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METAI-VOL. V. No. 108 
S 

Revoliucįjonieriai Valdo 
Pusę Meksikos 

Dar vienas amerikonas 

LENKAI NEPAĖMĖ 
KIJEVO. 

Yra už 28 mylių nuo miesto. 

EL PASO, TFA\, geg. 5.— prastais atsitikimais Meksiko-
Apturėta žinių, kad netolios 
Meksikos sostinės nužudytas 
dar vienas amerikonas, Ralph 
Greenlavr. Šito tėvas ir jaune
snysis brolis ten-pat buvo nu
žudytas pirm keliu dienų. 

NKW YORK, ge#. 5.—Iš čia 
į Meksikos pakraščius šiandie 
išplaukia keturi karės laivai. 
Įsakymas išplaukti gautas va
kar. 

AVASHINGTON, geg. o. -
Kabelių kompanijos su vakar 
atsisakė Meksikos sostinėn 
>iųsti kablegramas. Nes yra 
žinių, kad perkirstas telegra
fu susisiekimas Vera Cmz su 
Mexieo City. 

VVASIIINGTON, geg. o. -
• Carranza pameta gabiausieji 

jo generolai, šiuo kartu re-^JV* Ii1 veikimu prieš ją. Pir 
voliucijon perėjo-gen. Parito 
Gonzales. 

("Jauta žinių, kad Carranza 
su gegužės iŠ d. bus privers
tas atsistatydinti. Jo vieta lai-
kinai užimsiąs Alfredo Robles 
i)ominquez. 

je, 
Reikja žinoti, kad šiandie 

jau pusė Meksikos yra revo
liucionierių rankose.* Ir Ilg
šio] niekur dar neįvyko jokio 
didesnio musio revoliucionie
rių su Carranzos kariuomene. 

Tą apsireiškimą čia aiškina 
taip, kad revoliueijonieriai irr. 
sprendė kuomažiausia kraujo 
pralietį. 

Ir todėl daug* buvo nusiste
bėta, kuomet miestas .Jiiarez 
be j o Ino mūšio perėjo revoliu
cionierių rankosna. 

Taip yra ir su kitais mies
tais ir teritorijomis. 

Nepavyko Carranzai. 

Kampanija prieš revoliuei-
jonierius nepavyko Carranzai. 

Kuomet buvo pa kilusi revo
liucija, Carranza buvo pradė-

Varšava, geg. 5.—Vakar pa
skelbtos žinios, kad buk lenkų 
kariuomenė paėmusi Ukrainos 
miestą Kijevą, pasirodė netei
singos. N 

Lenkai yra dar už 28 mylių 
nuo Kijevo ir jų didesniųjų 
armotų šoviniai nesiekia nei 
pačių-priemiesčių. 

Bet užtaigi bolševikai smar
kiai veikia, kad apginti mie
stą. Sulig gautų informacijų, 
bolševikai keliomis eilėmis ap
sikasė aplinkui miestą. 

Ant aplinkinių kalvų susta
tė sunkiąją artileriją ir iš ten 
jau bombarduoja lenkų ka
riuomenės barus. 

Savo keliu lenkai ruošiasi 
neatlaidžion kovon. Pavarto
jami šarvuoti traukiniai ir au
tomobiliai. Smarkiai ore skrai
do lakūnai. Lenkai turi naujau 
sius karės pabūklus. 

Kijevą ginti nuo lenku Troc
kis pasiuntęs vieną smarkos 
nių savo generolą. 

NACIJONALISTAI ĮVEIKĖ 
SULTANO KARIUO 

&ENC. 

Bet Konstantinopolyj kitaip 
skelbiama. 

AMERIKA REIKALINGA 
DIDELIO VYRO. 

Taip sako buvęs sekretorius 
McAdoo. 

NUSKENDO 14 RUSŲ 
GARLAIVIŲ. 

Brussa, Tarkija, gvg. 1 (su
vėlinta). — T u r k ų naciona
listų* kariuomenė sutruškino 
suįtano spėkas, veikusias nuo 
čįa vakaruose ir pietvakaruo
se. Nugalėto^ sultano kariuo
menės vadas, Anzavour paša, 
pasprųdo turkų karės laivu. 

Paskutinis mušis įvyko ties 
Biga. Abi pusi pavartojo ar
tileriją. Anzavour pašos ka
riuomenei gelbėjo turkų karės 
laivai. Liepiami anglų karės 
laivo komendanto turkų laivai 
nutilo, kuomet pastebėta, kad 
šaudoma be jokio tikslo, kad 
tais šaudymais nepaliečiamos 
nacijonalistų eilės. 

Čia apturėtuose iš Konstan
tinopolio turkų laikraščiuose 
padėtos visai priešingos ži
nios. Sakoma, kad sultano ka
riuomenė privertusi nacijona-

vlistus pasitraukti iš Brussa, 
nes Anzavour pašos intaką 
didėjanti. 

New York, geg. 6. — ' 'Me
tai Trades" taryba Brooklv-
ne buvo padariusi rezoliuci
ją, su kuriąja į šaliesfcprezi
dentus indorsavo buvusį pini-
gyno sekretorių McAdoo. 

Tos tarybos sekretorius ga
vo nuo McAdoo atsakymą. 

Atsakyme buvęs sekretorius 
pareiškia, jog jaiii neapeina 
klausimas, * kas turėtų laimės 
pakilti augštai politikoje net 
ligi prezidento vietos. Bet vi-
sųpirma jam rupi šalies gero
vė. Kad šaliai gerovę užtikrin
ti, prezidento vieton šiandie 
reikalingas didelis vvras, vi-
sapusiai suprantąs šalies pa
dėtį. 

Ir McAdoo abejojąs, kad jis 
tokion vieton butu tinkantis. 

Krikščionys Demokratai 
Laimėjo Rinkimuose 

GALUTINIAI REZULTATAI RINKIMŲ \ STEKSA-
' . MĄJI LIETUVOS SEIMĄ: 

Krikščionių-demokratų 59 delegatai. 
Socijaiistų liaudininkų 29. 
Socialdemokratų 13. 
Žydų 6. • 

• Lenkų 3. 
Vokiečių L 

* Darbininkų sąryšio 1. Romanas. 
(Kablegrama gauta per "Darbininką") 

SMARKIAI PLEČIASI RE
VOLIUCIJA MEKSIKOJE. 

Juareze atidarytas kelias re 
voliueijonieriams. 

Washington, geg. 5. — Gal 
bus pasiųsta daugiau karės 
laivų į rytinius Meksikos pa
kraščius. 

Nors tuo tikslu dar nepa
skelbta jokių ypatingų įsaky
mų, bet sekretorius Daniels 
vakar pareiškė, kad jei bus 
reikalinga, bus tuojaus pasių
sta daugiau laivų. 

Carranza netenka teritorijų. 
Čia diplomatiniuose sluog-

sniuose labai stebiamasį nepa

iniausia prieš Sonorą buvo pa
siųsta kariuomenė iš Cbiliua-
h»a šono. Nepavyko. 
• Paskui jis mėgino revoliuei-

jonieiių bliovimas] sulaikyti 
iŠ pietų šono. Nepavyko ir su 
tomis pastangomis. 

Reiškia, Carranza jau kuo
ne viską pralošė ir šiandie tu
ri rupinties tik gelbėtis iš tos 
pakilusios prieš jį vėsutos. 

Juarez—svarbus punktas. 
Atsimetės nuo Carranzos 

miestas Juarezv—ta Lsvarbiau
sias' revoliucijonierių laimėji
mas. Nes tai kaipir strateginis 
punktas. Per tą miestą revo
liueijonieriai galės smarkiau 

peikt i prieš Carranza. Nes iš 
šiaurių šon0 užtels savo ka
riuomenę ant užsilikusių kol-
kas Carranzai ištikimų valsti-

Čia nuomoniaujamą, kad 
trumpu laiku Carranza turės 
arba pasiduoti, arba bėgti, jei 
bus galima jam tas padaryti. 

Londonas, geg. 5.—Iš Mask
vos pranešama, kad Juodose 
juivse pakilusiose audrose nu
skendo 14 garlaivių, kuriais iš 
pietinės Rusijos bėgo Mažojon 
A-ajon daugelis rlisU Buržujų. 

STREIKUOS GATVEKARIŲ 
DARBININKAI CLE-

VELANDE. 

MOTERŲ LYGIATEISĖ AP 
RIKOJE. 

Cleveland, geg. 5.—Ateinan
čiu pusiaithakčiu čia žada su
streikuoti gatvekarių konduk
toriai ir motormanai. 

Kompanija darbininkams 
pasiųlė 75 centus valandoje 
(15 nuoš. daugiau). Darbinin
kai nesutiko. 

Taip sako turkų, nacijonalistų 
vadas. 

Generalis Streikas Prancūzijoje 
DAUG NUŽUDYTA DARBI-1 Už naeijonalizaciją industri 

rfTNKŲ PARYŽIUJE. 

Sužeista du parlamento atsto
vu. 

Paryžius, geg. 5. Visoj 
Prancūzijoj pakeltas* generalis 
darbininkų streikas. Visa ŠalU 
atsidūrusi kaipir kokion ka
rės stovvklon. 

Ypač čia pasibaisėtinas sto
vis. Didelės darbininkų riau
šės, susirėmimai su kariuo
mene. 

Visa eilė žmonių nužudyta 
ir sužeista. Tarpe sužeistų y-
ra du parlamento atstovu. Jie
du buvo įsimaišiusiu minioj, 
kuomet kariuomenė užatakavo 
minią. 

jos. 
Prancūzų taip vadinamoji 

Generalė Darb0 Konfederaci
ja, kuri skaitoma #šito streiko 
centru, ilgas laikas buvo vis 
labjaus revoliucijoninė. Seniau 
vis dar neaiškiai kėlė savo 
reikalavimus. 

(Ji šiandie atvirai reikalauja 
naci jonai izuoti ne tik geležin-
kelius ir kasyklas, bet visokią 
šalyj industriją. 

Žinovai tvirtina, kad tasai 
reikalavimas yra arti surištas 
su darbininkų sovietais, ko
kius sumanyta įsteigti dides
niuose industrijos centruose. 

N 

EBERTAS PRAŠALINTAS 
IŠ UNIJOS. 

Berlynas, geg. 5. — Vokie
tijos socijalistas prezidentas 
Bbert, seniau dirbęs pakinkių 
dirbtuvėje, buvo prigulėjęs 
čia ligšiol socijaiistų balni
ninkų unijoje. 

Dabar jis prašalintas iš tos 
unijos del to, kad patvirtinęs 
vieną, mirties bausmės teismo 
nusprendimą. 

Capetown, Pietų Aprikos 
Unija, geg. (>. — Žemesniajam 
parlamento bute (rūmuose) 
priimta reaomtcija, prielanki 
moterų lygiateisei. > 

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

PREZIDENTAS P ATVIRTI 
NO BILIŲ. 

Washington, geg. G. — Pre
zidentas YVilsonas savo para
šu patvirtino bilių, kuriuomi 
padi'dinamos civilės karės ve-
teranams pensijas. 

SULAUŽYTAS PASTOS 
LĖKTUVAS. 

NAUJAS PREMJERAS IS 
PANIJOJE. 

Madridas, geg. 5. - - Naują 
ministerių kabinetą sudaryti 
karalius Alfonsas ]»a kvietė 
Ed\vardo Dato, buvusį prem
jerą ir liberalų vadą. 

Sandusky, O., geg. (>. — Su
gedus lėktuvo mašinerijai ne
toli nuo čia lakūnas Knight su 
paštiniu lėktuvu, sklindančiu 
į rytus, buvo priverstas nusi
leisti žemyn. Lėktuvas sulūžo 
krizdamas ant žemės. Lakūnas 
gerokai buvo pritrenktas.Kiek 
palaukus jis su paltą paimtas 
į Huron. 

GAUS $25.000. 

New York, geg. 6. — Čia vie 
nam restorane [M. D. ^>pitzer 
valgydama^ sriubą prarijo dvi 

NIEKAIS NUEIS PRANCU^ 
ZŲ TROŠKIMAI. 

s 
Vokietija neduos jiems #reika-

laujamo atlyginimo. 

WILSONO 14 POSMŲ ARBA 
KARĖ. 

Angora, Turkija, geg. 1 (su
vėlinta).—"Mes turime vil
ties, jog Angilja ir jos talki
ninkės pasi l iaus supras, kad 
propomiojainos nuimsi taikos 
sąlygos jokiuo nudu nepriimti
nos. Bet jei mes neteksime tęs 
vilties ir iš šalies nebus jokios 
pagelbos, mes nebusime priver
sti priimti ant metamas sąly
gas » » 

NAUJAS MINISTERIŲ KA 
BINETAS DANIJOJE. 

Copenhagen, geg. 5, — Su
darytas naujas Danijos minis
terių kabinetas su premjeru 
Niers Nęergaard. 

Senai buvo pienuojamas 
streiką^. 
* 

Šis generalis streikas senai 
buvo ^pienuojamas. Sakoma, 
jis nieko bendra neturįs . su 
demonstracijomis, vienur^ki-
tdj įvykusiomis gegužės t die
ną. 

Ilgus laikus darbininkų tar
pe buvo vedama tuo tikslu 
propaganda nežinant, apie tą 
pokarinio atstatymo darbą. 

Streiko pasekmės neprama
tomos. Bet jog skaudžiai atsi
liepia į vyriausybę ir į visą 
nieko vyr i a n 9 yb G l 

Tekį atsakymą čia davė tur
kų nacijonalistų vadas Mnsta-
plia Kernai paša, kuomet jam 
taikos reikalu padavė klausi
mą laikraščių korespondentai. 

Mustapba Kernai nepareiškė 
jokių grūmojimų. Nepasakė, 
kad turkai susiliesią su bolše
vikais. . Bet pažymėjo aiškiai, 
kad del teisybės turkai nepa
liausią kovoję. 

Pasitiki talkininkais. 

"Mes pasitikime," sakė to-
liaus Kernai, "kad Anglija ir 
kitos viešpatijos supras, jog 
mes esame žmonės ir turime 
gyventi ir todėl neskaldys į 
dalis mūsų viešpatijos. Juk 
užtenkamai mes pavargome ar 
gana nubausti už vyriausybės 
prasižengimus. Bet priešingai, 
ines visuomet stosime atvirion 
kovon. Tai bus kova už gyvy
bę ." , 

Kernai sakėsi, kad militari-
nės pagelbos jis nesitikįs iš 
niekur. Ir apie tai negalį but 
kalbos. Bet turkams geriausia 
ir pasekmingiansia pagelba 

bus auksas, tasai blizgantis ir 
prie savęs visus t ra u kiantis 
metalas. 

Del amerikoniško mandato. 

J is buvo paklaustas, kaip 
turkai nacijonalistai atsinešė į 

.slunanymą, kuomet Amerikai 
kituomet buvo siųlomas Tur
kijos mandatas. 

Kernai sakė: 
*'Savam laike mes to patys 

norėjome ir reikalavome. Bet 
paskui padėtis persikeįiė ir 
mes patyrėme, kad tasai mūsų 
noras yra tuščias. Nes Ameri
ka negali imti Turkijos man
dato. 
V "Nacijonalistų reikalavimai 
ir sąlygos yra turkų žemes 
palikti turkams. Turkijos teri
torijų padėtis ir jų nepaliečia-
mybė turėjo pasilikti taip, 
kaip yra buvę dienoje, kuomet 
padaryta armisticija. 

"Nacijonalistų tikslas yra 
priešinties įvesti Turkijoje to
kias taikos sąlygas, katros*yra 
priešingos turku idėjoms. 

"Čia tai liaudies veikimas. 
Be liaudies parėmimo mes ne
turėtume nieko veikti. Be to, 
me> pasitikime, kad mums 
duos pagelbos visas islamiz-

nas sultano paskelbtas įsaky
mą- yra anglų įsakymas. Tad 
Anglija yra didžiausias turky 
priešininkas. Sultanas negali 
vaklvti šalies ir skaityties ša-
lies valdovu taip ilgai, kaip il
gai jis nėra laisvas. Jo pro-
klemacijos pereina per anglų 
cenzūrą ir turi sutikti su an
glų norais. 

"Dabar ne laikas kalbėti, 
kad sultanas anglų nelaisvis 
gali but oamainytas kitu sul-
tanu. Šiandie turi but vedama 
kova už paliuosavimą sulta-

Berlynas. geg. 6. — Iš tik
ini versmių teko patirti, jog 
Vokietija neduos didelio kauės 
atlyginimo, kokio ypač rei 
lauja Prancūzija. 

Kuomet buvo pa s i ra : 

po taikos sutartimi, talkinu 
kai" buvo pareikalavę nuo Vo
kietijos 100 milijardų markių. 
Dabar toji suma jau perpus 
sumažinta. 

Sakoma, ir iš tos/sumos pa
siliksianti tik "maža dalis, vinutes, kurios rmvoąsriuboje 

Kestorano konipmilją pada-J kuomet tuo tikslu talkininkai 
vė ^isman įr pareikalavo $25.- turte konferenciją mieste Spa. 
(M)O' atlyginimo. Augštesnysis 
teismas pripažino tą atlygini-
ma. 

BAISENYBĖS ILLINOIS 
VALSTIJOJE.. 

no. u 

Kur yra 14 posmų? 

Washington, geg. 6. — At
stovas Gallivan iš Massacbu-
setts kalbėdamas kongrese a? 
pie prohibicijos pasekmes pa
reiškė, jog Illinois valstijoje 
prolubieija atliekanti pasibai
sėtinus darbus. Plėšimai ir vi
sokios piktadarybės ten kele
riopai padidėję, k0 nekuomet 
nebuvę pirm įvedimo proliibi-
cijos. 

KONGRESO ATSTOVAI 
PROTESTUOJA UŽ KA

LINIMĄ AIRIŲ. 

mas. ii 

Anglija—svarbiausias 
priešininkas. 

Paklaustas apie Konstanti
nopolį sakė: 

"Konstantinopolis yra anglų 
rankose i r todėl šiandie mes 
to miesto valdžios nepripažį
stame. 

"Gi patsaiSultanas1 yra tik
ras anglų nelaisvis. Kiekvie-

Toliaus kalbėdamas Musta
pba Kernai paša pakėlė klau
simą, kur pasidėjo tie gražus 
prezidento Wilsono kituomet 
paskelbti 14 taikos posmų. Juk 
.tie posmai turėjo tarnauti 
kaipo svarbiems ie j i principai, 
sulig kurių turėjo but įvykdm-
ta taika visam pasaulyj. • 

Ti-e posmai pritaikinti prie 
graikų arba armėnų Turkijo
je. Gi patiems turkams kam 
tas reikalinga. 

Karčiais žodžiais Kernai at
siliepė į prezidento VVilsono 

.notą talkininkams, kurioje bu-
v0 patariama išvyti turkus iš 
Konstantinopolio ir Turkijos 
lėšomis padidinti Armėnijos 
plotus. 

Iš visako paaiškėjo, kad tur
kai nacijonalistai yra nuspren
dę verčiau žut, kaip pasiduot 
nelaisvėn talkininkams, ypač 
Anglijai. 

Nestebėtina tad, jei sultano 
liepiami turkai ofieierai atsi
sako kariauti prieš nacionali
stus. 

Washington, geg. 5. — Ang
lijos vyriausybei, premjero 
t loyd George vardu, pasiųsta 
kabeliu protestas prieš. tai? 
kad Anglija be bylų prave
dimų ir be teismų nusprendi
mų laiko kalėjimuose dauge
lį airių patrijotų. 

Po protestu tarpe kitų pa-
si rašę 88 Suv. Valstijų kon
greso atstovai. ' 

JAPONAI VERŽIASI SI 
BERIJON. 

Vladivostokas, geg. 5. — Ja
ponijos kariuomenė tūkstan
čiais atvežama Siberijon. Tas 
pridengiama tuo, kad buk pa
mainomi čia veikiantieji bata-
li jonai. ~ 

Prisiunčiami transport 
kareiviai tuojaus vežami i 
kiniais į vakarus. į, 

Japonai užimdinėja vis i 
dėsnius Siberijos plotus. Trau
kinius valdo patys kareiviai. 
Su gyventojais japonai apsi
eina taip, kaip su užkariautos 
šalies žmonėmis. 
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"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyrus nedėldienius. 

PRKNUMERATOS KAUTA: 
GH1C4GO* Ot r ž S l l l N Y J E : 

Metams $6.00 
Pusei Metų . . 8.50 

tUV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metu . . . .• 3-00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių-
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
oey Order" arba idedant pinigus J 
registruotą laišką. 

" D r a u g a s " Publishiiig Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, I I I 

Telefonas McKJnley 6114 

Rinkimai į Steigia
mąjį Seimą. 

Pirma m puslapi je paduoda
me p. Romano telegrama, iš 
Kauno, kuri^ "Darbininkas' 
suteikė ir mums. Negalime vi
sai tvirtai atsidėti ta telegra
ma 'dėlto, kad iš Chicagos 
Western Union stoties ja 
mums perdavė telefonu asmuo 
nemokus lietuviškai, todėl vei
kiai galėjo supainioti lietu
viškus partijų vardus ir skai
tlines. Imant skaitlines ir var
dus taip kaip turime pasirodo, 
kad Steigiamajame SeimupbiU 
11 L* atstovų. 

Krikščionys demokratai ja-
one turės 59 atstovus, t. v. tris 
viršaus per pusę. Vienai parti
jai turint tokį skaičių atstovų 
teisdavybėje viešasis darbas 
yra galima.% bet gana sunkus. 
Užtenka triins vedančios par
tijos atstovam^ neateiti į- po
sėdį ir gali*susidaryti kryzis,' 
arba ministrų atsistatydini
mas. Pridedant prie to papras
tą, nerangumą gana stipru 
Lietuvoje, nemalonių painioj 
galima tikėtis gana daug. 

Kai Į) visuose parlamentuose, 
taip i r Kuriamajame Lietu
vos Seime eis partijų kova. 
Nekrikščioniškos partijos sto 

• d a i g t a s n e s u p r a n t a m a s : k u r 

dingo pažangietis išrinktas 
Panevėžio ajpygardoje ? Spėja
me, kad p. Romanas jį pris
kaitė prie krikščionių demo
kratų. Tą patį jis padarė, ma
tomai, ir su kitais pažangie
čiais. 

Iš Kauno laikraščių 
sužinome, kad rinkimams 
buvo susidaręs blo
kas Pažangos, Sandaros ir 
Žemdirbių Sąjungos. Iš tų tri
jų labiausiai krikščioniška 
Žemdirbių Sąjunga. Pažanga 
susideda iš gana įvairios nį-
šies asmenų, o Sandara yra 
aiškiai priešinga krikščionijai. 
Jeigu tat p. Romanas visą pa-
žanginį 'bloką priskaitė prie 
krikščionių demokratų, tai ga
lime turėti netikėtų daigių, 
v Lietuva iš po Rusijos jungo 

išėjo skaudžiai sužeista. Krik
ščioniškoji liaudis neteko kri
kščioniškos pasaulinės inteli
gentijos. Paskutiniais^ laikais 
ta inteligentija pradėjo atsi
rasti, bet jos dar nėra *tiek 
kiek reikėtų. Kadangi Rusija 
atsklėjos griovė katalikystę 
Lietuvoje, todėl ėjo didi tikė
jimo kova įiu^Ų šalije. To-gi 
del beveik visa jaunuomenė 
nepasidavusi Rusijos mokyklų 
įtekmei,' ėjo į kunigus. Kuni-

J Kristaus Mirties Vieta. 
(Pabaiga iš praeito num.). 

Krikščiony* ir Golgota. 

gai negali ir nenorį užiminė
ti valdvietes atgemančioje 
Lietuvoje, o pasaulinių inteli
gentų krikščionių demokratų 
trūksta. 

Ta mūsų silpnybę, beabejo-
nės, rupįsis sunaudoti nekrikš
čioniškasis blokas. Krikščio
niškoji tauta nenorės taip šok
ti, kaip jis dūduos. Todėl rei
kia tikėtis Lietuvoje gana di
delės ir gana sunkios kovos už 
tikėjfhną. .Jei krikščionys-de-
mokrataį toje sunkioje kovoje 
siigebė> išauklėti užtektiną 
>kaičių pasauliečių inteligentų 
krikščionių, tai jie laimės tą 
kova. Tada tautos kūrimo 
darbas galės eiti pilna vaga. 

ia ir Mokykla 
Prancūzijoje kova tarp ka-

| talikystj*s priešų įr katalikų 
tankiai ir sutark iai užgauna 
mokyklą, iš tikėjimui priešin
gos pusės tą kovą per mokyk
las veda laikraštis "Kcole et 

priešais krikščionis demokra-! Vie' (Mokykla ir (Jyveni-
tus. Nekrikščioniškų partijų 
pasirodė trys: žydai &u 6 at
stovais, soeijalistai liaudinin
kai su 29 atstovais ir social
demokratai su 13 atstovų. Iš 
tų trijų partijų susidarys blo
kas. Jis turės 48 atstovus, t. 
y. beveik pusę. 

Visai neturime žinių apie 
politišką "darbininkų sąrašo" 
išvaizdą. U ai tat via bolševiku 
partija; gal tai būti narys »j-
cjesniųjų partijų nepanorėję^ 
pasirodyti savo išvaizdos, o 
perėjęs luomo obalsiais. Jei 
vienas to sąrašo atstovas nėra 
bolševikas, tai jis Seime arba 
liks bepartyviu, arba prisidės 
prie kurios nors didėsės par
tijos: krikščionių demokratų, 
arba nekrikščioniškojo bloko. 
Tas prisidėjimas nepadarys 
žymės partijų jiegų sulygime. 

Žymėtina tautinis nelietu
viškas atstovų būrelis, jame 
vadovauja žydai su 6 atsto
vais. Trys lenkai ir vienas vo
kiety s su žydais sudaro visą 
dešimtį Tokia grupė kartais 
gali turėti reikšmės balsavi
muose, jei ji bųva gerai susi
organizavus, liet jai nelengva 
lui.s o r g a n i z u o t i > : ž y d a i s u l en 

kais mažiau nutinka negu <u 
lietuviais. Taip pat sunku ti
kėtis g*»nj santikiu tarp vo
kiečių ir lenkų kol nėra tikros 
žinios. 

* 
Gautoje telegramoje viena-

mas). To laikraščio redakto
rių Prancūzijos valdžia senai 
jau paskyrė valdiškų mokyklų 
prižiūrėtojam. 

Rugsėjo mėnesi je 1919 m. 
minėtasis laikraštis siūlė Pran 
cuzijai atšaukti tas teises, ku
rios leidžia Prancūzijoje lai
kyti privatinių mokyklų. No
rima, kad valdžia paimtų 
smarkiai kontroliuoti visas 
privatines mokyklas. Sausio 
mėnesi je šių metų tas laikraš
tis labai išgyrė Saksoniją, ku
ri išleido įstatymą draudžian
tį dauginti privatines mokyk
las, išskiriant%mokviklas ser-
gantlems ir nelaimingai apsi
gimusiems (nenormaliems) vai 
kains. 

Tas laikraštis suorganizavo 
ir įteikė didelę dovaną vienam 
augštam valdininkui ' 'už jo 
stiprų racijonalistišką tikėji-

cijonalistiškuftikėjimu vadinasi 
nepripažinti Dievo nei jo ap
reiškimo. Laikraštis nori, kad 
visi busiantieji mokintojai 
butų gerai išmokę tos filoso
fijos, kuri juos pripratina prie 
racionalistiškų pažvalgų. 

Diduma augžtų ponų Pran
cūzijoje mintija taip pat, kaip 
tas jų laikraštis, liet Lotarin
gijos žmonių nuomonė yra vi
sai priešinga. Lotaringija va
dinasi ta šalis, kuri nuo 1871 
iki 1918 metų priklausė Vo-

Po Kristaus mirties, atsi
kėlimo ir užžengimo į dangų 
beveik visi apaštalai keletą 
metų laikėsi JerofcoMmeje ir 
jos apielinkėse. Maždaug de
vintais metais „ po Kristaus 
mirties ir 42 po Jo užgimimo 
Erodo žiaurumas išblaškė 
krikščionis VISUF. Jerozolimo-
je liko Šv. Jokūbas senasis, 
bet ir jis tapo nužudytas. Jo 
ypėdinki Jerozolimos vyskupu 
liko Šv. Simanas. Kaip tik 
vieną Jerozolimos vyskupą 
priešai nužudydavo, tai kitas 
stodavo jo vietoje. Taip nuo
latinė Jerozolimos vyskupų 
eilė susilaukė krikščionių per
galės 313 metais po Kristaus 
užgimimo, kuomet visoje Ry
mo imperijoje ėmė viešpatau
ti pirmutinis imperatorius 
krikščionis Kastantinas Didy
sis. Kastantinp laikais Jero
zolimos vyskupu buvo Šv. 
Makarius. 

Visiems Jerozolimos krikš
čionims buvo brangi V. Jė
zaus mirties vieta, bet labiau
siai ją brangino vyskupai 
persekiojimų laikais. Nuolat 
būdami pavojuje žūti, jie sėmė 
stiprybę iš Kristaus kentėji
mo. Jei dabar pusiau išdykę 
krikščionys garbina Kristaus 
mirties vieta,tai ką bekalbėti 
apie pirmųjų amžių .krikščio
nis, kurie visi visados buvo 
pasirengę gyvybę atiduoti, bet 
tikėjimo neatsižadėti. , 

Tie krikščionys taip garbi
ndavo Kristai|s mirties vietą, 
ka<l persekiojimai . negalėjo 
sus"tabdinti» Tada Jerozolimos 
valdininkams patariant impe
ratorius Adrijanas apie 134 
metus paliepė krikščioniu gar
binamoje vietoje padaryti 
d a r ž ą i r j a m e p a s t a t y t i d v i 
stovyli Jifpiterio ir Veneros. 
Kadangi apie tą dievą ir tą 
deivę stabmeldžiai pasakodar. 
vo kuodaugiausiai paleistuvin-
gų pasakų, kadangi krikščio
nys kuoląbiausiai šlykštėjosi 
paleistuvyste, tai%U**Uungus 
ją su stabmeldyste, tikėtasi 
atpraitinti krikščionis nuo gar
binimo tos vietos, kurioje ini-
rė jų Mokintojas. t 

Krikščionys, tiesa, liovėsi 
ten meldęsi, bet nesiliovė šne
kėję apie permainą, įvykusią 
šventoje vietoje. Stovyloms iš
buvus apie šimtą metų, į Je-
rozolimą artkeliavo didis mok
slininkas Aleksandrijos mo
kyklos vedėjas, kuris buvo pa
rašęs stebėtiną daugybę vei
kalų. Ir jis pasipiktino tuomi, 

kietijai, o dabar po karei tapo 
priskirta prie Prancūzijos. 

Šį pa vasarį Prancūzijos val
džia davė nubalsuoti Lotarin
gijos gyventojams ar reikia pa 
likti buvusias po vokiečiais 
bažnytines mokyklas, ar pada
ryti jas be tikėjimo taip kaip 
yra kitur Prancūzijoje. Šim
tas tūkstančių su viršum tėvi} 
leidžiančių vaikus į mokyklas 

mf." Gal ne visi žino, kad ra- dalyvavo balsavimuose ir pa
reikalavo katalikiškų mokyk 
lų. Todėl Lotaringijoje moky
klos liks bažnytinės, t. y. su 
tikėjimo pamokomis, nors 
šiaip Prancūzijoje tebeviešpa
tauja seniau išleistas įstaty
mas, draudžiantis minėti Die
vą mokyklose. 

Lotaringijos atstovai Pran
cūzijos parlamente tapo įgalio
ti kovot su tikėjimo priešais, 
kurių yra gana daug Prancū
zijos valdžioje ir teisdavybė
je. 

kad Kristaus kentėjimo vie-' 
toje buvo pariogtontos paleis
tuvių stovylos. Tas mokslinin
kas vadinosi Origenes* 

Kryžiaus Atradimas. 

"Stovylos išbuvo minėtoje 
vietoje iki 323 metų. Tada į 
Jerozolimą atkeliavo impera
toriaus Kastantino Didžiojo 
motina Šv. Siena. Vietinis vy
skupas Šv. Makarius jai pasa
kė, kadKratus mirė tenai, kur 
stovi paleistuvybės' dievų sta
bai. 

Ta vieta buvo netoli Daržo 
Vartų esančių miesto sierioje. 
Žydiškai tie vartai vadinosi 
Gennath. Šv. Elena panaikino 
stovylas. Bet vieta vis-gi ne-
beišrodė taip, kaip buvov bu
vusi Kristaus laikais, nes Ad
rijanas buvo liepęs primūry
ti įvairių pridėčkų prie tos 
kalvos, ant kurios buvo daro
mi daržai. Imperatoriaus mo
tinai liepiant architektas Eu-
stachius. su savo darbininkais 
nuėmė šalin visus tuos pridėč-
kus. 

Tada likosi plika neaugšta 
kalva iš tokio paties akmens, 
kaip ir aplinkiniai kalnai. Ta 
kalva yra perskilusi. Tai pri
mena žemės drebėjimą ir uolų 
plyšimą minėtą Evangelijoje, 
Jėzaus mirties aprašyme. 

K a l v a r i j o s k a i n a p a p u o š ė k o -
.pfyčia 436 metai*. Šv. Blenofc 
pastatytoji toaž»y&a tuomet 
dar te-bestovė-jo. Veikiausiai, 
turbūt, btfvo taip, kad šalia 
stovinčios didelės bažnyčios, 
apimančios V. Jėzaus mirties 
vieta, k kapą Šv. Melanija 
pastatė dar ypatingą koplytėA 

Ję, «paveštą kokiam «oi*s ypa- j 

tingaiii tikslui ar paminėjimui, 
Jr dabar prie didėsės bažtiy-
čios yra daug įvairių mažesnių 
koplytėlių. 

Šv. Ea enos bažnyčia buvo 
475 pėdų ilgio. Ties viduriu 
buvo kopula^ 65 .pėdų skersi-
nio.Ta bažnyčia apėmė pietinę 
Kalvarijos kalno pusę ir V. 
Jėzaus kapą. Ją 530 m. papuo
šė imperatorius Teodozius, pa 
statydamas gražų didįjį alto
rių. 

Bažnyčios nelaimės. 

Bet 614 m. ta bažnyčia su
degė. Tai buvo karės laikai 
tarp Bizantijos imperatorių ir 
tarp persų karaliaus Chosroas. 
680 metais bažnyčią atstatė 
architektas Archulfus. Ji vėl 
sudegė 1010 metais, bet 1048 
m. vėl tapo atstatyta tik ne 
vįena bažnyčia, 0 daugybė ma
žų koplytėlių. Tai buvo karės 
kryžeivių su turkais. Miestas 
ėjo iš vienų rankų į kitas. 1149 
m. kryžeiviai suvienijo visas 
koplytoles taip, kad pasidarė 
didelė bažnyčia. Sako, kad ta
da nuo kalno nukirpę tą vie-Šalia to plvšio yra duobė, 

į kurią, kaip spėjama, buvo* ^ i k ™ * ¥ ™ ištaryta* V 

įstatytas V. Jėzaus kryžiuj. 
Dabar abyšaliai tos duobės, 
netoliesia*nuo jos yra dvi vie-
ti pažymėti juodu mąrmulu. 
Sakoma, kad tose dviejose vie
tose buvę pastatyti dviejų 
piktadarių kryžiai. 

Benu imant žemes ir akmenis 
nuo uolos 323 metais tapo at
rasti trys mediniai kryžiai ir 
viena lentelė su parašu *'Jė
zus Nazarietis Žydų Kara
l ius" trimis kalbomis. Kadan
gi lentelė bnvo Visai skyrium 
nuo kiyžiaus, tai iš jos negali
ma buvo patirti, 'kuris kryžius 
vra Kristaus. Tada visus tris 
kryžius dėjo prie sunkiai ser
gančios moteriškės. Du nieko 
negelbėjo. Trečiuoju palytėta 
moteriškė susyk tapo sveika. 

Bažnyčia. 

D-ras Haupt įtaria vyskupą 
Šv. Makariją, buk tas norė
damas pasinaudoti atigštos vie 
šnios duosnuųYu, kad ji pasta
tytų porą gražių bažnytėlių 
(two hantlsome cnurclies) pa
sakęs jai vietą, kurios pats 
nežinojęs. Pranešimui apie 
stebuklą D-ras Kaupt neti
ki. Bet iš tų pačių raštų jis 
gauna patirtį ir Elenos atsi
lankymą Jeruzolimoje ir mo
teriškės išgijimą ir bažnyčios 
statymą. Jei netikėti Šv. Ma
kariją us raportui, rašytam 
Ciecoriui Kastantinni, tai rei
kėtų atmesti ne vien moteriš
kės išgijimo stebuklą, aprašy
tą tame raporte, bet taip-gi 
ir Šv. Elenos apsilankymą ir 
bažnyčios statymą. 

P>ažnyčia statant prisėjo 
ilulį uolos nugriauti. Bažny
čia tapo pabaigta apie 336 me 
tus. J i buvo graži ir didelė. 
J i vadinosi Kristaus kapo ba
žnyčia. ,Nera abejoriės, kad V. 
Jėzaus kapo vieta tapo ap-
dmta tos bažnyčios sienomis. 
Nuo kapo iki Kalvarijos kalno, 
viršūnės yra 140 pėdų tolumo." 
Kalno viršūnė yra 13 pėdų 
augščiau už kapą. Paprastai 
mintijama, kad Šv. Elenos pa
statytoje .bažnyčioje abi vieti 
tapo įimti į bažnyčią taip. pat 
kaip dabar, liet aiškios tik
rybės sunku gaati del vienos 
mažos aplinkybės, būtent del-' 
to,- ka^ š \ . Melanija jaunoji 

Jėzaus krvžius, ir vežė į Kon-
stantinapolį, bet iškilo audra 
ir laivas su šv. relikvija nu
skendo juroje ties Syrijos 
krantais. 1808 m., jau tur
kams senai valdant Jerozoli
mą, ištiko gaijras Šv. Kapo 
bažnyčioje, ijjopula nuo vir
šaus jgriuvo į vidų. 

tirekų architektas Komme 
nes padarė nauju* "prtanu?«. 
grekai bei armėnai sudėjo pi-
nig*ų ir nauja bažnyčia tapo 
|>ašvenrtinta 1810 metais, bet ji 
buvo be kopulos. 1868 m. Pran 
cuzija, Rusija ir Turkija pas
tatydino kopulą. 
Ar Kristus tikrai toje vietoje 

mirė? 

Šv. VHrbaldus atkeliavo į 
Jerozolimą aštuntame šimtme
ti je ir pastebėjo, kad Šv. Ka
po bažnyčia yra šiapus Jero
zolimos miesto mūrų. J is ir pa
rašė savo nusistebėjimą, neži
nodamas, kaip suderinti tą 
faktą su Šv. -Povylo liudiji
mu, kad Kristus mirė anapus 
miesto mūrų. 

Dvyliktame šimtmeti je ta 
pati abejonė užėjo *Soewulf'ui. 
Aštuonioliktame šimtmetije vo 
kietys knygų purklys, Jonas 
Korte aplankęs Jerozolimą iš-^ 
.lekio knygą "Reise nach deni 
gelobten Landė," t. y. Kelio
nė į garbinamąja žemę, mies
te Altona 1741 m. ir drįso 
tvirtinti, kad Šventojo Kapo 
bažnyčia esant pastatyta klai
dingoje vietoje. 

Paskui Korte ėjo labai dau 
gelis. Jų eilę užbaigia Balti-
more's profesorius Haupt. Jų 
visų yra viena bendra klaida, 
kad nežinojo, jog V. Jėzus ta-
po. prikaltas prie Kryžiaus liž 
antrųjų miesto mūrų, ir jog 
tretieji murai, šiapus kurių y-
ra Golgota, tapo pastatyti į 
dešimt metų po Kristaus mir
ties. , 

Katalikams šitas dalykas 
yra akyvas kaip kiekvienas 
kitas istorijos klausimais. Ti
kėjimas jo neliečia, nei jis ne
liečia tikėjimo. Dievas mums. 
apreiškė,, ka!d K ristos mirė 
prikaltas prie Kryžiau^ ana
pus, muro, kuriuomi buvo ap
suptas v e i ' 0 2 ; o i m K ) S miestas. 
Bet Dievas neapreiškė mums, 

SKAITYTOJU BALSAI. 
Bažnyčios ir Viešpatijos ati 

dalinimas. 

Velnias bėga ' zakristijoną 
pamatęs, nes jaučia, kad ne
toli zakristijono gali būti ir 
kunigas, Dienraštis " Lietu
v a " norėtų ir mokyklas Tae-
ttivoje atidaiinfi rmo Bažny
čios, kad tik toliau butų nuo 
kunigo. i 

Nematau kas kam gali būti 
gera iš to atidaiinimo. Jie pa
tys statosi ant prapulties 
kranto ir nori, kad mes sto
tume šalę jų. J i e nesupranta, 
kad bebėgdami nuo krikščio
niškos mokyklos, bėga tuomi 
pat nuo Kristaus mokslo, ku
rį tos mokyklos brangina ir 
skelbia. Pabėgęs nuo Kristaus 
žmogus nežiūri Dievo ir daž
niausiai tampa aršiu bedieviu. 
Į tokį blogą padėjimą pate
kęs, kam dar kitus kalbinti 
prie to nelabumo prisidėti. 

Ir '"Lietuvos" raštininkai ir 
kiti buvusieji katalikai, gerai 
žino, kad krikščioniškoji mo
kykla y r a katalikų tikėjimo 
pamatas. Atsimetę nuo Kris
taus, nekęsdami Jo mokslo, 
kaip nekenčia visi atsimetėliai, 
jie tyčia griauja krikščionišką 
mokyklą, kad sugriautų tikėji
mą. * 

Katalikų bažnyčia yra lyg 
kariuon*enė, žmonės yra karei
viai, kunigai — kelininkai, 
vyskupai yra vadai. Kristus y-
ra 'karalius. Kristaus priešai, 
norėdami sunaikinti Jo kariuo 
menę, labiausiai užsipuola ant 
kunigų. Japonai kariaudami 
su rusais savo kareiviams lie
pė labiausiai šaudyti rusų ofi-
cierins. Tą žinant lengva su
prasti, deik0 "L ie tuva" ir kiti 
tos rųšies lapai taip smarkiu 
užsipuola ant kunigų. Kunigai 
stovi pirmose katalikų eilėse. 
Išnaikinus kunigus lengva4nit< 
pagauti į kilpas visus krikš
čionis. 

Iš krikščioniškų mokyklų 
užtektinas skaitlius jaunikai
čių išeina į 'kunigus; kiti ne
tapdami kunigais, lieka gerais 
krikščionimis. To bijosi % visi 
krikščionijos priešai, dėlto jie 
taip bijosi krikščioniškų mo
kyklų. /' 

Mokykla daT nėra kunigas. 
Bet ji artyma kunigui, nelygi-

v • 

nant, zakristijonas. Kaip vel
nias bijosi pamatęs zakristijo
ną, taip Chicagos laisvama
niai '"bijosi, kad Lietuvoje ne-
Tnitų krikščioniškų mokyklų. 
Jie bijosi kryžiaus, kuris tose 
mokyklose butų; jie bijosi, 
kad kas švęsto vandens į jas 
neįneštų. Geriems žmonėms 
švęstas vanduo nekenkia. 

Augustinas Martinavičius. 

Y5TEH 

Vyru ir Motera Wbų Kirpi
mo ir Deagang Mokykla. 
MUBUB fcrtema. ir mokymo tmdu jys 
trumpu Utfcu Hmokilto vtoo ama

to. 
Mea turime didilauaiua Ir geriau

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

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos* elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, diena M* ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti d%l sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieroa, vi
sokio sUliaus ir dydžio iš bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCH00L. 

J. F. Rasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake S t , ant 4 tų lubų 
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Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 0 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

SO. ASHLAND AVENCB 
aru 47-tos Gatvės 

*Tta 
I 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgai Street 

CHICAGO, LLLI90IS 
Telefonas Yards BOS J 

Valandos: — 8 Iki 11 i i ryto; 
I po pietų Iki 8 vak. Nedėllo-
mls nuo 5 iki 8 vai. vakarą. 

a — 

* { • » * ! • • *>«•*>*»*• • • » » • • • • ! • • • • • » *»3C 

DR. G. M . GLASER 
Praktikuoja 28 metai' 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro 8t., Chicago. m . 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrifikų, taipgi chro-

, niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 

,iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8* valan-
i da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

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

K a m p . 49 Oonrt 
Res . 122» W . 49 Avenue 

Telefoną* Cicero 8851 
Ofiso Cicero 40 

KALBAMU LIETUVIŠKAI 
K ~ 

L 

a r dabartinė Šventojo Kapo 
bažnyčia stovį ant tos vietos 
kur fouv0 kapas ar ne ant tos. 
Pirmąjį dalyką tikėdamas 
vienaip su visais (krikščioni
mis kiekvienas gali turėti sa
vo atskirą suomonę antrame 
klausime. • 

Aš neabejoju, kad dabartinė, 
Šventojo Kapo bažnyčia stovi 
toje vietoje,' kur Išganytojas 
buvo palaidotas. Taip liudija 
istorijos mokslas. Kas to ne
pripažįsta, tas nusideda istori
jai, o ne tikėjimui. 

K u n , P r . B u č y s . 

, LyS —-. . 1 
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PIRKITE 
LIETUVOS ^ S K O L O S 

BONUS 
IIIIIIIIIUIJIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

D r. P. P. Z ALL YS 
Lietuvis Dentistas 

10857 So. Mictilgan, Avenue 

VALANDOS; » Iki B vakare. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambark S24 

Tel. Central 8S90 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
~ TeL Yards 4881 

• • • • I 

Telefonas Pullman • • 
DR. W. A MAJOR 

GYDYTOJAS OI 
CHIRURGĄ* 

ofisas 11719 sflrĮitgan A ve. 
Adynos 8:11 iki » Išryto — i iki 
% po piety — 6:S| Mcl 8:2S vakare 
Nedėliomis nuo 18 iki U , išryto 

— • - - ^ • • i i 

H » « » • » » » » » » w 
J. P. WĄITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOAATA* 

4542 S. WOO» 8TKEET 
7S« W. Mlh STRJBR1 

CHICAGO. 
McKinler 432* 

- — — — — - ^ . . T T W r n • • - — -
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Resid. 988 So. Ashland Biv. Chloagx>, 
Telefonas Haymarket 8544 

DR.A.A.R0TH, 
fRnsM gydytoja* tr ch irurge 
'Specijallbtas Moter«gkq. Vyriokų 
Vaikų Ir visą} chronišku ligų 

Ofisas: 8854 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas ~ 

VALANDAS: 10—11 ryto 1—8 po 
pJetu 7—8 vak. Nedėliomis 10 18 d. 

V̂* 



Ketvirtadienis, gegužes 6 1920 
at 

D R S Ū G A S 

S M t t į Į S KATALIKŲ NUTARIMAI, 
jos Tarybos, Tautos į partijas. Federacija galės pa-

Pwd& ir L. R. Kryžiaus Rė 'kreipti Katalikų Centro veiki-
mėfo Draugijos suvažia

vimo protokolas. 
mą \ tinkamas vėžes. Katalikų 
Centras t a ipg i turės persior
ganizuoti. Pasekmingam veiki-

BaVandžio 22 d., š. m.. Penu- nmi Į jį turės ineiti visų Lietu-
sytvania Hotel'yje, Xew Yor VOP krikščioniškų partijų atsto-
kV; 10 vai. išryto Federacijos vai ir pavieniai veikėjai. 
Tarybos, Tautos Fondo ir L. L. Šimutis: Je i Pažanga yra 
R. Kryžiaus Kėmėjų Draugijos krikščioniška partija, tai kokiu 
valdybų suvažiavimų atidarė būdu jon galėjo patekti Dr. 
Federacijos Tarybos viee-pir- fcliupas, adv. Balutis ir p. Pal
mininkas kun. J. J. Jakaitis, ėius, kurie Amerikoje buvo pa
maldų atkalbėjo kun. F. Kemė- sižymėję prieš-krikščionišku 
šis. Federacijos Tarybos sekre- nusistatymu! 
torius J . E. Karosas trumpai Kun. dek. Mironas į L. Šimu-
pimmfe kokiu tikslu suvažiavi- čio klausimą atsakė, kad ant 
mas buvo šaukiamas ir pasiūlė kiek jam yra žinoma, viršuj 
Federacijos Sekretorijato iš- pažymėtos ypatos prie Pažan-
dirbtą suvažiavimui dienotvar
ke, kuri su dapildymais ir pa
taisymais buvo priimta. 

Nuo Federacijos* Tarybos 
\a ldvbos suvažiavime dalvvą-
vu: kun. J . J . Jakaitis*iš TVor- « a ™ Amerikos lietuvių pini-

iros nepriklauso. 
J . Karosas: Ar Lietuvos 

krikščioniškos partijos pripažį
sta Katalikų Centro autorite
tų \ Ar Katalikų Centrui siun-

f 

cester, Mass., K. <?esimlis iš 80. 
Boston, Mass., Jonas F . Karo 
sas iš Broikklyu, X. Y., K. J . 
Krušinskas iš Brooklyn, N. Y., 
L. Šimutis iš Brooklyn, X. Y. ir 
kun. M. Pankus iš Bridgeport, 
Conn. 

Xuo Tautos Komio dalyva
vo : kun. F. Kemėšis iš Detroit, 
Mich., kun. K. Urbanavičius iš 
So. Boston, Mass., K. J. Kru
šinskas iš Brooklyn, X. V. ir B. 
Vaškevičiutė iš Xe\vark, X. J . 

Xuo L. B. Kryžiaus Rėmėjų 
Draugijos dalyvavo: kun 
Petraitis iš Paterson, X. J., J . 
Tumasonis iš Brooklyn, X. Y. 
ir B. Vaškevičiutė iš Xe\\ark, 
X. J . 

Be valdvbu nariu suvažiavi-
me dalyvavo I)r. J . J . Bielsdaa, 
nesenai sugrįžus iš Lietimuos, 
kur buvo nuvažiavus Amerikos 
lietuvių brigados Veikalais, Fe
deracijos Tarybos nariai: V. 
Molis ir Pr . Yirakas ir Lietu
vos Yalstvbės Tarybos narvs, 
svečias, kun. dek. J . Mironas. 

Suvažiavimo vedėjui kun. J . 
4. Jakaičiui paprašius, gerbia
mas svečias kun. dek. J . Miro
nas trumpai, bet labai pavyz
džiai paaiškino apie Lietuvos 
krikščioniškąsias partijas, ku-

* rios sulig svečio žodžių atrodo 
šitaip: Pirmon galvon reikia 
dėti lietuvių krikščionių denio 
kratų partijos veikimų, kuriom 
obalsiai yra-aiškus ir gana kai
rus. Krikščionys demokratai 
pagavo bežemius, o daugiausia 
pasitikėjimo gavo pas mažaže
mius. Žemės klausimu nustsitv-
mas aiškus. Kinkiniuose į Stei
giamų jį Seimų tas turėjo ne
maža reikšmės. Mažažemiai 
krikščionių demokratų progra
mų pilnai patenkinti. Stambes
nieji ūkininkai, kurių reikalai 
buvo paliesti, atskilo nuo krik
ščionių demokratų ir sudarė 
Žemdirbių Sųjuugų. Žemdirbių 
Sųjungon ineina taip-gi ir inte
ligentai, tai yra grynai katali
kiška partija. Žemdirbių Są
junga stovi tarpe krikščionių 
demokratų ir Pažangos, kurių 
sudaro inteligentų vienminčių 
būrys. Pažanga yra krikščio
niška partija. 1 

Lietuvos krikščioniškos par-* 
tijos kai-kuriais pamatiniais 
klausimais sutaria, tik takto 
žvilgsniu skiriasi. 

Kun. pr. Dambrauskas, kun. 
pr. Maculevičius, kun. Yailo-
kaitis ir kiti Lietuvos veikėjai į 
partijas neineiua. Jie ineina į 
Katalikų Centrų, kuris partijų 
veikimo 'dabar nustumtas i sa
li, nedaro dfclelės intakos į Lie-
tuvos žmonių gyvenimų. Kata
likiškas grynas veikimas yra 
.statomas ateičiai. Amerikos L. 
Iv. K. Federaeija turi arčiau 
susinešti su Katalikų Centru, 
kurs ateityje turės nemažai inr 

takos į Lietuvos krikščioniškas 

gai bus sunaudoti tikriems tik
slams \ 

Kun. dek. Mironas nurodo, 
kad Katalikų Centras dabarti
nėje jo sustatoje nėra patenki
nantis, katalikų Ceatra reikia 
I >e r organizuoti. 

Dr. J. Bielskio raportas. 
/ * 

I 

Pilnų iš savo misijos raportų 
Ur. Bielskis prižadėjo paskelb
ti spaudoje. Šiuo kartu tik pa
sidalina su suvažiavimo atsto-

ivais savo jspudžiais iš kelionės 
Paryžiun ir Lietuvon. Iš Dr. 
Bielskio pranešimų paaiškėjo, 
kad Amerikos lietuvių Dr. Biel
skio pranešimai, balsuojant tik 
Federacijos TaYybos Valdybos 
nariams, priimta 4 balsais 
prieš vienų K. ČesnuAio. 

Byoir'o Publikacijos Biuras. 

Federacijos Tarybos narys 
P . Moiis klausia suvažiavimo 
irtimnonės del Byoir'o publika
cijos biuro, kuris Lietuvos val-
džios atstovų Paryžiuje nuro
dymais, buvo vedamas Ameri
koje išimtinai lietuvių katalikų 
lėšomis. Tautininkai nors ir 
žadėjo prie- publikacijos biuro 
su savo lėšomis prisidėti lygia 
dalimi, su katalikais, bet savo 
prižadų neišpildė. Publikacijos 
biuro darbuotojais buvo Kau
pas, Mastauskas, kūn. Žilius ir 
Molis, kuris iki pat galo savo 
užduotis pildė, kitiems iš pub
likacijos biuro del įvairių prie
žasčių pasitraukiant. Publika
cijos biuro reikalams iš Tautos 
Fondo buvo paskirta $40,000.-
(X). Iš tų pinigų $1,400.00 su
gražinta atgal Tautos Fondui, 
o publikacijos biuro i'onde dar 
liko $1,089.63. Bylos neapmo
kėtos telegrafo kompanijai, ku
riai priklauso iš publikacijos 
biuro virš $800:00. i^uvažiavd-' 
mas teyoir'o publikacijos biu
ro likvidavimų paveda užbaig
ti 1\ Moliui. Biuro visas išlai
das pertikrinti paskirta revizi
jos komisija iš Jono Karoso ir 
B. Yaškevičiutės. 

(Daugiau Bus.). 

VIENINTELIS VALGIS 
ŽUVIS. 

Novorossisk. Visa pietinė 
Rusija valgo žuvis. Yra užtek
tinai javų, daržovių ir mėsos, 
bet stoka pargabenimo būdų ir 
vertingų pinigų del perkėlimo 
l jvairius miestelius. Šių mies
telių gyventojai turi valgyt žu
vis ir duona,o nuo to valgio pa 
eina nauja liga, su kuria kovo
ja Amerikos Raudonasis Kry
žius. 

Karvės pienas naturalis mai
tinimas veršiukui, bet ne del 
naujai gimusio kūdikio. 

Motinos pienas 
del kuditej. 

geriausias 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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ROCKFORD, ILL. 

Mūsų, Rockford'o kolonijoj, 
gyvuoja Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų 44 skyrius, 
kuris 1919 metais daug pasi
darbavo rinkime drabužių ir 
aukų Lietuvos vargšams. Bet 
šįmet apie L. R. K. rėmėjų 
darbuotę jau nieko nesigirdžia. 
Gerb. rockfordiečiai, laikas 
mums stoti į bendrų darbų, nes 
mūsų kolonijai L. R. K. rėm. 
Centras paskyrė surinkti su-
viršum 200 dol. , 

Laikas pradėti rinkti aukas. 
Mūsų broliai, Lietuvos karžy
giai, kaujasi su priešais už tė
vynės laisvę. Jie gyvastis auko
ja, kad mes sugrįžę tėvynėn 
galėtume laisvai gyventi, tvar-
kyties. Tai-gi mūsų, amerikie
čių, pareiga remti juos de
dant aukas L. R. Kryžiui. 

L. R. K. 44 sk. įgalioti asme
nys eis per namus ir pardavi
nės 1920 metų ženklelius, kurie 
kiekvienas kainuoja mažiausia 
1 dol. Kožnas vieaas užsimokė
jęs vienų dolierį į metus, palie
ka 1 J. R. K. nariu. 

Bet ne pro šalį bus, jeigu 
mes ir po penkinę arba daugiau 
paaukosiu!. Garbė butų rock-
fordiečiams, jei surinktume 
daugiau negu paskirta mums 
surinkti. 

Sekančius asmenis skyrius 
įgaliojo eiti per namus: B. Ta-
liunų, A. (rietantį ir P. Stepo
naitį. Jie pasirįžę dirbti, gi 
Rockl'ordo lietuvių pareiga ne
sigailėti aukų, kad tas darbas 
atneštų didelę naudų. 

Pr. S—tis. 

ROSELAND ILL. 

Lietuvos Vyčių 8-ta kuopa 
laikė nepaprastą susirinkimų. 
Apkalbėta daug dalykų ir per
žvelgta kuopos darbuotė. 

Po to Jonas Paulauskas, jau
nimo tarpe veikėjas, atsisakė 
loliaus būti pirmininku. Prie
žastis tame, kad išvažiuoja Lie
tuvon. Todėl L. V. 8 kuopa lin
ki buvusiam pirmininkui lai
mingos kelionės. 

Nutarta įrengti išleistuvių 
vakarėlį su programa. 

Lietuvos Vyčių 8 kuopa kvie
čia Cbicagos jaunimų atsilan
kyti tan vakarėliu, kurs bus ge
gužės 6 d., 7 vai. vakare, baž
nytinėj svetainėj. 

Korespondentas. 

CICER0,\ ILL. 

Pranešimas. 

mo komisijos atsišaukimų, tai 
yra: V. Miknevičia, Samoška, 
J . Kuizinas, A. Nakrušas ir J . 
J. Janušauskas, buk aš važiuo
sius Lietuvon nuo kokios išda
vikiškos organizacijos, karpo 
atstovas. 

Aš manau, kad tai per klai
dų buvo tas atsišaukimas pa
talpintas jūsų gėrb. dienrašty
je, bet išlaukęs net 13 dienų ir 
kad niekas nepataisė ir neban
do! taisyti, tai čia yra tas neva 
komisijos negrabus pasielgi
mas. 

Manęs niekas nerinko ir nei, 
vienoje draugijoje, kur aš pri
klausau, nebuvo pakeltas klau
simas apie jokią atstovybę. 

Aš to* komisijos atsišauki
mų skaitau blogiausiu prasi
žengimu prieš žmogiškų dorų 
ii- jaučiuosi nuskliaustas, nes 
aš išdaviko vardo neužsitarna
vau. Reikalauju, *kad lig gegu
žės 10 dienos prirodytų, kokia 
organizacija mane siunčia Lie
tuvon, kaipo šalies priešų. Jei
gu to nepadarys lig vi išminė
tos dienos, tai aš busiu priver
stas kreipties į šalies teismų ir 
tada turės jie tai padaryti. 

Su pagarba, 
D. Shatkus. 

213 Kensington ave., 
Kensington, 111. 

Tel. Pullman 315. 
Redakcijos prierašas. Pana-

fns nesusipratimas gal pasida
rė ir su p. Valasku. Tikimės, 
kad paskolos valdyba tų nesu
sipratimų išaiškins ir paklaidų 
atitaisvs. 

WATERBURZ CONN. 

Atsišaukimas į kitų kolonijų 
darbininkus. 

Gerbiamieji darbininkai! 
Šiuomi viešai pranešame visų 
kolonijų darbininkams, kad 
mes, Waterbury'o, Conn. dar
bininkai, stojome i kovų už pa
gerinimą savo būvio, t. y. išėjo
me į streikų. 

f 

Kad neapsiviltumėt jus, tat 
mes patariame jums, kitų kolo
nijų darbininkai, nevažiuoti 
AVaterburin. Paskui, po strei
ko, pranešime viešai per laik
raščius. 

Str. Sp. Kom.: 
M. P. Skučas, 
G. J. Kazlauskas, 

/ G. Kasiulis. 

Vienas pinfgų įdėjimas, ku
ris yra absoliučiai saugus, yra 
pirkimas Valdžios Taupymo 
užstatų ir Libertų bonų. Žmo
nės gerai žino, kad užpakalyj 
jų stovi tvirtumas ir pajiegos 
visos valdžios, ir nėra klausi-
mo,jog ir atsakantis nuošimtis 
bus atmokėtas. Liberty Bonai 
nepasiliks ant lubų, nei tavo pi
nigai. Jeigu nori mest pinigus į 
orų, tai nors pats mesk, neleisk 
neištikimų gundytojų sugrai-
byt nuo grindų kuomet nupuo
la nuo lubų. 

Pirkite Karės Taupymo 
Ženklelius. 

VANDUO. 

* 

L. D. 8. 49 kuopos svarbus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
gegužės 8 d., 1920 m., Sv, An
tano parap. svetainėj, tuoj po 
gegužinių pamaldų. 

Visi L. T). S. nariai malonė
site susirinkti, nes turime iš 
Centro svarbių žinių, kurios 
kiekvienam reikia žinoti. 

Prie to L. 1). S. Centras pri
siuntė nariams dovanėlių nau
dingų khygų "Naujos gadynės 
prieaušryje.' ' 

Oera proga tiems, kurie nori 
įsirašyti L. D. K organizaci-
jon, nes ir naujiems nariams 
bus duodama dovana. 

Visi Cieeros lietuviai kvie
čiami ateiti ir įsirašyti L- P . 
S.. «Ši organizacija yra nau
dingiausia lietuviams darbiniu 
kams. 

Finansų rast. \ 

KENSINGTON, ILL. 

Balandžio 17 d., 1920 m., 
" D r a u g a s " afspauzdino Rose-
lando Lietuvos bonų pardavi-

NENAUDINGAS PINIGŲ 
MiTYMAS. 

Vanduo,kuris išrodo čystas, 
nevisuomet čystas. Prašalink 
abejones ir išvirink. 

Paprask gert šviežių vande
nį. 

Šaltiniai ir šuliniai turėtų 
rastis toli nuo srutų duobių. 
mmmmęt • 

PRANEŠIMAS. 
Jau prirengėme ir tuojaus 

spausdinsime lietuvių kalboje 
"Amerikos Katalikų Vyskupų 
Ganytojiško laiško ištraukas," 
kurias buvo skirta skaityti vi
sose katalikų bažnyčiose. 

Spausdinsime tiek, kiek jau 
pusėtinas skaitlius kunigų už
sisakė arba da užsisakys. Pra
šome tat pasiskubinti su užsi
sakymais tos knygelės. 

Vieno egzemplioriaus kaina 
10c. Kas užsisakys daug, gaus 
knygelėB su didele nuolaida. 

"Draugas.'' 

3 
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I Pirmosios Komunijos, Dirmavones | 
i ir Šliubo Dienos Į 

yra vienos iš žymesni ų jo ir atmintinių žmogams 
gyvenime dienų. Todėl nevienas nori turėt i tų dienų atminimui 

S kokį nors ženklą. 
Mes tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus. 

Pirm e si o s Komunijos . 15x9 colių po lfcc. 
§ Dirmavones 14x8 colaą po 1 0 c | 

Šliubo h 17x13 coliu po 20c. 
s 

Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau 10 egz., o kas tik 
S vieną, tai turi prisiųsti 5e. viršaus pj ' i j- .r l ' .mni. 

Ant Dirmavones paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavones 
3 istoriją. 

Be to ant paveikslų apačios yra a tspausdinu tam tikri žodžiai ir 
palikta tuščios vietos, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir 
laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

I "DRAUGAS" PtBL. 0 0 . | 
| 1800 W. 46th Str. Chicafo, I1L | 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiif; 

NAUJAKNYGA 

"Žmogus ir Gyvyolys" 
Parašė : Kun. Pr . Buėys 

ISleista Katalikų Spaudos Draugijos lėšomis. 
štai t rumpas turinys 

I . žmogaus Kilmė IV. Moteris i 
I I . žmonių Veislės V. žmogus DieVo Paveikslas 
I I I . Dūšia VI. šv. Raš tas ir Mok. apie žmogų. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tyta f. * 

ršerašome pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
Verta kiekvienam įsigyti. KAINA 30c. 

'DRAUGAS" PUBL1SHING CO. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, UI. 
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NEPAPRASTI BARGENAI 
NAMŲ IEŠKOTOJAMS. 

Brightoii 'Parke naujas 2 augš-
eių mūrinis namas 2 t'latų 4 kam-
baimj elektm gazas. su porehiais. 
3 nu'tu mmumo $600 j metus Kai
na $o..r>00 $1,000 įmoket likusius 
kaip tiktai iki gegužio 15-tai. 

Yra iraogus vakaruos , kuris 
surinko krūvai pitii^ų ir ginasi, 
kad gavo savo pradžia sekan
čiai : 

J is buvo šinkorius ir kožng, 
vakare, prie-s už/rakįsiant kar-
čianuĮ, kaip jis pats pasakojo, 
paimdavo dienos inimtus pini
gus abiejose rankose ir mesda
vo į lubas. Kas prilipo prie lu
bų, prigulėjo karčiamos* savi
ninkui, kiek puolė ant grindų 
'jis įsidėjo j savo kišenių. 

Tūkstančiai dolierių žmonių 
pinigų koziri dieną mėtomi į 
virsiu per nesąžiningus gundy
tojus, rėmėjus įdėjimo pinigų į 
abejotinas ar spekuliatyviškas 
akeijas.Jie mėta savo pinigais į 
lubas ir kiek ten pasilieka, tai 
tavo, kiek ne, tai eina į kišenių 
gundytojo ar pardavinėtojo. 

Nepaisant, kad viršminiėtas 
žmogus turi pinigų, draugams 
jis neištikimas, ypatingai 
tiems, kurie turi dirbt su juo. 
Jie visuomet prižiūri, ka. jis 
veikia. Mes negalime prižiūrėti 
viršininkus, tų įdėtų pinigų į 
nesaugias akcijas, tik turime 
imti jų garbės žocjį. 

3 flatų medinis 3 dietų senumo 
namas šiltas ir šaltas vanduo va-
na "Raudos *$540 i metus kaina 
$3.700. * 

2 pagyveni m ų 4 kambarių ,vana 
šiltas ir šaltas vanduo, garage už-
pakalėj Ramios $420 į metus kai
na $3,500. Mažas depositas pas
kui ant lengvų išmokeseių. 

Atsišaukite pas: 

Mr. P. Borneika 
840 W. 33 Str. Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 2437 

Vyrai dirbti poperos stocko kam
bary. Geras darbo sąlygos. Atsišau
kite. 

American Color l^ype Co. 
l t 5 1 lloscoe Street. ' 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del fabriko dartyo. Pastovus 

darbas. 
Link Beit Co. 

39-th & Stewart. 
« t 

REIKALINGI. 
Senyvi vyrai del fabriko 

<larbo. 
Atsišaukite: 

700 West 22-nd Str. 
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| NAUJA ĮDOMI KNYGA! | 

1 "Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj 1 
! 1918-1919 | 
i = 

Paraše t 
Kun. J. F. Jonaitis 

Kapelionas 

Į Kaina 25 Centai Į 
Joje telpa daug gražių ir įvairių aprašymų apie viso-

S kius karės laikui atsitikimui, kokius patyrė pats auto-
s rius, dalyvaudamas toje karėje. 

Galima įę. gaut 

1 "DRAUGO" KNYGYNE 1 
| 1800 W. 46 Str. Chicago, Illinois. | 
jiiiiiiiimiiiiiiiHtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

REIKALAUJA. 
REIKALINGI. 

Truckeriai ir leibėriai vyrUi dirbti 
viduj warehousej. Pastovus darbas ir 
gera mokestis. Atsišaukite Supt. 
Four th . 

Gumbinsky Bros. 
o-o L'nion & Iitimbcr Strs. 

PAIEŠKO 

REIKALINGOS MERGAI
TES. 

16 metų ir suvirs. Prityri
mas nereikalingas. Šviesus, 
svarus iaDi'iJLn.̂ . \.X^JS. L.0U, io-
pradžių. (Jreitas pakėlimas. 

Rand McNalley & Co. 
536 S. Clark Str. 

REIKALINGI ŠIANDIENA 

Vyrai ir Moteris prie viso
kio darbo pirmos klasos Kote
ly. Cluhs Summor Resortai 
Restauranose ir institucijose, 
Taippat Mašinistai Engineriai 
Firemonai ir Vyrai mokintis 
visokių amatų. 

REIKALINGOS. 

Moteris, del lengvaus sva-
riaus darbo. $16 savaitėj. Dar
bas pastovus. 

Atsišaukite. 
Pepsodent Co. 

6th Floor 1104 S. Wabash Ave. 

Madison Employment Agency 
105 W. Madison St. arti Clark 

V a i k a i , — West — Katalikai del 
generalio offiso ir pasiuntynistės ge
ra, ateiUs. Atsižaukite. 

i 

The Daprato Statuary Co. 
766 West Adams'Strcet . 

REIKALINGI. 
Vyrai Indų-plovėjai $20 sa

vaitėj. Nedėlioms nererkia 
dirbti. > 
17 North State Street 8th floor. 

Ant pardavimo 2 pagyvenimų ntc-
dinis namas 7 ir 8 kam barių su 7 

) pėdų augščio basementų, grabas ir 
elektra art i Ashland Ave. 

Savininkas ant Imu- lubų. 
4606 So. Marshlicld Ave. 

l 'aieškau savo brolio Stanislovo 
Mikniaus Kauno Gub. Raseinių ap&k. 
Adakavo parap. kaimas SniegroniŠkiai 
apie 16 metų gyvena Amerikoje, se
niau gyveno Chicagoje. 

Kas apie jį žinote a rba jiB pats 
tegul atsišaukia šiuo adresu: / 

Pranciškus Mikniui. 
1V)\ 240 Kenosha. Uis . 

Paieškau darbo barzdaskutykloj, ar
ba gal kas parduoda barzdaskutykla, 
lietuvių apgyventoj vietoj o netari 
lietuvio barzdaskučio. Meldžiu pra
nešti sekančių adresų: 

Barzda Skudis, 
311 Collcge Ave. 8toux City, h m a. 

PlkleSkfvti Smc7r.i!»i ^ ' r ' t i ant ūkės 
v . ^ ^.^/ uu io užmokestis. 

Mr. Joo Zoip, 
R. I Box 70 Cascade Wis<:. 

ANT PARDAVIMO. 
Du nauji namai Lietuvių apgyven

toj vietoj South Washtenaw ir 43-či08 
Gatves. Vieno augščlo medinis namas 
su krautuve iš priešakio už $3500.00 
ir vienas dviejų pagyvenimų mūri
nis namas su krautuves už $15,000.00 
šiandiena verti $30,000.00. Parsi-
duos po viena arbd. abudu kartų už 
$18,000. Atsišaukite pas savininką. 

lAut s fclbel. 
2659 W. 43 Strcot. 

ANT PARDAVIMO. 
Išvažiuoju, ažtat tūrių parduoti sa

vo moderniška 2 flatų mūrinį narna 
po 5 ir 6 kambarius 2 fumecui. Kai
na $8,000 atsišaukite nedeldienials 
ant 1-mo flato. 

5612 So. Winclicster Ave. 

Parsiduoda didelis su visais įtaisl-
muis del dvejų šeirainų pagyvenimo 
namas su krautuve. Kaina žema ir 
mažas inešimas. Priežastis pardavimo 
yra liga. Norėdami daugaus sužinote. 
meldžiu kreiptes sekančių antraSu. 

John JLruszas, 
703 Lincoln Ave. Rockford, UI. 

Telef. Mato I f M 

AKT l 'AKDAMMO. 
Automobilius — "Reo" 1916 mode

lis. Savininkas priguli prie Associa-
tion ir už Association kaina parduoti. 
Atsišaukite: 

5423 R. Sonore Str . 

Ant pardavimo grocerne verta 
$llr00. parsiduos už $800 iš priežas
ties ligos. AtsiSaukite. 

70* W. 30th Street 

file:///aldvbos


D R A U G A S Ketvirtadienis, gegužės G 1920 

R*" 

CHICAGOJE. 
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Wh • • • • • » 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Ketvirtadienis, gegužės 6 d., 
Šv. Jono ap. aliejuje virinimas 

Pengtadienis, gegužės 7 d., 
Šv. Stanislovas, vysk. kank. 

DAUG "SWITCHMENŲ" 
DAR STREIKUOJA. 

Žymi dalis "s\vitelunenų • ' 

IŠ CMCAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

AšTUONIOLIKIEČIAI, NE-
PAMIRŠKITE! 

V. Jodelis, J. gakalauskis, S. Jos bus išdalintos sitaine su-
Jucevičia, J . Blankus, S. Ma- J si rinkime. 

Gerb. Kun. Dek. Mironas 

DAUG DARBO SU SAMDI 
NINKAIS PAGYVENI

MŲ. 

jau šonai dirba. Dane l i s kas- įau Chicagoje. Mūsų koloni-
dien gryžta prie darbo, IVti jos lietuviams duota proga 
daug ju dar ir str;i kuoja. 

Dabar streikas tęsiamas ne 
už užmokesti, bet už tai, kad 
darbininkai butu priimti •dar
ban kaipo seni, bei ne kaipo 

Su gegužei 1 d. Chieagoje 
daugeliui žmonių pasibaigė 
rakąs pagyvenimu samdą. Na
mu savininkai padidino sam
da- ir nenorintiems daugiau 
mokėti pranešta išsikraustyti. 

Teėiaus daugelis nesutinka 
nei daugiau mokėti, nei išsi
kraustyti. Munieipalin teismu 
bailifo pagelbininkai tad šian
die turi daug darbo. Xanui 
savininkams reikalaujant jie 
turi ibduoti teismo įsakymus 
žmonėms kraustytie-s. 

Xe vi>i klauso tu įsakymu. 
Vieni teisėjai palaiko žmones, 
kiti vėl namų savininkus. 

Vyriausias munieipalis tei
sėjas Olson paskelbė įsteigsiąs 
ypatingą "samdų teismą."kur 
"bus perk ratinė ja mos pagyven-
ninni samdytojų ir samdininkų 
bylos. 

jiems darbininkams yra ir 
mažesnė užmokestis. 

Tuo tarpu geležinkelio kom
panijų viršininkai nesutinka. 
Jie sake, kad darbininkai ga
li gryžti darban. Bet jie bus 
priiiiįti kaipo nauji. 

pirmiausia pasiklausyti Gerb. 
Lietuvos veikėja, kalbos apie 
svarbiausius ir gyviausius mū
sų tėvynės reikalus. Visi tat šį 
vakarą, t. y. ketverge į Dievo 

nauji darbininkai. Nes nau- ^Lpveisdos svetainę. Pradžia 
8 vai. vak. 

Komitetas. 

I š BRIDGEPORTO. 

tas, J. Bervenskis, S. Dakana-
viėia, K. Frbonaviėia, J . Žvirb
lis. , 

Smulkių $2.00. 
Viso suaukota $59.50. 
Turiu priminti, kad šita dr-

ja nėra turtinga, bet gražiame 
sutikime visi nariai darbaojasi 
Bažnyčiai ir tautai, ir nepa
miršta kitų prakilnių^ reikalų. 

Geros kloties Šv. Jono Evan
gelisto dr-jai! 

S. Jucevičius, pirm. 

J. M. Andrišiunas, rast. 

IŠ DIEVO APVEIZDČS 
PARAPIJOS. t 

DAUG ŽMONIŲ EINA Į 
FARMAS. 

Daug Cbioagos darbininkų 
pameta dirbtuves ir eina dirb
ti fanuose, kur šiandie darbi
ninkai labai reikalingi. 

Tas daroma del p'abrangimo 
pragyvenimo mieste. Xe> mie
ste kadir daug uždirbama, 
bet viskas išleidžiama pragy-
venimui. Kas kita yra ramio
se. 

MOTERIŠKĖ NORĖJO PA 
MESTI KŪDIKĮ. 

Ana dieną naminiu reikalu 
teismo raštinėn, eit v bąli, bu-
vo nuėjusi su dviejų melu kū
dikiu Mrs. Mareo Daagoviteh. 

Ją yra pametęs vyras. Teis
mas buvo pažadėjęs išgauti 
reikalingą jos pragyvenimui 
sunijĮ pinigu. 

Bet vyras staiga kur tai iš
nykęs ir reikalingi pinigai ne
buvo sukelektuoti. 

Kuomet moteriškė negavo 
pinigų, pametė ant aslos savo 
k IK ii k j ir leidosi per duris sa
kydama: Žinokitės. 

Buvo sulaikyta. Ir neprisi
ėmė kūdikio, kol vienas valdi
ninkas jai nepaskolino kelių 
dolieriu. Tuomet boba aprimo 
4r nuėjo namo nešina kūdikiu. 

RUBLIŲ KLAUSIMAS 
TEISME. 

NAUJAS 11 WARDOS AL 
DERMANAS. 

Praeitą antradienį 1 l-tojo 
wardoje aldermanu išrinkta s 
Denius A. Horan, demokratą-. 

J is miesto taryboje užims 
vietą mirusio tos wardos al-
dermano Cullerton. 

GATVEKARIŲ DARBININ 
KAI REIKALAUJA $1 

VALANDOJE. 

Vienon privatinėn bankon 
padėjo pinigų iš So. Clneagos 
darbininkas Cbristian Cbanei. 
Rugpjutyį 1919 m.t jis ban-
kan nunešė $2,o(M) ir prašė 
bankinėn kmgutėn užrašyti 
rusiškais rubliais. Jam, sulig 
to laiko pinigų korio, įrašy
ta 16,600 rublių. 

Tuo metu šimtas nibrių bu
vo parduodama po $15. &an-
tlie šimtas rublių yra vertės 
lik $1.50. 

Cbanei norėjo atsimti rub
lius, bet pareikalavo, kad 
banką jam išmokėtu sulig 
šiandieninio kurso. 

Banką atsisakė. Visas rei
kalas nukreiptas teisman. 

Pasirodo ve kas: Chane: 

bankon padėjo 1(},600 rubliu. 
(Ji kuomet rubliai dabar at
pigo, tai jam norisi gauti dau
giau pusantro šimto tukstan-
ėiu rublių. 

NEPABRANGS PLAUKŲ 
NUKIRPIMAS. 

Pastaruoju motu dažniau pa-
tėmiji laikraščiuose apie šios 
kolonijos darbuotę, ypatingai 
apie pardavinėjimą Liet. Lai" 
vės pask. bonų. Nemalonu pa
minėti, kad daug >randasi pas 
mus žmonių, "kurie pasako: 
" ta i , ir be manęs bus padary
t a . " Bet kaip, dideliai klysta 
tie, katrie taip sako arba ma
no. 

Nors mūsų kolonija didelė ir 
nors daug yra dirbančių, bet iš 
jos daug išreikalaujama. 

Teko patėmyti, kad Bridge-
portui yra paskirta, qnota iš
pirkti šimtas penkiasdešimts 
tūkstančių doL Liet. Paskolos. 
Tai-gi, bridgeportiečiai, kas 
pribus mums į talką, jei kiek
vienas sakysim: " B " 0 ir be 
manęs padary ta?" Ne, mes ne
turim taip sakyti. Priešingai, 
turim stoti petis į petį ir pildy
ti uždavinį. 

Liet. Lais. Pask. stotis susi
rinkimus laiko kožną utarninką 
Šv. Jurgio para]), svetainėj. 

Praeitam susirinkime pada
rė nutarimą ir išrinko keletą 
a*smenų nueiti į moterų bei mer
gaičių draugijas ir paprašyti 
pagelbos tame sunkiame darbe. 

Visi mano ir sako, kad gerai 
butų pereiti kiekvieną lietuvių 
namą ir pakalbinti pirkti Liet. 
Laisvės bonų. Tat-gi kviečia

mos yra draugijos prisidėti, 
nes reikalas neišvengtinas. 

Stotis yra jftisirengusi su
rengti dideles prakalbas gegu
žio «9 d., Šv. Jurgio parap. sve
tainėj, kad suteikti visuomenei 
platesnių žinių. Taipogi, mano-
n a, gal tame laike jau bus pri 
>ių$ti gatavi bonai ir kurie bu s 

pilnai užsimokėję, tie galės 
juos gauti. 

A. B. 
\ 

Barzdaskučių "bossų" su
brinkime, įvykusiam Oreat 
Northern viešbutyj, nutarta 
nepadidinti kainu už plaukų 
kirpimą įr barzdų skutimą. 

Catvekarių konduktorių ir 
motormanų atstovybe turėjo 
konferenciją >u gatvekariu 
kompanijos viršininkais. 

Darbininku vardu atstovy
bė pareikalavo $1 valandoje 
konduktoriams ir motorma-
nams. 

Šiandie jiems mokama 65 ir 
(>7 centai valandoje. Tos už-
mokestics sutartis baigiasi su 
birželio 1 diena. 

Tai tik pradžia visos eilės 
konferencijų tuo žvilgsniu. 

NUBAUSTA KOMPANIJA. 

Munieipaliam teisme teisė
jas Moran Armouro kompani
ją nubaudė $1,000 pabaudos 
už skleidimą tirštų durnų iš 
savo kaminų. 

P C T R A T I S F A B I J O N A S 

Ekspertai apskaitė, kad 
Cbieago Telepltone Co. nuosa
vybių vertė siekia $lo*2,000,-
000, 

IŠ NORTH SIDE. 

Prakalbos. / 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E - I N S U R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
Siunčia Pinigus Parduoda La»vohort»» 

N O T A R U L Š A S 
3249 So Halsted Street. Chicago Illinois 

T E L I P H O N E B O U L E V A R O 6t> 

L. R. K. R. ir Tautos Fon
do 43 skyriaus prakalbos įvyks 
subatoj, gegužio 8 d., 1920 m. 

Kalbės gerb. kun. dž. Miro
ms, L. Valstybės Tarybos na
rys. Daug ką naujo išgirsime. 
^ Tai-gi skaitlingai susirinki
me. 

Prakalbos prasidės 7:30 vai. 
vakare. 

Jaunutis. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Susirinkime dr-jos Šv. Jono 
Evangelisto, laikytam kovo 28 
d., s. mM 1920 m.,buvo svarsto
ma, už kiek pirksim Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų. Nu
tarta pirkti už 100.00. 

Kad papildyti draugijos iž
dų, nutarta sudėti aukų, kiek 
kas gali. 

Aukojo sekantieji: 
L. Lekavieia $3.00. 
Po 2 dol.: J . Grisius, J . Ur-

bonavičia. 
V. Karvelis $1.50. 
Po 1 dol.: J . DimSa, J . Fen-

kauskis, J . Zubris, A. Dum-
brauskis, J . Zeutis, A. Grisius, 
J . Rimas, A. Dargis, A. Šim
kus, J . Grisius, L. Norkus, S. 
Grisius, J . Vilimas, D. Švei
kauskas, A. Vaitkevičia, J . Sto
nis, S. Remeikis, A. Stulgins-
kas, P. Jerusevieia, J . Lengvis, 
J . Mockevieia, J . Vanagas, A. 
Bladika, F,. Bladika, Tg. Pap-
rečkis, J. Budrevičia, J . Mieke-
vičia, V. Lukoševičia, P. Links-
monaviėia, "S. Kašminskis, J . 
Zdanavieia, N. Petraitis, J . Jo
vaiša, J . Šantaras, J . Ruikis, J . 
Žibartas, J . Vanagas, D. Ai-
eius, J . tyesevičia, A. Matušia, 

Balandžio 24 d. Liet. Vyčių 
4 kuopa buvo įrengus gražų šei
mini nį vakarėlį pagerbimui A. 
Strazdo, kurs išvažiuoja Lietu
von. 

Vakaro vedėjas Af Benaitis 
paaiškino vakaro tikslų ir pro
grama pradėta eilėmis, "Grį
šiu tėvynėn" kurias padėkle-
mavo pdė A. Alburdaitė. Dek-
leinuojant tas jausmingas eiles 
kai kam net ašal-os akyse pasi
rodė. *7 

Po to kalbėjo kun. Ig. Alba-
viėius, pabrėždamas visų p. 
Strazdo darbuote ir gražų gy
venimų. - , 

Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
kurie iškeliaujančiam tiekė 
geriausių linkėjimų. 

Pažinti p. A. Strazdų teko 
balandžio 26 d., .1917 m., kada 
įsirašė L. Vyėių 4-ton kuopon. 
J is buvo pavyzdžiu kiekviena
me darbe. Niekas nematė jo mi-
liiidusio, nei užsirūstinusio. 

Nebuvo L. Vyėių 4-tos kuo
pos vakaro, prie kurio p. A. 
Strazdas savo darbu nebūtų 
prisidėjęs. Nebuvo aukų rinki
mo Bažnyčios ar tautos reika
lams, kad A. Strazdas nebūtų 
aukojęs ir dar kitus parvirsi-

Žodžiu sakant, buvo tvirčiau 
# 

šias šulas L. Vvčiu 4-tos kuo-
pos. Gaila 4-tai kuopai netekus 
tokio žvmaus nario. Iš kitos-gi 
pusės L. Vyčių 4-ta ku#pa 
džiaugiasi, kad gali savo nar 
išleisti į laisva, nepriklausomą 
Lietuvų. ' 

Laimingos kelionės tau, 
strazdeli, parskridęs Lietuvon 
suk sau tinkamų lizdelį. 

Jonas P. Baubkus. 

ftiuomi pranešame, kad A. 
M. C. ir B. W. of N. A., "Lie
tuvių skyrius 257, laikys la
bai, svarbų susirinkimų ket
verge, geg. (> d., 8:00 vai. vak. 
p. J . J . Kžerskio svet., 4()00 So. 
Paulina St. *" 

Visi nariai-rės malonėsite 
;atsi'lankyti susirinki man. 

^ Bridgeportčiečiai, mokėję 
mėnesines duokles po numeriu 
3249 So. Halsted gat., dabar 
privalote mokėti 4539 So. 
Marslifiekl Ave., nes Bridge-
porto braneb ofisą uždarėme 
del sumažinimo išlaidų. 

Valdyba. 

OU&zM dovitM ckoat 

\1 

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

NUO ADMINISTRACIJOS, 
P-ui K. Šlepečiui. Prašome 

parašyti , mums aiškiai savo 
adresą, nes męs dabartinio ne
galime suprasti. 

"Draugas." 

Turėkite biskuti kantrybės kuo
met gaunate Busy Signalą per 
telefoną. Tas reiškia kad kas 
vartoja tų pačia linija. Tam nie
kas nekaltas. 

Palauk minuta ar dvi ir paskui pa
antrink šaukimą. 

Nėra nei jokio kito budo perduoti 
* savo šaukimų kuomet linija už

imta. 

foh VOUR sTOMAcre sAiur; 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias raistai tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu viena. Parduodama 
pat Tisus aptiekoriua 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

U a u V l U 
Gydytoja* Ir Chfrurgma 

Parkui* gavo gyvenimo rl*t* J 
BrlgDtoti Park. 

f « M W. 4.1rd Stf*^C. 
TeL McKlnley 261 

OflMMS 175? W . 4 7 t h S S , 
(47 Ir WMd gmt.) 

Valandon: 10 ryto tkt S po pieta. 6:10 Iki 
I:t0 vakar* Nt»dalloml» • Iki 11 rytala 

Chicago lelepkorve CompafYy-

Tel. Boulcvard 100 

K 

• • - • • • 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadieni nuo 7:30 vai. 

vak. iki 9 vai. vak., Šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
Ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., . P. Baltutis, Rast., B. SeklecfcJs, Iždin., 
3327 Union Avenue. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Avenue. 

:•: 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Koaelaade: ltOSt 8 ^ Mlchlssa A v a 

Tatjana* Pulimau U» Ir PaUstsa *l»t 
Chicago j : 4M5 So. Wood Str. 

Tik Ketvcrfo vakuke ouo 6:30 iki 7:*o 
Tdsfaoas Tarss 711. 

{ § » » » * » • » ' » — » » * » » • » » » • • • • • »J| 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

Carter's Uttle Uver Pilis 
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

Kraujas n< turinti.s <.eli-žh's 
yru pi H-/u>timi i.sbilškuoiii 
veidu. 

Tikras turi pasirašymą-

CARTER'S IRON PILLS 
Jums pagelbės, pamėginkite 

IŠ NORTH SIDE. 

Nedėlioję, gegužės 9 d., 1920 
m., A. L. R.-K. Moterų Siijun 
gos 4-ta kuopa pirmą -virį 
North Sidėje vaidins "Dėdė 
atvažiavo." Veikalukas yra la
bai linksmas. Apart to, bus ii 
kitokių pamarginimų. 

^Pasitikime, kad - atsilankiu
sieji bus pilnai patenkinti. 

Šis vakaras įvyks Šv. Myko
lo parapijos svetainėje. 

Sajungietė. 

PRANEŠIMAI. 
Šv*. Cecilijos giedorhj drau

gija laikys mėnesinį susirinki
mą Rėtnyčioj gegužės 7 d., tuo
jau po gegužinių pamaldų. 

Visus giesmininkus kviečia
me skaitlingai'susirinkti. Turi
me pranešti svarbių dalykų, 
kuriuos reikės aptarti . 

Valdyba. 

BYKAl. 

Baltie Gonsultatlon Bureau, Inc. 
S5 So. Dcarborn St. Chicago. 

Room 206 y 

s S. D. LACHAWICZ 
Lietuvya Oraboriua patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užgranAdintl 
2314 W. 23 PI. Chicago, UI. 

TeL G a n a i S 1 M . 

JOSEPH C. W0L0N 
lietuvis Advokatas 

M SO. LA 8ALL.K STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt •? 

Vakarais 2911 W. 2S-nd Strsst 
Tel. Rockwell f• 99 

CHICAGO, CJL 
j | » • m m m m m m m m am mm » ~ m m » i mm m m • • * 

DR, S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiaas ir Gyvenimo vieta 
8259 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedaliomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Tards ZM4 

f l l l l l l l l l l l l l f l l l f l l f l l l l l l l l l l l l . f l i l l l l l l l l l l t l l l i 

PEARL O O E E N 
K O N C E R T I N O S 

Telephone: Yards 6492 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrime 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-
k] laike ligos. 

3255 So. Halsted St., Chicago, UI. 

Dabar yra patvirt'ntoa ir •arto-
jamoa daugumos lietuvių, kuria gra-
Jlja koncertlną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertlną 
padaryta Suvienytose Valstijoee A-
merike. Mos galime Jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} Išsiun
čiame dykai. , 

GEORGI & VITAK MUSIG CO. 
1540 W. 47tk 8t., Ckicago, DL 
IIItlIllIlIflIlIilIlItlIlimilllllllHIllllllllUII 

S 

L. D. S. 29 kp. laikys mėnesi
nį susirinkimą ketverge, gegu
žio 6 d., 7:30 vai. vakare, Šv. 
Jurgio parap. svetainėje. 

Šitan susirinkiman kviečiu 
susieiti visus narius. Kadangi 
praeito mėnesinio susirinkimo 
nebuvo, tai šiame susirinkime 
daug svarbių dalykų reikės 
aptarti. 

Visi nariai malonėkite ateiti, 
nes veltui gausite po knygą,ku 
rios yra atsiųstos iš Centro. 

DIDŽIAUSIU ĮIETUVISKA KRAUTUVĘ RHICA60JE 

t IP8ARL OLBBN KONCBRTINA 

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame x& žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
by8Čių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiai ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

^ ^ ^ ^ Steponas P. Kazlaivski 
4 p f f i | f § ^ ^632 So. ASHLAND A VE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DBOVER 7309 


