ryto 1—1 I 
pietų 7—8 r ak . MedėUomlf 19—;!>' 

• ^ - J ~ 

111. 
Tel. y»id» 4««1 I 

AftYOIKATĄS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
j Kambaris 324 

TeL Central 9390 

I 
I 

i, 
I 
I 

4 . FETRATIS & f O 
M O R T G A G E B A N K 

R E A L E S T A T E I N S J R A ' 

EUROPEAH AMERICAN ttuHt AU 
s iunč ia Pinigus Parduoda Latvi -

B 
I 3?*3 S. Hilsif St'^el C 
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4 DRAUGAS Pirmadienis, bal. 12 1920 
TSSĖSSSZ .f «» !.<< — , 

l{s^w 1 •n 

CHICAGOJE. 
KATAUKIŠKOS ŠVENTES j NORIMA VEIKIAU SUMIES 

TINTI'BATVEKARIUS. 
Pirmadienis, bal. 12 d.. 

šv. Julius. 
Antradienis, bal. 13 d., 

šv. Hermenegildas. 
. / • - • — ' -

TEISĖJAS APLEIDO KOLE 
GIJOS KLIUBO SUSI

RINKIMĄ. 

Nenorėjęs klausyti radikalių 
kalbų. 

Arm vakarą Cornell kolegijos 
I 'liubas turėjo susirinkimą. 
Susirinkime buvo daug Chiea-
gos žymesniu žmonių. Tarpe 
ŪA\\ buvo ir munieipalis tv>:-
s(\).\.- Genimi1. Seko kalbos. 
Vincas ėjosi gerai, kol nepra
dėjo kalbėti Northwestern 
universiteto profesorius Ralp'i 
Itanuis, oratorijos dekanas. 

Demiis kalbėdamas palietė 
Rusiją ir bolševikizmą. Pas
kui sakė: 

"Musę priedermė nerinkti 
prezidentu #en. AVoodo arba 
gubernatoriaus Lowdeno. 
Mums reikalingas žmogus, pil
nai suprantąs tarptautinę pa-
Ietį. Toksai reikalingas, kaip 
cad Herbert Hoover, kurs yra 
iberalis, lygsvariai mintijąs 
aakantus..." 

"Nekuomet amžinai!" atsi-
įepė skardžiu balsu teisėjas 
lemmil. 

4'Čia ne vieta tokioms pai-
ciom.s kalboms. Cm mokiniu 
susiejimas ir tai mokslo tiks-
ais. Oi tamsta vedi politiki-
lę kampaniją. Atsisakau klau 
yti tokios kalbos." 

Teisėjas pakilo ir tuojairs 
ipleido susirinkimą. 

Jam išeinant prof. Denius 
gedamas kalbą pareiškė: 

" I r šis nuotikis kuoaiškiau-
iai liudija apie nepakantą." 

Teisėjas CJemmil yra guber-
atoriaus Lo\vden šalininkas. 

t 

UAREŠTUOTAS GELEŽIN 
KELIŲ DARBININKŲ 

KURSTYTOJAS. 

Valstijinio prokuroro Uoyne 
genhii suareštavo E. C. Esty, 
urstytoją streikuojančiu ge-
*žinkeliu darbininkų. J is strei 
ininkiis ir kitus kurstė prie 
ausų ir draustinų metodų. 
Keliuose geležinkelių darbi 

rmkų susirinkimuose Esty pa-
Įikojo, kaip jis kitnomet Min-
esotoj streiko metu ardęs ge-
žinkelius ir griovęs geležin-
elių tiltus. 

NAUJAS PREZIDENTAS 
KATALIKIŠKAM UNL 

VERSITETE. 

De Paul universitete flar-
jojasi jau naujas preziden-
^, gerb. kunigas Tfiomas Le-
i\n. Buvęs prezidentas gerb. 
m. MeCabe iškeliavo į Kan-

i s Cit v. 

PRIVERSTINAS DARBAS 
PLEPANČIOMS 
MOTERIMS. 

Munieipalis teisėjas Steik 
mano įkurti įstaigą privers
liam darbui toms moterims, 
.jrios por dienų-dienas netn-
i k į veikti, bet susiejusios tik 
lipa, kitus neteisingai ap
vilks. 
[•Teisėjas sako, kad tokių 
[oterų šiandie yra labai daug. 
r su jomis tikras vargas. Ka
ls metu jos turėjo užsiėmi-

Dabar pradėjo smalkiau 
darbuoties miesto majoro pa 
skirta komisija sumiestinti 
gatvekarius, kuomet augš-
ėiausias valstijos teismas at
metė miesto reikalavimą at
naujinti išklausinėjimus gatve 
Mariu klausime. 

Miesto advokatas Cleveland 
paskelbė, kad visas ro-kabs 
bus paduotas augšriausian ša
lies teisman. 

Bet kai-kurie miesto valdi
ninkai su tuo nesutinka. Sa
ko, yra aišku, kad teismai sto
vi prieš miesto teises. Tad 
nesama reikalo toliaus gaišin
ti laiko ir pinigų. Reikia pas
kubinti darbus, kad kuovei-
kiaus visus gatvekarius su
miestinti (sumunieipalizuoti). 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU | i i • • • • • • • • • i i • • • i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • » • • • • W • • , l i , l l i i . , 

"- s LEONARD WOOD IŠ BRIDGEPORTO. 

ANGLEKASIAL TURBŪT. 
GAUS DIDESNC 

UŽMOKESTĮ. 

Illinois valstijos anglekasy-
klų operatoriai ir anglekasių 
unijos atstovai turėjo susirin
kimą Susirinkime paaiš
kėjo, kad . anglekasiai 
nepatenkinti 27 nuoš. <li-
desne užmokestimi. Jiems no
rėtųsi daugiau. 

Operatoriai tam perdaug 
nesipriešino. 

Pasekmėje susirinkimas pa
rinko komitetą iš keturiolikos 
žmonių — 7 operatorių ir 7 
darbininkų atstovų. 

Komitetui pavesta ištirti už-
mokesties klausimą. 

Peerless Coal kompanijos 
prezidentas Adams pareiškė, 
kad jei tasai komitetas atras 
reikalingu daiktu darbinin
kams padidinti užmokesti, 
kompanijos su tuo sutiks. 

PELNININKAI VISGI BUS 
•. TEISIAMI. 

Už perdidelį pelno ėmim:» 
parduodant cukrų Chicagoje 
kitnomet buvo suareštuota 38 
žmonės. Apie tuos suareštuo
tuosius buvo jau kaipir pa
miršta. 

Bet štai dabar federalis ap
skriejo prokuroras Clyne pa-j-Tebuna pavyzdžiu kitiems 
skelbė, kad trumpoj ateityj 
įvyksianti byla tiems pelni-
ninkams. 

NENORI UŽMOKESTIES UŽ 
STREIKO LAIKA. 

City hall klerkaf, kurie an
dai tris dienas streikavo, ne
sutiko, kad miestas turėtų 
.jiems užmokėti už tą bedar 
biavimo laiką. 

Klerkų unijos , prezidentas 
Flynn pranešė, kad klerkai 
yra tikrieji unistai, gi kaip 3 
tokie negali but apmokami už 
slreikė praleistą laiką. 

Miestui tuo £eriau. 

Atėjus 'Velykų šventei, nepa
siliko ir Šv. Jurgio bažnyčia, 
viena iš seniausių ir garbin
giausių lietuvių parapijų Ame
rikoje. Prisiartinus tai bran
giai šventei, įvyko bažnyčioje 
neapsakomai įspūdingos iškil
mės. 

Seredoje buvo giedamos 
liūdnos psalmės, atsakant gra
žiausiais balsais chorui, susi
dedančiam iš apie penkiolika 
vyrų po vadovyste p. Janušau
sko. 

Ketverge, tai yra dienoj, ka
da mūsų Mieliausias Išganyto
jas liko indė tas į kalėjimą, 
prieš prasidedant pamaldoms, 
išėjo eilė ministrantų, mažučiu. 
mergaičių ir Marijos kūdikių 
draugijėlė. Klebonas, kaipo vy
riausias ganytojas, atlaikė šv. 
mišias. Per šv. mišias prie Šv. 
Komunijos ėjo net du šimtu 
vaikučių, tai yra visi mini-
strantai, Marijos kūdikiai ir 
visi jaunesnieji, jau esantieji 
po šv. Komunijos. 

Po mišių šv. Sakramentas, 
dalyvaujant procesijai, liko nu
neštas į kalėjimą, kuris buvo 
gražiausiai papuoštas gėlėmis, 
šilku, sidabrinėmis uždango
mis, kurias aštunto skyriaus 
mokiniai įtaisė, sudedami su
virsimi penkiasdešimts dolie-
rių, o iš lauko, abelnai, visi pri
sidėjo prie papuošimo, kuriems 
priguli širdingiausias ačiū. 

Garbė visiems Šv. Jurgio pa
ra])! jonams, ypatingai tiems, 
kurie savo vaikučius leidžia į 
tą mokyklą, kurioje po globa 
taip rūpestingo ir nenuilstan
čio Viešpaties vynyne darbi
ninko, mūsų didžiai mylinio 
klebono, kun. M. L. K ruso, už
pelnai ir vaisiai yra, kad tie 
vaikučiai su taip didžiu pasi
darbavimu del bažnvčios iš-
puošimo veikia, idant nepasi
liktų, liet, priešingai, dar butų 
pirmutiniai ant visų kitų. Ne
galiu praleisti nepaminėjus 
mūsų zakristijono, vieno iš 
darbščiausio ir tikrai sąžinin
go ir švaraus žmogaus Povylo 
Makuškos, nes lankydama tose 
dienose kitas bažnyčias patė-
mijau, darydama palyginimą 
su Šv. Jurgio bažnyčia, kad yra 
viena iiš švariausiai užlaikomu. 

Ant Prezidento 

Paskaityk Jo Rekordą 
Pats del Savęs 

Generolas Wood yra tautiška figūra ir buvo per 
paskutiniai dvidešimts metų. Jo patriotiškumas 
išsireiškia paskutinais laikais jo tarnavimo kaipo 
'Administratorius ir kaipo Kareivis. T/u rekor
das kuri RepubLįkonu Pasija gali didžiuotis ir 
pastaro OeneroR Wood'o vardą. histo rijo j ne
skaitant jo tarnysta paskutinių metų. 

\ 
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The Chicayo Daihj Tribūne, Ediiorial 
"Mareli 25, 1920. 

VISOS Suvienytos Valstijos Amerikoje temija šiuos Illi
nois Preference Primaty rinkimus, Utarninke, Balandžio 

13-tą dieną. 
Štai kodėl: Prieš žmones šios šalies stovi didelis klousimas, 

klausimas taip didelis kad net prašolinęs deja prielankumo bent 
kokiam susui ir net perviršina visa valstijų politika. Leonard Wood 

Klausimas yra šitas: Kuris iš dviejų vyrų yra tinkamiausias likti Presidentu Suvienytų*-Valstijų? Ku
ris $ jų yra tavo nuožiūroj? 

Kaip dalykai dabar stovi išrodo kad žmones nežiūrint ką manis apie kitus kandidatus, Leonard 
Wood yra padarė* tiek gero ir didelio darbo del šios šalies kad negali būti abejojimo. 

Mes neturime manyti,kad Leonard Wood yra vien tik kareivis, bet jis yra buvęs geriausias adminis
tratorius £ių laikų nes jo rekordas tą priparodo. 

Ar gali įsivaizdinti ka šitas žmogus yra nuveikęs? Ar gali įsivaizdinti kokį dideli darbą j is 'yra nu
veikęs Kuboj? į 
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BANKOS ATMAINO DAR-
BO VALANDAS. 

Chicagos bankos atmaino 
darbo valandas. Pradėjus šian 
die bankos bus kasdien atida
rytos nuo 9:00 ryto ligi 2:00 
po pietų, gi šeštadieniais — 
nuo 9:00 ryto ligi 12:00 dieną. 
Valandos atmainytos del pa

ra nkumo su New Yorko ban-
komis, kur įvestas dienos švie
sos taupymas. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
Įo. Šiandie neturi ką veikti. jMO ŽENKLELIUS (W.S.Si). nyčią prasidėjo šv. mišios, ku-

Subatos vakare atlaikyta 
pamaldos ir pasakytas įspūdin
gas pamokslas, pritaikintas tai 
dienai. Reikia paminėti, kad 
Vytauto Gvardijos draugija 
per visą naktį budėjo prie 
Viešpaties grabo, už ką priguli 
didžiausia padėka, taip-gi da
lyvavo procesijoje, labai pa
gražindami ją, kaipo tos šven
tės vainikas. 

Nedėlios ryte, varpams su
gaudus, žmonių priėjo pilna 
bažnyčia, kad kiti net už durių 
turėjo stovėti. Prieš prisikėli
mą pradėjo eiti vaikučiai, bal
tuose rūbuose apsitaisę ir neš
dami rankose baltas lelijas. 
Viskas rodė ženklą linksmybės, 
kurios kiekvieno širdis buvo 
pripildyta. 

Procesija ' prasidėjo, kada' 
kun. klebonas, paėmęs Šv. Sak
ramentą, užgiedojo " P e r Tavo 
šventą prisikėlimą*" Suskam
bėjo visa bažnyčia varpais, 
varpeliais ir sugaudė vargonai 
su puikiausia orkestrą, susi
dedančia iš įvairiausių instru
mentų. Procesijoje dalyvavo 
daugybė mergaičių, vaikelių 
ministrantų, kūdikiai, Marijos 
draugija, ir Vytauto draugijos 
kareiviai. 

Apėjus tris kartus apie baž-

Kuba buvo visai sutrempata buvo dviejų Šillltnie-
c'iu despotiško valdymo — žeme did?iuu.siu vargu, kame ba-
du.s buvo vttur, anarchija didžiausia siautė, (latviu suro* 
buvo atdaros, žmones Varginami banditu ir brigatu kurie 
visaip išnaudojo žmones kol — Leonard Wood tapo pa
siųstas I 'residento McKinley kad sutvarkytu juos. 

Leonard Wood darbas Kuboj gyvęs historijoj 
ant visados. Pasaulis jam atidavė pagarba u i 
tai. J i s prašalino geltonąja liga, kuri siautė te-
nais, apvalė gatves įdėjo sūrus į gatves ištaisė, 
kelius; su savo geležine ranka sustabdė išnau
dojimą kokis tenais pirmiau siautė. įvedė mo
kykla pagerino industrija ir agrikultūra, davė 
jiems konstitucija, suorganizavo jų finansus u i 
mokėja ju skolas ir perdavė jiems patiems val
dytis Kuboj s umilijonu dolierių kasoj. 

Reikėjo tai didelio diplomato Ir didelio administratorius 
kad butu galima taip viską sutvarkyti ; o ta dideli darbą at
liko Leonard VVood. 

Jis buvo pasiųstas j Philipinus kad numalšinti inaiftta ir 
sutv;irky-ji- kita "pražuvusią šąli" ir jis ta padare. Jis mo
kėjo kaip sutvarkyti Moro laukiniu žmones, ir t 'hiniečiu 
piratus taip kaip mažu vaikus, ir iš jų padare Kerus 
piliečius. 

Rooseveltas buvo jo draugas; jįs gyrę jo darbą: 
D dabar Leonard Wood stovi būti teistas sulyg jo 

darbu — jus šios šalies piliečiai šios valstijos ir kitu val
stijų; ar jusu akyse jis yra vertos tos vietos ar ne. Ar jis 
gali užimti ta taip svarbia vieta P residento Suvienytu 
Valstijų. 

Jus e«ite teisėjiais, ir jus draugai balsuotojiai didžiame 
balsavime kuris Įvyks Ttarninke Balandžio 12ta. 

Eikite j balsavimo vietas ir tenais išreiškite savo min
tis prieš visa šia šąli. alJlsuokite už Leonard "VVood ant 
I 'residento. Tai jus proga dabar jvardinti žmogų kuri jus 
manote verti užimti vieta VVhite House ant kitu ketur me
tų. Atsiminkite kad tenais reikia stiprio*, rankos prie 
vairo ir dabar ji reikalingi negu Lincoln'o laikais. 

Keno ranka ji bus? 

Balsuok už Leonard \Vood, neleisk save apvilti. Atlik 
savo priederme kaip Amerikonas pilietis ir kaipo pilietis 
llfino.laus valstijos. 

Nathan William MacChesney 
Chaimui u 

Leonard \Vood Illinois Campaign Committee 
124S Congress Hotel, Cfcicago. 

Cook Co. Headąuar ters Hotel Sherman. 

: 

rias laikė kun. M. L. Krušas. • vai, o labiausiai mylimas visų 
Per mišias giedojo Šv. Jurgio 
bažnytinis eboras, vadovauja u c 
p. Janušauskui ir pritariant 
puikiai orkestrai. Turbūt, kiek 
vienas gerai gali .žinoti, kad 
niekur nebuvo taip puikiai su 
taisytas eboras ir orkestrą tą 
dieną, kaip Šv. Jurgio bažny 
cioje. 

Pritaikintą pamokslų pa
sakė kun. J . Svirskas, laike ku
rio visa bažnyčia griaudiugai 
apsiašarojo. 

# 
Viskas tų dieną taip puikiai 

buvo sutaisyta, o visa bažnyčia, 
laike tos šventės, puikiausiai 
išpuošta. Visas tas darbas bu
vo didžiai mylimų-ir gerbiamų 
seserų Nazariečių, kurios savo 
artistiškomis rankomis ir tikru 
pasišventimu dirbdamos ilgas 
valandas padarė, kad kopui-
kiausia išrodytų. Tvarka visur 
buvo geriausia, kad geresnės 
negalėjo būti. Nei vieno širdis 
neturi užtektinai žodžių išreik
šti savo padėką. Tegul Dievas 
šimteriopai joms užmoka Čia 
ant žemės ir amžina laime dan
guje. 

Širdingiausia ačiū ta ipgi 
priguli visiems komitetams, ku
rie tą dieną pasidarbavo ir 
tiems, kurie nors kiek prisidėjo 
aukojimu. Aukų tą* dieną su
rinkta apie dvyliką šimtų ch-
lierių. 

Tekyla augštyn, ir augštyn. 
Šv. Jurgio parapija ir jų vadb-

klebonas!!! 
Marijona Mazilauskaitė, 

Aštunto Skvr. Mokinė. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

L. tj. Paskolos bonų valdy
bos ir pardavinėtojų susirinki
mas buvo kovo 29 d. mokyklos 
kamljaryj. Posėdis buvo skait
lingas, nes susirinko visi bonų 
pardavėjai. Neatsilankė tiktai 
pirmas raštininkas, atsisakyda 
mas nuo darbo. Tai-gi jo vie
ton liko išrinktas trečias rašti
ninkas J. Grisius, kuris apsi
ėmė darbuoties, kiek tik pa-
jiegs. 

Pirmiausia buvo kalbama 
apie bonų pardavinėjimo 
pasekmes. Stoties ". iždi
ninkas A. Dargis išdavė rapor
tą, kiek yra parduota ir išsių
sta L. Misijai vien tiktai kata
likų, išskiriant tautininkus, nes 
jie turi skyrium stotį. Pasiro
dė, kad pasiųsta 15,000 dol. ir 
arti tūkstančio jau yra stoties 
ižde. Rodos ne visai mažas 
skaičius, bet vis-gi gaila, kad 
mūsų kolonija liekasi užpaka
lyj nuo kitų kolonijų tokiame 
svarbiame darbe. 

Mūsų broliai Lietuvoj gyvas
tis aukoja už tėvynės laisvę, o 
mes sustiprinimui jų gailimės 
paskolinti vieną, kitą šimtinę. 

Einant per namus teko pa
tirti, kad daugelis mūsų koloni
joj lietuvių nėra pirkę bonų. 

Jie visokiais užmetimais nori 
pasiteisinti, kad negali bonų 
pirkti. Labai apgailėtinas da
lykas. 

Broliai, nebūkim kietašir 
Ižiai. Kitos kolonijos skelbia
si pardavusios net už kelias de
šimtys tūkstančių, o mes tiktai 
už kelius šimtus. Tai-gi pasis-
tengkim ir mes, kad pavytu-
mėm kitas kolonijas. 

Minėtam susirinkime pakel
tas klausimas, kokiu būdu dau
giau parduoti bonų. Sutarta, 
kad valdyba ir kiti, kurie turi 
subskripcijų knygeles, vienas 
kitą ragintų labiau darbuoties. 
Nutarta susirinkimus laikvti 

0 

kas antrą panedėlį parapijos 
mokyklos kambaryj. 

Sekantis susirinkimas įvyks 
ateinanti panedėlį, balandžio 
12 d. vakare. Tai-gi valdyba įr 
pardavėjai būtinai kviečiami 
atsilankyti, nes daug svarbių 
dalykų reikės apsvarstyti. 

Kas dar esate nepirkę bonų, 
meldžiame ateiti į žemiau pa
žymėtas vietas ir nusipirkti: 
1 stotis Aleksandras Dargie, 
ižd., 726 W. 18tb St. 2—L. D. 
S. 25-tos kuopos, krautuvė, 1817 
IJnion ave., 3—Juoz. Šniuk
šta, 1904 Canalport ave. ir 4— 
Kazimieras Pansirna, 636 W. 
18th St. 

J . Grisius, Stoties rast. 

DR. S, NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vtet« 
S252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo t !ki 11 ryte: nuo S Iki 
4 po pietų: nuo 7:30 lkl t:W vakare 

Telefonas Yards tM4 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:JO lkl 7 Y. vak. 

Telefonas Drover "S4t 

! • ! • • • ) • « . » • • m* • f ' 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kerta 82 ro St., CbJcago, HL 

SPBCIJ AUSTAS 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi caro 

niskų lig-ų. 
OFTSO VALANDOS: Nuo 9 ryte 
iki l t . nuo 18 iki 2 po piet, nuo 6 

iki 8 ralandal Takare. 
NedėUomls nuo t iki 8 po ple*. 

Telefonas Y arda f 17 
į 

DR. J.SHINGLMAN 
Gydytojai ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 49 Court 
Bes. 122t W. 49 AveDue 

Telefonas Cicero 8868 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
įįm » » • » i« • » • • • • 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Sn 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

419 W. Markei Str. 
rottsrUJe, Peana. 

•Įsomis liromis priima 
Nuo 8 iki 18 ral. ryto 

- — H 

X' 

ano 

Nuo 1 iki S •*!. po pietų 
Nuo 8 lkl 8 Tai. rakara. 

-

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