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METAI-V0L V. No. 135

Prancūzija Eina
Pagelbon Lenkijai

! BEATIFIKUOTA 22 JUODI 
ŽMONĖS.

Jie visi yra žuvę dėl tikėjimo.

"bažnytinės IŠKILMĖS 
CHICAGOJE.

AMERIKA ATSILYGINO 
SU TALKININKAIS.

Daug medžiagos bus sugrą 
kinta.

Iš Artimųjų Rytų

Pasiųs juodąją aprikiečių
V* 
\% Irariiinmana

T 

VILNIAUS ŠONE PRASI- | 
' DĖS DIDELI MŪŠIAI.

* • ’ *
GAL VOKIEČIAI UŽBLO
KUOS KARIUOMENĖS 

SIUNTIMĄ.

Rymas, birž. 8.— Šventasis 
Tėvas Benediktas XV vakar 
Šventojo Petro bazilikoj be- 
atifikavo' (priskyrė prie Baž
nyčios palaimintųjų būrio) 
dvidešimts du juo<]as žmones 
iš Ugandos, kurio kituomet 
dėl tikėjimo luivo Įuvę kontė- 

Itnin mirtimi
i Lgatidu yra juodų žmonių 
šalis Aprikoje. *

SUV. VALSTIJOS ATSI
PRAŠO ANGLIJOS.

Ten bolševikai sutraukta, skai ------------
tlingą kariuomenę. * Geležinkeliečiai atsisako vežti 

----------- kareivius.

Tai pasekmė airiu moterų 
• darbo.

Londonas. birž. S.—'Iš Vnr- 
šavos lenkai praneša, jog tar
pe Dniepro ir Dniestro upių tijos geležinkelių darbininkų 
ruožto jio laimėję nuo Imlše- 
vikų kelius pozicijas.

Tnippnt praneša, ’ kad jų 
šarvuotas traukinis apšaudęs 
bolševikų pozicijas tarpe Min
sko ir Borisovo.

Apie kitokius savo žygius^ 
lenkui tyli. Nes jie nieko v- 
patinga neatlikę.

Bet užtaigi lenkai su didele 
baime praneša, kad bolševikai 
sutraukia skaitlingų kariuome
nę prieš Bobruiskų. pietry- 
tuose nuo Miusko.

Lenkai yra nuomonės, kad 
bolševikai stiprina didžias 
savo apėkas prieš Minską ir 
Vilnių. . . I

Berlynas, birž. 8. — V’okie-

j' • • •
unija nutarė atsisakyti dirb
ti ant traukinių, kuriais Pran
cūzija nori jht Vokietijų Len
kijon pasiųsti juodųjų (ap- 
rikiečių ir kitų) kariuomenę.

Apie tai praneša laikraštis 
Tneglische Rundaschau.

Tas pat luikinšlis pareiškia, 
.kad Prancūzijos vyriausybė 
pareikalavusi Vokietijos per
vežti lenknms reikalingų kn- 

I riuomenę.

Vilnius lenkams — tai svar
biausias daiktas. Netekus to 
lietuvių miesto, jiems pgsi* 
įmigtų viešpatavimas IJetuvo- 
je.

Washington. birž. 8. — Val
stybės sekretorius Colbv Suv. 
Valstijų vyriausybės vardu 
kreipėsi žodžiu su atsiprašy
mu į Anglijos ambasadorių 
dėl sudeginimo andai viešai 
čia Anglijos vėliavos. Vėliavą 
sudegino airių moterys, de- 
monstruodamos už Airijos no- 
priktanaomybę.

Sekretorius Collm/pranešė 
Anglijos aintaisadnriui, kai 
Columbia dist rikto valdžia ve
dą tardymus. Tardymų pasek
mių raportas bus induotas %y- 
riausvbei. Ir tuomet seks for
matas Suv. Valstijų atsipra
šymas. -

Tai ką padaro, rodos, nie
kam nekaltas kaikurių žmo
nių išsišokimas.

Aiamlie Chicagoje prasi
dėjo trijų dienų bažnytinės 
ir religijinės iškilmės.

Tai 75 metų Chicagos! 
vyskupijos (šiandie arkivv-i 
^kupija) jubiliejus.

Chicagos vyskupija įstei
gta 1845 metais. Bet savo 
piuUzią vyskupija mm vie
nerius metais anksčiau. Nes 
1844 metais Chicagon buvo 
atvažiavęs pirmasis pope- 
žiaus jiaskirtas vyskupas.

Su vyskupijos jubiliejumi 
paminimos ir Chicagos Ar- 
kivvskupo 25 melų kunigy
stės sukaktuvės.

Iškilmėsnn- suvažiavo ke
lios dešimtys Arkivyskupų 
ir Vyskupų.
«-.-■■. --------------------

Washington, birž. S. — Kn- 
■ ri-s srkretorius Bakor paakel- 

"roė. knd Amerika pagalinus at
silyginus su talkininkais, nes 
jnu jmdengusi visas išlaidus, 
kokias tiems Amerika buvus 
knita.

K*nrč« motu 8nv V-5.~tr 
talkuiinknnis jsiskolino $883,- 
7N1.O93. Po knrės jiems parda* 
vė knrės medžiagos ir tuo bu
du susitaikinta.

$(>72,000,0(10 vertės nepar- 
f<lu<>tos karės medžiagos bus 

sugrąžinta atgal.

14 UŽMUŠTA IR DAUGIAU 
100 SUŽEISTA.

TURKIJOJE STEIGIAMA 
NAUJA PARTIJA.

Nacijonalistai rengiasi 
Smirną.

prieš

Amerikos Darbo Federacijos 
Suvažiavimas

9

GEN. PERSHING PASI
TRAUKIA 16 TARNYBOS.

itinmntiiiHiiHumuiiitiiimiiiiuimiimi
Šiandie atidaryta nacijp- 

nalė republ ikonų partijos 
konvencija.

mitimtmiiipgutminiiiiiiiniiimiiiiiiii

400 POLICMONŲ KONVEN 
CIJAI.

Chicagos policijos viršininkas 
republikonų konvencijai pas
kyrė 4<MJ policmonų. Tie po- 
licmAnai prižiūrės reikalingos 
tvarkos Coliseumo ir išlanko.
——------------- ---------------------------

BRANGIAI ATSIEINA VO
KIEČIAMS TALKININKŲ 

OKUPACIJA.

Per metus 40 milijardų 
markių.

f ..Londonas, birž. S. — Iš Tti
krino, Italijoje, pranešama, jog 

j tenai vienoj geležinkelio stotvj 
ekspliodnvo SU vagonų su 

i sprogstančia medžiaga.
Nuo . ekspliozijos žuvo 14 

žmonių. Daugiau HM) žmonių 
.sužeista. Apgriauta daug na- 
' n‘U-

Londonas, nirž. 7. — Lon
dono laikraštis T i mes rašo, jog 
iš Anglijos į Suv. Valstijas 
siunčiamu daugyliė cukraus. 
Tas cukrus paeinąs iš Vaka- 
rų Imli jų.

Gompers atkeliauja Chicagon.

Montreal, Kanada, birž. S. 
— Vakar čia atidaryta 40-tas 
mietinis Amerikos Dariai Fe
deracijos (American Federa- 
tiuli of Ijilior) suvažiavimas. 
Antru kartu šitos darbi ninku 
organizacijos suvažiavimas j- 
vyksta svetimoje žemėje.

Suvažiavimų atidnrė organi
zacijos prezidentas Samuel 
Gompers. Atidarant Imto a- 
|tie 500 delegatų.

Paskelbta, jog didžiuma re
zoliucijų palies politikinę pa
dėtį Suv. Valstijose. Be to, su
važiavime bus aptariama: pra 
gyvenimo brangenyta'*, profili* 
ritmas, tailševikiziiifli*. viena 
“didžioji unija”, užruta-žinė
prezidento Wilsono politika, 
industrijiuini trismai, visuo
menės valdymas geležinkelių 
ir kiti svnriiesnicji šios dienus 
ktaiųdmni. *

Airijos kausimas.

Airiai delegatai turėjo ats
kilų nuosavų susirinkimą 
(kaukūsų) ir pareikalavo su-

ORAS
BIRŽELIO 8,1920.

ChicBgu. — Šiandie ir rytoj gra
liu oriu; inuia atmaina tempe* 
tnrtnmje-

Vakar augščiatuia temperatūra 
baro 81 laipsnis.

Saulė teku 4:15, IcidŽitun 723. 
Mėnulis pateka 11:3G vakare.

važiavimo tarti savo žodį Ai
rijos reikalais.

Būtent, norima, kad suva
žiavimas paremtų Airijos lais
vę ir pareikalautų, knd Ang
lija atšauktų savo kariuomenę 
iš Airijos.

Prezidentas Gompers atsakė 
j pasveikinimo kalbas ir for
maliai atida ri> suvažiavimo 
“husinesso” sęsiją. Gonijiers 
stipriausia stovėjo už tai, kad 
Amerikos Darbo Federacijos 
narini palaikytų ir paremtų be- 
partijtnę darbo politiką. .

Jis vakar iškeliavo Chica
gon. Tenai rvpubllk-iių kon- 

yethijos rezoliucijų komitetui 
'**‘induos (tarta* troškimus, kurie. 

; turėtų bul ]>aiiiinėti abelnoje 
' r»o rt t ioc $»!«<. f— —

Gom|M*nu) vietą suvažiavime 
bukinai užims vicc-prezidcn- 

i tas Matthev \VoII.

Auga organizacija.

Atidarius suvnžiaviinų pa
aiškėjo, jog delegatai turi |mi- 

: gaminę npie 150 visokių rezo- 
. liuci jų.

Tuojaus išrinkta komitetas 
i rezoliucijas priimti ir peržiū
rėti. Ais komitetas apribavo 

, taiką išduoti jam rezoliucijos.
Amerikon I)arta> Federacija 

skaito 4,078,740 narių. Praei
tais metais orgnnizaeijon jsto 
jo nauji 818,672 nariai.

Pastarasis plieno industri
joje darbininkų streikas fede
racijai atsiejo $34S2>09.

Prireikus žada tarnauti šaliai.

Washington. birž. 8.— Ka
rias sekretorius Daker paskel
ta'* gen. Perahingo rašytą jam 
laiškų.

Tuo laišku generolas krei
piąsis karės depnrtamentnn 
jialiuosuoti jj.iš karės tarny
bos, nes jis norįs pereiti civi
lio gyvenimam

Bet pareiškia. kad jei kar
tais šalyje pakiltų koks nepa
prastas krizis, ar kas tokio 
ypatingo, jis visuomet, prirei
kus, a peiliui tarnauti šaliai.

Kongreso nusprendimu gen. 
Persliing paaugštintas pilnu 
generolu ligi gyvos galvos. 
Tad jam ir alga bus mokumą 
pilnai, nežiūrint ar jis bus tar- 
tivltnip ar • »»«»( rni»lr«- rf-J U- t-—-* — — —*

Sakoma, už kelių mėnesių
jis bus.paliuosuutas.

PAIMTI GYVA IR NEGYVĄ 
VILLĄ.

Toks Meksikos valdžios 
kymas.

įsa

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W5.8.).

EI Paso.Tex., birž. 8.— Ju- 
nu‘7,o kariuomenės įgulos ko
mendantas, pulkininkas Clau- 
dio Fuz, paskelbė, jog Iryli, 
ka traukinių- su 8,000 karino 
nymės iš Merico City a t važi un 
jn j Jhnminez Chihanhua.

Toji kariuomenė siunčiama 
prieš Vilią. Su kariuomene at
keliauja ir nroviziionnlu nre- 
ridentas de la Huerta. Jis su 
kariuomene išbusiąs, kol Vilta 
nebus paimtas gyvas ar negy. 
vos.

| nieko nelėšuuja. Nes mokvklos Ii •*
vtHjarnos okupacijos ruožo. 
Ir jos neturi nieko bendra su 
okupacija.

Prancūzų karinė valdžia. Ix» 
to, okupuotam ruožo Vokie
tijos viešpatijos lėšomis jier- 
kasi žemės pintus, statydina 
ten visokius karės trobesius.

Vokietija ne tik turi užmo
kėti už praucuzy nusamdo
mus jmgyvrniinus, liet ir 
šokius reikalingus tiems 
gyvenimams daiktus, kaip 
rakandus ir Jšrengimus.

Vokietija turi užmokėti 
prancūzų vartojamų
ir knrą, už visokius pataisy
mus, už nntidojinuisi vokiškais 
geležinkeliais ir'kitokiomis su
sisiekimo priemonėmis.

Pagalinus Vokietija turi at
lyginti 
visokius 
vizuotus 
nėa.

Berlynas, birž. 8.— Ar tal
kininkai gali būt pateisinti, 
jei jie nuo Vokietijos reikalau
ja H (M) milijonų markių per 
dieną arba 40 milijardų inar- Į 
kių per metus už pataikymų 
savo armijų okupuotose Vo
kietijos teritorijose ir už už
laikymų įvairių savo komisijų 
Vokietijoje? ,

Ta^ klausimas pakeltas nc- 
oficijidėse čia vokiečių sferose 
diskuauojaut Anglijo.- vyrinu- 
sybės sąskaitą, induotų Vokie
tijai už palaikymą anglų ar
mijos Vokietijos teritorijose. 
Toji sąskaita pasiekia kuone 
7 milijonų svarų sterlingų .-tu 
mų. Tai metinhi Anglijai nt- 
lyginimas už okupacijų.

Diskusijose paaiškėjo, Knd 
tasai Anglijo.- reikalavimu, y- 
m labai mažas, fiilyginu * -n 
Prancūzijos sąskHtomis. Pintu 
euziju okupuotose Vokietijos 
teritorijose veda plačiai nuo- 
savus kuri*- reikalus.

Sutmuku- krūvon tisu tal
kininkų oku|>artjinrw sąskaitas 
kaip kartais ir paaidar,/ su
ma apie 40 milijardų n.ukių 
per metus.

Ką daro prancūzai.
Sulig vokirfliyt tvirtinimo, 

prancūzai okupuotose Vokieti- 
jos teritorijose veda ptačins 
knrės reiknlus. Tonni jie ne 
lik palaiko rcikplingą okupa
cijai armijų Vokietijos 
mis, bet tomis pačiomis iėšn>lllet pamėgink jmrodyk to ne-

vi
lk
tai

u/.
šviesą

gyventojams net už 
daiktus, nuo jų rek- 
jirnncnzų kariuomo-

Ar pateisintinas daiktas.

\*okieeiai valdininkai aima
nuoja ir stato klausinių, argi 
tai gali bnl ptitoisintMins tok
sai talkininkų, gi ypač pran
cūzų. pasielgimas.

\’okielijos vyriausyta» nuo 
prancūzų apturi eųskaitas jin- j 
skni sąskaitas. Visomis roi-j 
knlntijnnui vis naujų milijonų 

j niurkiu. Kąskaitoso aiškiui net i 
Į neminsloma, knip ir kokiais 1 
j tikslais tos išlaidos pavarto-!
tos.

Ir A’ukiolijo.s vyriausvls'* 
šiandie nežino, ką turi pra
dėti tokiuose atsitikimuose. 

l>Sakt>, tos milžiniškos išlaidos 
iėšo- nesutinku su Pikus f įtartimi.

■ Bet jmmėgink parodyk to ne- 
fti* prancūzai Rhinc provirM;-!znti;ikūti>un>o fnkius. » <
joj lavina mokyklose nficie-! Iš šalies žiūrint atrodo, jog 
rus, reikalingus savo naminei Prancūzijos militarizmns bn- 
armijai. Oficicrų mokyklų už-j joja. Auga jis Vokietijos lė- 
laikymas Prancūzijos iždui į šomis.

Konstantinopolis, birž. 8. — 
Šiandieninio Turkijos sultann 
šidtninkni «nimlvo5n ^uormni 
žuoli naują turkų |>olrtikinę 
partijų, kurion nori suvienyti 
iilieralus sti konservntistais 
prieš nacijonaltatus.

Organizatoriais naujos par
tijos yra: Mustnpha Sabri, se
kantis po paties sultono reli- 
gijinių reikalų valdininkas; 
Vesfi Effendi. buvęs įstatymų 
patvarkymo ministeriu; Riza j 
Tevrfik bey, Im»v$> apšvietimo 
ministeris; Molmmmed Ali 
bey, buvęs vidujinių reikalų 
ministeris, ir kiti keli.

Naujos partijos tikslus — 
sunaikinti visokių valdžią ir 
intaką Mnstaphos Komai jm- 
šos ir Enver pašos, katrie )>a- 
kilę prieš talkininkus ir sėb- 
raujusi su bolševikais.

Kiek žinomu, naujoji parti-l 

ja bus palanki jiatvirtinti tai-| 
kos sutnrtj su talkininkais.

Kernai ruošiasi prieš
Smirną.

Kuomet sultono birtnoliai 
čia darbuojasi naujos pnrlijo.- 
reikalais, tuo metu turkai na
ci jonui i štai darbuojasi nuosa
vais reikalais.

M iistopho Komai armija 
priešakinės sargybos, kaip 
pranešama, paėmusios Uipen- 
ski ir (’hnnderli urti Dardnne-, 
lių pakraščio.

Tų miestelių |iaėmimus 
škin. jog Kernai gaminasi 
pulti Sulinių. Tuo tikslu
drnndžianms iškalno di'šinvsis 
jo armijos sparnas.

Netolios Konstontinopolio, 
Azijos šone, veikia turkų gau-

rci- 
už- 
ap-

AUGŠČIAUSIAS TEISMAS 
PATVIRTINO PROHI- 

BlCIJį
Washington, birž. 8. — Va

kar augščiausins šalies teis
mas paskelbė savo galutinų 
nusprendimų, patvirtindama* 
svaigalų pruhibivijūs pi Ivdą 
šalies konstitucijoje ir patį 
Volsteado įstatymų. sulig 
kurio įvairiuose gerymuose 
negali Imt vartojama daugiau 
kaip viena pusė nuošimčio ai-> 
koholio. „

Reiškia, teismas atmetė vi- 
' -akiu- skundu.- ir n|xdiavimit- 
I ir “slapieji” neteko paskuti* 
nės vilties. Tik kongresas ga
lėtų dabar “Slapiesiems” pa-j 
gelbėti, jei jis prie VoMondo, 
įstatymo padėtų priedų, sulig 
kurio butų leidžiama garniu-' 
ti ir vartoti alų ir vynų su 
dide.-ne kiekyta* alkoholio.

Patsai astuonioliktasis pro- 
hiliicrjos ninendmentas yni jau 
dalis konstitucijos. Kongre
sas jj galėtų atšaukti tik ki
tu tokiuo pat amendmentu 
(priedu). Bet tai butų kontrn- 
dikcija.

jos, kurios, nors kovoja prieš 
talkininkus, tad nepriklunso 
Kernai pašos žinybai. Tos gau
jos užpuldinėja ir degina so
dybas.

Atšaukta armisticija.

Cilicijos reikale prancūzai 
i su turkais naciionnltafais buvo 
jsidnrę annislirijų. l'o urim.-- 
ticijos padarymo prancūzai ’ 
sutiko apleisti Cilicijos provin 
riją. Tad Komai paša tuojaus 

į atšaukė annistiriją ir išnaujo 
prasidėjo karės veikimas.

Tenai užimti ]Mišelpos dar
bais amerikonai buvo pra
džiugę. kad artntaticijos metu 
jiems bus galima liuosai pra
sišalinti iš provincijos.

Dabar paaiškėjo, kad nega
lima tų padaryti. Prancūzų ge
nerolas Gouraud pažada ame
rikonus apdrausti. Bet neži
nia, kaip ištesės jis savo pa
žadėjimų. kuomet tenai išvy
stys savo veikimą turkai na
ci ionali-t.'ii.

Bus tarybos su graikais.

Čia kalbama, jog didysis ve- 
žiras, ty. turkų ministeriu pir
mininkas, Ferid paša, tomis 

į dienomis iškeliaiiriąa Pary- 
I žiun. Tenai, snkduta, jis mė
ginsiąs ineiti kompromisan su 
graikais atstovais..

Ferid paša mėgins intikrinti 
graikus, kad jie nenorėtų už
imti perdaug turkų -teritorijų. 
Nes taikus konferencija per
daug graikams jmskyrusi, taip 
kad šiandie jio neįstengia vis
ko aprėpti.

Ir jųi graikai mėgin# savo 
tikslus atsiekti, jie neturi pa
miršti, knd tasai jų žygis j>a- 
kel> tarptaulines suirutes ir 
niekam iš to nebus naudos.

Ferid paša nori graikams 
juisiulyti užimti ne visų Tra
kiją. Ih>( tik anos dalį. Paga
liais Smirnos teritorija turėtų 
būt tvarkoma sujungtos fur- 
kų-graikų armijos. ,

Anglai apleidžia Ismidą.

Turkai nacijonalistai pada
vė anglams uliimatimuj, kad 
jie aplidstų l-midų.

Gautu žinių, kad anglai jnu 
evakuoja Ismidą. Priversti tą 
[Midnryti turint neskaitlingą 
ton kuriuomenę.

Tuo tarpu tincijonalistų ka
riuomenė gulu vis hibjaiis 
Ismida užlajos (tie* Manim- 
ra jūrėmis) ir yra iiavojaus 
ten geležinkeliams, kuriuos 
valdo anglai.

Praeitų jH-nktiulienį anglų 
karės laivai iš Marinom jū
rių apšaudė naci jenai tat us.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų viešpatijų pinigų ver

tė uinintuil nemažiau *25.000 hir- 
ždio 7 d buvo tokia sulig Mer
eliams Luan & Truat Co,:

Anglijos sterlingų avarai $3.90 
Ifjietnvm 100 nnbdnn ? !»S
Vokietijos 100 markių 2.55
Lenki jo* 1O0 markių .67
Pnmmnjoa už 1 dolicrį 13 tr. 00 
Šveicarijos ui 1 dolierj 5 fr. 60 
Italijos ui 1 dol 17 L 00



2 DRAUGAS

UKT! VTV KATAUKV DIKMllAVriS 
“DRAUGAS”

Klua kAMlicni) LVkyru* ncdėldlcnlci*.
PREN'UMKRATUS KAINA: 

CHICAGOJ m I ZS1ENYJK:
Metam* .....................  a *0-00
IHucl Metę -jl*--*.*<*a H-IJO

8W. VAtAT.
M t'Umn .. 14 00 
Fuaci Metu 3.00
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Sutartis su Lenkais.
Kas žino dalvkus ir mintija 

rinitai, lai negali steliėtis lie
tuviais nž nepasitikėjimą len
kais. Jug susidraugavę su juis 
lietuviai neteko visų savo tur- 
tingi.ijų ir apšviestųjų luomų. 
Tu nelaimė mus ištiko kaip tik 
tais laikais, kada turtingieji 
luomui Imvo reikalinginusi 
tautoms, nes tada pasaulį val
dė ariskt 
dar beveik
sant

Tik štai 
kad lenkai 
tuvai Vilnių su Gardinu. Po
rai dienų praslinkus pareina 
ir kilu žinia, kud Lietuva mo
bilizuoja savo kariuomenę ka
rei su1 Bosiju. Dur neturėda
mi antrosios žinios jau spėjo
me, knd lenkui pareikalaus į 
mus j laiką prieš riutum Ta
du rumiai ajisvarstėnie, kas 
gali išeiti iš tos talkos, bet ne- 
užlM-gome Lietuvos diplomuti-; 
jui už akių. Ihiliar jau mato-' 
me, kad Lietuvos kabinetas 
sutarė priimti lenkų pasiūly
mų. Prisilaikydami taisyklės 
remti Lietuvos užrubvžinę po
litiką vedančią prie in-prigul- 
įnybės, mes taip-gi nesipriešy- 
aiiu sutarčiai su lenkais.

Ta sutartis, tiesų jiusukius, 
yru platesnė negu su lenkais. 
Jug mes juu daug kurtų nu- 
siskundėmv, kad lenkų užpa
kalyje stovi prancūzai. Tui-gi 
Lietuvos kariuomenės mobili
zacija vra veikiau iš sutarties 
su prancūzais. Tat ypač aišku I 
damai skaitant Paryžiaus lai
kraščius.

Iš jų mutyt, knd pasaulio 
politikoje talkininką tar 
pc yra du krypsniu. Vienų 
knpsnį vedu Anglija, kitų 
krypsnį jaduiko Pruncuziju. 
Anglijos knjisnys nori sutar
ties su bolševikais. Todėl bol- 
iM.‘v:ką atstovas Ikrasr-in aiva* 
žiuvu į Londoną ir tenai ta
riasi su Lloyd George’ju. Pran 
euzija atsisakė dalyvauti tary
bose, savo ainiunmdoriui Lon
done p. Paul CamlHm li<*pė ne
priimti užkvietimo į tarytas, 
o Paryžiaus didieji laikntšėiai: 
''Edm do Puti-”. ,,Tvmp-” 
ir kiti laimi pritaria tai savo 
valdžius ]Kjlitikai.

Prancūzija, matomai, pata
rė lenkinus kraustytis iš Vil
niaus. Lenkai supinto, kad jie 
vistiek to miesto negulės pu
si lai kit i ir patartį priėmė. 
Bet prum-uzui tik pradedu sa
vo jMilitikų Lietuvoje. Jie da
vė saro oficiorus (karininkus) 
lunkų unnijui. Tus puls |kim- 
dnrys su Lietuvos armija, nes 
savų kūrės moksluose išlavin
tų žmouįų mes beturėjuuie vna 
rienų nr du. Ntutiuit mus ar
mijų į frontų tokių išlavintų

kratija demokratijai 
vystykluose tebė-

nustebome patyrę, 
žada grąžinti Lie-

karės mokslo žmonių reikės 
ta n t dešimt ur dvidešimt kar
tų dauginu.

Tokis įsileidimas daugelio 
svetinių karininkų (oficierų) 
į savo armijų visuomet yra 
negeistinas. T<xlol jj apsinmnt 
visuomet galima išsiderėti ką 
nors. Pirmiausiai reikia išsi
derėti tokias sąlygas, kml Lie
tuvos armija negalėtų tapti 
Prancūzijos armijos dalimi, to
dėl sutartyje turi būti pažy
mėta, kml nei vienas įsakymas 
negali būti teisėtas Lietuvos 
armijoje, jei jis prasilenkia su 
Lietuvos štabu. Bet to dar ne
gana. Lietuvos valdžia turėtų 
pareikalauti, knd Prancūzija 
perleistų Lietuvai Klaipėdos 
ir Mažosios Lietuvos valdymų. 
Viena Prancūzija negali to 
duoti, liet ji gali užtikrinti 
Lietuvai savo pritariantį bal
są toje talkininkų tarytaje, 
kuri hitams npie galutinu Ma
žosios Lietuvos priskyrimą.

Sutartis su Lenkais tad 
Prancūzais turi užpnkalije Su
vienytas Valstijas. Nes ir A- 
merika, lygiai kaip Prancūzai, 
nenori eiti Anglijos takais. 
Suvienytos Valstijos s ra taip 
pat priešingos bolševikų Ru
sijai knip Pranciizijn. Tokiu 
bildu susidaro ganu naudinga 
Lietuvai kombinacija: Lietu
vos, Lenkijos, Prancūzijos, A- 
inerikos.

Nors šitoje kombinacijoje 
yru nepatogus Lietuvai narys 
lunkai, liet dur nepatogiau 
Lietuvai būti vienus Anglijos 
pažabotai. Angliju iki šiol mo
kėjo pasigerinti Lietuvai, liet 
tas jiusigeriniinus tik lukštą ir 
kevalų neprigulinybės tepaliko 
mus tėvynei. Naujoji kombi
nacija mus neprigulinybės 
silpninu, nors atsargumo 
rėsime prisilaikyti labai 
pvstingui. Kol yra lenkų
La mų>, lul negalime suausti. 
Jei mus išvadžiojimai neapsi
riks, tai Suvienytos Valstijos 
greit pripužįs Lietuvos nepri- 

'gulinylię.
Vie.no daigto gulima tikėtis. 

Lietuvos ūpas prieš lenkus y- 
ru taip įskaudintus, jog amži
nų dieną nenorės su jais nei 
tulymiausio sutarties šešėlio. 
Tečiuus. turime atsiminti, kad 
nelaiminga būva ta šalis, ku
rių tipas valdo. Norėdami ne- 

i prigulmybės, turime išmokti 
savo šalies politikų vesti pro
tu, ne upu. Kad lenkų suk- 
lyta- mums ne] mi kenktų. tai 
turime saugotis viso kas duo
du jiems progos pasinaudoti 
musų silpnybe arba neatsargu
mu. Ypatingai turime saugo
tis ūpą kaitinančių iškilmių, 
kurios užmigdo mus pat rijo- 
liziną, o lenkams duoda pro
gos masinti nesusi protelius
Iii izgaiičia is malonumais.

ne- 
tu- 
ru- 
ša-

VYSKUPŲ LAISKAf IR 
DARBININKAI.

Pti«- tIcIrAUikeltų Darbinin
kų VnldylHi- via vkuuunus- 
las-patarėjiis. Jis patarė gele
žinkelių darbininkams pasi
naudoti katalikų vyskupų ga
nytojišku laišku statant* nau
jus reikalavimus geležinkelių 
kompanijoms. E. F. Gmblo 
geležinkelių dirbtuvių ir kelio 
paluikymo darbininkų orga
nizacijos pirmininkas jam pri
tarė. Ekonomistas-pat arėjus 
su vyskupų laišku nuėjo ir j 
Senatų pas jo ]*askirtų Auklė
jimo ir Dnrlto Komitetų (Co- 
miliitve on Educations and 
Ijaltur). kuriam išiotlinv- 
jo reikalų jtakelli gele
žinkelių darbininkuins algas 
t! »tt vu pi u uuj» mus 11 u Lutu 

vyskupų žodžiais. Kai-kurie 
didžiųjų unijų viršininkai 
džiaugėsi tuomi, kad kataliku 
vyskupai taip gerai ir gjnžuu 
IMtremik darbininkų reikalus.

\ • •

Lietuvos Laisvės Paskola.
— NEPRIGUL- 

BYBĖS RAMSTIS.

sunkiausių aplinkybių 
savomis pajėgomis iško- 

snu liuosybę, atsigindami 
vokiečių, rusų ir lenkų, 

ir mokėsim taip

M ilžiniškomis pastangomis 
visos lietuvių tautos, IJetuvos 
kraštas įgijo nepriklausomos 
valstybės teises. Iš antraeilių 
piliečių svetimos valstybės, ta
pome pilnateisiai piliečiai de
mokratinės Lietuvos respubli
kos. Išgalėjom ir sugebėjom 
prie 
vien 
voti 
nuo
išgalėsiu!
pat patys, be svetimųjų pagel
iais, (ų liuosybę užlaikyti. Tei
sybė, tai nėra lengvas dailias. 
Praeities istorija sako, knd už
laikymas iškovotos laisvės 
esti kartais sunkesnis, negu 
pati kova. Iškovojo lietuviai 
neprigulmybę, nes laikėsi dis
ciplinuotos vienytas karo lau
ke ir protingo nuolaidumo sa
vo tarpe. Jei ir toliau laikysi
mės kompromizinės vienybės, 
savo pozicijas atluikysiin; jei
gu gi partijų reikalus pu siū
ty si m ungščiuu Valstybės, vis
ką^ vėjais nueis. Valstybinia
me darbe — vienybė; vienybė
je — galyliė. Ir Lietuvos ne- 
prigulmybė bus užtikrinta.

Atgintus lietuvių tautai.,-au- 
klėjome savyje tautinį susi- 
pratimų. Atgintus dabar Lie
tuvos Valstybei, - auklėkime 
susipratimu valstybinį. Vals
tybinis susipratimas bei pat- 
rijotizmas apsireiškiu ncpails- 
tanėianie dalyvavime licudruo- 
se krašto reikaluose bei dar
buose. \'ienas lokių darbų y- 
ra Lietuvos Laisvės Paskola. 
Luistas Paskola — yra Lietu
vos neprigulinybės ramstis. 
Todėl kiekvienas nupiiklas bu
lius yna pirkėjo valstybiniu 
subrendimo liudgmas.

\’nlstybinė ncprigulmybų 
remiasi ant viso krašto kultū
ros, stovi imt jilučiosios minios 
susipratimo ir jos ekonominės 
gerovės. Kaipgi tie dalykai 
stovi Lietuvoje! Blogai: ne
turime užtektinai nei tu susi
pratimo, avi tos gerovės. Ne 
musų tai kulte, ar apsileidi
mas. Tai tokį palikimų gavo
me iš rusų,* vokiečių viešpata
vimo gmiynės. Tečiau, jei to
kiu padėtis Lietuvoje. tęstųsi 
ir tuhau, tai yra, jeigu mes 
dubur, gavę progų dirbti, tik 
džiaugtumėmės iš neprigulmy- 
bės dienų ir sėdėtuuiėui ran
kas sudėję, tai tas musų 
dziuugsnms greit į karčias a- 
šaras pavirstų: pražudytu- 
tuėni savo neprigulmybę. Nun- 
ktai iškariaula utprigulinybė 
mums davė progų ir galimy
bę veikli gimtojo krašto labui. 
Tad į darini visi, kas kiek ga-' 
ii. Tinginių ir dykaduonių 
netirti būti deuiokratingoj Lie
tuvoj. Imk Ui uoš, iskfikiiliu liku
čiui turi būt nugalėtais. 
Tai ir atliktas darbas, išpildy
ta priedermė Ik* jokiu galvo
sūkio, be jokio vargo. (> Lie
tuvei bitcigiiunusui Seimas Ši
uos, kur ir kaip tos paskolos 
pinigus panaudoti. Išdegintus 
sodžius, išgriautus miestus 
reikiu atstatyti. Be valstybi
nės pagellsis ėiu uua]e»eis. Kei
kia sušelpti šimtus karo aukų 
-vaikų našlaičių ir senelių.nete 
kusių jiastogi's ir maisto. .Be 
valstybinės ]>agclbos neapleis. 
Pasibaigė jjonų gadynė, dva
rui dali įmini la<žeuuaius ir 
mažažemiams. Naujiems ūki
ninkams reik sau ūkę įsikurti 
Bf i tuštybiUro pttgvltiue 
gi neupseis. Lietuviai, ištroškę 
apšvietus,
Moksleivių sienos skleidžiasi. 
Reik naujų statyti Na, kaip 
čia lie valstybės paramos ap-

ant 
ne- 

kad 
rei-

setai. žemdirbystė — Lietuvos 
luiniatas, reikia pakelti našu
mų žemės; reikia ūkio maši
nų. reikia n ii nėralių trąšų; 
reikia daugelio ūkio mokyklų. 
Tik |iati mkhtybė teišgalės tų 
svarbų reikalų atlikti. Lietuva 
taveik neturi pramonės; kų ir 
buvo fabrikai — išardyti.Reikia 
steigti įvairia- dirbtuves. Tai 
visuomenės darinis, bet l>e val
stybės ir neapleis. Lietuvoje 
imi-maža gelžkelių, ]ierinaža 
plentų; reikia išplėsti telegra
fų, telefonų tinklų ir pačtų. 
C’in grynai valstybės reikalas 
ir darbas. Pagalinus musų ka
riuomenė, tas butinis sargas 
Lietuvos neprigulinybės. Ar 
mažas tai dalykas. O juk vien 
vaistytas ka-a turi jų pakelti. 
Ar neaišku ir vaikui, knd 
viso to nemins Lietuvos 
pnguluiybė, ar neaišku, 
visiems tiems reikalams
kalingi pinigai. Neturint pini
gų—reikalinga paskola. Todėl 
paskola yta Lietuvos ne pri- 
gulmybės tvirčiausias ramstis. 
Te atsako kiekvienus iš mu
sų: ko vertas tas, kas neatne
ša plytos to ramsčio audruti- 
n ii nui, arba tas, kas savo dan
timis, it koks šeškas, tų rams
tį nori pagraužti. Ištraukite 
juos visus saulės švieson, 
kaip kurmius, kų dirvų gadinu!

Pergalėkime savo nerangu
mų, vykime šalin uodus abe
jonės, imkime pavyzdį iš Lie
tuvos kareivių, kurie už dolie- 
rį. liet gyvastį rizikoje.

Lietuva eina prie demokrati
nės valstybinės tvarkos, prie 
sargstovios ekonoiniuės padė
ties, prie plataus visuomeniš
kumo, prie savo origmatės kul
tūros. Eina pati ir kviečia 
talkon amerikiečius.

Urulau. ^tusipuk Lietuvos 
bonų. Ponas bus tavo pilieti
nio subrendimo atestatas.

Bonas-bus tavo garbės tikie-
* » • • • * • w • • .tas

vų. 
nuo

važinėjant po visą Liėtu- 
Jgytas bonus atskirs tave 
Lietuvos kurinių.

P. žadeikis, L. K. M a j.

KRIKŠČiONIU-DEMOK
RATŲ BALSAI.

veržiami į mokslą.

K rik.-diiiiokratui, laimėję 
didžiumą vietų Lietuvos Stei
giamajame Seime. nemano 
vien didžiuotis ir džiaugtis sa
vo htiinėjiinais, bet ima dirbti 
ir dirbti su visu pasišventi

mu. Socijnlistai jiems primėti- 
nėju. kad jie važiuos senomis 
vėžėmis, laikysis senų rams
čių. stengsis būti politikoje 
diktatoriais. Krik.-deni, tame 
reikale atsuko, žiną, “kad 
krikščionių mokslo reikalavi
mais į politinę galę nereikia 
žiūrėti knipo į galimybę ki
tus slėgti,, ar sti kitų rimtu 
balsu nf.'i *haityri. Kad jie pri 
pažindami visus šių laikų pa- 
žunginnir visuomenės gyveni
me luisves, nesistengs jų slo
pinti. b»'t priešingai, pagul iš
gulės rūpinsis, kad jos galė
tų kolahiausiai tarpti, kud į 
jas Butų įdedama kaskart ver
tesnio turinio.”

Krik.-dem. savu reikimo 
pamatun deda krikščioniškus 
principus. Jie aiškiai išpažį
sta. kiul jų tikėjimas, jų reli
ginės praktikos, kurias aoci- 
julistai ir laisvamaniai mėg
stu pašiepiu ir pajuokti, davė 
ir duua <iaųg enuigijo* ir jie- 
gos, nežiūrint pajuokų, dirbti 
rimtų, naudingų Lietuvai dar
bų. Kr. dc«v aiAkim pabrėžia, 
kad tegu tik sočijaliatai neiš- 
kiša nivo priešreJiginio fanu- 
tixmo ir untikrikščiuiiinių Kie
kinių, lai lengvai busiu tada 
su jai* -nukalbėti ir daug ge-

ro jmdaryti “tėvynės ]xtžan- 
gios tvarkos nindatynio reika
luose.“

Krik.-dem. rašo ir svar
sto, kaip geriau dirbti tėvynė* 
labui, mažai prisimindami 
apie saro laimėjimus, o «oci- 
jalistai nuolatos rauda ir pa
gieža degu prieš juos. J ie nuo
latos rašinėja rinkimų prisi
minimu* ir prie tos progos 
stengiasi išniekinti ir išjuok
ti krikščionis ir skiepinti į 
savo pasekėjų širdis jų neapy
kantą.

Štai, neva rinitas socija- 
lislas, p. Kairys, rnšy«ianms 
savo “ broliu kuius-d ra ilgams“ 
į Ameriką padėkų už rėmimą 
jų Lietuvoje, su pašiepimu sa
ko, kad kr.-dem. laimėję “pa
sikvietę sau |Migelbon pusę 
dangau.'.*’ Taip, pusė dangaus 
padėjo kr. dem. ir jie laimėjp, 
o socijal-dmnokrntiims visas 
pragare-. Varino Jie dirba 
išvien. |mdėjo ir tai nelaimėjo. 
Nekokį ui} talkininkus jie sau 
jmsirinko.

Metę raudas ir pagiežą i 
šalį, pradėtų rimtą darbą dir
bti. Bet kur tau. Bonų nepir
ko ir ne|M*rka. Žmones, re
miančius Lietuvą, pajuokia, 
jiem* durbą trukdo. Tai, vadi
nasi, jie rūpinasi Lietuvos 
žmonių gerove. Kokis, ištik- 
rųjų, protu* ir širdis ių, kurie 
seku socijalizmo vadus. Aiš
kiai matyti, ko jie geidžia. Ne 
kitų gerovės, o tik savo. Ne
prilipo prie valdžios Lietuvo
je, negavo paminti kitų }«» sa
vo kojomis, tai jiems nerima
stis, tai jiems tcžųva viskas; 
jau net ima kalbėti apie revo
liuciją. Greičiausia, jie nebus 
priešingi, jei Lietuvą ir Iml- 
ševikai užgriebtų, ar kiti koki 
neiabėliai. Juk pradžioje net 
“imujieniniai’ sucijalistai bu
vo besijuokiu iš Lietuvos žy
gių prie neprigulinybės. Gi ka
da pamatė, kad ir be jų Lie
tuva prieis prie savo troškimų 
išsipildymo, tada ir jie susi
griebė kalbėti apie Lietuvos 
neprigulmybę, žinoma, su kar
ščiausiais ]Migeiduviniai* ten 
valdžią gauti į savo rankas, 
prisėsti prie {adningų vietelių 
ir rainiai sau žerti į kišrnius, 
labui bnlsiui šaukiant apie 
44 “ “ “ ‘ “

savo didelius .rūpesčius jų bu-
l

neką dabar “darbo žmonės 
sulaukė, tai tiek iš jų sulau
ktų jiems valdant šalį. Rusija 
geras imvyzdis.

TAUTOS FONDO SKYSIU 
VALDYBŲ DOMEI.

Ūiuoini yra prašomi visi 
Tautos Fondo skyriai, kurie 
lik turi paėmę piirduvinėti 
Lietuvos Pašto ženklelius, kad 
ne vėliau 20 d. biršelio mėne
sio teiktųsi sugrąžinti, jei da 
turi, neparduotų, taipgi ir pi
nigus už jHirduotus ženkleliui! 
kurtu prisiųsti. Nors skyriai 
buvo prašyti, knd teiktųsi 
priausti ulskailą iš ]>ardiiotų 
žeuklelių. tat labai pamažu 
tos atskaitos grįžta. Laikas 
panlnvinėjium jau senai jmi- 
sihaigė. Įteikiu pūdanti ats
kaitų, kad visą durbą prive
du* prie užbaigos, tai yru ap
mokėti už ĮMirduotus ženkle
lius ir grąžinti, kurie liko ne
parduoti.

Gerk T. F. skyrių vnldvbos 
malonės šį reikalą vaikiui užf 
baigti.

K. J. KruMnakas, T. T.
222 So. Dili St.

Brooklyn, X. Y. (
=======5=========

4 4 durta žmonių gerovę, apie

vj pagerinti. Bet kaip iš jų
f ♦

i V. K.

L. RAUDONOJO KRYŽ, 
RĖMĖJŲ KAMPELIS.

* Gauti pnigai.

N’no pnstarejo pnskclbimn 
laikraščiuose, gauta aukos ir 
metinės L. R. K. R. narių mo
kesty* iš sekančių lietuvių.ko
lonijų ir skyrių: Scranton, Pa. 

Pnickrille, Pa. $(iO,BO; 
Kwhestvr, N. Y. (Liet,'Vyčių 

lauku) $10,00; Detroit, Mich. 
I $75,00; Rocliester, N. Y. $140. 

(M); Chicago Hviglits, III. $105, 
00; Sclicuectady, N. Y. $52,00; 
Pittston, P. $:«.4li; Sionz City, 
Ioua. $40.(M); Waterbury, 
Conn. $337.20f Detroit. Midi. 
$43,20; Brockton, Mhss. $101), 
00; lludson. Mass. $57.00; 
Detroit, Mieli. $50.00; l'airn 
City, Naugatuck, Conn. pasiš- 
ventusios moterėlės prisiimt“ 
'tm ^V'-lorb’-' ir i'”
nčiakas. Ariu joms už lutai.

Prakalbų reikalais, r

Butų Intai pravartu, kad 
lietuvių kolonijos New Jersey 
ir New Yorko valstijų, norin
čios surengti Lietuvos Rialu.- 
nnjo Kryžiaus Rėmėjų reika- 
•lais prabaltas, atsišauktų U 
R. K. R. Centnin, n<s gerb. 
kun. J. Petraitis, aplankęs 
Naujos Anglijos lietuvių kolo
nijas, žada pradėti lankyti lie
tuvius vir&minėtose valstijose. 
Taigi, prašytumėm visų lietu
vių kolonijų, kad jos pasisten
gtų surengti prakalbas ir luo
tui prisidėtų prie sušelptam 
Lietuvos vargšų, našlaičių. 
Prašytume pasiskubinti mums 
pranešti, nes reikės sudalyti 
jirakailHuns nmrštrutas.

Aukos Našlaičių namams jau 
pradeda plaukti.

Pirmutinė žmonių grupė, 
kuri atsiliepė su auka pasta
tymui ‘Lietuvos našlaičiams 
namo, yra gailia širdingoji Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos 73 
kuopa, Linden. N. J. Ji, ma
tydama svarbų reikalų gelbė
jimo vargšų, našlaičių, Lietu
voje, nors ir iš neturtingu sa
vo iždo paskyrė viršmiiičtum 
reikalui penkioliką dolierių. 
Kurgi dauginu draugijų?
Joms visoms yrn grpži proga
pasigarsinti ir parodyti savie-
msierns Lietuvoje, kati ir jų
gįdpse teka. ta« pats lietuviš
kas kraujas. Tai-gi, kviečia
me prie to darbo visas drau
gijas, kad jos su savo aiiLn
acatsisakytų nuo taip prakil
naus durta. Lnukriiue, kati a 
draugija bus po šiai pirni iti- 
ia.

Svarbu L. R. K. R. skyriams 
* ir visiems.

Iki kol musų senasis adre
sas: 454 G ra n d Str., Rrooklyn, 
N. Y. dar ir ant tolinus pasi
lieka. Nors persikėlus Susi
vienijimo L. R. h.. Amerikoje 
raštinei laiškai truputį ir su- 
siinajši*, bet, šiandie jnu vis
kas ‘susitvarkė. Taigi, Liet. 
Raud. K. R. adresas yra to
kis: J. Tuumsonis, sekretorius, 
454 Urund Str., Brooklyn. N. 
Y. kur su visaip, tos o r gu n ižu 
vijos reikalais prušuuic ir • 
kreipties.

J. Tumasonis, H’kret., 
454 Grand St Brooklyn, N. Y.

RED. ATSAKYMAI.
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V. V čiui (Kenodiojc. Wi«.) 
Tamstos koresjMUuh'nciją do- 
įlame kiek sutrumpinę dvi 
iu, kud apie tų dalykų jau se-

Antradienis, birželis 8

Vyrų ir Moterų Rūbų Krpi- 
ino ir Desiguing Mokysią. 
.Muava Mama U mokymo budu Jų* 
trumpa laiku l»mok»lt. tUm» imt- 

ta. *
Mu tarimo dldftuualu* tr fertao- 

alui kirpimo, ddgtiin* ir Mūvima 
•Myriu*, kur klekvleuaa aauAe geroa 
praktiko. bo*lmoktDd*ma*.

. Vlauoaa Mūvimo ekyrluoee maitnoa 
varomo, elektboe Jlesa.

Kviečiame ki.kviMio at.iu bite ko- 
kluo laiku diena Ir ar vakarai*. pa* 
■lliurėU ir p 0*1 kalbiu <1.1 tųlyrų.

Patt«m» daromo* aullg tnlaro*, vi* 
eoklo aUtlaua tr dydilo U bet kuriui 
madų knrro*

MASTER DESIGNINO 
SOHOOL.
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. Kampo. Lak. Su ant <-tq lubų
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ERNEST WE1NER 
ORY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood SU.
Mm duodama drlruiMJ M*xapM

K.tTorval. u Subatorai*.
Dideliame pulriaklm* cunami, 

VWokle ^aterljotiil. nu ketui draON-' 
41*1. MeMe U jakutae.

79c
Pluksnos Pluksaos

79c
PLUNKSNOS.

iiHiniiiiiiuuiiiniiiiininiiuiiuiiHNH.

nuiu buvo “Drauge“ rašyta.

Raud. Ktyž. Rėm. rašt. , 
(Rosųlandc) Prūnijamą gaA’o-j 
me pagedėly j, kada ”Drą|U-] 

numeris jau buvo Išėję*.
4* “
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Dr. M. T. STRIKOL’IS
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j LIETUVIAI AMERIKOJE
PHILADELPHIA. PA.

• ■
Geg. 23 d., i. m., įvyko 

sirinkinms šv. Kazimiero 
kademijos Rėmėjų dr-jos 15 
akyrio. Susiėjo gana skaitlin
gas būrelis nurių-remėjų. Po
sėdį atidarė pirmininkė mal- 

, da. Po to buvo ]H>rskaitytns 
praeito susirinkimo protoko- 
Ins ir vienbalsiai liko priim
tas. *

Skaityta laiškius iš centro 
kaslink pirmojo šv. K. A. R. 
dr-jos seimo, kuris įvyks šių 
metų birželio 13 d. Šv Kaz. 
Vienuolijoj, Chicagoje. Svars
tyta siuntiums delegatės į tą 
seimą. J delegates buvo pers
tatyta akyrio pirmininkė, liet, 
ribini -OTirilpnAiono «ve’kn*o«. 
atsisukę važiuoti. Daugiau ne 
viena neapsiėmė. Todėl nu
tarta seimui įnešimus Inišku 
pasiųsti.

Taipgi 
]iadekos 
135- dol. 
desnę agitaciją,kad labiau žino 
nės iuteresuotiusi ta draugija.

Šitame susirinkimo įsirašė 
keletas mmjų narių. Senosios 
užsimokėjo met. mokestis. Pri
augamųjų vyčių kuopa paau
kojo 25 dol. Susirinkimas 
jiems ištarė širdingą ačiū. 
Jaunieji vyčiai geru jiavyz- 
džiu vrn ir kitoms Philndel- 
phijog draugijoms.

Susiriiikimac uždarytas mal
da.

Broliai ir seserys! Daugiau 
kreipkime domės į šitą prakil
nią Šv. Kaz. Ak. Rem. dr-ją, 
kuri lig žiburys yra musų tau
tai. Savo aukomis ta dr-jn 
šelpia mergaites, kurios turi 
pašauknuą palikti vienuolėmis 
-mokytojomis, liet atsiekti tą 
netari lėšų.

Iš priespaudos ir griuvėsių 
keliasi musų tėvynė. Brėkšta 
rytas' ir tuojau užšvies saulė 
pijuos laisvės ir neprikluuso- 
įnybės. Lietuvos atstatymui 
reikalingu daug daigtų, bet la
biausia reikalinga mokyklų ir 
gerų mokytojų. Nelaiminga 
ta tautu, kuri kenčia aplie
tos badą. Musų tauta mužui 
turi mokytų žmonių. Mukykhj 
kad ir pristeigtu, bet truksiu 
mokytojų.

Jeigu musų tautoje 
tiek apšvietus, kiek jos 
kitais tautos, tai ar-gi 
|mu> mus tiek keršto, tiek ne- 
apikanlus, tiek skriaudos. Da
bar, jei matome, kad tum ar 
ungm viskas gerai sekam, ar 
bu vieną, kitų kiti gerbiu, tai 
pavydime, šmeižiame. Taip j - 
ra dėl to, kad trūksta muuu 
apšvietus, trūksta krikščioniš
ko išuuklėjimu, meilės Dievo 
ir artimo.

aastaiaio^ aaveu * muito, AU1- 
kiu mokyklų ir gerų mokytojų 
Bu p čia, Anų* riko je, taip ir 
Lietuvoje. Tokiais gerais mo
kytojau ur mokytojomis kaip 
tik ir yru Šv. Kazimiero Vie
nuolijos {Seserys. Kur rasime 
lakius mokytojus, kurie turė
tą tiek pasišventimo, tiek kan 
trybės ir kurie luąs vaikučius 
mokintų už tokią inuūj algą, 
kaip kad mpkina seserys Ka- 
Kimi erietės. «

Čionai, Amerikoje, jeigu ne

su-
A-

skaityta iš centro 
laiškas už gavimą 
Nutarta pradėti di-

re

katalikiškos parapĮjių^s mo- 
kvkloii. vedamos seserų, ar 
musų vaikučiai butą taip iš
mokinti mylėti Dievą, tėvynę 

i Lietuvą ir branginti lietuvią 
knllią. Ne. Žuvę butų 
taurią liangose.

Gerai atmenu tuos 
kada Philadelpliijoj 
parapijinių mokyklų, 
įspuilį darydavo musų vaiku
čiai lankydami svetimtaučių 
mokyklas. Tėvai su savo vai
kais negalėdavo' susikalbėti. 
Vaikai svetimtaučių akyse nie
kindavo lietuvią kalbą ir išsi
žadėdavo jos.

Pažiūrėkime dalmr, kadn 
musų vaikučius {Mtrapijinėsc 
mokyklose pradėjo mokinti se- 

• < Knrir Koki
gražios pasektnės. Musų ma
žuliukai auklėjami doroje, Die
vo meilėje. J jų jaunas šir
deles skiepinama pamylėjimas 
tėvučių žemės, prisirišimas 
prie lietuvių kalbos. Jiems 
aiškinama Lietuvos praeitis, 
kokia senovėje ji buvo. Užtat 
užaugęs dnl m r mus jaunimas 
nesigėdija jau savųjų, nenieki
na lietuvių kalbos ir prieft 
svetimtautį neužsigina esąs 
lietuviu. Taigi daugiau negu 
pagarbos užsipelno seserys 
mokytojos.

Todėl, remkime Sv. Kaz.i- 
tnierio Vienuoliją. Akad. Rė
mėjų dr-ją iš{>latinkime po 
visas Amerikos lietuvių kolo
nijas. kuri šelpia tas musų 
tautos, gidės, kurios pasišven
čia tarnauti Dievui ir tėvy
nei, IJctuvai.

Jeigu musų protėviai ne
gailėjo kraujo, nė gyvasties, 
kad tik lietuvių tauta liktų 
gyva, ar-gi guila mums butą 
kelis dolierius {paaukoti tam. 
kad ntąs tauta netik butų gy
va,'bet. laisva ir katalikiška. 
Jeigu seserų-vienuolių užtek
tinai turėsime čionai ir Lietu- < 
voje, tai tikrai
ius

sveti m

laikus, 
nebuvo 
Liūdnų

mus tėvynė 
katalikišku ir laiminga. 

Vystanti šakelė.

KENOSHA, WIb.

butŲ 
turj 

butų

Kenoshos lietuvių Rymo- 
Katulikų draugijos suėjo j vie
nybę geg. 29 d., 1919 nt. Tai 
buvo pusidarbuvitnas mus ko
lonijos darbuotojo p. Jono 
Trakselio. Jis tą tinsi vienijimo 
obalsį paskleidė ]>o visus ka
talikiškos dr-jus, kad iš savo 
tarjM) išrinktą jos ntstovns, 
tūrio {išskirtą dieną suėję 

Sv. Petro jmr. svet. sutvertą 
catalikiškų dr-jų Vienybę. Ge
gužės 29 <l.į 1919 iu., įvyko 
stisirinkimn*. visų katalikiškų 
dr-jų atstovų. Jame liko suda
ryta katalikišką draugijų Vie
nybė ir išrinktu valdyba, ku-

rašti- 
I’inigiub

Vienybės

rirodys, tam ttlestas žadėjo 
suteikti dovaną. Kat. dr-jų 
Vienybė pasidarbavo, gražiau
sia {uis:rodė ir lietuviai gavp 
pirmą dovaną.

Iš dirbtuvių gražiausia pa
sirodė ir pirmą dovanu gavo 
“Nash”.

K ūda Lietuva atsišaukė į A- 
mer. lietuvius su L.L paskolu. 
kat. dr-jų Vienyta-, išgirdusi, 
tuojaus suorganizavo komite
tą ir stojo (larlųin pardnvine- 
ti tos paskolos Itontis. Prie to 
dariai lmvo kviestos ir taip va 
dinamos tautiškos dr-jos, tė
čiai! jos atsisakė. Viena kuo 
jai dargi išniekino Lietuvos 
valdžią pavndindnnta ją nie
kšų valdžia. Buvo kviestos 
prisidėti prie to darbo ir so- 
cijalistiškos dr-jos, bet ir tos 
atsisakė. Ir daluir visas juts- 
tangas dedn. kad kaip nors 
pakenkti 1 I Paskolai

Teeinu, nežiūrint to, Keno- 
shos L. L. komitetas turi par
davęs bonų už apie 20.000 dol.

Knt. dr-jų A'iunyla- priėmė 
Liet. Misijos narį majorų P. 
Žudeikį. Buvo ruošiama iškil
mingas {priėmimas su vakarie
ne. Teeinu neįvyko, nes toks 
buvo pnskelbtas laikraščiuose 
maršrutas, kad maj. 2ndeikis 
jier astuonias valandas turėjo 
npvažiuoti keturias kolonijas. 
Pasirodė, kad nebus laiko sve
čiui nė prie stalo prisėsti, nė 
pasikalbėti su Kenoshos kolo
nijos lietuviais. Keitosliiečiam- 
buvo duotas laikas tik pasaky
ti: “Sveikas” ir “Sudiev.” 
Tokiu budu ii Ihhių mažai 
parduota. Kada svečias sakė 
prakalbą, publikų buvo u/.-iin 
tereaavtu. Pabaigęs ludia-ti 
tuojau- turėjo važiuoti kitur. 
Ji- išėjo iš svetainės ir publi
ka kartu. Visa kaltė tume yra 
(’bieagos L. U P. Maršruto 
Komisijos.

Kat. dr-jų Vienybė įstojo į 
A. L. R. K. Federaciją .-u vi- 
sumis dr-jotuis, išėmus Av. fi
nos motorų dr-ją,' kuri yra 
dar neįstojusi ir nežinia ko
kių priežasčių delei. Tikimasi, 
kad ir jis eis ]M*donua tų ka
talikiškų 
įstojo.

Dabar 
sudundi 
darbuotei, 
lio 20 d. rengiamas trukšmiu- 
gas užaugintas pardavinėjimu 
Liet. L. pask. bonų. Bus pro- 
kallros su puuiarginimais. An
tras, birželio 27 d. rengiamh< 
piknikas Denaliek miškelyj. 
Pikniką rengia Vienyliė su bū
ną pardavinėjimo stotim. Tre
čias. liepos 25 d. Vienybė pie
nuoja la-ndrą išvažiavimą visų 
katalikiškų jiraugijų į “Pide- 
kxe”. Taigi kviečiamo- yrn 
visos dr-ju.ų ir ĮMivivniai dėties 
prie pirmo tokio išvnžiuvimi*. 
ava išvažiavimas Ims su p urna r 
ginimais. Bus kviesta kalbė
tojai, nuimtas viso išvažiavi
mo {taveikslas. Bus duodama 
pietus ir vakarienė, ' taipgi 
daug kitų pamarginituų.

V. Va—čius, raštininkus.

MILWAUKEE. WIS.

draugijų, kurios juu

štai kokie pienui yra 
kat. dr-jų Vienybės 

Pirmus, birže-

Lic- 
kml 
Ke-

ORIUGAS_______________________
Daugelyj miestelių Dariuj 

uiti daug vietos laikraštyje, Į buvo užtlaryti, nes ne-

—.—f----------------------------------
< lui tojų ju-vardins i n, kad neui-

lik pMbkysin, kati vi<i akto
riai savo roles gerai atliko. 
Publika buvo patenkinta.

Gyvuoju taip-gi L. II. K 
Rėmėją <lr ja. kuri laimi dar- 
buojasd, Gegažėn. 9 d, litivo 
įrengtas vakaras sn prugra- 
nm Lietuvos pu vi Agiliu nnu- 
<hii. • Programa susidėjo iš 
vaidinimo, dialogų ir dvkle- 
niaciją. Vakaro vedėjas būvu 
J. Jaąuh'virius. “ Pasik-t'lieji
mas Lietuvaitės su Paliokni- 
te“ atliko M. Man.-evičiutė ir 
A. Gon&iuskaitė. Deklemovu 
jelės Ona ir Morta Miinsevi- 
ciutės. “Ka- Bailys” atliko 
U. Genčatiskiiitė. P. Genelius- 
kas ir'J. Ihnvišis. Po progra
mos h«.v<» šokiai ir žaidimai. 
Mttzikaniai buvo iš Racino, 
kurie labui puikiai grojo.

Tmri't).- nfv.-.r,- Ir T T
P. Hunų stoties komitetą, ku
ris yra girna darbštus. Visi 
dirba, kiek gulėdami. Kur tik 
pasitikę' kalbina kožną vieną 
lietuvį pirkti lamų. Negalima 
suprasti kame dalykas, kml 
laikraščiuose apie Miluraukces 
stotį visai nieko nėra, tiktai 
Wauwato-a. kur nėra stoties 
ir nednug gyvena lietuvių, ku
rių tarpe ir stoties iždi
ninkių. Girdėjau, kad Milvau- 
kee yra įnirdavus bonų už 
$3.249.00. Manau, knd stoties 
komitetas susipras ir tas klai
das atšauks. Daugelis pirkit- 
i-ių bonus ]>ikstn ant komiteto 
už nc|>ataisymą tos klaidos ir 
kad visit ant savęs ima. Klai
da yru L. L. I’. lamų centre. 

Miltvaukiciis.

WESTVILLE, ILL.

Gegužė,. 3(1 d. ėin susituokė 
p, Merkti- iš Chicagos sii p-lė 
P. Karaliūte, Aliulių davė kun. 
L Brigui anas. Per sutuoktu
ves biižtiyčiojc giedojo choras 
ir solo Avė Muria p-lė A. Jtir- 
gnhiitė. Ji žavė jaučiu halsu 
nevienam sužadino jausmus.

Per Mišias trys pttsliernio- 
kni, rodą atvažiavę iš Cltica- 
gus, luižnyeioje labui negražiai 
elgėsi. Kramtydami gumą, lig 
karvės n t rujų, ir kaire ranka 
žcgnoiiamies )>iktiim kitus 
žmone-. Jei ir.daugiau tokių 
pasielgimą bus {mtėmyta, tai 
tokie išdykėliai bus išvarv- 
t i iš bažnyčios.

Atvykus rin tuiujbm vargo
nininkui taj>o pataisyti var
gonai. kurie keli metui jnu 
kaip sugedę stovėjo. Duluir 
kiltuiiškj ir maloniau klausyti.

iki šiol buvau nuolatinė 
“Draugo” kore*]>oudcntė. Už
stojas vnaarai ir atsiradus dar
žuose darbo, manau, negalėsiu 
toliau suteikti iš Urtvillės 
žinių. 1 ikiu, kad rasis kitas as 
niuo, kuria rašys koresjs.mdeti- 
cijas ••Draugui” iš U'estvillės 
lietuvių darbuotės.

Mainierio Pati.

KARES DEPARTAMENTO 
TARNYSTES IR INFORMA

CIJOS BIURO PRANE 
SIMAS.

buvo reikalo jų užlaikyti. A- 
mvrikos Lvgijono skyriai dą- 
lutr pasekmingai veda tą dar
ką. įSuradimns darbo buvu
siems kareiviams dalmr užima 
antrą vietą. Visos pastangos 
yra dedamos gaut jiems pa
šaukimo luivinimą. arlm pij< 
gellH't jiems užbaigt reikalus 
su valdžia.

Rytuose ir Naujoj Anglijoj 
atsiranda daugiau nvdirlmneių 
vyrų, negu kur kitur. Keturių 
savaičių skaitlinės šios dalies 
Suv. Valstijų r<xio. jog 10,030 
vyrai užsirašė ir 7,08S buvo 
pristatyti prie darini.

Praeitos savaitės skaitlinės 
iš didžiausių miestų atrodo: 
New York užsirašė 1,973, prie 
dariai pristatyta 1,235; l’hila. 
užsirašė 322, prie dnrIki pris
tatyta 322: Bostone užsirašė 
i.A), pne darbo pristatyta 101; 
Pittsburgh užsirašė 233, prie 
darbo pristatyta 220; Buffu- 
lo užsirašė 79, prie dariai pri
statyta 58. Wasbiugtune už
sirašė 392, prie <larbo prista
tyta 445: llarrisburgh. Pa 
užsirašė 18, prie dariai pris
tatyta 16; Worccster, Mass. 
užsirašė 21, prie duriai pris
tatyta 9; Syracuse, N. Y. už- 
si rašė 45, prie darbo prista
tyta 33; Scranton. Pa. užsira
šė 30, prie dariai pristatyta 
23; Springfield, Alnas, užsira
šė 32, prie dariai pristatyta 
30; Wilmiiigton, Dol. užsirašė 
35, prie dariai pristatyta 24.

REIKALAUJA.

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

šv. Jurgio Parap. Chicago, Dl.
Tur būti geras vargoninin

kas ir praktikuojantis katali 
kas.
Klebonas Kun. M. L. Krušas.

3230 Auburn Avė.

MERGAITĖS
Mes jums siūlome jiastuvą dar
bą vynioti ir dirbti kalendo
riams slovylas.

Pri tyri nnt s n e rei ka lin gus.
Gera alga pradžiai.

Goes Lithographic Co.
42 W. 61st Street

Mes turim naktinio darbo uier- 
Kaltūnui ir vaikams suvirs 16 me
tų. Taippat moterims, ir vyrams 
musų HMUDtūno skyriuj. Darbas 
tiicrguitėm* ir vaikams sudėti ka
lias ir prižiūrėti jas. Darbas dėl 
vyru yru užkalti bosas ir sudėti 
j karus. Taippat padirbti prie 
truko. Mums ivikaluig<>e> mergai
tės, vaikai moteris ir vyrai deJ 
dieniniu duris* musų fabrike. Pri
tyrimas nereikalingus. Darbus pa
stovus ir gera progų prasilavini- 
mus geri vilią darbininkams. Atsi
šaukite tuojuuM.

Continental Can Company Ine. 
oill West ūbtit Street

miiiiHiimiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii 
NAUJAS BUSINESS IR TEI 
SINGAS PATARNAVIMAS

IMurpk kupono. r<>tymdk no 
rlniQ knicutc ir prialŲnk J] 
tuuui* ŠIANDIEN.

Mra .
Strcci
City .
Stot*
....Nurodymai apie Valatu* 
....Kūdikių Gcrov*

DIDŽIAUSIAS KLAUSIMAS KIEKVIENAI 
MOTINI

Kuomet jos pačios pienas netinka kūdikiui, tai 
kokį maistą reikia duoti, kad palaikyti jį svei
ku ir tvirtu.

EAGLE BRAND
(COKDf'S'M.l) niu)

Išrišu šį klausimą tnkstiinčių tūkstančiams moti
nų la'gyj pereitų trijų gvntkarėių. ir danginti kū
dikių mito aut Eagle Bnnul. negu ant kitų visų

Jeigu jūsų pienus neatsako — jeigu kūdikis neau
ga vagoj. verkia, arba neramus ir piktus, pumuJc 
mus šiandien kuponų ir gauni dykai instrukcijos 
ravo knllaijr apie muilinimą kūdikių, taipgi pen- 
kcrtdvšimis keturių puslapių knygą apie kūdikius.

Kam rūpintis upic iižtektiuumn cukraus ir pieno 
stalui ir virimu reikalams ♦ Eagle Brand, dėlei 
savo gerumo ir atrakantumo, palittostios jus nuo 
cukraus, dar gi jis yra pigesnis ir toliau siekia. 
Naudok Eagle Brand visur kur nukalinga cukrus ir 
piruos. Mėginki! jį su ryžių koše.
Ai- lutbelL* Ir Vintu 
yrn Jums G tarnu llla

Parsiduoda Gerose Aptie- 
kose ir groserių krautuv.

The Borden Company 
108 Hudson St. New York

INSTEIGTA 1*57 M.

Kiti llordcu Produktai: 
ltordcn'e Evaporaled M Ilk Bordcn'n Multcd Kilk
Bordcn'a condcnncd coffee Bordcn’n Mllk Cbocolntn

FARMOS “ ŪKĖS. J

Jnu dldliumna net n uitojo viltS 
kad nobua ntplcinuu prafyveniml 
Ir bevelk tiean. nc» nei pati vyriai 
«jbc nuirtojo darbavual negah-dall 
nunmtl burtu. Kt> Kalima daryti kl 
tu lhrni:u» yrn dauc J.-nonlų k* 
to nekenkia k n*-pi ugi fartnerj 
noa fartneruu neperka raalalo b 
da parduoda ui kų paunnm rot 
kalnu Ir tnuaų turtas aura kaadlf 
Ir urna turim tinkama nyvcnlinų n> 
noalgirdl aimanavimai tnun G* 
biatniajlo UiuLločinl Jei kurt* nori 
rainuua' ryvenluio lai inayrikU to 
farma bet kur galima aunurtl tirt 
viota noa reikia forma taip nnk| 
patinkamu kaip knd vaikinas rch) 
damanlK vctrtl o runkųal morfiną J« 
ru tntnain nusipirkai kur farma , 
putam nebusi ulrančdlntaa tai yra | 
lyrininum ryvcnltno kad aprivara 
blnira paZla tulr> moa putnralm kt 
rnllmn sunortl linksma vieta ari M 
chlcano lietuvių ūkininkų tarpa na 
(tonai turim aualvienijlmus Ir <lra( 
ryaU-« Ir parapijas ir visokius paf 
linksminimus musu kolonijoj Jau 1 
n. Ir entvv trr'-nro Vrtvvlų ukinll

nuUtnerUų ____
maAlnu. intiaų muilinų automoM 
ir taip tolinu, 
kreipti* pno 
kad ko katn 
gelbetiiu viena 
(lai aidimi maudami lietuvių Bar 
tumu ūkininkavime kada lietuvis i 
atperka forma tai j pora metų i 

' tat namas atrodo daur kitoks tt 
Į pareldaujame kad ko daurtauid* d 
i rų ir durbOCIų įmonių aitaMuolųi 
riu apairrvcntu pas mus Gerti* 

' mie ka* norėdami pirkti ūke krat 
I kllle* prie dorų Irtciuinru l.rnonlul 
i no prie lknuudotojų arentu kurie 
! palįsta Dievo ne artėto tik do( 
i Vairi krolpkities prie ftv. Ants 

Drnuryat^A Cuetor Michtran k 
visi dori ir teialmn ūkininkai p 

1 klauso mes turim tam tikslu n 
klrta komlaljA kurt jums patartu 

j tr po lulku nesakysi, kad a*sn 
I npruvo ant lioo ar daužiau i 

tankiausia taip atsitinka, au daugi 
informacijų kreipkitės tuo ūdrą

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
c-o Kaz. Daunoru 
Custer, Michigan. Į

FAMTiRTV BLANKAM 
PII.DUMF.

DYKAI.

Su šiuomi pra
nešu savo visiems 
pažįstamčms kud 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Karinu. 
Taipgi skolinu pi 
ningun ant namu 

— ir furmu už maža 
/ nuošimti ir upsau 

gojų namus ra
kandus ir automobilius nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu naujų 
ir ifimu brangiu ir pygių mūriniu 
ir meduliu. Taipgi turiu ir gražiu 
furmu ant pardavimo ir ant randos 
su gyvuliais ir su virai* jta'uimais 
kas tik yru reikalingu prie gyve
nami. Tos fanuos yra Valstijose 
tVisconsin i“ U'r’.' mi ” !<•’ ar 
praleiskite ton giros progos kad 
vėliau ncsiguilėlumrtc, bet ateiki
te j mano ofiso ir galėsite gauti di- 
detines informacijos apie nunius ir 
(urmus.

GEORGE PETKUS.
Real Estate, Loans i Fire 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steam bhip Tickets.
3402 S. Halsled St. Chicago. 

TeL Yards 5379
iiitiiiitiiiiiiiimintiiiiiiiimifiiiiiiiimini

• w lai po turim vii 
kaip tai tcnidirti

Jau tneo neprivali 
rvotlmiaučlų ratki 
pritrukai* tuno p* 
kitam net rveiitnu

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Dėl foundrės durim Pastovus 
darbus.

Link Beit Co.
39th & Stetvart

x

DR. G. M. GLASER .
rr»LtlkunJ« IX metai 

CHImu* lilH So. Mont a n St.
Kertė 13-ro M.. Clileago. III.

bpecuaj.istab 
Moterllkų. Vyrlkkų. taipgi chro

ninei) Ilgi).
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki I po piety, nuo < iki 0 valan
da vakare.
Nadi’iįumia nuo 0 Iki 3 po pieL 

Telefonas Yarde OOT

. Skaitydamas dienraštį ran
du daug kurespaDdenoijų iš 
įvairių lietuvių kolonijų. Bet 
iš Milwaukee-, galima sakyti, 
kaip ir nesimato. Argi nėra 
čia ant tiek prasilavinusių, 
kad jau nieko negalėtų para 
švti ir iš musą kolonijos dar
buotės.

Gyvuoja čia jaunimo Dailės 
ralulis, prie kurio priklauso 
ganu skaitlingas juummo bu-:!'er Reninas 
relis. Ratelis rengia vakarus užsirašę su įvairiomis įataigo- 
ir kitokias pramogas.

Gegužės 15 d., š. m., ėia bu
vo vakaras parapijos naudai. 
Vaidint a*"4 ♦Bei vis.’* Visų vai

Visuumuaiškas ištyrinėjūnas 
kareivių užsiėmimų {gulėjimo 
ką tik užbaigtas Lt. Pulkinin
ko Mattliev C. Ninith. virši
ninko Karės Departamento 
Tarnystės ir Informacijos 
Biuro, ris]o sumažinimą skait
linės buvusių kareivių ieško- 
janrią darbo. Iš kitos pusės 
yru padidinamos skaitlinės 
vyrų, kuriems surasti dar Imi. 

savaites buvo

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera mokestis ir bonus. 

Atsišaukite.

WESTERN FELT W0RKS 
2115 Ogden Avė. 

22nd & Cravvford Avė.

non pateko: Jonas Trak- 
šelis — ]ijmuiliuku, • Sale- 
mumis Gaiieikis 
ninku ir ,Steponas 
iždmmku.

Katalikiškų dr-jų
tikslas buvo, kad susiviunijus 
paseki&ngiau butų galimu 
darbuulies Bažnyčios ir 
luvos, tėvynės, gerovei, 
kovoti mu priešais, kurių 
nosboje nemaža yra.,

Susirinkimu- nutarta laiky
ti du kartu mėnesyje, t. y. 

1 utarninkų vakarai* pq pinuos 
Tr po penkiolikto? dienų.

Per trumpą laiką kat. dr-jų 
Vimybė daug nuveiki'.

Taigi nora trumpai, čia tuos 
nuveikimns. pažymėsiu.

JJąpoa 4 (L, 1919 m., Ketio- 

sbos miesto lmvo pakvieK0’ 
visos tautos ir vietinės dir
btuvės dalyvauti parodoje. 
Ka« gražiau toje parodoje pa-

Ualtlc CXMi»ultslkM> llurvaa, 
K so. Dr*rtx»m til. liksi

Hooru 300

mis {>cr visą šalį 2'2,589 ka
reivini ir jurininkai, iš tą 
19,170 laivo pristatyti prie 
darbo.

RCAL ESTATC- INS'JRANCK

Europeau Americak Bureau
- MYTARIllHA^

HI! la MahtM -SurH. CU»p Hhwt 
TlLrFHOa^ BouLtVABO *19

S. D. LACHAW1CZ
1An<n>yn drakonu pntArBauju. l*IO» 

r«v«ar kn ritinant* AM n ai. (netoliu al« 
niUekti. • uuun tlaftMi mu AlgaaMtat: 
2314 W. 23 PI. Chicago, UL

K-----..................  K

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

ENGIĄS

A. r«T««Ti» * riiuouo

A. PETRATIS & C0.



■ * u n r u u m o
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CHICAGOJE. I
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IŠ CHICAGOS LIETUViy 
KOLONIJŲ

£

Antradienis.

EXTRA PROGA.

BIZNIERIAMS,
»
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS geary bus teisiamas

------------ LIE-’OS 6 D.
Antradienis, birželio 8 d., 

šv Medardas
Trečiadienis, birželio 9 d..; 

šv. Primas.
X

PLĖŠIKAI PRADĖJO NEVA 
JUOKAIS. '

Pasekmėje jiems teko $500.

Valgomų daiktų krauhr.en
K:i.-i 63 gat.. dienos motut 

inėjo du jaunu vyru. Viena
is judviejų turėjo ]>intinę.

“Klausyk**, ntriliept’' vienas 
iš jų į krautuvės tvarkytoją, 
vartydamas rankoje , bulvę, 
“šita bulvė nėra gera”.’

“Nematau nieko bloga ši- 
tnjn bulvėje ** Jit-nkė krnutu 
vininkas.

“Ar nematai, tamsta, 
tai joje skylučių.” sakė 
jumis.

“Visos bulvės yra su 
lutėmis.” prasijuokė krnutuv- 
ninkas. “Juk tai bulvių a- 
kv-.”

Vyrukas bulvę pavartė, tru
putį pagalvojo ir įsidėjo kib
lias pintinėn.

Kitas jo sėbras tuo tarpu 
dairėsi aplink lentynas, .•ida- 
mas per krautuvę. Kniutuv- 
ninka- pamanė turįs prieš sa
ve du doru “kostutnerin.”

“Kostuinpriu.” priėjusiu 
prie krautuvės ka-ieriaiu lan
gelio. -taiga iš.-itraukė rcvol 
verius. Vienas iš jų krautuv- 
ninką tvarkytoją nuvarė už
pakaliam knmltarin. kitas pri
vertė ka.-icrių atiduoti visus 
pinigus.

Paimta daugiau $.">00.
Lanke tuo metu|>tovėjo bar

škėdamas automobilius. Plėši
ku išėjo laukan ir nuvažiavo.

kiek 
ntė-

DU PABĖGO IŠ VALSTIJI- 
NIO KALĖJIMO.

------------- ,
Is Joliet'n kalėjimo pnla-go 

du kaliniu. Artliur J. \ic’Fv.»y 
if Tboinas (hddsbvry, abudu 
j? CIiiragON. Jiedu i?pjovė lan
ge gcli-ži.' nntrąjnni anglie ir 
iJ ten nusileido. Apsitaisė ]ia- 
vogtais iš kalėjimo 
knmimriij civiliais 
ir išdūmė.

Apie tų nnotikį 
Chicago.- policijai.

viršininko 
drabužini.*

pranešta

MĖGINO PARDUOTI PO 
LICMONUI 2IEDĄ.

——•
Bėganti poliemonas pašovė.

Dctektivn* Miller pašovė 
Joscph Btickley iš Cincinnnti. 
buvu.-į jurininkų.

Buckley priėjo prie detekti- 
vo. -tovinėio šaligatvyje, ir 
pasiųlv jam iiž ?!<*• deimanti
nį žiedų vertės $I,<XM>.

Ikdektivos mėgino jj sulai
kyt i. Tasai bėgti. Itetektivns 
vydamas jį ir pašovė.

Norėta byla atidėti tolinus.• **

FEDERACIJOS CHICAGOS 
APSKRIČIO SUSIRINKI- 

MAS.

PER GRINDIS INĖJO 
KRAUTUVĖN.

Išnešta $25,000 vertės daiktų.

Teisėjas Crowc krimimilim 
tei.-me jau apsidirbo -u žmo- 
gžmlžiui < ieno (ienry. Bylai 
pradžių paakyrė liepos 6 die
nų.

(iearv tuo nusprendimu 'ne
buvo patenkintas. Jis reikalti- 
v<i, knd bylos perkratinėjimas 
butų praibrirtLis nors trijų tnė- 
nn-ių laikotarpiui.

Teeiaiis atmestas jo reika
lą rimas

Ateinančią šeštadienį įvyks 
pirmn>is išklausinėjimo-. Žmo
gžudį- sakosi nekalta-. Mėgi
na užsiginti savo pikto darbo.

Grand jury atitlavė krimi- 
iiulin leiHiuiu ir Giifrinų, ku
rio mimuose atrastas Geary. 
Griffin kaltinnmas už slėpiau 
piktadario.

i

POLICIJA ATLIKO BAISIĄ 
KLAIDĄ.

Nužudė firmos darbininku

Praeito ši-štndienio vėlokai 
vakare policijai buvo praneš
ta, j'^ Wind.-or Furniture 
firmos ofi-an. 142(1 Carroll 
avė.. įsilaužė plėšikai ir dar
buojasi suskaldyti geležinę 
spintų.

Apie lų policiją painformn-1 
vo tos firmos panaktinis.

Tuo metu kitam firmos ofi
so knmliarvj dirlx> firmos au
ditorius Clmrles C. Dietricli. 
Ji.- nieko nežinojo apie pašau
kimų | Milicijos.

Policija kuoveikiaus atpyš- 
kėjo. Amlihirius. Įiatvarkę- 
darhą, rengėsi eiti minui. Ir 
jam pasitaikė tuo metu išeiti 
j prieangį, kuomet {Milicija !:i 
keriavo plėšikų.

Prietamsoje vienas policmo- 
Tias šovė j pasirodžiusį. Dict- 
riclių. Tasai pavirto.

Tuojaus susekta baisi k) ii- 
tla. Mirtinai ^išautas audite 
rius paimtas ligoninėn. Be! 
buvo pervėlu.

Vežant ji- mirė. Tuo tar- 
pu nurodomi plėšikai nesuim
ti.

Firma apgaili brangintinų 
savo darbininką.

SUAREŠTUOTI TRYS KAU
RŲ VAGILIAI

Iš Scmco Furniture Compn- 
n.v. G225 Ko. Ashlnnd nvc., pa
vogtu npie GO brangių knu- 
nj.

Policija suareštavo tris va
gilius Mielinei IIimtrr. Tins 
mus Kavanaugli ir Ilichard 
Covcy.

Jie atrasti hekrnumuit 
rus vežiman. Pasirodė, 
lame gi 
minėtos 
kaurų.

kilti- 
kad 

robvj buvo ir čia įsi
krautu vės pavogtų

Evan-t<me plėšikai apvogė 
tris rezidencija,. ir vienų val
gomiems diiiktums krautuvę. 
Paimta pinigais ir visokiuis 
daiktais 8300.

A. L. R. K. Fetleracijos 
(Katalikų Vienybės bendro) 
Chicagos Apskričio mėnesinis 
siisirinkinins Ims antradienyj, 
birželio 8 d., vnkare. Dievo 
Apveizdos parap. svetainėj. 
Chicago. Kviečiami į šį susi
rinkimų 
atstovės. Iw‘t ir katalikai 
kė.įai

novivn at storai

ir veikėjos.

L.

bei 
vei-

Valdyba.

PRANEŠIMAS.

D. S. Chicagos Apskričio 
kuopoms.

ftinndio. MržeHn d , ivvk 
L. D. S. Chicagos Apskričio 
Veikiančios Komisijos susirin
kimas Šv. Antano parapijos 
svet.. 7:30 vai. vak.

Būtinai turi atsilankyti vi
sų kuopų atstovai, nes turime 
aptarti svarbius reikalus.Taip 
pat reikės pasiimti ir parsi
vežti su savim pikniko plaka
tui. nes įan bu? gatavi.

Valdyba.

PERTRAUKIMAS PINIGŲ 
SIUNTIMO BELAISVIAMS 

SIBERIJON.
I

Paskutiniai raportai nuo A 
morikos Raudonojo Kryžinus 
atstovų, Vh'livostuke, prane
ša, jog chaotiškus padėjimas 
Si Imti joj visuomet eina aršyn. 
Dabartinių padėjimas privers 
atšaukimą atstovų iš Siberijos 
ir Amerikos Raudonasis Kry
žius bus priverstas pert raukt 
siuntimą pinigų belaisviams 
nuo savo giminių ir draugų 
Amerikoj.

Buvo manyta, jeigu Ameri
koj Raudonojo Kryžiaus Ko
misija apleis Siberijų, jie ga
lės pavest dnrlių kitoms Įstai
goms. liet visos įstaigos apleis 
Silx>rij;i deki viešpataujančių 
aplinkybių. .

PAIEŠKOJIMAS IŠ LIETU
VOS.

Stanislovas Sipavičius, 

jo žmona Alena ir duktė gy- 
. venusieji pinn karės Rygoje 
prašomi atsišaukti į “ Drau
go” Redakcijų (1800 W. 4Gtli 
Str. Chicago, III.) Turime ži
nių nito jūsų giminaičio Vik
toro Dineikom iš Lietuvos,

Petras Remeikis, 
paeinu* iŠ Jurbarko valse. Ra
seinių apskričio tarnavęs A- 
merikos kariuomenėje prašo
mas )>ats, arba kas npie jj ži
no. atsišaukti pas brolį Vincų 
Rcmoikj, šiuo adresu: Skirs- 
nviiiiiuėa niicalriis, Rase i nių 
n|>skr. Lithunnin.

K- — - ------------------- ....

Dr. M. Stupnicki
3107 So. MorgStu Street 

CHICAGO, UA-DIOIM 
Telrfnna* Vanta f.olt»

Valandos: — I iki 11 lt ryto, 
t po piety Iki • rak. NadAUo- 
mla nuo t Iki • vai vakare.

T

X

Parsiduoda ”<l>rnugo” murinia 
nnnitiA Stori geroje vietoje nnt 
kampo So. Wuod Si. ir 4G-th Str., 
arti lietuvių šv; Kryžiaus hafny. 
'i<>*. Prie galo muno yra 2 gnra- 
gr, kuritintu' gali tilpti 3 automo
biliai. . > .

Norėdami gauti informacijų, 
kreipkitės šiuo adresu:

“DRAUGAS” PUBL. CO. 
1B00 W. 46*h Str.

......... .

TVIRTAS KAIP UOLĄ

rnlckknu Jono Cteiltoino paeina M 
Kauno Valdyba* l'pmn* po ra pijo*, 
žinau, kad yra Ma>n<»«. bet nokinau 
kur.

Turiu avarbn reikalų praAau nt*l- 
fciukti po num.

A. CII.IS.
3231 EnirrnM Avr. tlilonco. III.

l'alrAkau puaMor-i l rinK-* Sitma- 
knrnllčx, paeina M Suvalkų rubcml- 
jo* VllknvUkln 
pirmiau syveno 
arba kn* npie 
HIuo ndrrMl:

rwn r «rv mc kr irrr
(|H> v>ru l.n-uui1)

732 W. I* Sir. Chlcnco, m.

enirntt>. tinau, kad 
ChicuKoJ. IaI ji pati 
ja tino atrttauklt*

ANT PARDAVIMO
I'nmMumla nauja* verdamas pečiu* 
HprlrlaotlM paraik. limo J a pili d m u* 
kambariu* parolduoda ui pirl* kalnų 
Atalkauklte po tttni 3331 l'Jnernl.l 
Are. nnt trvviu lubų.

' AVT PARDAVIMO.
Murini* Namas (u X rnndomta ir 
krautuvė ui prlattiruna kalne, geroj 
bizniavo) npiotintoij .M«i»auklter 

•1333 ti. laimu Str.

UiTAR ANT PARDAVIMO
Cery. tn<L. envlnlnkne ereliai l»vn- 
žiunja ) Europa tculcl pigiai pnnduo- 
nlu. kaina t'aah Itioo. nnt ikmokca- 
i'io *700. AtaUtauklir *iuo adresu:

MR. V. HTAMONIS. *
lota S. \Vr»trrn Avr. (Iiirago. UI.

PARKIli < 'ODA
Murini* Namaa. 2 pnryvenlmų 2 Ir 
4 kambariu. puikiai iktnlevtaa vanos Ir 
leliotai, parslduodn H luti picini per 

<iliniuke WM. VU.KSTAK.
3110 Tylite Avė.

ANT PARDAVIMO.
3 auoSČIt) murini* npartment narna* 
Ir krautuve R. W. Kampa* Ctčloa Ir 
Campbell Ava. lotu.- Kteatn
hout iMtMlcrnlAkaa girai atatytao. Kai
na 1*0,004.00 »u pirmų mormer 
I3S.000 0*. im» ir *ntr« morrnao.

Arentam* komi**,

UTESCH & SON.
Eiclusive Agents 

2423 W. 63rd Str.

TI’OJAVK I’AnfUDfODA. »
Uctuvlu npKyvrnfoj apylinkėj, dai

lioj vietoj, arti Av. Katltnlcro vien uo
li Jo* Ir parko cražtMk naujo* narna* 
(buncalo*), 6 kambarių,“"fumare" 
kltdoma*. Parduodama* prieinamų 
kalni).

At*l*auklle pa* Karininkų.
J. < ObBV. .

M8ft N. Tai man Are.

AMT PARDAVIMO 
poolrųltm* < Stulai ceroj vietoj, 
kniaukite:
1 , Ihoo W. X1lh Htrert
Telefono* Mi-Klnlry ĮSI?

At-

MŪRINIS NAMAS 2 FLATŲ, 
BARGENAS. PIRK DABAR.
Juatine Strect «Hi 63-ėio« n ir 

G kambariai, prviaua žiluma, E- 
ektra. aržuoliu trbningn* viduj, 

genia rnndim. Bnrguio kaina 
♦7,000.00.

Mnrshfieltl Avė* arti GT-toa 5 ir 
5 kambarių, 2 nltigmis šilto van
dens šildymai ji tuntai. 5 metų Me
namo Bergeno kaina $10.600.

Buvk«ill St. urii 03-vtus 8 ir 6 
kambarini, šilto vandens šilumą, 
aržiuoln triminuu viduj; ųmdnvic 
tes, Bookcn**. dubcltavmt mūri
niu gnradžiua tnjutkalij. Mnrųuct- 
U' Manor upielinkrj. Genai rando* 
Barbeno kaino $11,000.

Tūkstančiai žmonių

S

B

s

i
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Peoples Stock Yards Statė Bank
•

Kampas 47th ir Ashland Avenue

9 
fi

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos— S

-r K

z*

*

Ji yra Stale Bank po kontrole ir Priežiūra Ulinojaus Valstijos 

Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolierių.
• 0

Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taip sakant “vyrai sto

vinti užpakali) bankos" ir vyrai turtingi ir su didelių biznio prity

rimu. 4.

vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonų Dolierių.
*

s

■ ' 1 s
■ Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos g
■ Cook Pavietas ir 26,000 darbininku turi ' 1.

S savo pinigus pasidėję šiame Banke. ■*
HiiHiiiiiiiiuiiiniiiiiuiuiiiiiuiiiiiiiiii

■X1 DR. CHARLES SEGAL
I *

Prrkėlr «aro oftaa po num.

4729 S. Ashland Avenue
S|Mt-iaU-ui» džiovu, moterų Ir vy
rų Ilsų.

Valando* nuo !• Iki 12 iiryto; nuo
2 Iki & po plotų; nuo 7 iki S.30 
vakaro. Ncdt-Bonii* 10 Iki 1.

s Telefoną* Drrad 2330

įt---------------------------------------*

--------- K—

i■
i

Į Europea n-American Burea u i 
Į A. PCTRATIS & ČO„ Vedėjai

3249 S. Halsted Street Chicago, lUinois.

PINIGUS I LIETUVĄ SIŲSKITE 

------- Per----------------

■

■
■

lt<-*ld. lnUrprudracc lUtit 
Telefoną* Van Iltimi 3Vi

DR, A. A. ROTH, 
Ru*a« rydytojaa ir chlrnrsa* 

HpccUal>.t*« MoU-rtUrų Vyr«kų 
Valkų tr rt*ų cDraalUų U*ų

r
ii
■
■
■

■■ ■■ I
Pinigus išmoka paštu gyvais pinigais ir pristato siun- 
tėjams kvit$ su parašu gavusiu.

Pinigai siunčiami pagal dienos kursų.
Loiyaknrtes parduoda ant IAepojaus, Danzigo ir 

visų kitų portų.

PADARO PASPORTUS:

Biuras atidarytas: nuo 9 ryto iki 6 vnkare. Utar- 
ninkais, Kctvergais ir Suimtomis, vakarais, iki 9 va
landos. Nedėtomis iki 3 po pietų.

■ u

PUIKI NAUJIENA AMERIKIEČIAMS! i
■KNYGA APIE TVERIMĄSI 

LIETUVOS RESPUBLIKOS • n

Keli
di* is 
num. ’ 
ir išnešė $2.'iJhmi vertės 
rių rūbų. Matyt, paimti daik
tai nuvežta automobiliu.

Krautuvėje intai-vta prieš 
vagilius alnrino sv.-temu. Nv- 
gnlisi.tmi t;t,i jie im iii p<-i <in stų užJmnmus jų pakraši'iiis. j 
ris iy langus, atrado tinka-[ Visi Anatolijos pakraščiai,' 
mian-iu daiktu išpjauti krau išėmus leninių, yra turkų na-' 
tuvės grindi-. {cijonalistų užimti.

vagiliai išpjovė grin- 
I rų-ie- krnutuvėn jhi 

Ki22 \Vt»*t Chicago avė. 
jvni-

TURKAI LIEPIA ANGLAMS 
EITI LAUKAN.

Konstantinopolis, birž. G. - 
Turkai nncijoimlistni pasiun
tė ultimatumų anglams Ismi- 
dc, Anatolijuj. Pn reikli Invo, 
knd nugini kuoveikinus aplei-

Telephon*: Iirdi •«*]

Turiu patyrinui 
Gumelių Ha*
pert įnirai prltlu- 
rta li«mę ir kadi- 
kj laike Ilgo*.

■»

Vhti arti b.i/nyfių, mokyklų, 
krautuvių karų, (’aah ar ant ižmo- 
kceiėio. Turime ir tlaug kitokių 
bargenų. Alsišnuklte į ofisą

Patrick & Moreau Co. 
2607 W 63rd Str.

Arti RockMcll Str. Telefoną* 
Prutpect 1327

8....................................... ... ..........................

Trlrfuna- Ib.nb-rard »l»»

OR. C. KASPUTIS
K

33iS No. Hal«trd Kt, Clilrufo, [11. S

DENTTSTAS 
3331 R. Mr.

Oiko*o. III. 
VA1J*NIM>S: t>—ai A_ M.

1—»; T—S F. M.

X

I■■I
s
■■■
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*
Išėjo įš Npniidaa knyga, parašyta Lietuvos Annijo* vyresnio * leitenanto 

NATKEVIČIAUS, kurioje aprašoma kaip tvėrė® Lietuvos Respublikc* ginti 
(bolševikų, bermontininkų, vokiečių ir kt.) ir kaip nusitvėrė Lietuvon Armija-Kariuomenė.

Knygoje plačiai apražomn pirmim dienos tvėriiuoai Lietuvoa valdžios. Knygoje yra arti 
160 iliuatrarijų. Tarp tų randasi pnveilūJai Lietuvai prezidento A. Smetonas, Miniaterių Pir
mininko. pasižymėjusių karininkų ir puikus reginiai visų dalių (artilerijai, raitelių, aviatorių, 
pėstininkų ir tt.) Lietuvos Armijos. Ne vieniui ėia gali užtikti ir savo brolių, sūnų ar pažinta- 
mų Lietuvos bernelių-karcivėlių paveikslus.

n •
Prie knygoje yra pridėta rinkinėlis Lietuvos kariškų dainų au gaidomis.
"Lietuvos Karintyncnė” yra puikiai iflrurta ir didelio formato.
Tuųjaus pasiskubinkite nusipirkti, nes yra labai mažai atspausta ir jau baigiama išpar

duoti. . . •

Poperos viršeliais kaštuoja
* Gražiais odos apdarais..........

A tentams duodame didelį rabatą. 
Pinigu* su užsakymais aiųškitc'&iuo adresu:

LADISLOVO 
nuo užpuolikų

. $2.00
v 3.00

a■■ a
■

I
■
i

■•i■■■ <■
Lithuanian Development Corporation

294 8th Avenue, New York City. S

. • .__ • i'.
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