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Carranza Kaujasi už 
Savo Gyvybę

NEDUOS PINIGŲ NEREI 
KALINGOMS IšDIR 

BYSTEMS.

Tuo tikslu Washingtone įvyks 
konferencija.

Iš Turkijos.•NAUJAS VOKIEČIŲ PRA 
SIŽENGĖLIŲ SĄRAŠAS.

PREZIDENTAS PRIĖMĖ ’
DIPLOMATUS.

4-----------------

Washington, geg. 13.—Va
kar prezidentas \Vilsonns Bal
tuose Ramuose priėmė du 
nauju svetimų viešpatijų am- 
hasadoriu. Už kelių dienų, sa
koma, busiu* priimtas ir nan- 
ja.- Anglijos uiubasudoriUs.

——--------------
BOLŠEVIKAI NUŽUDĘ 18 

VYRŲ IR 7 MOTERIS.

Pareikalauta juos nubausti.
_______ •

Berlynas, geg. 13. — Talki- 
nihkai indavė naują Vokieti
jos vyriausybei nota. Prie no
tos pridėtas sąrašas 45 vo 
kiečių, katrie luammduii pra
sižengę karos metu.

Talkininkai reikti Inu jn tuo? 
vokiečius ]uit raukti teisman 
ir nubausti.

Naujam surašė jau nėra bu
vusio sosto įpėdinio. Nėra nei 
llindvnbirrgo, .nei I.udendorf- 
fo. Iš JMM) žmonių pagalinus 
{uirinktn tik 45.

KEMAL PRAMATĖ TALKI- 
NINKU ŽYGIUS.

Toliau.- sultonus nepritarė 
Komarai gryžti j Konstanti
nopolį sakydamas, jog jis te
nai žiauriai Ims sutiktus sve
timšalių.

Vaškui .-ultuiio vuldimiiiuu 
išnaujo jam patarę paliauti su 
savo veikimu Auulolijoj.

Bet Kernai juišo visa? laika* 
laikėsi snvo paprastojo dnrRa- 
vinios: pre sužadinimo 
tautiečių. —.

Pagnlimis jmskutiniu ka— 
korė- ministeris iš Konstanti
nopolio jį pnmgino gryžti sos- 
tinėn, pasimatyti su talkinin
kų komisijonierinis. gi tie nuo
lankiu! jj priimsiu.

Mustaphos atsakymas.

Miistnplm į pnskutinį pnrn-

Washington. geg. 13.—Fede- 
ralių atsargos liaukų taryba 
ateinančių savaitę čia turės 
lęuuicrvueiją ?u pimgyuo ?<-k 
rotorium Houston. Konferen
cijoje dalyvaus ir pašalinių 
žymesniųjų bankų prezidentui, j 

Konferencijos tikslas—Įlan
kos neturi duoti paskolos ne- 
reikalingų daiktų išdirby- 
slėms. Bet visus kapitalus nu
kreipti ton pusėn, kuri yra 
tampriai surišta su reikalin
gai* pragyvenimui daiktai*.

ftalie* veikėjai ir finansistąi 
po ilgo teirinvimosi ir tyrinėji- 
mų įsitikino, kad šiandie žmo
nės daug pinigų išleidžiu viso
kiems nereikalingiem*, per
tekliaus daiktam*, be kurių 
visuomet butų galimu apsieiti. ( 

Žmonės dideles sumas iš 
leidžia |iertekliams. nes per- , 
teklių daiktai pinčiai gamina
mi ir išdirbėjai krauju dide
lius turtus. Tuo tarpu varg
dienių darbininkų sluogsųys 
vos-ne-vos atkelia pragyveni
mo brangenybės naštą.

Kad sulaikyti vidurinį luo
mų nuo tų mųiaprnstų orgijų, 
nelieka kitokio išėjimo, kaip 
tik sustabdyti arba susiaurin
ti gumini ’""r lianu dnik- “T* ’ r f*‘**7* a *tų. Ta* atsiekti galima įlan
koms uždarių* savo duris 
prieš tų daiktų išdirbyje*.

Neskolinti toms išdirby- 
stėms pinigų ir tuo'keliu pri
pratinti žmones prie ekono- 
mingesnio gyvenimo.

liet jMidratig nekuomet nesi
gailėti duoti paskolų reikalin
gom* išdirbystėms, katros ga
mina reikalinguosius žmonėm* 
daiktus.

Jis nepaklausė kviečiamas 
Konstan tinopolin.

wasmngtonas kol-kas negali 
Pripažinti Naujos Valdžios

CARRANZA VIS DAR SKAI 
TOSI PREZIDENTU.

Meksikoje patvarkoma nauja 
valdžia.

Washington, geg. 13. — I? 
Mesico City pareina oficijalių 
žinių, jog buvęs prezidentus 
Carrnnza su savo ministerinis 
ir 4,(šM> kariuomenės netoliau
sia nuo Puebln revolinci jo
ti ierių apsuptas ir kas valanda 
intikiamn žinių apie jo pasida
vimų.

Savo keliu naujoji novelinei- 
jonierių valdžia knoveikinu- 
siai patvarkoma. Naujos val
džios prnvizijonalin prezidentu 
skaitosi Sonora gtilsTiuilorius 
la IInerta, kurs pirmutinis bu
vo pakėlęs revoliuciją prieš 
Carranzą.

Bet pildanėioji-vakUiu vta 
■ rankose gen. Obregono ir kitų 

arti jo stovinčių revolitirijonie
rių vadų.

Čia painformuota, jog Car
ranza su savimi pasiėmęs $13.- 
5tK)JMM> viešpatijos pinigų.

Carranza vis dar prezidentas. į

Naujos revoliucijonierių vai- 
džios agentai čia darbuojasi, 
kad Washingtono vyriausybė 
kuoveikinus jų pripažintų.

Bet iš valstybės ‘departa 
mento meksikonai jjainfomiuo- 
ti.knd šiandie negnlimn to pa
daryti.

Ko! Cnrrnnzn bus laisvėje ir 
bus Meksikoje, visas laikas jis 
skaitysis tos šalies prezidentu. 
Bet kaip, veik jis bus paimta* 
nelaisvėn arba apleis Meksiką, 
tuomet bus jau vieni kitoks 
reikalas.

Pasiuntiniai gelbėti Carranzą.

Gen, Obregon -paskelbė aitrų 
įsakymą rovoliucijonieriams, 
knd suimtu Carrnnzos ne tik 
nežudyti, **» juo kuoge 
rinut-iai apsieiti.

Kadangi revoliucijonierių 
kova su Cnrrnnzn* kariuome
ne jmščlnsini vedama, ren. 

t Obregon Juliai alN'joja, kml 
Carranza išliktų gyvas pa
puolęs revoliucijonierių jan 
koana.

Tad iš Mezico City į mūšių 
vietų kuoveik*«luria pasiųstas 
gen. Jacinto Trovino ąu savo 
Štabu. Jam duota į.-akymų dfr- 
ti visas pastanga? išgdliėti 
Imvt.sinin prezidentui gyvylię, 
W KnHi YUtY-oįvnc

Pienuojama kontrrevoliucija.

Iš San Antouio, Tex^ prn 
nešama, knd Carranzos šalinin
kai, kelių Meksiko? valstijų 
gutieraatoriai, pienuoja kontr-j 
gavai j tiri jų jyaėt_
Kontrr- voliueija, sakoma, |ia-|

CARRANZA ATSIDŪRĖ PA- 
SKUTINĖN POZICIJON.

Seka desperatinis mušis 
už gyvybę.

Vera Cruz, geg. 13.—Prezi
dento Camuizos armija iš 4.- 
000 vyrų, visais šonais apsup
tu rovaliucijonierių, kuriems 
vadovauja generolu Hill ir 
Trovino, <lesj>eratiniai gina sa
vo paskutinę poziciją su tik
slu apsaugoti savo viršininkų 
Carranzą.

I'arranzos kariiiomenp pozi
cijas piixit:iisiiisi tarpe San 
Marcos, PueMn ir miestelio 
Huamnntla, valstijoje Tlaxca- 

’la.

Revoliucijonieriajns eina
» pagelta. •

Užvakar ir vakar sekė žiau
rus suriromimaj. Ir ligi vakar 
rairaro carranzistai dar nebu
vo išmušti iš savo pozicijų.

Ilevolipcijonienam* siunčia
ma stipri jMigellMi. Nenorima 
leisti Carranzai pabėgti.

Žentas su uošviu.
Jo žentas, gen. Aguilar,

vęs Vera Ciuz gubernatorius, 
apie kurj yra buvę žinių, kad 
jis užmuštas, gavęs rovolinci- 
jonierių leidimą susijungti su 
suvo uošviu ir su tuo liendrni 
ihlinties likimu. Jis praleistas 
per revoliucijonierių linijas į 
San Marcos. Jum draugavo 
tiktai vienas jo štabo viršinin
kas. /

Carranza ir ju kariuomenė 
turi keletą traukinių. Vienuo
se traukiniuose ym ginklai, 
kituose amunicija, dnr kituose 
valdžios arcliivni, paimti iš so
stinės.

llll*

NAUJAS STREKA8 ANT 
CELE2INKELIŲ

PitUburgh, Pa., geg. 13.— 
Vakar jmtirtn, jog ėja tomis 
dienomis turėjo slaptą susirin
kimą 1.000 traukinių inžinie
rių ir |H*ėkerių. Nutarta kaip 
šiandie ėia pakelti Streikų.

Streiką* paliestų 3,000 inži
nierių ir pečkurių imi geležin
kelių: IVnnsylvnuia, Ba1timor< 
ąnd Ohio ir I’ittsburgh and 
Ijike Eric.

kilsianti ir turėsianti pasise
kimų tik tuomet, kuomet Car
ranzai pavyksią k ai k tiriam 
InSkni rwcnr»»<ti iŠ rnvolinntMV.a . . a* -
nierių rankų.

Tns gnli įvykti. Nes Carran
za su palydovais gnli pabėgti | 
didelius kalnu* Puebln apylin
kėm. Tenai nors trumpam lai
kui jis butų apdraustas, h 
tuo metu butų gera proga pa 
kilti naujai vėmalai Meksikoje.

ŪKININKAI EINA PRIEŠ 
DARBININKUS DA- 

NIJOJE.

Jie visur užima streikininkų 
vietas.

Copenhagen, geg. 12. — 
Streikas eina vii aršyn viso
je Danijoje. Sustreikavus ju
rininkams sustojo garlaivių 
plaukiojimas visais Danijos
|M4«, • aute. a *«•*•*-«%<•• »<l*

kia paprastieji pervažai.
Jut lando ir Fyenp nėrn u- 

lutis, (laimins mylimojo gėralo. 
Nt* bravarai tame!* išdirH- 
mų u lauš. Tam tikslui trūksta 
anglių ir javų.

Geležinkeliais ’ ne«ii*pėj:mio 
išvežioti prekės. katra;, pir
miau išvežiodavo garlaiviai.

Pačiam Copenhngos uoste 
sukrauta prekių tikri kalnai. 
Tas jiat yra ir visose geležin
kelių stotyse.

Prekyba nuo to laimi daug 
kenčia. Pirkliai ir krimtuvi- 
uiiikai aimanuoja ir nežino 
kas veikti.

Užima streikininku vietas.

Donijo? ūkininkų organiza
cijos nusprendė pakelti kovą j 
prieš s t reik uojau čiu? mieatuo 
sv dnrhininku*. Nes tie strei
kai kenkia ūkininkų reika
lam*.

Keliolika lakstančių ūki- j 
ninku sukeliavo j šalies uo»-1

Varšava, geg. 13. — Lenkai 
imu bolševikų paėmė miestą 
M ogi levą. <J’irin apleisiant tų 
miestų bonevikai nugalabino 
18 vyrų ir 7 moteris, intaria- 
miis suokalbiavime prieš bol
ševikus.

56 AMERIKONAI PABĖGĖ
LIAI.

Konstantinopolis, geg. 13. — 
čiu atkeliavo 56 Suv. Valstijų 
piliečiai, vyrai ir moterys, ka
trie vedė pašelpinį darbų Knu- 
knzu kraštuu?*- ir turėjo bėgli 
nuo bolševikų.

PERBRANGIOS NAMUOSE
SAMDOS.

-------------------- 1

žmonės apsigyveno šėtrose. 
-4---------

Nevark. N. J., geg. 13. —Bei 
pabrangimo samdų už pagy
venimus, apie 1<I> liurbi ninku 
šeimynų pasistatė gautas iš 
armijos audeklines šėtras vie
tos žaismu vietoj ir iip<igyvc- 
no.

Miestui patinkn toks žmonių 
pasielgimas ir privedama? 
prie šėtrų vanduo. IJus pri
vesta ir elektros šviesa.

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

. tu? ir užėmė streikininkų vie- 
į tas. Ūkininkui nukaitė iškniu- 
; na iš laivų ir uukrauiiii j Ini- 
I vu? visokiausia* {treko*.. 

Streikuojantieji uostuose 
itarbiniųkai pakelia j>rote?tu«! 

i prieš ūkininku*. Bet šitie ne- 
• atkreipia durno*. J)irbu snvo 
1 ir gana.

Kui-kniiose vietose įvvks- 
i ta smarkių -UHikirtimų. Visur 
i policija stovi ūkininkų pusi jo. 
Nes tie geidžia šaliai gerovėj,. 
Knd tuo tnrpn streikuojantie

ji darbininkai mėginu pra 
■ gaišinti šalį.

Išplaukė keli laivai.

Iš vietos uosiu nną dieną 
išplaukė *'keli laivai su pro k 
nu*. Ūkininkai Mvanorini nj- 
simn 'urniiuti laivuose.

.‘Streikininkai mėgino neįei
ti plaukti laivam* iš uosti. 
Jie stengėsi pataikyti nždn- 
rytą tiltų. Bet policija juos 
išvaikė ir Įutlaikė tiltą atida
rytų.

'£■ «nis du nantis, kuip pra-1 
nešta, išplauks iš ėin dnujran Į 
Inivų. Gal tuo metn susipras: 
u uaruitiiuki.1

Mažai auglių.

Anglių čia ir visoj Danijoj 
labai mažas išteklias. Uždary
ta žymi dali? dirbtuvių. Pasi
likusias dirbtuvės irgi turės 
hut uždarytos, jei veikiai ne 
įvyks kokio? nors atmaino*.

i

IŠ PAJUOKIMO MUŠTY
NĖS; 20 SUŽEISTA.

Columbus. 0., geg. 13. — 
Čia vidnmiestyj vienas civilis 
žmogus praeinančius kareivius 
pavadinu plačiai vartojamu, 
liet kareiviams nemaloniu, žo
džiu.

Pakilo muštynės, kuriose 
dalyvavo apie 20 kareivių ir 
kelios dešimtys civilių. Poli
cija nieko negalėjo padaryti. 
Tik iš nrtimųjų kazannių pa
šaukta kariuomenė apmalšino 
mušeikas.

Apie 20 žmonių sužeista.

NEGALĖJO KARIAUTI, 
* DUODA PINIGŲ.,

Londonas, gca. 13. - Iždo 
ministeris Uhamherlnin prane
šė {mrlamente, kad iždas nuo 
vieno žmogaus gavęs $650.000 
kaipo dovanų viešpitijai su
mažinti tos karės skolas.

Tasai žmogus yni buvęs 
atsisukęs nuo dalvvavinm ka
rėje. lTž Jai dnlmr atsilyginu 
su viešpatija. Jo pavardė vie
šai nepaskelbiama.

Angora, geg R (suvėlinta).
— Dar praeitų vasarų Musta- 
phn Komai paša, turkų narijo- 
nalistų vadus, neturėjo pasiti
kėjimo tnlkininkai.-. Jis gerai 
nujautė, ką tnlkininkai 711(111 
Turkijai, kokių jie jmganiin? 
jai taiką.

Jis tuomet mėgino intikinti 
turkus valdininkus Konstanti- 
nopolyj, jog okupavimas Smir
nos ir Adanoa yra kuoaiškiuii- 
sin-* nurodymas, ką talkinin
kai turi pci'amipę turkams.

Tad jisai tęsė savo veikimų
su tikslu vis dauginus ir lali- ginimą grvžti Kon’-tuntinopo- 
jnus sustiprinti Anatolijos lin tarp kitnko taip atsakęs: 
turkų tautinę dvasių, neat
kreipdamas net durnos į tele
gramų iš Konstantinopolio, 
kurioj buvo sakuian: “Talki
ninkų komisijonieriiii reikn- 
laujtt. kad tu kuoveikinus su- 
gryžt um Konstantinopolin.

Naeijonidi.-tŲ vadas apie vi
sa tai jinsiikojo čia turkų sei
mui praeitą šeštadienį. Tarp 
kitako jis pažymėjo, jog An
gliju mėginusi sukelti kurdu-- 
prieš niicijonalisiiiH ir norėju
si, kad kurdai užpultų Ebae- 
nimą lygiai tuo metu, kuomet 
«*ia prasidės seimas.

Suitano telegrama.

Jis i'Vakojo apie telegra
mų. kokių jam prisiuntė stilta- 
nns praeitų liejies mėnesį. Sul- 
tann? telegramoje Mikė, 
anglai pradėjo spausti ryrinu- 
*yhę.

‘^Užėmimas Smirnos ir Alta
nos mnsų jtriešininkų ir žinu- 
rus jų pasielgiutaa su tnnsų 
žmonėmis, kuoaiškinusiai nu
rodo. ką tnlkininkai mums 
gamina. Jei toksai likimas 
ruošiamas musu vila jotam*, nš 
paturiu mu.-ų valdininkams 
prisidėti prie pairi jotinio nj>- 
gininio musų tautos.
“Anglų armijai majoras 

Nevillc atsidūrė kurdų Uit |HUi 
ir šituos kurstė užatakuuli 
mtis pasakodamas jiems, buk 
me? esame kalifato priešinin
kai. Jo pastangos neturėjo pa
sisekimų. Jis be nieko turėjo 
kuoveikious apleisti kurdus.

“Me? priešinamės, knd sve
timšaliai turėtų mnišytiea j 
musų vidujinius reikalus. Bet

knd me? n«^i|iricšin?iine, jei kas iš
bluko mėgins mum.- draugin
gai pu gelbėt i.’’

Uosti* yra 44>.<Mk> tonų ang
lių laivuose. Bet nėra kam jų 
iškrauti. Naujoji vyrinii*ylW« 
(ministerių kabinetus) deda 
pastanga* iškrauti anglis. Kau
kiami savanoriai. I'olicijiuturi 
instrukcijų stuircštuoti kiek
vienų. katras tik kenktų 
darniem* darbams uoste.

Pramatomas boykotas.
Jei kartai* jurininkų orgn 

nizacija pralaimėtų streiką, ju 
rininkai, anot žinių, gnlėtų pa- 

> daryti naujų nesmagumų Dr 
Į nijai.

Sakoma, jurininkų organi
zacija turinti užtikrinimų nuo Į 
Internaeijonalė? Jurininkų Fe- Į 
deraeijos, kad tuomet visiem- 
Danijos garlaiviam* hutų jms- 
kclbta* lmvkotas.

Transatbitiniai garlaiviai iš 
Danijos taippat 
Daugeli* žmonių turi keliauti 
į Amriką. Bet iš čia negaliii.n. 
Turi juinešti nuostoliu?. Nes 
priverkti kelinnti Skandinavi- 
jon tų šalių garlaiviais ir tik 
iŠ ten imti laivu* į Ameriką.

• j* «««•**
rių jurininkų ir fransatlnnti- 
ninms garlaiviam*.

Mieste iš piliečiu suorgani
zuota “baltoji gvardija“. Jo* 
jmrrign priiiuroti. kad strei
ko inctn sostinėje Imtų atlik
to* pilnai būtinosios valdinin
kų priedermė*.

ve-

neplaukia.

Patvirtinamas Odessos Puolimas
UKRAINAI PAĖMĖ 

ODESSĄ.
NAUJA LENKŲ OFENSYVA 

PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

Iš 
ži-

Londonas, geg. 13. — 
Ik rainus gauta oficijalių 
nių. knd miestų (Mcssą nuo 
liolševiką ntsiėmę u k minui.

Apie tni gauta pntvirtitnn- 
čių tų faktų žinių ir Paryžiuje,

BOLŠEVIKAI NEMANO PA- 
SIDUOTI.

Pašėlusiai veikia artilerija.

Varšava, geg. 13. — Kaip | 
Kijevo šone, taip visu rytiniu 
Paitotiopriu bolševikui .-tijirina 
>avo pozicijas. Aiškus daiktus, 
kad jie nemano ]>a>idunti len
kams ir ukrainnni?.

Ypač Kijevo Šone pašėlusiai 
veikiu bolševikų artilerija 
prieš lenkų ir ukr.'i*nų pozici
ja*.

Odvs>os šone, anot pran«-£i- 
inų. Ukrainai varosi toliau- ir 

TT-?_.? !•

MIRA N0VELI8TAS

New York. geg. 13. — čia 
sirgdama* influenza mirė Wi|- 
liam Doan Houells, garsus A- 
merikoa novelistas ir kompori- 

| torius. f^o 83 metus.

Sunaikinta 2 bolševikų pulku.

Varšava, J3. — laukai 
>ti Ukrainai* vakar pakelė 
naujų ofen.-yvą prieš liolševi- 
kus išilgai upės Beregimi ir 
toliau? Minsko šone.

&»♦•» • ••••«» 9 m* l*<»1 • o
• • *-** » • ••• Imk

Į jaus išlyginti frontų, kad bu
tų dauginus patogumo, ftian- 
die lenkų bolševikų frontą# 
tęsiasi per 420 mylių.

lx*nkni keliose violose p 4 
metę j>er Iter<*xiną ir imt’,. • 
keletą sodžių. GciuTidis fitu- 
bas skelbia, kad Sitam puoli
me sunaikinta du bolševikų 
pulku.

Pačiam Kijeve lenkai -u Uk
rainai? atradę tik vienu? mu
rintus namus. Meiliniai namai 
sunaudoti kurui praeitą žiemų.

Londonas, geg. IX — Kuri* 
valdymus paskelbta.? mieste 
I.inz. ties Dunojumi, Augštu- 

■ I>rwi knr buvo nnlci-/.■•*-; j
liisios riaušės ir piešiniai.

ORAS
GEGUŽĖS 13,1920.

Chicago. — Šiandie išdaiiė* 
apsiniaukę ir šalta; rvtoj kiek 
Šilčiau.
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Dvarų Dalinimas
Prisieis dalinti žmonėms vi

sų privatinių ir daugumos- 
valstylH>s d va n) žemę beže
miams ir mažažemiams žmo
nėms Lietuvoje.

Viena to padalinimo sunke
nybė bus dvarų triobos. Jos 
dažniausiai murinės ir didelės, 
žmonėm.- gavusiems imi Kl de
ntinų juį, bus netik perdide- 
lėj* ir nereikalingos, l»et daž
niausiai painingos. Tos triolms 
vrn žmonių jmstatytos; iiž jn« 
yra pinigas mokėtas. Pavers
ti jas griuvėsiais yra didelis 
nuostolis tautos turini.

Galima iš ankstu spėti, kad 
tą dalyką socijalistai panau
dos savo pažiūrų tiksimus. Jie 
sakys, kad dvarų žemės nebū
tų dalinamos kiekviennin be
žemiui, bet kad visi vieno dva
ro bežemiai sudundu draugi
jų arba tarybą, ir kud ta dmu 
gija a-lia taryba butų dvaro 
savininkė tai]), kaip buvo pir
ma ponu.'.

Hitą pažiūra nepatiks Lietu
vos bežemiams arba mažaže
miams turintiems teisę gauti 
ietnės iš dvarų laukų. Lietuvis 
nori turėti savo žemės, su ku
ria jis daro ką nors, o ne ben
dros žemės, kuri jam ir pri
klauso ir nepriklauso, arba 
priklauso jum ir ne jam. Liet, 
dvarų darbiniukouui daug len
gviau yra purų rugių nešti, 
negu tarytose dalyvauti. Jei
gu bendras žemės valdymo 
būda.' ir taptų įvestas Steigia
mojo Seimo įsakymu, tai jis I 
neilgai pabūtų. Savininkų ben
drovė žemę parduotų kam nors 
visų arto (Pilimis, u puskui 
kiekvienas sau )>irktų.*i kiek 
galėtų. Jei nevalia butų par
duoti nei jHin-ciiuoii, tai dvu- 
nj laukus naujieji ^aviniukai 
ailrėžytų į ly.-ias taip kaip bu
vo surėžyta kaimų žemė. Tada 
kiekvienai! šeimininkautų ant 
aavo lysių nepaisydamas ką 
kiti daru.

Taip iš dvani {Ki-idin iusi<-ji 
kaimai laikyt ų.-i šiaip taip 
krūvoje, kol dvaro trioboa bu
tų geros, kol jie tose triobosc 
kiekvienas turėtų >nu paskirtų 
vietą. Ginčai už tn» vietas su
darytų amžiną pragari). Nesu 
likimams esant niekas triobų 
netaisytų ir jos greitai sugriū
tų. Tada tie kaimai, kilę iš 
buvusių dvarų, imtų dalintis į 
v ienMidija.', kaip dabar knd 
daliausi senieji kaimai.

Tartas įdėtasis į dvarų trio- 
tos Lietuvoje via tiek turės 
žūti, ar susyk dvarų žemė bus 1 
padalintu a L-k irioms asme
nim*. arba turės pereiti ton- 
dn» ar pustondri<> valdymo 
kelią. Prisius klausti ar ke
lios dešimtys metų ginčo pik-

Ketvirtadienis,’ ge£. 13
11 -■............. ..

Galima užtikrinti, kad nei 
vieno. Vįs tai, turbut, iš meilės 
darbininkų.

Socijalistai, žinoma, visuo
met randa sau pasiteisinimą. 
Tai jie turį daug svarbesnių 
reikalų, tai dabartinė kapitali
stinė tvarka jiems trukdanti ką 
gera padaryti ir 11.

Kas nori mušti, tai ir laždą 
randa. Kas nenori gera daryti, 
o tik tuščiai rėkauti, tas suran
da sau ir pasiteisinimų, tong- 
vinu, Im* abejonės, yru rėkauti 
ir rašinėti, negu darinis dirbti.

Yra išrokavimas nemažinti 
darbininkų varge, kad '.engviau 
butų kelti jų širdyaė kerštų 
jirieš visus sau netinkamus 
žmones. Socijalistų vadai pa
našini daro. Jei ištikrųjų jiems 
nųnMų darbininkai ir jų gem- 
vA, ipĮ 
gerove jvjkUj ateityje, turėti; 
rūpintis padėti jiems kuo tiktai 
galima ir dabar—mažinti jti 
vargą, artai prisidėti ir' remti 
tuos, kurie tą vargą mažina.

Bet ar taip yra? Ne. Ir kd 
dėl! ’

■ 
nfl5TB^^5T5TEH 

Vyrų i? Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mu*ųa toluma tr mokymo sodu jy* 
trumpu talku Umoksito vtoo ama

to.
Uw turime dldtiaualue Ir gcrlan- 

•lua kirpimo, doetcnlng tr elurlno 
■kyriua, kur klrkvi.ua* rauna reroa 
praktiko* boaitouklndaiaa*.

Vtouoae (turimo akyrtuoao malUnoe 
varomo* oloktroa Jlcca.

Kvtoflamo kiekviena atcJtl bite ko- 
kino laiku, diena ir ar vakarais. pa- 
oUlur*U Ir pasikalbėti dėl aalrsv-

Paitema daromo* aultc mioros, w5» 
šokio stilistui tr dydilo i> bot kuria* 
madų kortos.

MASTER DESIGNINO 
SCHOOL.

4. F. Kamlcka, ▼ed»Jaa 
l»t N. STATĖ STREET. CSICAOO.

Kampa* Laks St, ant 4 ty lobu
* t -  — ■1*

tumo ir painių nėra didesųis 
nuostolis, kai]> palikimas dva
rų triobų, kad sugriūtų tie
siog.

Visos partijos įtraukusios 
į savo programų* priverstinų 
dvarų padalinimą. greičiau
siai, nepaisė, kas bus kaip rei
kės juos didinti, ir nenumanė, 
kad tas dalinimas paliks be 
naudos sugriūti keletu dešim
čių milijonų turto, esančio tau
toje. Bet tos partijos šiandien 
negali atsitraukti. Jos pažadė
jo ir pasirašė; tai jos turi iš
pildyti. Apie pildymų negali 
būti abejonės. Didysis uždavi
nys yra išrasti budus, kad ta.- 
žemės 'padaliniam* atneštų tau 
tai tiek turto, kiek jo yni įkin
kyta dvarų triobosc. Musų e- 
konomistai turėtų painintyti 
apie lai. Čia ne mažmožis.

Vieno dvaro triobų sunaudo
jimas jau {Htdnryta- naudin
gai. Zypliuose įsikūrė Seinų 
vyskupijos seminarija. Kol kas 
ji no visas trintai* sunaudojo, 
noj, ji tik laikinai teatrikriiu*- 
tė j tų dvarą, ne su vi.-u savo 
turtu. Bet ta nelaimė parodu, 
kų reikėtų daryti ir su kitais 
dvarais.
Lietuvoje permala Imvo mo- 

kslo įstaigų. Ihitair jų reikės 
kur kns danginti. Mokykloms 
ir šiaip kultūros įstaigom;! 
mums trūksta triobų. Dvi 
“Šaulės“ numų, dėl “Mokslo 
Draugijos“ namo žmonės net 
tyčia važiavo į Ameriką pini
gauti. Ką beėjus tais pačiais 
takais reikėtų panaudoti dva
rus.

Nepatogiuno yra ir čionai. 
Mokyklos mėgsta būti mies
tuose, o dvarai yra laukuose. 
Bet atsiminkime, kad mokslo 
įstaigos susibėgo į miestus tik
tai nštuonioliktame šimtuictijo 
taip vadinamo apšviestu abso
liutizmo laikais. Tada įvyko 
mokslo centralizacija. Mes ga
lėtume neieškoti naujų kelių, 
negrįžti pri,, mokslo decentra- 
lisyicijos. jei Imtume turtingi. 
Bet reikiant statyti daug trio
bų mokslo įstaigoms, reikiant 
{atlikti dvarų trioba* tuščias, 
rodo-, kiekvienam aišku, kad 
reikia kelti mokyklas į buvu
sius dvarus. Ponams mokinto
jams. ypač )H>nioms mokinto
joms. gal nelaimi patiks gyven 
ti triolioje perdirbtoje iš arkli
dės, Ih-1 neguli gyventi demo
kratiškoje dvarus naikinančio
je šalije ir {tildyti {amiškus 
noru.-.I

Paprastas Daiktas.
------------ • t

Diena j dienų Chicagoje pa
vagiamu ne mažiau dešimties 
automobilių. Ir tik maža tiulis 
u t randamn tų mašinų. Didžiu
ma iš anų, matyt, pristatomu 
kur-nors turgų n.

Tnrpe pavogtų automobilių 
yru visokių — geresnių ir mun 
kesnių. Alminui skaitant, kie
kviena- automobilius turi kai
nuoti nemažiau tūkstančio dū
li erių.

Reiškia, Chicagos gyvento
jai kn-divu atsniinami nuo 
10,000 dolierių. Tai* pinigui* 
piilnijari visokios rųšies pik
tadariai.

Vogimas automobilių Chica- 
goje Inip įprastas daiktas, kad 
prieš tni nepakelia energingos 
kovos nei jiolicijn. Ne,nikeliai 
trukšmo nei skriaudžiamieji 
žmonės, nei visuomenė. Nes tai 
jHjnluug įsigyvenęs dniktas ii 
tai toksai, prieš kurį neleng
va kovoti ir pačia’ policijai.

Jei kas turi kiek supratimo 
apie politikieriuos painiavas 
tokiom mieste, kaip Chicago, 
tasai žino, kad ein vargas ko
voti prieš piktadarius >r gin
tie* nuo jų. Nes jei sugauta* 
pikludaris vienam teisme nn-

“Globėjai'’ ir Globėjai
Kaip visų tautų visokios rų- 

šies socijalistai, taip ir lietu
viškieji a {įsisunkė save didžiau
siais ir vienatiniais dnrbininkų 
globėjais. Jie tiktai turi teisę 
kalbėti ir rašyti apie darbinin
kų reikalus, jie gerinusia apie 
juos nusimaną. Kiti nedrįskite 
nei prasižioti apie darbininkus. 
Jie nuolat šaukia apie darbi
ninkų vargus, skriaudas, išnau
dojimų, kruviną jų prakaitą ir 
11. Jie padarysiu, kad darbi
ninkams bus tai]) gerai, kaip 
niekam dar šiame {jasaulyje 
taip gerai nebuvę. Mažai reikės 
dirbti, liuosai gyventi, dnug 
linksmintis ir jokių vargų ne
patirti. Tuo nuolatiniu šauks
mu, tais ditMini® pn?n<b’jimais 
daliai n ai viską dnrbininkų už
imponavo ir gnvo juos j savo 
“globų.” Gi didžiuma tiarbi- 
niulcų, klausydami jų šauksmų 
ir nesveikos vaidentuvės {insn- 
kų, šypsosi. Jie Ulinio sau: 
“Taip jums tinku “globėjų” 
vardns. kaip vilkui avies kailis. 
Jus darbininkų “ghila-jni“ 
mus tik pažadais, kurių nieka- 
dn neiš])ildysitc. “glohojate“ 
tik tais mus raminnto. Žadate 
aprūpinti ir musų vaikelius ir 
musų senelius, 1wi tni tik paža
dėjimai. “Pažadėsi, {intiešysi, 
neišpildytu, nesugriešysi,“ sa
ko patarlė. Jos laikosi socijali- 

jstai. Tai geriausia liudija ne
laimingu Rusija. Ten “globė
jai“ jau lieja <iarbininkų krau
jų. Darbininkai nepajiegdami 
nešti sucijalistų jungą, ima kel
ti maištus. Juos už tai žudo. 
Tai tau “globa.“ Daug nuo

“Suvargę, susenę ir neturin
ti iš. ko pragyventi darbinin
kai,“ atsako man. “Alai ve pa
žiūrėk pro tų pu*ę. imi mat y si 
kiek jų ten prieš saulutę šildosi 
ir įvairius darbelius dirbu, kiek 
pnjicgia.“

O kas jiems tai visa čia su
taisė! Kas juo* čia globoja! 
-klausiu toliau.
“Oi ana eina jų globėjai”, ro 

du man vienas 'miestelio link.
žiuriu. Ir kas? Sesorys-vio 

nuolės, tos. kurių neapkenčia ir 
niekina socijalistai. n<>silinuda- 
mi vadintis darbini ikų ”gh>l>ė- 
jais." Jus globoja dabar gal ne 
vieną tokį, kuris, paklausęs so- 
cijnlist.ų vadovų, sykiu su jais 
tos pasisventurins mergaites 
keikė, o dabar naudojasi jų pa
sišventimu. Jos dabar noinoki- 
na keikti socijalistu;-. lx*t prie
šingai draudžia, jei kuris ban
do keikti prisimini s, kaip jis 
buvo jų klaidinamus.

Einu toliau. Atai vėl švario
je, gražioje vietoje malonus 
namas stovi. Kas čia jis butų 
jht vienas! Tai nuolatinė naš
laičių ir dieninė vaikučių prie
glauda. Kenu-gi tie našluičiai 
l>rieglnudoje—tai vargšų dar
bininkų, kurie mirdami neturė
jo ką palikti savo vaikeliams, 
iš ko jie galėtų pragyventi. O

■ dieninėje prieglaudoje kelio 
vaikučiai prižiūrimi ir auklėja
mi, žinia, no kapitalistų, tik 
darbininką. O kas tas prieglau- 
dus užlaiko ir vedai Gal. saky
site “<iidžiauri <larhiniiikų 
prietakai, gloliėjai ir geradė- 
jai.” Klysite labai. Jiems toki

I

darbininkų turima dabar pinigu |dar|wi jierprarti, klerikališki, 
jcnriinlirnin vvkintoinL bet dar- » • t* •. •• it •socijnlizmo vykintojai, bet dar- krijfjėionjftiri, 
bininkai uicko iš to neturi.
Nors dar socijalistiškn tvarka 
neužverta, ris-gi šį tą galėtų 
daryti geru vargšams, jų glo
bojamiems darbininkams. Bet 
to nėra.“

Teko iimii būti m* viename 
mieste ir aplnukyti dnug įvai
rių vietų.
. Alai, pavyzdi n, viename ne

dideliame ]>alyginainai mieste
lyje. 1 ^vaikščiodamas užeinu 
štai vieną vielą—augštas upės 
krantas, apsodintas įvairiais 
medžiai*, medeliais, krūmais ir 
gėlėmis. Ištaisyti gražus keliai 
ir takeliai: ir čia, tų grožybių 
viduryje, stovi taippat gražus, 
didelis, puikiai įtaisytas na
mas. Tni laiminga*, mnnnu sau, 
to namo valdytojas ir gyvento
ja*. .Matyt, nemažas turtuolis. 
Siishinku vietinių gyventojų ir 
klausiu, kas per vieni luoši* ru-1 
iiiuose gyvena!

Kaip jie liesis 
prie to, gali susitepti soeijalis- 
tišką skaistybę.

Tųs prieglamlas vvda ir užlai
ko vėl tos “nelemtos” vienuo
lės, “dykaduonės, darbininkų 
išnaudotojos,“ kaip jus nekar
tų socijalistai mėgsta pravar
džiuoti.

Ir -Chicagos lietuviai nori 
įsteigti našlaičiams ir sene
liam* prieglaudų. Kas tie lietu
vių našlaičiai! Ar tai kokių ka
pitalistų. buržujų vaikai! 
Anaiptol—tai vis darbininkų 
vaikai ir tai suvargusių darbi
ninkų. O kas tie seneliai! Tai 
jr darbininkai ir tai, greičiau
sia, suvargę. Kas ten kitokį ir 
eis j priegluudas. O tarp auko
tojų tos prieglaudos įsteigimui 
nr daug rasime aocijnlistų, 
ypač s«»rijidistų vadų ir šulų, 
kurie nuolatos šaukia apie savo 

j“gl<»bą“ ir didžią užuojautų 
■ vargšams darbininkams!“

V. K.

AMERIKOS LIETUVIŲ KA 
T A LIK Ų VISUOMENEI.

(lerbinmoji Redakcija: 
Lietuvos Krikščionių Delno 

į kratų Partija prisiuntė jH»r Dr. 
J. J. Bielskj Amerikos lietu
viams katalikams sekantį pa- 

I sveiki niliią:

“Lietuvių Krikščionių De
mokratų Partija siunčia šir
dingiausių {NMVeikiniinų A- 
merikos lietuvių katalikų vi
suomenei.

“Tik mums ir Jums einant 
jtety* į petį išvien mes galė
sime ir sugebėsime musų 
idėjas įgyvendinti laisvoje, 
nepriklausomoje, demokrati
nėje Lietuvos valstybėje.

“Laukdami jūsų grįžtnnt 
mums j pageliu) darbo dirbti, 
tariame Širdingiausią dėkui 
už karštą užuojautą ir triūsą 
Krikščionių Demokratų ]>ar- 
tijai.

“Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Partijos Cen
tro Komiteto vardu.

A. Stulginskis, 
V. Čarneckis.“

Malonėkit Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Partijos pa
sveikinimą patalpini jūsų ger
biamame laikraš-tyje.

Su tikra pagurini,
Jonas E. Karosas.

Federacijos Tarytos 
sekretorius.

Lietuvos sn teise dalyvauti rin
kimuose. •

Žagarės gyventojai, patrr*' 
kad latvių vyriauayliė kelia 
pretensijaa dėl jo* priklausy
mo, atsiuntė Lietuvos valdžiai 
prieš tai protokolų ir dideliame 
susirinkime, vasario 29 d., pa
reiškė vienu balsu savo norų 
priklausyti Lietuvai.

A. nu {lirmoj vaseriv ;‘»uėj 
atvykęs Seinuosi:* didokas h-.u- 
ką kariuomenės būrys (upių 
300) su artilerija ir užtmęs Se
minarijos romus, savu buvimu 
nemaža tiarų sunkenybių ir k(b- 
luiną vietos kunigams, u ypač- 
gi sergančiam kan, Grigaičiui, 
Seminarijos ir Katedros šeimi
ninkui.

Tai-gi, kuomet toji kariuo
menė ėmė skirstytis, ktm, Gri
gaitis lengvinu ataikvėpč ir ra
šydamas savo draugui Mnri- 
jani]M>lėn kui; V.Dvarauauskui 
laišką pareiškė jame, kn-J arti
lerija iš Seinų jau išėjusi, gal 
greit ir įkirėjosi kariuomenė I 
n])leisianti seminariją ir visa 
nurimsiąi

Tas laiškas buvo lenkų suim
tas. Ir dabar lenkų karinė-vy- 
riausvbė, remdamosi tuo laiš- 
ku, skaudžiai laiko kan.Grigai
tį Suvaiką kalėjime ir nori jį 
kaltinti šnipinėjimu.

Suvalkų lietuviai ir nelietu
viai buvo pasirjžę užstatyii net 
viš:.i savų turtą by tik puliuu- 
suoti iŠ sunkaus kalėjimo knt>. j 
Grigaitį, liet jie gavo atsaky-j 
nią, kad pasauliniai (civiliaij 
žmonės negalį kišlit-s j kn> iuius 
reikalus.

(Daugiau bus.).

I

UM. 6. M. tiLAitK
PmktikunjA a« metai 

ortx». 3I4S So Moryan St. 
Kertė S3-PO SL. Chleaco. III.

SPKČIJAJUSTAS
MolerlMcy. VyriBkų, taipgi chro- 

ntoku lirų. 
OFISO VALANDOS: Nuo J« ryto 
OU > po pieta, nuo • Utį ( raun
dą vakaro.
Ncdėliomi* nuo # iki S po plot 

Talofona* Tardo <tT

jj----------------------------------------------------------x

14-—------------ ■- M

Dr. M. Stupaicki 
3107 So. Morgui otreet 

< mCAC.n. LULIMOtK 
Tctv/on** Varrt. MtoB

Valiuido*- — * Iki 11 l> rytai 
' B pa plota tirt I rak. NodL’lo- 

mto nuo S Iki t VkL r»k*r*
t-——--- ■ ■ --- -------------- -k

J KATALIKŲ SPAUDOS DR 
JOS KUOPAS IR NARIUS.

X"

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

80. hA 8AL1/E STHHET 
Oyraotina TbI. Humt/oidt »T 

rakanti* W. M-nd Btroat
TaL K»/bw*U 4»»»

CHJCAOO. J2A.--------- j-

baudžiamus, tai, kiek {miau
kus, kito teismo paliuosuojn- 
nm.-. 1‘nliuosuotieji ir vėl ima
si savo {atprasto amato — pik* 
tadarinuti. J tokius niekšus 
policija dažnai žiuri pro pirš
tus. Nes kitaip ir pati policija 
gali susilaukti neįuulunuuių.

Kitais žodžiais tariant, via 
žymi tiulis stambesniųjų pikta
darių {Milnikonut politikierių 
—sukčių globoje.

Kaip automobilių vogimai 
Chicagoje vrn {lapnistas dnik- 
tau, taip tas jm«1 yni ir su api
plėšimais firmų raštinių, ban
kų. krautuvių ir praeivių gat
vėse. Visur blogų žmonių tik- 
ra galybė. Ir jų skaitlih* kr*- 
dien didės. jei neatsimainys 
šiandienines nepakenčiamo* są 
lygos.

Pinigai
PniiH’Uziškosios t rųšics pini- 

gai kyla, l’ž vieną dolierį gegu
žės 4 d. davė 16 fr. "Kl. savaite į 
vėliaus tik 15 f. H>. Italijos ly-' 
rų už tą patį dolierį gegužės 4

• į d. buvo 21 lyr. IKI, o gegužės 11
• Iii. 19. 70. Aveicai i jus ir Suomi

jos pinigai t r u j >utį atpigo. Ge
gužės 4 d. už 1 dol. davė 5 fr. 
.7.1, o gegužė-- t| d. davė 5 f r. 
66. Suomijos šimtas markių ge
gužės 4 d. buvo 1) gus $5.44, {>er 
savaitę* atpigo keturiuis een-

I tais ir buvo $5.40,
Lenkų pinigai pabrango. 100 

I jų markių gegužės 4 d. būvu 
60 rentų. <• g* g'iĮėc 11 d.— 

I rentai. Vokiška markė ir lietu
viškas auksinas smarkiai kyla, 

j Gegužės 4 d. už 100 markią <hi- 
vė $ 135, O gegužės 11 d. $2.06.

Anglų pinigui laikosi aut vie
tos. knip buvo taip ir yra $3.85 
už rferPagų svarų, uors jmjic- 
4ĄJyj;- buvo pu«ę Cento Htjifgę, 
tot utarninke ir vėl pakilo tiek 

i l'at-
Kanados ]*i ingai nejuda. 

Mainant Suvieuytų Vahtijų 
1000 dolierių į Kanados dolie- 
rius duoda 11<H

Aito* skaitliis** priverstinai 
tinka mainant 2-*».000 Amerikos 
tiolivrią. Mažesnes sumas mai
nant įvyksta ridrnnnų tan
kams ant naudosi

PLUOŠTAS ŽINIU-ŽINE 
LIĮJ Iš LIETUVOS.

Dalmr yra graži proga Spau
dos Draugijos kuopoms ir na
riams vykdinti gyvenimai) vie
nų ir savu svarbių užduočių, 
būtent, platinimą gerų knygų.

Spaudos Draugija savo lėšo
mis išleido nesenai dideliai 
naudingą ir svarbių kiekvie* 
mini žmogui, gana stambių kny
gų—

“Žmogus ir Gyvuolys.“
Jos autorius yra kun. Pr. 

Būrys. Knygos kaina 30c. Pus
lapių 64.

Ai knyga nebus siuntinėjama 
Spaudos Draugijos nariams, 
nes šiems metams yra skirtos 
kitokius knygos. Jų dalis jau 
yra išsiuntinėta visoms knu- 
jkiiiik, o kitos bus prisiųstos 
vėliau.

Jei Spaudos Draugijos kim
iais uolini {Nisida rituotų ižpln- 
tinime tos knygos “Žmogus ir 
Gyvuolys,’* tai padėti jai išlei
sti pinigai sugrįžti; tuo jaus ir 
dar su pelnu. Ui sugrįžusius 
pinigus galimu butų leisti kitų 

m., ui-

S. D. LACHAWICZ
r*tarM«du.

/■>,«*• ko pigtau*/*. Kaliu*/* inaKUlu ai. 
a/<auXtl. o n**, darbu l ua/t. ulsanOdlatl 
2314 W. 23 PL Chicago, UI

TeL Omu! MM.

»- ............... .. ....  .. .... i i

Dr. L L MAKARAS 
Uctarto Gydytoja* tr Cbirarg** 
K«Mtaa4*i 1BBM Ba Mteblcaa Ar*. 

«*t*r*MM 1-BiimMi sa ir r«iiM*i* rito 
OMavol: «■» 80. Wood Btr.

TUr g*r****« **B*k* obb S<3B Ud 1*B*

n- ■«

Dr. P. P. ZALLYS

Tik ką atėjo Lietuvos Mh»i- 
jon pluoštas (vairių žinių iš 
Kauno. Zenitam paduodame 
prisiųstus žinias. tikimės, knd 
Amerikos lietuviai, skaitydami 
apie Lietuvos darbuotoją tori- 
grumimą su pirmynžangoa 
trukdytojnis, pasiskubins ir jie 
Dl«*t| ūi.ieiiaS jMtffvlhon įsigijant 
lient vieni) Lietuvos Laisvės 
toną.

• «•••»«•*•* T.._, ...
‘ draugija savo darbštumu ir pa

sišventimu atsiektų savo tikslą 
' — išplatintų daug gerų knygų.
1 Be tu, tokiu budu augtų drau- 
1 gijos iždas, tuomet gulimu bu

tų lengvai ir be jokių sunkeny-
' bių išleisti vieną, kitų ir labai 
' žymų veikdą. Aį durto liutnia 

pirmyn Draugijos Centras, ru- 
pi miniom* i s, kad įlaugiau susi
tvertų kuopų, tot jo durtos ne
atrieks fiagcidaujamų vairią be 
uolaus visų kuopų valdybų ir 
narių saiHlarbininkavimo.

Pasitikimo, knd šis niusų at- 
riŠaukiuui" nebus praleistas to 
apsvarstymu kuopose ir kad 

darbas. Rei
kia įrfisistcmrli. kad tos kavinis 
Centre greitai neliktų. Tenau- 
dojasi ja žmonės.

Katalikų Spaudos 
Draugijos Valdyba.

P. S. Su uŽMik viriais, irk i-
I *■
♦ 11 n rn nFO! Iltie *11*

Lietuvi* Dentistas
IO6b T Ko. MlcUICau. Avcuon. 

ItMtaoO. UL 
VAlJLSDoai B iki • vokam.

‘ DR. CHARLES SEGAL

Žeimelio vn Išeinu* Taryta 
savo posėdyje, kovo 14 <L 1920 
ul, vienltnlsini išnešė revoliuci
ją ir protestų prieš latvių prr- 
tcnsijas. Nors Mugėčiau minė
tame valsčiuje esu latviškai 
kalbančių. 1x4 tikrų lietuvių, 
kurie turėtų teisę tndiutis Lie
tuvos piliečiais, labai maža, 
‘įauginusia atėjūnai iš Kuršu, 
ir žinodami, kad dalis Žeimelio 
vai. ir miestelis i neina į ginčų 
sritį ir negalės dalyvauti rinki
muose į Steigiamąjį Seimų, 
prašo Lietuvos vyriausyliėit.ru 
pintis šių dalį priskirti prie W. 46th St., Chicago; 111.

itais reikalais galina krcLptisir 
šuto adresu: “ Drangas.

i

Pt-rkėlė aom of>Mi po tmoi.

4729 S. v Ashland . Avenue
Kur r>do liesa vyrų motpriM ir 

valka.

Valančia nuo lt iki U Ikryta: nuo 
3 iki i po pMrtVl nuo ? iki 
vakaro. Ncdlllonil* 10 Iki 1.

Trklona. Itrrtrl Zkko

------------------ --------------------------------------- 1

vyriausyli%25c4%2597it.ru


Ketvirtadienis, geg. DRAUGAS

| LIETUVIAI AMERIKOJE i
»**■ ■■*■»•

HARTFORD. CONN
—x

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽ, RĖMĖJU ATSKAITA. REIKALAUJA.

Dvasiniai sustiprino.'

Nno balandžio 21 iki 27 d., m 
in., Av. Trejybės parapijoje bu
vo Misijos, kurias laikė misi jo- 
norius Alfonsus Pasionistn*.

Kasdien buvo po 3 jiarnok- 
sius ir žmonės labai skaitlin
gai lankėsi, ypač vakarais. 'Pa
skutinį vakarą tiek prisirinko 
žmonių, kad vėlia** atėjusieji 
jau negalėjo bažnyčion įtilpti. 
Misijos pasibaigė su 40 valan
dų atlaidais. Didžiuma hart- 
fordiečių išliktąją pasinaudo
jo tomis Misijomis ir dvasiniai 
save susti ori no. itrvdnmi Dievo 
mąiuiuų.

I^ai Aūgščiausias suteikia 
stiprius sveikatos savo pasiun
tiniai, gerb. misijononui, kad 
skelbdamas Kristaus mokslą 
ne tik tikinčius stiprinti}, bet ir 
pakh dusius atvestą ant lieso® 
kelio. R—is.

CLEVELAND, OHIO.

MilriniAkas koncertas.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
draugija, po vadovyste gerb 

*mu»ikos profesoriaus Ju<wt 
Čižausko. rengia pirmą milži
nišką koncertą, kurs įvyks ge- 
gpžio 16 d. -Moose svetainėje. 
Durys bus atdaros septyniose, 
gi programa prasidės lygtai 
8:15 vai. vakare.

Prie progos reikia pažymėti, 
kad kiek jau čia koncertų buvo 
panąšus dar niekas nepnrrng,* 
ir užtikriname, kad publika 
bus patenkinta, nes gerb. mu
zikas prof. Juozas čižauskas 
deda visas savo jėgas, kad ge 
riausia išlavinti chorą. Reikia 
kia taip gi nepamiršti, kati jis 
yra. pagarsėjęs solistas tena* 
ras. gabusis chorvedį® ir kom
pozitorius, ilgus metus studija
vęs muzikų Europoje, kaip tai 
Kaune, Maskvoje ir Petrogra
de. Šiame koncerte dainuos jis 
pats ir choras sudainuos jo 
kompozicijos dainas.

Be to-gi tame koncerte daly
vaus ir pp. Cižauskai, abudu 
nariai Boltimorės ()]>ora Kom
panijos. Gerb. p-nia Marė Či- 
žaubkieiiė, sopranu solistė, su- 
vo t yru-uugštu skambančiu 
balsu klausytojus stačiai už
hipnotizuoja- Gi gerb. p. Jonas 
Čižauskas dramo-operetiškas 
baritonas, jn balsus yrn laimi 
turiningas, reisonansiškas ir 
energijos pilims. Jiedu yra ži
nomi visiems Ameriko® iietii- 
viauis; jų dailios visu® žavi ir 
lietuviai jąsias myli; jiedu yra 
garsus ir-gi tose dainose, ku
rias žaviai įdainavo į grafa fu 
nų rekordus. >

Šv. Jurgio pnrupijus eitu t u 
žvaigždė, p-nia V. Bukauskie
nė, lyriška soprano, taip-gi ža
vės klausytojus.

Gerb. muzikas prof. Juozą® 
Čižauskas tame koncerte per
statys garsiųjų kompozicijų 
veikalu® ir dainas, kurių šiame 
mieste dar nei riena? '•boras 
nedainavo. Tad-gi, visi yra 
kviečiami. Pirkite tikietus iš 
anksto. A. ii P.

mos keturių metų klesinio mok- 
sloųstojo į vieną iŠ garsiųjų A- 
merikos augštų mokyklų- 
Hely Cross College, Worceater, 
Mass. Po dviejų metų šios kole
gijos mokslo, įstojo į Baltimo- 
rvs, Md. dvasišką seminariją, 
kur bebaigiant pirmus metus 
buvo paimtas j Suvienytų Val
stijų kariuomenę ir buvo pa
skirtas angliškos kalbos moky
tojam dėl lietuvių kareivių.

Numetant Lietuvai svetimų 
jungą ir kurianties Lietuvos 
valstybei, p. Jakaitis, turėda
mas didelį prisirišimą prie 
savo krašto ir norėdamas to
liaus darbuotis dėl Lietuvos 
vulatylatn, vyksta Lietuvon.

P as Jakaitis pasižymėjo tar
pe savo daugelio pažįstamų, 
kaipo tikras Lietuvos patrio
tas, geros širdies, rimtas ir 
mandagus jaunikaitis. Priklau
so prie L. R.-K. Susivienijimo 
Amerikoje, prie Lietuvos Vy
čių ir L. R. K- Moksleivių Su
sivienijimo. Nevienas moksle i- 

i vis bei vytis jam yra labai dė
kingi už mokinimą vakarinėse 
mokyklose.

Ypatingai p. Jakaitis budn- 
nuts mokytojum Amerikos ka
riuomenėje daug pasidarbavo 
lųigyniuielietuvių kareivių nuo 
lenkų legijonininkų globos (len
kų oi'icieriui stengėsi lietuvius 
kareivins įtraukti į lenkų legi- 
jonus).Bt* to,rašė bei skaitė ka 
rėmams laiškus etc.)...

laimingos jam kelionės ir 
pasisekimo savo numylėtame 
Lietuvos krašte.

Mokslo Draugužis.

R0CKF0RD, ILL.

‘‘Draugo” 102 num.. ijalan- 
džio 29 d., 1920 m., tilpo kores- 
jKtmlencija p. P. J. Steponai
čio. kur yra pasakytap. Pet- 
rėiiaa S. L. R.-K. A. susirinki
me, kovo 14 d., 1920 ju., kalbė
jo: •Jus visi nežinot kam tie 
Itonai teks, o aš žinau ir nepirk- 
siu jų. ”

Todėl p. Petrėnas atsilankė 
į S. L R.-K. A. susirinkimą, 

i kuris įvyko gegužės 9 d., 1920 
m., ir klausė susi rinkimo, ar sa
kė jis augščiau minėtus žo
džius. Susi rinkimus pri]jažino, 
kati ji. Petrėnas nesakė šių žo- 
džių: “Jus visi nežinot kam tie 
bonai teks, o aš žinau ir ne
pirkau jų.”

Todėl mes, kuujtos vardu, 
rvikalaujume, kad minėtieji ji. 
StejKinuiėio žodžiai butų at
šaukti.

S. L. R.-K. A. 137 kuopos: 
•J. Andrukaitis, Pirm., 
J. VaJentukeyičius, Rašt.

627 I šlami avė., 
Ruckford. III.

ROSELAND, ILL.

NEW YOIUL, N. Y.

Vyksta Lietivon.

P. Jakuitlb, raštiiūnkus prie 
Lh-Iuvok Misijos Amerikoje, 
vyksta Lietuvon. Jis paciun iš 
Uridžių lrtifitn filttĮriti nttelrvirin 

Amerikon atvyko 1910 m. pas 
savo vyresnius brolius: knu. J. 
J. Jakaitį ir p. J. Jakaitį j 
Wor«*ter, Muwi.

Pasinaikinu pri^ltiniui j»to- 
jųį^v. lAoryųokolegiją. Mun- 
tSMiPyje. Kanadoje, kur išbu
vo irią mėty*. Išlaiką kvoli- *n tuo pavoju.

Gegužės 6 d. L Vyčių 8 kp. 
buvo įrengus šeimininį vakarė
lį su programa išleistuvėms 
vieno nariu.

Programą pradėjo gerk kun. 
P. Lupdia gražiu prukallio. 
Po to sekė dainos, sulai. Visų 
Šventų parapijos choras veda
mai* vietinio vargonininko V. 
Niekaus dainavo. Po rinkom 
jaunimas išsiskirstė pilna* ge
rų įspūdžių.

Korespondentas.

NAUJA EPIDEMIJA GRę- - 
ŠIA SERBIJAI.

Belgradas. — Būriai šiltinės 
užkrėstų jialicgėlių iš generolo 
Deni kino pulkų kasdien atke
liauja Scrhijor ir grasia šaliai 
su baisia cpidnnija. Serbijos 
žmonės prašė jiagulbos Ameri
kos RjMiduitojo Kryžiaus kovai

Už sausį, vasari <r kovo mėnesius, 1920 m. 
s luti gos:

•Sausio mėnesyje buvo iut-igą....
Vasario mėnesyje buvo inoigų...

t
Kovo mėnesyje buvo ineigų........

Viso per tris mėnesius..
Liekis nuo praeito melo

Viso

IŠEIGOS:

Sausio mėnesyj.

Ekspresas ...............................................
Spauda....................................... . ............
Memeografas .........................................
Parcel Post.............................................
Pašto markės.........................................
tr'>Lir>-*-sr>’s PnrvHnn
Dr. Rutkauskui už prakalbas, kci. lėš. 
Kelionės lėšos atstovui Lietuvon .... 
Ženkleliai ...............................................
Pasiųsta Lietuvon (.VKUMMI in.)........
Extra išlaidos .......................................
Sekretoriaus alga....................................
Randu už namų ....................................- ■

Viso

Vasario mčnesyje. 
t
Atstovui Uetuvuje ........................ ..
Pašto markės...............................................
Parvežimas buksų.......................................
Extra išlaidos...............................................
E x presas.......................................................
Parcel Post (vilnų siuntimas)................
13ūksi likai kareiviams................................
Remia namo.................................................
Alga sekretoriaus...............•....................

Viso

Kovo mėnesyje. 

Atstovui Lietuvoje....................................
Baksi ūkai kareiviams..............................
Paštu markės.............................................
Parvežimas baksą.....................................
Extra išlaidos.............................................
Pirktu vilnos sausy j, vasary j................
Už garbės narių ženklelius ....................
Įlenda ofiso................... ’.............................
Alga sekretoriaus.....................................

VIbO ••••»••

4

• • • •

..$8,259.34

.. 3.226.69

1,220.37

. .$12,706.30

. $10.663.75

$23,370.”’

18.42
36.36
35.01)
10.35
22.50 

4<T>
125.32
330.(W
116.16

9,783.50
16.50 

125.00
30.00

$

$10.G67.!»u

$ 21 KUKI
12.(M>
9.95

16.23
9,64

1«.O>
8O.(M)
3QU00

125.00

, ............. <s 200.00
91.65
10.00
4.00

33.91
887.00
121.29
30.00

125.00

.. .$1.502.85

Sutrauka:

Viso incigų per tris mėnesius...
Vhso išeigą per tris mėnesius...

Balansas .......................................
Liekis nuo sausio 1 <1.. 1920 m. .
Pridėjus .......................................

.$12,706.30

.$12,663.63

.. $42.27

..$10,663.75
42.27

Iki balandžio 1 dL, 1920 in. lieka.......................$10,706.02

r. S. Balundžio 2 <1. per kun. Mikšį pasiųstu Lietuvon 
$4,000.00. Nailonai ('atholie Council \Vasliingtorie siuntimui 
nursių Lietuvon $2,000.00.

J. Tutnasonis, L. II. K. Rėmėjų sekretorius.

DETR0IT, MICH.

16 dienoj gegužio Šv. Jurgio Lietuvių bažnyčioj atsibus 
iškilminga primicija. Gerb. Kun. Ignaeitiu- F. Boreišiaus, 
nedėlioj 10:30 išryto Priinicijontas vra Kunigų du mėnesini 
Įniko, bet iš priežastie® sunkos ligos Jo primieijn dariticMi 
lyg virsmincto® dienos.

Taipgi toj pačioj bažnyčioj nnt rytojaus 17 geg. atsibus 
iškilmingos uietų sukaktuvės A. A. Kun. Pranciškaus Rūsio. 
Paninldos prasidės unt 8 ir tęsi? lyg 11. Privaliojo būti jo 
metų sukuktuves 1 geg. nes tą dienu Jis atsisveikino su 
šiomi pasaulių. Bet iš priežasties jo uiiliuiojo draugo Kun. 
Boreišiaus ligos liko utidėta. širdingai kviečiame visu, gi
minės. draugus ir pažįstamas dalyvauti šiom* alnejose iškil
mėse. Meldžiame nepraleisti progos, nes retai teatsitinka 
tokius iškilmės. Visiems kurie dalyvaus tose iškilmėse ta
riame širdingai aėių iškalno.

JOngėjiui tu iškilmių,
Juozapas ir Philomena Permenai.

I FARMOS! I
KĮ Geriausia viela ir žeme dvi Lirtuviti l'kiuinkų tai |ra* H 
H tnu- kur tirščiausia lJctuvcj gyvena, kur yra graži ■ 

y*.  ••  * * *' •• • • • «• •
IJrUlIlHttl O. i lOAVK e«M *«• F« t B «M • »- •••••*.••«>. .   

J

llraugljn MtsHIctUUlti M vyrų >r uiuirrą. uunv Irusiu 
dideli pikniką nedėlioj 4 Liiųtos. At-ilaiikyltiti* |uts 
mus ir pasižiūrėkite musą gražio* kolonijos. Jtig pri- 
s i di ritute garnį runk c j pti fabrikus, praleiskite nors 
pora sųiaii'ių |>ue mus vasaros laike gausite kanihn- 
rius pas Ukluinkus. Adresuolftic

M. WALENČIUS
Hari Michigan96

REIKALINGI LEIBERIAI.
Dėl fabriko darbo. Pastovus 

darlMUL
Link Beit Co.

39-th <fc Stewart.

KEIK VIJXGOS.
t-nundrey mergino* |irio plovinio 

•nitų. At*tfauhit<’
i4.Vi llounnl Avenue

lt«»i;r-r. Įdurti 351

KMKAl.lNGI.
G.Tbu* vyrai prie vl»oklo .lurl.o — 

Gero* alum paj.ti.vu* itnrba*. Atsišau
kite ir.ttavl prm darbu.

Sėli las-klnK l’nrtoii Co.
4S7 E. Illlnoi. St. Sth FTour

HEIKA1.1KGI VAIKAI.
Dirbti pupcrlniu driių Fabrike, 

l'rltyrlmu* ntrc'.kallncun. Genu ai- 
Kva. luutovu* darban. Atntkiukite. 

Sclr IzK klnK Carton On.
UT E. Illlimb M. -Hli ITour

BEIKAI.INGI.
Sr.tr. mnn, I Innld ribn* vvml 

N»kuui« ullkA' 1UU*M uiukeatl. AUU- 
šaukite nedcldlnnlni* nuo 10 ryto Iki 
4: JO vai vakare 
tOMi Arvlivr ii Kani|k Cnmfunl Ai.

ApyaMOul - Vyrai Du nešioti prn- 
nešitnuiL Darbus nnt lauko.

Malini-c Pti-k*.
340 W. Harrbon SL Komp. tTinlon.

S100.00 GAUS.
Ku* praneš kur mano moterį* Ma

rijona Pluiiškivnė (po tėvai* Įtarau*- j 
klutvt ir 3 vaikai: Mikuti* 17 metu. 
Juntikun lt m., tr 12 m. Jau
12 mėty kaip jlv prorJAalmo nuo ui*-1 
nę«. Ka» tinote «l>lo juo* praneškite | 
mnn arba Jie pati* tegu) nuniauktu I

A* purinu U> Trūky apate.. Butri
monių vulK:. Dabartini* adrcaaa:

Mikola, I’lauAka.
2UO4 Maru Ine Aic. 8,-rnnlon. I’cntia. !

1 i i, . i

PRANEŠIMAS.

“"““'draugija”
Gavome t “ Draugijos” numerius p<* 2 utim, vienoje fcnyę'tjo 

Kaina vienos knygos $1.00.
,4 Draugiją“ gausime ir tolinu Kas norite, gulite juu mus 
umpirnuuiertioli.

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime.

Dvasiškiai skiriamas mėnesinis laikraštis 

“GANYTOJAS” 
rcdagtiujutims prelato A. Duitibniuskus, patintant kuti. .M. Vait
kui. Imikrašli* didmuu o2 puri *-’t*ins straipsnių iš pla- 
riosioa dvariškųjų mokslo nrities. strugM* informuoti skuityto. 
ju< apie bahi.vlini-rcliuijiiij gy iciiiiiiij apskritai pasaulyj ir v- 
pač Lietuvoje, kita ir gvildens įvairius gviiioiius niusų dvasiš- 
kijos gyvenimo klaiisttuus. Ltikrašėio kailiu:
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 Šilingai

I “ŽVAIGŽDE”
Eina sykį j mėnesį. Kaune.

Ni* laikraštis akiriannut katalikų dvasiškiems rcikuliini>. aprū
pinti; G paduotų nurudintų, ka* Im* jaiin- ru*iiua nolVll, kad 
bus labai įvuiriatts turiniu ir pilims malonią pnxi*kait.viuų. Ri'- 
daktoriu* kun. M. Vaitkus.
Kaina: Amerikoje S3.00 Anglijoje 12 šilingu

Visus galite užsiprenumeruoti “DRAUGE”.
Kiu> nurilc tieaiog *11 tų laikraščių Administraeija susinešti tai 

triariujii šj mlrcM}:

KAUNAS, DIDŽ. VILNIAUS G. N. 34 LITHUANIA.
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ANT rAHOAlIMO.
Furnitūrai ui n> Kurila kaina.

103* U. 47 Pinti-

ANT PARDAVIMO.
Iltii. tno tr grorernr turi liuli par

duota trufflpti laiku tir-s savininku, 
išeina | kita t>lxnl, pamtduoa plKtat.

tv. smii stre t

l*uk-Akau kambario prie mato* šei
mynų*. luiinbari* turi būti Avuru*. «u 
elektrų* švicaa. au vaisių arba be 
Mokeatl* attlys mtartlee. Kreipkite, 
iluo antrašu:

r. j. k.
7O| IV. 31-M SI. Clitvaml. III.

SPAUSTUVE
P. r. MONTVILŲ.M. G. VALASKAS

AGENTŪRA 
Laivakortes

PINIGŲ 
SIUNTIMAS
KNYGYNAS

UNUOS

Kiekvienam Kcmdnglonieėiui. IloaeJandieėiui. We*t Poli- 
maniečiui ir apielinkė* lietuviam*, |[erai p*ij»tamiu> ir kiekvieno 
užtikrinta* .M. G. VALAKKAS. kuria per keliolika metų uilaikė 
Agentūra. Knygyną ir SpauMuię ir imiem* rūpinosi vu>ui>mrt 
kuoteiaingiauaia ir kuogrriauuia patarnauti. Birželio 19 dienų, 
grriauaiu ir didžiausiu laivu "Imperator" išvažiuoja LIETUVON 
paaivešėti ir parsivežti ii ten savo senų tėielj. Norintį* kartu 
au Juo važiuoti ir vadovautis jo nurodymais ir patarimais, ar 
norinti*, kad jis atliktų jiem* kokių nors reikalų Lietuvoje, 
tuoj ataikreipkitr j jįjį- Sugrįš j Amerika už poros mėnesių. 
Tame laike visus reikalus ves P. P. MON’TVILLE, kuria kaip 
ir pirma, suteiks visiems kuogeriausj patarnavimų.

Visiems Lietuvių Prekybos | 
Bendrovės šerininknins ir prie-1 
teliiuus šiuoiui pranešame kad 
p. A.'J. Sutkus, iš W atike gan. 
lllinois, iš uiusų agentu skai
čiaus yru išbrauktas, bet dar 
įgaliojimu musų bendroves 
duota inuiiLs n<*pr!>iuntė, to 
įlelei kus per jj .ai Lietuviu 
Prekybos Bendrove darote ko
kius H’iknln- ninlonėsite grei
čiaus užbaigti ir sutvarkyti. 
Kol dnr bendroves su jiiomi 
utekaitos guhilinni nėra už
baigtos.

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE

r •

SIUSTI lUnlcu Datavau ir būti akrai*. tad 
ju.u P<r>*r»> rr* un«ln*si l.ouvli ssrmu. 
•MM caMmato dalor luHlau T

VAŽIUOTI Ltatavn* ir tumu •ausi*, imtru 
Ir rmtta kelMns be lokiu kltobvT

GKItO advokato. kuri, lalnctv kad ir ssn 
Mautis lu»u kyla T

PAt'AtiVTI koMura nwi raitu,, ar ;ou» ra- 
liudyt) T

Jai taip, tai tuujaut atiilrelpUte prie M. G. 1'alasio

11444 i.

butas Ir tirtkitoit reikiliou pilirnu/jsi liritiiingiiutia ir Litrinei

Capudine
PAMEC!?fK 

laAiiA! i>i:i4
GALVOS SKAUDĖJIMO 

10c-30a60c Buteliai ar Proškel

r

TONSILAI
PRAŠALINAMI 
M.>nv uH*e ocrelk 
valiuoti liKiinbuttn 
T= pa?ta sS‘m= pr e 
pcrncl J ai suliuia Kri
kti ruiimn.

šiurio lšt»l*ytuo*« 
knuitiurluoM- jie turi 
vuti, nuliui -itinKu- 
mu, ir pwil*l Ir ma

no Kertaukla prie turu. Mano
Nauja Krltabi Ttui-llij Gydymo 
IHttlar* «in.-*«tj* laitai bectl* Ir m*, 
r**. XrUuK >ia*i. eik p**

EcKnuaaa

DR. F. 0. CARTER 
\Mų. Au»u, X<e4«-«, Gerk Ir

iso K, Slatr M. S luiat-. llilmsu. 
lltou. Unrla a u- > ulr 1} w<. Mai au*lr M. 
lalMMUa. * Uit ■ SnMUaaal. I* U.I 13

J. P. WATTCHES 
ATT0RNEY AT LAW 

UETI'VIN ADVOKATAS 
isit a. ivnon s-rnKKT 

na W. ista -tuk* r 
CBKŪkOO.

Mcklnlr/ UW

Po migiui naulalrlk. kad (•ritu
ota* v«Ut*a tavo aklinu! rr» EATO- 
NTC- Pr*Jtal!n» vl»u« t>n*m*fut.-iu* 
•unrtklntmo. o tu rolCkt*. kad ra
kta nstjtsti nmu- Pani»otow» 
ra* n«u» *pti«torn*

NEPAPRASTA PROGA
Parkantlem* oenua namu* ir *tatantl*m» nauju*, me* *ko!inarri* 

pinljni* ant Uitai lengvu iš!yru IU jokiu HLaJU'Im.
Pilno* Informacija* kalima nuutl ka« jbntuMlbnj nu«i .:3O iaL 

lak. iki • lai. lalu, to. uJrplo p*r*pljin< jo «t’elaJi>ęj*. pr.o l'rv placa 
ir Auburn avenuo, arba po* Uoodrui't't* valdyb*.

Lietuvos Vyčip Building and 
Loan Association

Jurgi, Zaka*. Pirm.. P. luitui*,. Rato. Ik HrUcrMa, Udln.. 
3327 t nlon Ateaue. S3CI Ko. Habted 8L 3423 Auburn Alenus.

Carter’s Little Liver Pilis
M—k n..*: i:-t 
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Mato 1‘ictiUui
Majoj. Dumi,

M*ūa Knlnn

Reikalingas Visiems
Tikra* turi iiaslmAi

It • • t' • vaisias nuris

tMjrlt^M i»tu*-c«aM*r £
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CHICAGOJE
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

X
Ketvirtadienis, gcg. 13 d., 

Šv. DANGUN ŽENGIMAS.
Penktadienis, gegužės 14 d., 

šv. Jono Nepotnucenas, kauk.

ĖM0G2UDZ1A1 VALOMI 
CHICAGOJE.

Daug darbo atliekama 
naliam teisme.

krimi-

DRAUGAS

>!.x-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ

IŠ TOWN OF LAKE.

Iš Labdarybės dirvos.

CHICAGOJE BUS FEDERA 
LĖ DARBO TARYBA.

Tam tikslui steigiama raštinė 
Kesner buste.

Ke.-ncr buste. \Valwi.-li avė. 
ir Miidi-on gat.. 'teigiama raš
tinė federnliai durim tarybai. 
Nusamdyti kambarini jienke- 
nems metams, |w> $28,(100 per 
lilVl

Ateinančios savaitės pra
džioje tos tarybos nariai bu.- 
jau Chicagoje ir via imsis dar
ini— taikinti darbą su kapita
lu geležinkeliu lauke.

NELENGVA SUDARYTI 
PRISIEKUSIŲ TEISMĄ.

1

Ketvirtadieni*, geg. 13 1920 {

TelcnhoD*: T* r d* «<»!

AKUStKKA Jeigu tinai Jaitnn mergina k tirt nori gera Herbą 
f>nnlŲ«k j* j mu»u Operatore Tralo! ag lta|>art- 
ment. 211 Wc*l VVimhlagton Street.

Dabar yra p*r»twnto* tr roto- 
jamos daarumoa lietuviu, kuri* gra- 
JIJ* kcocerUna Ir *ucMnl rskomen 
duotam* kaipo <»rtatįsta koncertine 
padaryta Buri«nytn*a VatattJo** A- 
msrtk*. Mes tolime ja* parupi&V 
*u*tto srb* temo tona.

Reikalaukite knialogn. kur) IUIud 1 
2l*a* dykaL

6E0R6I & VITK MUSIC CO. 
1M0 W. 47lh BU Chlcazo, Bi
llllllllllllllUllllilIlIimilllllllllUlUimilll

monya taip pamylėjo labdary- 
l>ę, kad josim reikalus stato 
pirmoji'vietojo. Tat ir nestebė
tina. kud UiIųSąj. Pirmoji kp. 
la-t tiriu mėiit.'ią Isgyjo pndąro 
$979.50.

Tiesa, Pinno j i kuopa mažai 
kali m, liet daug dirba. Garbė 
jai už jos dark'tunią. Ir jiatar- 
lė sako: “ Daugiau dirbk, mn- 
žiau kalbėk.”

Paskiausiai laikytame kuo
pos susirinkime tarp kitko nu- 

Javta trumpoje ateityje suren
gti agitatyvea prakalbas, j ko- 
misiją inėjo pp. S. šlukšnys. F. 
Vervgn ir V. Galnaitė.,

Tame jiaciann* susirinkime 
Kv. Kazimiero pašelpinė vyrų 
draugija patapo gnrbėB nare ir 
įmokėjo $100.00. Tni pirma vy
rų draugija padarė tokį žygį. 
Garbė ir širdinciansia padėka 
jai, gi visoms kiluuis pa vj zuis 

Susirinkimo paliaigoje buvo 
pakviestas vietinio Kataliku 
Federacijos skyrių atstovas, 
gerb. kuu. N. Pakalnis, buvęs 
Katalikų Federacijos Tarybą 
suvažiavime, buvusiame vasa
rio 10 ir 1 d., s. nu, Pittsburgh, 
I’n. Jis pinu pradėsiant duoti 
raportą, išreiškė kelias užuo
jautos mintis veikėjams, pažy
mėdamas, knd kas visa širdimi 
darbuojasi labdarvliės dirvoje, 
tas, tankinusia, pamiršta ir sa
ve. Paskui išdavė raportų. 
Smulkiai išdėstė Federacijos 
nutarimus, kuriuos norint npni 
syti labai daug vietos užimtų, 
o antra neverta atkartoti tų 
dalykų, kurie tai>o surašyti 
protnkolnn ir paskelbti spau
doje.

Nors šitas Lali. Sąj. susi rin
kimas buvo neskaitlingas, bet 
kadangi mes norėjome žinoti 
lietuvių kataliką nuveiktuosius 
ir užsibrėžhiosms veikli dar
bus, tatai prašėme kun. Pakal
nio ir jis papasakojo.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Telefono kompanija paskutiniais 
laikais nritall duoti toki (ta tar
navimą koki norėtų. !.alkaa 
nuaitrukdu darant oujunglmu*. 
ut kuri nuima lajaincui turėtu 
ultnokania. kuomet muhioil.nu* ne- 
teisinau* numeri*. tuomet pasitaiko 

/k*«l operntorka nijungi*. Ta* nuoma
labai nepageidaujam* Ir m^Anain* 'klek Kalint 
to* pmtiallntl. Petys prenumeratoriai gali tame 
mum* pgelbtt

_____ .. X* -------- ------ , . s,,..*..—.n>

Paarradtn: Kuomet operatorka neatsako areliai 
tirgaUUnk laiko jų bantamas1 kuomet JI at*i- 
llepi*. Ne* UI no Jo* kalte. Qabar( labai trūks
ta prityrusių operatorkų Ir dideli* |ta*idnugl. 
nlmns telefone kaukimu prisideda. Ir uitai p*, 
tam*vilnos nėra tnip greita* kaip 11* turėtu tm-

Kni-kiirj laiką musų apylin
kėje taip viskas nntįlo,nurimo, 
lartiim jog nėra nė draugijų, 

. nė veikėjų arlin knd ir yra. tni 
visiškai nieko nobeveikin. Jei
gu kns taip manytų, tai tas mn-1 
nymns butų klaidingas.

Apie visą musų apylinkės 
darbuotę nerašysiu, tiktai tru
putį parašysiu npio lalnlarylię, 
kuri taip-gi lošia svarbią rolę.

Gavėnioje mus luib. Sąj. 1 
kp. buvo surengus vakarą, 
School Hali svetainėje, kuria
me vaidinta keturių veiksmu 
dramų ’’Pirmieji žingsniai." 
Dramą vaidino T., Vyčių 13 
kuopos artistai-mėgėjai.

Reikia jmžymėti, kad L. Vy
rių kuopa šį veikalą vaidino 
veltui. Daug laiko pašventė vi
si artistai, ypatingai p. P. Bir- 
gildąs, dramatinio skyriaus 
pirmininkas. Jis taip-gi turėjo 
vieną iš ilgiausių rolių ir kaipo 
galius režisierius sumaningai 
viilė tvarką. Užtat L. Vyrių 13 
kuopai nuoširdžiai ariu. Po 
vaidinimo kalbėjo didis lalsln- 
rvlms mylėtojas gerb. kloh. kun. 
A. Skrvpka. Jis kalbėjo apie 
tai, kad kiekvienas lietuvis ka
talikas maža dalele gali prisi
dėti prie Lalslarybi's ir skati
ko visus prie jos priklausyti. 
Tuo nariu nurodė, kaip reika
linga yra našia iriams prieglau
da.

Vakarą vedė p. S. .šlukšnis. 
Pelno liko $95.0(1.

Taippnt gavėnioje Pirmoji 
Imbdaryltės kuopa buvo įren
gus Iui7.arą parapijinėje svetai
nėje. Nors oras buvo prastas,- 
vienok žmonės atjautė tą darbą 
ir skaitlingu atsilnnknnii jį pa
rėmė. Ariu jiems!

Ariu ir musų gerbiamai dva- 
siškijai: klek kun. A. Skrvp- 
kai. kun. N. Pakalniui ir kun. 
D. Mikšiui už skelbimą bažny
čioje ir malonius patarimus vi
sokiame darbe.

Ariu taip-gi komisijai: pp. S. 
Sliikšnitii, M. Avaikauskui, J. 
Kardeliui. B. Tiškui, A. Butkui 
ir F. Verygai. nes jų pasidar
bavimu buza ras davė pelno 
$195.75.

Daluir keletas žodžių dnr 
apie lnlslarybč-!* narius tlnrbuo- 
tojus. Minėtoji komisija šiais 
1920 metais surengė jau du bu
za ru ir vieną vakarą. Tai ne
mažas tų darbuotojų pasišven- 
timns. Jiems 
netik padėkos 
ir (lageriui, 
rime ir daugiau liana šių dar
buotojų. k. a. pp. Katauskienė, 
8. Nutautionė. M. Aedienė. P.

Kriminaliam teisme pasi
baigė byla žmogžudžių Kddie 
Brislanc ir Robert (’urter. Jie
du abudu kituomet buvo už
puolusiu apiplėšimo tikslais 
Crnivford teatrą. Tenai jiedu 
nužudė to teatro valdytoją 
Mills.

Prisiekusieji teisėjai abudu 
atrado kaltais. T’rislane nu
baustas miriop. Gi (’arter — 
kalėjimu ligi gyvos galvos.

šinndie (’liienpo- kalė,jim•» 
laikomi hh penki milmii.-ii 
mirties bausme žmogžudžiai.

Be pasmerktojo Bri-lane v- 
ni F ra n k Za gar. kur' kituomet 
nužudęs du žmogų arti. Burn
iniu). Paskui seka Krank Cam- 
pione. Tinimas Errico ir Ni- 
cliolns Vatui. Visi apkaltinti 
visoje eilėje žmogžudysčių.

Pagalinu- mirties bausmės 
laukia ir Artlinr Haensel, bu
vęs kareivis, kur.' pernini nu
žudė savo jauną moterį, intar- 
dnmns ją neištikimyliėje.

Turi prasidėti byla visos ei
lės socijnlistų, kaltinamų sno- 
kulbinvimo prieš šalies vy
riausybę. J uos teisman patrau
kia valstija.

Renkami kelinta diena pri
siekusieji teisėjui. Bet neleng
va tuos parinkti. Tai viena, 
tni kita pusė nesutinka su tei
smo pakviestais žmonėmis.Nes 
kiekvienas kandidatus luti p:t i 
sisakyti apie savo įsitikini- 
mus.

Dar keletas dienų prileis 
kol Ims sudnrytns prisieku
siųjų suolas.

KALINIAI BEDARBIAUJĄ.
________

Valstijinin kalėjinK^JollCte 
viršininką* Zimmer vienam su 
virinkime kalbėilmniis pareiš
kė, jog blogai esama >u kali
niais, nes ne visi jie turį nuo
latinį užsiėmimą. Sako, di
džiuma kalinių liednrhiaują ir 
tik veltui maitinami.

Tas e>ą todėl, kad gyvuoja 
ajMlrnudžiantieji durhą įstaty
mai. Tie neleidžia kaliniams 
dirbti darbus, kokie yrn kenk
smingi darbininkų unijoms.

GAL UŽDRAUS MOTERIMS 
RŪKYTI VIEŠOSE 

VIETOSE.

Aldi-rmanns Adamovski iš 
28-0* wurdos pranešė, jog jis 
miesto tarybai puriuosius su
manymą uždrausti moterims 
rūkyti viešose vietose mieste.

Aljiermanas sako, kad nn 
«lni j<i duktė nuėjusi teatran. 
Atmainos metu jinai inėjusi 
imšnlinin re* t oru na n. Tenai ko 
neapulpusi nuo dgarvtų du
rnų. linkusios moterys ir jau
nos mergaitės.

Tiesiog įtaisus daikto-! 
Nikė Adamowski.

pa
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GYDYTOJĄ UŽPUOLĖ PLĖ
ŠIKAS.

Pavyko perkalbėti plėšiką.

Dr. 1], C. Dudley. 242 Enat 
IValton plnre. sugrvžęs po ap
lankymo .MTgnneio žmogaus, 
arti savo namų sutiko npsigin- 

I khivnsj revolveriu plėšiką.
Šilas gydytoją susistabdė ir 

liepė jam iškelti augštyn rnn- 
i kas.

“Tamsta negali taip dary
ti”, tarė j plėšiką gydytojas. 
“Argi tamsta nežinai, kn<i jei 
mane pašautum ir pavyktų 
tamstą pagauti, tuomet, lieabe- 
jonės. at.-idiirtiim jk» kartuvė
mis.“

“Iškelk rankas ir duok pi
nigus, arba tuojau- žųsi“. at
kirto plėšikas, laikydamas ran
koje revolverį.

“O. ne. aš manau tamsta1 
taip nepasielgsi ”, atsiliepi* vėl 
gyilytojas.

“Gerui, tad atsigulk ant 
šaligatviu, gi aš iškrėsiu kiše
nių.- ”, sekė plėšiko įsakymas.

Sujudėjo plėšiko rankoje 
revolveris. Ir kuomet gydyto
jus vis laikė rankas nuleidęs, 
staiga piktadaris apsisuko ir 
pabėgo, palikęs šaltu prakai
tu aplietų gy<lytoją.

Apie visą tą atsitikimą j»h 
siik'ojo pats gyilytojas.

Kni-kas nuomnniauja, knd. 
turbut, plėšikus turėjo neiižtni- 
s»<ą n-voiverį. Bet galėjo jis 
tnip|>nt sii-igrilinti savo ama
to. arba galėjo pajusti tuo 
momentu kokį nors pavojų.

Gydytojo šaltas pasilaiky- 
nuis išgelia-jo kiek pinigų, | 
kokius su -hvinti turėjo. ,

Suareštuotu- Boy Phillip-. 
2865 Mclz-an avi-., nž vagiliui 
antonmhilių.

ti
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Turiu patyrimu 
moterių 1lgo*e: rū
pestingai prtllu- 
rlu ligonę Ir kūdi
ki laike Ilgos.

Chicago "Ielephone Company
32M So. liolMct] Si., Clikugn, IU.

r

Rt» veikalas yra labai grnlus Ir pirmų kartu Imliam** Rhrboygane S 
E todėl visi atsilankykite Apart teatro bu* Ir kitu pnniarglnlmt;.

NuoiUntilnl ksirCia KOMITETAS. E

mtiiimiiiniimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiimiuimiiimiiiiiiiiimiuiitin

I LAISVĘ ŽENGIANT’
------------------ Beucia ------------------

Draugystė švento Kazimiero

Nedėlioj, 16 Gegužės-May 1920 
parapijinėj svetainėj. ’ 

Pratilta 2 v*L po pirty
|Lincu suniirteJem- 23r. \ alkani- nno 10 metų lOr.
0, 

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 81

Katnp. 4® Ooort 
R**. 1SM W. 4® Avcaur 

Telefonas Cicero Best
Ofiso Cicero 4® 

KALBAME LUTI VILKAI

j V. W. RUTKAUSKAS
■■
M■
■

ADVOKATAS
OrUaa Illdmteetyj: 

29 South La Šalie Street 
Kambarį* 224

TeL Centrai «S®0

■1

I=

■
IŠ TOWN OF LAKE.

Muzika A!exanders Jazz Band Prašome visus atsilankyti

*

32 PL ir Auburn Avė.
|i*ngn Ur. VpataL

Vakarais, 812 W. 33 St. 
TeL Tonis tesi

Ilaltic Cytisullalion Burrau, Ine. 
35 So. Iieartmm KL Chlcspi.

Room 204
---------L--------------------------------------

LAIŠKAS “DRAUGO" 
REDAKCIJAI.

priklauso 
žodis, liet 

Tiesa, tu-

PEAMAT0MI PUIKUS UŽ- 
DERĖJIMAI PRANCŪ

ZIJOJE.

uuuavuj, ucguz/iu 196U
Schoenhoffen Svet. MUvaukec ir Ashland Avė.
1'nuliui 1:M ,«|. tuk. |i*i>t> perkant mm nrnų lOr. Frt<- .įtinu Mc.

Didelis Balius
■ HingU — —

v

..Draugyste Sv. Petronėlės
iiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiimiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii!in

Nedėlioj, 16 Gegužio-May 1920 
šv. Jurgio Para pi j o» Svet.
I'rmlil* C-.30 tai. inKarr

FASFORTV IlI.ANKAH 
1'II.nOME

. DYKAI.

Valdyba.

Tyla.

4

Paryžius, geg. 12. Prnn- 
ruzijo* žemdirbystė* ekspertai 
pilnai įsitikinę, knd |»o javų 
pjutie* per ištisus metus visa 
Pnuicuzija Ims aprūpinta nuo
sava duona. Ne* pmmatomi 
javų užderėjimai tokie puikus, 
kokie senai Prancūzijoje yra 
buvę.

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.” 

tHHMiMMI**1**11******

Gegužės 15 cL, vakare, p. J. 
Elijošiaus svetainėje kalbės 
kun. dž. Mironas, kuris nesenai 
yra atvykęs iš Lietuvos. Town 
of Lake lietuviai skaitlingai 
susirinkite, nes kun. Mironas 
daug papasakos žinių iš mus 
tėvynės, Lietuvos. Prakalbas 
rengia Tautos Fondo 39 sky
rius.

'r Dr. M. T. STRIKOL’IS "
1JETVV1S 

Gydytoja* Ir Clilruritas 
on«»: 1757 W. 47111 BL.

(47 Ir IVimmI c*t.) 
Vulantloa: 10 ryto Iki 2 |x> piety. 
C10 Iki 1:10 vakare Modaliomis 
» Iki 1S rytui*

Tol. Bouh-vard 100 
Kc*. 20 U W. 431-.1 Htnut.

Tol. Mt-Klalr-y 203

==
s

............... Parencta*--------------

JAUNU VYRU KLIUBO
NEDĖLIOJĘ GEGUŽĖS (MAY) 16 D., 1920 M. 

Chernaucko Darže Lyons. HL
Pradžia 9 vai. išryto . Įžanga 25c.

Lekienė, J. Nntautaitė, K. 
Blukšnaitė, J. Stirbaitė, M. 
Mikšaitė, O. Trakšelaitė, I). 
Jurgutaitė, pp. V. Petkeviėia. 
M. šiauriu vėliniu A. Gincaus- 
kns, P. Paukštis ir daugelis ki- : 
tų, kurių nė pavardžių nepa
menu. Šitie ir pamirštieji as-

Gerb. “Draugo“ Redakcija. 
Meldžiu širdingai pranešti, 

kad pas mane randasi laiškai 
sekančioms y pa toms:

Krank Urbenaa, iš Bagamo- 
lų, Viduklės parapijos.

Stanislovas Bukas iš Žvirz- 
dės, Naniakšf’iu parapijos.

Juozapus Tamošaitis iš Prat- 
valkų, Namnkšėių parapijos. 

Jonas Danis iš Nnniakšėių. 
Povylas Audus nuo Milkin- 

tienės. paštas Nemakščiai.
John W. Dimsha, 

3431 IbneraJd n ve., 
Chicago, III.

I
E

į
= Kviečiant* rtaua lietučius ir Italuvalt/*. mdu> (r jaunus ataltan. 

kyli unt musu didelio balta u* Kurie a 1*1 lankysi t e. vtal busite kuoge- 
• muštai ut<*nėdlntl Ir |»riestokai t* Iki rnltaj. M utį k* turėsime brolių 
Kartui ll u

fko'NCERTAŠl
IR BALIUS
■ ■■ Hr-ncta -

S Liet. Rubsiuviu Unijos Skyrius 269 ■

II
■■I■

I'rorrnmoa suoldo* l* *oly. dusiv ir choro Kvicfiam* vi*u* nuo. 
BlrdUal »t*1 lankyti

iJrt. Kuba. I n. Sky. 300 A. C. W. A.

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodamo už žeauauaią kainą, kur kitur taip ucgauaL 

Mašinėlių Laiškam* drukuoti ir at'um darbams yra naujau
sios mados. Uflaikom visokias laikrodžius, žiedus, fiiubi- 
nius ir deimantinius; gramo fonu* lietuviškais rekordais ir 
konreninių geriausią, armonikų rauon) ir prūsiškų įšdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bome rLaokius ženklus draugystėmis taisome laikrodžius ir 
muzikui iškus inst r i mentus atsakančiai

j Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVK, CHICAGO, ILL.

Telefonas: DROVEK 7309
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