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METAI-VOL. V. No. 120 

Prancūzija Kaip Tik Nepa
tekus Sovietų Valdžion 

BALŠEVIKŲ SUOKALBIA- Į VO įsteigti net 7-ni sovietai, 
VIMAI PRANCUZIJO 

JE. 

Norėta Įsteigti radikaliai so 
vietai. 

Paryžius, geg. 19. — J oi tik 
Imtų pavykęs generalis darbi
ninkų streikas visoj Prancu-

, sijoj, kurs buvo pradėtas su 
gegužės l diena — socijalis-
tų šventėje, tuomet visoj ša
lyj bolševikai Imtu įsteigę so
vietus ir butu buvus nuvers
ta vvriausybė. 

Tai j) tvirtina vietos polici
ja /kur ia i pavyko sustkti apie 
tai kuoaiškiansius prirodymus 
pas suareštuotus bolševikų va
dus. 

Apie tai dokumentų atras
ta užgrobtuosiuose raštuose 
Boriso Suvorino rezidencijo 
>". Stivorin yra soeijalistų 
laikraščio redaktorius ir jis nedali tume pavartoti 
suareštuotas, kaipo siiokal-
hiautojas prieš valstiją. 

Suareštuoti ir kiti radi k ai g 
vadai, pas kuriuos atrasta 
daug uždraustu raštu. 

7 sovietai buvo isteig." 

Polieija turi ^rrirodymu,"kaii 
įvairiuose Prancūzijos mies
tuose su gegiižės 1 diena bu-

katrie butų ėmę veikti, kuo
met butu išsivystęs stpeikas. 

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 aukso. 

Ką sako vienas bolševikas. 

Tarpe suareštuotų svarbus 
bolševikas yra prncuzas Ro-
ppoport. J is praeitų rudenį 
buvo kandidatas pąrlamentan. 

J is via atviras radikalas. 
Sakosi jis žinojęs, kad busiąs 
suareštuotas. Pripažino jis, 
kad tikrai norėta sugriauti 
dabartine vvriausvbe. 

"Kodėl mes neturėtume ir 
bol

ševikų aukso tuomet, kuo
met anglai su prancūzais pa
vartoja auksą kovai prieš mus 
Rusijoje?" sako Roppoport. 

"Aš kaltinu tieneralės Dar
bo Federacijos prezidentą Yo-
uhaux, kurs mus pardavė vy
riausybei". J i s yra reakcionie
rius buržujus, (Ji mes esame 
revoliucijonieriai soči jai istai ." 

GALI BŪTI BLOGA SU 
MAISTU. 

Šaltas oras kenkia daržovėms, 
ir Javams. 

o-poc 1 0 . — Albany, N. Y., 
Laikraščio Farm and Home 
redaktorius Herbert Myriek 
rašo, jog blogas oras iš pava
sario gali padaryti blogus už-
dcrėjLmus javų. I r tuomet Suv. 
Valstijoms gali pritrukti mais-
to. 

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

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

Tai bent butų laikai. 

DIDELĖS KARĖS MOKĖS 
TYS KANADOJE. 

Padidintas muitas už įveža
mas prekes iš S. V. 

Chicagoje Baigiasi Anglių 
Išteklius 

PATARIA SUŠAUKTI TAU 
TŲ SĄJUNGOS KONFE

RENCIJĄ. 

Rymas, geg. 19.% — Tautų 
sąjungos taryba pasiuntė p re
zidentui YV ii šonu i patarimą sSi 
šaukti tautų sąjungos pirmąją 
kont'ereneiją šįmet lapkrityj 
mieste Brusselyj. Pareiškia
ma, jog miestas (Jeneva tam 
tikslui dar neparuoštas. 

ANGLIŲ PALIKĘ TIK 
5 DIENOMS. 

Mažai visko atvežama. 

Anglių pirkliai praneša, kad 

gauti anglių.. Xes didžiuma 
mažesniųjų anglių sandelių 
stoVi tušti. Iš kaikurių san
delių anglys parduodamos bu
šeliais kaip bulvės. Tik dar 

BOLŠEVIKAI ATAKUOJA 
LENKUS. 

f " • ' ! 

Londonas, 'geg. 19. — Ties 
Bereziua upe, praneša bolševi
kai, vienoj vietoj bolševikų 
kariuomenė atbloškusi lenkus. 

CUKRAUS SVARUI 28c. 

r čia 

neužilgo Chicagai bus daug laimė, kad jos pigesnės už 
bulves. 

Perniai šituo laiku gyvento
jai plačiai buvo raginami iš-
pavasario nusipirkti anglių 
ateinančiai žiemai. Šįmet nė
ra ko raginti. Nes nėra anglių. 

vargo su anglimis, kurių vi
sai mažai čia atvežama. I r an-
L; ! i ii išteklius kasdien vis Jab-
jaus siaurėja. 

J ie tvirtina, kad jei anglhj 
atvežimas nebus padvigubin
tas arba patrigubintas, į pen
kias dienas išsibaigs anglių 
išteklius. Tuomet antkart vis
kas mieste turės sustoti. 

Nėra vagonų. 
Ant geležinkelių bėgių va

gonų susikimšimas ir naujų 
vagonų trukumas — tai svar 
biausios priežastys, kad šiail-
die miestan nopristatoma rei
kalingos kiekybės anglių ir j 
maisto. 

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

Geležinkelių kompanijos 
tvirtina neturinčios reikalingo 
skaitliaus darbininkų, ypač 
••switchinenų", kad tuos va
gonus pristatyti į reikiamas 
vietas. Darbininkų nėra, nes 
permažai jiems mokama. Kom
panijos sako neturinčios iško 
mokėti. 

Kuomet ant bėgių sukimšti 
vagonai tuno; kompanijos ne
gali gauti naujų vagonų, nes, 
kaip sako, neturinčios pinigų. 

Nelengva guti anglių. 
Šiandie žmonėms nelengvą 

mdonas, geg. 19. — I 
pabrango cukrus. Svarui mo
kama jau 28c. Sakoma, kaina 
dar augščiau pakilsianti. 

PAŠAUTAS KIKULSKI 
PASVEIKSIĄS. 

Ottawa, geg. 20. — Kana
dos finansų ministeris Dray-
ton padavė parlamentui bilių 
a pi o naujas karės mokestis. 
Valdžios biliuje (karės mokes
čių sumanyme) mokestys pa
didinamos ligi galimo augš-
Čiausio laipsnio. 

Biliaus priede pasakyta, 
kad Kanada nori veikiau iš
bristi iš karės skolų, todėl vi
sa šalis privalo prisidėti prie 
to žygio. 

Tuo sumanymu padidinami 
muitai už įvežamus iš Suv. 
Valstijų įvairius pertekliaus 
daiktus. Nors ir dabar jau pa
imamas augštas muitas. Bet 
norima gauti dar daugiaus. 

Smarkiai mokesti mis ap
kraunamas alus, vynas ir deg
tinė. Degtinės galionui bus 
imama $3. 

Mokestimis bus apdėti vi
sokie brangesni drabužiai ir 
avalinės. Rūkoriams irgi prisi
eis kur-kas daugiau mokėti už 
taboką, cigarus arba c i garė
tus. -*• 

Kanada tniri daug nuošim
čių mokėti už karės skolas. 
Tad norima mokestimis su
rinkti ne tik reikalingus nuo
šimčius, bet dar ir po dalį 
skolų. 

BOLŠEVIKAI KAUJ.ASI SU 
ANGLAIS PERSIJOJE. 

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

Bolševikai pranešė, kad jie 
su persais neturį nieko, bet 
anglų kariuomenė turinti išsi
nėšinti iš Persijos. 

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

VOKIEČIAI MOKOSI KAL 
BŲ. 

Berlynas, geg. 20. — C'i a 
pristeigta visa eilė mokyklų 
svetimoms kalboms. Vokiečiu 

I jaunimas daugiausia niokosi 
i angių ir ispanų kalbų. Pran

cūzų kalbos mokosi daugiau
sia moterys. 

GONZALOS BUSIĄS PRO-
VIZIJONALIU PRE 

ZIDENTU. 

Turkai Nacijonalistai Pasirengę 
Pulties Prieš Graikus 

SKAITLINGA TURKŲ AR
MIJA EINA PRIEŠ GRAI

KUS. 

Pakeliamas puolimas prieš 
Smirną. 

Konstantinopolis, geg. 19 — 
Priešais Smirną, Mažojoj A-
zijoj, skaitlinga turkų armija 
užatakavo graikų kariuomenę, 
kuri okupuoja tas apylinkes. 

Smarkus susirėmimas įvykt 
tarpe Alagnisa ir Menamen, 
už 23 mylių rytuose nuo 
Smirnos. 

VVashington, geg. 20. — Iš 
Meksikos sostinės pranešta, 
ka<l ir be-kongreso susirinki
mo ten jau žinoma, jog provi-
zijonaliu Meksikos prezidentu 
bu s paskirtas gen. (lonzales, 
kurs atsisakė kandiduoti į 
prezidentus, 

40.000 turkų ir bulgarų. 

Turkų komendantas Adria-
nopolyj? europinėj Turkijoj, 
čia prisiuntė pranešima, kad 
tenai, ty. Trakijoj, 40,000 tur
kų ir bulgarų pasirengę viso
mis išgalėmis pasipriešinti 
graikams. 

Komendantas sako, jog tvr-
kai su bulgarais graikus 
tiksią tarpe Tcbatalja ir 
riannpolin, kur graikai 
dėsią" Trakijos okupavimą. 

Turkų spaudos raštinė gavo 
žinių, jog Turkijos miestą Tre 
bizondą apvaldę vietiniai bol
ševikai. 

Tuo tiksiu mieste įvykusios 
milžiniškos demonstracijos, 
žmonių minios nutraukusios 
turkų vėliavą ir išskleidusios 
bolševikinę. 

Protestuojama prieš taikos 
sąlygas. 

Daugel Turkijos vietose su
keliamos demonstracijos prieš 
taikos sąlygas. Protestuojama 
prieš talkininkus, kad šitie 
mėgina skaldyti Turkiją, ne
atsižvelgdami į savo paskelb
tus karės metu apsisprendimo 
principus kiekvienai tautai. 

KAS NORS TURĖS ĮVYKTI 
KINIJOJE. 

CARSON KALBA PRIEŠ S. 
VALSTIJAS. 

Suareštuotas šoferis, kurs ve
žė piktadarius. 

Vargas anglekasiams. 

Tai miestui vargas. 
Bet nemažesnis šiandie var

gas ir anglekasiams. Reikia 
atsiminti, kad anglekasyklos 
negauna užtektinai anglims 
vežti vagonų. Todėl kasyklose 
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
dien dirbti po aštuonias va
landas. 

Šiandie daugel kasyklose ne
išdirbama nei šešių valandų. 
Kitur visai nedirbama. I r 
prieš tai nieko nesakoma. 

Seniau "anglingi badu" grū
mojo visuomenei anglekasiai. 
Šiandie tą daro geležinkelių 
kompanijos, kurios "didžiai 
nubedinejosios." 

Gal įvyks atmaina. 
Iš AVashingtono pranešama, kie pragyvenimui reikalingi 

kad tarpvalstijinė komisija daiktai. 

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

Policija, savo keliu, ieško 
piktadarių. Suareštuotas šo
feris Joseph Bitei, 24 metų, 
4732 So. "VVood gat., kurs su 
automobiliu vežė du piktada
riu, kuri uodu apmušė ir pa
šovė Kikulskį. 

Bitei tvirtina, kad jis nepa
žįstas tų "razbaininkų." Bet, 
matyt, jis policijai pageidos 
daugiau. Nes, beabejonės, jis 
žino daugiau. 

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

smarkiai darbuojasi paliuo 
suoti geležinkelių bėgius* ir 
tuščius vagonus kuoveikiaus 
pristatyti į reikiamas vietas. 

Sakoma, esama vilties, kad 
į kelias dienas padėtis ant ge
ležinkelių pagerėsianti. 

Nes uždrausta geležinkeliais 
vežti nereikalingas prekes ir 
daiktus. Pirmon vieton padė
tas maistas ir kuras ir viso-

Londonas, geg. 20. — Carson 
yra Anglijos parlamento atsto-
va s iš Airijos provincijos Ul-
sterio, kurios gyventojai ne-
kaialikai nenori atsiskirti nuo 
Anglijos ir nenori išvien su
sidėti su kitomis Airijos pro
vincijomis. 

Aną dieną jis čia parlamen
te smarkiai užsipuolė prieš 
Ameriką, katra mėgina užtar
ti Airiją. 

Jis sakė, kad visi tie ame
rikonai, katrie kalba Ameri
kos vardu, turi žinoti, kad 
Anglija yra galinga ir stipri 
viešpatija ir kaipo tokia 
neturi reikalo pasiduoti sve
tingų šalių intakai. 

Sakė, mes nesimaišome į A-
merikos vidujinius reikalus. 
Tad ir Amerika neprivalo to 
darvti. 

DAUG ATSIEINA TALKI 
NINKU OKUPAVIMAS. 

Berlynas, geg. 20. — Talki
ninkai okupuoja Rlune pro-
vinciją. Jie ten pataįko 200,000 
kareivių; Išlaidas apmoka Vo
kietija. Jai tas okupavimas 
per metus atsieina 3 •milijar

d u s markių. 

Šalis atsiduria ant naujos ga
dynės slenksčio. 

DAUG NUKENČIA NEW 
YORKAS. 

u.jos vyriausybe Pekine. O gali , . .. ' XT ; , 
, , . . ; ,. f. >iu nesuskaito. Nes niekam tas 

vyks bekrauje revoliucna. ., ,. r ^- •• ,. . • 
' , . . , . '; nereikalinga. OnciiaJiai visur 

5et kas-nors turi įvvkti. Nes , . , . uu% .,.. 
kaip 

geg. 20. — Vie-New York 
tos uostas del nuolatinių dar
bininkų streikų netenka reik
šmės. Šiandie eksporta< dau
giausiai nukreipiamas į Balti-
more ir PhiĮadelphią. Ši tiedu 
miestu pelnija. 

REZIGNAVO Iš TAIKOS 
ATSTOVYBĖS. 

Budapeštas, geg. 20. — *Iš 
ungarų taikos atstovybės re
zignavo grafas Albert Appo-
nyi. Jis priešinasi pasirašyti 
po taikos sutartimi. * 

MAŽAS BŪRYS CARRAN 
ZOS PALYDOVŲ. 

Nedaug jis pasiėmęs ir pinigų. 

Mexico City. geg. 20.—Kuo
met Carranza bėgo į kalnus, 
jis atsiliepė į pasiliekančius 
tais žodžiais: 

"Mes pražuvę. Pasiliki! 
sveiki, gerbiamieji!" 

Ir raitas su buriu draugų 
pasileido kloniu rvtuose nuo 
San Marcos. Paskui jį ir pir
ma jo šuoliu ėjo keli šimtai 
raitelių. 

Ties viena pakalne kokiam 
momentui tas būrys buvo su
stojęs. Bet veikiai išnyko kal
nuose. 

Spėjama, Carranza vargais 
— negalais mėgins pasiekti 
jūrių pakraščius ir kokiuo 

nors laiveliu pasileisti jurės-
na. 

Su juom į kalnus pabėgo 
vo s tik keli jo artimi bičiuo
liai generolai ir iždo ministe^ 
ris. Xudumė su juo ir Bonil-
las, buvęs Suv. Valstijose am
basadorius. 

Nepasiėmė tas būrys gU sa
vimi daug majįsto ir pinigų. 
Su vienu automobiliu norėta 
keli krepšiai aukso paimti į 
kalnus. Bet automobilius suge
do. Ir kareiviai pasidalino 
pinigais.. v , 

Revoliucijonieriai deda pa
stangas suimti buvusį Meksi
kos autokratą. 

Gen. Obregon čia labai ste
bisi, kad Carranza nesutiko pa 
siduoti, bet leidosi į kalnus 
tikron pragaištin. 

Shanghai, geg. 10 (suvėlin
ta). :— Šiandie .Kinijoj hn^-" 
kiama kokių nors dramatinių 
perversmui ir atmainų. Tos 
atmainos turi sekti nepoilgam. 
(iai tai bus pasibaisėtina rex 
voliucija prieš dabartinę Ki
ni 
įvv 
Bei Kas-nors turi 
visa šalis šiandie st'ovi 
ant kokio ugnekalnio. 

Čia atkeliavusieji žmonės tą 
gali ne tik nujausti, bet 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
tikimus 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
ti augštomis muro sienomis. 

Pati sau priešininkė. 
Kinija pati sau yra baisesnė 

priešininkė už pavojingiausius 
išlaukinius priešininkus. Kiek
vienas tą pripažįsta, kas tik 
šitą šalį nuodugniau studijuo
ja- ' . ' 

Ligšiol Kinija buvo daugiau 
niekas, kaip tik militaristinė 
šalis, pilna purviniausių poli
tikierių. Visas laikas ji buvo 
stipriai subraklinta visokiau
sios rūšies burtais ir brutaliais 
įpročiais. Tai visa Kinijai yra 
kur-kas didesnis priešininkas, 
kai]) kad tokia Japonija. 

Tikrai pasakius šitos šalys 
netoli atsilikusios kita nuo 
kitos. Kaip vienur, taip kitur 
pirmon vieton statomas mili-
tarizmas, valdančioji žmonių 
klika. Šitos uždavinis:—neleisti 
gyventojams nei pagalvoti a-
pie kokias nors reformas ar
ba kokias nors teises. 

Kinija šiandie mažiau res
publika kaip Japonija, gi Ja
ponija šiandie žengia Vokieti
jos pėdomis iš tų laikų, kuo
met ten viešpatavo žinomas 
Bismarkas. 

Kinijoj ne'gyvuoja atsako
moji demokratija. Anos vietą 
užima militarinė autokratija. 

Savimeiliai valdininkai. 

Niekas negali pasakyti, kiek 
Kinija turi gyventoju. Niekas 

sakoma, kad turi 400 milijo
nų gyventojų. 

Tai kolosalė šalis. Rodos, 
visą žemes pakilusi užgrobtų 

puskamuolį. 
Bet taip nėra. Nes nėra 

reikalingos kultūros, vienybės; 
susiklausymo. Žinomi čia ki
nams tik vieni streikai ir boi
kotai. Išreikšti N savo nepasi
tenkinimą kuo-nors kinai ne
turi jokių metodų. 

Dideli žemvaldžiai juos iš
naudoja. Nuo tamsos ligi aam-
sos j i e dirba pusdykiai. I ž-
darbių neužtenka nei mai-
Per dienų-dienas kasasi 
purvyne aplink ryžius. Fur 
vyne jie gema, auga, pasensta 
ir numiršta. 

Tas yra taip todėl, kad val
dininkai nesirūpina gyvento
jų padėtim ir likimu. Kinijos 
valdininkai vra atkariausi sa-
vi meiliai. Rūpinasi tik nuosa
vais reikalais' Jie darbuojasi 
ir svajoja tik apie savo as
mens išaugštinimą, kad paskui 
turėti užtikrintą lengvą gyve
nimą. 

Tokia padėtis negali ilgai 
tęstis. J i jau prilimpa liepto 
galą. Nes gyventojai nejučio
mis atbunda. Kinijai aušta 
naujoji gadynė. 

NAUJAS GELEŽINKELIŲ 
DIREKTORIUS. 

Washington, geg. 19. — Vie
toje Walker D. Hines genera-
liu geležinkelių direktorių 
prezidentas Wilsonas paskyrė 
John Barton Payne. 

I 

1 



D R A U G A S Ketvirtadienis, geg. ŽO 1020 
— 

LIETUYTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

i i DRAUOAS I I 

Etna kasdieną Išskyras nedėldienius. 
P R E N U M E R A T O S K A I N A : 

CHICAGOJ I R UŽSII^NYJE: 
Metams $6.00 
Puse i Metų . . . 9.50 

SUV. VALST. 
M e t a m s . . . . $5.00 
Puse i Metu 3.00 

Prenumerata mokas ! Iškalno. Lai
k a s skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Nor int permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
s enas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruotą l a i š k ą 

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

Telefonas McKlnley 6114 

Pinigai. 
Prancūziškosios r.ųšies pini

gai pamažėli gerėja. Pačios 
Prancūzijos pinigų 10 gegužio 
už viena dolierį davė 15 fr. 75 
santimus, o 17 gegužio tiktai 14 
fr. 37 saiit. Italu lyros 10 ge
gužio buvo 20 lyr.20 eentezimų 
už vieną dolierį. 17 gegužio bu
vo 20 lyrų 15 eentezimų. Šveica 
rijos Trankų 10 gegužio už do
lierį davė 5 ir. 69 sant. o 17 ge
gužio tik 5 fr. 66 santimus. 
Suomijos šimtas markių 10 ge
gužio buvo $5.40; 17 gegužio 
pasidarė $5.35. Tat reiškia, kad 
kitiems prancūziškosios siste
mos pinigams einant brangyn. 
Suomių arba Finlandijos pini
gai trupučiuką atpigo. 

Vokiečių pinigai nuolatai ir 
stipriai eina brangyn 17 gegu
žio už 100 vokišku markių rąu 
kėjo duoti jau $2.10. Tie 10 
centu priaugo per paskuti n? sa 
vaite. Lietuviški auksinai, sa
ko, nesiskiria nuo vokiškų mar
kių. Lenkams išėjo ant naudos, 
kad jie paėmė Kijevą, dėlto 
100 lenkiškų markių pabrango 
5 centais: 10 gegužio buvo <>5 
centai, 17 gegužio pakilo Iki 70 
centų. 

Anglijos pinigai trupučiuką 
atpigo. 10 gegužio šimtas ster
lingų svarų buvo lygus $;;84.50, 
o 17 gegužio Ms pats šimtas 
svarų buvo tik 333.25. 

Kanados do!iern?i nejuda. 
Kaip pirm savaitės, taip ir da
bar mainant HMM) Suvienytu 
Valstijų dolieru; duodavo ir te
beduoda 1100 Kanados dolie 
rių. 

Šitos skaitlinės yra teisingos 
mainant 25.000 dolierių. .Mai-
iHP.'t mažesnes sumas, bankai 
stato sau naudingesnes sčily-
gn<. 

tą padarė. Bet aiškus yra vie
nas dalykas, kad tarp asmenų, 
įgijusių darbininkų užsitikėji-
mą toli ne viskas yra taip, kaip 
turėtų būti. 

Atmename tuos laikus, kada 
Rusijos caras taip spaudė žmo
nes, kad pats tapo nušautas. 
Šaudė žmonės ir Suvienytų 
Talstijų ir Prancūzijos ir Por
tugalijos prezidentus. Bjaurė-
jomės ir bjaurimės visais tais 
šaudymais, nes kraujo pralie
jimas nepadaro teisybės, ne
parodo nei tiesos. Du žiauriau
si Rusijos cavai Nikalojus I ir 
Aleksandras I I I netapo nužu
dyti, o nužudytas tapo bau
džiava) panaikintojas Aleksan
dras II. Nušautas taip-gi tapo 
vergijos panaikintojas Abrao
mas Lincoln'as, Suvienytų Val
stijų Prezidentas. Ne-gi reikia 
aiškesnių prirodymų, kad žu-
dvmas vra stebėtinai aklas 
daigtas, vargstančių žmonių 
laisvės priešininkas. 

Anaiptol nestatome Kikuls-
kio vienon eilėn su Lincolnu 
nei su Aleksandru Antruoju, 
bet vienon eilėn statome jų 
galvažudžius žinomuosius ir 
nežinomuosius. 

Prie to dar pastebime, kad 
pirm kelių dešimčių metų po
litiškoji galvažudystė kėsinosi 
ant asmcnų»stovinčių tikrai au
kštai carų ir prezidentų ;dabar 
ta žmogžudystė jau nepakenčia 
nei tokiųTcaip Kikulskis. Žmog
žudysčių sunaudojimas viešo 
gyvenimo tikslams pasiekti bu
vo ir bus aiškus žvėriškumo 
ženklas. To žvėriškumo buvo 
gana daug vidurije devynio
likto šimtmečio; to žvėriškumo 
yra daugiau pradžioje dvide
šimtojo šimtmečio. 

Darbininkų visuomenei ten
ka didelis ir garbingas užda
vinys padaryti, kad žvėrišku
mo -butų mažiau. Darbininkų 
gyvenime, draugijose, unijose 
ir kitokiose organizacijose, vis 
vienas ar kitas asmuo peršasi 
j pirmąją vietą iš pradžių ma
žose kuopose, paskui kas kart 
didesnėse. Tą vietą jis gali gau 
ti vien tada, kada- jo draugų 
balsai jam tenka. 

Tie draugai prieš atiduosiant 
savo balsą rinkimuose kandi 
datui iki šiol dažniausiai žiuri 
tik to, ar jis moka gražiai pa
šnekėti, bet visai nežiūri, ar 
jis yra doras žmogus. Ką ren
ki, tą ir išsirenki. Jei rinkda
mas nežiūri kandidato doros, 

i tai ir gauni nedorą pirminin
ką, ar vadą. J is paskui ima 
vesti asmeninius kerštus su 
kitu tokiu jau išrinktuoju. 
Kartais tie kerštai baigiasi 
žmogžudystėmis, o tų žmogžu
dysčių pasekmės gula ant dar
bininku kišenio. 

Lietuvos Laisves Paskola. 
Atsišaukimas į Paskolos sto 

čių virfiniuku-j. 

Gegužės 15 dieną Lietuvoje 
susitaiko p i r m v a i Lietuvos 
Steigiamasis Seimas. Ten pra
sidėjo pirmas svarbaus vals
tybinio darbo mėnuo. Pas mus, 
Amerikoje, šiuo laiku lygiu 
būdu eina didžiai svarbus dar
bas: nuo 16 dienos gegužės 
eina Lietuvos Laisvės paskolos 
hiėnuo. Per tą mėnesį priva
lome surinkti ko iki šiol ne
suspėjome surinkti. Kaip gir
dime, visa Lietuvos valstybės 
viltis šiandien dedama į Jus, 
Lietuviai amerikiečiai. Išpir-
ksme paskolą, bus iš ko staty
ti Lietuvos demokratingą Res 
publiką, o neišpirksime, bus 

'ten vargas, skurdas ir duos 
progą svetimiems atėjūnams 
mūsų silpnybe pasinaudoti. 
Todėl, visi, be jokių partijinių 
g i n č ų , s u s i s p i e s k i m e p r i e v i e -

ho darbo ir išpirkime kiek tos 
paskolos yra Lietuvai reLka 
linga. Kiekvienas, kas lietu
viu save vadinasi, kas stovi 
už mūsų gimtinėj gerovę, pri
valo ne žodžiu, bet darbu, pir
kdamas Lietuvos bonų, tą pa
rodyti. 

Į stočių rengiamas prakal
bas ne visi atsilanko. Atsiran
da daug tokių, kurie negali 
į prakalbas atsilankyti, arba 
pritingi; ar stačiai nenori dė
tis prie valstybės kurinio 
darbo. Pa« visus tokius at
silankykite į namus, įtikinki
te juos, kad pirktų bonų. 

Šiuomi patariama visiems 
stočių viršininkams nusistaty
ti, ant kokios sumos jie pri
valo išpirkti bonų, kad paden
gus visą paskolos sumą, kuri 
yra vienam ar kitam apskri
čiui paskirta, ir tą sumą iš
skirstyti tarp vietos žmonių. 
Šiuo tikslu, patartina, kad sto
čių viršininkai, pasikvietę pa-
gelbon ar tai vietos draugijų 
atstovus, ar šiaip po keletą 
iš žymesnių veikėjų, nustaty
tų, kiek "kiekvienas vietos lie
tuvis arba lietuvė privalo pir
kti bonų ir ištrauką iš savo 
nutarimo, kursai turėtų būti 
įtrauktas į posėdžio protoko
lą, per stoties paskirtą žmogų, 
pasiųstų tiems, kurie nėra nie
ko arba permažai pirkę, kad 

nuo jų iškolektuoti. Vietos 
žmonių nutarimas, kiek kiek
vienas tur pirkti, tegul būna 
dėlei visų kaipir įsakymu, jei
gu kiti nenusimano, k»r/k jie 
tur pirkti, sulig savo turto di
dumo. 

Tokį priminimą reikėtų per 
rinkėją pasiųsti kiekvienam, 
kursai iki šiol ar tai visai nė
ra pirkęs, ar tai sulig savo 
turto permažai J r a pirkęs, i-
dant butų žinoma, jog nuo vi
sų pareikalauta. Tokie primi-
mmai reikėtų daryti su. tam 
tikru atsargumu, kad neapsun
kinus žmonių, kurie gal širdin
gai norėtų pirkti, bet dėlei sto
kos lėšų negali nuskirtosios 
sumos išpirkti. 

Taigi stočių viršininkai, su
kruskite prie darbo, kursai rei
kia jums patiems atlikti ir da
ryti tą darbą rimtai, kaipo sa
vo valstybės darbą, kursai 
j u m s p r i s e i n a č i o n A m e r i k o j e 
atlikti. 

DRAUGIJŲ DOMEI. 

Ž e n r i a u s p a d u o d a m e s ą r a š ą 

Conn., Ne# Jersey ir kažku
rių Alassaehusetts kolonijų 
draugijų sarfcšą, kurios iki ge
gužės pradžios yra užsimokė
jusios už Lietuvos Laisvės Bo
nus. Kurgi kitos draugijos, 
kliubai ir visokios kuopos, 
rateliai ir t.t.f Kur kas dau-
giaus jų randasi čia paminė
tose kolonijose. I t jos yra 
lenkiamos. 

Draugijos, kuri busite pir
mutinė patekti į sekantį sąra
šą? Įsigykite bent# vieną Lie
tuvos Laisvės Boną! 

Ansonia 
Lietuvių Politikos Kliu-

bas .* $600.oo 
Šv. Antano draugija ..500.oo 
Šv. Kazimiero dr-ja 200.oo 

Bridgeport 
P. St. Pagelbos dr-ja lOO.oo 

Hartford 
A. L. R. K. Šv. Juozapo 

Darbininkų Sąj. Conn. 
1 Apskr lOO.oo 
L. Vyčių Conn. Apskr. . .50.oo 
A. L. K. K. Moterų Sąj. 

,17 kuopa 50.oo 
A. L. R. K. 89 kp . •< 50.oo 

Meriden 
Šv. Kazimiero dr-ja ..200.op 

Cičt. N. P. dr-ja ir dr-jos ~ 
kliubas lOO.oo 

D. L. K. Gedimino dr-jalOO.oo 

New Britain 
Šv. Jurgio kank. dr-ja. .200.oo 
Šv. Kazimiero dr-ja . . 200,oo 
B. L. U. Neprigul. kliu

bas lOO.oo 
D. L. K. Vytauto dr-ja. . 50.oo 
S. L. A. 84 kp oO.oo 
S. L. R. K. A. 109 kp . . . 50.oo 

New Haven 
Šv. Pranciškaus dr-ja $500.oo 
Šv. Kazimiero dr-ja ..lOO.oo 

Hartford 
Lietuvos Brolių dr-ja . . oOO.oo 

Thompsonville 
R. K. Šv. Jurgio dr-ja . . 200.oo 

Union City 
Lietuvos Dukterų dr-ja 200.oo 

Naugatuck 
Šv. Pranciškaus dr-ja. .200.oo 

Waterbury 
Lietuvos Sunų dr-ja . . 2500.OO 
Šv. Onos dr-ja 500.oo 
šv. {Stanislovo dr-ja . . oOO.oo 
Šv. Juozapo dr-ja 500.oo 
Šv, Agotos dr-ja 200.oo 
Lietuvos Šviesos dr-ja 200.OO 
"Aidas , " Teatr dr-ja lOO.oo 
S. L. A. U kp. 1 OO.oo 
D. V K. Keistučio dr-ja lOOoo 

lOO.oo 
. 50.oo 

>* 

500.oo 
500.oo 
500.oo 

. 200.00 

. 200.oo 

Kikulski. 
Stambiausias paskutinių 

dienų pranešimas buvo tas, 
kad tapo pašautas Jau Kikul
ski. J is buvo organizuotų dar
bininkų vadas, imdavo algos 
$75 dolierius savaitei ir tvir
tino, kad kiti organi/.uotų dar
bininkų vaviai jam pc.viti.'j'j tos 
algos. Tečiaus m u m abejoti
na išrodo, ar galėjo žmonės 
tapti žmogžudžiais tik dėlto, 
kad jie pavydėjo kitam žmogui 
generališkos algos. 

Kikulskie senai pykosi su 
Johnstoue. Juodu abu buvo 
darbininkų vadai, abu vienas 
kitam primėtinėjo savinimąsi 
darbininkų sudėtų pinigų, a-
Jrndu iš tų užmetimų pasiteisi
no, abudu vienas kito baisiai 
nekentė. 

Kikulskio pašovimas yra 
taip nesenai Įvykęs, kad dar 
nieko negalima spėlioti, kas 

IŠ LIETUVOS. 
GERA PAŽINTI KAS PER 

VIENI. 

Socijalistai, ar jie butų bol
ševikai, ar demokratai, ar liau
dininkai, visi* jie" toki pat. Jie 
šaukia, rėkia, save giria, žmo
nių darbininkų "geradėjais 
apsišaukia, daug visako žada, 
kitus peikia, niekina, išrasdami 
nebūtų kaltybių. Bet j socijalis-
tų gerumus ir nekaltumų, tik 
tai tie gali tikėti kas jų nežino. 

Draugijos, \ kurias prisisuko 
koki socijalistai ir pateko per 
savo veidmainiavimus į valdy
ba, žino, kad jie yra kaip bla
kės. Jie čiulpia draugiją, kiek 
tiktai gali ir nelengva jų nusi
kratyti. 

Eidami prie savo slaptų tik
slų, socijalistai vartoja įvai
riausias priemones, dažnai vi-

tiinu tik tai v r̂a nedora, kas y-
ra priešinga jiems. 

Jie šaukė, kad kunigai nedo
rai elgėsi, jei perspėjo iš sa
kyklų žmones, kad tie rinktų 
krikščionių kandidatus į Lietu
vos Steigiamąjį Seimų, o pa
tys'štai kokių darbų darydavo. 
Raseiniuose—daugelyje vietų 

ant krikšč.-demok. partijos at
sišaukime į žmones tyčia buvo 
užlipdohii socijal-demokratų 
partijos atsišaukimai, bet taip, 
kad apačioje pasiliktų parašas 
"Darbininkų ir ūkininkų krikš-
čionių-Dem. Kuopa.*' Tokiu 
budu norėta apgauti žmones, 
kad jie nubalsuotų už socijalis-
tų kandidatus, manydami, kad 
bajsuoja už krikšč.-demokratų. 
Šilalė. Kuomet krikščionys-de 

moki*, surengė čia savo suva
žiavimų, sužinoję apie tai soci
jalistai, sulėkė iš visų pakam
pių. Vos prašalėjo krikš.-dem. 
kalbos, kai]) socijalistai pradė
jo nežmoniškais balsais šaukti 
ir rėkti, kad sutraukdžius. Ar 
ne puiku1 Panašiai kaip Ame
rikoje. Visur socijalistai tie pa
tys. Liuosybė, bet tiktai jiems, 
o ne kitiems. 

Prienai, lvuomet čia parvežė 
iš Marijampolės kandidatų į 
Steigiamąjį Seimą surašus, pa
sirodė, kad Krikšč-Demokr. są siškai nedoras. Jiems gal but 

neišrodo nedora, nes jų supra* rašo kortelės yra išpieštos arba 

paišeliu išbraukytos. Į Pašven
čio kaimą net 05 tokios korte
lės pateko. Žmonės subruzdo 
žiūrėti, kad nežūtų jų balsai. 

Net milicininkai pradėjo nu-
plėšinėti krikšč.-demokratų 
plakatus. Užklausti, delko taip 
daro, atsakė, kad jiems iš vir
šaus raštu taip įsakyta, 

Pažertai. (Vilkaviškio apsk). 
Čia socijalistai del apgavystės 
pasidavė save ' ' bepartyviais'" 
ir jų paduotas kandidatų sura
šąs tapo to valsčiaus susirinkti 
ino priimtas. Vėliaus sužinojus, 
kas tie **bepartyviai" pervie-
ni, žmonės prieš jų apgavystę 
užprotestavo. 

Ar ne puikus socijalistų dar
beliai? Gražios priemonės, ku
rias jie vartojo.Žinoma, su pa-
gelba tokių suktybių nevienas 
jų prasprūdo į atstovus. Dabar 
didžiuojasi, kad jų daug žmo
nės išrinko. Ne žmonės išrinko, 
tik apgavystė. Tat, pasirodo, 
reikia didžiausio atsargumo 
visokiuose rinkimuose, nes so
cijalistai, nesirišdami jokios 
doros įstatymais, visuomet ran 
da daug priemonių susukti, ar 
apgauti. 

Kurie tokiais keliais 'paten
ka į atstovus, ką doro, gero ga
li padaryti žmonėms. Nieko 
kito, kaip skriaudą ir apga
vystes, j V. K. 

L. R, K. S. A. 91 kp. . 
' 'Auš ros" Teatr; dr-ja 

Newark 
Šv. Jurgio dr-ja . . . 
Šv. Juozapo dr-ja 
Šv. Rąžančius dr-ja 
Šv. Uršulės dr-ja . 
Šv. Mykolo dr-ja 
Šv. Trejybės dr-ja 
Šv. Petro ir Povilo dr-jalOO.oo 
L. K. P. Kliubas 50.oo 
L. Vyčių 29ta kp 50.oo 
L. D. Sąjugos 14 kp. ..50.oo 

Kearney 
D.L.K. Rimgaudo dr-ja $300.o 
Littuvos Sunų dr-ja ..200.oo 

Elizabeth 
Šv. Petro ir Pov. dr-ja 20().oo 

Harrison 
Šv. Juozapo dr-ja ....lOO.oo 

So. Boston 
Šv. Jono Evang. dr-ja 20().oo 
Lit. Vyčių 17 kp lOO.oo 
L. D. S. Pirma kuopa. .lOO.oo 
Šv. Jono Evang dr-ja lOO.o 

Norwood 
Šv. Jurgio Kar. dr-ja lOO.oo 

Warcester 
Liet. Šv. Jurgio Pas. 

dr-ja lOOO.oo 
Šv. Liudviko dr-ja ..lOOO.oo 
Liet. Šv. Kaz. Bažnyčia 400.oo 
Šv. Vardo Marijos dr-ja lOO.oo 
"Aušre lė" L. D. D. D. 50.oo 

Westfield 
Šv. Kazimiero dr-ja . . lOO.oo 

Vėliaus paduosime sąrašą ir 
kitų draugijų, kurios yra Lie
tuvos Laisvėg Boną nusipir
kusios. 

Kuri draugija daugiausia į-
sigys Lietuvos Laisvės Bonų? 
Lietuvos Misijos Informacijos 

Skyrius. 
257 W. 71st St., 

New York, N. Y. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

.500.oo timas ne vien valdžiai, bet ir 

Klausimas 3. Jeigu aš pri
siekčiau neteisingai, » bet ne 
prieš Dievo paveikslą, norėda
mas išsigelbėti nuo*taksų mo
kamų valdžiai, ar tai butų 
nuodėmė, ar ne; ar tai butų 
prisieka, ar ne? J. 6 . 

Atsakymas. Prisiekos vertė 
nepriklauso nuo paveikslo, o 
nuo 'žmogaus laisvės ir nuo 
paminėjimo Dievo vardo. Tas 
Dievo vardo paminėjimas bū
va tiesioginis, kada žmogus iš
tar ia: ' 'Dievo akivaizdoje sa
k a u " arba panašiai. Netiesio
ginis Dievo paminėjimas būva, 
kada žmogus ištaria "Prisie
kiu ." Abudu paminėjimai ly
giai sudaro prisieką, jei tiktai 
žmogus nėra panevali verčia
mas prisiekti. 

Teisėta valdžia gali reika
lauti prisiekų, neteisėta vald
žia negali reikalauti prisiekų. 
Rusija buvo varu pagriebusi 
valdžią ant Lietuvos, todėl ne
turėjo teisės reikalauti prisie
kos iš lietuvių. Todėl lietu
viams buvo leista išsisukinėti 
iš prisiekų. Amerikos valdžia 
yra teisėta, todėl Amerikoje1 

gyvenantiems žmonėms neva
lia išsisukinėti iš mokesčių me
lagingomis prisiekomis. Todėl 
yra nuodėmė Amerikoje ištarti, 
žodį "pr is iekiu" pa tv i r t ina i 
melą. Tas melas butų nusikal 

Dievui taip-gi. 
Kun. P. Bučys. 

VAISTAI DUODAMI BIED 
NIEMS DYKAI. 

Vienna.—Prieš įsteigimą A-
merikos Kaudonojo Kryžiaus 
vienutės Viennoje, buvo trys 
kainos receptų ir vaistų. Dabar 
yra keturios. Trys kainos buvo 
turtingiems, vidurinės klesos ir 
biednieins. Dabar Raudonasis 
Krvžius dalina vaistus dvkai 
tarp neturtingų žmonių. Taip-
pat duoda Vaistus vaistinin
kams, kurie neišgali mokėti už 
juos. Tokiu budu Raud. Kry
žius pasiekė visus žmones, ku
riems reikalinga pagelba. 

Kokiu budu išaiškinti Baž
nyčios neklaidingumą: per 39 
metus buvo du popežiu, vie
nas kitą ekskomunikavo, net 
per nekurį laiką buvo trys po
pežiai? Ar buvo nors vienas 
teisėtai išrinktas? 

Simas Bastutis. 

Atsakymas^ Tiesa, buvo to
kių laikų, bet ir tada buvo tik 
vienas popežius, o antrasis ir 
trečiasis buvo nedori žmonės 
neteisėtai ir šventvagiškai pa
sisavinusieji popežiaus vardą. 

Visai nesvarbu vra žinoti, 
katras buvo teisėtas, o katras 
neteisėtas. Didžiausia svarba 
tame, kad Bažnyčia nebūtų 
išturėjusi to pavojingiausio 
kriziso, jei nebūtų buvusi 
Dievo Dvasios valdoma. Jei 
Bažnyčia nei tokiame sumiši
me nepranyko, tai aiškus žen
klas, kad išsipildė Kristaus 
pranašavimas, "pragaro var
tai nepergalės jos" . Jei pan-
šių papiktinimų nekuomet ne
būtų atsitikę, tai abejotume 
ar tiesą Kristus sakė, kada mi
nėjo, "vilkus draskančius a-
vių kailiuose". Nedori žmo
nės išdrįso neteisėtai savintis 
pdpežių vardą ir sugebėjo tą 
padaryti del to, kad pasauli
niai kunigaikščiai su savo tik
slais lindo į Bažnyčios valdy
mą. Tuomi laiku į Bažnyčią 
didžiausiu uolumu spraudėsi 
gobšiausi turčiai, norėdami pa
imti į savo šventvagiškas ran
kas visą Bažnyčios valdžią ir 
tvarką. Tai buvo nfelaimė di
desnė, negu persekiojimai stab 
meldijos laiku, kuri persekiojo 
ir žudė nekaltus krikščionis. 
Tik teisėtai išrinktasis pope
žius gali' teisėtai ekskomuni
kuoti, o žmogus šventvagiškai 
pasivadinęs popežium, popežiš-
kos valdžios neįgauna, del to 
negali ekskomunikuoti kitų. 

Kai-kurie tv i r t ina/buk ke
turi popežiai buvę, kurie vie
nas kitam prieštaravę. Povi
las V. ir Urbonas VIII., Libe-
rius ir Honorius. 

Prieštarauti popežiai gali ir 
prieštarauja vienas kitam dau-
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Vyrą ir Moterą Rubų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Muuųs tetema lr molcymo budu jų» 
trumpu laiku Išmoksite VUK> ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, des igning ir s iuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos bes imokindamaa 

Visuose s iuvimo skyriuose mašinos 
varomos e lektros Jiega. 

Kvieč iame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sul ig mieros, vi
sokio sti l iaus ir dydžio iš bet kurio* 
madų knygos. 

MASTER DESIGNINO 
SGHOOL. 

J. P . Basn icka , Vedėjas 
ItO N. STATE S T R E E T , CHICAGO. 

Kampas Lake S t , ant i tų lubų 

t 

DR, G. M, GLASER 
Prakt ikuoja 28 meta i 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Cliicago, Ui . 

SPECIJALISTAS 
Moterišku, Vyrišku, taipgi chro

niškų l igų. 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 va lan
da vakare. 

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Te le fonas Yards 687 

B Dr. M. T. STRIKOL'IS 
U1ETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 17o7 W. 47tli St., 

(47 ir Wood gat . ) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėl ipmis 
9 iki 12 rytais. 

Tel . Boulevard 100 
R e s . 2914 W. 43rd Street. 

Tcl. McKlnley 263 
g . . . , - . . ~at 

Telefonai Pullmaa atM< 

Dr. P. P, ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10667 So. Mlchlgan, Aveaue. 
It—tiUnd. I1L 

VAKAMD08: t 11d 9 rakave. 

Tel. Drover 7e42 

Dr. C. Z. Vezelis 
LEETUVTS DENTISTAS 

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

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
arti 47- tos Gatvės 

j » • - ! • « II I I 1 1 j | 

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

Kamp. 49 Court 
R e s . 1229 W. 49 A v e n a e 

Telefonas Cicero 16 64 
Ofiso Cicero 49 

KAIiBAMB LIETrVIfcRAl 

'9 

m* 

—t: 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 
lUselaade: 1S80S 8a. Mlehlsaa Ara. 

TalefaaM FuIIman S4S ir Pallmaa SISt 
ChlcagoJ: 4616 So. Wood Btr. 

Tik ttctrarro rakake nuo S&O Iki 7:00 
TelafaBM Tart* 7S». 

DB. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS- m C H I R U R G A S 
Ofisas Ir Gyvenimo vtet» 

3252 So. Halsted Str. 
Aiit Viršaus Tnivcrsal State Bank 
Valandos nuo 10 jki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 2. 
Telefonu* Vartis S044 

JOSEPH C. WOLON 
lietuvis Advokatas 

99 BO. LA 6ALLE KTKEKl 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

vakarcla 1911 w ftl-nd Street 
Tel. RockireU C99t 

CIJ1CAGO, I L L . 
— S I •» » » — « • • m » , 

gelije atvejų, tiktai nepriešta
rauja tuose dalykuose, kuriuos 
Dievas apreiškė ir pavedė Ba-
žnjtfiai, kad skelbtų žmonėms. 
Tikėjimo ir doros dalykuose, 
sudarančiuose Dievo apreikš
tąjį mokslą, Urbonas aštun
tasis neprieštaravo Povylui 
penktajam, nei Honorius ne
prieštaravo Liberijui. 
i 

Kun. Saumsaitis. 
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* Trumpai pabi rs iu mūsų ma
žos kolonijos darbuotę, kas iki 
šiol y r a nuveikta. 

Lietuvos Laisvės paskolos tu
rime pardavę už 6,150 dolieriu. 
Tai , rodos, dirhame, kiek gali
me. Bet ne visi y ra tokie, kad 
dienas ir naktis padėtų tam 
darbui , kad bonų daugiau par
duotu. Via ir tokių, kurie kad 
>umanytų, nežinia ką darytų, 
kad tik pakenkti tam darbui. Vi 
šokias paskalas leidžia. Kiti 
kažko laukia. Šitie vis sako: 
" p i r k s i u . " Trys mėnesiai jau 
prabėgo, o jie vis žada. Nenuos 
tabu butų, kad pažadais tiktai 
pirktų bonų žmonės, mažai su
sipratę . Bet taip " p e r k a " su
sipratę lietuviai, užbliautieji 
žymias vietas. 

Je igu mus broliai Lietuvoje 
butų neviję priešų iš savo že
mės, o butų laukę, tai šiandie 
visa mus tėvynė butų priešų j 
rankose. 

Bet jie nelaukė: stojo išvien* (ieg. 4 d. čia su prakalbomis 
ir išgiudo priešus laukan, nors laukėsi gerb. kun. Petra i t is , 
da r nevisus. Taigi ir mes, ame- ' Kalbėjo Liet. Raud. Kryžiaus 
rikieėiai, nelaukim, bet tuojau ivikalais. Nors nedidelis bure-
pirkim bonus. Bonas — tai lis susirinko žmonių, bet mažai 
laisvai Lietuvai ginklas. radosi tokių, kurie atsisakė 

Mūsų kolonijos lietuviai, ka-įduoti aukų tai organizacijai, 
t r ie da r nepirkote, meldžiami j Vienas asmuo, t.y. Audrius Lu-
paskubėti . |kaševiėius patapo net amži-

l 'ž garbę turiu pranešti, kad ' nuoju nariu, kuris aukojo $50. 
mūsų kolonijoj yra i r tokių, ku- Kitas pasižadėjo, bet dar savo 
r ie pirko bonų ne už 50 arba aukos iki šiol nepridavė. 

kad viršaičiai S. R. K. A. 137 
kuopos reikalauja, vardan p. 
Petrėno, kad p . Steponait is at
šauktų savo žodžius, o p . Pet-
rėna. visai nekaltu išrastų. 

Aš pa ts kaipo narys Susiv-
137 kp. i r vienas iš komisi
jos pardavinėjimui Jj. L. Pas 
kolos bonų buvau tame susirin
kime, balandžio mėnesyj, i r ne 
tiktai aš vienas savo locnomis 
ausimis girdėjau, bet ir visi 
nariai , buvusieji susirinkime. 

Aš pats praeita, metų, kada 
darbavaus L. R. Kryžiui , rink
damas drabužius po namus ir 
parduodamas L. R. K. ženkle
lius, vienų kartų, pr ie progos, 
prie bažnyčios pakalbinau ir 
poną Petrėnų a r ir j is nepaau
kotų ka nors iš drabužių. Bet 
jis netiktai nieko neaukojo, bet 
da r mane išjuokė ir įžeidė. 

Su pagarba 
Boleslovas Taliunas. 

DETROIT, MICH. 

HM), bet už 11)00 dol. Vienas as
muo pirko už 1,200 dol. ir dirb
tuvėje dirba. 

Vėliau paskelbsiu visų pirki-j Po 2 dol.: J . Naura, P . Ba
sių vardus ir pravardes , taipgi nionis. 

Aukojo: 
Kun. F . Kemėšis $10.00 
S. Jarkevionė 5.00 

1000 markių už $12.00. Bet tr i
jų doiierių uždarbio jiems ne^ 
buvo ko pavydėti . 

Kovo 8 d. vienas suvargęs, 
biednas darbininkas atėjo pas 
tą socijalistų agentų markių 
pirkti. Žmogelis pasisakė soci
jalistų agentui, kad iš. vienos 
lietuviškos bendrovės pirkęs 
500 markių už $10.00. Agentas 
išniekino tą bendrovę, įmaišy
damas katal ikus ir kunigus, ir 
kaip jie jį, fa žmogelį, apgavo. 
J is , tas agentas, pagelbėsiųs 
jam ir parduosiąs 100 markių 
už $4.00 ir 50 centų imsiąs už 
patarnavimą. Nieko nesupraz-
damas žmogelis nupirko 100 
markių " t i k t a i " už $4.50 i r 
džiaugęsi, kad tik 50 centų 
agentas teėmė už patarnavimą. 
Savo džiaugsmą žmogelis pra
dėjo pasakoti, kitiems. 

Turintiej i geresnį suprat i
mą, išklausę to žmogelio 
džiaugsmingą papasakojimą, 
sulygino to socijalisto agento 
$4.50 už 100 markių su Conti
nental & Conunercial National 
$1.20 už 100 markių. Pasi rodė 
didelis skir tumas. Dabar žmo
nės, keikia "darb in inkų užta
rytoją? ' 

Tai tik vienas pavyzdėlis iš 
daugelio, kuris parodo, kokie 
veidmainiai y ra įvairaus plau
ko soči jaus ta i i r kaip jie " n e 
skriaudžia darbininkų žmo
nių ." ' I r dar randasi 
žmonių, kurie duodasi jiems 
mulkinti. 

Pr . 

ne visuomet nuplauna. 
Vartodamas viešą fontaną 

"pe rkask burbul ius" . L ipas 
nekuomet neprileisk pr ie fon
tano. Fontaną del gėrimo, o 
ne del plovimo burnos ar sk rė
pliojimo. 

ATGRASYK RANKŲ PASI 
SVEIKINIMĄ. 

MELROSE PARK. ILL. 

f g 

i r tų, katrie nepirko. Tada 
garbė bus pirkusiems, o ncgar-

~bė atsisakiusiems. Šitą surašą, 

Po 1 dol.: B. Daumentaitė, 
O. Jureviėienė, P . Klimavičie
nė, M. Petrokienė, K. Rasins-

beabejonės, patėmys ir mus gi- kis, d. St rasdauskas , P . Bendo-
minės l>ei pažįstami Lie tuvoje . ' rus , T. Žuris, 8. Juodvalkis , P . 
J i e matys , kas prisidėjo prie ihukteinienė, S. Stepulonis, 8. 
iškovojimo Lietuvai laisvės, Karpšlys, A. Bagdonas, J . Ša
kas ne. 

Geg. 9 d. " B i r u t ė s " choras 
iš P i t t sburgh surengė koncertą. 
Vadovaujant p. J . Senuliui, at
vaidino gražų dalyką. Visi vai
dintojai gerai atliko savo roles 
i r publiką patenkino. Gaila tik, 

linis, K. Karčiauskas , 8. Druš-
kauskas, O. Baikauskienė, M. 
(JrigaitieMė. B. Misevičius, 8. 
Vinolis, J . Balnis, A. Sacikas, 
P. Andri jauskas, V. Mickevi
čienė, J . Pucis, V. Tamošait is , 
M. Mačiulis, A. Tamošaitienė, 

Šiandie, t. y. gvg. 19 d 
ne Vaidinti* svetainėje yra 
rengiamos prakalbos Lietuvos 
Laisvės Paskolos reikalais. 
Kalbės Lietuvos Misijos na
riai. Visi melroseparkiečiai 
laukia tų prakalbų ir tikimės 
gerų pasekmių. 

Prakalbos prasidės vakare. 
F. K. Strzyneckis, 

L, L. P . st. rast. 

W E S T PULLMAN, ILL. 
Pranešimas vvestpullmanie-

čiams. 

kad nedaug žmonių buvo. Vi- A. Tamošavičiutė, K. Tvarku-
sas pelnas buvo paski r tas Liet- ^įas , P . Kaslauckas, V. Kas-
l iaud. Kryžuti . Taigi , apmokė-1 lauckas, E . Nienius, J . Banio

nis, |J. Jankūnas , J . Dovidaitis, 
J . Dambrovas, J . 8orgentas , J . 
Nargelis, B . Kundrotas . 

8mulkių aukų $8.39. 
Viso labo $118.39. 

Vargdienis. 

jus visas išlaidas, liko $10.00. 
J o n a s Vaičius paaukojo L. B. 

K. $25.00. 
Nuo lietuvių pramoninkų 

buvusio baliaus, vasario 12 d., 
buvo likę pelno $10.00. 

Viso pas iųs ta Ceiitran $45. 
" B i r u t ė s " chorui i r aukoto
j ams ačiū. 

L. R. K. ir L. L. P . Stoties 
rašt ininkas. 

ROCKFORD, I L L 
v 

Paėmęs " D r a u g o " 114 num. 
net nusistebėjau perskai tęs ko
respondenciją, patalpintą vir
šaičių L. 8. B . K. A. 137 kuo
pos, po kuria pasirašę J . Au
dri ukaitis, pirmininkas ir J . 
Valenlukevičius, rašt ininkas. 
Ten sakoma, kad buk p. Povy-
las P . Pe t r ėnas nieko nėra sa
kęs apie Lietuvos Laisvės Pas 
kolos bonus šiais žodžiais: 
" A š žinau kas tie uoiiai yra, 
aš jų nepriklausau. Kad jus no : 

r i te ir esate kvailais, tai galite 

CICERO. ILL. 

Ketvergo vakare gegužės 20 
d. "YYest Pullmano ' k o l o n i j a 
atsilankys Lietuvos Misijos 
nariai . 

Pr iėmimas įvvks bažnytine-
je svetainėje, lygiai 8 vai. va
kare. 

Visi Avestpulmanieėiai esa
te kviečiami atsi lankyti . At
silankę išgirsite daug įdomių 
žinių iš brangios tėvynės. 

J . Sorokas. 
\ 

Dauguma ciceriečių da r at
mena, kaip keletas metų 'atgal 
lietuviai socijalistai čia ant 
bačkų ir dėžių pasilipę iš visos 

į gerklės šaukdavo apie darbi
ninkų skriaudas ir tuo pačiu 
bruko Savo socijalizmą, 
kaip vaistą, kuris, girdi, praša
linsiąs tas skriaudas. K a d a ta
po uždrausta ant gatvių rėžti 
" s p y č i u s , " jie tą patj kartoda
vo svetainėse. 

Xe taip senai vienas socijali-
stas, laikraščių agentas, vaik
ščiodamas kiek tik pajiegė kal
bėjo už darbininkus visiems 
piršdamas socijalizmą. 

Praei tą žiemą tas agentas 
su vietiniu socijalistų spaus

t i P E R K A S K B U R B U L I U S . " 

PCTRATIS S. FABIJONAS 

p i r k t i . " Dabar tenka patėmyti , tuvininku, turėdami laiko, at-
~ = spauzdino raudonom raidėm 

plakatus ir išnešiojo po namus. 
Plakatuose rašė, kad jie par-

į duosią 1000 markių už $15.00. 
Visokios bendrovės lupdamos 
pinigus, girdi, tik skriaudžia 

| darbi niūkus. Tuo pačiu laiku 
nuvažiavę žmonės į Continent
al & 'Commercial National 
Bank, kur ir tiedu socijalistų 
pirkdavo markes, pirkdavo 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

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

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivohorl»» 

N O T A R I J D Š A S 
3249 So Halsted Street. Chicago. I""">« 

TELEPHONE BOULEVARD 61-

Je igu netinkamai pas ta tytas 
ir net inkamai vartotas , viešas 
gėrimo fontanas, gali but di
desnis pavojus sveikatai negu 
viešas gėrimo puodukas. 

Suvienytų Valstijų. Viešiu 
Sveikatos Biuro inspektorius 
atsisėdo gelžkelio stotyje, sale 
burbuliojamos gėrimo fontauos 
ir tėmljo kaip žmonės var
toja ta fontane. Keturiasde-
šimts-septynios ypatos gėrė iš 
fontano. Iš tų, 11 buvo vyrai, 
22 moterys, ir 14 vaikai. Visi 
apčiaupė metalo bolę iš kurtos 
vanduo bėgo. Vienas va* kas 
ko nenurijo tą metalo bolę. 
Beveik visi vyrai turėjo labo
ko burnose. Iš tų 47 y] atų, 4 
buvo juodukai, 3 atrodė, jog 
džiova serga, o dar t rys turėjo 
veido išbėrimą. 

Visi tie, kurie vartoja tokia, 
viešą fontaną, turėtų alsinant , 
jog tikslas tokio sanitariško 
užmanymo y ra neprileist per
davimą burnos itžslėpimų. Kuo 
met gleivė ar ki ta med.g . i ' 
pril impa prie metalo, *uitk i 
niikratyt, ir vanduo medegą 

Ar nors sykį pamąstei, kiek 
daigtvi tavo ranka čiupinėjo 
per vieną dieną, ir a r nors sy
kį apsvarstėi, kiek kar tų j die
ną pridėjai nepraustas rankas 
prie bu rnos ! 

Kuomet chirurgai atrado, jog 
jų pačių pirštai nešė užkre
čiamus gemalus į žaizdas, jie 
mėgino a t ras t budus, per ku
riuos rankos butų chirurgiš-
kai švarios. 

Pe r ilgą laiką jie mėgino vi
sus chemijos išradimus, kurie 
disinfikuotų rankas. Gydyto
jai net ir da*bar atsimena tuos 
visus šveitimus, siūravimus ir 
pamirkymus del švarių ran
kų. Bet tas visas be jokios pa
sekmės ir galų gale gydytojai 
pradėjo-nešioti gumines pirš
tines, kurias po vartojimo jie 
virina ir tokiu būdu turi švie
žią porą sterilizuotų rankų del 
kožno ligonio. Tas visas paro
dė, kad mėgink kiek nori, ne
gali laikyt rankas absolučiai 
švarias. 

Didžiausias nešiotojas ligų, 
kurių priežastinis organizmas 
randasi užslėpime burnoj ir no 
sėj, yra rankos; jeigu seilės 
butų žalįos spalvos, visi turė
tume gražiai spalvuotas ran
kas. Neišskiriant nei vieno, 
mes visi, daugelį kar tų į die
ną dedame p i r i t as prie bur
nos, ir tokiu bu 'u nešame už
krečiamus gemai, -, kuriuos 
kiti neatsargus žmonės išpla
tino. Teisybė, jog gemalai iš
nyksta kuomet apleidžia kū
ną, bet ką reiškia tas ,pranyki
mas bilijonų gemalų, jeigu per 
pačių žmonių neatsargumą 
dvigubai skaičius didinasi. 

Mąstyk^ kiek1 daug įvairių 
daigtų čiupinėji per dieną ir 
kaip retai rankas plauni! 

Pirmiausia, mums reikia iš
mokt — nekišt pirštų prie 
burnos ir nosies. TaiW>rs prie 
veido neprileidžiame užkre
čiamų ligų. 

Reikia atprast i nuo paprasto 
rankų pasisveikinimo, atsi
mink, gal kiti i r neatsargiai 
prižiūri rankas. Kodėl manda
gus nulenkimas galvos- arba 
pasikloniojimas nesą užtekti
nas pasisveikinimas ta rp drau-

REIKALAUJA. 

REIKALINGI . 
, Vienas dieninis ir vienas 

naktinis Fbvmonas su lrržį 
nieraus License. Atsišaukite. 

Mid - States Gummed 
v Paper Co. 
25-th ir South Robey. 

r* a ieškau savo dėdės Petrą ir bro
lio Jono Petkų paėjaneių iš Kauno 
redybos Tauragės apskričio Šilalės pa-
rap. š i lu kaimo. Girdėjau kad gy
vena ir dirba mainose meldžiu atsi
šaukti tamstų ar lfas apie juos žino
te meldžiij pranešti man o busiu la
bai dėkingas. 

K. P E T K U S 
2008 YV. 23 St. Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
5 kambarių medinis namas, su 

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

Slavic 
1315 W. 18 Street Chicago. 
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f Pirmosios Komunijos, Dirmavones | 
ir Šliubo Dienos 

yra viertos iš žymesniųjų. it atmintinių žmogaus 
gyven ime dienų. Todėl nevienas nori turėti tų dienų atminimui 

S kokį nors ženklą. 
Mes tame dalyke pas iūlome gražius paveikslus. 

i Pirmosios Komunijos \ . . . 15x9 cofių po 10c 
Dirmavones 14x8 colių po 10c. 

1 ŠKubo 17x13 colių po 20c. 
Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau 10 egz., o kas tik 

vieną,, tai turi prisiųsti 5e. viršaus | i ' T«į l l w l 

Ant Dirmavones paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavones 
istoriją. 

Be to ant paveikslų apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir 
palikta tuščios vietos, kur gal ima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir 
laikas. - Reikalaudami kreipkitės: 

S 

, " D R A U G A S " PUBL. CO. 
| 1800 W. 46th Str. Chicago, 111. I 
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| NAUJA ĮDOMI KNYGA! | 

| "Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj i 
1 • 1918-1919 I 

Parsiduoda Bučernė ir Grocerne, 
biznis labai yra gerai išdirbta, l ie
tuvių apgyventoj vietoj, kas nupirks 
ta vietą bus labai dėkingas. Priežas
tis pardavimo savininkas išvažuoja 
Lietuvon. Atsišaukite greitu laiku. 

Joseph Strumskis, 
Tel. Humboldt 4699 
1835 VVabansia Ave. 

NEGIRDĖTA PROGA. 
Parsiduoda Brighton Parke, ' pigiai 

bizniava vieta, namas, 4 metai kaip/ 
pats savininkas* statė, apačioje yra 
grosernė, pelninga, ketvirtas metas 
kaip uždėta su ruimais. Viršui di
deliu G kambariu flatas, elektros 
•šviesa vanos ir gazas Visame name. 

Konkrito beisrnantas. Didelis tvar
tas ir lotas gražiai aptaisytas. Vis
kas vertės $.8,000. parduosime u i 
$7,000. atsišaukite per telefoną McK-
inley 5559. 

Kas pirmas to laimė. 

Paraše S 
Kun. J. F . Jonai t is 

Kapelionas 
= 

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

kius karės laiku atsitikimus, kokius patyrė pats auto
rius, dalyvaudamas toje karėje. 

Galima ją gaut 

" D R A U G O " KNYGYNE I 
1800 W. 46 Str. Chicago, Illinois. 1 
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PASPGRTŲ BLANKAS 
P I L D O M E 

DYKAI. 

Balt lc Gonsnltatlon Bureau, Inc. 
35 SO. Dearborn St. Chicago. 

R o o m 206 

FOR Y0UR STOMACrTS ŽA&T 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pat. visus aptiekortns. 

S. D. LACHAW1CZ 
Lietuvya Graborlus patarnauju, laido

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

Tel. Ganai S1M. 

gųl 

RED. ATSAKYMAI. 

P-nui Y. R. iš Buftalo, N. Y. 
Tomistof gražaus rasto negali
me talpinti dėlto, kad nepara
šęs pilnos pavardės, tik adre
są, ir pi rmas dvi raidi. 

w 

A. f A. 
J. DIEKONTAS 

Mirė 12 d. Kovo 1920. 
Lietuvoj, paėjo iš Salau-
tų parapijos Tūzų kaimo. 

Pamaldos už velioni 
Juozapa ir visa Diekanlv 
šeimyna bos Pėtny&oj 
gegužės 21 d. 1920 Auš
ros Vartų Bažnyčioj an t 
Westsides, 8 vai. ryte. 

Meldžiame visus gi i r i 
nės ir pažįstamus atsiV*n 
ky t i ant pamaldų. 

Sunūs Pran. Diekantas 
Duktė Petronela ir žen

tas Konstant inas Vaitkai . 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kur gydo ligas vyru moterių ir 

vaiku. 

Valandos nuo 10 ikt-12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedel iomis 10 iki 1. 
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"DRAUGIJA" 
Gavome 4 "Draugijos" numerius po 2 num. vienoje knygoje 

Kaina vienos knygos $1.00. 
"Draugiją/' gausime ir toliau. Kas norite, galite pas mus 
užsiprenumeruoti. • 

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime. 

Dvasiški j ai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" 
redaguojamas prelato A. Dambrauskos, padedant kun. M. Vait
kui. Laikraštis didumo 32 pusi. Jis talpins straipsnių iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytinj-religijinį gyvenimą apskritai pasaulyj ir y-
pae Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius gyvuosius mūsų dvasiš-
kijos gyvenimo klausimus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 • Anglijoje 25 šilingai 

"ŽVAIGŽDE" 
Eina sykį į mėnesį. Kaune. 

Šis laikraštis skiriamas katalikų dvasiškiems reikalams aprū
pinti: Iš pa/luotų nurodymų, kas bus jame rašoma matyli, kad 
bus labai įvairiaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. %Re-
daktorius kun. M. Vaitkus. 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 šilingų 

Visus galite užsiprenumeruoti " D R A U G E " . 
Kas norite tiesiog su tų laikraščių Administracija susinešti tai 

te vartoj a šį adresą: 

KAUNAS, DIDŽ. VILNIAUS G. N. 34 LITHUANIA. • 
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NAUJA KNYGA. 

-s 

Telefonas Drexel 2880 

OUNDarLAST! 
ADJUSTING 

BRASSIEPES 
,u •», , 

\ 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Parašė: Kun. Pr. Budys 

Išleista Katalikt] Spaudos Draugijos lėšomis . 
š tai trumpas turinys 

I. ž m o g a u s Ki lmė 
I I . ž m o n i ų Veislės 
I I I . Dūšia 

1VT. Moteris • 
V. žmogus Dievo Paveikslas 
VI. Šv. Raštas ir Mok. apie žmogų. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas. 

Nerašome pagyrimų, nes pats turinys r'odo jos didelę verte. 
V^rta kiekvienam įsigyti. KAINA 30c. 

\ "DRAUGAS" PUBLISHING C0. 

I N 

1808 W. 46-fh Street, Chicago, III. 
41 

S 

N99 Į5G N9I5 9G0 

Jeigu tavo krautuvininkas 
netnri, prisiųsk piningus 
ir miera o m e s prisiusime 
viena išmėginimui. Pastos 
lėšos apmokamo*-. 

NKMO HYflIKNH - ¥ASH1<»' 
INSTITUTE. 

Dapfc M. *3 Irvine Place N. T. 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir statantiems naujus, mes skol iname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pi lnas informacijas gal ima gauti kas Pirmadieni nuo 7:30 vai. 

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

Lietuvos Vyčiu Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P . Baltutis , Rast. , 
SS27 Union Avenue. . 3261 So. Halsted St. 

B. Sekleckis, Iždtn., 
3425 Auburn Avenue. 

Biznieriai garsinkites "Drauge. 



D R A U G A S Ketvirtadienis, geg. 20 1920 
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Pirmas Didelis Simphonijos 

ORKESTROS KONCERTAS 
O 1 

Po vadovyste Prof. Roman Girvin iš Amer. Conserv. of Music ir Veikalas 

"SMILČIŲ LAIKRODIS" 
(kuri sulos Šv. Kazimiero A kad. Auklėtinės) rengiamas 

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr-jos 2 Skyriaus 

s-^M Tvf&trfVKrrm± 

Nedelioj, Gegužio 23, 1920 m. 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET., 32ros ir Auburn Ave. Pradžia 7 vai. vakare. 

Tie, kurie buvo per "Vakar ienbut f negalėjo atsidžiaugti gražumu muzikos. Dabargi 
ši pati orkestrą išpildys dalį programo, kitą dalį išpildys Šv. Kazimiero Akademijos Auk
lėtinės. 

Kurie dar neturite tikiety, tai tuojaus nusipirkite, nes gali pritrukti. Tikietai gaunami 
pas : nares, "Draugo" ofise, J . Nausiedą 91 7 W. 3 3 St. 

Kviečia visus Šv. Kazim. Akad. Rėm. Dr-jos 2 Skyrius. 
• ! 

Visas pelnas skiriamas 
ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO naudai. 
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CHICAGOJE. 
KATAUKIŠKOS ŠVENTES 

Ketvirtadienis, gegužės 20 d. 
Šv. Bernardas Senietis. 

Penktadienis, gegužės 21 d., 
Šv. Timotiejus. 

KAINOS MAŽINAMOS 
DRABUŽIAMS, AVA

LINĖMS. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ BRIDGEPORTO 

SUIMTA 17 UŽ VOGIMĄ 
SVAIGALŲ. 

Pas vieną atrasta $16,000. 

Bet ne mūsų Chicagoje. 

Praeitos savaitės pabaigoje 
'ties Bloomingdale vieškeliu i* Į didelių krautuvių finuos ske 
geležinkelių vagonų buvo pa- *»«• kad jo> parduodančio.: ! 
vogta svaigalų vertės $15(),(HX>. 
Pavogta daugiausia alkoholio, 
prigulėjusio United States In-
dustrial Alcoliol kompanijai. 

Policija pakilo darban. Bu
vo numanyta, kad ta s darbas 
ne kokio vieno žmogaus. Bet 
stipriai organizuotos gaujos. 

, Per kelias dienas ir naktis 'm;- ir, abehiai, viskas e<n pi

ls daugelio miestu pareina 
žinių. kad krautuvininkai kiti 
per kitus papigina parduoda 
mus drabužius, avalines ir ki
tokius daiktus. 

Vienur papiginama 15 nuos., 
kitur ligi 30 nuoš. Dar kitur 

I 
y* 

mažiausio pelno. 
sakoma, ta s daroma su tik-

s"u sumažinti pragyvenimui 
1 rar genylię. 

Bet Chicagoje nieko ne*?*•;-
uima apie daiktu papigin -
mus. r i a krautuvių finuos 
.̂v« 'bfa, kad drabužiai ir ava 

30 detektivu dirbo po artimą
sias apylinkes. Bet nebuvo pa
sekmių. 

Tik štai ana diena nežino-
mas Žmogus per telefoną pa
informavo policija,, kur ji tu
rėtu ieškoti pavogtų svaiga-
lu. 

Betekti vai paklausė ir susi
laukta kuogeriausių vaisių. 
Nueita, i nurodytas vietas ir 
atrasta žymi dalis pavogtų 
svaigalų. Kita dalis buvo jau 
parduota saliuninkams ir pri
statyta pirkusiems. 

Vienoj vietoj atrastas par
davinėjamas alkoholis, nuda-
žvdas slyvų skystimu. 

Tarpe suareštuotų daugiau
sia lenkai ir daugiausia buvu
sieji saliuninkai. 

Visos gaujos vadas yra Pe-
ter Marchewka, 1301 Cliapin 
gat. 

Svaigalai buvo sukrauti 
pas James Stavicki, 3253 No. 
Hermitage ave. Iš tenai buvo 
išvežiojami "kostunieriams. 

Pas vieną iš suareštuotų ki 
seniuose atrasta $16,000. Ma
tyt, jis buvo gaujos iždinin
kas. Turbūt, tie pinigai buvo 
surinkti už parduotus svaiga
lus 

Išviso suareštuota 17 žmo
nių. Betekti vai teeiaus nepa
sitenkina tuo skaitliu. Tešk > 
daugiau. 5 

Be to, norima susekti visus 
tuos >al'nulinkus, katrie nuo 
gaujos pirkę svaigalų. Tr tie tu 
rės patekti šaltojon. 

g o r i kaip kur kitur. Tr todd 
nesama reikalo atpiginti. 

Sako, pa pi ginimas pačioms 
firmoms duotu nuostoliu ir 
taomet pakiltų tik vienos su
irutės. 

Mat, mus-ii Chicagoje viskas 
turi but kitaip, kaip yra ki
lu r. Kitur kartais nors viešo
ji opinija sujaudina ledines 
didžpelnių širdis ir sąžines. 
Oi agi tiems ponams Šird/;u 
neinkaitinsi nei su kalvės 
dumplėmis. 

GAL PASIBAIGS STREIKAS 

Išnaujo streikuoja 5,000 dar
bininku, priklausančių gatvių 
biurui. Nevalomos gatvės, 
neišvežiojamos atmatos ir pe
lenai iš gatvaičių. Darbiniu- tas. 
kai nori didesnės užmokesties. 

Matyt, streikas turės veikiai 
pasibaigti. Nes tą klausimą'feris nesuareštuotas. 
ėmė svarstyti miesto tarybos j Suvažinėtas 5 metų Frances 
finansinis komitetas. ' MeCann, Cicero. 

Ir taip kasdien miesto gat-
PIRKITE KARfiS TAUPY- vėse. Didžiumoje atsitikimų 
MO ŽENKLELIUS V7.S.S.) automobilistai pateisinami. 

Gegužės 2 d. mus klebonas, 
gerb. kun. Krušas sušaukė pa-
rapijonų susirinkimai, kad pa
sitartu, kokiu būdu įgyti sese-
rims-mokytojoms gyvenimui 
namą, nes iki šiol seservs arv-
vena mokyklos kambariuose. 

Pirmiausia kleboias išaiški
no reikalą seserims namo. Sa
kė, kol mažiau buvo vaikučių, 
lankančių mokyklą, ir seserys 
tuose pačiuose kambariuose 
galėjo sutilpti. Gi dabar, 
padidėjus vaikų skaičiui, 
būtinai reikalinga įgyti 
atskirą seserims namą. 
$akė. kad dabar mokyklą lauko 
virš 900 vaiku. 

J 'a^api jonys, išk'ausę kun 
kieb >no kalbos, vienbalsiai su
tiko ])irkti, ar statyti, seserims 
narna. 

f o to pakelta klausimas, ko
kiu Indu Įgyti namą be skolos, 
ari :t su maža skola. įnešta, 
kad mūsų gerb. kunigai su pa-
rapijoskomitetu pereitų per vi 
3us parapijoms ir surinktų rei-
kalingą pinigų sumą. Dalyva
vusieji susirinkime sutiko duo
ti nemažinus kai]) po 5 dolie-
rius. 

Gerb. klebonas sutiko eiti 
nuo durų ligi durų, prašyda
mas minėtam tikslui aukos. 

Tolinus svarstyta, kaip pa-
sekmingiau prisirengti prie pa 
rapijos išvažiavimo, kuris bus 

SUAREŠTUOTAS SVARBUS Į ? * * * ***" U / H * * " * 
UŽPUOLIKAS. Be;*Zn n ^ ™'' ^ 

j ide, 111. Dauguma parapijonų 
p: ėmė pardavinėti bilietus, kad 
sukvietus daug publikos ir pa
darius gražaus pelno savo pa
rapijai. 

Po to svarstyta, kaip geriau 
prisirengti prie apvaikšeioįi-
mo J . M. arkivyskupe jubilie
jaus, kaip davežti valkus ligi 
tos vietos, iš kur prasidės ar> 
\r,)"l.sciojimas. Dauguma pasi
žadėjo automobiliais nuvežti. 

Tartasi, kaip gražiau parė
dyti, papuošti vežimą. Bus 
perstatyta Lietuvos Kunigaik
ščio Mindaugio apvainikavi
mas, kad pasirodyti svetimi*vj-
čianis, jog ir mūsų taut i ka
daise buvo galinga viešpatija. 
Prie to darbo dauguma pasiža
dėjo prisidėti. Užtat klebonas 
dėkojo visiems parapijonams 
už gerumą ir prielankumą vi
suose užmanymuose, taipgi 
pranešė, kad šiuosmet už 
suolus bažnyčioje daugiausia 
įplauks pinigų į' parapijos iž
dą. 

Sakė, kad dabar jau yra virs 
15 tūkstančių dol., bet iaune-
galas. 

Kaip mūsų klebonas džiau
giasi savo parapijonais, taip 
parapijonai džiaugiasi i r ger
bia savo kleboną už didelį jojo 
darbštumą ir malo.iumą. Kle
bono . pagelbininkai, kun. J. 
Svirskas ir kun. K. Zaikauskas 
taip-gi verti didėlės pagarbos. 
Juos taip-gi parapijonys myli 
ir gerbia. 

A. G 

IŠ BRIDGEPORTO 

Policijai ran.kosna papuolė 
Joseph Kunath alias Kairy 
Ma.slers. Sakoma, jog tai b i 
-iąs senai ieškomas užpuo ?-
kas-vagis, kurs ne vienai mo 
driskei iš ranku išlupęs krep 
sinkus su pinigais ir pasprti-
dos. 

APMUŠTI 6 "SWITCHME 
NAI." 

So. Chieagoje trys automo
biliu besitrankantieji galva
žudžiai apmušė šešis uswitch 
m a m s " , katrie yra užėmę 
stii ikininkų vietas. 

Policija ieško užpuolikų. 

3 VAIKAI UŽMUŠTI, VIE 
NAS SUŽEISTAS. • 

Kaltininkai net neareštuoti. 

Užvakar Chieagos gatvėse 
po automobilių ratais žuvo 3 
vaikai. Vienas gi sužeistas. 
Bet ir tas turės mirti. 

Suvažinėtas Chester Sadow-
ski, C) metų; 1938 AVestern ave. 
Šoferis žinomas. Nesuareštuo-

Užmušta 9 metų Margareta 
l>eelory, 2142 Canton gat. Šo-

Nedėlioj, geg. 2 d., 1920 m., 
Šv. Jurgio bažnyčioje, buvo di
delės iškilmės: vaikučių ėjimas 
prie pirmos Šv. Komunijos ir 
Dirmavonė. 
Nedėlios rytą paskirtame lai

ke visi vaikučiai ir mergaitės 
Susirinko mokyklos kambarin, 
kad pasipuošti ir prisirengti 
prie svarbaus momento, priė
mimo Šv. Sakramento. 

Nespėjus seserims-mokyto-
joms dar visiškai vaikučius su
tvarkyti, kad butų graži proce
sija, štai, būryje ministrantų, 
nešančių bažnytinius ženklus, 
jau pamatėm ateinant ' gerb. 
kleboną. J is troško kogreičiau-
sia nuvesti tą gražų vaikų bū
relį (44 bernaičius ir 46 mer
gaites), pavestų kun. J . Svirs
kiui lavinti, o jo paties prireng 
tą bažnyčion prie altorio ir su
vienyti jį su Kristum, pasislė
pusiu Šv. Sakramente. 

Visa procesija ėjo Auburn 
gatve į bažnyčia. Neapsako
mai buvo gražus reginys, kada 
kun. klebonas su buriu vaiku
čių, paskendusiu žolynuose, ėjo 
bažnyčion. Inėjus bažnyčion, 
nuėjus prie grotų ir visiems 
suklaupus prieš altorių akivaiz
doje Visagalinčio Dievo, gim-
dytojų ir visų esančių bažny
čioje Žmonių, visi išreiškė savo 
širdies jausmus maldose, ku
rias atkalbėjo sykiu su klebonu 
ir atnaujino prižadus, padary
tus prie krikšto švento. 

Po to gražioje tvarkoje, visi 
šalimais takais suėjo į paskir
tas vietas suoluose. Tuo tarpu 
klebonas ijsėjo laikyti Šv. Mi
šias. 

Prieš suteiksiant Šv. Sakra
mentą klebonas pasakė tam 
pritaikintą pamokslėlį. Tarp 
kitko sakė vaikučiams: ' 'Štai 
prisiartinkit, o aš jums duosiu 
jūsų Sutvertoją, Kuris tegul 
užlaiko jumis nekaltais ir to
bulais kaip dabar esate. ' ' 

Po to gražioje tvarkoje visi 
artinosi prie Dievo Stalo pri
imti Šv. Komuniją ir priėmę 
tokioje pat tvarkoje grįžo at
gal į suolus. 
į Tame tarpe buvo nepapras
tas reginys. Jų nekalti veide
liai išrodė lig aniolų. Daugelis 
susiriiikusių bažnyčion tėvų net 
apsiverkė. Tai buvo didelio 
džiaugsmo jausmas. 

Po pirmos vaikų Komunijos 
ir kun. klebonui ir asistentui 
ilgai truko išdalinti Komuniją, 
kurią priėmė į savo širdis apie 
septyni šimtai asmenų, nes tą 
pačią dieną turėjo priimti Dir-
mavonės Sakramentą. 

Pasibaigus mišioms, vaiku
čiai gražioje tvarkoje gerb. se
serų mokytojų tapo išvesti iš 
bažnyčios. 

Priešais didžiųjų durių p-as 
Stankūnas nuėmė paveikslus. 
Po to visi i išsiskirstė į 
namelius, kad pasistiprinti ir 
trumpai pasilinksminti su na
miškiais, nes tą pačią dieną tu
rėjo priimti Dirmavonės Sa
kramentą. 

(Pabaiga bus) 
Žvaigždutė. 
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TEATRAS IR BALIUS 
Rengia 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
Subatoje, 22 d. Gegužio-May, 1920 

M. Meldažio Svetainėje, 2242 West 23rd Place 
PIRMU KARTU V7EST SIDĖJE LIET. VYČIŲ 13ta KUOPA , 

STATO SCENOJE ] 

"GIMS TAUTOS GENIJUS" 
DRAMA 2 DALYSE 7 ATIDENGIMŲ 

Durys atsidarys 6:30 vai. vak., Programas prasidės 7:30 v. vak. 

ĮŽANGA VAIKAMS 25c; DIDELIEMS 35c. ir AUGŠČIAU 

PO PROGRAMUI LINKSMUS ŠOKIAI 
Kviečia širdingai atsilankyti 9 KLEBONAS ir KOMITETAI. 
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Telcphone: Yarda 6492 

AKUŠERKA 
A.SHUSH0 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 

^ v -'"% 

3255 So. nalsted St., Chieago, 111. 

8-
J. P. WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4r,li S. WOOD STKEKT 
786 W. IKth KTKRKT 

CH1CAGO. 
McKintry 4:<20 
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Dr. M- Stupnicki 
3107 So. Morg&ti otreet 

CHIOAGO, ILLTiroiS 
TeleftuuM Yar£« &U£> 

T«Jando«i: - « tkl 11 15 ryto 
h po plotu Iki S vak Nert M to
mis nuo 5 iki 8 ral. vakar*. 
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V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS * 
Ofisas Dldmiestjj: 

29 South La Salle Street ] 
Kambaris S24 

Tel. Central 6S90 » 

Vakarais, 812 W. 33 St. S 
/ Tel. Yards 4681 

Laikyk Telefono Knygą arti pri*1 

telefono, kad reikale butų gali- ^ 
ma vartoti. 

Tankiai pasitaiko, kad prenumerato
rius nenorėdamas ieškoti niititerio Te
lefono Knygoj, mėgina pasakyti is 
atminties 
Jeigu pasitaikė, kad tikras numeris, 
o'jei ne, tai tik bereikalo sugaišina 
trečiąjį žmogų, ir išnaujo reikia šau
kti. 

i 

Listas turi būti pataisytas Kiekvieną 
'Kartą, Kuomet išeina nauja Telefo
no Knyg. Saugiausia yr*a vartoti 
Telefono Knyga. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

E A / E / 

PAPUDINE 
PAMĖGINK 

LiABAI GEROS DEL 
GALVOS SKAUDĖJIMO 

"!P ,*a 10c-30c-68c Buteliai ar Proškel 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKAKRAUTUVE RHICAGOJE 

;: IPBARL QUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

' Telefonas: DROVEB 7309 


