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Suvažiaviihe vienas iš anų bus 
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£ ooiseviKai Nori raimti Dvin 
ską ir Minską

LENKAI PARAGAVO
KARĖS.

NEPAVYK1MAS SUVER
ČIAMAS ANT VOKIEČIŲ.

I

I

Ima kalbėti apie taikę. Gina lenkai Dvinskę ir Vilnių.

SUAREŠTUOTI CARRAN- 
• 20S PALYDOVAI.

Carranza bus palaidotas su 
karės iškUrnėmis.

Pragaišo Visokia Industrija

Berne, Šveicarija, geg. 25.— 
Lenkų vyrinusvlM* paskelta*, 
knd kaip greit lenkų armija 
kovoje su bolševikai* atsiek
sianti savo tikslus, atatinka
mus ■ vyriausybei. pastaroji 
tuojaus busianti pasirengusi 
stoti taikos 
lailševikais.

Tas rejškia, 
užveda kalbas apie taiką. No-j 
ri jie. kad tų kalbų atgarsis 
nlsilicptų lailševikuose.

Nes jau aišku, kad lenkai 
heatsieks savo tikslo. Stos jie 
laikos tarylamna netekę Dvin
sko, VDninus, Minsku ir Kije
vo.

tarybosna su

knd lenkai jau

MŪŠIAI SEKA 90 MYLIŲ
~* FRONTU.’'

•
Wilkes Barre, Pa., geg. 25— 

Jš trijų Ponnsylvanijns kietų- 
■?•• er,,*t?n ••• t . ■**
angiekasių atstovai turi čia su- j 
važiavimų. Atstovai reprezen-1 Domingo respublikos finansų 
tuoja 175.0tX) organizuotų an- 
gleknsių.

Suvažiavime svarbiausias 
klausimas, kokiuo budu susi
taikinti su kasyklų kompanijo
mis. Darbininkų atstovai jnu 
trys mėnesiai tariasi su kom
panijų atstovais. Ir vis lie pa
sekmių. Išpradžių buvo taria
masi Now Yorko. Paskui per- 
sikeltn \Yashingtonan pakvie
tus Darbo sekretoriui.

Tie atstovai dnlinr suvažia
vimui rajiortuoja apie dvi 
priemoni, kad sulig vienos, ar 
kitos butų galima susitaikinti.

Viena priemonė — tai sek
retoriaus \ViIsono, sutinkant 
kompanijoms, juisiųlynins pa
didinti kiek dnuginu 15 
nuoš, didesnę užmokestį. Nes 
koni]uinijos jau vra pagulu
sios 15 uuoš. Be to, konųtani- 
jn« apsiima pripažinti unijų.

Antroji priemonė — prezi
dento AVilsono pnsiųlymns pa
skirti komisiją iš trijų žmonių 
ir tai komisijai pavesti nusta
tyti darbininkams užu. ikostį. 
Anglekasių suvažiavimi/s da

bar turės progos pasirinkti 
vieną iš tų priemonių.

Worcestcr. Mase., geg. 24.— 
Clnrk universiteto konferenri- 
?eje ri^En>ėjn Otto Scbu<*n- 
riek iš New Yorko, buvęs San

Me.rico City. geg. 25. — Su 
I nugalabinto liovusio proriden- 
'♦n OnreRornc Tavonit triin- 
kiniu parvyko ir jo buvusieji 
palydovai. Naujos valdžios j- 
sakymu suareštuoti jie visi.

Gen. Obregon intarin juos 
knd nr kartais jie, palydovai, 
nebus prisidėję prie nugnlnbi- 
nimo Carranzos. Nes esatim 
prirodymų, buk jie negynę sa
vo viršininko, kuoipet tasai 
buvo užpultas.

t'nrrnnzoK lavonas čia bus( 
. palaidotas su karės iškilmv- 
bėmis.

Vakar susirinkęs Meksikos 
kongresas provizijonalin pre- 
ziilvntu išrinko Sonoru gubbr- 
imtorių de ln 1 įnerta, kurs 
skaitosi pirmutinis revoliuci
jos sumanytojus.

IŠNYKUSI INDUSTRIJA 
RUSIJOJE

pi no darbas, bet gauti kur 
MM’-

į Žymi dalis ibirbininkų yra 
tiesiog aptingusių. Jie pasiti
kėjo bolševikų ]i«ž;t dėjimais. 
Jie buvo manę, knd kuomet 
.MN*ijiili>tai ims valdyti šalį, 
tuomet ilhrbininkams reiksią 
arba visai mažai dirbti, Arba 
nieko. Manė, knd ir 1m> darbo 
salėsią puikiai pragyventi.

Tie. imkiliis revoliucijai, 
metė darbus, atprato dirbti ir 
dnr šiandie į visokį rankų 
darbų žiuri su didžiausiu pa-, 
niekinimu ir jusi bjauri* j imu. 
Sako, tegu <lirb:i visi buvusio
ji “ponai”. G j darbininkams , 
atėjusi “ponavimo’’ gadynė.

Kuras ir maistas.
i

Dirbtuvės įtarios, imturėdn- 
mas užtektinai reikalingo ka
ro. negali nieko produkuoti, 
Imti išnašios.
Tnip yra ir su žmogumi. Žino 

gus. negauditmn- užtektinai ir 
kaip reikiant pnvnlgvti. kūne 
neturi išnašumo. reikalingų 
darbui spėkų.

Metalinėse dirbtuvėse Mask
voje ilurbininkai baisiai nepa
tenkinti savo padėjimu. DitL. 
žiumn iš jų išalkę. Kita da
lis nepažįsta drausmės. .

Kur nėra reikalingos draus
mės supratimo, tenai darbinin
kai dirba tik prižiūrint jų 
vy romių  jam. Kitaip jie su.-do 
jn veikę.

Išalkusių ylarbininkų dalis 
dažnai nepasirodo dirbtuvėse. * 
Tie ii’škosi muisto.

B**t daugelis darbininkų dn- 
žnni ne|uisirodo darluin dnr ir 
dėlto, kad jie užimti kilni. io- 
mis pareigomis. Kai-kurL 
jų turi valdišku* užsiėiuim^.. 
kiti paskirti delegatais j su- 
sirinkiiniis ir tt.

Darbininkai vietoje dirbti, ieš
ko duonos.

ministerio aekrotoriuR.
Apie amerikoniškų valdymą 

, Santo Domingu ir Haiti jis 
sakė:
“Padarytis rekordas Santo 

Domingo mu.'* pastumia gilinu 
Apsiyyliman, gi Haiti — tun- 
myse turi sukelti paniekinimo 
ir gėdos jautulius.”

Kaltina Washingtoną.

Didžiausia kaltybė už tuos 
apsireiškimus. sakė, jis. pri
guli Waslungtomii. No* vie
nur ir kitur gyventojai a įsa
vinami nuo prigulinčių jiems 
teisių, pasielgiama priešingai 
pietinės Amerikos opinijai.

Virgin salų gyventojai jau
tėsi kur-kas laimingesni val
dant salas Danijai. Nes jie 
naudojosi didesne laisve.

Bet per pastaruosius pen
kerius metus, valdant tas sa 
Jas Suv. Valstijoms, išnyko 
laisvė gyventi-jums. Paiia*kin- 
tos populerėš jstaigos ir įves
tas tiesiog militaristinis vnl 
dymas.

In taria m i oficierai.

K ai kurie amerikoniški ofi-[apgulėjus.

Rcvelis. 
industrija 
ku>i. .Iii 
kų blokada ir civilė karė, taip
gi bolševikų veikimas už.vjil- 
dvti šalį.

Yra ir kitų priežasčių. Bet j 
tos nėra taip svarbiom.

Iš visų svarbiausioji prie-1 
žn-tis— tai talkininkų bloka
da, iv. talkininkų atsisakymas 
atnaujinti prekybą su Rusija.

Bolševikai deda pastangas 
vi.-ką atnaujinti. Bet jiems Į 
nevyksta tas darbas. Prneisj 
daug metų, kol Rusija n1 sigai-1 
vėlios jm šito hnisnus jai smū
gio.

Apverktinas padėjimas.

Ainnilie kaip Petrograde, 
tnip Maskvoje darbininkams 
nern kas veikti, išėmus gink
lų ir amunicijos dirbtuves. 
Uralo npskričiuose. sakoma, 
esą dauginu darini. Nes tenai 
išarti gaunama žalios medžia
gų*.

Bet visoj Rusijoj neliko nei 
penkioliktojo nuošimčio išdir
binių. palyginus su normalinis 
laikais.

Dirbt u vės nžilnryto^ * Pet ro- 
grade ir Maskvoje. Labui ma
žai ntlieknnm kokio nors dar
bo tik dirbt iivė.M* Putilovo. 
Treugolinko ir metalinėse įs
taigose. *

.Bolševikai šiandie vnru ver
čia darbininku^ dirbti dieno
mis ir naktiiifla dirbtuvėse 
amunicijos, ginklų ir audek
lų. Nes tai visa rrjknlingu kn- 
reiviams ir kan*L

Bolševikai teisinasi.

l’ž tą padėjimą Rusijoje lx»l- 
ševikų valdžia kaltina talki
ninkus. Gi jmtį save teisina.

■Sako, fnlkiniąkni nori Rusi
jai praaništio. Ir jin jau nt- 
-!‘*kę ritelę, :mrr išdaliea, i-ta- 
k<>. nepatinkanti talkinjakanm 
iMilši-vikiiiė valdžia.

Gi Itolševikni neprisipažįs- 
, Ivirtinn jie. kad bolševikinė 
į valdžia kovoja prieS reakcijų. 
I prieš tų elementą, kurš būvu 
pavergęs ir nori pavergti Ru- 
riją.

Ih‘t l>olš(*vikni neprisi|MŪjs- 
ta. knd jie butų buvę prisi
dėję prie sunaikinimo Rusijos.

Jie turi daug viltie*. Jie ma
no nugnleti renkeijonines spė
kas ir su laikų, žinoma, ne
greitai. įvykinti Rusijon ger
būvį. Kuk> bus gerbūvis, nei 
jiems patiem* nežinomu. Tik 
jie žino ir jaučiasi esą darlio 
žninnin nktnv«i• • •

Darbininkai nenori dirbti.

Prie industrijos sunaikini
mo prisidėjo ibirbininkų pa- 
vnrgjiuas ir apsileidimas.

Daugelis iš darbininkų netu
ri kų valgyti. Alkanas žmo
gus negali dirbti. Neturi nri- 
kmmų spėkų. Išalkusiam ru-

geg. 25. — Visokia 
Rusijoje yra išny
kimą iki nu tnlkinin-

Londonas, geg. 25 — Iš pa
skelbtų lenkų armijos štals> 
pranešimų sužinoma, jog bol
ševikai skaitlingų kariuomenę 
sutraukę Dvinsko-Minsko šone, 
kur šiandie seka žiauriausioji 
mūšiai.

Lenkai sako, kad bolševikų 
kariuomenėje esama daug vo
kiečių, išlavintų Šaudyme ar- 

i motomis, ypač kulkosvaidžiais.
Lenkai taipput sakosi, kad 

lenkų' kariuomenė didžiausias 
pastangas dedanti . apginti 
Dvinską. Nes jei Dvinskas 
pultų, tuomet, sako. Ix»lševikni 
per Lietuvą susisiektų su ry- 
tinp Prūsija. Gal dar butų pa
vojaus ir Varšavai.

Savo keliu iš Maskvos pra
nešama, kad Minsko-Drinsko 
šone bolševikai nepertraukia 
puolimo ir pažangiuoju. Aliu
liu svarbiu miestu, matyt, vėf- 

ifciai teks liolševikatns. 
Į Karės ekspertai tvirtina, kad 
leukų armijos viršininkai 
padarė* nedovanotiną klai- 
<lų jiradėdami ofenzyvą prieš 
bolševikus Ukrainoje.

Kuomet lenkai krikštavo 
briaudauiiesi ant Kijevo, tuo 
metu jie nea|>drnudė dešiniojo 
savo karės fronto sparno, at- 
sireniiančip LetgaJijoj. Ir kuo
met jie džiaugėsi Kijevu, stai
gu Isdševikų kariuomenė ūžte
lėjo opiausitm lenkų vieton.

Lenkai neleidžiu bolševikams 
pasiekti rytinę Prūsiją.

Varšava, grg. 25. — Rusų 
bolševikų kariuomenė pnšilu
si n i atakuoja rytų lenkų fron
to galą per 90 mylių.

Lunkai deda visas ]«i*tan- 
*os ntrilnikvt i tam fronte. Nes 

Imlševikų tiksimi yrii aiškus. 
Jie nori sulaužyti lenkų fron
tą ir susisiekti su lytine Ru
sija.

Visu 90 mylių ilgio frontu 
seka žiaurinuiieji mūšiai. So
džiai pereina iš rankų į ran
kas.

.Jei bolševikai nori savo 
frontą ištęsti ligi rytinės 
PrtirijnN. jie tni guli pndn-

yra
M 
yln- 
kan-

cierai, šukė knlladojas 
t i ranai.

Visur ten praplitusio.; 
čiai kalbos, kml kaliniai 
ki linini.

Vadovaujamieji Sanl' Do
mingo teismai taipjmt stovi to 
!• nuo teisylms. Tai t Ik žmo
nėms spaudimai ir persekio
jimai.

Kaikurimfse iš tų t -isinų 
’ '.altinnmiems žmonėms net no 
■lejilžiamn pasirinkti ti><ka.nus

ANGLUON IŠVEŽAMI AUS
TRŲ VAIKAI.

ryti tik |*r Lietuvą, pir
miau paernna Vilnių ir ki
tas lenkų jmzicijas Lietuvos 
-teritorijose.

Vienna. gąg. 25. — Iš čia 
200 vaikų nuo 6 ligi 14 metų 
amžiaus išvežta Anglijon, kur 
jie kokiun laikotarpiu bus ]>a- 
valgydinami ir auklėjami.

Tai vaikai yra daugiausia 
vietos prolesijiuių žmonių, 
kaip tai profesorių, mokyto
jų. g><lytojų, advokatų ir kitų.

Daugelis vaikų iš Viennoa 
išvežta į Švediją, Dnnįjų. O- 
landiję, Šveicariją ir Italiją.

Paskiau dar vienas būrys 
vaikų bus imi i nitus Anglijon.

MALŪNŲ KOMPANIJOS 
IMA DIDELI PELNĄ,

Be to. daug pelnijasi ir 
pirkliai.

.-A- - M____a.2l_? F*
k įcųsapi ądia.» 1NUU11KIS SU JT ra 11 

euzijos Prezidentu
Keliaujant iškrito jis per trau

kinio langę.

Paryžius. geg. 25. — Užpra
eita naktį Pranetirijos prorJ

iš lovos naktiniuose drabu
žiuose mėgino atidaryti vago
no langę. Langas buvo stip
riai uždarytas. Tad kuomet

.Irutas l'aul Darium,! fu ke- ?"
atsirėmė j langų aną atidary
ti, langas staiga atsivėrė, pre
zidentas neteko ligsvaroM ir iš
krito iš vagono laukan.

Traukinis tuo tarpu be nie
kur nieko nuvažiavo.

liais savo palydovais buvo iš
keliavęs į Montbrison. kur 
knip vakar turėjo hut atideng- 

I tas puininklos ant vieno pran
cūzų lakūno kapo.

Iš šeštadienio pr<*zid<*ntas 
nesveikos, sakėsi jau-.

ėiąs per.*išaldynię. Nežiūrint 
to jis suriku keliauti iškilmėn.- 

Dėl OlMHOdenln Hfiernijrrnnn 
traukinio vagono, kuriuo jis 
vnkinvo, visi langai buvo sti
priai uždaryti- ’*

Kaip jis iškrito. „u ■ vsm/ |ęvivi4.iiuirr»
Traukiniui smnrkiai rnžuri lio dnrhininką. Darbininkas jj 

janL, jm«identas pabudo iš-i nuvedė ] signalinę stotį ir ]m- 
uiicgų ir pajuto pers turkų orą Į telefonuota į artimiaosių uiies- 
savo ajmrtani('nte. Ji* jmkilęs

Ėjo daugiau mylios basas.

Iškritęs Deschanel neper- 
daug pnsižeidė, nes pataikė 
aut smilčių , pylimo. Pakilęs 
daugiau mylios ėjo vienuose 

| naktiniuose drabužiuose, be- 
sas, tamsumoje. Eidamos jut- 

; galinus saliko vieną geležinke-

tų M <m t argi s fccoveikiaus pa-
H

siųsti automobilių. Automobi
line atvažiavo ir nnmiidbnln• • 
paėmė iuinėtan miestan.

Traukinyje pakilo trūkimas.
Kuomet už kelių valnndų 

traukinis nuvažiavo į Montbri- 
son. tenai susekta, kad prezi- 

|dentas pražuvęs važiuojant 
I traukiniu. Pakilo neapsakomas 
I truks inas.

Bet iš Montargis kiek anks
čiau Montbrison valdžiai lai
vo telefonu pranešta apie pro 
zidento likimą.

Daug juoko ir džiaugsmo.

Ant rytojaus anksti į Mon- 
tarei* p«.« prezidentų atkelia
vo jo žmona ir premjeras 
Mill<>rand ir greituoju trauki
niu jį |>ačmė į Paryžių.

Tas nuotikis Paryžiaus bu!- 
varduose pakėlė daifg juoko 
ir džiaugsmo. Pasidžiaugta, 
knd prezidentas išliko sveikos.

Gydytojai vakar paskelbė 
biuletihą, kad prezidentą* jau
čiąsis sveikos, ;**nm* nržy 
•nius indrv*'i.i;uufi veido ir k"» 
K se.

I Tiek tarkai atsieitų, kuomet 
j miltai butų jnu jierčję jht į- 
j vairių įvairiausias agentų, 
{pirklių ir krautuvininkų rau
kas.

Kaip buvo seniau.

IPirm karės malimų kompa-1 
nijos už miltų burkų imdavo 
13’/įc. pelno. Ir iš to būdavo 

užtektinai nuošnnčianis už 
indėtą kapitalų ir kitokiems 
reikalams.

Karės metu ninlunų kompa
nijos buvo kontroliuojamus 
vyriausybės. Kompanijoms 

ibtivo leista pelnyties 25 centus 
.nuo bnėkoK. Bot ištisinis lim
itais pasiimigus ini s birželio 
30, 1917 m., malūnininkai

• • i

Washiugton, geg. 25 — Ge. 
ležinlvilių darbo tarylais nu
rys Luuck. kuris atstovauja 
geležinkeliečių darbininkų or- 
ganizncijHs, t.UHnkęs'ajuiskrlL* 
faktų, iš kurių 'patiriama, kiek 
tai dnug už miltus pebiija 
tnnlunų kompanijos ir vi- kio 
miltų pirkliai.

Kuomet tie . pa i ūmi . I1U„
jielną, nereikia nei skirties, jr 0BOĮrjaU.

| \'ienn malūnų kompanija 
šešių niriiesių laikotarpiu ė- 

'niė net $2 jsdno nuo kiekvie
nus Iuu’ith.- /

Kas gi pasirodo.

Parekmėje jiasirudo štai kast 
1917 metais malimų kompa- 

jnijų o|M*rnvinias. inėmus dar
ini lėšas ir kitką pabrango tik 
2Ų nuoš. daugiau už 1JU me- 
Uis (pinu karės).

Kad* tuo tarpu kompanijos 
suij pelną juididino net ligi 
375 nuošimčių. .

1913 metais kompanijoj nuo 
tnre-pelne l.nįc. G* 1917

uiovij, I1UO įųičkos paėmė 52 centu

jei šiandie miltai begalo *■ rn 
brangus ir jei žmonės tiesiog 
išiunidojnmi ir apiplėšimui.

Bot tų didžpelnių šiamli- 
nėra kam suvaldyti. T ir’4h'*s 
departamentas pasitenkina Jk 
vienų grūmojimų skelbimai?. 
To de|Mirtnmento parėdymai Į 
nepildomi. < '

Kiek turi kainuoti.

J 917 metais |*agaiiimlĮ •lė
kę miltų, in-mus nuošimčius, 
geležinkeliais siuntimų 
tokias išlnjd.is, malimų 
panijoms atsieidavo 
ŠS.GU.' sako . tarybos 
Laurk. Gi suvartoto in.- 
davo mokėti $14.50. [Vėlais turėjo pelnyti daugiau

Gi jei malūnų kompanijos. «a lS’<c., na, togu kiek dau- 
tarpininkni. abrluoja paidn- K*au- 
v»mo pikliai ir pazulinus 
krautuvininkai |nis. nakintu'tąsi. Re kompanijų daug pelnė 
sąžininguoju ir t ik n x. j u pel- tarpininkai, pirkliai ir kiti, 
nu. tuomet smmrtotojui pri- Taip yra ir šiandie. Ir man- 
sieitų mokėti 
tll-r»7.

ir ki- 
kom- 
tiktai 
narys

• Tuo tarpu begaliniai pelny-

Tnip yra ir Aiamlie. Ir sia::- 
dauginnsin, die su miltais bjauriai plėšia

mi žmonės.

GOMPERS ŠAUKIA RINK-
TI DARBININKŲ ATSTO 

VUS.

Wa*hington, geg. 25. — I-iii- 
k m it v j A Nedersris-
uist Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Goni|»ors dar 
kartę atsiliepia į darbininkus 
piliečius, kml renkant kongre
sai! atsiuvus rinktų tik darbi
ninkų prūdelius. Nes daluirti- 
nis kongresas, sako, neturi 
darbininkų prieteiii.i.

PINIGŲ KURSAS.
SrMitnf) vieifiatijų piliunj Vir

te niniiuml aetnažiau $25.000 sr- 
gužė* 24 d. laivo tokia sulig Mer- 
chanu Lemu L Triut Co.:

AngLjiNi Mcrlingui svarui W-57 
Lietuva* 100 auksinų 2.52
Vokietijas 100 markių 2.52
I mn ---v;.. CK
Pranrurijita už 1 dolierį 13 fr. 60 
fiwirarijns už 1 dalirrį 5 fr. 62 
Italijos už 1 dai. 18 L <10
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ncy Order” arba jdodoai pinigui | 
registruotų lal&kų.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, DI.

Trirfonis McKinley 8114

Ligo# negali pasidaryti su
syk visoje Amerikoje. Todėl 
Susivienijimui turinčiam savo 
skyrių visur niekai! nebūva to 
pavojaus, kokis susidaro vie
tinėms pašdpinėms draugi
joms. Jei-gu penki ar dešimts 
skyrių juitektų j nelaimę,, tai 
juos dar išgelhi Šimtas su vir
šum kitų skyrių.

Draugijos bijo, kad joms 
prisirašius prie Susivienijimo 
priseitų knip ir išnykti už lei
džiant vietų vietiniam Susi
vienijimo skyriui. Tečiaus ta 
baimė yra bereikalinga. Vie
tinė Susivienijimo kuopa ap
ima žmones {stojančius j Su
sivienijimų tiesiog. Ta kuopa 
nieko nekenkiA visai draugijai 
prigulėti prie Susivienijimo ir 
pasilaikyti savo konstitucijų, 
rnldvhn ir iždo.

Žinynas.

Gyvenimo Apdrau
dimas.

Žmogus negali išlikti nemi
ręs. liet gali išskirstyt nors 
kaikurins draugi* su mirtimi 
einnnčia# nelaimes. Tokia ne
laimė yra našlės ir vaikų skur
das tėvui ar vyrui mirus. Lie
tuvoje žmonės gyvendami ant 
savo žemės nelaimi, jausdavo 
tų skurdų, nes šeimininkui mi
rus, likdavo jo žemė ir nuiitv- 
davo šeimynų. Amerikoje lie
tuviai darbininkai neturi sa
vo žemės, o jei ir turi namu
kų. tai ne iŠ jo minta. Todėl 
mirtis Amerikoje daug skau
desnė negu Lietuvoje.

Jau senai žmonės susiprato 
dėties į pašelpines draugijas, 
kad jų nariai lankytų sergantį 
ir išmokėtų pašelpų našlei, jei 
narys numirtų. Neapsakomai 
daug naudos yra padariusios 
tos jnukdpinės draugijos.

Jos sulaikydavo lietuvius 
• vienus nuo ištautėjimo, kitus 
nuo ištvirkimo. Daugelyje 
vietų parapijų sumanymui ir 
įvykimas kilo iš pirma susi
dariusių pašdpniių draugijų.

Giriant jas reikia atsimin
ti ir silpnybes. Be sulinės 
žmonės, turėdami šiek-tiek 

-apsukrumu ir iškiilltus, vedė 
ir veda duugelį pašelpimų 
draugijų kluidinguis keliais. 

;tjumaningob svetimtaučių or- 
gunizucijos moka pagriebti tas1 

. draugijas į savo politiškų su- Į 
. 7kurj, duodamos asmeninės 

nnuGub žymesniems tų draugi 
jų veikėjams ir keliariojaii 
duugiau atsiiiudiuuu# tų naudų 

-iš nesusiprantančių narių.
Turi pašaipiuos draugijos ir 

šiaip savo vargų. Jei koki 
t« praplikta Hgw, kaip tat 
buvo 1918 ul rudenyje, svei
kų narių pasidaro mažiau ne
gu sergančiųjų. Tad| ligonių 
lankymu įstatas pasidaro ne- 

-beišpildomas. Tankios mirtys i 
taip sunaikina {tašclpinių 
draugijų turtų, kml kniktirios 
turi hankrutyti, kito# išlieka 
^markiai susilpnintos. i
-VJos galėtų apsisaugoti nuo i 
šitų nelaimių, jei padarytų di- < 

’delĄ. ir gera sųjungų. viso# su- 1 
mdėclfunos į vienų organizn- 1 
jų. Tėkia organizacija jau ir i 
•yrn. Ji vadimsi Amerikos i 
Liet. Rymo Katalikų »Sus>- 
rienijiinas. Tik į jį dnr toli i 
gražu nevisos priguli pašei- I 
pine# draugijos. Jotus muu- 1 
ši buk .Susivienijimas eina su 1 
jomis lenktyn, tcėiaus ištie- . 
sų, prisirašiusios prie Susi- i 
vitinijinm. jb- n|>#isaugotų ] 
pnčioL save nuo išbaigimo lė- i 
mj tame Mtvčjyje, kada ligos | 
jiruplinta kokioje nors api- i 
ganioje. ’ ’

■KR., r K:-'C **4; *1

1

Tim vardu iš Clevelund’o 
pradėjo <-iti naujas laikraštis. 
Jis Žada pasirodyti tiktai, ke
turis kartus kas motai. Jo ti
kslas yra patarnauti Sv. Jur
gio parapijos reikalams Cle- 
velaud’e. I .nikrast į redaguoju 
kun. A. Tamolinnas, vietinės 
parapijos vikaras.*rokiu budu 
l>erijodinė Amerikos lietu
vių raštija gali ]Mis:*Jži nigti 
dar vienu nnuju parapijiniu 
laikraščiu.

Pirmutinis jo numaris išėjo 
atspaustas ant puikos pope- 
ro# labai gražiomis raidėmis, 
Jo viršeliai brangus.

Redakcija sako: “Dėlto tni 
leidžiame šį trimėnesinj 
parapijos laikraštį, kad bėga
mu laiku paduoti tikras ži
nias parupijunims, pažymėli 
parapijos atskaitas ir parapi- 
jonių aukas, nurodyti tvarkų, 
kurios kiekvienas ]ni rupijo
ms turi prisilaikyti, taijsgi 
pasiskaitymui bus teikiamu 
naudingų straipsnių, iš kurių 
kiekvienas . galės sau semti 
maisto dvasios penui.”

Tu naudingų straipsnių 
“Žinyno” pirmame niuuarije 
yra gana daug įvairių, akyvų 
ir tikrai naudingų. Žymėtinus 
straipsnis vardu: “Kame Tei- 
jtybėf” J p parašė K. V. V. 
Pirmoje straipsnio daliję kal
inimu apie apostatų Giordanu 
Bruno, kitoje ^pie p. J. Seino- 
liunų, gyvenantį Clevelande 
ir niekus rašantį į vielinį lai
svių namu laikraštį.

Antrus straipsnis rašo apie 
6v. įėar.imierų, trečias apie 
Dvasios atsikėlimų. Tat vis 
pritaikyta prie švenčių pasi
taikiusių kovo mėnesije ir 
pradžioje balandžio, t. y. ta
me laike, kurį turi apturimu- 
ti šitas pirmasis laikraščio 
numaris. Tam pūčiam tikslui 
yra ir straipsnis “Velykini 
priedermė.”

Tolinus einu septyni trum
pi, aiškų#, jMmmkinmiti straip
sneliui ir im> jų dvi sumik-1 
meni: vienu l_ ‘ 
tu rūkoriams.

Paskutinė laikraščio tiulis 
yra surašąs kiek kas žadėjo 
aukoti ir kiek aukojo bažny
čios bei mokyklos fondui 6v. 
Jurgio purupijoje Clevelande, 
Ohia Nuo 20 iki 32 puslapio 
viskiui užimtu vietinių pramo
ninkų, daugiausiai lietuvių, 
apgarsinimais.

Kutulikiško pasauliu ue vi
sos tautos vienaip žiuri ir lai
kraščius, nevienai p su jais 
*psrina. Prancūzijoje h»”«’k 
visos šiek tiek žymios jiarapi- 
jos turi savo tankesnių ar 
retesnių laikraščių. Katalikai 
pasitenkina jais savo vieli
nėms žinioms, o žinias apie 
plačiuosius Prancūzijos ir j>a- 
šaulio nuotikius ima iš neką 
talikiškos spaudos. Tokiu bu-
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Antradienis, gegužės 2o ldžrt

KLAUSIMAI IR ATSAKYAMERIKOS PAGELBA 
LIETUVAI.Republikonų Partija

(Pabaiga)
Ropublikouų *i>artijoje lai

kėsi ir laikosi mintis, kad taip 
vadinamos globojamos tarifo# 
(proteetive turiff). bitų daly
kų republikonai į savo pro
gramų įtraukė 18G0 metais. 
Juomi jie pasisakė norį pada
ryti, knd dirbtuvės tarpių 
♦Suvienytose Valstijose. Tam 
tikslui reikia dėti brangius 
muitus ant išdirbinių atveža
mų iš kitur, jei tie išdirbiniai 
yra padaryti dirbtuvėse, ei 
nančiose lenktyn su Amerikos 
dirbtuvėmis. Dar ir prie kitų 
daigių galima pritaikyti glu- 
iKijamuosius tarifus arba mui
tus, bet jų visų tikslas yrn 
tn* pnt« sustiprinti Suvieny
tų V alstijų .dirbtuvių pramo
nę ir pirklyba, nors išdirbi
niai atseitų šiek tiek branginu 
amerikiečiams.

Toliau, republikonai dnž 
niausiai būdavo ir tebėra ša- 
liniukais pažiūros, kad Suvie
nytos Valstijos turi organi
zuoti stiprių ir galingų ka
riuomenę bei laivynų. RepuK 
likonai visa širdimi ėjo ka 
rėu su Ispanija 1898 m. Ta
da Kulius sala pateko po 
Suvienytų Valstijų globa. 
Vėliau republikonai įvykino 
Panamos |H-rkasų. Tos šalies 
respublikn taipgi Suvienytų 
Valstijų globoje. Jie 1916 m. 
prezidento rinkimuose stovėjo 
už Amerikos karę su Vokie
čiais. Nora ne jų kandidatas 
tajio prezidentu, liet karė vis
gi įvyko ir republikonai jų 
rėmė visomis jiegoinis. Ir 
šiandien jų partija turi su
manymų įvesti Suvienytose 
Valstijose visatini jaunikių 
lavinimų karės tikslams.

Tarp smulkesniųjų dūlių re- 
publikonų programe yra Su
vienytų Valstijų piniginį turtų 
pastatyti ant auktu. Sitų pro
gramų dalis ypatingai rūpėjo 
Suvienytoms Valstijoms 1896 
metais. 'Tadu prezidentu -tapo 
išrinktas McKinley republiko- 
nas 271 balsais prieš 176 de
mokratų balsus. Nuo tada Su
vienytų Valstijų pinigynas ir 
laikosi aukso kaijio pamato 
(Gold štundard).

Prezidentai.
Pirmų kart republikonai 

savo kandidatų į prezidentu# 
pastatė 1856 m. Tni buvo Fre- 
inont, bet jis gavo tik 114 bal
sų. Jo jiriešui demokratui 
Buchanmi teko 174 balsai ir 
tas tapo prezidentu.

Užtat rvpulilikonni laimėjo 
keturiem# metam# praėjus. 
Jų kandidatai* buvo Abrao
mus Lincolna# ir ji# 1860 m. 
gavo 180 bulsų prieš 123 te
kusius demokratui. Keturis 
motus išprezidentavvo Lin- 
colmi# gavo 212 balsų, u jo 
priešdninkas MeUiellau tik 21.

i Nelaimė, kad Suvienytų Vals- 
# ne- 

išprezidentuvo antrų eilę pil
nai. Jis tajai žmogžudžiu nu
šautus 14 balandžiu 1965 m. 
Ju į]H*dmis, Juhnson, • nors

lyg juokams, ki '^ ‘^žinvyris Liucultm*

<iu Prancūzijoje laimi sunku 
sustiprėti geram pinčiai dali 
ku* imančiam katalikiškam lai 
Kraičiui. Dėlto katalikiškoji 
prancūzų laikraštija maža kų 
tegali reikšti saro šalijo.

Vokietijoje lobai rotai kur 
yrn parapijinių vietinių laik- 
raštukn. nes vokiečiai katali
kai žinias apie savo vietinius 
reikalus deda j didžiuosius 
laikraščius. kuriuos skaito ir 
palaiko kiekvienoje vietojo vi
si katalikai.

Amerikoje tarp lietuvių ma
tyt neabejotinas ir stipras 
prancūziškas krypsny s.

buvo
MtVi'

MAI. Vyrų ir Moterų Rubų Kirpi
mo ir Dcsfrmnf MokyMa.

1888 republ ikonų 
liarrison vėl lai- 
vnldant išėjo taip 
Sberninii’o teisė

Į taip gi repubhk"iin.s, 
žmogus tūli neprinugęs 
laiko reikalam*.

l’o Jobiisonui republikonai 
išrinko U]ya0M’ų S- Grant'ą 
1868 taip-gi ncpnpraatų vy
rų. Jis sutaikė pergalėtųsias 
pietine# 'Valstija* su pergalė
jusiomis šiaurinėmis. Grantas 
išbuvo prezidentu 8 metus. l*o 
Granto buvo Hayes. Ji# at- 
ši.ukė pergalėtojų kariuome
nę iš pietinių valstijų. \

1880 m. tapo išrinktas rc- 
publikonas Jame# Garfieid 
piezidentu ir Chester A. Ar« 
tliur viro prazidentu. 2 liejms 
1881 m. Garfield'as tapo pa
šautas ir mirė rugsėjo mė
nesi jo; jo vietų užėmė Ar
timi. Ta" taikai,', republikonų! 
administracija ėmė statyti di
delį laivynų. Po Garfioldo 
prezidentūra teko demokra
tams, liet 
kandidatas 
mėjo. Jnm 
vadinama
priešais t rustus (1 spal. 1890 
iii.). Ir prie Suvienytų Val
stijų tapo prijungtos Hawa- 
jų salos.

1892 m. demokratas Cleve- 
landas tnj>o prezidentu. Re- 
publikonni pralnimėjo rinki
mus. bet po 4 midų re publ i- 
konas McKinley gnvo 271 
balsus, o jo priešas demokra
tas Bryan tik 176 McKinley 
laivo iltisyk i 
dentu. Jo ____
su Ispanija. Po knrėš Amerika 
įgijo sala# Porto Rico, Vaka
rų Indija#, Filipinus ir Giiam. 
o Kulia pateko po šios šalies 
glolin. McKinley tapo pašau
tos 6 rugsėjo Hmm m. ir mi
rė už aštunnių dienų. Vice
prezidentas Roosei*elt užėmė 
jo vietų, 
smarkumu. Jo laikais valdžia 
prižiūrėjo, knd teisės butų 
pildomos. Jis perorganizavo 
ir smarkiai Misti p r i no Su
vienytų Valstijų kariuomenę. 
Todėl 19lM m. ji# taj»o dar 
kartų prcziileiitu.

Po jo 1908 rn. ta]H) išrink
tas \Villiam Howard Tuft, 
buvęs karės Sekretorius.

Bet jh> Taftai 1912 m. ta- 
įx» išrinktas demokratas \Vo 
dr<nv \Vilson, kuri# tcbevaldo 
šalį iki šiol.

Tai-gi nuo republikonų par
tijos įsikūrimo ne jos ka 
datai Imvo prezidentais 
keturisyk: a) turp 1856 ir 
1860. b) tarp 1884 ir 1888, 
c) tarp 1892 ir 1896, ir d) tarp 
1912 bei 192(1.

Partijos žymė.
Republikonų partijoje yra 

susitelkę labui daug turtiugų, 
protingų ir darb&'ių iisiuenų. 
Jie yru stebėtinai jgerni susi
organizavę, nesigaili mil
žiniškų išlaidų jmlitiškiems 
partijos tikslumą. Jų jiartija 
veja tėiynę protingo, atsar
gaus ir šviesaus patrijutizmo 
takais.- I‘art i jo# tikslams vie- 
supsiu* nuotikius sunaudoja 
ir ji, liet taip’ sumaningai, 
kad didžiausia naudos dalis 
vis-gi tenka Suvienytoms 
Valstijoms. \

rvk išrinktas prezi 
i lai kkis įvyko karė

Aitas pasižymėjo

ndi- 
tik

L. R. KR. R. REIKALAIS
maršrutas.

Kun. J. Pc’.ntftia. L. R. Kr. 
Rėm. pirutinintaa* dabailiuiu 
laiku lankosi po Naujųjų An- 
itlijų ir žada boti šiose vieto-
se: ,
Gegulės 26 Grefciifmld, Mas#.

27 Gardnvr, Mass.
28 Fitcliburg. Mas#
31 W*. Lyno, Ma-s.

Birželio 1 Nhahnk, N. H.
2 Manohester, N. H. 

3 HaverLill, Mass.

• f

M
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Raukos peniai.
Klausimas. Lietuvos laukuo

se tarp Žvyrių žmonės randa 
akmtnėlhj visai panašių į kar
vių spenius, tik viename gale 
vidurije yra skylė. Pas uius 
tuos akmenėlius vadina Ran
kos speniais. Žmonės šnekėda
vo, kad seniau būdavo tokių 
karvių. Aš noriu žinoti, kaip

• Tokia vardu sudarytas iš 
kantini: B fcrndžinus. F. Jnfe. 
ščio, A. Jusaičio, E. Budre- 
vičiaus, J. Krasnicko (Newar- 

k<> vyskupijos), J. šeštoko 
(New Yorko vyskupijos). A. 
Rodžio, S. Remeikos, A. Mi
luko (Brooklyno vyskupijos), 
taipgi M. Pankatis ir Valan- 
tiejaus (Hartfordo vyskupi
jos) fondas pereitų rudenį pa
siryžo rupinties surinkimu
lėšų užlaikymui Lietuvos At- ‘ atsiradę tie akmenėliai ir iš 
stovybė# prie ftv. Tėvo.

Pasiųsta Romon 211.922 lyrų, 
kurių priėmimų kvituoja Lie
tuvos Atstovybė kvilomis 
195 ir 207.
Raprcscntanza Lituana 
Presso La 8anta Sode 
r • r» 1*: “ -Cino
N. 207
Rom? Piazza Cnmpitolli

(Amerikos Pagdbai Lietu
viai) Knn. Žindžiai, Milukui, 
Kadžiui, fieštokui ir kit. 
Gerbiamieji!

Atstovybė prie 8v. Sosto 
šiuo patvirtina gavimų iš Ta
mstų čekių 17. XII, 1919 15, 
672 (penkiolikos tūkstančių 
šešių šimtų septyniasdešimts 
dviejų) lyrų. Tie pinigai užre
gistruoti ineigij knygose ir ai- 
kvojnmi einančiais Atstovy
bės reikalais, atskaitas tei
kiant Užsienių Reikalų Minis
terijai.

Su tikra pagarba,
K. J. Narjauskas

Lietuvos Atstovas prie 
Apašt. Sosto.

AntspaUda su parašu:
Lietuvos Atstovybė 

prie Apaštališkojo Sosto
ir žirgvoikiu.

Rnpresrntanzn Litnnnn 
Presso l^a Santa Sede

Balandžio 7 d. 1920
lp5.
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Jo Malonybei kunigui 
Pranciškui Jakščiui. 

Harrison, N. J.
r

M*** t* Mokyme btodti ju*
trumpo laiku Ikmokaite *l»o ama

te.
Mm turtine didltauctu* tr rwl»u- 

elu* kirpimo, deelanln* ‘ir Movime 
■kjTiua. kur klekviaua* gauna seru* 
praktiko* iMMimoktndamaa

Vlraoee *torimo ekytlao** maMoo* 
varumta alektroa Jiec*.

Kriokiame kiekvien* atolu bll* Mo
kino laiku, diena ir ar vakarala. pa- 
■Oiurėtl ir paalktlbtU d*l nabru-

I'nttcmi Marotno* miH< mloro*. vl- 
aekto įtinau* tr dydiio tt bet kurto* 
rntilu kny*o*.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL

J. F. Kamlcka, VM*jaa
1»* N. STATĖ 8TRJ7ET. CH1CAOO.

Kampa* lAke 8L. ant <-t*j lubų

ko pmlaryti!
, V. Andriunas.

Atsakymas. Tainisto# apra
šytu# akmenuku# vadina Kau- 
kospeniata. Ta# vardas liko iš 
tų laikų, kada lietuviai tebe
būdavo stabmeldžiais ir tikė- 

i jo, uuk v.- ų.? ginų iliftvas Kau ’ 
j kas ir šaudęs tais akmenu
ką is.

Kitur žmonės juos vadinn 
akauapeniaia, nes tikir buk jie 
išgydę skaudėjimų. Todėl žmo
nes skuta tuos akmenėlius ir 
iš skutimo susidariusius mil
telius doila prie žaizdų. Bet 
tie milteliai ištiekę daugiau* 
kenkia sveikatai negu gelbsti.

Yrn tokiu vietų, kur skaus- 
po.niu# vadinu Perkūno šū
viais. Kas tiki burtais, tas(piin 
tija, buk i»erknnas iš dangau# 
leidžia tokius šuvius. Kaiku
rie, netikėdami burtais, bandė 
sjmlioti. buk griausmui tren
kiant nukritifsi žemyn elektra 
Mitarpina smiltis ir padaro iš 
jų skausjH'nį. Bet ta pažiūra 
yra aiškini klaidinga.

Kkauspeniai yra lukštai mink 
etų sūriame vandenije gj-ve- i 
nancių gyvuliukų. Kaip minkš- j 
tojo mėsoje užauga kietas kan j 
las, kaip dar minkštesnis šliu
žas užsiaugina ant nugaros kie
tų lukštų, taip ir juros vjmde- 
nije daugelis minkštų gyvuolių 
užsiaugina kietų apsaugų ant 
savęs. Viena tų gyvuolėlių ry
šis turėjo pailgų gan storų it 
sunkių akmeninę apsaugų, kuri 
iki šiol gausiai išliko IJetuvns 
akmenynuose ir vadinasi kauk- 
spvniai arlia skauspeniftt.

Gyvuolėlių mėan jau senai
*■■ ■— MM I ■*■ *■ 11 I j| — ■ - ■ ■■■■ - ■■■■— ,,

Kol ka# ton sumon inėjo 
iš Maspeth’o suaukotų 150 dol. 
ir riršminėttų kunigų įnašo#.

Nutarta per “Draugų” ir 
“žvaigždę** atsiliepti tuomi 
reikalų j visuomenę, ypatin
gai į musų gerbiamu# kuni
gus klebonuiškad prisidėtų sa
vo parapijose padarytomis au
komis Lietuvos Atstovybę prie 
Bv. Tėvo išlaikyti. Reikia ma- 
žu-mažiausia 36.000 lyrų, kad 
vienus metu# galėtų* atlikti sa
vo nžilnotį.

Gerbiamasai!
ftino turiu garbę pranešti a- 

pie gautų T^ekį 5250 (pen
kiems tūkstančiams dviem 
šimtams penkcsdešimėiai) ly
rų, kuriuo# Tamsta bnvai ge- Į 
ras man prisiųsti “Amerikos 
pagelba lietuviam#’* dr-jo 
vardu. Minėti pinigai yra in- 
traukti į Atstovybę prie ftv. 
Sosto ineigij knygas ir aikvo- 
jami Užsienio Reikalų Ministe 
rijos nurodymais.

Tardamas “Pngdbai” nuo
širdžiausiai ariu, pasilieku su 
gilaus dėkingumo ir pngarbos 
jausmais, ’

Tamstos tanias,
K. J. Narjauskas.

Lietuvos Atstovą# prie
* Apaštališkojo Sosto.
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T Dr. M. T. STRIKOL’IS Į
uirrv vi#

GjiIytoJa* fr 'ristruflnu!
UUmm: 13*1 W. 43U» DL, .* 

(4? Ir Wood gaL)
Valandos: 10 ryto Iki 3 po plotu. 
*:!• Iki 8:10 vakar* N odeliam U 
•

*-

Iki i: rj-tal*
Tel. Houlcrard 1*0

Hc*. 1*1* W. 43rd Strcct
T»L McKinley 2*3 • j ,

=
B. ...»■* —*■

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morg&n Street 

CHICAGO, (IJJSOIK 
TntatMM Yanl* Mt*S 

▼olando*: — ( Iki 11 tl ryto; 
1 po platu Iki I vok. IVodAUo- 
tul* nuo I iki I *»L rokoro

«r

*■

JOSEPH C. W0L0N 
detuvis Advokatas 

M HO. LA KALES STRETT 
Oyrulmo TW. Humbfitat H 

Vakarai* Itll W. M-n« StraM 
Tel RnrkWS» «»»• 

chicago. r-J.

S. D. LACHAWICZ *
UMUvy, Cnborina patarnauju l*Ut» 

■UMM k, piclauaia. Raikai, matdllu ai- 
•įlanMti. o niann liuku buMt, uliaaiaiaU 

2314 W. 23 PL Chicago, UL
TcL CMM! »•*.

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

IMK? Ko. Arta*
■■sn«c ul 

VALANDOS) » Ud • vahara.

supuvo. Liko tik akmeninė ap
sauga, )u*t toji yra labai aky
va. Ji parodo, kad Liet u vos že
mė kitados būva juros dugnas. 

 

Nes tie gyvuotai veisėsi tik

 

tai jurų dugno.* Knuno tvirto
vę statant gili 
ant vinto# i 
y. gyvuolėlių ti 
juroje. Dar ir 
juros krantas 
iš vandens. Ties Ryga per 700 
metų iš jm> juros išlindo beveik 
10 viorntų plotas.

■ , - Į . - -- -----------
!■*■■■■!

smiltije rado 
šių koralių, L 

įveikiančių tik 
r Baltosios 

si Liauja kilęs

PUIKI NAUJIENA AMERIKIEČIAMS!
‘ KNYGA APIE TVERIMĄSI 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

■
1‘r 4 , r a. _ » , ’

IVj<> tž Kpnudua knyipi. parašyta Lietuvi* Armijos vy tvanki leltonanto LA1M8LOVU 
NATKEVIČIAI’**. kurioje aprašoma knip trėrM Lietuve* ttcapulkiku* ginu nuo užpuuįikų 
(ttuiševikų. bcrmoiiijninky. vokiečių ir kt.) ir knip aotūtvėrė Lietuvos Armija-Kariuomcnė.

Knyuojc (ilnėtni nprušuin* pirmu* dienu* tvėriumei Lietuvi* valdžion. Knygoje yra arti 
100 iliustracijų. Tarp tų r*mituti |>ui etiudai Lietuvon prvtidcnta A. Smotonra. Miniaterių I*ir- 
m i įlinko. jMSMiymėjuaių karininkų ir paikų* reginiai vi*ų dalių (artilerijos, raitelių, aviatorių, 
pėstininkų ir lt.) Lietuve* Armijų*. Ne vienon čia gali užtikti ir navų brolių, sūnų kr pažįsta- 
mų LirtuvoH bcradių-kardvėlių paveik*!u*.

Prie kuvgoje yra pridėta rinkinėlis Lietuvis kariškų dainų mi gaidomu. 
“f.ietim* knminmrnč'* yrn puikiai iAlehta Ir didelio formato.
Tuojau# piudakubinkitc nusipirkti, nes yra labai maūu atspausta ir jau bsitfuuua upar- 

dood.
Popero* virbeliais kaštuoja ................................$2.00
Graliais odos apdarais '........................................................... <.. S.Gv

7 Age ntams duodame iluldj rabatų. 
Pinigu* sū užaakymai* Hitpddta šiuo adreM:

Lithuanian Development Corporation
294 8th Avepue, New Yoric City.
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Antradieniu, gegužės Žu 1WO ORIUBiS 3

SPRING VALINY, ILL

bll- 
l»o- 
sa-

VAtfAftATBO. TWD
Geg. 15 d. vietinė L. M. L. 

Dr-ja buvo įrengusi paailinks- 
Biinimo vakarėlį, kuriu buvo 
atsilankęs vienas, kitas sve
čias iš svetur.

Pirln kiek laiko tūlas “Su
las” “Lietuvos” N. 110 pra
nešė apie-šį rengiamą vakarų, 
ttžkviesdanuis iŠ Cliictigo ir a- 
pieliukių svečiu?; o kad savo 
liksią ėtsiykti, prikergia: “O 
įspūdžio to vakarėlio tai ir už 
visų dolicrį nennpirktunivtK” 

Manau sau, na. jeigu jau iš 
svetur ntvažiuoja “pasipelny
ti” to vakarėlio įspūdžių, tai 
man, esant via pat, reikia irgi 
fs*4»nsilei*dir atėin« rw»*kirtsi 
voiautuu, huzLughiuuvuu sve
tainės link.

Inėjęs vidun, radau jau 
rėlį moksleivių iY svečių 
aišiiekučiuojančių tarp
vęs. Paviršutiniai pažvelgus, 
Atrodė gan malonus vaizdas. 
Prasideda programa. Muzikali' 
jos dalis išpildyta neblogiau
sia. Čia dalyvavo ir du sve
timtaučiu, ypatingai p. Keru 
jautriai sudainavo dvi domi. 
Be to dainavo ir skambino 
pianą p. Perminąs, kuris, ma
tomai, irgi žymiai prasilavi
nus muzikoje.

O kam nėra žinomi, ypač iš 
“pažangiųjų” pusės,“garsus” 
kalbėtojai! Jie žino ir ktip 
bulves skųsti, ir makaronus 
virti, ir juos valgyti, ir prie 
kiekvienos progos tų savo mok 
slą ir kitiems parodyti. Taigi 
ir šiuom kartu jie to rujia- 
miršo. Tūlas A. A. T. pasili
pęs ant estrados taip pradėjo 
pasakoti. Kad ir svečiui, ir 
sveikai p. •itaujar’įs vietiniai 

.*nuhr!« r. jai, ištikrų^, hutų ne
sigailėję po dolierp kati tik 
jis .su savo “įspūdžiais” .m- 
tiltų. Bet ar ilgause pažįsta 
pėtnyčią? Tai lyginai ir tas 
kalbėtojas. Verkia krokody- 
lio ašaromis, kad IJetuvoje 
rinki urnose į Steigiamąjį Sei
mą laimėjo Krikščionys De
mokratai. Vaikeli, tu, turbut, 
ir/nežinai, kati Inetuvoje, iš- 
akirus mažų dalelę, visi Kr. 
Deni. Taigi, meldžiamasis, pa
tirk, o. tuomet mažiau žalos 
bus tavo akims. Girdi, vys
kupas išleidęs j kunigas raštų, 
kuris, anot jo, skambąs pana
šiai: “Mano vaikeliai, para
ginkite savo aveles, kad bal
suotų už kunigus ar katali
kus.’* Toliau* “dūduoja”, 
kad, girdi, Lietuvoje visa dva- 
siškiju ėmėsi bjauriausios a- 
g i locijos, kad tik rinkimus lai
mėjus; net ir bažnyčias tam 
panaudoję. Ponas kalbėt u jas, 
yra užeimerkęs, kad nemato 
Asnaiunčios i laisvę Uetnvos 
ge.uvės, jos Išganymo. Gal ja
me viešpatauja pavydas, ker
što (IvnriaT! Fanatikas užmir 
šo, kad ir parapijiečiai ir dva- 
siškije J sietuvoje yra tos žabos 
piliečiais. Ir jeigu piliečiai ne- 
sirupais savo šalies rcMulais, 
nežiūrės jos gerbūvio, nėra 
r bknio aiškinti kas tuo.ud 
atsitiktų su tuja šalimi. Kitų 
svmintiems vergauti. Gal to
ki* i;* laivo kalbėtojo triški- 
uuu, kų gali Žinoti.

Pagaliami, seki žaidinmi ii 
ŠokLi. Nekokia ir čia ape :tas 
po tų, taip sakant, “ditniriaij 
negu dolierinių įspūdžių ” 
žaidime nėra sutarimo, tad ir 
dailė neaps i reiškia.

šitoje lietuvių kolonijoje li
ko atgaivintu Lab. Sąjungos 
14 kuopa. Yra vilties, kad 
ji ir gyvuos.

Geg. 16 d. tuo reikalu bu
vo surengtos prakalbos, kurio
se aš, žemiau pasirašęs, buvau 
pa kviestas knll»ėti. Išaiškinus 
Lab. Sųj. tikslų ir butinę rei
kalų prieglaudos mus našlai
čiams, daugelis žmonių supra
to ir pasižadėjo būti labdary
bės nariais, ypač tų suprato 
moterys. Kuojios valdyba li
ko išrinkta iš gabiausių asme
nų.

ši lietuvių kolonija turtln- 
į,u Uf pLUiįįuio, bei luuiybe 11 
susiklausymu tarp savęs. Lie
timai katalikai gyvena dide
lėje santaikoje. Turi gerų 
dvasios vadovų, kun. Bislra- 
jį, kurks irgi žadėjo remti la
bdarybės Sąjungų. kiek jie 
gos kis.

Visiems springvalliečiams 
veikėjams, kurie žadėjo dar
buoti** našlaičių prieglaudos 
reikalais, vardu Lab. Sųj., ta
riu širdingų ariu. Gi pagai
liu visiems tiems, kurie pali
ko nr paliks nariais Lab. Są
jungos.

jo kovoti už laisvę ir nepri- 
klausomvlię. Po programos vi
si žaidė lietuviškus žaidimu* 
iki reikėjo skirstytis į namu*. 
Dar syki visi sustoję užtrau
kė Lietuva, tėvynė’ musų ir 
kiekvienas patraukė savo na
mų link.

Saliamonas Gadeikis buvo 
veiklu* jaugjioliR, didelis sce
nos mylėtojas. Atvažiuvęs ; 
Ameriką Wnukcgano mieste
lin daugiausia laiko pašvęsiln- 
vo vaidiniimtose. Priklaus*’* 
prie Teatrališkos ir prie kitų 
katalikiškų draugijų. Buvo į- 
žymus darbuotojas waukega- 
niecių tarpe.

Paskutiniu laiku persikėlė 
į Kenoshą, Wis. Ir čia darbui 
rado plačių dirvą. Pirmiausiai, 
pasitaręs su vietiniais darbuo
tojais, atgaivino L. Vyčių 3S • • • • • e.. • t •

išvažiuosiant. Veikė ir kitose 
draugijose. L. luiisvčs Pasko
los stoties buvo raštininku.

Ilgai kenoshiečiai jo neuž-Į 
įnirš.

Ijiiiningos kelionės tau, 
brangus draugi*. Ncpoilgum. 
gal, ir mes grįšim tėvynėn ir 
vėl sykiu dainuosim Lietuva, 
tėvynė musų.

P. Pavilonis.

ROSELAND, ILL.

S. Jacevičius, 
Lub. Sųj. Centro 4 ag.

KENOSHA, WIS.

Gegužėj 12 <1., ui. Liet. 
Vyčių 38 kp. įrengė išleistuvių 
vakarėlį Saliamonui (indei- 
kiui, kuris ketvergo rytmetį, 
gegužės 13 <1., apleido Keno- 
-hą, iškeliaudumus į Lietuvą 
įsiūtį j Lietuvos kareivių ei
les ir ginti tėvynę nuo priedų.

Vakarėlio programa susidė
jo iš įvairių prakalbų ir lin-

Gerbiama “Draugo” Reti.
Malonėkit patalpinti musų 

šitų koresjiondenriją žodis į 
žodį* laikraštyjt! kaslink Do
mininko Sliatkaus atsišaukimo 
prieš korespondencijų, tilpusių

Programo vedėjas

kojinių.
Suaėdug visiems jnie stalo, 

atkalbėjus maldą, prasidėjo 
vakarienė.
p. P. P. visupirma paaiški
no vnk. tikslų ir jo svarlių. Po 
lo perstatė pakalbėti pJ.Trak- 
šelj. uolų darbuotoją kenošie- 
eių tarpe, kuris trumpai per
bėgo S. Gadeikio nuveiktus 
durbus, apgailestavo, kad Ke- 
noslius lietuviai katalikai ne
tenku vieno darbuotojo, liet 
nenusiminkime, sakė, nes jis 
važiuoju tėvynėn ginti ją nuo 
priešų. t

Po to buvo teikiamos dova
nos: Pirmiausia nuo L Vyčių 
vietinės kuopo* įteiktas pui
kus b lankėtas, reikalingas ka
reiviui. Jį įteikė komitetas iš 
pp. P. Pavilonio J. TraWWio.

Antrą dovaną nuo L. L. Sar
gų įteikė S. Ralys ir J. Trak- 
• ••
VCltB.

Trečią —- rankinį Iui k rodė 
lį — nuo V. KuL Draugijų 
įteikė J. Trakšelis ir K. Mi
kėnas.

Ketvirtų —- gružus žiedas— 
buvo įteiktas nuo L, L. Pas
kolos komiteto.

i'Mskui klebonas.
Balinsiu* pasakė: gražią pra- 
kalbėlę, pažymėdamas, jog ne
tenka gero parapijono ir uo
laus darbuotojo iLuoiDvaės 
dirvoje. Po kalimu seko linkė
jimai.' Kožnna vienn^ išreiškė 
savo mintis.

Pu visų linkėjimų vyrų 
kvartetas pudninavo pritai
kintas tam vakarėliui dainas.

kun.

iš 17 lialandrio apie Bronis
lovų Baltromirjaua Katkų ir 
Mykolų ■ Gabrielinus Valnską. 
jog tie yra išrinkti važiuoti 
j 1/M‘htvų. knipo krikščioniu 
priešų atstovai. Valnskos Myk
ei. papuolė mums per klaidą 
ir mes jj atšankinai, nes į 
jo vietų buvo išrinkta* kitus, 
o - no .M. G. Valatkas.

Ab«s<’ia jo vardo muuinėsiiu. 
Bet Lietuvos Laisvė.* Pasko
los stotis nori žinoti, kokj rei
kalų turi D. Shatkus, atsišauk
dama* per ‘Draugu” ir 
grųsino mumis |mtraukti tei
sman. Mes ‘ hi jMisirašom už. 
korespondencijų.

L. L. jmskolo* stoties ko- 
mitai:

V. Mikneviče, 
J. J. Janušauskas, 

A Nakrušis.

Nuq xeiL Daugiau i.iuiv rei
kale nei vieno*, nei kitos pusės 
raštų “Drauge” nctalpinsim.

LIETUVOS MISIJOS 
MARŠRUTAS.

surengtas Liet. L. P. Chicagos 
ir apiel. Apskričio

Racine, Wi*. parnp. svetai
nėje — 25 d. gegužės.

Slielioygan, Wis. parapijos 
svetainėje .. 26 <1. gegužės.

Harvev, 111. — 27 d. geg.
J. A. Mickeliunas,

L. P. C’liieago* Ap*kr. rašt.

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBES BONŲ-

Am. Raud. Kryžiaus Raportas apie 
Specijalj Lietuvių Pašelpos Fondą.

REIKALAUJA.

REIKALINGI VYRAI.

IM Fabriko Durim. (Seru mo
kesti.* ir Bonus.

Atsišaukite:

Arti

■ •
Westrn Felt Works 

4115 Ogden Avė.
22ros & ('nnvfopl Avė.

REIKALINGI LEIBERIAI. 
dvi fabriko darbo. Dari ta s pūs
toms.

Link Beit Co. 
39th & Steuart 

REIKALINGA

Dešimts moterų, prie sorlavi- 
nn» rvgsų ir papero*. Pastovus 
darbas. Gera mokestis. Atsi- 
tnuMtc Mnu< gatava.* F 
darbo.

Birk Mill Supply Co. 
2100 So. Morgan St.

CLOSING FORJHAN.
Vinlriii* ttnomn ocnn firma aro Chl- 
oaitoa rrlkalatija gero "rlualng 
fariuMn” tokiu kulia gulėtu patą ka
pa įiMnrrU. gera proga pautams 
durta*. lAlrldiiunt apio 1000 ""iuick" 
kotu I savaite.

ItuAyk apie savo patyrimu* niuo 
adresu:

JAME
i-o Ifmrl llur*t A McIRmncll 

Garland lll<l«. Clilcago.

I'anlry mcriputo* 460 mčncaėj Ir 
Valgia. A teita ūkite

MOKKISON HOTEI.
23 South įtark Str.

Prie Iaundrra Vyrai Ir Moteris 
dora tnokeetia Gero* valandos 
Ūkaukite

MORR1SON HOTEI. 
23 South Clark Str.

Indų Plovėjai S4&.00 kambarį* 
Burdae AtnAuukttn.

MOIIK1SON MOTEI.
X3 sotrtli Clark Str.

--■ -B.-H .. .t... • r„ —s—esą*
ymimiiiiiiiitiniiimiimitiitiiiimimiiiiittiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiBitimiiinuni^.

1

KAIP GALIU AUT RAUKT KŪDIKĮ?
šis tai dalykas, su kokiu t” * -nsidurti kiek
vieną kūdikį žindanti motiną. Geriausia at
pratinti kūdikį nuo žindimo atitraukinėjant 
laipsniškai — pradedan t nuo septinto mėnesio, 
maitinant du ar tris sy kius iš bonkos gert ant 
dienos, ir laipsniškai padidinti bonkos maiti
nimą, iki galutinai kud ikis būna atitrauktas 
nuo krūties.

(CONDEXi>LD MtLK)

Tnip nHi pnnnsUN motinos pienui aavo sktmin ir leng
vai KnviiiinnmuM. kad jj indinut duoti pakeičiant an 
knities pienu Im jokio apstinkinimo atitraukimui kū
dikio nuo žindimo.

Mnstj jM'okintlršitnts krtnrių puslapių kūdikių kny
gelė paaiakinn kaip reikia kūdikį nlprulinti. Taipgi 
yra pilnos maitinimo inslnikcijos juaų kalboje. Abi 
hna |mxiųi«toN jums dovunai, jeigu pašiurai mums ku- 
jionij šiandien.

Eaglc Brand, padnryta* iš gerinusios rųšies karvės 
pieno ir muito ctikintis. yru tinkamiausias stalui ir 
valgiams gaminti. — Pirkit dėžę šiandien jr naudo
ki! jį visokiems reikalams, kur nuudojama pienas ir 
cukrus. Bandykit su

si* luibclls Ir Vania*.
yra Jum* Gvamntija

kusturdu.

Parsiduoda Gerose Aptie- 
kose ir groserių krautuv.

The Borden Company
108 Hudson St. New York

I*kirt>k kuponu- Patynii-k no 
rimą knygutę Ir prloluok j| 
mitina ŠIANDIEN.

aaia ■».,•••••••••
stri-ct
City ............................
Stato .......................
....Nurodymai apie Valgiu* 
.... K udlklu Gerove

Chainhcrmalda 447 00 j mepėal. 
ketiniame Ir llurdaa. Atsllauklte 

MOHRISON HOTEI.
33 South Clark Str.

(Tąsa).
Vėliaus buvo nutarta duoti 

dalį tavorų Karo Ministcriui. 
dėl išdalinimo trims naujiem* 
nuli tarinius ligonbuciams ir Ji- 
go n vėžių vienutienis, -kurių 
priedermė buvo sut«*ikti pagel* 
lią visiems vargingiems pabė
gėliams, sugrįžtant iš Rusijos; 
buvo daugelis grįžtančių į sa
vo raunu*. Karo M misteris ža
dėjo gaminti smulkmeniškų ra
portą npie šį Įiaskyrinių. Ka
ro Minirteris suteikė didelę 
pagclbą musų visam darbui 
Jis prie sankronj pristatė va
gonų ir paskyrė kartuvių dėl 
iškrovimo, kuomet laivo gali
ma, pristatė nutoinobilius dėl 
komiteto aplankymo į tolimes
nius apskričiu*. Kita dalis ta
vorų buvo duota Vidaus ili- 
nisteriui dėl išdalinimo į nese
nai bolševikų užimtus apskri
čiu* ir miestelius. Jis irgi ža
dėjo smulkmenišką raportą.

Kuomet dalinmue tavoms 
boinitetanis, dažinojome, jog 
kartais jie atkeliavo į musų 
sankrovas nuo vietų 3U ir 5U 
mylių tolumo. Meą išdavėme 
jiems tu vorų ir paėmėm kvi
tas su gerinusiais linkėjimais 
pasekmingai sugrįžti. Kitų 
sykį vietiniai komitetai susi
rinkdavo krūvose ir krovė ta- 
vOrus laivuose ant upės. Lai
vai nuveždavo į nrčiausią vie
tą, kur jie perkėlė tavoros nuo 
laivų į vagonus ir nusivežė į 
paskirtą vietų. Daria* Liciuvb- 
jc, visuomet ha n džinu bendra* 
dai Liauti kiek lik gulima u u 
Lietuvon valdžia. Taukiai lan
kiau Karo Ministerį, Apšvie
tus Ministerį, Ministerių Pir
mininkų ir Premierą, duoda
mas jiems raportas apie musų 
darbą, jo progresų, ir tariau- 
ė *ra jais kaslink ateities. Vi
suomet jie buvo malonus, rim-, 
ti ir iširi ugi suteikti pagt-*- 
bą. Jog jie brangino darbų 
Amerikos Raudonojo K»4- 
Žiaus. aiškai parodė daugelis 
laiškų. Vienas iš tų (laiškas

■nuo p. M. Aieževičm;:*) rašo:
“Paimkite mano ]iadėką už 

Jtaų taip pasekmingų išdali
nimų pašelpos tavorų. iš kurių 
6 vagonai buvo iiaskirti ei vi- 
Iiams gyventojams Lietuvoje 
ir du armijai, šis durims svar
bus. ypatingai dabar po da- 
hartinio sunkaus pndėjimo. I- 
mu šių prosą išreikšti mano 
dėkingumą.'*

Kitas laiškus uuo Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Komisi- 
jonieriaus Berlyno, pulk. Carl 
Taylor, į Amerikos Raudono
jo Kryžiaus buveinę Paryžiu
je, rašo:

“Kapitonus Chas. 8. Paine, 
kuris vedė Lietuvos vienutę 
|M*r praeitus tris mėnesius, 
užbaigė dailią ir pridavė man 
paskutinį raportų. Ita]airtas 
trumpas ir neapima daugelio 
dramhtiškų (taveikslų, kurių, 
Hupraiitniuni, kapitonus Paine 
sutiko savo darbe.

Darbas Lietuvos vienutės 
labui puikiai atliktas ir ver
tėtų duot užganėdiiilmą netik 
Lietuviu Komitetui, kuris pri
sidėjo prie to dariai, bet ir 
Amerikos Rauflouąjani Kry
žiui. \'isa garbė to duriai pri
guli kiųiitontii Paine ir jo pa- 
gelbiuinkains kapitonui Bright 
ir kapitonui IlilL Kapitonas 
Paine atsargiai tarėsi ir dir
ia) su Lietuvos valdžios vir
šininkais ir su Amerikos ar
mijos oficieriais prie Ameri
kos Pašel|s>* Adiainiatracijos. 
Visi kalba kuopuikiausiai apie 
jo 'darbų.”

Baigiant noriu išreikšti ma
no nuomonę apie lietuvius. 
Žmonės yra malonus, kantrus, 
ir uoliai nori įkurti stiprią 
valdžią. Kaip mano, taip ir 
tų Amerikos Raudonojo Kry
žiau* oficitrių, kurie dirbo 
tarp jų, širdingiau*! linkėjimai 
jų kraštui Įitmijdmgti btiti 
nepri klausomam.

(Pasirašė),
Kapitonas Charles S. Paine. 

(Daugiau Bus.).

Ju utine Vyra n Suvlri lt metų nm* 
liaus dcl Irnrvuua fol*rlko dariai: 
inukt-uU* 49c. ) valandų moklnun- 
tlea labai noru progų geram tmogul. 

tVildcr A- CumtMuo 
1H1M t'nab) 8lr.

REIKALINGOS
>1 r r rinite prie lengvuu* fabriko dar. 
lx».

Impruicd Cnmn Alui Ncal Co. 
I7MI N. Trt|t|. Avė.

Paralduodu Groacrnc plgtul Lietu* 
vfu apgyvento) virtoj prlttlaau |iar- 
clivlmo patirslt nnt vietos

O. Jakutau*ki* 
S443 Auburn Ate.

Vieni pigini purelduodu krautuvė 
rnualkoa, mokyklos rclknionų, ta lėly 
valkume ir kitų reikmenų.

Gera vieta arti prie mukykto*. 
Pri etano e. savininkas ikvailuoja | 
Lietuva.
UIMJK Mlchigan Avė. Chicago. III.

I'arslduoda luitui parankioj vietoj 
krautuve (kilta koke, lengvi cli-rlinal 
ir knygtiiuai |k> No. 1HIT H. t'nion 
Avė. Chlcngo, III. Tinkamiausia vieta 
IJetuvvms kulalikains no* krautuvo 
prleAal* litavo Apvctsdov svctolnO tr 
nipkyklu. Krelpkltos pa»

A Mulgtti*ka*
715 W. IPlIi Fiacv 2 lloor reur

!*•* rtpidtireHu lti»AdarWdą ••* f 
lietuviu nt.gyvcnloj vieloj, blenie yra 
gerui iMlrblas per daug motu, turi 
būti ereliai parduoti nt-a Mtvlnink** 
einu | kitų bunj. bua purduotu ut 
teisinga ptuiulyjlma.

44.53 Mo. Paulina KL

Tiuli pakui <rri sioberniakch 
RAKAMU k.—

1‘urloa avių. Innlng-rooui actų, p bo
rtinė lova. Ikrona*. Ptavr Pianas V|. 
rtorola. Phtmorafaa. Krinndn. III. ra
ly stalas grindinė lanipu, flaturo Ir 
tt. Vielute pereldiioe labui pigiai

Jioo m. M Avr. Cicero, m.

ANT RAŠTUOK
Matu farviM 3 akru, tumao. vtttoma 

■arda* netoli nuo inuiatu Ml. Urcea- 
aond.

U Hilam Anilricti 
IO4 Iuiandalc A»«*.

=

nmKKTTA 1537 M.
Kiti llonlcn Produktai:

Ilordcn'a EtupAratod Mllk Bordcn'a MaJtrd atlik
Bordon'a coudanMd colfaa Bardea't Mllk Chocotat«

A. L. R. K. Moterų Sąjungos
Agitatyvis Mėnuo.

AR ESI SĄJUNGIETE?
Jeigu ne lai tuojau* prisirašyk. Kiekvieno lietuve ka

talike moteris ir mergina privalo prigulėti prie Moterų 
Sąjungos, nes tai vienintelę Katalikių Moterų organiza
cija. įstojimo mokestis per Gegužės menesį sumažinta 
|ier puae. Moterų Sąjunga turį 3 skyrius, Apšvietus. Pa
šelpos ir Pomirtini.

Prigulėdama prie Moterų Sąjungos gausi kas men. 
“Moterų Dirva,” susirgus gausi jiašeljut, numirus po
mirtine ir gružu paInidojiuui. N<*atailik uuo kilų ir tuo
jau* prisirašyk kol įstojimo mokestis sumažinta.

Norir' , ;,UoĮia. |
jeigu jos nerašiusi tai rašyk tiesiai j Centro Raštine § 
šiuos adresų: O. M. Kašėtaitė, 161 A mes Strcet Brockton, Ę 
Mass. A. L. R. K. Moterų Sąjunga.

•v

s
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Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Šliubo Dienos

I=
I
II
=

s

Omui U 4ymc*niuJu ir almincimu rn«<»u»yni
gyimUnr dhf>u. \odcl ncvktuu nori turėti tų dienu atminimai 
koki tmr. tankia-

Me* tame dalyke |>**luh>mc grailu* paveikslą*.

Pirmosios Komunijos................. 15x9 colių po 10c.
Dirmavonės....................................14x3 colių po 10c.
šliubo.............................................17x13 colių po 20c.

Tokia kaina Juo* iiarduodamc. ka* ima nrmaMaa 10 ryt., o kaa ilk 
vien*, tai t tiri priduoti 5c. viršau* persiuntimui.

Aut iHrmaiiKM-* patriksiu lšrclk*ta ll*a Sakramento Illnmatciaėa 
iotinija.

Ik* to anl iMiieik'du apai-toa yra atM^UMUati mm tikri Jodiial ir 
im'lkta tutaio* ,o-«n. kar Katinui uirašytl tania*, patartie, t k-ta ir 

ItrOiatandaml kreipk lt i-.:

“DRAUGAS” PUBL CO.
1800 W. 46th Str. Chicago. IR

=

=
i=
I

vakaruoto pas nousų “paian JJetuva, tėvynė mnsų. 
gicčiua,” “ausipratėlias’* via Programai bnigian 
U puti giesmė. H. Gadeiki* *u visais

DYKAI.

Baltic donralUBon Borvan. Ine.

Kirvi*. i kilio. Sugrįžę tėvynėn žadė-

Programai baigiau ties p. 
S. Gadeikis *u visais ataisvei-

Kaip paprastuose L. M. L. 
Draugijos susirinkimuose. taip 
ir viešuoM* čion surengtuose PASPORTV BI.ANKAS

PILDOME

butųnt: “Jau sugrįžtu į tėvy- 
nę” ir “Anoj pnsėj ežerą” 
Paskui visi sykiu užtraukė

III M U ANT KAMPO*. =
I**l pnetenlij Itnoniu. arta B>*» du . S 

frvloaua. K<*H. ant 3 flora, jėjiniaa I* j B 
fronto. Yra rauna, tck-fnal Ir kiti |.
taiatrmal

703 VV. 91 i’ta-e (J. K.)

laiko*.
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

—
MIRĖ PAŠAUTA LIETUVĖ.

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

Iš BRIDGEPORTO.

Antradienis, gegužės 25 
šv. Gregoriug VII, pop.

Trečiadienis, gegužės 2G 
šv. Filypas Nėr.

d.,

d..

SU ANGLIMIS NEPAGERE- 
JA PADĖTIS.

Piktadariai nesuimti.

Kituomet |mi utim. .3101 Wost 
;38 gat. snlitnm užpnknliniam 
kambaryj plėšikų buvo pašau
ta Mrs. Emilija Orient, 

Į tuvė.
Nuo to pasavimo jinai 

rė |mvk*to ligoninėje.
Mrs. Orient, kuri gyveno po 

num. South Sangamon
gat., nelaimi ugi; ją dieną bu
vo nuėjus pas pažįstamus.

Apie kitas artistes ir jų (ma
ntikių gnbnmua sunku kų pa
laikyti. Jų (rampos rolės ne
leido joms pasirodyti. Reikia 
tikėti.*, knd jo* kada nors pa
sirodys, kuip arenos gėloji, o 
vieną iš jų p-M A. Fndtikai- 
tė jau karią “ Vuknrienbm’io“ 
lošime pasirodė kopuikinusia 
ir visus iižintrre-.tvo.

Tebūva |Midėk;i šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 2-1 nūn 
skyriui UŽ surengimą tokio 
puikaus koncerto ir šv. Kazi
miero Seserims, kurios pašteto 
jusioji savo mokinėse kokius 
nors gabumus, juos romia, la
vina ir teikia visuomenei do
vaną.

i
Dailės Lekcija, 

l’žvnknr, gegužės 2,3 d..
Jurgio parapijos svetainėje 
buvo koncertas, kurį davė Chi- 
ca„.)s Sympbonijos Orkestrus 
ve<|ėjas p. Homan B. fiirvin. 

Koncerto programa** susilie
jo iš juirinktų gabalėlių įvai
rių žymesnių muzikų konųio- 
zitorių, knip — Mort, Scliu- 
»ert. Bizot, Bethoveno, Kreis- 
ler, von Webor ir kitų. Mizi- 
ka klasiškai, sunki atjausti ne- 
nepnisilavinusiam žmogui, In't 
vienok orkestros vedėins su 
gerai pralnvintais savo moki- 
nini*. ę*»rni innvndn’roi ISrriš- 
kiam-iais kompozitorių veika
lų dvasią, privertė visus ty
liai klausyti ir semti j savo 
sielą ir širdį pluoštus malonu
mų. keliančių dvasią ir jaus
mus. Nepaprastai sujudino pu 
Miką George G. Smilh. dai
nuodamas solo, pritariant or
kestrai, “TorcadOji šong from 
Carinon“ — Bizcto. Jam pra
dėjus dainuoti, visa publika 
pasijuto pagauta. Tyla, bal
sas skamba skardžiai, aiškiai, 
paklusnus jo valdytojui. Bai
gia jis; publika nori da jo 
klausyti, saukia atgal. Jįs grį
žta ir dnduodn pluoštelį ma
lonumo. Po jo orkestrą atlik
dama Bethoveno “trn-tn-ta, v 
knip jiaaiškino vedėjas, au- 
gino, didino gražių jausmų 
puokštę.

štai išeina solistas — smili-, 
torius David Polnckoff. jau
nas da vaikinukas. Iš judėji
mų matyti, kad nen-uotas. 
greito budo; jo taisymasis prie 
savo užduoties neiš rodė artis- 
tiškus, net nekurto iš publikos 
i’nors tai netiko) nusijuokė. 
3ct, juokai nulėke toli 
ciekvicno, 

smuikuoti.
ta. n h los, ue griežia, liet knl- 
»ėjo. Visi nustoto. Smuiko- 

riaus artizmas pagavo visų 
širdis. Klausi*- visi ir norėjo 
dnusyti. Jam užbaigus, šau
kė jį publika kartoti, la-t pa
ilsęs artistas jau negrįžo. Bus 
š jo. turbut, kas nors nepap

rašo.
Galop, orkestrą užbaigė- sa

vo dalį. Dėkinga publika jhi- 
lyilė-jo vi*dė-ją 
gausiu delnų 
širdžių aė-in.

Syphonijos 
mums puikią
Keikia Imti už tai jai dėkin
giems. Ji gal jMirngins nevie
ną Inbjuu branginti <lnilę ir 
uoliai remti savo tautiečius 
artistus, kurie kovodami su 
vargu ir neturtu, nors turėda

šv.

lip

ini-
Baigiamas anglių išteklius.

Nors tarpvalstijinė preky
bos komisija visus prekinius 
traukinius aut visų g-ležin- 
kclių sugrąžino karės meto kurių turėjusi paminėtam sn- 
pntvarkyiunii, liet Chicagoje 
padėtis su anglimis n.-ikiek 
nepagerėja.

Knip rrtt’ešn didžiulės an
glių kompanijos, kurnu t iri 
p<» daugelį anglių sandelių 
mieste, anglių visai mažai iš
vežama. (ii icikalnvimai — la
imi dideli.

Kompanijos sako, jog iš
teklius baigiamas ir nežinia, 
ką atneš rytojus.

Ant geležinkelių traukinių 
važinėjimas negalės pas.tai
syti taip ilgai, kaip ilgai ge
ležinkelių darbo 
vilks padidiuiiųą 
kailis užmokesčio.

Nes dol menko
daugelis darbininkų nedirlm, 
gi kiti ]iameta darbus ir ieško 
pelningesnių.

liūtie.
Tenai užpakaliniam kamba

ryj šnekučiavusi, kuomet trys 
p!ė*ikn» nžnnrlė snlinnn

Saliunilunkus, sakoma, au 
savimi turėjęs 3IM) dol. Tar 
kuomet plėšikai pašaukę jam 
pakelti rankas, jis staiga du- 
męs j nžpnknlinį knniliarį.

Vienas piėšiiuts j iiėgant
.• aiimiiuiiiką «o -. Ir kulipka 
teteko jn».«, lr*t įlindo Mrs. 
Orient nuga r > t.

Plėšikai p » tn paliego. G 
Mis. (iriem paimta •i,.*vo li 

•liliėil.
Užpuolimas Inivu 

gegužės (> d.

Į

V. K.

IŠ T0W OF LAKE.

taryba už- 
dnrhinin-

užmoko č io

ARTINASI MUSIŲ LAIKO
TARPIS.

Iš sveikumo departamento pa 
sirodo perspėjimai.

Iš Chicagos sveikumo 
]MU'taiuent<> paskelbta, kad 
cinn musių pinti nimosi 
siautimo laikotarpis.

Todėl iškalno j'crspė jalui 
gyventojai, kad visuose n •.mų 
languosi* Imtų sudėti vieliniai 
sieteliai, kad kiekvienam žing
snyj m usios butų naiki na ims.

Nes jos naikina žmones, iš
nešiodamas visur įvairiausių 
ligų jierus.

de- 
at- 
ir

CUKRAUS KLAUSIME.

tu- 
ku-komitetą, 

darbuotiem pa
žintinėms pra-

(’biengos miesto tarvln 
ri paskyrusi 
rinm pavesta 
piginti mieste 
gjvenimą.
To komiteto pirmininka.i. al- 

deriiianas Adamowski, pakėlė 
klausimą reikale cukraus.

Jis tvirtina, kad <'hieagon 
kasi lieti '^.Vežama didelė kie
kybė cukraus. Bet niekam ne
žinoma, kur tas visas cuk
rus diHlanms, kam jis str/nr- 
tojamns, jei žmonės jo :. -ga
li gauti.

.lis reikalnujn, knd mesto 
taryba jo vedamam kmnite 
lui jiaskirtų reikalingi; sumą 
piuigų, tuomet komitetas tuo 
jaus pntvnrkytų ėia 
nu; cukrų.

atveža-

GAISRAS ARMOUROGAISRAS ARMOURO 
SKERDYKLOSE.SKERDYKLOSE.

Užpraeitą imki į 
skerdyklose siautė dideli# gai 
aras. Apie 100 tukstanėi; d*.»- 
Kerių
Vienas didelik trobesys >n 
naikintas.

nuostolių

Annov.ro

padaru tn.

i

•v* kęs

PASIKESINIMAI PRIEŠ 
VALSTIJINĮ PROKURORĄ.I

Nežinomi piktadariai per lan
gus šaudę.

Praeitą sekmadieni ryta ir 
vakare nežinomi piktadariai 
kelis karius jier langus ’ *vė 
į valstijinio prokuroro IToyne 
rezidenciją, 5I3G Blari:stune 

•nve. Knip pirmu, tnip nnirn 
įkartu paleistos kulipkos su
daužė Inngų stiklus ir įsmego 
viduj sienon. Vienn kulipka 
sutruŠkinn net veidrodį kam 
bnryj. kuriniu tuo metu buvo 
prokuroro 15 metų 
Francis J. lioyne.

Paties prokuroro 
nebuvo namie, kuomet 
jintiis šaudymas.

Prokuroras tvirtina, kad jnu 
kelinta savaitė jis apturjS grtt 
mojančius laiškus. . Bet į tn 
neatkreipiąs domos. Mnnns. 
jog tai nesveiko proto žmo
nių darbas.

Bet drtliar įsitikina, jog iš- 
tikrųjų jam grumojama.

Detektivni ėmė darbuotus. 
Spėjama, kml tai bus darbai* 
kalėjime uždarytų darbininkų 
unijų vadų draugų.
Grumoja'irių laiškų gauną ir 

kiti prokuroro Malio advoka
tai.

sūnūs.

i

rr>

vakaro
«1 .tau-

3 ŽUVO. 5 SUŽEISTA.

Praeitą sekmadienį ClJea-
gT’ję rntnaS 2
vaiku ir vienn moteriškė žuvo.
j žmonės sužeista.

šįmet Chicagoje nuo auto
mobilių žuvo jau 1,32 žmogų.

SUSIKIRTIMAI TURKŲ
GRAIKAIS.

Atėnai, geg.
apylinkėse.
H

SU

25. — Odinish
Mažojoj Azijoj.

tiprios turkų >|M*kos paėmėIB

graikų jiozicijas^ Bet graikai
kont ratakumis
rastas vietas.

atsiėmė pra-

WESTPULLMAN IEČIAI!

Atkreipiame Jnsų atydą. 
knd ims Jus dienrašti “Drau
gą” atstovauja p. M. Kiupe
lis 12115 So. Halsted St.

Pas jj galite gauti kasdien 
nusipirkti “Draugą“, taip- 
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti j 
dicnrnštj.

nuo
kadn jis pradėjo 
Jo rankose amui*

ir bendrininkus 
plojimu ir nuo-

Orkestru davė 
duilės lekciją.

mi daug dnilės turto savyje,
negali jo parodyti, negali juo
tvirtini i ir mus dvasią.

Prasidėjo antroji progrnmo
dalis — perstatymas —
eių Laikrodi*. • 9

llSmil-

Čion pasirodė publikni. jau
gerai žinomos artistės, pune-
lėjs O. Vilkintė ir J. Urhiutė.
Apie jąs negaliu
jos jau nprašytos

ką rašyti,
nekurtą.

Jo* puikini savo užduotį at
likdavo visuomet ir dalmr at
liko kogeriausiu. Tik reikia 
joms linkėti, kad nepasiten
kintų tuo, kn gnli, liet knd 
žongtų_ toj srityje via tolyn, 
knd lietuviško teatro vertę ir 
garbę pakeltų ir kad maitintų 
publiką tikro artizmo gėlėmis. 
Nuo jų tn galime sulaukti, nes 
matyti, kad gerų norų ir ener
gijos joms netrūksta, matyt, 
kad jom.* rupi lietuviškoji vi
suomenė- ir jog su pasišventė 

| mu <kl jos dirlia.

Tūkstančiai žmonių

tą sako apie

Cin snrittmkA viriam* e»»rai 
žinomas Jonas i'. Paikauskas 
su p-lė Ona Venckaite.

Sutuoktuvės buvo ned., geg. 
23 d., Šv. Krvžimi- hažnvėio- 
je.

Pakili., buvo pas jaunave
dės tėvus, p. Venckus, 4525 
So. Wood gat. Jonas P. Pnr- 
kauskas nemažai yra pasidar
bavęs tarp vietos lietuvių. 
Priklauso prie žymiausių vie
tos organizacijų. k. t. Vyčių, 
Teatrališko Kliubo* “Lietu
va.“ S. A. L. Kareivių 1-moa 
kuopos ir kitų.

Susit vertis L- L- P- Bendrai 
storiai, buvo išrinktas jos raš
tininku, kur iki šiol gerai dar
buojasi.

Taipgi yra raštininku Stock 
Vnrilų Unijos 257 lietuvių sky
riaus.

P-lė Venckaitė taipgi vi
siems yra žiaųnui knip veikli 
lietuvaitė. Priklauso prie vie
tos Šv. Cecilijos giedorių drau 
gijos, S. A. U Moterų Sąjun
gos ir kitose draugijose.

Jaunai pordei linkėtina pa
ra sekimo jų naūjnme gyveni
me, 
ties

taipgi ir tolians darinio- 
visnomenės dirvoje.

* Justinas.

PRANEŠIMAS.
PRANEŠIMAS.

Liet. R. —K. Amer.
Są-gos Centro, po šv. Antano 
globa, mėnesinis susirinkimas 
bus seredoį, gegužės 26 d., 
1920 m.. 7:30 vai. vakare. Die
vo Apveizdos parapijos svetai 
nėję, prie ūnion ir 18tos gat 
vės. Chicagoj.

Kuopų atstovai malonėkite 
skaitlingai atsilankyti.

Valdyba.

ROSELAND. ILL.

L&bd.

Lietuvoj Vyrių Stos kuopos 
mėnesinis susi rinkimas bu^ u- 
taminkė. gwr. 25 d.. 7 vnl.
Būtinai visi n t slankykite, ne*-
turime svarstymui labai svar
bių reikalų. Neužmirškite ir
naujų narių atsivesti.

Pirmininkas, J. R.

ŠV.

T.

KAZIMIERO DR-TĖ
Sheboygan, Wis.

Valdybos Adresai:

llth St.,
Grigaliūnas pirm., 1437 So

Jurgis Bataiiit vlce-pirm., 1428
So. llth SU

Aug. Juknialia, fin. ražt., 1626 
Ncw Jcrscy avė.,

Prot. sekr. Knrimlmut Smai 
džiunna, 1017 Šriftą Avė.

Ižd. Antaną* Cižauckaa, 1318 
New York Avė.

Kbmf gioh. Kazimieru Lukih* 
ir Jonas Jočia.

Maršalka Pranu Daugirda.
Susirinkimai atribnva kaa antra 

nedėldienj ne neria

PIRKITE KARĖS TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS (W.8.S).

I
■
9

I

3

S■
I

Peoples Stock Yards Statė Bank
Karnos* 47fh ir Aahtanrt Avenue

_ t J. - f • , . aO. • »P

■v v

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos
I • %

Ji yra Statė Bank po kontrole ir .Priežiūra Illinojaus Valstijos 

Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolierių.

Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taip sakant “vyrai sto

vinti užpakali] bankos“ ir vyrai turtingi ir su dideliu biznio prity

rimu.

Šių vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonu Dolierių.

Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos

**

Cook Pavietas ir 26,000 darbininku tori 

■ savo pinigus pasidėję šiame Banke. ■

r c* ■ r h n b s ■ i ■ h e hk r 3 ■ s m* r t-..-.i..’

»•»****♦♦♦*»»»*♦♦****»*»** j

’ LABAI PIGIAI. ™
Turime partuoH seksas [jg (Į^

4512 S. Hcrmifage nve. medinis 
nntnns. Karčema sale, ir kctnreR 
pagyveni ingi Preke <7.000. 
Mūrinis nanins 4346 S. Wood St. 
šešių pagyvenimu už $8,200.
5012 S.-Morgan St. medinis dviejų 
pagyvenimų už $2,700.
8127 Kerfoot nve. medinis dviejų 
pagyvenimu.
ĮH'dų pločio
$4.200.

927 W. 54th
ir |>ctikių fintas už $3.200. 
1708 W. 47th St. dviejų fintu, ant 
biznav<m gatves už $8,000.

Ir daugybe* mūriniu namu gra
žio- ap.vgantaae ktvipkitcv jum.

ZOLP& BARČUS
4547 S. Hermitags Av. Chicago

ku nrptiniastlešimi.ia 
kanipiues žemes. už

St. medini*. štorolis

Tei. Yards 145

K-

»

TelcphoM: T arda *4*S

AKUŠERKA
A.SHUSHO

Turto patylim* 
moterių Uitom; ru- 
p««tlnpl prtllu- 
rio tigoar ir kūdi
kį laike Ilga*. '

K

9

flR R. M. RI ASFR
• aa • •••■ w

Prakukuoja SA metai 
ONmi* 3I4B ko. Morgan Sc 

Krtlr 3J-rv M., aitcago. III.
iU'EClJ A LIFTAS 

NotorlMkų, VyriBkų. uipgi-chro- 
nltaų Ilgų.

OELBp VALANDOS: Nuo lt ryto 
iki > po plotų, nuo « iki I valan
da vakaro. •

Nod4liomia nuo * Iki f po pl*L 
Telefoną* Tard* 4*7

PraliUkvnja M metai
OflK*. Zita ho. Morcaa SC

Krtlr 3J-rv M..
SPIOCIJALtSTAS

Gikato. III.

Moterl*kų, VyriBkų. taipgi-chro-
BUkij Ilgy.

OFIB0 VALANDOA: Nuo 1» ryto
iki > po ploUe nuo < Iki I valan
da vakaro.

Nod4liomia nuo * Utį f po pl»t
Tetafon** Yarda *»?

M

uiuiiiiinniiiiiiitiiiiuiniiiiiiiiiuiiiiinm

ERNEST WEINER

Ckkagn. IH.

T~

J. P. WAITCH£S ~ 

ATTORNEY AT LAW
LIETCtTB ADVOKATAM 

«M» A W(XW NTIIKKT 
W. lUk NTKKMT

-*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlč M>V orius pa uum.

4729 S. Ashland Avenue
Hpe,1nH«t«, (tfiovu. motrry te vy- 
**** K—•v —

Valandų* uo !• Iki 11 lAryta; nuo
S Iki I po nuo t Iki' *:!•
vakara. N«<1Hiomi* 10 iki 1.

TvHim*> Drcacl saso

IK

DR. J. SHINGLMAN

Pluksnos

DRY OOODS
1800 W. 47th kamp. Wood 8U

Mm duodama dvtyvbaa atotnpaa 
KMvarBala U SuMtoral*.

Dldatlama pastrlaklma «aunaml 
▼uckle ciatarljola'. valteMM dratia 
«laL tl«b4a ir >k«Ua.

- r\ ---------
Plekšnos

M

Dr. L E MAKARAS
I Mart. Gydytoja* tr

Cbirarot: 4*15

PLUNKSNOS.

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 8t

Euip. 40 CY.urt
IUm. 1*»» W. 4E A«ron« 

Telerooa* Cicero 1IH 
Ofiso Cicero 

kalbame urri viULAi

Gydytojai ir Chirurgai
Ofisas 4930 W. 13 8t

«• Ooort
Rok 1MB W. 4B A

T»l«r0M« Cl««ro IIM
OtMo Cicero «»

EAI.BAMK IJCTl VUMA1

■■■■■■■■■■■■■■■m

Į V. W. RUTKAUSKAS ■
ADVOKATAS 
Oflme DUlmlratjl! 
inth La Baile Street | 

K*xnb*rto M4
TC1 Citrai EBB0
------------------------R

■ «
R■
R i

• *
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