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Prancūzija Kaip Tik Nepa
tekus Sovietų Valdžion 

BALŠEVIKŲ SUOKALBIA-
VDMAI PRANCŪZIJO

JE. 

Norėta įsteigti radikaliai so
vietai 

Paryžius, geg. 19. — Jei tik 
butu pavykę? generalis darbi
ninkų ~inrln.a5" Tt?Oj A ittliŪŪ-
zijoj, kur? buvo pradėtas su 
gegužės 1 diena — socijalis-
tų šventėje, tuomet visoj ša
lyj bolševikai, butu įsteigę so
vietus ir butu buvus nuvers
ta vyriausybė. 

Taip tvirtina vietos polici
ja, kuriai pavyko sustkti apie 
tai kuoaiškiansius prirodymus 
pas suareštuotus bolševiku va 
du*?. 

Apie tai dokumentų atras 

vo Įsteigti net 7-ni sovietai, 
katrie butų ėmę veikti, kuo
met butų išsivystęs streikas. 

Vienas sovietas buvo gata
vas ir Paryžiuje. 

Bolševikų vadai buvo gau
siai aprūpinti Maskvos bolše
vikų valdžios rubliais, gi tie 
rubliai buvo apdrausti banko-
se depozituotais deimantais ir 
kitokiais brangiais akmenė
liais. Su savimi jie turėjo 
daug ir arukso. 

Ką sako vienas bolševikas. 

Tarpe suareštuotų svarbus 
bolševikas yra prncuzas Ro-
ppoport. J is praeitą rudenį 
buvo kandidatas parlamentan. 

Jis yra atviras radikalas. 
Sakosi jis žinojęs, kad busiąs 
suareštuotas. Pripažino jis, 

sugriauti 

GALI BŪTI BLOGA SU 
MAISTU. 

Šaltas oras kenkia daržovėms, 
ir javams. 

S. VALSTIJŲ PILIETIS 
MASKVOS KALĖJIME. 

BOLŠEVIKAI KAUJASI SU 
ANGLAIS PERSIJOJE. 

Albany, N. Y., geg. 19. — 

Dedamos pastangoj jį paliuo-
.-. suoti. 

Washingtf». geg. 19. — Mas-
Laikraščio lįirm and Home j kvos kalėjiflee ilgas laikas lai-
redaktorius , Herbert Myriek j komas Suv. Vafctijų pilietis, 
rašo, jog blogas oras iš pava- j Nenophon E. Kalaniatiano iŠ 
sario gali padaryti blogus už-
derėjimus javų. i r tuomet Suv. 
Valstijoms gali pritrukti mais
to. • 

Užderėjimų pasekmės, sako 
jis, bus tikrai žinomos praė
jus 90-tims dienų. 

Jei butų blogi užderėjimai, 
tad ateinančią žiemą maišias 
butų labai brangus, Reikėtų 
mokėti sviesto svarui $2, kiau
šinių tuzinui $3, bulvių buše
liui $15 ir miltų bačkai $40. 

Tai bent butų laikai. 

Chicagos. 
Kalėjime jam esant jo svei

kata taip pablogėjusi, kad jis 
kuoveikiaus turėtų but paliuo-
suotas. Nes kitaip jam grumo-

Londonas, geg. 19. — Laik
raštis Times gavo žinių iš Per
sijos sostinės Teberano, kad 
ties Astara bolševikai perėję 
Persijos rubežių. 

Bolševikai pranešė, kad jie 
su- persais neturi nieko, bet 
anglą kariuomenė turinti išsi
nėšinti iš Persijos. 

Kai-kuriose vietose jau Įvy
kę susikirtimai bolševikų su 
anglais. 

ja pavojas 

PATARIA SUŠAUKTI TAU
TU SĄJUNGOS KONFE

RENCIJA. 

Rymas, geg. 19. — Tautų 
{sąjungos taryba pasiuntė pre-

Irjzideiuui n'iisonui patarimą su 
bol- šaukti tautų sąjungos pirmąją 

kuo-: konferenciją šimet lankrityj 
Pareiškia-

ta užgrobtuosiuose raštuose j kad tikrai norėta 
Boriso Suvorino rezidencijo I dabartinę vyriausybę. 

laikraščio redaktorius ir jis : negalitume pavartoti 
suareštuotas, kaipo suokai-! ševikų aukso tuomet, 
biautojas prieš valstiją, • met anglai su prancūzais pa-1 mieste Brusselyj. 

Suareštuoti ir kiti radikalą j vartoja auksą kovai prieš mus j m ^ J°S miestas Geneva tam 
vadai, pas kuriuos .atrasta!-Rusijoje?" sako Roppoport. ****• dar neparuoštas 
daug uždraustų raštų. j "Aš kaltinu Generalės Dar

bo Federacijos prezidentą Yo-
uhaus. kurs mus pardavė yy-

Poličija'turi prrrodymų, kadį riausybei/Jis yra reakeijonie-
Įvairinose Prancūzijos mies-įrius buržujas. Gi mes esame 
tuose su gegužės 1 diena bu- j revoliucionieriai socijalistai." B^rezina upe, praneša bolševi 

kai, vienoj vietoj bolševikų 
kariuomenė atbloškusi lenkus. 

7 sovietai buvo Įsteigta 
BOLŠEVIKAI ATAKUOJA 

LENKUS., 

Londonas, geg. 19. •— Ties 

Kalamatian yra baigęs Chi- i 
cagos universitetą. Pirmiau j 
jis tarnavo amerikoniškam i 
konsuliate Maskvoje, kaipo ko-' 
mercijinis. patarėjas. 

Bolševikai ji intarė šnipu ir, 
suėmę, uždarė kalėjiman. Ar
ti pusantrų metų jis vaitoja 
kalėjime. 
Valstybės departamentas pa

skelbė, jog jis senai darbuoją-
sis tą pilietį paliuosuoti. Bet 
vis tbe pasėkimų. Tomis dieno- i 
mis jo paliuosavimo klausime i 

NESUSEKAMAS CARR-
ANZA. 

Turkai Nacijonalistai Pasirengę 
f ulties Prieš Graikus 

SKAITLINGA TURKŲ AR- i Komendantas sako, jog tur-
MIJA EINA PRIEŠ GRAI- kai su bulgarais graikus su-

KUS. 

Pakeliamas puolimas prieš 
Smirna. 

tiksią tarpe Tcbatalja ir Ad-
rianopolio, kur graikai pra
dėsią Trakijos okupavimą. 

Turke spaudos raštinė gavo 
žinių, jog Turkijos miestą Tre 

Konstantinopolis, geg. 19 --įbizondą apvaldę vietiniai bol-
I'l'IPŠJUK SilĮlirnjJ V|o;/ / . į y l 

zijoj, skaitlinga turkų armija 
užatakavo graiku kariuomene. 

• t'ovika;. 

kuri okupuoja tas 
Washington, geg. 19. — Iš 

Meksikos pranešama, jog re
voliucionierių valdžia tvarko
si. 

Bet Carranza su savo paly
dovu buriu pražuvo kalnuose. 
Ir niekur nesurandamas. 

500 MILIJONŲ DOL. PA 
ŠELPAI. 

Tuo tikslu mieste Įvykusias 
milžiniškos demonstracijos, 

apylinkes. į žmonių minios nutraukusios 
Smarkus susirėmimas Įvyko j turkų vėliavą ir išskleidusios 

tarjM' Magnisa ir Mėnamen, j bolševikinę. 
už 25 mylių rytuose nuo i 
Smirnos. 

40.000 turku ir bulgaru. 

Protestuojama prieš tai!-: 
sąlygas. 

Daugel Turkijos vietose su-
Turkų komendantas Adria- keliamos demonstracijos prieš 

nopolyj, europinėj Turkijoj, j taikos sąlygas. Protestuojama 
čia prisiuntė pranešimą, kad į prieš talkininkus, kad šitie 
tenai, ty. Trakijoj, 40.000 tur- j mėgina skaldyti Turkiją, ne
ką ir bulgarų pasirengę viso- atsižvelgdami i savo paskelb-

Des Moines, Ia., geg. 19. —J mis išgalėmis pasiuriešinti itus karės mein apsisprendimo 
ėmė veikti Ladv Marlins:, an- Henrv P. Davison iš Amer. i graikams. 'principus kiekvienai tautai, 
glų nelaisvių šelpimo komiteto Raudonojo Kryžiaus reikalau 
pirmininkė Rusijoje. 

Apie tai pranešta iš ameri
koniškos pasiuntinystės Co-
penbagene. 

ja 500 milijonų dolierių fondo 

BOLŠEVIKAI PUOLASI 
PRIfĮjrTOgVA. 

i KAS NORS TURĖS ĮVYKTI; Kinija, šiandie mažiau res-
pašelpai naujai atgimusioms KINIJOJE. i publika kaip Japonija, gi Ja-
valstijoms Europoje, pradėjus ponija šiandie žengia Vokieti-
Baltijos jūrėmis ir baigus Ad- į ̂ abs atsiduria ant naujos ga- jos j>ėdomis iš tų laikų, kuo-

dynės slenksčio. met ten viešpatavo žinomas 
, Bismarkas. 

Shanghai, geg. 10 (su vėli n-

rijatikos jūrėmis. 

Chicagoje Baigiasi Anglių 
Išteklius 

ANGLIŲ PALTKE TIK 
5 DIENOMS. 

Mažai visko atvežama. 

įgauti anglių. Nes didžiuma 
j mažesniųjų anglių sandelių 
j stovi tušti. Iš kaikurių san-
| dėlių anglys parduodamos bu-

CUKRAUS SVARUI 28c. 

Londonas, geg. 19. — I r čia 
pabrango cukrus. Svarui mo
kama jau 28e. Sakoma, kaina 
dar augščiau pakilsianti. 

Anglių pirkliai praneša, kad į sėliais kaip bulvės. Tik dar j 
neužilgo Cbicagai bus . daug laimė; kad jos pigesnės už 
vargo su anglimis, kurių vi- bulves. 
sai mažai čia atvežama. Ir an-j Perniai šituo laiku gyvento- j 
glių išteklius kasdien vis lab-jjai plačiai buvo raginami iš-
jaus siaurėja. |pavasario nusipirkti anglių 

Jie tvirtina, kad jei anglių!ateinančiai žiemai. Šjmet nė-
atvežimas nebus padvigubin-1 r a ko raginti. Nes nėra anglių, 
tas arba patrigubintas, Į pen
kias dienas išsibaigs anglių 

PAŠAUTAS KIKULSKI 
PASVEIKSIĄS. 

Vargas anglekasiams. 

išteklius. Tuomet antkart vis
kas riiieste turės sustoti. 

Nėra vagonų. 
Ant geležinkelių l>ėgių va-

Tai miestui vargas. 
Bet nemažesnis šiandie var

gas ir anglekasiams. Reikia 
atsiminti, kad anglekasyklos 

užtektinai anglims 

Suareštuotas šoferis, kurs ve
žė piktadarius. 

Londonas, geg. 19. — Iš 
Maskvos bolševikai praneša, 
kad jų kariuomenė Kijevo šo
ne pradėjo puolimą prieš len
kus. Matyt, nori atsiimti Ki
jevą. 

PRANCŪZAI APLEIDO 
FRAtfKFORTĄ. 

Sako, jie išlaikę savo žodį. 

- V a -Mayence. geg. 18. 

ta). — Šiandie Kinijoj lau- Kinijoj negyvuoja atsak£u_ 
imoji demokratija. Anos vietą kiama kokių nors dramatinių, . \ .• _ * I u/'ma milnarine autokratija, perversmui ir atmainą. Tos; 

atmainos turi sekti nepoilgam. Savimeiliai valdininkai. 
(Jai tai bus pasibaisėtina re-! X i e k a , n e . a l i pa>akvti. kiek 

kar prancūzų kanuomen, ap-1 vohucija prieš dabartine^ Ki-, K i n i j a ^ „ v v o n t o j ų ; Xlf.kūS 

NAUJAS GELEŽINKELIŲ 
DIREKTORIUS. 

Washington. geg. 19. — Mė
toje Walker I). Hines genera-
liu geležinkelių direktoriui žodi." 

leido okupuotus 
miestus, kaip tai Frankfortą, 
Darmstadtą ir kitus, paskelb
ta čionai. 

Prancūzų kariuomenės va
das apie tą faktą pranešė vo
kiečiams proklemaeija, kuriojo 
sako. "Prancūzai išlaikė savo 

Vokietijos nijos vyriausybe Pekine. O gal i -ų n e s u , k a i t o > X e , n i e k a m p 
ipks bekraujė revoliucija. • n w i k a l i n C T . 0fieijal5ai visur 
tset kas-nors turi įvykti. Nesi u„ , \ , , • «no ™;r;~ 

v ,. ,. • • * sakoma, kad turi 4<X) milijo-
visa šalis šiandie stovi kaip 

prezidentas Wilsonas paskyrė 
John Barton Pavne. 

Ta proklemaeija buvo išli
pinta visuose miestuose. 

. . . . •nejrauna 
sronu susikimšimas ir naujų. ^ . 

įvežtį vagonų. Todėl kasyklose 
i 

vagonų trukumas — tai svar 
biansios priežastys, kad šian-| 
die miestan nepastatoma rei-j 
kalingos kiekylbės anglių ir j 
maisto. 

Chicagoje ant pašalinių ge
ležinkelių bėgių, kaip jau bu
vo pranešta, stovi su prekėmis 
dešimtys tūkstančių vagonų. 

Geležinkelių kompanijos 
tvirtina neturinčios reikalingo' 
skaitliaus darbininkų, yjiač 
"svitehmenų", kad tiios va 

darbai pertraukiami. Darbi
ninkai nedirba ir negauna rei
kiamos pragyvenimui užmo-

! kesties. 
Kituomet visi protestavo, 

kuomet anglekasiai reikalavo 
gvarantuoto kasdien kasyklose 
šešių valandų darbo dienoje. 
Buvo sakoma, kad jie turi kas-

jdien dirbti po aštuonias va
landas. 

Šiandie daugel kasyklose ne-

Pašautas ir apmuštas stock-
yardų darbininkų organizato
rius Kikulski yra ligoninėje. 
Gydytojai skelbia, kad jis pa
sveiksiąs. 

Policija, savo keliu, ieško 
piktadarių. Suareštuota^ šo
feris Joseph Bitei, 24 metą, 
4732 So. \Vood gat., kurs su 
automobiliu vežė du piktada
riu, kuriuodu apmušė ir pn-

i šovė Kikulski. 
Bitei tvirtina, kad jis nepa

žįstas tų "razbaininkų.'' Bet, 
matyt, jis ' policijai pageidos 
daugiau. Xes, beabejonės, jis 
žino daugiau. 

Policija ieško Edvardo O'-
Donnell ir Elpitro Johnson. 
Tuodu daugiausia intariami. 

genas pristatyti į reikiamas j išdirbama nei šešių valandų*. 
vie-tas. Darbininkų nėra, nes } 

permažai jiems mokama. Kom-
panijos sako neturinčios iško 
mokėti. 

kompanijos ne 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
t CopytĘįkt. 

prieš tai nieko nesakoma. 
Seniau "angliniu badu" grū

mojo visuomenei anglekasiai. j į kelias dienas padėtis ant ge-

smarkiai darbuojasi paliuo
suoti geležinkelių bėgios ir 
tuščius vagonus kuoveikiaus 
pristatyti j reikiamas vietas. 

Sakoma, esama vilties.- kad 

Veronai 
, , . , i ; r , . , , . 

sukimšti šiandie tą daro geležinkelių 
j kompanijos, kurios "didžiai 
';]>«••!; nėjusios." 

Gal ivvks atmaina. 
vagonų, nes, į 
nfios pinigo. 

Nelengva guti anglių. 

ležinkelių pagerėsianti 
Nes uždrausta geležinkeliais 

vežti nereikalingas prekes ir 
daiktus. Pirmou vieton padė
tas maistas ir kuras ir viso-

fciandip žmo nnloi 

a. loe pragj-venimoi reikalingi 
tp.rpvais; i-,. ! » ' ' I > t « • ' .i r, i i r. 

ant kokio ugnekalnio. 
Čia atkeliamsieji žmonės tą 

gali ne tik nujausta, liet ir pa
stebėti iš Įvairių apsireiški
mų. Gyventuojuose apsireiškęs 
nepaprastai karingas ūpas. 
Žmonės siekia prie ko tai nau
jesnio. Visokią senobinę tvar
ką. Įpročius ir reakcijos pa
likimus norima sumaišyti su 
žeme. 

Kinija rengiasi pati save pa
tvarkyti. Tasai patvarkymas 
išsilies iš pačių žmonių, kat
rie tūkstančius metų buvo at-
vienėti nuo pažangos, nuo Eu-

| ropos kultūros ir buvo uždary- j p* r r jw aplink ryžius 
' t i augštomis muro sienomis 

nų gyventoju. 
Tai kolosalė šalis. Rodos, 

pakilusi užgrobto visa žemės 
puskamuolj. 

Bet taip nėra. Nes nėra 
i-eikalingos kultūros, vienybės, 
susiklausymo. Žinomi čia ki
nams tik vieni streikai ir boi
kotai. Išreikšti savo nepasi
tenkinimą kuo-nors kinai ne
turi jokių metodų. 

Dideli žemvaldžiai juos iš
naudoja. Nuo tamsos ligį aam-
sos jif. dirba pusdykiai. Už
darbiu neužtenka nei maistui. 
Per dienu-dienas kasasi jie 

Pur-
! vynę jie gema, auga, pasensta 

Pati sau priešininkė. j i r numiršta. 
Kinija pati sau yra baisesnė i Tas yra taip todėl, kad val-

priešininkė už pavojingiausius : dininkai nesirūpina gyvento-
| išlaukinius priešininkus. Kiek-j jų padėtim ir likimu. Kinijos 

vienas tą pripažįsta, kas tik j valdininkai yra atkariausi sa-
šitą šalį nuodugniau studijuo- vimeiiiai. Rūpinasi tik miosa-
ja. Vais reikalais. Jie darbuojasi 

Ligšiol Kinija buvo daugiau ir svajoja tik apie savo 
! niekas, kaip tik militaristinė jmens išaugštinimą, kad pa->oi 
i šalis, pilna purviniausių poli- (.turėti užtikrintą lengvą g>vC 
jtikierių. Visas laikas ji buvoinimą. 
stipriai subraklinta visokian- Tokia padėtis negali ilgai 

tęstis. Ji jau prilimpa liepto 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Gerai numaniau, kad esu ką tokį pamiršęs. Juk ši vakarą 

išmokomos algos. Turiu tuojaus eiti ir gauti kas man priguli. 

šios rūšies burtais ir brutaliai 
j Įpročiais. Tai visa Kinijai y w | į į į Xes 'gyve'ntojZnejučio-
:kur-kas didesn.s priešininkas. | m i s flt1)mida K i n i j a i a u 5 t a 

ka.p kad tokia Japonija. | n a u j o j i g a d v m , 
Tikrai pasakius šitos šalys j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

netoli atsilikusios kita nuo j 
kitos. Kaip vienur, taip kitur 
pirraon vieton statomas mili-
tarizmas, valdančioji žmonių 
klika. Šitos uždavinis—neleisti 
g\-ventojams nei pagalvoti a-
i>ie kokias nors reformas ar
ba kokias nors teises. 

/ 

ORAS 
GEGUŽĖS 19, 1920. 

Cbicago. — Išryto lietus; 
paskui gražus oras; vėsiau; 
rytoj giedra ir šalta. 
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D R A U G A S Trečiadienis, gegužės 19 1920 
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M£^m&L3m%Z3m£ZZma j torius sakė, kad ir Vilnų Tres-
UETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS [ tas ir Medvilnės Trestas abu

du yra šunpelniai. Jis minėjo 
pavyzdžių,kad kaikurios audė
jų kompanijos turėjo pelnolOO 
nuošimčių, jis įvardino viena, 
kompanijų, kuri savo šėrin'ui-
kams išdalino 300 nuošimčių 
dividendos. Pirm poros savai
čių daugelis vilnų ir mc Jvilnių 
dirbtuvių apgarsino savo divi
dendas (pelnų padalinimus). 
Kaikurios siekia 100 nuošim
čių. Rūbų brangumas paskuti
niais penkeriais metais pakilo 
daug smarkiau negu kitų gyve
nimui reikalingų daigtų. nors 
audėjai darbininkai būvu taip 
menkai apmokami tuo pačiu 
laiku ir dar pasitaikė suiraži-
nimo jiems. 

Stebėtina, kad apie nerima
vimus audinio dirbtuvėse taip 
maža girdėti ir kad tie nerimą 
vimai taip mažai. 

5> 

kasdiena išskyras nedėldienius. 
PRENUMERATOS KAINA: 

CHICAGOJ IB l /->:'. -N V J t : 
Metams $6.00 
Pusei Meta 1 M 

SUV. VALST. 
Metams - $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata, inokasi 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 ižperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruota laišką. 

"Draugas" Pnblishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 6114 
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Xew Bedford'o audėjų strei
kas turbūt yra tiktai pradžia 
daugelio ir didelių streikų vil
nų ir medvilnės (bovelnos) dir
btuvėse Suvienytose Valstijo
se. Audėjų Darbininkų Sųjun
ga (United Textile "\Vorkers) 
reikalavo pakelti užmokestį 17 
ir pusę nuošimčio, kuomet ei
nančioji su ana lenktyn Su
bendrintų Audėjų Darbininkų 
organizacija (Amalgamated 
Textiles AYorkers) pareikala
vo padidinti mokesti 50 nuošim 
čių ir darbų apriboti 44 valan
domis savaitėje. United Tex-
tile AVorkers (Audėjų Darbi
ninku Sąjunga) priklauso prie 
Amerikos Darbo Federacijos, 
o Amalgamated TextUe "\Vor-
kcrs (Subendrintų Audėjų Dar 
~6ihinkų organizacija) priklau
so prie Subendrintų Kubų Dar
bininkų (Amalgamated Clo-
thing "VVorkers). 

Vilnų ir medvilnės (bovel
nos) dirbtuvių darbininkai il
gus laikus, gaudavo mažiausia 
uždarbio visose Suvienytose 
Valstijose. Viena darbdavių 
kuopa duoda lėšų įstaigai va
dinamai National IndustriaI 
Conference Board (Amerikos 
Pramonės Konferencijos Val
dyba). Ta Įstaiga renka žinias 
ir skaitlines apie pramonijų. 
Iš šitų žinių pasirodo, jog ka
rės pradžioje vyrai medvilnės 
(bovelnos) dirbtuvėse viduti
niškai gaudavo $10.00 i savai
tę, o moterys $7.70. Tuo pačiu 
laiku vilnų dirbtuvėse vyrai 
vidutiniškai pelnydavo $11.52, 
o moterys $8.70. Kovo mėn., 
1919 vyrai medvilnės dirbtuvė
se gaudavo $17.10, o moterys 
$32.75. Tame pačiame mėnesi
ne vilnų dirbtuvėse vyrai už
dirbdavo $18.51, o moterys 
$13.46. 

Tie darbininkai, kurie karei 
prasidedant gaudavo mažiau 
negu reikia šeimynai pragy
venti, karei besibaigiant buvo 
dar nelaimingesni, nes gyveni
mui pabrangus tiems darbiniu-' 
kams dar daugiau nepriu kda-
vo. Tiesa, pereitais metais 
jiems šiek tiek pridėta prie 
uždarbio, bet labai abejotina 
ar tas pridėčkas yra laip di
delis, kaip didelis buvo gyven
imo pabrangimas tuo pačiu 
laiku. 

Penkeriais paskutiniais me
tais audėjų dirbtuvėms teko 
nepaprastai daug pelno. Sena
torius Copper nesenai kalbė
damas Senate pavadino jas 
šunpelniais (profitierninkais). 
J is prirodė. kad medvilnės (bo
velnos) kaina pakyla 1800 nuo
šimčių kol ta medvilnė iš laukų, 
kur auga. ateina iki tam žmo
gui, kuris ja sunaudoja. Sena-

Am. Liet. R. K. Kunigų Sąjungos 
Konstitucijos Projektas. 

Atkeleiviai. 
Karės laiku mažai atvažiuo

davo i Amerikų ir deito pap
rastai nebūdavo perdaug ne
mokančių amato darbininkų 
galinių pasamdyti, kaip tat 
buvo pritirta senesniais me
tais. Atkeliaujančių trukumą 
dabar sukelia daug sunkių 
minčių daugeliui žmonių. 

Nemokantieji amato darbi
ninkai galėdavo pelnyti tiek. 
kiek pakildavo gyveninio 
brangumas kai kuriose darbo 
šakose. Kaikuriose pramonėse 
jie net pelnydavo viršaus, ne
gu pabrangimas išnešė. Iš to 
pasirodė, kad darlio apinokes-
tis tose šakose pasidarė auk
štesni;; negu buvęs tada, kada 
daug žmonių atkeliaudavo iš 
svetur. Nors tat buvo labai 
naudinga iš uždarbio gyvenan
tiems žmonėms, tečiaus juos 
samdantieji ėmė nusiskusti 
tuomi. 

Imigrantų Komisijonierius 
(t. y. valdininkas, kuriam Suv. 
Valst. Vyriausybė pavedė pri
žiūrinti atkeliaujančių iš kitur 
žmonių dalykus) sustatė ra
portą apie tai. kaip ii'pfjinui 
bus tada. kada šalis griž j pap
rastų laikų gyvenimą. Komi
sijonierius tikisi, kad daug 
atvažiuos žmonių iš Balkanų 
Viešpatijų (Bulgarijos, Ser
bijos. Jugoslavijos, Allwmijos. 
(Jrekijos) ir iš Turkijos. K 
Italijos, turbūt, atvyks kiek 
atvykdavo iki šiol nors atsta
tymo darbas Prancūzijoje a-
titrauks daugeli tų. kurie šiaip 
butų keliavę i Šiaurinę ir Pie
tinę Ameriką. Tečiaus tuomi 
žvilgsniu reikia pažymėti, kad 
Prancūzijos reikalai galės a-
titraukti tiktai tiek Italijos 
darbininkų, kiek prieš karę jų 
sunaudodavo Vokietija ir dėl
to italų atkeliavimas j šią ša
lį nesumažės. 

-Mintijama, kad negalima į-
spėti kokis bus skaičius sla
vų atkeliaujančių į Amerikų. 
Viskas priklausys nuo to, kaip 
pelninga bus gyventi žmonėms 
naujose slavų viešpatijose. 

Galima tikėtis, kad vokie
čių ]*> kiek laiko ims keliauti 
daugiau negu būdavo iki šiol. 
Daugeliui rodosi, kad ekono
minis Vokietijos gyvenimas 
taip suirs, kad daugelis žmo
nių bus priversti keliauti ki
tur, jei-gu taikos sutarties są
lygos netaps permainytos. 

Tuomtarpu tie vokiečiai, ku
rie dabar pateko po valdžia 
tautų, buvusių jų pavaldinė
mis, keliaus kitur laimi skait
lingai. Suvienytos Valstijos 
bus gera priebėga labai dau
geliui tų žmonių, nors pieti
nė Amerika ir Australija, vei
kiausiai, patrauks daugelj. 
kadangi jiedvi padaugino sa
vo pastangas įgauti danginu 

(Pabaiga) 

22. Visatinasai Susirinkimas 
a) leidžia naujus Sąjungai Įs-
tatus, arba, prireikus, maino 
senuosius, b) patvirtina nau
jus narius, t^išbraukia negei
stinus, d) galutinai sprendžia 
didžiuma balsų visus Sąjungos 
reikalus; tik jos panaikinimo 
klausimas sprendžiamas yra 
% esančių balsų. 

23. Visatinis Susirinkimas 
renka tris delegatus į Komisiją 
kasai ir Sąjungos knygoms 
peržiūrėti. 

24. Susirinkimą atidaro Cen-
tralis Prezidentas, o veda pir
mininkas tam sykiui delegatų 
pavadintas. 

25. Nutarimus surašinėja Se
kretorius taip-pat tam kartui 
aprinktas. 

26. Visi Sąjungos Susirinki
mai prasideda ir baigiasi mal: 

da. 

VII skyrius. Valdyba ir jos 
priedermės. 

A) Centralė Valdyba. 
27. Centralė Sąjungos Valdy 

ba susideda iš šešių narių, vi-
satinojo susirinkimo renka
mų vieneriems metams, t. y. jganizacijų veikėjams, 
prezidento, vice-prezidento, se-! 

dinėja į banką jog vardu kai
po iždininkas-Treąsurer. • 

35. Iždo globėjai, kas pusė 
metų, peržiūri iždininko sąskai
tų knygas ir iš iždo stovio iš
duoda apyskaitą Centrui bei 
Visatiniam Susirinkimui. 

36. Centro Valdybos nariai 
susirenka kas trys mėnesiai. 

37. Centro Valdybos susirin
kimas būva teisėtas, jei sueina 
bent keturi nariai. 

38. Centro Valdybos susirin
kimuose sprendžia balsų di
džiuma, pasidalinus-gi balsams 
lygiai, ta pusė persveria, ku
rioje yra Prezidentas. 

39. Centro Valdyba mėnesiu 
prieš naują metinį atstovų su
sivažiavimą išsinnčia kuopoms 
apyskaitą iš Sąjungos darbų ir 
paduoda naujus sumanymus, 
kad kuopos galėtų juos apsvar
styti. 

40. Centro Valdyba arba tam 
tikra Komisija, apsvarsčiusi 
katalikiško mokslo šviesoje 
stambesniuosius viešojo lietu
vių gyvenimo Amerikoje reika
lus ir nuotikius, iškilusius iš to 
apsvarstymo^sumanynius ir pa
stabas įteikia ofieijalianįs or-

I š LIETUVOS, 

kretoriaus, iždininko ir dviejų 
iždo globėjų. 

28. Prezidentas sušaukia Visa 
tinąjį ir Centro Valdybos na
rių Susirinkimus: pirmininkau
ja Centro valdybos susirinki
muose ir su kitais Centro 
valdybos nariais sušaukia ne
įprastuosius visatinuosius 
susirinkimus. 

29. Viee-prezidentas reikalui 
parėjus visame pavaduoja pre
zidentą. /. 

30. Sekretorius veda Sąjun-

B. Provincijų Valdyba . 

41. Kiekviena Sąjungos pro
vincija turi pilną savyvaldą sa
vo ribose. 

42 Ka i i imm* r»r«>vir>r.iin V ? l -
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dyba susideda iš trijų renkamų 
vieneriems metams asmenų: 
Pirmininko, Iždininko ir Sekre
toriaus. 

43. Provincijos pirmininkas 
sušaukia provincijos kunigų 
susirinkimus, juos atidaro ir 
veda. 

44. Provincijos* Sekretorius 
gos narių sąrašą, atlieka ofici- v e < j a provincijos narių sąrašą, 
jale korespondenciją su prezi
dento ir savo parašu, surašinė
ja Centro Valdybos susirinki
mų protokolus. 

31. Iždininkas priiminėja i 
Sąjungos iždą aukas ir pinigi
nes narių įnašas, veda knygas, 
kuriose smulkmeniškai yra Įra
šoma Sąjungos inėmimai ir iš
laidos. 

32. Iždininkas turi teisę mo
kėti pinigus iš Sąjungos iždo 
tiktai gavęs Centralio Prezi
dento paliepimą, išduotą raš
tu. 

33. Iždininkas su iždo globė
jais kas trys mėnesiai daro fi
nansinio Sąjungos stovio apy
skaitą ir apie tai praneša Cen
trui bei Visatiniam Susirinki
mui. 

34. Iždininkas užstato kau
ciją ir .Sąjungos pinigus padė-

atke.leivių. Iš pačios Vokieti
jos galima tikėtis pirmiausiai 
atkeliaujant fabrikų dar'fi an-
kų, o po kiek laiko nuolatai 
didės skaičius atkeliaujančiu 
žemdirbių. 

Iš Anglijos turbūt atkeliaus 
tiek, kiek atkeliaudavo iki 
šiol. Skaitlius atkeliaujančių 
airių priklauso nuo politiškos 
padėties, apie kurią dabar 
nieko negalima sakyti. K.&-
misijonorius spėja, kad iš Ru
sijos pribus, kiek pribūdavo: 
žydų, veikiausiai, atvyks dau
giau negu iki šiol. 

Visi tie spėjimai stovi ant 
abejotinų pamatų. i>a: galima 
tikėtis,, kad atkeleivių. daugu
ma susidės iš vokiečiu lavų, 
rusų, žydų, grekų ir kitų tau
tų gyvenančių apie Balkanų 
kalnus. .Tei-gu slavų viešpati
joms seksi>. tai sumažės jų. 
keiiavir, r.s į Amerikį, bet ta
da jų vietą užims vokie-iai. 
kai}) skaitlingai pirm keleto 
metų keliaudavo slavai. 

visą oficijalę korespondenciją 
ir posėdžių protokolų knygą. 

45. Provincijos Iždininkas y-
ra sykiu ir Įnašų rinkiku. Jis 
surenka provincijos narių au
kas bei mokesčius ir ne vėiiau 
dviejų savaičių pristato Centro 
Iždininkui. Provincijos Iždinin 
kas taip-gi veda provincijos 
piniginių įnašų knygas. 

Prierašas. Dabar veikiančio
je konstitucijoje dar yra antro
ji dalis apimanti keletą gana 
svarbių dalykų: a) laikraščio 
leidimą, b) mokyklų įkūrimą, 
c) blaivybės platinimą, d) mi
sijų organizavimą, e) imigra
cijos sutvarkymą. Kun. D-rui 
Maliauskiui ir man rodėsi, kad 
tuos daigtus geriau yra palik
ti netraukus į konstituciją. 

Laikraščiui vesti jau susida
rė tam tikra kunigų ir nekuni-
gų grupė, kuri turi savo kons
tituciją ir sutartį padarytą su 
Amerikos Lietuviais Kunigais. 
Mokyklų kūrimas ir misijų ren
gimas yra tiesioginis klebono 
ir parapijos darias. Naujoji 
konstitucija pastotė principą 
nesikišti Į klebonų ' dalykus. 
Dešimties metų prityrimai pa
rodė, kad tas nesikišimas yra 
Imtinai reikalingas, nes klebo
nai negali būti po dviem juris
dikcijom. Užtenka vienos vys
kupo jurisdikcijos ant jos. 

Blaivybės platinimą aprūpi
na Suvienytų Valstijų Konsti
tucija, uždraus/tania svaigalų 
išdirbimą rr j>ardavimą. Be to 
yra tam tikra Pilnų Blaivinin
kų Draugija, turinti savo lai 
kraštį. 

Imigracijos klausimas šian
dien taip-gi stovi kitaip negu 
1910 m. Am. Liet, R. Kat. Su
sivienijimas Įgijo imigrantams 
namą. Pati imigracija labai su
mažėjo. Lietuvai tapusi nepri-
guhningn, valdžios lėšomis ap-
rupįs imigrantus į tas šalis,' 

Lietuvoje, mūsų tėvynėje 
gražu. Pavasaris ankstybas. 
Žieminiai javai žaliuoja ir 
smarkiai, šuoliais skuba augš-
tyn, rodos, norėdami prisiek
ti savo gaivintoją, skaisčiąją 
saulelę. Pavasario pasėliai ne
nori atsilikti nuo žieminių. 
Laukų išvaizda duoda daug 
džiaugsmo Lietuvos žmonėms. 
Ir pati Lietuva stovi pavasa
ryje. Jos vaikai rūpinasi ja. 
J ie netiktai žarnelę aria, akėja 
ir sėja, bet apdirbinėja ir po
litiškus dirvonus. Į seimą, ku
riam dirvą rengė jau senai, 
jie stengėsi išrinkti geriausius 
iš savo tarpo gnidus, kad Sei
me atneštų puikius vaisius. 
Bet kiek visokių prietikių ko
lei tapo surasti parinktieji, 
kolei ta politiška sėkla tapo 
pagaminta. 

Sunkiau dirbti politikos dir
vonuose, kaip laukuose žemę. 
Stoka teisingumo viską truk
do. Štai ką rašo Kauno "Lais
v ė " : 

1. Kauno mieste rinkiniai ue 
visai tvarkiai vedami. Rinki
mų vietos ir rajonai sulig įs
tatymą turi būti nurodomos 15 
dienų prieš rinkimus (§ 49). 
Čia gi paskelbė tik balandžio 
13 d. Sąrašai buvo padaryti 
labai tendenciniai. Daug lietu
vių nebuvo įrašyta. Pasitaisy
mo metu didžiuma įsirašė. Bet 
dabar rinkinių metu jie pasiro
do neįtraukti vėl į sąrašus. K > 
deH Kokiu tikslui Girdėt Vy
riausioji Komisija žadanti 
traukt sąrašų statytojus atsa
komybėn. Kai kurios Komisi
jos ne visai sąžiningai ieškojo 
sąrašuose balsuotojų pavard
žių. Greitomis peržiūrėję są
rašą — pasako neįrašytas, drą
sus žmogus užprotestuoja, pri
verčia dar kartą žiūrėt, ir da
žnai randa rinkiko pavardę. 
Nedrąsus, pikti ir nusiminę, 
keikdami ir valdžią ir žydus, 
nes jie dažniausia surašinėjo 
žmones, eina namo. 

2. Prie plakatų stovi krūva 
žmonių. Jų tarpe yra kareivių. 
Vienas kareivis agituoja už so , 
cial demokratus. Kitas karei-, 
vis jo klausia, ar tu žinai tuos 
ponus, už kuriuos ragini bal
suoti? Ar žinai kas yra Požė
la ir Bielskis? Atsako, ne. Tai 
bolševikų komisarai, kurie 
mūsų kraują liejo, mums gy
vastis atiminėjo, kurie plėšė 
mūsų tėvynę ir mūsų tėvus 
vargino. Ar žinai kas yra Lin
gys? Ne. Tai iš tų, kurie bol
ševikams einant į mūsų kraš
tų, rengė jiems kelią, šaudė 
mųs kareivius iš po krūmų, 
kurie pjaustė'telegrafus, tele
fonus, ardė gelžkelius, ki<\ len
gviau butų bolševikam-; paim
ti mūsų tėvynę. Už tai mūsų 
valdžia jį išsiuntė j Maskvą. 
Ar žinai kas yra Plečkaitis? 
Ne. Tai daug pakenkęs mūsų 
tėvynei savo boJševikiiaLs dar 
bais. J i s šiandien slapstosi nuo 
valdžios. Dabar žinai už ką 
pats nori balsuoti ir kitus ra
gini? Žinau, atsakė. O jie 
nuims visai ką kitą pasakojo. 
Tai mes tiems rup.„ atsimo-
kėsim. Reik pranešt savo drau
gams. Ir tuoj patraukė i ka
reivines. 

3. Krūvelė žmonių prie soc. 
iiaud. deni. plakato. Vienas 
socijalistas aiškina: Draugai. 

STEfl 
nebalsuokit už storpilvius, ju
dina .-u ponais: paėmę seimą 
baudžiavą įves. jumis ars. kaip 
pirmiau arę. — Ką .jau blevk- į Vyrę V MotCf^ Rl|bf Kin*" 
goji. mačiau baudžiavą, ilgai! njo p 
uyvenau. ir niekur kunigėliai 
žmonėmis nearė ir ponams ne
padėdavo mus skriaust. Bau
džiavos melu kunigai buvo 
tnų* vienatiniai užtarytojai. 
Cieilistai tai ars žmonėmis. Aš 
esu nuo Mariampolės ir ten i 

MUMIS istema ir mokyico būdu Jų* 
trumpu laiku išmoksite rišo ama

to. 
Mes turtine didžiausius ir geriau

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

Visuose siuvimo skyriuose masino* 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti tile ko* 
• - ... , . j kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa-

VienaS ClClUstaS d a k t a r a s pus- . sižiurėti ir pasikalbėti del sąlygų. 
k u t i n ę s k ū r ą lupo nuo biudno Patterns daromos sulig mieros, vi-
v i» • i , • . šokio stilia 
žmogaus. Aon kumetis parsi-jm&dų knygos, 
vežt i Kvietiški (verstas už 
Mar.) klausia ar turi 25 rub,-
jei neturi, nei iš vietos nepasi-
j.rUins. O jei toliau kur į kai
mą, tai be šimto nei iš vietos. 
O kunigtfiai kad ir toliausia 
pas ligonį dovanai važiuoja.-— 
Jus netaip suprantat, įsikiša 
trečias, čia kunigas su lazda gi
na žmones nuo neprietelių. 
Žmonės pasirodo suprantą, 
kame tiesa. Pramanytais pa
veikslais jų nesuklaidinsi. 

MASTBJt DESIGNING 
SCHOOL. 

i. i \ Kasti teka, Vedėjas 
IM N. STATE STREET, CHICAOO. 

•Tampąs Laks St , ant < tu labu 

PRAKALBOS PASKOLOS 
- REIKALE. 

Prakalbos Bonų reikale bus 
sekančiose kolonijose: 
Gegužės 

„ 19 d. Melrose Park, 111. 
„ 20 d Chicago (gv. Petro 

ir Povilo parap. 
, 23 d. AVorcester, Mass ir 

Elizabeth, R J. 
„ 30"d. Bristol, Conn, Pitt-

ston, Pa. ir Boehester, 
X. Y. 

Birželio 1 d. Bridgeport, Conn. 
Lietuvos Misijos 

Informacijos Skyrius. 

5» 

5> 

kur pasirodys žymus jų skai
čius. 

Oia išdėtosios prieicastys mu
dviem išrodė taip svarbios, kad 
abudu vienaip miiiti.įova. jog 
ta antroji konstitueijo> dali> 
yra visai nereikalinga šiais lai
kais. 

Kun. P. Bučys. 

L. R. KR. R. REIKALAIS 
MARŠRUTAS. 

Kun. J . Petraitis, L. E. Kr. 
Rėm. pirmininkas, dabartiniu 
laiku lankosi po Naująją An
gliją ir žada būti šiose vieto
se: 

Gegužio 19 Northampton, 
Mass. • 

20 Pittsfield, Mass. 
24 Athol, Mass. 
25 Orange, Mass. 

" 26 Greenfield, Mass 
" 27 Garduer, Mass. 
" 28 Fitebburg, Mass 
" 31 W. Lynn, Mass. 

Birželio 1 Nasiiua, N. H. 
" 2 Mandiester. N. H. 

" * 3 Haverbill, Mass. 
" 4 Meriden, Conn. 

8 Lewiston, Me. 
9 Rumford, Me. 
10 Naugatuck Conn 

Liet. Kolonijos Pradeda 
Judėti 

Pasiųstos visoms lietuvių 
kolonijoms aukų rinkimo Liet. 
Raud. Kr. Rem. "ąuGtos" ne
nuėjo niekais. Lietuviai pradė
jo judėti ir stengtis savo už
duotį atlikti. Štai šią savaitę 
atsišaukė jau kelios lietuvių 
kolonijos, kurių tarpe mažoji 
La Salle, III., su savo veikliais 
lietuviais pasirodė. Pareikala
vo informacijų ir pasižadėjo 
jai paskirtą "quotą" surink
ti. Daugiaus mums tokių ge
raširdžių tėvynainiu! 

J. Tumasonis, 
456 Grand St.. 

Brooklyn. N. Y. j 

s - -* 

OR. 6. M. GLASER i 

Praktikuoja 38 metai 
Ofisas S148 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St , Chicago, UI. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

OfISO VALAKPOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki S valan-' 
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards SS7 

9m • • > • • • • • • • • • • • • ą • • « • • " Š 

6 Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas . 
Ofisas: 1757 W. 47tU St, 

(47 ir Wood g a t ) 
Valandos: 10-ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedčliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tol. Boulovard 160 
Rcs. 2014 W. 4&rd Street 

Tcl. Mckinley 2«S 1 

-rr.'.'-'t.rta 

Dr. P. P. ZALLYS 
lietoms Deaįistas 

1H*7 Bo. MJcNgaa, Aveima 
m. 

*— 
Tai. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEJmSTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vasv 
.Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare ., 

47U SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatve* 

I i » ' f M ' . ' ! ' " " I 

Rarid. tSS So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarket SM4 i 

i Ai Ai ROTU, 
gydytojas b 

Specialistas Moteriške. Vyriška 
Vafto tr vtea chroniško hga, 

U * 4 So. Haisted S t , Chicago 
Telefonas Drover MtS . 

VALANDAS: 10—11 ryto 9—S po 
pfe*« 7—8 vak. IfedeUomis 19—19 d. 
>aa»aaaa»aa»aa>«aaaaa»«t>»< 

I * 

0 1 . J . SHM6LMAN 
Gydytojas ir Chinrrgas 
Ofisas 4936 W. 13 St. 

40 Oovrt 
Re*. l t » W. 40 Aveave 

Telefonas Cicero M 64 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME UKTCVTJKAI 

| Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* ir 

8 

1S9M fe. MehtKsa Ava. < 
Tllif—i patlmn Mt Ir Pstfcsa* SM0 
Chicagoj: 461& So. Wooi Mr. 

Ttt K<sv«s« v * ^ e n * 6i» Ud 7ia» 

—•m 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir ltetur>Skos 

kalbų, aritmetikoa knygvedyjrtė* ste
nografijos. tj-pewriting. plrklybos tei
sių. Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politlkini'.s ekono- __ 
aUjos, pillctystfs, daillara^yst^s. — 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto rkl i S* 
i raiandos po pietų: vakaraia nuo t 
iki 10 vai. 

DR. S. NASEUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ftn«M tr Oyrenlms »1et» 
SS6J So. Haisted 8tr. 

Ant Viršilom 1 ntvrt>«l Ktatc Bank 
ValmdoK nuo 30 iki 12 r>to: nuo 
2 :.<i 4 po pietų: nuo 7 iki 3 vak. 

Į Nedčltorrug m:o 10 tki 2. 
l»«fa«M «tr*s MM4 

3106 So. Haisted St.. Chicago. 

PffiKHE US T^VOS 7 A L 
STYBĖS BONU. 

JGSEPU C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

•0 KO. LA SALLE OTRJER 
Oyvanjno Tai. H&asboldt S3 

i TUcarals 9911 W. Js-nd 
te:. RookvraU «>»» 

I CHICAOO. TUU 
» • - — . • . . . . . - - - . . . . 
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i re< iadiuiii* gegužės 19 1920 DRSDGSS 
« -

LIETUVIAI AMERIKOJE 
K 

PERU, ILL. PITTSBURGH. PA. 

šv. Bedo kolegija. 

Nesigarsiname visuomenei 
dažnai apie save ir savo veiki
mą. Tas nereiškia, kad mes esa-
me apsnūdo arba be idėjų mok-, 
sleiviai. Kai-kurie moksleiviai, j 
rašydami apie save ir girdami 
savo universitetus, nori mus 
žemyn pastūmėti. 

Kaip kas nori gali kalbėti ir 
manyti apie Šv. Bedo kolegija 
ir j į lankančius lietuvius 
moksleivius, ši mokslo įstai
ga yra taip kaip lietuvių įstai
ga. Ji yra prielankiausia lietu
viams. Ji auklėja mušu tautai 
žmones nevien moksle, bet do-
roję ir tėvynės meilėje. Šita 
kolegiją papeikia tas, kuris iš
bėgo iš jos dėlto, kad kartoki 
jam buvo čia kvotimai. 

Lietuvių kalboje klesas turi
me ne du kartu j savaitę, kaip 

kas rašo. bet keturis, o žiemos 

Gegužės 9 d. Lietuvių Mok
slo Draugijos laikytame susi-

i rinkime, po apkalbėjimo bė-
jganeių draugijos reikalų, pa-
keita klausimas pirkimo Lietu
vos Laisvės bonų. Kadangi mi-
nėtoj dr-joj randasi keletas 
raudonukų (komunistų), kurie 
tuojau pakylo ir pradėjo riau
moti prieš L. L. Paskolos.klau
simą, šaukdami, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia nedarbiniiddš-
ka, kad Liet. Laisvės Paskola 
prapuls, kad Lietuvos Misija 
ne nuo lietuvių atsiųsta. Girdi, 
tik tada pirksim bonų, kada at
važiuos/tikra misija (suprask 
komunistų,). 

Bet kadangi L. M. Draugijoj 
didžiuma yra tikri lietuviai, rė
mėjai savo tautos ir neatsisako 

Ž O D I S 
PAŠALPINIŲ DRAUGYSČIŲ NARIAMS IR JŲ VADAMS. 

Kiekviename Amerikos lietuvių naujokyne, kur apsigyvenę bent J 
pora desėtku lietuvių Šeimynų, rasime Šv. Jono, Šv. Petru "ar \am pa-j 
našaus vardo pašalpinę draugiją. Didžiumoje jos yra keletos ar kelio- i 
likos metų senos. Mat užėjus karei, iš Lietuvos išeivijai .sustojus, Auieri-' 
kos lietuvių naujokiuai nebesididino ir nebesidaugino; ir pašaipūnų : 

draugijų skaitlius pastaraisiais metais taipgi uebemdausrino. Nemažai 
pašalpinių draugijų pastaraisiais metais buvo sutikę ir sunkenybių. 
Mat naujų narių mažiau j jąsias rašosi, gi anksčiaus nusirašę nariai sen
sta — dainiaus suser,.a ir daugiaus įniršta. Nekuriuuse kampeliuose 
patėmyta. kad tokios pašalpines draugijos sutiko sunk;; finansini kri-' 
•Ą. Viena tam iš priežasčių buvo pabaigoje 1918 m. siautusi influenza.: 
Tas pirmiausiai atsiliepė ant anglies kasyklų apieiinkiu. Ten nemažai 
senų ir tvirtų draugijų staigu buvo privestos prie baukruto. Vie
noms epidemija, kitoms narių išvažiavimai j didmiesčius, buvo ban-! 
kruto priežastis, i 

Influenza lengviau perleido draugijos esaneios didmiesčiuose. Į 
ten mat plaukė daugiaus iš mažesnių miestelių jaunimo ir draugijos 
turėjo progos ingauti naujo gaivalo. 

Pergyventi draugijų krkiai turėjo tuomet ma&Į reikšmę ant a-1 
bebios Amerikos lietuvių visuomenės. Buvo tai staigus ir tik finansi- į 
nis krizis. Blogumas dar priešakyje. Prieš Amerikos lietuvių visuo
menę stovi pašalpinių draugijų abelnas krizis netolimoje ateityje. A-! 
merikos lietuvių visuomenės vadai štai kų pjermato. 1920 metus p ra- i 
dedant Amerikos lietuvių Lietuvon tikrasis grįžimas prasidėjo. Ne-1 
reikia būti pranašais tvirtinant, kad' Lietuvai laisva tapus, iš Ameri
kos lietuvių daugiaus važiuos Lietuvon, negu išJLieiuvos Amerikon. 
Nemažai mūsų mažesnių naujokinų Amerikoje, vieno po kitam, bus vi
sai apleisti.!Vieni iš ten išvažiuos mėnesiu ar metu anksčiaus. kiti vė
liaus. Ten esančios draugijos sutiks savo galą. Tas jau nebus draugi
jų finansinis krizis, bet bus narystės krizis. Išvažiuojanti nariai, su-
lyg draugijų Įstatų, neturi teisės savo Įmokėtų pinigų atsiimti, nei 

'\z'i savo draugijoje narystės teisės Lietuvon parsivežti. Tik keli ilgiau-j 

tmmmm 

DETROIT, MICH. 

metu penkis. Mokinamės lietu- j , 0 : hom u ž m d o L 

vių gramatikos, sinteksės, reto j j ^ - ^ P i t t s b u r g h o d r_ 
nkos, Lietuvos istorijos, litera-! j o s M ^ ^ p i r k i t e L i e t u v o s 

turos^ ir gražkalbystės. Laip-j haį&yh ^ ^ 0 Ueiuv.d i š l a i_ 
smai už lietuvių kalbų ir g raž - ! b g n e p r i y a u s o u i y b ę i r a t s i_ 
kalbystę rra duodami lygiai L ^ į m ^ k o j ^ L i l k i t ^ 
kaip už kttas kalbas. Dėlto č i a » ^ Uetuvių Mokslo Draugi-
mokinantiems lietuvių kalbos .r j j o s i r - r k i t e L L . J ^ ^ 
iškalbingumo duodama du laip-1 t i k ^ ^ UetVLYOS Rėmėjas. 
smu, būtent: už kalbą ir iškal-' 
bingumą. Lietuvių kalbos mo-
kytojuin yra Anicetas Linkus, 
buvęs -Moksleivio55 redakto- j Uet ^ ^ s paskolos bonų 
nus, žinąs lietuvių kalbą ir; {1ŪIŪ&yiūįtoju komiteto susi-
Lictuvos istoriją, jaukinas įvyko gegužės S d., 

Čionai lietuviai yra pasižy- į šv. Jurgio parapijos svet. E -
mėję ir atletikoje, ypač B. Ado-: g ^ atsilankė tik aštuoni ko-
maitis ir Z. Norkus. Taip-gi; ritėto nariai. Paskui atėjo dar 
beveik visi kiti dalyvauja, bet j keturi. Viso buvo dvylika: aš-
viršminėti du užsipelno pažy-|iuoni n u o katalikų ir keturi 
mėjimo. Žaidimai: base-ball, i n u o tautininkų, 
foot-ball, basket-ball ir kiti (ži-Į Susirinkimą vedė pirm. kun. 
noma, tam yra laikas), žahlžia- į F. Kemėšis. Perskaičius proto
nu su kitų kolegijų ir apylinkės j kolą eita prie svarstyme bėgan-

įmo dėuroo auk11 Lietuves rei-
kalams, tat ir šiuo sykiu, nepa£ j šiai užsilikę nariai spręs draugijos ir jos likimą, kuomet dešimtis ar 

šimtai per nekurj laiką auklėjusių draugyste narių, dėjusių jai savo I 
.spėkas ir eentus, be jokių teisių, tėvynės šaukiami bus priversti jąją J 
apleisti. Čia bus skriauda didžiumai, ir tai tiems, kurie pirmieji su- j 
pras svarbą grįžimo tėvynėn, kad jos neprigulniyby. išlaikius ir ap
saugojus. 

KAIP IŠ TO IŠSIGELBĖTI? 

sydaiui keleto komunistų užsi
spyrimo, nutarė pirkti pasko-

SlVAKARĄ-atnešk 
savo taupinimus į šią stiprią 
Valstijinę Banką. Jų c :̂*r-
gus vedimas užtikrina Jums 

apsaugą.. 

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Sifkartes par

duodamos ant visų linijų. 

Central Nanufacturing District Bank 
1112 West35th Street 

Perviršius suvirs $6,006,00O.0O 
Se,iia žmonių patarlė sako: ".Nėra to blogo, ko nebūt galima ap

versti ant gero". Laiku atspėjus ir supratus musi| pašalpinių draugijų 
busimus pavojus, galima dar situaciją išgelbėti, kad tautai išeitų aut 
naudos. Tas išgelbėjimas yra galimas tiktai per centraiy organizaciją. 
Visas pašalpines draugijas sutraukus j vieną kūną butu galima perkel
ti skyrių ar skyrius Lietuvon drauge su keliaujančiais j ten draugi
jų nariais. Tokio didelio kūno suorganizavimui pašalpines draugijos 
neturi būdų ir galės atlikti. Antra ir nėra reikalo naują centrai] kuuą 
tverti. Lengviausias ir naudingiausias draugijoms ir tautai būdas butų 
prisidedant ir pereinant i jau esančią eentralę lietuvių organizaciją, j J 

ganizacija yra Susivienijimas Lietuvių I, 
draugijos i S. L. R. K. A. nenustoja savo akuvhl teisiu. Norinčios, ša-!»'. *°u ''"•'*' mataati«ns"iįiu 

, . , . , - . *, . kii* savo reteOJtmo ;r vaikus 

• numerio, palaiko ir drauguos seną vardą;:gi tuonu apsaugo- trk:c=. Vi!ac<ios: suo -.2 iki 

• • • i 

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

p»i«Tjg-vtn« vtsy akly 
tempimą k a * r r a 
;•:..•.. a« ' . . : : ! "KkaDd*-
j imo Kalvos, sv.iftu-
110. aptemimo, nor-
votuma, s i icUar.n-js 

užsidecusiua kar&ii akiu kreivo* akvji 
j , . . w . . ~ . . ^ . < » t . o . . . « . « . u f t » j ^ A n g v u a ^ M m i <.<.uw«n. u t - i Katenykto. setaic&o: netikras akis Indedam. 

i. K. Amerikon. Pereidamos l!aro™» ^¥niaifu.,*?:t.r* Par"dan,tis ™a-
1 ziaustas klaidas. Akiniai pritaikomi teisia-

;...„-- ;•-".,•. Serrt-
. . i •" ' - , H A U S einančius mo-

up kuopos numenu, palaiko ir drangyos seną vardą; gi tuonu apsaugo- krt:c=. valios-, auo ss ;k; s vakaro. x»-
ja draugiją nuo ateityje abelnų krizių. Juo anksčiaus tai draugijos su- l«»m"0jįl[k '« f™'' T ^^ A A 
pras ir prie S. L. R. lū A. prisidės, tuo bus naudlngiaus jnusų tautai i 1 ^ W. 4/tll fct. ir Asalaad AV. 
ir geri draugijų nariai tėvynainiai neturės moralės nei fniansiuės] 
skriaudos 

Telefoną* Drover 9G66. 

miestų atletų rateliais. Kaip 
seniau čia buvo pasižymėję lie
tuviai atletai, būtent Antanas 
Naugžemis, Adolfas Garuckas, 
Kazys Ivinskas, taip dabar B. 
Adomaitis\ yra gaudytojas 
(catcher) "basę-ball" žaidioie. 

Taipjau lietuviai klinbų val
dyboje, choristai, dailydės ir 
kitoki mechanikai. 

Svečiai. 

Oegužės 2 d., š. m., mus ap 
lankė gerb. svečiai, kunigai, bn-
tent: P. Vaitukaitis, Balinskas, 
J . Čižauskas, P. Lapelis ir V. 
Slavynas. Jie pas mus užva
žiavo iš Spring Valley, 111., kur 
buvo keturias dešimts valandtj 
atlaidai. Mes esame jiems dė
kingi ir džiaugiamės, kad mus 
aplankė. Našlaitis. 

AKR0N, Omo. 

Daugelis lietuvių darbininki] 
atvažiuoja Akronan. kurie len
gvai gauna gerai apmokamą 
darbą, bet negalėdami gauti 
namų gyvenimui, turi grįžti at 
gal. 

•t i * • • * • v 

prie 

čių reikalų. 
Visų-pirma kalbėta apie su

rengimą prakalbų, kad plačiai 
išaiškinti žmonėms apie Liet 
Laisvės paskolą, kad įtikint 
pirkti bonų tuos, katrie viso
kiais iškalbinėjimais, išsisu
kinėjimais atidėlioja pirkimų, 
katrie klauso kvailiausių plepa
lų ir del to neperka. 

Jau pirmiau buvo sutarta, 
kad prakalbos tuo reikalu turi 
nykti gegužės 16 d. Bet pasi
rodžius, kad tą dienų bus kitas 
svarbus įvykis, tatai nutarta 
prakalbas rengti subatos vaka
re, gegutės 22 d. pobažnytinėj 
svetainėj. Kalbės kun. F . Ke
mėšis ir kiti įžymus asmenys. 
Patartina detroitiečiams ne
praleisti tų prakalbų, nes jose 
bus kas tai nepaprasto. Apart 
prakalbų bus išpildyta progra
ma, susidedanti iš dainų, mono
logu ir deklemacijų. Įžanga bus 
veltui. 

Po to kalbėta apie atsikreipi-
mų Į vietos žydus su Lietuvos 
Laisvės paskola. Tuo reikalu 
jau teiravosi p. P. Andriušis ir 
kiti. Pasirodė daug keblumų. 

va"l Šitas reikalas atidėtas ant to-
, T : I 

Todėl patartina 
žinosiant j Akroną paklausti j |įau# 

laišku, arba atvažiavus užeiti | Nutarta paskolos reikalu per 
"Rū tos" bankon (130 Wooster laikraščius varyti didelę agita-
Ave.), kur kiekvienas gaus ge-Įcįjų. 
rų patarimų ir, kiek bus ga
lima, pagelbės suieškoti gyve
nimui kambariu.-. 

Maudis. 

Raportas peržiūrėjimo kny
gų tapo priimtas. 

! Kadaiifri gatavi jau L. L. P. 
jbonai. tatai pakelta klausimas, 
'kaip uai;'i luos bonus ir išda-

Hcms ir jinokėju-

S. L. R. K. A. yra padaręs spcciales taisykles draugi„ • priėmimo — 
jsileidžiant tuo keliu narius ir fld 60 metų amžiaus. Veiku.! iusirašan-
ėios draugijos dar turi progus ir visus savo narius j S. L. R. K. A. per
kelti. Laukiant ilgiaus, perėję 00 metų amžiaus, nebegalės j S. L. K. K; 
A. pereiti. * 

Prisidėjo prie $. L. K. K. A. ir važiuojanti Lietuvon nariai nenus
toja organizacijos teisių, ir nereikalauja savo sumokėtų pinigų atsiža
dėti. S. L. R. K. A:, būdama didele organizacija, jau turi. būreli na
rių Lietuvoje ir daro žygius, kad savo broliškos giooos veikimą praplė
sti oficiališką skyrių Lietuvoje perkelti. Dideliai organizacijai tas pa
daryti yra lengviaus, negu draugijoms turinčioms ucsėtkus ar šimtelius 
narių. 

Todėl draugijų vaidybos, vadai, organizatoriai ir kolonijų veikė
jai yra kviečiami atkreipti ilomos i jų iulekmėje, j u išaugintas ar augi
namas draugijas ir apsvarstyti tų draugijų likimą. Tuo labiau yra kvie
čiami susipažinti su S. L. R. K. A., jo idėja, tikslais ir is jo naudą 
tautai ateitvje. koki<j padarytų susilieję. Amerikos lietuviai krūvoje. 

5. L. R. K. A. CESTRALE VALDYBA. 
J. S. Vasiliauskas, Pirmininkas (Baltimore, Md.) 
A. J. Sutkus, Vice-Pirmininkas (VVaukegan, 111.) 
P. Molis, Raštininkas (Brooidyn, N. Y.) 
J. StiUgaitis, Iždininkas (Wiikes-Barre, Pa.) < 
J. Jaroša (So. Boston, Mass.) ir 
O. Bcndoraitienč ^Brooklyn, N. Y.) Iždo Globėjai. 
Kun. y. J. Petkus, Dvasios Vadovas ^Brookiyn, N. Y.) 

Konstitucija įr visos informacijos apie S. L. R. K. A. gaunama 
dykai pareikalavus iš Centro Raštinės. Konstitucijas straipsnis lo nu-j 
rodo speciales teises draugijų insirašymo. 

S. L. R. K. A. nariai gauna konstitucijas, mokesnių knygeles, na- j 
rystes paliudijimus (diplomą), įvairias blankas ir savaitraštį "Garsą"' 
dovanai. 1920 metais visi gavo po gražiausį pasaulyje kalendorių su gra
žiu pirmojo Lietuvos prezidento A. Smetonos paveiksiu. Tokį kalendorių 
gauna dar ir naujai insirašanti dovanai. v 

Informacijų klauskite adresuodami: 
CENTRO RAŠTINĖ. 

222 South 9-th Street, 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal-
iq! libondi'au ruokiut ma^o/inn.'. 
trinkimus, muilcvimus — ir rūtas tos 
iritko nepagelbėjo «»o tu bjatmv picif-
kanu... Man gti* net doroti." 

MARE. ".Va, M tam tau ktst be-
rrikdinaai.' živrėk, kokie mon« plau
kai gražus, irelnus ir fi/tti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RCFFLES!" 

KastaiyraRUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF-
FI.ES yra tai paprasčiau si s 
plaukų ir odos sustiprintomis, 

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

K U F F L E S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkarf 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ' 

Xusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bOnkutės. Jei negausite jusų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c pačto markėmis, ar moncy order šiokiu adresu: 

- " — • f. AD. RICHTER © CO.. 3 l « 3 0 Bro»«hray. New York 
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Brooklyn. N. Y. 

W0RCESTER, MASS. 
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j . Vargo žiedelis. 

\Vorcesteryj gyvoega organi 
zacija, nelabai senai sutverta. 
J i vadinasi Labdarybės drau- į susilaukti, 
gija. t ikslas tos draugijos yra : 
šelpti lietuvius nelaimėje, pri
žiūrėti ligonius, rūpintis naš
laičiais, kurių tėvai maitinto
jai mirę ir nepalikę turto. Tai
gi, ar neprakilnus yra šios dr-
jos tikslai ? 

Tai-gi visiems \Vorcesterio 
lietuviams reikėtų priklausyti 
prie tos draugijos ir remti ja 
kuo kas gali: piniginėmis auko
mis arba šiaip daiktais. 

Todėl, Tvoreesteriečiai, rašy-
kimės Labdarybės draugijon, 
šelpkim ja, kad, kartais, nelai
mės patikti -aiėtume pašelpos 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Juaų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi ; kra 
«V, kuor.iet skaitai ax siuvi.ar is.-
Sai. tai tuomet yra ženklas, kad 

^ reilia Jums akinių. Mano 15 metų 
( patyrimas priduos Jums geriausia 
> patarnavimą už prieinamą kaina 
/ uet taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. E 

Kampa? l$-tos gatvės. ~ 
3-čios labos virš Platt'o aptiekos. ) | c 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 5 
Tėmykite i mano parašą. E 

Valandos: nuo 7 vai. Išryto iki • < j £ 
vai. vakare. Panedėliais, •eredo- ) į H 

I Pirmosios Komunijos, Dirmavonės | 
I ir Šliubo Dienos 

žymesniųjų ir a i m ui 11 m n žmogaus vienos • 
~ gyvenime dienų. Todėl nevienas noai turėti tu dienų atminimai Š 
E kokį nors ženklą. s 
E Mes tame dalyke pasialomc granus paveikslas. 

mis ir Petnyčiomis. 

I Pirmosios Komunijos 15x9 colių po 10c £ 
| Dirmavonės 14x8 colių po 18c. | 
i Šliubo 17x13 colių po 20c. E 
i £ 
5 Tokia kaina jnos parduodame, kas ima nemažiau 10 egz., o kas tik — 
2 vieną, tai tori prisiųsti 5c. viršaus persiuntimui. S 
E Aut nirn;a\oiii°'> paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavonės 3 
B istoriją. E 

Be to ant paveikslų apačios yra atspaosdinti t.im tikri žodžiai ir S 
palikta tuščios vietos, kur galima užrašyta vardas, pavardė, vieta ir S 
laikas. Reikalaudami kreipkitės: x 

i 
• S I 

B—as. 

RED. ATSAKYMAI. 

V. V. Vaišnorui, Shenandoah 
Pa. Minėtosios laiško klišės 
"Draugo'.' reciakcija nėra ga
vusi. 

NEGIRDĖTA PROGA. 
Parsiduoda r.r.chton Parke, pipiai 

j biaiiava vieta, r..<maa, 4 metai kaip 
I pats savininkas stato. apaOiojc yra 
I grosernf. pcln:n>:. , ketvirta.* DMtaS 

Tarpo šelpianuiju los drau- ! k-;ip u / : d 6 u f ralB*,fc VirS,,i *' flatas. elektros 
gijos žmonių yra, ir tokiu, kurie į svic.su v;.n<w ir ROMUI vi**mc iwmc. i 
pirmiau tuiTingi buvo ir }>er- Konkrito IH-..- .:nu>.s. Didelis tvar- y 

tss ir lotas gražiai ap*»brjt*». W - I «4«—— 
tokliujc g>*veno. lok K- žmones «M vcrJv %*.<">*. parduosiu.e ui 
gal nė nemanė prisūlėlį m f ^ H ««»»a«wt' mlcicfona MCK-

Kas pirma* te lain;ė. 

TEISINGOS DRABUŽIU' 
KAINOS, 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarar.tuoja.me kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 

j ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
k&inoa, 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai if overko-
ta' su dirželiais Ir be, for fitting 
ir kitokio styHaus $32.50 iki $60 
Pamatykite mušu spec.ia.ic eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.00, 
$20, $22.50, $25. ^ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $<&. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augščiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo 
Europa. 

,. 
Atdara kiekviena diena iki 3 

vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Haisted Street 

!!i 
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1800 W. 46th Str. Chicago, EI. | 
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I NAUJA ĮDOMI KNYGA! 
S 

i "Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj 
i 1918-1919 
B 
I Paraše 
i Kun. J. F. Jonaitis 
E Kapelionas 

f Kaina 25 Centai 
5 Joje telpa daug gražių ir įvairiu aprašymų apie viso-
s kiu.s karės laiku atsitikimus, kokius patyrė pats auto-
| rius, dalyvaudamas toje karėje. 
5 Galima ja gaut 

į "DRAUGO" KNYGYNE 
j 1800 W. 46 Str. • Chicago. Illinois, f 
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labdarybės draugijos, nes ne-
p u ė palikti vargšais. Bet su-
tiko nelaimėj turto neteko i**. 
uarėk, jau pa>e!pos reikalingi. 

r.VSl^RTV BliANKAS 
PILDOHE 

D T U L 

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

Baittt- C<«iM«ll*tten i'iM-•»«,. ItHi. 
*5 So. Dmrborn St. Chicago. 

Rooin 30* 

STPAIGHf 
10 MELBA 

Sizr>7eme 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krantiivniuko—l}et jclga 
krautuvininkas neturi—r.i->k mums. 

I.LEW!SCICARMFC.CO.No«^HJ. 
Largest Indepcnde.^ Oįar facfory šithe Worid 

4i 
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DRAUGAS Trečiadienis, gegužės 19 1920 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Trečiadienis, gegužės 19 d., 
Šv. Petras Celestinas. 

Ketvirtadienis, gegužės 20 d. 
šv. Bernardas Senietis. 

PLAČIAI KALBAMA APIE 
NAUJĄ STREIKĄ. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIįJ 
KOLONIJŲ 

IS NORTH SIDE. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
L. VYČIŲ CH. A?. KUO

POMS. 
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PROKURORAS PEIKIA PA-
ROLIAVIMO ĮSTATY

MĄ. 

Šiuo kartu tas streikas — tai 
gatvekarių darbininkę. 

Sako, tas įstatymas daugina 
skaitlių piktadarių. 

Kalinių paroliavimo į>iafy-
mo kiau.-ime išnaujo smarkiai--

žodžiais prabilo valstijinis 
prokuroras Hoyne. Jis sako, 
kad tas įstatymas taip nevy
kęs, jog būtinai jį reikia pa
mainyti. Nes jis daugina čia 
skaitlių prasižengėlių. 

Sako. paroliavimo Įstatymą.. 
t»esiog lenktyniauja <n teis
mais. Nespėja teisinai pikta-
' tari u nubausti kalėjimu, kad 
štai tie piktadariai, kiek pa
laukus, paliua^uojani ,'pftio-
liuojami) iš kalėjimų. ^ 

Paroliuoti piktadariai iš
naujo prasižengia. Tad išnau
jo jie suimami, teisiami, bau
džiami kalėjimu ir išnaujo pa-
roliuojami. 

Prokuroras parodo faktų, 
kad kaikurie piktadariai yra 
paroliuoti net keturis kartus, 
kuomet buvę nubausti už to-
khfe, pat prasižengimus. 

laikotarpiu nuo sausio 1, 
Vj'i't, ligi sausio 1. 1920 metu, 
statistika štai k., "parodo: Iš 
Cook apskričio sulig teismų 
nusprendimo pasiųsta Jolieto 
kalėjiman 1.529 žmonės. Tuo 
pačiu laikotarpiu iš Joliet ka
lėjimo j Cook apskritį paro-

~nroota net 1,730. Taigi 201 žmo
gumi paroliuota daugiau, kaip 
teismų nubausta. 

Kuone tas pat yra ir su 
Pontiae'o kalėjimu. 

Didžiuma paroliuotų kalinių 
nepasitaiso ir išnaujo bau
džiami kalėjimu. 

Taigi ve kame visa paslap
tis, jei šiandie Cbicagoje yra 
pilna visokios rųšies piktada
rių. Ir jų skaitlius nesumažės 
taip ilgai, kaip ilja» nebus at
mainyti parol'nvimo Įstnty-
•jai. 

Su liepos 1 d. gatvekarių 
darbininkų unijos su kompani
ja sutartis pasibaigia. Jei 
pina tos dienos kompanija ne
padidins darbininkams užnio-
kesties, streikas neišvengtinas. 

Darbininkai nori $1 valan
doje vietoje 63 centų. 

Unijos atstovai jau turi kon
ferencijas su kompanijos at 

Moterų Sąjungos 4 kp. nėra 
pratusi girties, tai kaip kada 

•rodosi, kad ji nieko ir neveikia. 
Gegužės 11 d. laikyto su

sirinkimo yra verti paminėji
mo kai-kurie dalykai. 

Pirmiausia buvo svarstoma 
kuopos reikalai. Paskui sekė 
raportas iš buvusio vakaro. 
Apie vakariu nerašysiu, tiktai 
pažymėsiu, kad surengime va
karo programos daugiausia 
pasidarbavo p-lė E. Martinaitė 
ir, priešingai, vietoje padėkos, 
susirinkime nuo kai-kurių stovais. Konferencijos virsi 

ninkai sako, kad darbininkai j narių gavo nemalonų iškalbėji-
didesnę užmokesti jrausių tik mą. 
tuomet, kuomet nuo žmonių už 
važiavimų kompanija galėsian
ti imti 8 centus vietoje 6 cent
ru, gi ant viršutinių geležinke
lių 10 c. vietoje 8c. 

Ta didesnė mokestis priklau
so nuo Public Ttilities komisi
jos. 

Kompanija neatsako darbi
ninkams reikalaujamos užmo-
kesties. Bet pirmiau reikalau
ja daugiau pelnyti nuo žmonių 
už važiavimą. 

Reikia laukti streiko. Nes be 
to darbininkai negaus. 

NUŽUDYTO POLICMONO 
ŠEIMYNAI REIKA
LINGAS FONDAS. 

Traukinio plėši ko nužudyta: 
poliemonas Roberts palaidota-
-u bažnytinėm:? apeigomis 
Laidotuvėse da'yvavo daug po rinkti Kapinių puošimo dieno-

Geistina butų, kad narės 
vengtų panašių atsitikimi]. 

Parapijos reikalų taip-gi ne
pamiršo. Išank§to pradėjo tar
ties, kaip prisirengti prie para
pijos bazaro, kad daugiam pel
no padaryti. Sutarė nupirkti 
gražių rekordų šėputę ir išlei
sti per serijas. Pinigus tam da
lykui nupirkti pažadėjo suau
koti sekančios: 

A. Urbonavičienė $10.00. 
Po 2dol. : T. Valaičiutė, M. 

Bacevičiūtė. 
Po 1 dol.: E. Martinaitė, O. 

Čepaitienė, B. Tmnaitė, E. 
Nausėdienė, V. Pocienė, Ona 
Deksnienė, Krikščiūnienė. 

Dalyko sutvarkymui išrinkta 
komisija iš dviejų asmenų: A. 
Urbonavičienės ir Krikščiūnie
nės. 

Labdaringai Są-gai aukas 

Pastarasis L. V. Ch. A. susi
rinkimas įvyko gegužės 16 d., 
Šv. Jurgio pa*, svetainėje. 
Išklausyta Veikiančiosios Ko

misijos raportas. Pasirodė, kad 
kol kas nieko neveikta kaslink 
metinio išvažiavimo.. Geres
niam ir pasekmingesniam vei
kimui liko išrinkta į komisiją 
iš visų kuopų po vienų narį. 

Kurių kuopų atstovų nebuvo, 
teiksitės išrinkti ir prisiųsti \ 
Komisijos susirinkimų, kuris 
įvyks ]>ėtnyeioj, gegužės 21 d., 
Darbininkų krautuvėje, 901 W. 
33-rd St., 8 vaL vakare. 

Neužmirškit atvažiuoti ir ge
rų sumanymų atsivežti. 

J. P. Baubkus. Komisijos 
narys. 

I i 

Važiuokite į Lietuvą 
i/4 

PER 

PRAŽUVO MERGAITĖ 

l 

TAISOMAS COLISEUMAS 

Respublikonų partijos-* kon
vencija taisomas žinomas Ohi-
cagoje Coliseumas. Sugabena
ma daug visokių medžių ii len
tų. Daromi atstovams suolai. 
Statoma platforma prezidiju-
mui. 

1910 metais konvencijai Co-
liseumo parengimas atsiėjo 
$23. Šįmet tam tikslui bu? iš
leista $ 55.000. 

TEISĖJAS PAROLIAVO 
PRASIŽENGĖLĮ. 

Jicijos. Buvo ir pat? policijom 
viršininkas. 

Policijos viršininkas atsilie
pė į visuomenę sudaryti $20,-
000 fondų likusiai peliemono 
šeimynai. Ne s paliko moteris 
su penkiais mažais vaikais be 
jokių užlaikymui priemonių. 
Vyriausias vaikas yra 0 metų. 
Jauniausias — 6 mėnesių. 

Namuose paliko tikras var
gas. 

Laikraščiai pavedė savo skil
tis rinkti aukas. 

je pasižadėjo T. Valaičiutė. 
Atsilankę parapijos komite

tai kvietė visas dalyvauti pa
rapijos išvažiavime. N. 

IŠ NORTH SIDE. 

PAŠAUTAS KRAUTUVI
NINKAS. 

Keturi plėšikai užpuolė mė-
sos krautuve po num. l3S3 So. 
Wood gat. ir pašovė krautuvi
ninkų Joseph Wendler. 

Krautuvė kartą jau buvo 
apiplėšta praeitų metų pabai
goje. Wendler nuo to laiko 
krautuvėje turėjo pasigaminęs 
revolverį. 

Šiuo kartu, kaip ant nelai-

Gegužės 9 d. išėjęs pasivaik
ščioti sutikau savo bendramin
ti, kuris pasakė einųs j Moterų 
Sąjungos 4 kuopos vakarą, ku
rį Sajungietės rengė pobažny-
tinėje svetainėje. Kadangi sy
kį jau teko matyti sųjungiečių 
gražus vakaras, tatai nutariau 
ir sį sykį nueiti pasižiūrėti. 
Nuėjome svetainėn kaip tik ant 
iaiko, kada turėjo prasidėti 
programa, bet žmonių radome 
nedaug. 

Pusvalandžiui prabėgus ir 
sulaukus daugiau žiūrėtojų, 
nekantraudami laukėme, kada 
atvažiuos tas dėdė, kuris buvo 
padėta^ programoje. Palaukus 
keletu minutų pasirodo vakaro 
vedėja, rodos, kuopos pirmi
ninkė, trumpais žodžiais paaiš
kina Sąjungos užduotį ir pra-

Marijona Gailiūtė, 14 metų 
amžiaus, vidutinio ūgio, juo
dais drabužiais apsirėdžiusi, 
su nertine kepure, dirbusi Op-
penheimerio store.o paskutiniu 
laiku grosemėje ant 48 st. ir 
Asbland a ve. utarninke, 11 d. 
geg. jau negrįžo iš grosemės 
namo. Kas žinotų apie ją, pra
šome duoti žinių Petrui Gai
liui, 6535 S. Washtenaw a ve. f*l 
arba į "Draugo ' ' Administra
ciją, .1800 W. 46 str., CMca-
go, BĮ. 

Kas duos žinią, gaus už tai 
atlyginimą, arba ji pati tegul 
sugrįžta, nebus jokios baus
mės, bus viskas dovanota. 

PRANEŠIMAS. 

A. M. C. & B. U. of N. A. lietu
viu skyrius 257 tarės labai svarbų 
susirinkimą ketverge, gegužės 20 d.. 
8 vai. vak.. p. J. J. Ežerskio svet., 
4600 So. Paulina St. Bus svarsto
ma apie reikalavimą vieno dolierio 
daugiaus dienoje. Visi dirbantieji 
gyvuliu, skerdyklose, privalote daly
vauti Siamo susiriiftime ir išreikšti 
savo nuomonę. 

J. P. Farkauskas 

DEPGSITORS STATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL. 

$6f000f000.oo Milijonų Dol. Banką 
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Galim išpildyti jums ap
likacijas del paspartų, 
gauti jums paspartus par-

pojų, arba per DANZIG, 

s 

i 
^ 

i 

I 

I 
ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 
Mes kalbame j vairiomis kalbomis: | 
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- | 

= tian, Servian ir Jewish. 
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Telephone: Yards 6492 

mės, revolveris buvo padėtas i ne5a> k a d g r e i t a i p r a s i d ė s -Be
gyvenamuose kambariuose. d ė a t Važiavo" vaidinimas. 

Jis sviedė j p!ėšikus su bu- Pasikelia uždanga ir prasi-

Charles E. Rugors dirbo Faru 
?haw Knitting Co., 1400 West 
Jackson boulv. Gaudavo $2") 
savaitėje. Del vargo jis pavo
gė iŠ firmos drabužių vaikams. 

Teisme prisipažino ir apsakė I 
savo vargus. Teisėja* Dennis 
Sullivan ji pamliavo viene
riems metams, ty. leido pasi-
taisvti. 

Jei Tamsta randavoji namą. tai 
mokėdamas randas nupirki namą 
kitam. 

Nusipirkite sau namą. 
Štai koletas bargenu: 

Mūrinis 2 augštu namas su ba-
sementu, du flatai po šešis, kam
barius $2.-500.00 

2 augštų labai pražus mūrinis 
namas su vanomis. 40 pėdu platus 
lotas. Ausytas basementas $5,000.-
00. 

Gražioj vietoj mūrinis 3 augštų 
namas su mūriniu namu užpaka-
lijo. Viso 4 pagyvenimai po 6 kam-

! barius. Abu namu už $7,500.00. 
Birdies Confeetionery Co.l ^tic namai turi būti parduoti 

raštinę, 1217 West Monroe P"citai-
gat., užpuolė keturi plėšikai.; Mes turime daug narfiu ant par-
Ir pasiėmė $1,700, katrie buvo įdavim0-
pagaminti apmokėti darbiniu! A. PETRATIS & CO. 
kas. Į 3249 S. Halsted St. Chicago. 

IŠ FIRMOS RASTINES PA 
IMTA $1.700. 

teliu. Vienas plėšiku šovė ir jdoda veikimas. Iš sykio vaidin-
sužeido krautuvininkui petį. UeįKOĖ einasi vidutiniškai, kai-
< • *— ssstssasssmssm j kuriems stoka judėjimo. Bet 

KODĖL MOKĖTI RANDAS? SlmZiZĘĮ 
ba, nudavimais visą vaidinimą, 
rodos, pataisė. Publika iki so
ties prisijuokė. 

Po to sekė monologas ir dai
nos. 

Ant galo kalingo p. Pr. Kišo-
nas. buvęs Suv. Valst. kareivis. 
Jis kalbėjo apie tai, kad reika
linga yra moterims jungties į 
grupę ir lavinties, šviesties. 
Apgailestavo, kad taip mažai 
dar musij moterys ir mergaitės 
supranta organizacijos naudą. 
Bet. sakė, tikimės, kad sn laiku 
mūsų moterys, mergaitės atsi
bus iŠ miego ir tversis už dar
bo, kuris netik joms, bet ir vi
sai lietuvių tautai naudingas. 

Garbė jums, kurios dirbate 
Bažnyčios ir tėvynės, Lietuvos 
labui. 

L. Vytis. 

Paieškau savo dėdės Petrą ir bro
lio Jono P*etkŲ paėjančių iš Kauno 
redybos Tauragės apakričio Šilalės pa-
rap. šilu kaimo. Oi*dėjau kad gy
vena ir dirba raainose meldžiu atsi
šaukti tamstų ar kas apie juos žino
te meldžiu pranešti man o busiu la
bai dėkingas. 

K. PETKrs 
2008 W. 2S St. ChicajfO. IU. 

PaieSkau savo švogeri Kazimiera ša 
palo paeina iŠ Kauno Redybos, Ra
seinių Apskričio. Laliu parapijos, 
Gailiu Kaimo. Pirmiau gyveno Ra-
cine, Wisc.. dabar Bežinau k\ir gy
vena. Pasimatyti reikalinga del labai 
svarbių reikalų. 

Boz. živatkaoskienč. 
: i 2 W. I9th Plaoe Chicago, IU. 

ANT PARDAVIMO. 
5 kambarių medinis namas, su 

Cementinių basementu, moderniškas, 
biskuti daugiau kaip % akro, ga
lima auginti daržov*a, randasi arti 
Archer Ave. karų linijos, turi būti 
parduota greitai nes piningai reika
lingi. 

Slavtc 
1S15 W. J8 Street Chicagc*. 

Parsiduoda Bučerne ir Grocerne. 
biznis liibai yra gerai išdirbta, lie
tuvių apgyventoj vtetej, kas nupirks 
ta vieta bus labai dėkingas. Priežas
tis pardavimo savtfeiakas išvaduoja 
Lietuvon. Atsišaukite greitu laiku. 

Joneph Stmmski«5. 
Tol. HumboMt M M 
18S."» Unliaasia Ave. 

A. SHUSHO 
Tufla patyrimą 

moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike Hgoa, 

3255 So. Halsted St.. Obtcago. III. 

į 
J.P.WATTCHES 

ATTORNEY AT LAW 
UEITVIB ADVOKATAS 

434t 8. WOOD STRKET 
786 W. l s t b STRKET 

CHICAGO. 
KeKJnler 43«6 

—• 

Ir 
* - *x 

Dr, M. Stupnicki •i 
3107 So.,Morg&i Street 

CH3CAOO, EUJOrotS 
Telefoną* Tam* 5©M 

rtUsndos: - i Iki 11 U ryto. 
% po S«Atu iki 8 rak- Nedėilo-
mls nuo & iki 8 vai. vakar*. 

K — 

t 

-S 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

_ 

DELEGATAI I LIETUVA1 
Liet Amerikoniškos Kubų Išdirbinio Ę-vė* delegato 

ir nario išleistu via. 

VAKARAS 
Bus Subatoj, Gegužio 22,1920 
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Liuosybes Sretainej, 1822 Wabansia Ave. 
mA*m\ j0m • mmpmimmimm immmmmm m +mfm*mm * • * * • » • • • • • • • « > • • » • » • Įmm" 

Pradžia lygiai kaip 7:30 vai vakare 

Gardas užkandžiai švelnus gėrimai visiems uždyks 
Tikietus galima gauti pas bendrovės narius ir bend
rovės ofise 3249 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 611 

Įžanga 50c. Ypatai. 

K-

FARM0S ARTI CHICAGOS 
Tiktai 50 myliu no* vidaus Chi-

cagos miesto į pietne, savininkas 
parduoda m-arą-Ranch del Lietu-
viy kolnijos, tai yra: 11.000 akru 
lygaus juodžemio; prie upro dvi my
lios nuo geležinkelio, tris daiis išdir
btos žemės. likusieji ganyklos ir 
iniSkas. Čia svarbiausi augalai Sie: 
Komai, Kviečiai. Rngiai. 'Miežiai. A-
vižos. Bulvt's, šieną* o ypatingai dar
žovės: Kopūstai. Cibuliai. Agurkai, 
Tametėa. Salotoes ir tt..o trokais da-
vela j Obioaga per dvi valandas, 
namai del £-6 Seimvnv. daugj-hp bii-
davonių. visokios maSinos. Jrankiai 
ir,padarai. 20 raki!,, pakanklai. du 
trokai. 5 vežimai ir 200 galviju. 60 
kiaulig. t.iipgt paukSPin. taip kad 
vieną diena nuvažiavę ten ant ryto
jaus gali pradėti ūkininkauti, nes 
plotai ja yra apsėti {vairiais javais, 
o labai pigiai bus parduota ant il
gu lengvu iSmokenct»j> farmo* po 40 
Ir 80 akru su Javais bndavonėmis _ 
augalais, galvijais Ir «n padarais. IV! j 
platesniu žinių apl« kelione, kainą. • 
susirinkimą >r tt. RaJyk Telefonuok m 

J Lietuvių TTtininkų Bandrove. 
8M7 W. 2Srd PI. Chloagn. ni. 

Telephone nanal l f55 nuo fi iki 10 
vakare. 

4729 S. Ashland Avenue | 
Kur gydo ligas vyrų moterių Ir * ' 

\-aik». 

Valandos nuo 10 iki' 12 išryto: nuo I 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 j 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drercl 2M0 

S . « . LACHAWICZ 
Lt«ttivy* Grahoiin* pMarnuuJu. l»l(1o-

m»#s» ko pt*įsL'?!a. Keiku;*" meldita at-
(Uktokti. o inaan darbu bmrtte Blgmatdtat! 

2314 W. 23 PL Chicago, HL 
Te!. Ganai HM. 

!""WJUTWUSKAS 
ADVOKATAS 
OOsas D idmiegryj: 

29 South La Salle Street 
Famharts 8J4 

Trt. Central 6SM 

Vakarais,. 
Tel. 

812 W. 33 St. 
Yards 4R81 

"DRAUGUA" 
Gavome 4 ''Drausrijos" numerius po 2 num. vienoje knvgoje 

Kaina vienos knygos $1.00. 
"Draugiją" gausime ir toliau. Kas norite, galite pa* mus 
užsiprenumeruoti. 

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime, 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" 
redaguojamas prelato A. Dambrauskos, padedant kun. M. Vait
kui. Laikraštis didumo H2 pusi. Jis talpins straipsniu iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus anie ha/iiytiuį-reiisrijini srovenimą apskritai pasaulyj ir y-
pae Lietuvoje, kils ir srvildeus įvairius gyvuosius mūsų dvasis-
kijos gj-venimo klausimus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 Šilingai 
• * f a < m mm m mm w # » — « * > # < m m*»mm1tnw- m ^Ę**Mam>m mjmm*&+mtm 

"ŽVAIGŽDE" 
Ema syki i mėnesi. Kaune. 

Šis laikraštis skiriamas k.italiku dvasiškiems reikalams apru-
p?t:-i: Iš ;:;.:•;.!-:; nuroiiyn/;. k;:> ims jame rašoma ma^y:. Kad 
bus labai i va iria ils furirio ir rilr.as malonių pasiskailvniu. Re
daktorius kur.. M. VtBtfcV. 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 šilingav 

Visus galite užsiprenumeruoti "DRAUGE". 
nrite l iesiogsu tu iaikraši'ių Adn 
; šį adresą: 

racija .susinešti tai 

KAUNAS, DIDI VILNIAUS G. N. 34 UTHUANIA. 




