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Turkija Suskaldoma 
į Kelias Dalis

___

PšDATiMAMA t
NiAS DALIS.

Kiekviena svetimu bus 
išnaudojama.

San Rėmo, .haL 22.—Paki
lu* ta r ji talkininkų ne p.as i ten
kinimams ir negalint veikti 
priderančioje gotikinėje, čia 
premjerui nutari’ Turkiją pa
dalinti j kelias dalis ir apie tai 
pažymėti taikos sutartyje, da
romojo su Tnrkija.

Bot tų teritorijų likimų ap
spręsti atidėta tolesniam lai
kui, kuomet tarp talkininkų 
sušvelm’* nesutikimai.

Atkirstos septynios dalys.

Nuo Turkijos vienu užsimo
jimu atskelta: Armėnija, Me
sopotamija, ('icilijn, Sirija, 
Palest i nn. Georgin ir Azer- 
bcidjan.

Svarbiausia domn atkreipta 
j Mė*opotamiji, Siriją. Cicili- 
jų. tuippat į Arabiją. Nes tos 
teritorijos yra tinkamos talki
ninkams eksploatuoti ekono
miniu ir i>olitikiniu žvilg
sniais. 1 •*

Negali pasidalinti.

Tomis Turkijos teritorijo
mis Inbjnusin interesuojasi 
Prancūzija ir Anglija. Tr vie
nai ir kitai norėtųsi kuodnu- į 
ginusia ten juisipelnyti. Bet

• nbl "fnTičl’i’d
ucjMisiienkiuusi kita lutus vei
kimu, tad tų teritorijų likimas 
paliekamas apspręsti patoges
niems laikams. Taip bent nori 
Angliju, gi šitos turi klausyti 
Prancūzija.

Kitos teritorijos.

Taryba ilgai diskusavo Kur
distano klausime. Pagalinus 
nutarta tų provincijų per du 
metu palikti turkams, paskui 
pavesti viešpatijų (tautų) są
jungos kontrolei.

Snurnn laikinai palikta grai
kams. Bot galutinai dnr nenu
spręsta, kokių ribų ten turi 
laikytk’S graikui.

Ttalijn mėgina gauti pieti
nius Anatolijos pakraščius. 
Bet ir tame klausimo dnr 
tartas galutinas žodis.

Baigs susįrinldnų.

Vokietijos klausimas 
kaip stovėjęs. Nieko 
luptingu nenutartu.

Tuo tarpu premjerai
nuntį šeštadieni turės iškeliau
ti kas xau namo. Nes jie ir 
namie turi daug .-vartotus dhr- 
bo.^.

Armėnijos mandatas j>a.-ių- 
lytns neutralėms Viešpati- 
joms, Norvegijai ir Švedijai. 
Tnlkiniukai neprisiima mnndu 
to, nes iš Armėnijos miliuto 
.-au jokio pelno.

no-

stovi 
tokio

ntei-

f

Vokietija Reikalauja Skait 
lingesnes Armijos

• •

ARMIJA REIKALINGA VI 
DUJINIAMS REIKALAMS.

f

Prancūzija aštriai tam
priešinsis.

fttai kokių armijos dalių no
ri: 12 divizijų infnnterijos sn 
artilerija; 3 divizijų raita rijos; 
penkių specijalių brigadų, ku- 
riosnn jneitų |m> du piliau iu- 
fanterijos (kaulių) ir po dvi 
grupi artilerijos.

Be to dnr norima: po vienų 
batulijuną Minkiusio* artileri-

Paryžius, bal. 22.—Vokieti
jos vyriausyb/’ talkininkų ta- 
rylms. turinčios susirinkimų 
mui livuiv, itnjįjvj, rvtaamuja | iu>v »urMvtvuue uivizyos 
leisti jai padidinti savo armi
jų ligi 2M.000 lyrų. Ne* |mgnl 
taiko* sutarta* Vokietija gali 
turėti tik vyrų.

Tos reikalavimas išreikštus 
notoje, imluotojr prancūzų už- 
rubežinių reikalų ofisui mi 
prašymu paaiųati lų notų talki
ninkų luryluu miesto San Be
rno.

/ » . f • į
Notoje pareiškiama, jog 

skiuthngvMiė armija reikalin
gu palaikyti vidujinę tvarką 
Vokietijoje. Ir pagaliau? dur 
todėl.’jog pati dabartinė arini 
ju pasipriešins jos paskirsty
mui.

Kuri veikiiučiosios armijos.

^Poliaus sakoma, kad Vokie
tijos vyrinnsybė ir toliau? tar- 
nylioje nori palikti; visų eene- 
ralį štabų ir oficierų korpusų. 
Tai visa reiškia, kad Vokietija 
nori pasilaikyti visas veikian 

armijos metmrnis.

infenterijo*: 160 lėktuvų, pa
dalintų j 8 grupe*; ir keturių 
-jiecijalių kariuomenės kom
panijų darbams, prie geležin
kelių.

Gvardija bus demobilizuota.

Ku paminėta nota Vokietija 
užnrhežinių reikalų ofisui in
dą vė dnr dvi kitan nota*.

Vienoji* iš tų sakoma, kad 
Vokietija demobilizuo* ir pa
naikint piliečių gvardiją. kaip 
to reikalauja talkininkai.

Kitoje—Vokietija reikalau
ju leisti jai padidinti skaitlių 
rcirbsvolirų ir artilerijos neu
traliam rnoie

- Prancūzija bus priešinga.

Čia prnm-UK’’ -oficijatėse sfe
rose sakoma, kad Vokietija 
tuo keliu mėginu atgnivinti 
savo senobinę armijų ir riste- 
mačiai kovoja prieš VerMil- 
k*o taika# aptarti.
E ’i-Z. *■

SUVARŽOMI SOCIJALIS 
TAI NEW YORKO 

VALSTIJOJE.

MATYT. BUS ATIDĖTAS 
••PASIKALBĖJIMAS" 

SU MARSU.

PRANCŪZIJA NORI PANAI- 
KINTI PERTEKLIAUS 

DAIKTUS.

Legislatura priėmė du biliu 
prieš socijalistus.

Tam tikslui atsiranda visokių 
kliūčių.

Bus uždrausta įsigyti tokius 
daiktus.

Mūšiai Netoliausia Nuo 
Meksikos Sostines

Albany, N. Y., bal. 22. — 
New Yorko legislatuni (įsta
tymu leidimo biita.s) priėmė 
du, biliu, ulkrcipiu piiuė. m>- 
cijnJistų partijų. Jei tuodu bi
liu patvirtins legislaturos se
natas, paskui gubernatorius, 
tuomet socijalistų jiartija at
eityje negalės statyti ir rinkti 
joluų savo kandidatų į vnls 
t i jo* vahivietes.

Biliu priimta 83 balsais prieš 
56. Tad aišku, kad sumanymu 
neturėjo (perdaug didelio 
prielankumo.

Vienam biliuje pasakyta, 
kad negali būt kandidatais į 
valdvietes žmonės iš tokios 
partijos, kurios principai, dok
trinos ir politika priešingi 
Suv. Valstijų ir Ncw Yorko 
valstijos konstitucijai.

Kitu biliu autorizuojamas 
gene ralis valstijos prokurorus 
patraukti tioson tokias pol i ti
ki nes organizacijas, katrų 
principai priešingi šalies ir 
valstijos konstitucijoms. To
kios organizacijos turi būt at
skirtos nuo rinkimų.

Labai keisti tie legislaturos 
sumanymai. Nes jie pakels 
vub4ijoje paša lingu priešinin
kų politikoje.

NEVYKSTA BOLŠEVIKAMS 
SU PREKYBA.

Copenhagen, bal. 22.—Laik
raštis Berlingoke Tridende 
praneša patyręs, kad čia rusų 
bolševikų Krnssino ir Litvino- 
vo tarybos su anglų atstovais 
prokylms n-i kulnis pasibaigu
sios l*e jokių pasekmių.

Pa>akojnmn. knd tasai ne- 
pavykintos paeinu iš to, nes 
bolševikam trūksta reikalingų 
kvalifikacijų apie prekybą. i 

Sakoma, jog Krassin vrikbr Į 
iškeliausiu* Rusijon, gi Liti - 
noy dur čia pasiliksųs politi
kos reikalais.

Bolševikų valdžiai truksiu 
tinkamų žmonių vesti painius 
reikalus. Juk ir Vokietijos so- 
cijnlistų valdžia jokino budu 
negali apsieiti to1 pašalinių 
nritvrtiain -Jnmnin • •• • •

Omaha. Ncbr., bal. 22. — 
Kaip rytoj, bal. 23 d., planeta 
Mur.-u.- luti ruslicn uri-iuu»iu 
žemės, nes tik už 48 milijonu 
mylių.

Čin žinomn? hnlionistas Lco 
Steveiis turi iniruošęs milži
niškų balionų, -u kuriuo nori
ma pasiketi augStjTj j padan
ges nors defimtj angliškų my
lių ir iš ten telegrafuoti į .Mar
sų... •
Kadangi Stevi-ns .-u tokia ne- 

pniyasta tclegriifiju nesusipa
žinęs nes jis yrn tik balionų 
ekspertas, tad susisiekimo su 
Marsu darbų ap-iėmė atlikti 
vienos kolegijos profesorius 
Tadd.

Bet šis laiku neatsiliepia pa
kvietimas ir. turbūt, sumany
mas Imis atidėta- paskiau, kuo
met Miursas pradės tolinties 
nuo žemės.

Pasikelti didelėn augštumon 
oran reikia SĮM-cijnlią prietai
sų. Nes augštui oras vra aky- 
stns ir dosavimni reikalingos 
priemonė*. Antras daiktus, 
tai reikia didelės drąsos. Nes 
jei tokioje nugštnmoję .pakilus 
balionas pulątejtų. kur tuo. 
met sveikas dingsi, tilo liib- 
jaus, jei at.-i-akytų dar tar
nauti žemyn nusileidimo prie
taiso?.

Visais žvilgsniais sumany
mas visgi svarlHis. Ypač mok
slui jis leikaV&ftas. Ne- Imtų 
ištirta atnio.-f< m didelėje nug- 
št ūmoje.

Paryžius, bal. 21.—Prancū
zija per eilę metų turės gy
vent? Ir (tYvriciti Imnpm-Činn 
siu, kad |»akilti iš karės sko
lų ir nupuolusio užruliežinose 
kredito. Višokie pertekliaus 
daiktai bus uždrausti įvežti 
ir «'ia įsigyti-

Kabinetas aptars ir pažy
mės, kokie daiktai ir maistas 
turi būt priskaitomi prie per
tekliaus eilės. Su tni< daiktais 
ir mi tuo maistu tnd turės per
siskirti ilgam laikui Prancūzi
jos gyventojai.

Kalbama, kad nnt pertek
liaus daiktų bus uždėtos mo
kesty*, siekiančios 14d nuoš. 
jų vertės.

fiiandic Prancuzijon prista
toma daug be jokio reikalo gė
lių iš Anglijos. įvairių vaisių 
iš Belgijos, plunksnų iš Olan
dijos. šilkinių ančių iš Ameri
kos, kitokių brangių ir nerei
kalingų daiktų iš kitur. 
. Ypač prieš šilkines nules 

<lang tnikšiuo keliama val
džios sferose. Nes galinta vi
suomet apsieiti su paprasto
mis nutrinis. Tas. sakoma, bu
tų pigiau ir pačių žmonių ki
šeninius daug sveikiau.

CHICAGO^ APYLINKES 
PALIETĖ VĖTRA.

i

GAL CARRANZA PAS- 
KELBS KARĖS 

STOVT

Apie tai yra nepatvirtintų 
žinių.

Antonio. Tex.. bal. 22. 
Meksikos sostinės čia 
žinių, kad prezidentas

San
— IŠ 
gauta 
('urrunzn. regis, purei kalnusią?
savo kongreso visoj Meksikoj 
stisfamduoti asmeninę gva rim
ti jų, ty. visų šalį pastatyti kn- 
rėš stovin. taigi militarinėn 
valdžion.

Vietos Meksikos knnsuliate 
□<i]Nit virt i narnos tos žinios.

Dar dvi valstijos atsimetė.

Washington, Imi. 22. —( ien. 
Benjnmin Kili. gvn. Obregono 
prezidenrijalėa kampanijos ve
dėjas. sužeistas mūšyje tie- 
(’onlreras, kur revoliueijonii*- 
riai buvę įveikti, anot paskel
bimo čia iš Meksikos lunlm.-a- 
»1ok. •

Contreras yra mažas mies
čiukas. netoli nno 

ritv
šori iru’s

Tad yrn aišku, kad 
cijonieriai jau veikia 
('anrnnzos pašonėje.

liauta žinių, kad nuo Car- 
ranz.os valdžios atsimetė vals
tijos HibĮago ir Flaxca!a. Tų 
valstijų legislaturos autoriza
vo savo kariuomene? pradėti 
karės veikimų prieš Carranzą.

Mvsico City laikmščiai pa
vesti kuoaštrinu-iai cenzūrai. 
Uždrausta laikraščiam? blogai 
atsiliepti apie Carranzų.

S. V. stovės ant šalies.

Washington, Imi. 22. — Kiek 
patirta iš vaisi ylas departa
mento,'Suv. Valstijos j pakilu
sių Meksikoje revoliuciją at
sineš pasyviai. Nieko ypatin
gu neveiks. Tik apsaugos 
savo ruhežius. Tai tinkainin ti
sini Dėdei Šamui politika to
kiuose atsitikimuose.

revoliu- 
pačioje

. Skaidosi Geležinkelių Strei 
kininkų Vienybė

t , --------
VIENI SUGRY20 DARBAN.

KITI STREIKUOJA.

VEIKIAI BUS PALIUOSUO- 
TI RUS/1 IR VOKIE

ČIAI NELAISVIAI.
** • • I

Oopenhagen. Imi. 22. Gogu. 
. Į žės ničm’syj bus pidiuosuoti 

visi Vokietijoje rusų kari- 
nelaisviai, gi Kurijoje — vo
kiečių kari* nelaisviai.

Tuo tikslu pabaigtos tary
bos.

Vokietijoje šiandie vrn 170,- 
000 rusų nelaisvių, gi Rurijo-

—
Vanduo užliejo daugelį namų.

------•------
Užpraeitą naktį Cliicngo 

jmlietė smarki vėtrs ,-u griaus- 
nuris. Daug nukentėjo šiauri
nės miesfti apylinkės. Vundtio 
užliejo daugelį mimų, nuvertė 
geležinkelių pillmus sutraukėI 
telefonų vielos.

Vakar per visą dienų žino- 
nė* valėsi, taisėsi, džiovinos! 
nuo jiennirkimo.

Vakar (’liimgoje keli tūks
tančiai -treiknojnnčių ,,switli- 
cbmenų’’ Imvo .-ušaukti su.-i- 
rinkiniun. litnaningetmi vadai 
mėgino streikininkus perkal
bėti, kad jie griūtų <iarlmn.

Tie vadai norėjo jai-akyti, 
jog streikas yni kenksmingas 
visuomenei ir visuomenė ne-

i prijiiurin streikiiunkams. Dar 
nurijo pareikšti, kml jie toles- 
nini nekovosią prieš ;m<‘-ią 
šalies vyriausybę.

i Bet kuomet (ik Imvo prbd- 
i minta apie giyžimų darban.

•

je — 2IUMK) vokiečių nelais
vi ų.
Sutartyje pnliuosuotiems ten 

ir kitur uelaisviams leidžiama 
sulig noro: vokiečiams upri- 
gyventi Rusijoje, gi niHiuif 
Vokiet i joje.

Sakonui, jei Vokietijai bps 
leista pasilaikyti genernlj Sta
bų jr oficicrų korpusų, tuomet 
vokiečių armija sugrvš 1914 
metų vagun. Nes jei bus po 
ranku metmenys. nebus sunku 
prisiėjus mikniui, gauti ir 
utaudimo, ty. reikalingo skait- 
linus kareivių.

Kiek žinome. Prancūzija vi
somis jMistnngpmi? priritinai* 
tam naujam vokiečių reikala
vimui. Ne? prancūzam? tas yra 
pavojinga.

Prancūzija nenori atšaukti 
kariuomenės.

San Rėmo stiprinkime na-
kelta sumanymas taikiniu- 
kame atšaukti iš Porcinio ra 
vo kariuomenę, kuomet Vokie 
tija išpildys kaikurias finansi
ne* priedermes.

Sumanymų juircmia Anglija 
ir Italija. Bet Prancūzija aš
triai priešinasi. _--

’ T T A rvn • Anrrnv ai w w aw nn m lino x aw 
INTARIA DE VALERA.

Sako, jisai rengtų* revoliucija 
Anglijai

Į didžinnin susirinkusių pakėlė 
baisiiiiiMų trukumą. Neduota 
kalbėti. Imta šaukti, knd va
liai juos juirdnvę. ,

Pasekiih’je policija turėjo į- 
siinaišyti ir ištuštinti salę.

I’o to n<’jMivykusi<» susirin
kimo dali- streikininkų, juitta- 
riama savo vadų, Migryžo dar
bini. gi zyiuesnčjj dalis pasili
ko streikuoti.

Tu* reiškiu, kad streikas 
sn-kaklytas jr galų-gaie vi
rimus streikininkams prisieis 
grįžti darban.

Pranešt n. kad kaip šiandie 
bus turimas dnr viena? strei
kininkų siisiriiikiinus. Nes |>o 
paranka iš kalėjimo paliuosno- 
tas svarhinii-ins streikininkų 
vada.- ir orgnnizatoriu* Grn- 
nnu. Nilo to tnd prigulės to
lesnis likusių streikininkų vei
kimas.

Rytinės,, valstijose irgi gry- 
žta normalėn vagon traukinių 
važinėjimai.

J riorkyardtia galvijų pris- 
tntoinn dmigiiiti kaip norma
liais laikais.

Tik su anglimis yra vargo.

POLICIJA KAUTASI SU 
STREIKININKAIS.

B uite. Mont.. bal. 22. — Ar-it-VubiivijuU, Mulukęs gtužą 
fondą New Yorke, apie dešim
ti milijonų dolierių. Lygiai 
daromo- pastangos iš Anieri- 
ko- Airijon pasiųsti nemažų 
kiekybę ginklų.

Einamas Burtis, buvęP pre
kybos tarybos prezidentas, 
kurs -u karės jirndžjn atsista
tydino iš kabineto ir vi-as 
laikas užlnikė tylėjimą, paga
linus prabilo ir padavė -nvę 
nuomonę apie suirote? Airijo
je.

Gali būt dar aršiau.

••Jei 1914 luctrin savyvnldn 
butų luivu,. įvesta," jis pn-a- 
kėr “Airija šiandie butų kno- 
rnminnsin šalis. Ahin.lic o-i na- 
dėtis pina bloga. Ir gali bul 
dar blogių#.*’

Ix>ndone pnsklydusios ži
nios. knd Airijon gabenami 
ginklai. Vyriausybė? atstovas 
|mrlnmente pranešė, knd vy- 
Hansybė apie tai neturinti ži
nių.

Londonas, bal. 21. — Vietos 
lnikrnšti- Evening Ktnmlnrd 
vakar ilgu straipsniu paskel
bė didelę čia sensacijų. Suko. 
Anglijos vyriuusyls’ susekusi j 
platų suokalbį. Sulig to, hir- j 
želyj turėjo Imt pakdtn revo- 
liucija Airijoj. Kanmloj ir 
Egipte.

Laikraštis jinreiškin. kad 
vyriausybė turinti tikrų infor
macijų. jog to -uokalbm visa.-' 
lizdas esąs de Valero.- ofise, 
V«m- Vrij-Vo Į' ton w«»n1,,y»Įj» 
nini agitatoriui išsiuntinėta po 
įmirius mestus Suv. Valstijo
se, Indijoj, Kanadoj ir Figipte.

Sako, gabenami ginklai 
Airijos.

Pakilę pasakojimai tokio, 
jog de Valėr.% įuošdamasis

t i NevČrsiveat vario kasyklų 
vakar buvo pakilusios riaušės, 
kurion* dalyvavo stivikiiujau- 
tieji kasyklų darbininkai. Ne- 
rifas pasiuntė prieš juo> savo 
pngvNiininluis. Ištiko kruvi
nas susirėmimas.

Pasekmėje pašauta 14 dar
bininkų ir vienas šerifininkus. 
(lydytojai tvirtina, kad keli 
pašauti nepns veiksią.

Arto,- apylinkės vario kasyk
lose |s<r metų eiles gyvuoja 
darbininkų nepasitenkinimas. 
Reikia pasakyti, kad perdaug 
via darbininku* kursto indus
trijai i.-ta i agitatoriai. Bet rei
kia pažymėti, knd darbininkai 
betrata ir Hhumdnjnmi

Pastaraisiais laikai# 
darhininkų sustreikavo, m* 
konipani.;o< sumažino jiems 
uždarbius. Kompanijos sakosi 
tų padariusios dėl atpigimo 
vario. Sako, karė* metu vnrio 
svarui buvo mokama 25c., gi 
šiandie tik 18c.

ANGLEKASIAI STATO 
AUGŠTUS REIKALĄ- 

VIMUS.

Nevv York, bal. 22. — C’ia 
turi taryba* kietųjų anglckn- 
syklų konųmnijų atstovai su 
anglekasių atstovais. Daro
mas nnujas kontraktas.

Anglekasiai pareikalavo 60 
va t irti eUsnrXt/\•— — -.aa —.. , — ,r--------- --- •

Klausima?. kų j tai atsakys 
kompiini jus.

BALANDŽIO 22. 1920 M

Clricago. — šiandie 
būt Letena; vakaro šah 
rytoj gražus orrs ir šalta.

m ■ Tt
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LIETVVTV KATALIKŲ DIKMIUIOTIS 

“DRAUGAS”

Kiną kastUmą liArni- nrdNdlcnlM. 
rnFWVMEHATOS KAIMĄ: 

UUlCAuOJ LR VtSlENYJE:
Kiviam* .... 
Pu*ei Meto .

RVV. VAIAT.
Metam* ....
Ihoci Mclg

Prenumerata mokaai likai no. Lai
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čiui. Bet profesorius Būrys 
taip yra pamanęs ir net tuo- 
jaus parašęs Luišku Misijai, 
tik gaila, jog Misija jokiu pa
našaus laiško nėra visai ga
vusi ir todėl negalėjo nė atsa
kyti ant to laiško.

2. Visa diplomatinė kores- 
pondencija drauge «u laiškais 
privntininis buvo uždaryta 
vienoj didelėj vokoj ir todėl 
patsai tos vokus gabėtojaa 
Kun. Mironas negalėjo maty
ti, kas ten yra, negu tik jeigu 
yra buvęs prie to korespon
dencijos sudarymo.

3. Nė kunigo Mirono atvež
toje, nė kitais kelinis gautoje 
korespondencijoj jokio kopijos 
Voldemaro laiško rašyto pro
fesoriui Simpsonui nėra ir nė- 
kados nebuvo. Tų kopijų rei
kia paprašyti nuo paties prof. 
Voldemaro, n slėpti in inkin
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Vis Vardan “Darbo Žmonių” Geroves.

Dėl Voldemaro laiš 
ko Simpsonui.

Iš Lietuvoj Misijos gavome 
šitokį laiškų.

LIETUVOS MISIJA
(Lithuanian Mission to L". S.) 

257 \V. 71st Street 
New York, N. Y. 

Balandžio 16,
“Draugo” Redakcijai, 

1S00 W. 46tli St., 
Chicago. III.

Gerinamoji Redakcijai:
Biuorni prašau (mtalpinti 

savo laikraščio skiltise 'šį pa
aiškinimų dėlei tilpusiu 
•Draugi-” (N. 88) straipsnio 
‘Dėl prof. Voldemaro laiško.” 

Tiuuv straijiciiiuje primėto
ma Lietuvos Atstovybei arba 
Lietuvos Misijai, jog ur At- 

'f I c rtovybė ur Misija sųmoningai
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O tuo tarpu kiek visokių «pė- 
liuojimų...

Tai liek dėlei fuktu ištaisy
mu.

Su pagarba,
Jonas Vileišis,

Liet. Misijos Pirmininkus. 
16. IV. 1920.

Prie p. Vileišio žodžio turi
me pridurti, kad 17 kovo. 1920 
m., išsiuntėmė šitokį laiškų: 
“J. M. Pultui Jonui Vileišiui, 
Lietuvos Misijos Pirmininkui, 
257 West 71 street New York, 
N. Y, 17 kovo 1920. Gerbiama
sis Tamada: Per Lietuvos Mi
sijų New Yorke gavau p. A. 
Voldemaro laiškų, kuriame jis 
sakosi pridėjęs kopijų savo 
rašto, įduoto prof. Simpsonui. 
Tos kupijos nebuvo laiške, 
kurį Tauiistus teikėlės man 
prisiųsti ir už kurį esini, dė
kingus. Labui džiaugčiausi, 
jei greitu laiku gulėčiau gauti 
tą kopijų. Su augšta pagarba 
kun. P. Bučys.”

P-nas Vileišis sakosi nega
vęs to laiško. Gal jam jo sek
retorius ir nriterkė, bet iš 
••Draugo” raštinės tn« laiškas 
tapo įteiktus Chicagos k rasos 
valdininkui 17 kovo, apie 2 
valandų jk> pietų.’

Nuo 17 kovo iki 13 balan
džio praėjo 27 dienus. Per tų; 
laikų “Draugo/* redakcijai 
neteko vilties gauti atsakymų i 
iš p. Vileišio, todėl ir |Mtalpi- 
no Voldemaro laiškų su re
dakcijos pastalių.

Toje pust olaije redakcija pik 
i žymėjo faktų, paminėtų prof. 
I Voldemaro laiške, kutenti kad

kaip maitina darlio 
Ateinu žinių, kad 

Leninas ir kiti aug 
komisarai važinėja

yra neprisiiintųsios profeso
riui Bučiui kopijos laišku, ku
rį buvo profesorius Voldemu- 
rus pasiuntęs profesoriui 
Siinpsonui.

Ten |ML-akomii. jog Misijų 
ar Atstovyln* p. Voldemaro 
laiškų prisiuntė, bet pridėtos 
prie laiško kopijoj, urpririun- 
tė. Tuliuus nnrudumii. kud 
prof. Bučys tuojau* nurašęs 
į Misiją laiškų midMlmmi- pri
siųsti minėtųjį kopijų, liet Mi
sija nė kopijos neprisiunlusi. 
nė atsakymo nedavė. Paga
limi* nupasakojamu, jog Kun. 
Mironu.-, kurs vežęs diplomą 
tinėji korespondencijos maiše- i Vuidenuiru laiške, butenti kad 
Jį, oaki'yi skaitęs tų profeso I kopija laišku Simpsonui pri- 
riau.s Voldemaru laišką prie J dėtu prie luišku kun. Bučiui, 
pruf. Simpsoiio ir matęs jog 
taute laiški* uėin nėkuome nu
sidėta Lietuvos neprikluuso-
myliei. Iš lūkiu pu-ukymo gu
limu numanyti, knd Kun. Mi
ronus net niHtę** tume nuiišcly-
je tų neltiimingų kopijų laiš
ku, kursui prof. Voldemiiru
būvu Simpsonm parašytas.

lU-t ištiesi; štai kaip buvo.
1. Misija yra gavusi uždeng

toje Takoję laiškų prie pruf.
Bučiaus ir tuuj tų laiškų jum
išsiuntusi. Kils ir apie kų ra
šų Kun. Bučiui, Misija nė ži
noti negulėjo. Jeigu prof. Vul-
deiuaras lame laiške prie prie
fesorivus’ Bučių rašo, jog jis
pridedu prie savo luišku ii
kopijų laiško, kurį ji> bu\u 
profesoriui Simjisoniui ]Hiru- 
šęs, tui tik toj uždengtoje va- 
koji* tu kopijų ir tegulėjo bu
di. Apie tat kad laiškus gautus 
uždari tu. lyg tyčių nieko ne- 
sakoma. Sunku risis Imtu ir 
prileisti, kud prof. Voldema
ras rašydamas privatinį prof. 
Bu i u i įniškų, siųstų dnr at
skirai Misijai ar Atstovybei 
ąavo laiško prie prof. Sinųs 
ąonu kopijų ir įsakytų Misijai 
tą kopiją pasiųsti prof. Bu-

Prie tu pažymėjo liur eilę 
taktų: liiiteiit: I) kad ton ko
pijos nebuvo voke, gautume

Ai tie “darbo žmonės.” Ko 
iicpridirlm ir naprirašo vardan 
jų gerovės. Bolševikai vardan 
jų gerovės viekų stengiasi pa
grobti į savo rankas, niekam 
jokios nuosavybės, nei “darbo 
žmonėms” nepalikdami. Jie ir 
pačius darbo žmones paėmė į 
savo nuosavybę, “globų” ir 
juos užlaiko kaip arklius, mu
lus ir kitokius darbinius gy
vulius. Duoda šiokio tokio mai 
sto pavalgyti, atsigerti, dar pa
stogę, o prie darlsi varo ten 
kur nori ir kada nori, nes dar
bo žmogus yra valdžios nuosa
vybė, o ne liuesas darbininkas, 
kuris galėtų pasirinkti sau tin
kamų dRrbų ir vietų. įdomu 
butų žinoti, kokiose triolmso 
tryvena Imlševikiškoje Rusijoje

tikslo pas muile nckudo- nvbu- lUmbu žmones, u kokioje jų 
vo ir absolutai būti negalėjo.Į“globėjai” komisarai su rau- 

dongvardiečiais. Butų gera įm
urti, kaip maitinasi “globė- 
• • • ♦ jai, o 
žmones.
Trockis, 
slėsnieji
specialiuose traukiniuose, up- 
statę savo asmenis visa gauja 
sargų į uil y dovy. l'ž tai daro
ma “darbo žmonių” gerovei. 
Butų nebloga, kad darbo žmo
nės |iatirtų bolševikiškų ”bro- 
lylię ir lvgylię.“ Lietuvoje pa
tyrė ir nepamėgo.

Menševikai kaip lietuviškie
ji “Naujienų” ir “Keleivio” 
skaitytojai tai|egi viekų dirbu 
“darbo žmonių gerovei.” 
Jiems niekas du ilgia u nerupi, 
tik iškovojimas darbininkams 
gt-n-snio būvio. Jie vardini 
dariai žmonių gerovės smerkia 
bolševikus. Tie, mut. negeri: 
jie viską pasiima sau. niekam 
Aieko nepalikdami. Menševi
kai, sakosi, kas kitu busiu ge
resni. Jie pasiims 99 dalis, o 
vienų šimtinę d>Jį jutliks dni lsi 
žmonėms. Veidmainiai! Koki 
jų broliukai iMilševikai, toki ir 
jie juitys. Pamatę, kad Lietu
vos žmonės rb-apki-nčia liolše- 
vikų, kytruoliai virto iš liolšo- 
vikų menševikais ir danu rū
pintis darlsi žmonėmis ir pirš
tis lietuviams su savo “mok
slu.” tvarka ir globa. Gi ji ne
bus geresnė už Imlševikų. Dar
bo žminėms ir čia teks kartu
mų. Visiems gorų vielų neiš
tektų. Jus užimtų daugiausia 
žygiui, kaipo urtimiausi menše
vikų vadų giminės ir labjuu a|>- 
sišvietę ir nemėgstanti sunkes
nių tlarbų dirbti. Darlsi žino- 
neįlįs pasakytų “nu. mes pri
vargome iki tųs vietas .dvi jus 
gerovės pasiekėme, dabar jus 
dirbkite, kur mes jus paskirai-

jme ir džiaugiatės, nes jau da
bar junta darbų dtiotlr jus pn- 

| rių žmonas o nr kapitahVai. ’ 
Bandys darbo žmogus kų pasa
kyti, tai raudongvardieti^ tuoj 
mokės bumų uždaryti ir vis 
tai bus darbo Žmonių gerovei, 
tiražus žodžiai, bet karėius 

daiktus jais vadina. Girdi, Ru
sijos darbo žmonės nepriaugę 

: gyventi “uiarksiniarne roju
je,” už tat juos sorijalistų bol
ševikų valdžia ir jmsižaliojo. 
Gavę valdžių s<«-ijalistai men
ševikai taippat išnik, kad dar
ini žmonės neprintigę naudotis 
jų rojumi, ir juižabos kokiu 
nors budu. Lietuviai darbo 
žmonės ne kų dauginu priaugę 
prie socijalistų rojaus, tat ir 

įjuos pii.-isUuiglų puaižabvti, 
kaip Rusijoje. Ir tai butų dur
im žmonių gerovei. Pagyvensi- 
me, | ui t irsime.

Lietuviai liberalai laisvnmu- 
niai taip-gi suskato darbuotis 
vardan durim žmonių ir risso- 

gerovės. Jie giriasi ge
riausia viekų padarysią. Jie 
konfiskuosią (ątimsią) liųžiiy- 
tinvs žemes, kurių prie neku
riu parapijų bažnyčios yra jm- 
likta šiek tiek daugiau, o prie 
kitų nesusiras nei šešių margų. 
Tąja žeme jie pmhirvsią labai 
daug gero darbo žmonėms ir 
visuomenei, taip skelbia viešai, 
o savo mintyjp priduria <» .mim. 
Jie sau mano, “kur mes varg
šai pasidėsime r Dirbti nesino
ri. o į Petrogradą, Maskvą, ( 
Vuršavą ir kitus šiltus kampe
lius jau iicįtilpMinv, tui reikia 
nors Lietuvoje sau pragyveni
mų užtikrinti. Kam mes turime 
skirtis nuo mų- brolelių Pran
cūzijos husvABmnių. Jų ranko
se tuo jaus sutirpo atimti baž
nytiniai turtai, liko tik maža 
dalelė, tai ir mums turi tekti. 
Ar-gi neverti užmokesčiu už 
sunkią kovą su kunigais var
dan darlio žmonių ir visuome
nes gero!“ I)arls» žmonėms ir 
visuomenei neprošalį butų ap
svarstyti luisvaniumų tautinin
kų apetitų prie bažnytinių 
žemių. Jis yra nemažas dalmr, 
u gali du r jKutugli.

V. K.

PABĖGĖLIAI APRŪPINTI.

Paryžius.. — Su rirš 200,000 
Prancūzijos ir Belgijos jmbė- 
gėlių, sugrįždafns i savo na
mus, laimingai praleido ar
čiausi# žiemos dalį. Kuomet jie 
pradėjo grįžti pereit# rudenį, 
nebuvo tikėta, jog galės pergy
venti baisiai šaltų žiemą.

• • Draugo • •

tus vokas
Misijos

redukcijoj*
CJO jier

i*. .*) knd
Lietuvos

rankas Neą" Yorke. • •

3) knd Misija užkluustn upie
tą kopijų ilgai nedavė atsa
kymu.

Pažymėjusi tuos visus fuk-
tlL- SS Draugo 99 redukcija ne-
d.-ire nei kokių išvadžiojimų
apie Lietuvos Misijų ir jos
Pirmininkų, kaip nedaru nei
dabar.

Negavusi judi mutyti taip
s varliaus Lietuvos istorijoje
luišku. • • Draugu 9999 redakcija
kreijs i prie tų. kurie buvo jį
skaitę. Kun. Mironus būvu jį 
skaitęs ir “Draugu 
skaitytojams padavė kun. Mi
rono nuomonę npie tų laiškų. 
Tų minėdamas “Draugas” ap
sėjo atsargiai, ne# pasakė tik 
tiek kiek Imvo girdėjęs nuo 
kun. Mirono. Tas buvo atve
žę* nmišclį su Voldemaro lai
šku. I*‘t nebuvo sukęs kas ta
me laiške yru. “ 
kun. Mirtimi liudijimą 
tojo nepridėdAintu neį 
čia.
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Draugas” 
utkar- 
trupu-

Bet Įt Vileišis pridedu buk,
iš tukio išsakymo gulima

nu many t i, kad kum Mironu.-
net matęs tume maišelyje lų ne 
laimingą kopijų laišku, kur
sai prof. Voldemaru buvo
.Simpsonui parašytas. • •

Jeigu ponus J. Vileišis net*.
hutų pridėjęs savu Išvadžioji
mų prie ą • Draugo • • žodžių•t

tai nebūtų buvę reikalu gin
rvtis,

9999

Lturninke.
Drangas »•

13 Imlandžio
nusiskundė negu

ves almėtosios kopijos. \ ei
kiui pu to ta kopijų atėjo ir
15 lųilnmlžio • • Draugas 99 ]U1-

davė jos turini. įžangoje dien
raštis paminėjo, knd tą kopiją
guvu iš paties prof. Voldema
ro.

Dalykas.niūras roti u s.gali skui
lytis užbaigtas. Prof. Volde
maras. siųsdamas laiškų kun.
Bučiui per Lietuvos Misijų, 
turimi, užmiršo įdėti k<ipijų. 
Ją radęs jis ją jiasiuntė kitu 
keliu. Bet tai yra tik mų* šė
liojimas. Profesorius nerašo

I

uik siunčiu tą ko
piją ir gmuv Kaip paprastai.
užmiršę c

tuip ir 15 balandžio, ininėda-
mi Kopijos
nedėjomv .-ĮMdiojiuiųt

atriuiitiuių mes

Visa hutų buvę gerai, jei
kun. Bučio laišku- rašytas p.
i'ileišiui 17 kovo, 1926 m., bu
tų susilaukęs atsakymo prieš
13 bulundžio tų purių metų.

Prie tų mmalumų politiškų
dulykų pn-ideda ir gramati
kos truputis. Viename daigle
p. Vileišis rašo 9»• • prof. Bu-
<ys, • 9 kitame daigle jis rašo
“prof. BiK'iuusc*' Visą Lietut •

vos diplomatjjn įh’istume. jei
Mikytmnc, kad vienas žymes
niųjų jos vyrų nemoka ląik>•

lituoti dnigtovardžių su vs galu
ne. Diplomatai nedaro gru-
mntiškų klaidų netyčiomis. Ir
p. Vileišis parodo, kad jis mo
ka gerui Imkaniuoli, nes dar
vienoje vietoje rašo įaip kaip 
gruiiintikii rodo, būtent “Bu- 
rio.” Ir čia tnc« tiktai pažy
mime taktų, o jau išvados pa
liekam norinti cm? jas daryli.

GERB. L TAUTOS FONDO 
VALDYBAI AMERIKOJE

Ateitininkų Stuiielpimo Fon 
do Centro Komiteto, Kaune 

prašymas.

Kaunas,
Kovo 4 d., 1920 dl 

a
Jau prieš didįjį karą musų 

priaugančiosios inteligentijos 
kartus augimo ir brendimo są
lygos buvo vargiai pakenčia- 
mos. Jau tuomet didelė musų 
moksleivijos dalis būvu priver
sta vien tik savo pajėgomis 
skintis kelią į mokslą. Daugelis 
dabartinių musų visuomenės 
dariu n inkų buvo priversti di
džiąją mokslui skiriamojo lai
ko didi gaišinti licmokindnnii' 

. . . i

dirbdami biuruose ar net fal)- 
rikuose. Ir Lik nuo >tų Jurtų 
atliekamąjį laiką tegalėdavo 
skirti ginuiarijus ir universite
to lankymui. Gerai jei pasigai
lėdavo Jh-vargstančio mokslei
vio koks turtingas gailiaširdis 
“dėdė” ir jį vienu kitu muiti
nių sušelpdavo. Jcigu-gi tokio 
geradarbio prisiprašyti nepa
vykdavo, pilniems pasiuukavi- 
niu musų jaunuoliams tekdavo 
vargais vargti visu mokymusi 
metu. Nestebėtina, knd dauge
lis jųjų sykiu su Vaičaičiu ir 
kitais pirm laiko nužengė į ka 
pus.

Negeriau yra ir daliur. Drą
siai galium sakyti, dar blogiau. 
Didžiojo karo metu laug lietu
vių moksleivių yra išėję lietu
vių ir rusų gimnazijas. Tumui 
gi tarpu suirus Rusijai ir Vo
kietijai ir mokymosi sąlygoms 
tokiu budu dar pablogėjus, 
tiems abiturientams ai bu kele
tą semostrų lekcijų umvorsiu*- 
te išklaitaius, prisiėjo mokslas 
{M-rtraukti. arba ir visai nubū
va lemta universitetan patekti. 
Dabar jų dauguma arba sava
noriais ariu sumobilizuoti iš
ėjo tėvynę nuo jiriešų ginti, ar
ba tarnauja Lietuvos valstybės 
įstaigose.

Nemažiaus, dar galimo sakv 
ti daitgiuus. skurdo viešpatau
ja vidurinių mokyklų mokslei
vijos tarpe.

Tai visa matydami kai kurie 
sąiuoningesnicji musų visuo
menės nariai jau prieš karą 
yra įkūrę moksleivių šelpiamų
jų organizacijų: katalikų Lie
tuvos (kauniškę) ir Amerikos 
“Motinėlės” draugijas, vadi- 
munųjų “pažangiųjų” “Žibu
rėlio” draugijų ir k. k.

Rusijon karo metu ištremto
ji musų katalikiškosios mok
sleivijos įkibs, patyrusi Išgales 
vargo ir matydama vieną “Mo-

i

tinėlės 99 drnugiją moksleivijai
Lietuvon grįžus ir kaskart ai
bėms naujų reikalų a iširau.
JmiiI vian noiirnln.
vinių patenkint, savo konferen
cijoj Vuroųeie 1916 metuin nu
sprendė įkurti Lietuvių Kata
likų Moksleivių Ateitininkų
Susišelpimo Fondą. Tai ir
įvykdė tais pačiais metais.
Daugiausia to Fondu dėka, bul-
šėrikams sugriovus įremti m U
šelpimo organizacijas, netik
buvo palcngi'inla pu vieniams
ateiti n i ūkams grįžti į tėvynę,
bet ariu tam ateitininkai suge
bėjo grjžu kaipo urgauizuoia
pajėga ir nepriklausomoje tė
vynėje įsikurti.

Tečinu taip liosidarbunjnnt
netik ateiti ninku Hisišdpimo
Fondo lėšos visai išseku, bot
taip-gi teko gerokai įsiskolin
ti. Taip dalykams virtus. Fon
das, is- aliojunės, žavu darbuo
tę, kaip reikiant išplėsti negali, 
juo Labiau, kad bekurmnt ne
priklausomąją tėvynę aibėms 
naujų reikalų kasdien atsiran
dant, ir Fondui lėšos virai ne

gausiai plaukia. 1 uom-gi tarpu 
pradėjus užsienių universite
tams niaeų abiturientus įsilei 
sti, medžiaginiai moksleivijos 
reikalai kaskart daugiau paL 
mojosi. Be to pasibaigus karui 
dalmr kariuomenėje tarnaujan
tieji ateitininkai taipgi turės 
toliau tęsti pradėtąjį inusslų. 
Mi* nuuiome. šiais metais rei
kėtų išleisti į užsienių univer
sitetus mažiausia dvidešimts 
lieukis katalikus studentus- 
studentes. kurių kiekvienam, 
kati galėtij bent pakeiudamose 
sąlygose įmigti mokslų, reikėtų 
visu universiteto lankymo 
laikotnrpiu duoti musų pini
gais mažiausia keletas tūkstan
čių auksinų paskolua-pašelpos. 
Kitaip, laikams nurimus, gali
ma musų krašte susilaukti ka- 

Į tnlikiškųjų inteligentinių pajė- 
igų krizių. O kame dar kitu me-1 
tų darbai. Kurnu vmunmų mo
kyklų moksleivijos šelpimas?

Turėdamas tai visa omenyje 
Ateitininkų Snsišelpiuio Fon
do Centro Komitetas ir krei
piasi į Garbingąją Tautos Fon
do Valdylių, prašydamas iŠ 
esamųjų jos žinioje lėšų skirti 
taip-gi katalikiškosios mok
sleivijos šelpimo reikalui. Tuo 
reikalu prasime kreiptis šiuo 
adresu: Kaunas. Kunigi; Žo 
maiėių Seminarija kun. Prof. 
Morkui Morkcliui.

Parašai priklauso kun. Prof. ; 
Morkui Morkcliui ir Augštų ! 
Kursų lankytojui Petrui Spe- i 
tylai.

Ateitininkų Susišelpimo Fon- 1 
do Centro Komiteto Pinuinin- 
kas

K. Pr. Morkus Morkelis
P. Spėtyla, sekretorius.

IS BERLYNO.

Gerbiiunoji Redakcija! 
Atvažiavęs į Berlyną, 

puoliau į |mtį revoliucijos 
kurį. M anarchistai išvijo iš 
Berlyno senąją valdžių, bet už 
kelių dienų žlugo ir patys. 
Liaudis ir darbininkai jų nepa
laikė. Tuojau buvo paskelbtas 
generalinis streikas ir apmirė 
visas <gyvenimas: traukiniaj 
sustojo, jMištas neina, telegra
mų nepriima Berlyne tramva
jai nevaikščioja visos sankro
vos ir restauracijos uždary tus, 
laikraščiai sustabdyti, visos 
įstaigos neveikia šviesus nak
timis maža, nuolat ginkit šau
dantis. Moiinrcliibtpi pralaimė
jo, liet jų vietoj kilu spartakis- 
tai. Girdėt* senoji vyriausybė 
su jais vedanti ta rylai s, liet 
kada jiasibaigs streikas, kaip 
susitvarkys valdžia visuome
nė du r nežino.

Ijainu* dar, kad spėjau sudė
ti į Doulsriic Bank visas j»ar-

man pinigus.

JM4-
SU-

Lietuva tai |>| m t pertrauktas. 
Berlyne laidas, kainos kuodi-
d ži a tįsius, liet, atsižiūrint į va
liutą, ne didesnės kaip Ameri
koje: už 100 markių dar šiaip
taip gali vienų dienų pragyven
ti. kud ir labai skurdžiai.

* Laukiančių važiuoti į Lietu
vą yra kalias dešimtys; jų tar
pe studentų ir studenčių, grįž
tančių Udykoms iš Šveicarijos.
Tiems be jiiiugų didcliaumas

Berlyno!

gus į lietuves (Trio Banką, 
siaudus kovo 22 d. viskas 

lyg ■aprimo.,i r ai (» valandą va
kare išvaCnnju į Kauną.

Kun. J. Laukaitis.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Deriguin* Mokykla.
Mu»y» Ut*iua ir mokymo budu jų* 
trumpu laiku tOmokait* »lao ama

to.
M*a turtine dldllaualu* ir <o r lau

kt * kirpimo, doatgning ir •tarime 
•Myriu*. kur klekviauas gauna r«ro« 
praktiko bcal mokindama*

VlatiOM aluvlmo »kyiluoee nuUHnoa 
varomos •lektroa Jirca.

Kviečiame kiekviena ateiti bite ko- 
kluo laiku. dt»n» ir ar vakarai*. pa- 
kltiurru tr poatkallSU dėl agl/CV.

ratteraa daromo* auliy tniama, n- 
aokio »U!lau« Ir dydllo ik bet kuria.- 
m«dQ kAyroa.

MASTER DESIGNING
SCHOOL.

J. F. KamUcka. VadkJaa

l>0 N. STATĖ STREET. < UICAGO. 
Kampa* Lake 8L. ant 4 -.u lubų

JOSEPH C W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

M MO. LA KAU K MTKKKT 
tlrrenlmo TO. Humix4ilt n 

Vakaran X81i W. U-ud Htaaet 
Tai. Rnekveti »M» 

CHICAGO. ILL.
X

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dantistas 

1O«a; So. MkUl«an, Arno a
AULMaSj***’ XU"

X---------------------------------- ------------- .X

Dr. M. Stupnidd
3107 So. Morgui otraet 

CKK3AGO, ILLDIOb

ValMdM: — S tirt 11 U ryto. 
• po plotų iki • »sk NoSOUo- 
u>i* nuo t lk.1 1 tai. vakar*.

«

K

Dr. G. M. GLASER
Pmktlkuaja 1< stalai

OHmm 8l« So. Mor*an St
Kertė Mao 41U. Ghlcacu. DL 

8FBCIJ ALIUTAS 
MotarUku. VyrUkų. taipgi ekro 

atiku U*V-
OE1SO VALANDOS: Nuo » ryta 
iki lt. su« 12 iki S po pl«L buo e 

ikJ t TMlandAl
NoSUloml* nuo Ilki! ro ,piaL 

Taiatoaaa TarAa «tr

■■■ 1 T-J į -i
..............

Jau trečia savaitė sėdžiu
Beri v m- ir nežinau, kada gale
siu išvažiuotu Husisiekinias su

vežtas aukas ir kitus įduotus

Lietuvos Ūkiu Bankas turi
savo skyrių ir Berlyne Dcut-
sche Hnnk. Iš Dmitaebc Bank
fiervedžiau visas iš Ajaerikos
parvežtas aukas ir kitus pini

vargas.
Kad tik. greičiau ištrukus iš

A

)

V.
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KENOBMA, Wlfi.

L. ŽEMĖ8 BANKOS 
REIKALUOSE.

IIHIIIIIIIIHIII tlHOllll'lhlllllllllllllllllll || REIKALAUJA.

L O. Dr-joe surinkti drabu
žiai dar Chicagoje.

Praeitais metaia visuotiname 
Kenoshos beturiu auririnklmv 
buvo sutvertas L. Raud. Kry
žiaus lėmėjų skyrius, kuris, 
ačiū darbščių lietuvaičių P. Sa- 
rickaitėa—pinu, ir S. Vaičiū
naitė*—rašt. pasidarbavimui, 
didelę pageliu) suteikė ir Ud>e- 
teikia karo nuvargintai mus 
tėvynei. Nemaža aukų ir dru-. 
bužių per tų skyrių išėjo iš Ke- 
iinslius ir, kaip L. R. Kr. rėmė
jų centras skelbia, Lietuvų jau 
Dn>«if4rė

Pavydu apimti musų laisva
maniui to nepakentė. Kadu 
Chicagos daktarai sutvėrė Lie
tuvai Gelbėti dr-jų, mūsiškiai 
laisvamaniai šoko ir sudarė 
knipir skyrių tos draugijos 
Sutvėrė jie tų skyrių tuo me
tu, kada L. R. Kryžiaus rėmė
jai. ]jasileidę po namus, visu 
smarkumu rinko aukas ir dra
bužius.

Didžiausi liberalų šului: 
pp. 11. Labanauskus ir E. Jvvė
daras nėjo nė aukų, nė drabu
žių rinkti, tiktai užkumanda- 
vujo darban savo pasekėjus. 
Nesigailėta įtarimų katali
kams, L. R, K. rėmėjams. Gir
di, katalikai aukas ir drabužius 
tik kunigams pasiųs, o mes... 
(žeminu pamatysim kur ir 
kam). Nu, pasileido darban ir 
jie. Kiek tulžies išliejo katali
kams ant galvų, kiek uitekŲ 
pripasakojo ant L. R. K. rėmė
jų, vj»ač mus moterims, sunkti 
butų ir aprašyti. Kai-kurie tie
siog nežinojo nei kam duoti sa
vo aukų. Juk kiekvienas auko
tojas trokšta, kad jo auka pa 
siektų tų, kam aukoja. Tuom 
tarpu L. R- Kryžiaus rėmėjų 
skyrius ramiai sau dirbo, nie
kam* nieko nesakydamas.

Praėjo laisvamaniams karš
tis. L. G. L)r-jo« kaipir k <buvo. 
Jie norėjo tiktai trukšmų su
kelti, žmones suerriiiti ir pa- 
pakenkti naudingom darbui.

Prabėgo pusmetis ir dau
giau. Kurie savo nukų davė L. 
11. Kryžiaus rėmėjams, tie pa
sidžiaugti guli, nes jų aukos 
jau Lietuvoje. Bet jus, gerli. 
KL goslios lietuviai, kurie tikė- 
jorahaisvaiuanių klikai ir klau
sėte jų, fiaklauskit, ar jūsų au
koti drabužiai L. G. Dr-jai pa 
siųsti Lietuvon f Klystate, jef 
manom, kad pasiųsti. Jūsų su 
aukoti L. G. Dr-jai drabužiai ir 
]>o šiai dieiiai teliėra Chicagoje.

J žeminu pasirnšusio rankas 
jiaicko laiškas, marias p. Kv»- 
rlnriM iš NorthueKtern K R. 
valdybos, kuris liudija likimų 
jūsų suaukotų L G. Dr-jai <l:a. 
bužių.

Štai, Imlmidžiu 13 d. p. E. 
Kvedaras gaunu iš Nori h Milt
eni R, R. valdybes laiškų, ku
riame rašoma: “Jūsų siųstųjų 
spalių 7 ri.. 1919 m., dry goods 
dėžę L- G- Dr-jai, 33rd St, 
Chicaguje. niekas motsiiina,’’ 
ir reikalauju, kad tų dry* guoils 
dėže p. Kv«xiarns kogreiriau- 
«ia atgal uUuimtų. lieiškm, kad 
KciKiHbfta laisvoniunio surink
ti drabužiai, kuriuos jie i'pa- 
Niunle IJctuvon,” dar tebėra 
kur nors kampe Northwes>tarii 
gęlužiiikeliu “frriglt Ihhmm*’« 
ie.” (Tiiramis daktarai nerei-

KU4MUJK tmULDMMų. U p. KvetU- 
nw negali susknilyti afr.o iš
rašytų žodžių: '‘Liet G ei b. 
Dr.” (Lintuvai Gelbėti Dr- 
joti'). .Sakiai, jog kulvirtų tolų 
laiškų gaunu* ir ucžinųs iš kur 
jam ta dėžė su dry gimdo par
eina. -

Ir taip tas nelaimingas 
“bakselis” jau septintas mė
nuo ten guli. Taip tai Liet. 
Gelb. l)r-ja šelpia Liotuvų.

Bet kaip ten nebūtų, Keno- 
sh<>.< lietuviai, kurie tuos-dra
bužius laetuvos vargšams au
kojo per laisvamanių daktarų 
rankas, turėtų pareikalauti, 
kad ta dėžė kuogreičiausia bu- 
♦tV n***’’) K’r’ttrtahrttt, ’
u ėm jau lašiniu kelius kaip jų 
paaiųati Lietuvon.

Musų laisvamaniai “sušel
pi” tėvynę—jų surinkti drabu
žiai ir po šiai dienai pūva Clii- 
eagoje geležinkelio stotyje.

Šitų žinių rašau dėl to, kad 
kiekvienas skaitytojas supra
stų, knip “šelpia” tėvynę tie, 
katrie statosi didžiausiais jos 
M'jjM-jais. Didžiai buria nusidė
jęs tėvynei, jei nepaskelbęs 
jikičiųjjū visuomenei to, kų su
žinojau.

S. Gadeikis.

HOMESTEAD. PA.

Lietuviai atidarys dirbtuvę.
Prieš tris ar keturis mėne

sius linines ten d ’o lietuviai su
sitvėrė liendrovę vardu: llome- 
stead Phonogrnpli & Violiu 
.Mfg.Co.Jcurių inkorporavo ant 
20.UU0 dol. Išdirbinės groja
mas mašinas ir smuikas. Gro
jamų mašinų vardas bus 
“Bliu* Bird” (mėlynas pauk
štus). 9

Teko girdėti, kad liendrovė 
dirbtuvei ir namų nusipir
ko. Pradžioje gegužio jau pra
dės dirbti.

Bendrovę sudaro asmenis, 
myliiitieji Lietuvų. Visi yra L. 
J). S. 53 kuo]K>s, L. Vyčių 11 
kp. ir kitų draugijų įtariai.

Ateityje bendrovė žada )>er- 
sikelti Lietuvon.

Geriausių jiasekmių lietuvių 
dirbtuvei.

Draugas.
• ■ ■ i———
MELROSE P ARK, ILL.

Nedėliojo, Imlandžio 11 d. L. 
Kunigaikščio Algirdo dr-ja lai
kė inėnet<iių susirinkimų, kuria 
buvo sušauktas per atviruti. 
Svarbiausiu svarstymu buvo 
rengiamas balius ir pirkimas 
L. L. Paskolos bonų.

.šita < Irau  gijų čia yra seniau
sia ir tvirčiausia. Kai-kurie
manė, knd dr-ja, nešiojanti 
taip gražų vardų, pirkti bonų 
net už kelis šimtus.

Priėjus prie klausimo už 
kiek pirkti bonų, kįlu diskusi
jos. Nutarė nupirkti bouų tik 
už $50.00, o už kitus $50.00 buk 
pasiuntę Soči jal-Demok ra
tams Liotuvun. Kam tek/ Ųc 
pinigai ir kokiems tikdami? jie 
bus sunaudoti, gal nei dr-ja ne
žino. Jeigu draugija 50 dol. pa
tik) ru vienai partijai* tai reikė
jo paskirti ir kitai, būtent 
Krikšč. Demokratams. • Gaila, 
knd L. K. Algirdo dr-ja visų 

sudėtais pinigais sušcliH’ vienų 
partijų.

Lietuvis.
=

Capudine
PAMĖGINKPAMMilKK 

I.MLM GKJlir* D EI, 
GALVOS SKAUDĖJIMO 

?)-. 30< 60c Buteliai ar Prošlcel

, Kovo 8 d. Lietuvoj Mitiju-s 
name buvo Žemės Rnnko di
rektorių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir Lietuvos Valdžius 
atstovai. Buvo įvairių pasiųly- 
mų ir apkalbėjimų knip ii di
rektorių pusės, taip ir iš pusės 
Lietuvos dabar esant jųjų ban
ke, taip ir pusės Lietuvos val
džios.

Tapo priimta Lietuvos val
džios propozicija, kad uždėti 
Lietuvoje Žemės Bankų. Įsta
tus to liaukų, spocijaliai val
džios komisijos išdirbtus, L 2, 
Banko direktoriai parodė Įjor- 
studijuoti Kun. Žiliui ir kun. 
Petkui ir jie padavę protokolų 
rezultatuB praneš direkto- Į 
riains.

usuug šitų ji:kalų L. Z. Ban
kas yra kapitalizuojiunas de
šimčių milijonų auksinų. Iš tų 
penkis milijonus ims Lietuvų* 
valdžia, kitus penkis sudeda šė- 
rininkni. Vyriausias banko ve
dėjas yra skiriamas valdžios.

L. 2. Banko direktoriai nu
tarė, kad pilnai užsimokėju
siems šėriniukams butų išskai
tyti už jų sudiltus pinigus pro
centai, kad tokiu budu nebūtų 
skriaudos tiems, kurie pinigus 
yra pirmiau įmokėję. Procentų 
skaitysis tiek, kiek jų buvo gau
ta iš Gunranty Trusl Co., N. 
Y., išskaičius aktualius kaštus 
ofiso. Jie nebus išmokami še
rini nkams, tik bus priskaityti 
prie įmokėtos sumos, taip kaip 
iškeitus į auksinus, tik kurie 
seiliaus savo šėrus apsimokėjo 
gaus daugiau auksinų už. tuos, 
kurie užsimokėjo vėliaus.

L. 2. Banko direktoriai nu
tari*, kad Lietuvos Žemės Ban 
ko surinktieji pinigai, kaip ga
lima greičiau butų iškeisti i 
auksinus (markes) ir sudėti di* 
rotorių vardu Lietuvoje— 
Prekybos ir Pramonės Banke 
ir dalįs Ūkiu Banke. Pinigų 
išmainymas pavestas kun. Ži
liui ir kun. Petkui.

Pildant šį nutarimų kun. Ži
lius ir kun. Petkus L. 2. Ban
ke pinigus, kurie buvo sudėti 
Guųranty Trust Co. doliermis 
jau išmainė ir pirko L. Z. Ban 
kui 4,500,000 (keturis milijo
nus penkis šimtus tūkstančių) 
auksinų. Rubliai į markes dar 
nėra išmainyti, laukinma pato
gesnio laiko, kad gavus bent po 
dvi markes už rublį.

Tokiu budu nuo valdžios 
miuns paskirtų sumų esame 
veik pilnai sudarę ir Lietuvos 
valdžiai įnešus savo š»tu, L 2. 
Bankas skaitysis pilnai suor
ganizuotu. Busiauiasni Seimas 
nustatys Žemės klausimų ir 
Bankas tuoj galės pradėt veik
ti.

Yra dar kiek-tiek šėTininkų, 
• • •*-* * T eiKUi li* pi lt-11 pilt; *^. «u. *mm>-
ko, liet savo pilnus mokestis 
dar neįuešė. Eciuomi kviečiame 
juos pusk ulinį karių įnešti ko- 
greičiausia savo .pinigus nes 
vėliau jau organizavimo dar
bas skaitysis užbaigtu ir prie 
jo neliobus galima sugrįžti. Gi 
kurie nebus pikiai užsimokėję 
tų sumų, kurių prisižadėjo, 
reikš kad jie nedahiikė savo 
prižadėjimo ir jie Begalė# gau
ti Žemės Banko iėrų. Patarti
na pasiskubinu.

Žemės Banko Valdyba.

Prieraažs Tnlpindamn šitų 
pranešimų “Draugo” redakci
ja neatsako už jo turinį. Aišku, 
kad aprašomoji transakcija 
yra naudinga kun. Žiiiaus su
darytam “Žemės Bankui.” Ar 
ta transakcija bus naudinga 
Lietuvos iždui (dedančiam 5 
milijonus auksinų į šitų daly
kų. Ini kitas klaUMinas.

“Draugo” Redakcija.

Daug žmonių kreipinį j “Drau
go'' knvgj'uų. norėdami gauti į- 
vairių “Gaspndinių,Virėjų” arba 
atškiaua 'Akant knygų, kaip ga 
mintį valgiu*. Taigi pranešame, 
loid jau tokių knygų turime. Ji 
vadinnai:

“VALGIU GAMINIMAS”
Jus kaina bv iipdurų ....

*u apdarais.............................$1^0
Taippat turiniu kilų labai grn- 

ži.f didžitii rumdinirų knygų:

“MEILĖS GALYBĖ”
Kninn nu iipdnitiM .............. 75<l
Kaina Ik* apdorij..................  45c.

Užsakymu* Šiųskite šiuo adreau 
“Draugas” Publ. Co. 

1800 W. 46 Str., Chicago, DI.
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RHKALAUJA.

REIKALINGAS.

Jaunas vaikynas i banka, 
virš 16 metu “Messenger” Ge 
ra proga išmokti ofiso darba. 
Atsišaukite ypatiškai:

Univarsai Statė Bank 
3252 So. Halsted St.

■ - -- - —------------------------------------ —

PAIEŠKO

Palaikau mvo tėvo nA l*ndorlu* 
Ambraso* Itetuvu* kareivi* Allali-M 
Itat-ap, l ūdiju* kaimo. Prute u atal- 
teųktl arba kaidinoto pranokti tokiu 
udmu:

IfaMloriuI \iubruAui.
>V-faUitakų I’idka- 7 IlitofM, Mortai 

Kniiuu- LltUunnta

PADĖKOJIMAS.
Patelkiau ano brolio Blanlalovo 

Dapkų* Ir acM-m Marijono* Įtapki li
te-*. Kauna licdlbo*. Itaaainiu Am- 
krUio. Girkalnio parnpljo* Miliūnų 
kaleno. T metai kaip Amerikoje, ae* 
nlaua gyvenu Mabaou> t'lty. Pa. D»- 
iiar neilniau kur yra. Ka* apie Jų> 
tino ar Jio pati* alalAaukiU-. ue» ui 
tūrių lobui nvartdu* reikalu* pelo Jų. 

Praną* Dapkų-,
1407 Nu. I'n vrtt Are. UauLcgan. UI.

I'tilviką ti pero buėc-rinua. Turi mo
ksli kalta ll Uijr l*>nk ir Anei- 
■liaukite:

Kniimkirah Zulill. 
12032 So. Hnlabal M.

Tch-furui. Pūliniai! 3611

At*

I

t

PARSIDUODA
PARSIDUODA LOTAI 
BRIGHTON PARKE

Už maža kainu netoli dide
lių dirbtuvių kam reikalinga 
meldžiu nt.-išuukti jmj niun. 
4400 Kedzie Avė. Ofisą* at
daras kiekviena diena.

P«r«lduu<la X pagyvenimu irraluo 
narna* *u eit r* Lotu faile. po l Ir * 
•vMlavnfaM u* • inimNl tAlaiaatu
(tarane dr) X aututnubllių. v*ua*. 
narna* gerluudamo padėjime arti 
Garflold lUvd. (66th Nt..) Ka* turi 
aitria aki uni baramo ji* *lr;u< knd 
•I* natiniu yra didttauata Irargmu* 
vimrj (JhltaesuJ ui Si.GO0.gO Al*|A»li
kite |e*» J U illlUAK 4001 So. PulUmn 
SL I-ru lubu. £

t"" . jK»i "
PAGMlMMMAfe. ,

Atyda. AfciiHinlnllkle. uitu, ■Dirbu 
Siaut The <<--oporaUvo Kortely ui 
Atnarim. Seru* galima gaut pu Ui 00 
S) inėn«**yj L-e* utai* pu* mane J. 
Darbininku Krautuvą uteiratU. ta* 
gau* lėni ui 414 00. Kun buvo ant 
prakalba ta* Carai tino vrrtč M-rų. 
k** ordino . letklt* pu* tuanc. 
paariikliuiu i>.i*lakubmkn*.

I'. Dmaltė.
IKI* k, t akm Aveuur.

M*

ilHlGENAK
|*a t >i d uodu automobiliu* Jcffery 

1(17 nauja* piritą* v tau* geram pa
dėjime nauji tibe'tai paraliluodu la
bai pigiai

4vvi ui.
pricAakio

BM4GE5AS. »
l*urGduoda nuttmaotriliip, l*|t Ml|. 

clieil rmubi. plato* nauji tlrc'tal Vit
kau labai geram padėvint*, plguurua* 
yra vlaatn mitute, narinliejf *utau- 
pinti nttUfiu. c*l(-tu «teil»ak)~t>: 
’UrrA i. llttnur- •- , 

4MH tiu. Paulina M..

B
B

Reikalingos — Clmmber- 
iiimdh mokesiuie $55 į menasi 
ir kambarį.

S
B

Bankiniai Skyriai Dviejų 
Seniausių|Lietuviškų 
Bankų Tapo Suvienyti

■ 
a
■ 
B

■

Elms Hotcl
53rd St. & Comell Avė.

TINNEIUA1
Prityrę* prie Radiatorių; Atdara tepa 

KTANDARD Olb CO.
1330 S. lA'avitt SL

REIKALINGOS.
Jaunos moteris suvirš 16 

nadų amžiaus, dėl švaraus 
lengvo fabriko darbo. Geros 
darbo sųlygos ir geriausios 
algos.

Ilimom MuiiuViue Lump.
Division

2243 W. Harrison Str.

REIKALINGA.

vai* 
prie

■
I
■

■ 
a 
a

B

i
B
I

i
a 
a

KM) neprityniNiii vyrų, 
kų ir moterių mokintis 
dirbimo renių. Mes išmokinsi, 
me jus amato ir Btokctime 
jums ulga ir parodysime knip 
galima uždirbti nuo $25.00 iki 
$50.00 į sųvaitė, geros darbo 
sųlygos, atsišaukite gatavi 
darbiu

i

a

Ulinois Moulding Co. 
23rd St & Wcstern Avė.

Firemonai 
Ant 

Roney Stoker 
S valandos 

Geros Algos

PIANO & 0RGAN SUPPLY
Company

2100 N. Racine Avenue.
■

RolkuUnKi du vyrai dirbu *u tna- 
nJm k du r Um valanda a aaValU-J. turi 
būti plačiai »UB>pattiię »u Lnonemta 
Mokealy (5.09 ui valanda. JeiCU no
ri uteidlrbU I3&.00 «xtra tai dabar 
Rtrn |>roKa. PaalkaliM-k »u nidlauakŲ 
dienu nr vakare *ta aavultė. atdaru 
nuo 11 tarytu Iki S vakare. Kamba
ry* 1400 —

220 S. hiate Klrort

ItllIKAI-lNGlta MOTERIS 
Dvi dul valymu Ir plovimu Ir go- 

nerallo darbo. Dariau paaluvtia.
I*r>*l>>tertan llo-pltal

1733 loncrt*'“ Sirecl.

IIMMIKItlAf
Prie incdliu darbu. Darba* 

vu*.

Dc-uniUir- Su|>|>lj Co. 
3&47 ArfiuT Attnuc

HE1KAI4NGI V VILU.
Drl K<-ncraJ|u virtuve-* jimIovmu* 

darbu. Atalteuklte.
* MI— Arlu-rMfti. 

M l<i tari li«xw 
Sbtli unel 19lb>

Dlitlttan 
Ho-plUil 
Aictiuc.

Ri;lkuiinKi 10 vyru prte medHo 
tane*u fabrike 47 H centų | vutana* 
10 vulundų | d lenu. AtMteukito:

Baiki G. Maancll
Iii Ii Aml Itaeinc Avr. f. N. Y*nl->

vienu 
laika

geru

Ar alsibodu tuu eiti iš 
darbo j kitų, gaišinant 
ir piningu*-.

GOODYEAR 
siūlo pastovu darlin --u
mokesniu 2000 NEPRITYRU
SIU VYKU prie guminio ama
to.
GERUS DARBO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS
I ZDARBYS M< )K IN ANTIES 
Turi mokėti kaU*ėti Angliškai. 
Sverti suvirs 145 svarus.
Daktaro paliudijimas reikulin- 
gan. Atsišaukite vjeuuškui tu- 
Im susižinokite su Faetory Eiu 
ploymciit OfCce.

THE GOODYEAR TIRE 
RUBBER CO. 

AKRON, OHIO. ’
Miestas Geras Progos

&
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Kadangi West Side npyganloje yra dvi lietuviš
kos finamunės įstaigos — Jono Bugdžiuno Bankus, 
)k» num. 2834 So. OuŲrv Ave„ ir M<-t n>]tulitan Statu 
Bankas, po mini. 2201 Wrst 22 St.. ir kadangi pasi
rodė kad siivipnyjinm.s bankinių skyrių minėtų įnin
ku gali Imti naudingu abiem įstaiguin ir žmonėm 
kuriem tos <lvi įstaigos tarnauja, todėl, sulyg autori
niu, trupininių skyrius Jun* . ‘’:unu Banko liku
si sujungtas su Al<*t>r<i]Mditun stati* Banku Balan
džio 19, 1920 su pritarimu ir priežiūra valstijos ban- 
kinii* skyriaus. Pcrkclimite tiejiozitų neturės jokios 
įtakos ant suinus nei aut nuošimčių depuritoriui pri
gulinčių.

Visi kiti skyriai Jono Uagdžiuiiu Banko, kui|a» 
tai: Irivestiuvntų, Pinigų Siuntinio, l*aivukorčių, 
Pasjiortų, Reni Estate, l'gnivs Apsaugos, Notaro 
Paskolų ant Nuosavybių, Bankinių Skrynelių ir tt. 
pasilieku po senovei po num. 2334 So. (iakley Avė., 
kampas 23 Place, kur. knip ir per paskutinins 15 
metu, htts Dntnrnnni’itHr 4*”'-'incmi ir «n*int5knE

'l odei nuo minėtos dienos «i**pozilonai Jono Bug- 
ilžiimo Banko privalo kreiptis tiesiog į Metropolitan 
Statė Bankų.

JONO I. BAGDŽIUNO BANKAS 
METROPOLITAN STATĖ BANKAS
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NEPAPRASTA PROGA
Perluuitlem* *enua narnu* ir ■utanticm* nauju*, me* skolinama 

pinigu* ant labui longvy UUygų. B« Jokiu IlkakčiŲ.
Piltum informacija* Kaliniu gauti ka* Pirmadieni nuo 7:30 vaL 

*nk. lld P v*l. valu, ftv. uJrglo parapljlnėjo svetainėje, prie 3Xro plao* 
Ir Auburn avenue. arb* pa* Bendrovė* vaidyba.

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association

Junrb Zaluti, Pirm.. P. Baltuti*. Itaat.. B. Scklncld*. Iidln„ 
33S7 l'nlon Avenue. 324.1 So. IIal»t<-il SL 3125 Auburn Avenue.

■ 11  ■■■ ■ ■ ■ . ——a

t

Amerikos Lietuviai!
Suteikite Musų Karžygiams Šviesos Spindulių!

Lietuva* kariuomenė, mvo ir prlvko kraujų įlodama, dldliuiiaioml* 
IKiBtangomlK bei vargai* iivljo lt U* t u va* bolteviku* ir vukleUų bei 
ruių barinonUninkų plMiku*.

Urtuvua kariuonirnė nGeidtln nubUnltin* Lietuva* priraaui*. cab-. 
tirtu* Icnkamii d linu lUetuvun verti ta knd mų* vtani pavergta ir 
mu*ų Jtnono* dar labiau pluMų Ir vėl Juo* J vcntUo* pančiu* pan- 
člotų. _ j,

Lietuvi** kartuomenr apgynė Ir gina niiiaų broliu* ir Jų turtų. 
lUetuvo* kariuomenė Jau MkovoJo Lietuvai curbtncų rurdų ir visam 
paaaulų Kurtui.

Bet Įgriuvo* kariuomenei reikalingu avima, n-lkallnga. kad n<H 
viena* Lietu lot, karrivia neliktų iH-paniaky ta. akAtyli ir ra. y U, kad 
negrlttų namo nrpraaiiaviDva. Ganu Utiniu muii) brangioj Tėvynėj!

Todėl kieno Airdl* dar gyv*. kimu (irdi dar tvaksi t.rynė* mei
lė, padčkilr .vle.ll ntu-ų karvitlu.; faipikltc Jlrm* knygų oiųaklt* 
aukų plnigMl*. už kuriuo* bu* perkama* karuivlum* knyca*. ne* da
bar. k*da nutilo Lietuve* troatun** kova*, pradėta uoliai Sviaatl ka
reiviai: *t«lglaml Jiem* knygynėliai, mokykla*, daroma* paakuHo*, 
didinama jų lalkraAtl* ir ‘‘KariAkių ^odl*r.

Knyga* ir pinigu, alipdutė tiestai Lietuvon Man udre*u Kauna*, 
"Karinktų Aodilo" lledakeija. arba atiduokite | niu.ų IM-lccuelJo* 
ranku* Wo«hingtone alkkiui paJymėju*. kad Jfe peruių.tų "Karik- 
klų Zodlio“ Kcdakcljai-

Broltal aiiiartkleėiui. nealgallėklte muaų kariuomenei 4vle*oc!

“Kariškių Žodžio” Redakcija, Kaunas, Lithuania.
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PASPOKTV BLANKAS
P1UMJMK .

DYKAI.

ilalth' ••♦•***•
X*J S). l>VMi «*«*• *. .... 

liauni 206

Dr. L E MAKARAS 
lUr tuvi* Gydjtojo* ir (lilrurpi 
JtaMlMMfa: 1*0** Ita MUhl*** Am 

T«l«r*ta. PaUtoM t- "-I*,. HM
v i.** .,,^1. *— ‘m uud *tr•

Tik gatvar** Takok, nu* »lM tai 7aM
(fanam. t»r* m.

K— *------- -- ----------------------------—...—i
T«l*fon*> Puliman «• 

DR. W. A. MAJOR
GYDYTOJAS III 

CHUU’RGAA 
nfl**** A v*

AArno* •:!• Iki • įtarto — a iki 
1 po pl*tu — «:*• iki T»k*r*. 
Nedėliotai* nuo 1* Iki 11 tarytu

K —------------------------ -- ---------------------------------

K

K

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS
IMt *. WOII> aTHKKT 

7M W. I«k »niKm
CĮIICAltO.

MiJUata* UW

’N

K

iU»id. sil bo. Arntaud lUr. Chloru 
TeJefoa** U* r mark r< SMI 

DR. A. A. ROTH,
Ko*** EJįJrlo)** ir dilrunta* 

RpcidjMUate* Mou-rtikŲ, Vyrlteų 
Vaiky ir tI*q cfaruniAku Uru 

On«**: XĮ&4 So. lUtacd BL. (IUcmu

VALANDAS: 10—11 ryte 3—1 po

VVUA1 lAVOKDK MAIUtAMil TVH1KA
r>w«« ar vakaroja. t'MMkku.- I»<lrliv 

ftaiaaa* p* hafala* ■avalllg. Darkai pa- 
■■pinanti. ■*>«• laukt* 4«rViUak« Aiva. 
Mitak'i* *r lakyliiiK tarpt A.

Mfar Btafan < *il«g» 
l«n A tini. mr. Ofaacv.

i
K

j V. W. RUTKAUSKAS ■
g ADVOKATAS
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orina* Dklmlrnlyj:

29 South La Šalie Strect
Kjinilari* 134

Trl. Centrai «3»0

Vakarais, 812 W. 33 8t.
T.L Yord* 4CM

PEARL QUEEN j
KONCERTINOS ]

IJaUlt yra paltlrtate* U »*rto- 
daugururM Ualunų. kuri* gra- 

JŲ* konc*rUM U *ugu*i r**uo*vn- - 
duoja ita kaipo gartausta kuncerUna 
padaryla Nuv>«uyt<w* V*J*Ujau* A- 
u>«nk*. M** gaiiuta Jm parėpiau
sugilo orlia tentu tono.

IteUalaukita kolaiogu. Kuri Moto*- t 
čuam* dykai.

6E0R6I & VITAK MUSIG 00. 
U4» W. Cik ML, tįUflMlk PI. _
(iiitiiimiiuiiiiiiiiitii! uiiiinmuutmMil



DRAUGAS

CHICAGOJE
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

našlaičių prieglaudos jiastogr

Iš BRIDGEPORTO

Karės vaizdelis

Alumnams pranešimas.

Prakalbininkas p. A.M.Račkus

Prasidės 6:30 va), vak

Valdyba Po programo šokiai

Muzika p. J. Jakaičio.

RED. ATSAKYMAI

PAMINKLAS SULLIVANUI

SUAREŠTUOTAS UŽ PASI
GĖRIMĄ

MARMULINĖS LENTELĖS

16 ŽMONIŲ SUŽEISTA

g<*rini»in Ir derllnsiuuala leme 
nidtlauMlo* dėl l'kininku inalinerlju krautu

Dainuos Choras. 
Solistai ir duetai.

PIRKLIAI SAKO NEPA 
BRANGINSIĄ ANGLIŲ.

Reikalavimas paliečia dau 
ginusia darbininkus.

tikslui norima nikeliais 
surinkti $50,000. VĖŽIO LIGA NE 

PAVELDĖTA.

SUGRYŽO MILICIJA 
KEVVANEE.

PAŠAUTAS KRAUTUVI 
NINKAS.

Kam Kitam dus neKingi, tisini 
tienuų kurių aukomis taps pa 
statytai* namai*.

Nr vienam gal ir iš mus sena t 
vėje a rita atsilikus kokiai ne
laimei teks rasti ramų kampelį

Kas gali pasakyti, kiek tame 
tiesos.

13 LABD. SĄJUNGOS 4 KP 
DARBUOTĖS.

NEPAPRASTAS VAKARAS
• • •

TVinv-n A rrM-G-ATo ’

WOTTVU.I.E
HrOTTVILIX

vės
aryirrviujc
MCOTTV1UJS

dirbyni*'- ir t. L
fK’tnrnuuJs____ ___________ ___ _____ _________„____ __

avrtauaikia Italai mo ayciatn* kaipo mi *vl«aa Ir vaadrnlu nuvestu tr

Malonu paimti į rankų 
plunksnų ir pabrėžti 4-tos kuo
pos darbuotę.

Nors 18-tn kolonija nesigiria 
taip kaip kitos Chicagos kolo
nijos. turėdamos daug inteli
gentų, profesijonnlų, bet drą
sini gulima sakyti, kad šios ko
lonijos lietuvių darbininkų šir
dyse daug daugiau tėvynės 
meilės, kaip anų, apie kurtuos 
gražus obalsiai skamlia. dėlto.

Alinimų 1 kuopa laikys sa
vaitinį siisiriijkiiną balandžio 
22 d., Dovis Sųuare Park sve
tainėje. 7:30 vai. vakare.

Malonėsite visi nlumnai su
sirinkti. Turime daug naujo 
pranešti. Po kusi rinkimo bus 
išpildyta programa. Paskui pa
silinksminimas.

Vieniu* protestantų knnigu- 
žis is llaniiiioiido suareštuo
tu' už pnsig<«rimų. Teisėjos su
areštuotų paliuosavo pnsirmn- 
dniiuis tuo. knd žmogus turi 
teisės išsigerti, hi tik gali 
gauti. Tąja trise rėmėsi ir ku- 
nigužis.

Tarp daugelio musų koloni- 
. j°j įvairių <1 raugi jų bei orga

nizacijų kuopų žymi yra ir L. 
II. K. Spaudos P .augi jos 4 kp. 
Tikslns joR yra skleisti katali
kiškų spaudų lietuvių tarpe. 
Pirmiau 4 kp. darbuotė buvo 
kaipir apmirus, nieko apie jų 
nebuvo girdėti. Bot pastango
mis geros valios žmonių tapo 
atgaivinta ir daliar jau kiek
vienų mėnesį laiko susirinki
mus. Gaila tik, knd nedauginii- 
sia žmonių priklauso prie tos 
kuopos.

Kituomet Bridgeporto lietu
viai . katalikai pasižymėjo 
savo gražinis darbais Bažny
čios ir tautos labui aukomis, gi 
dabar pirkimu Liet. Laisvės 
l>onų. Geistina, knd ir npšvie- 
tos reiknJe me* nepasiliktu- 
niėm nuo kitų kolonijų.

Nedelioj, balandžio 25 d. Sv. 
Jurgio parapijos svetainėj, 
tuojaus po pamaldų įvyks K. 
Sjmiulos Draugijos 4 kp. mėne
si uis susirinkimas.

Čia yra proga kiekvienam 
lietuviui, lietuvei, mylinčiam 
ajišvietų, nteiti ir įsirašyti L. R. 
K. Spaudos Draugijos 4 kuo
pom

Kviečia visus
P. Gritėnas, rašt.

GAZO KOMPANIJA REIKA- 
LAUJA DAUGIAU UŽ 

GAZA.

Gal Dar Ne Visiems Gerai Žinoma
Jog Amerikoj randa»l dldtiaunia Uetnrlij Ūkininku Kolonija vi

ltoj Amerikoj lai yra Hc'oGi.'TSc. MIHi. Ir au vtev ■plollBklu mlMCe-

nnd jie tų nrr-iię | įminiu ttiuin 
lupomis, liet darbais.

Ar girdisi iš pilnų inteligen
tijos kolonijų šimtinės našlai
čių prieglaudai: Mažai, ulbą it 
suvis nieko. O čia retas susi
rinkimas būva, kad iš vargingų 
darbininkų nebūtų naujo Jjib. 
Sųj.gurlM-s nariu, fundatoriau* 
našlaičiams prieglaudos. Antai 
ir šidnie susirinkime p-lė Ste
fanija Pivorunaitė įstojo l^ab. 
Sųj. garis’*? narių eilėn susyk 
įmokėdama 50 dol. Garbė to
kioms mergaitėms, kurios at
jaučia našlaičių vargus ir au
koja sunkiai uždirbtus centus, 
kadtik greičiau stotųjiems prie 
glauda. Tie varguolėliai ne

PAMINĖJIMAS LIET. VYČIŲ DIENOS

Linksmą Spektakliu

Medieo-Artunrial Komitetas, 
prie njisergėjinio gyvasties 
(Ii fe insurance) kompanijų, 
bandė ištirti, jog vėžio liga pa
veldėta, bet prastos pasekmės. 
Skaitlinės tikėtų mirimų, gru
pė kandidatų, turinčių šeimy- 
MOTA •Mkter* •• vieiS^A- A* e3 *•

maskoliškus iimtrnmeatiu atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4G32 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO. ILL

Telefonas: DROVER 7309

Try* plėšikai užpuolė smul
kių daiktų krautuvę po' num. 
1348 E. 55 gat.

Plėšikai apiplėšė krautuvę 
ir pašovė patį krautuvininkų.

Ketvirtadienis, bnl 
šv. Soteras.

Penktadienis, bal. 
Šv. Jurgis, kauk.

Tai-gi čia ir turėtu Imli visu 
reikalus pmideli prie lo aar- 
Imi.

Garbė tiems, kurie, kaip mi
nėjau, nesigaili šimtinių dėl 
prieglaudos. Kąs tiek neišgali, 
nors centais gali prisidėti.

Buda vokime našlaičiams ir 
seneliams namų!

The Telefono Kompanija turi bttsy va- a 
landas taip kaip gafTctairisi, krautu- 1 
vra, banko* ir pačia. 1

žmogus ra kantrybe pnlųuks keičia ml- S?
nutu banke, arba perkant pačtos im- H 
kirlius, užregistruoti laistai nttoiprr- 
tam t tikieta arl»a net ir perkant te- 
8tro tikieta. Bet jeigu jia turi palauk- 

' ti dvidešimta dvi erkundaa kuomet, o- , 
peratorka .mėgina jam gauti rrikalin
go numeri.

Ar nebūta gerai pasistatyti šiuos klausimus 
prieš save:

-Ar yra bent vien* kompanija ar 
krautuve kuri Sh tokiu rveltumu 
n»nn uatnmnutn. wtte*tSlvw> įtek 
niuLU luikv Umiji ’£v<v|uiumi Jkuiu- 
nanijaT

*'Ar ralių rauti toki patarnavlma 
Itnlvrknrluaae. krautuve raahler Ir 
kito kokio darblntngo kaip knd 
IA Telefono Openitorkos?"

-Kponict skambinu varpeli ar ateina 
taip rrvltal atrnoKraphlnte. piuilun- 
tini* ar kils* rvikalaujamar »mo- 
ru.r-

ši in-stmui kuri jmj savim turi 550.000 telefo
nu visuomet pusi rengę tan atsakyti kiekvie
na M*kunda. Čionai* reikia Linkuti kantry
bes turėti lai p kaip ir kitose' vietose.

“V I E N Y B E”
Lithuanian Loan & Building 

Association.
10806 Waba$h Avenne Roseland, Chicago, III.

Norime pranešti, kad galime duoti paskolas ant pirmų 
morgečių iki $10.IXM).oo ar mažiaus.

Te i p-gi galime paskolinti ant ištisų morgečių. arba ant 
nicncMiiių mokesčių ramra It procento per šešis metus. Reika
laujantieji pinigų dėl namų pirkimo arba statymo kreipkitės 
į valdybų dėl tolesnių išlygų.

Jonas Grigais, Pirm., 10701 Statė SL, Pnllmnn 537 
Petras Frajeras, Rašt., 10750 Ind. Av. Pulltnan4162 
Kaz. Klimavičia Ižd. 10801 Mich. Av. Pullman 1372

Yra Oeriaual* tursai pardavimu ukiAkų produktu. 
Yra K mūvimo produktu fabriką* yra R«j*o **• 

Lietuvėj tori aoriauslaa brangiu tutina fitrųKa Ir au

“ Draugu” redakcijon atėjo 
iš Lietuvos laiškas p. Feliksui 
Zernauskiui nuo Barboros 
Mickienės, Tverų miestelio, 
Telšių apskričiu. Prašome al
si imt i.

K ---------- Rengi.i —r —

LIETUVOS VYČIU CHICAGOS APSKRITYS 
Subatoj, Balandžlo-Apri! 24 d., 1920 
Švento Jurgio Parapijoi Svet., 32 PI. ir Auburn Avė.

Pradžia 8 vai. vakare.
\

L. Vyčių Diena. L. Vyčių Chicagos Apskritis Apvaikščios Organizacijos šventę, 
šiame vnknndyj gabiausi L. Vyčių Apskričio Mantos mėgėjai sulūš juokingų kome 

lijų “PONO FELIKSO ATSILANKYMAS."
Po progrninu tęsis šokini. Visus kviečia L. V. 0. A.

------- - ----------------------- ---------- u
ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 

VALDYBOS ANTRAŠAI: 
Shebrvgan, Wis.

Pirmininkas—J. Bubnio. 1428 S. 
10 St.

Vicc-pirmininkas—J. Daugirdas, 
1117 N. 12th Sl

I rašt mintam—V. Ra gaišia. 1612 * 
Indiana Avė.

II raštininkas—J. Dvilaitiž, 1120 j 
Alnbnma Avc..

KtiMivriuo—>/. SimomnaM, 22H S. 
14t h St.

Iždo globėjai:—J. Biln, A. Vit^ 
bickaa.

Maršalka—M. Daunoras.
Organo raštininko*—Jg. Ęmat- 

la, 1717 Eric Avė.
SuMrinkimsi būna kiekvienų mė- 

nesj po pirmai tų nedėlių.

A rtVMATIB s rABUOhšl

A. PETRATIS & CO.
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