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Prancūzija Eina 
Pagelbon Lenkijai 

Pasiųs juodąją aprikiečių 
kariuomenę 

BEATIFIKUOTA 22 JUODI 
ŽMONĖS. 

Jie visi yra žuvę del tikėjimo. 

VILNIAUS ŠONE PRASI
DĖS DIDELI MŪŠIAI. 

GAL VOKIEČIAI UŽBLO
KUOS KARIUOMENĖS 

SIUNTIMĄ. 
Ten bolševikai sutraukia skai

tlingą kariuomenę. 

Rymas, birž; 8.— Šventasis 
Tėvas Benediktas XV vakar 
šventojo Petro bazilikoj be-
atifikavo' (priskyrė prie Baž
nyčios palaimintųjų būrio) 
dvidešimts du juoojas žmones 
iš Ugandos, kurie kituomet 
del tikėjimo buvo žuvę kentė
tojų mirtimi. 

Uganda yra juodų žmonių 
šalis Aprikoje. 

BAŽNYTINĖS IŠKILMĖS! 
AMERIKA ATSILYGINO 

SU TALKININKAIS. 

CHICAGOJE. Daug medžiagos bus sugrą
žinta. 

Šiandie Chicagoje prasi
dėjo trijų dienu bažnytinės j 
ir religijinės iškilmės. 

Washington, birž. S. — Ka-
s sekretorius Baker paskel-
, kad Amerika pagaliaus at-

Tai 75 metu Chieagos} silyginus su talkininkais, nes 

S U \ į VALSTIJOS ATSI 
PRAŠO ANGLIJOS. 

Geležinkeliečiai atsisako vežti 
kareivius. 

Londonas, birž. 8—Iš Var-j —=* 
savos lenkai praneša, jog tar-j Berlynas, birž. 8. — Vokie-
pe Dniepro ir Dniestro upių tijos geležinkelių darbininkų 
ruožte jie laimėję nuo bolše- unija nutarė atsisakyti dirb-
vikų kelias pozicijas. m ant traukinių, kuriais Pran-

Taippat praneša,' kad jų cuzija nori per Vokietiją Len-
šarvuotas traukinis apšaudęs kijon pasiųsti juodąją (ap-
liolševikų pozicijas tarpe Min-i rikiečių ir kitų) kariuomenę, 
sko ir Borisovo. Apie tai praneša laikraštis 

Apie kitokius savo žygius - Taeglische Rundaschau. 
lenkai tyli. Nes jie nieko y- \ Tas pat laikraštis pandškia, 
patinga neatlikę. kad Prancūzijos vyriausybė 

Bet užtaigi lenkai su didele pareikalavusi Vokietijos per-
baime praneša, kad bolševikai j vežti lenkams reikalingą ka-
sut raukia skaitlingą kariuorae- \ riuomenę. 
nę prieš Bobruiską, pietry- į ~ 
tuose nuo Minsko. Vilnius lenkams — tai svar-

Lenkai yra nuomonės, kad: biausias daiktas. Netekus to 
bolševikai stiprina didžias; lietuvių miesto, jiems pasi-
savo spėkas prieš Minską ir;baigtų viešpatavimas Lietuvo-
Vilnių. ije. 

Amerikos Darbo Federacijos 
Suvažiavimas 

Tai pasekmė airių moterų 
darbo. 

Washington, birž. 8. — Val
stybės sekretorius Colby Suv. 
Valstijų vyriausybės vardu 
kreipėsi žodžiu su atsiprašy
mu j Anglijos ambasadorių 
del sudeginimo andai viešai 
čia Anglijos vėliavos. Vėliavą 
sudegino airių moterys, de-
monstruodamos už Airijos ne-
nriklansonivhe 

Sekretorius ColbVpranešė 
Anglijos ambasadoriui, kad 
Columbia distrikto valdžia ve
da tardymus. Tardymų pasek
mių raportas bus induotas vy
riausybei. Ir tuomet seks for-
malis Suv. Valstijų atsipra
šymas. -

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

vyskupijos (šiandie arkivy-J 
skupija) Jubiliejus. * 

Chieagos vyskupija Įstei-J 
tgta 1845 metais. Bet savo' 
pradžią vyskupija ima vie
neriais metais anksčiau. Nes 

• 

{1844 metais Chieagon buvo 
• atvažiavęs pirmasis pope-
tžiaus paskirtas vyskupas, j 
} Su vyskupijos jubiliejumi! 
{paminimos ir Chieagos Ar-! 
{kityskupo 2o metų kunigy- • 
jstės sukaktuvės. | 
{ Iškilmėsna- suvažiavo ke-j 
{lios dešimtys Arkivyskupų j 
i ir Vyskupų. 
a . . . . . • - • • 

jau padengusi visas išlaidas, 
kokias tiems Amerika buvus 
kaita. 

Karės metu Suv. Valstijos 
talkininkams Įsiskolino $893,-
716,093. Po karės jiems parda
vė karės medžiagos ir tuo bū
du susitaikinta. -

$672.000,000 vertės nepar
duotos karės medžiagos bus 
sugrąžinta atgal. 

U Artimųjų Rytų 
TURKIJOJE STEICIAMA 

NAUJA PARTIJA. 

Nacijonalistai rengiasi prieš 
Smirna. 

14 UŽMUŠTA IR DAUGIAU 
100 SUŽEISTA. 

J 

Gomgers atkeliauja CMcagcn. 

Montreal, Kanada, birž. 8. 
— Vakar čia atidaryta 40-tas 
mietinis Amerikos Darbo Fe
deracijos (American Federa-
tioli of Labor) suvažiavimas. 
Antru kartu šitos darbininkų 
organizacijos suvažiavimas Į-
vyksta svetimoje žemėje. 

Suvažiavimą atidarė organi
zacijos prezidentas Samuel 
Gompers. Atidarant buvo a-
pie 500 delegatų. 

Paskelbta, jog didžiuma re
zoliucijų palies politikinę pa
dėti Suv. Valstijose. Be to, su
važiavime bus aptariama: pra 

įvažiavimo tarti savo žodi Ai
rijos reikalais. 

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

Prezidentas Gompers atsakė 
į pasveikinimo kalbas ir for
maliai atidarė suvažiavimo 
"businesso" sesiją. Gompers 
stipriausia stovėjo už tai, kad 
Amerikos Darbo Federacijos 
nariai palaikyto, ir paremtų be-
partijinę darbo politiką. . 

Jis vakar iškeliavo Chica
gon. Tenai republikonų kon
vencijos rezoliucijų komitetui 

GEN. PERSHING PASI
TRAUKIA IŠ TARNYBOS. 

imituiiiHtmHUJimimimmiimimmiiii 
Šiandie atidaryta nacijp-

nalė republikomj partijo; 
konvencija. 

.Londonas, birž. 8. — Iš Tu-
ąlrino, Italijoje, pranešama, jog 

j tenai vienoj geležinkelio stotyj 
ekspliodavo 80 vagonų su 
sprogstančia medžiaga. 

Nuo,ekspliozijos žuvo 14 

Konstantinopolis, birž. 8. — 
Šiandieninio Turkijos sultano 
šalininkai sugalvojo suorgani
zuoti naują turkų politikinę 
partiją, kurion nori suvienvti 
liberalus su konservatistais s u t l k o a P l e i s t l Alicijos prova 

jos, kurios, nors kovoja prieš 
talkininkus, bet nepriklauso 
Kemal pašos žinybai. Tos gau
jos užpuldinėja ir degina so
dybas. 

Atšaukta armisticija. 

Cilicijos reikale prancūzai 
su turkais nacionalistais buvo 
padarę armisticija. Po armls-
tieijos padarymo prancūzai - -

I 

žmonių. Daugiau 100 žmonių 
ĮĮiiiiiiunniinwiiiiiiiiiMiiiiiiiii[iiiiiimi 

400 POLICMONŲ KONVEN
CIJAI. 

sužeista, 
mų. 

Apgriauta daug na-

Londonas. birž. — Lon-
Chicagos policijos viršininkas dono laikraštis Times rašo. jog 
republikonų konvencijai pas- iš Anglijos i Suv. Valstijas 
kyrė 400 poliemonų. Tie po- siunčiama daugybė cukraus, 
liemonai prižiūrės reikalingos Tas cukrus paeinąs iš Vaka-
tvarkos Colisenme ir išlauko. rų Indiją. 

Prireikus žada tarnauti šaliai. 

gyvenimo brangenybe profi te- , i n d n o s d a f b < ) t r o 5 I d m u s < k u r i o 

riznias, bolševikizmas, viena 
"didžioji unija", užmbežinė 
prezidento YTilsono politika, 
industrijiniai teismai, visuo
menės valdymas geležinkelių 
ir kiti svarbesnieji šios dienos 
klausimai. • 

Airijos kausimas. 

Airiai delegatai turėjo ats
kiri! nuosavą susirinkimą 
(kauknsą) ir pareikalavo su-

ORAS 
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turėtų but paminėti abelnoje 
partijos platformoje. 

Gomj)erso vietą suvažiavime 
laikinai užims \nce-preziden-
tas Matthew "\Voll. 

Auga organizacija. 

Atidarius suvažiavimą pa
aiškėjo, jog delegatai turi pa
gaminę apie 150 visokių rezo
liucijų. . 

Tuojans išrinkta komitetas 
rezoliucijas priimti ir peržiū
rėti, šis komitetas apribavo 
laiką paduoti jam rezoliucijas. 

Amerikos Darbo Federacija 
skaito 4,078,740 narių. Praei
tais metais organizacijon jsto 

Wasbington, birž. 8.— Ka
rės sekretorius Baker paskel
bė gen. Pershingo rašytą jam 
laišką. 

Tuo laišku generolas krei
piąsis karės departamentan 
paliuosuoti j i , i š karės tarny
bos, nes jis norjs pereiti civi-
lin gyvenimam 

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

Kongreso nusprendimu gen. 
Pershing paaugštintas pilnu 
generolu ligi gyvos galvos. 
Tad jam ir alga bus mokama 
pilnai, nežiūrint ar jis bus tar
nyboje, a r pasitrauks. 

Sakoma, už kelių mėnesių 
jis bus paliuosuotas. 

BRANGIAI ATSD3DM VO-
KD3ČIAMS T A L K I N T Ų 

OKUPACIJA. 
— \ 

Per metus 40 milijardų 
markių. 

PAIMTI GYVĄ D2 NEGYVĄ 
VILLĄ. 

Toks Meksikos valdžios įsa
kymas. 

buvo 81 laipsnis. 
Saulė teka 4:1.'). 

Pastarasis plieno industri
joje darbininkų streikas fede
racijai atsiejo $348,509. 

leidžiasi 7 :2o 
.Mėnulis pateka 11 :.% vak.ire 

PIRKITE KARŽS TAUPY
MO ŽENKLELDJS (W.S.S.). 

EI Paso,Tex., birž. 8.— Ju-
auezo kariuomenės jgulos ko
mendantas, pulkininkas Clau-
dio Fox, paskelbė, jog tryli
ka traukinių- su 8.000 kariuo
menės iš Mexico City atvažiuo 
ja j Jimminez Cbibanhua. 

Toji kariuomenė siunčiama 
prieš Vilią. Su kariuomene at
keliauja ir provizijonalis pre
zidentas de la Huerta. Ji? su 
kariuomene išbusiąs, kol Villa 
nebus paimtas gyvas ar negy
vas. 

Berlynas, birž. 8.— Ar tal
kininkai gali but pateisinti, 
jei jie nuo Vokietijos reikalau
ja *100 milijonų markių per 
dieną arba 40 milijardų mar
kių per metus už palaikymų 
savo armijų okupuotose Vo
kietijos teritorijose ir už už
laikymą j vairių savo komisijų 
Vokietijoje ? , 

Ta* klausimas pakeltas ne-
ofieijalėse čia vokiečių sferose 
diskusuojant Anglijos vyriau
sybės sąskaitą, induotą Vokie
tijai už palaikymą anglų ar
mijos Vokietijos teritorijose. 
Toji sąskaita pasiekia kuone 
7 milijonų svarų sterlingi] su
mą. Tai metinis Anglijai at
lyginimas už okupaciją. 

Diskusijose paaiškėjo. Kad 
tasai Anglijos reikalavimus y-
ra labai mažas, palyginu: su 
Prancūzijos sąskritomis. Pran
cūzija okupuotose Vokietijos 
teritorijose veda plačiai nuo
savus karės reikalus. 

Sutraukus krūvon viso. tal
kininkų okupacijines sąskaitas 
kaip kartai.- ir pasidav, -u-
ma apie 40 milijardų r.vikių 
per metus. 

I nieko nelėšuoja. Nes mokyklos 
vedamos okupacijos ruože. 
Ir jos neturi nieko bendra su 
okupacija. 

Prancūzų karinė valdžia, be 
to, okupuotam ruože Vokie
tijos viešpatijos lėšomis per
kasi žemės plotus, statvdina 
ten visokius karės trobesius. 

Vokietija ne tik turi užmo
kėti už prancūzų nusamdo
mus pagyvenimus, l)ot ir vi
sokius reikalingus tiems pa
gyvenimams daiktus, kaip tai 
rakandus ir jšrengimus. 

Vokietija turi užmokėti už 
prancūzų vartojamą šviesą 
ir kurą, už visokius pataisy
mus, už naudojimąsi vokiškais 
geležinkeliais ir kitokiomis su
sisiekimo priemonėmis. 

Pagaliaus Vokietija turi at
lyginti gyventojams net už 
visokius daiktus, nuo jų rek
vizuotus prancūzų kariuome
nės. 

Ar pateisintinas daiktas. 

Vokiečiai valdininkai aima-i 
nuoja ir stato klausimą, argi Į 
tai gali but pateisintinas tok-j 
sai talkininkų, gi ypač pran-j 
euzų, pasielgimas. 

Vokietijos vyriausybė nuo; 
prancūzų apturi sąskaitas pa-; 

skui sąskaitas. Visomis rei-' 
kalaujama vis naujų milijonų: 

prieš nacijonalistus. 
Organizatoriais naujos par

tijos yra: Mustapha Sabri, se
kantis po paties sultano reli-
gijinių reikalų valdininkas; 
Vesfi Effendi, buvęs Įstatymų 
patvarkymo ministeriu; Kiza 
Tewfik bey, bevfs apšvietimo 
ministeris; Mobammed Ali 
bey. buvęs vidujinių reikalų 
ministeris, ir kiti keli. 

Naujos partijom tikslas — 
sunaikinti visokią vaidžij* ir 
intaką Mustaplios Kernai pa
šos ir Enver pašos, katrie pa-i 
kilę pfirš tfilkmiliklis ir sėb-; 
raujasi su bolševikais. 

Kiek žinoma, naujoji parti
ja bus palanki patvirtinti tai
kos sutarti *u talkininkais. 

Kernai ruošiasi prieš 
Smirna. 

Kuomet sultano bičiuoliai 
čia darbuojasi naujos partijos 
reikalais, tuo metu turkai na
cijonalistai darbuojasi nuosa
vais reikalais. 

Mustaplio Kernai armijes 
priešakinės sargybos, kaip 
pranešama, paėmusios Lapen-I, " \ ; , > ' \ . . __ . ,. . ^ , ; ko aprėpti ski ir Chanderli arti Dardane-

j lių pakraščio. 
Tų miestelių paėmimas rei

škia, jog Kernai gaminasi už
pulti Smirną. Tuo tikslu ap
draudžiamas iškalno dešinvsis 

ciją. Tad Kernai paša tuojau? 
atšaukė armisticija ir išnaujo 
prasidėjo karės veikimas. 

Tenai užimti pašelpos dar
bais amerikonai buvo pra
džiugę, kad. armisticijos metu 
jiems bu> galima liuosai pra
sišalinti iš provincijos. 

Dabar paaiškėjo, kad nega
lima tą padaryti. Prancūzų ge
nerolas Gourand pažada ame
rikonus apdrausti. Bet neži
nia, kaip ištesės jis sav0 pa
žadėjimą, kuomet tenai išvy
stys savo veikimą turkai na
cijonalistai. __̂ _ 

Bus tarybos su graikais. 

Čia kalbama, jog didysis ve-
biras, ty. turkų ministeriu pir-
I mininkas. Ferid paša, tomis 
į dienomis iškeliausiąs Pary-
| /iun. Tenai, sakoma, jis mė-
įginsiąs ineiti kompromisan su 
[graikais atstovais.. •-'. 

• 

S 

Ferid paša mėgins intikrinti 
graikus, kad jie nenorėtų už
imti perdaug turkų •teritorijų. 
Nes taikos konferencija per
daug graikams paskyrusi, taip 
kad šiandie jie neįstengia vis-

j- v Ir jê i graikai mėgins savo 
t tikslus atsiekti, jie neturi pa
miršti, kad tasai jų žygis }>a-
kels tarptautines suirutes ir 
niekam iš to nebus naudos. 

I 

jo armijos sparnas. 
Netolies Konstontinopolio, 

Azijos šone, veikia turkų gan-

AUGŠČIAUSIAS TEISMAS 
PATVIRTINO PROHI-

BlCIJį 
Washington, birž. 8. — Va

kar augščiausias šalies teis
mas paskelbė savo galutiną j 
nusprendimą, patvirtindamas j j p n - ĮJĮJUIJI—Į 
svaigalų probibici jos priedą! 
šalies konstitucijoje ir pati Į 
Volsteado Įstatymą, sulig į 
kurio Įvairiuose gerymuose 
negali but vartojama daugiau 
kaip viena pusė nuošimčio al
koholio. 

Raiškia, teismas atmetė vi
sokius skundus ir apeliavimus 

Ferid paša nori graikams 
pasiūlyti užimti ne visą Tra
kiją, liet tik anos dali. Paga-
liaus Smirnos teritorija turėtų 
but tvarkoma sujungtos tur-
kų-graikų armijos. r 

Anglai apleidžia Ismidą. 

Turkai nacijonalistai pada
vė anglams ultimatumą, kad 
jie apleistų Ismidą. 

Gauta žihių. kad anglai jau 
evakuoja Ismidą. Priversti tą 
padaryti turint neskaitlingą 

Ką daro prancūzai. 
Sulig vokiečių < tvirtinimo, j tos. 

prancūzai okupuotose Vokieti-j Ir 

markių. Sąskaitose aiškiai ne t ! , r "Slap^ji ' neteko paskuti-
nenurodoma, kaip ir kokiais| n<>s vi,tief- T i k kongresas ga-
tikslais tos išlaidos pavarto-! ^ <labar "slapiesiems" pa-

gelbėti, jei jis prie Volsteado, 
Įstatymo padėtų priedą, sulig 

Tuo tarpu nacijonalistų T:n-
riuomenė gula vis labjaus ui t 

1 Ismidą užlajos (ties Marmo-
ra jūrėmis) ir yra pavojaus 
ten geležinkeliams, kuriuos 
valdo anglai. 

Praeitą penktadieni anglų 
karės laivai iš Marmora jū
rių apšaudė nacijonalistus. 

Vokietijos vyriausybė 
jos teritorijose veda plačius j šiandie nežino, ką turi pra-
karės reikalus. Tenai jie ne dėti tokiuose atsitikimuose, 
tik palaiko reikalingą oknpa- Sako, tos milžiniškos išlaidos 
ei jai armiją Vokietijos lėšo- nesutinka su taikos sutartinu, 
mis, bet tomis pačiomis lėšo-'Bct pamėgink parodyk to ne-
mis prancūzai Rhine provinci-1sutinkamumo faktus. ' 
joj lavina mokyklose oficie-! Tš šalies žiūrint atrodo, jog 
rus. reikalingus savo naminei • Prancūzijos militarizmas bu-
armijai. Oficierų mok}-Jdų už
laikymas Prancūzijos iždui 

joja. Auga jis Vokietijos lė
šomis. 

kurio butų leidžiama gamin-j 
t i ir vartoti alų ir vyną snj 
didesne kiekybe alkoholio. 

Patsai aštuonioliktasis pro-; 
hibicfjos amendmentas yra jau j 
dalis konstitucijos. Kongre
sas jį galėtų atšaukti tik ki-, 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinijrų ver

tė mainant nemažiau $25.000 bir
želio 7 d. buvo tokia sulig Mer-
chants Loan & Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.90 
Lietuvos 100 auksinų 2.."> 
Vokietijos 100 markių 2.55 
I-ienkijos 100 markių " 

tu tokiuo pat amendmenlu i Prancūzijos už 1 dolierj ia f r. 00 
(priedu). Bet tai butų kontra-j Šveicarijos už 1 dolierj 5 fr. 50 
dikcija. j Italijos už 1 dol. 17 1. 00 
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DRAUGAS Antradienis, birželis S 1020 

U L T L V U KATALIKŲ D1EXKASTIS 

"DRAUGAS" 
Clna kasdien* išskyrus nedėldienlus. 

PRENUMERATOS KAUTA: 
CH1CAGOJ TR l / - . I t - N Y J E : 

Metams *6.0U 
Pusei Metn ^ ^ . . » . . . . , MO 

6UV. VALST. 
Metams *»•£>- • •»> $5.00 
Pusei Metu .' $.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba j dedant pinigus i 
registruota laišką. 

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

Telefonas McKinlcy 6114 

Sutartis su Lenkais. 
Kas žino dalykus ir mintija 

rimtai, tai negali stebėtis lie
tuviais už nepasitikėjime len
kais. Jog susidraugavę su jais 
lietuviai neteko visų savo tur
tingųjų ir apšviestųjų luomų 
Ta nelaimė mus ištiko kaip tik j Lietuvai kombiuaeija 
tais laikais, kada turtingieji j Vos, Lenkijos, Prancūzijos, A-

karės mokslo žmonių reikės 
bent dešimt ar dvidešimt kar
ti] daugiau. 

Tokis įsileidimas daugelio 
svetimų karininkų (oilcierųj 
į savo armijų visuomet yra 
negeistinas. Todėl jj apsimant 
visuomet galima išsiderėti kų 
nors. Pirmiausiai reikia išsi
derėti tokias sąlygas, kad Lie
tuvos armija negalėtų tapti 
Prancūzijos armijos dalimi, to
dėl sutartyje turi būti pažy
mėta, kad nei vienas j sakymas 
negali būti teisėtas Lietuvos 
armijoje, jei jis prasilenkia su 
Lietuvos štabu. Bet to dar ne
gana. Lietuvos valdžia turėtų 
pareikalauti, kad Prancūzija 
perleisto Lietuvai Klaipėdos 
ir Mažosios Lietuvos valdymą. 
Viena Prancūzija negali to 
duoti, bet ji gali užtikrinti 
Lietuvai savo pritariant} bal
sų toje talkininkų taryboje, 
kuri balsuos apie galutinų Ma
žosios Lietuvos priskyrimų. 

Sutartis su Lenkais bei 
Prancūzais turi užpakalije Su
vienytas Valstijas. Nes ir A-
merika, lygiai kaip Prancūzai, 
nenori eiti Anglijos takais. 
Suvienytos Valstijos yra taip 
pat priešingos bolševikų Ru-
sijai kaip Prancūzija. Tokiu 
būdu susidaro gana naudinga 

Lietu-

Lietuvos Laisves Paskola. 
PASKOLA — NEPKIGUL-

BYBĖS RAMSTIS. 

Milžiniškomis pastangomis 
visos lietuvių tautos, Lietuvos 
kraštas įgijo nepriklausomos 
valstybės teises. Iš antraeilių 
piliečių svetimos valstybės, ta
pome pilnateisiai piliečiai de
mokratinės Lietuvos respubli
kos. Išgalėjom ir sugebėjom 
prie sunkiausių aplinkybių 
vien savomis pajėgomis iško
voti sau liuosybę, atsigindami 
nuo vokiečių, rusų ir lenkų, 

seisi. Žemdirbystė — Lietuvos 
pamatas, reikia pakelti našu
mų žemės; reikia ūkio maši
nų, reikia mineralių trąši]; 
reikia daugelio ūkio mokyklų. 
Tik pati imistybė teišgalės tą 
svarbų reikalų atlikti. Lietuva 
beveik neturi pramonės; ką ir 
buvo fabrikai—išardyti.Reikia 
steigti įvairias dirbtuves. Tai 
visuomenės darbas, bet be val
stybės ir neapseis. Lietuvoje 
permaža gelžkelių, permaža 
plentų; reikia išplėsti telegra
fų, telefonų tiidtlą ir paėtą. 
Čia grynai valstybės reikalas išgalėsim ir mokėsim taip 

pat patys, be svetimųjų pagel- ir darbas. Pagaliaus nmsų ka 

luomai buvo- reikalingiausi 
tautoms, nes tada pasauli val
dė aristokratija demokratijai 
dar beveik vystykluose tebė-
sant. 

Tik štai nustebome patyrę, 
kad lenkai žada grąžinti Lie
tuvai Vilnių su (Jardinu. Po
rai dienų prasliidius pareina 

merikos. 
Nors šitoje kombinacijoje 

yra nepatogus Lietuvai narys 
lankai, bet dar nepatogiau 
Lietuvai būti vienos Anglijos 
pažabotai. Anglija iki šiol nio-

bos, ta liuosybę užlaikyti. Tei
sybė, tai nėra lengvas darbas. 
Praeities istorija sako, ka'd už
laikymas iškovotos laisvės 
esti kartais sunkesnis, negu 
pati kova. Iškovojo lietuviai 
neprigulmybę, nes laikėsi dis
ciplinuotos vienybės karo lau
ke ir protingo nuolaidumo sa
vo tarpe. Jei ir toliau laikysi
mės kompromisinės vienybės, 
savo pozicijas atlaikysim; jei
gu <ji partijų reikalus pasta
tysim uuyščiau Valstybės, vis-

riuomenė, tas budrus sargas 
Lietuvos neprigulmybės. Ar 
mažas tai dalykas. O juk vien 
valstybės kasa turi ją pakelti. 
Ar neaišku ir vaikui, kad ant 
viso to remias Lietuvos ne-
prigulmybė, ar neaišku, kad 
visiems tiems reikalams rei
kalingi pinigai. Neturint pini- pasirinko. 

ro padaryti "tėvynės pažan
gios tvarkos nustatymo reika
luose." 

Krik.-dem. rašo ir svar
sto, kaip geriau dirbti tėvynės 
labui, mažai prisimindami 
apie savo laimėjimus, o soci-
jalistai nuolatos rauda ir pa
gieža dega prieš juos. Jie nuo
latos rašinėja rinkimų prisi
minimus ir prie tos progos 
stengiasi išniekinti ir išjuok
ti krikščionis ir skiepinti i 
savo pasekėjų širdis jų neapy
kantą. 

Štai, neva rimtas socijar 
listas, p. Kairys, rašydamas 
savo "broliukanis-draugams*' 
Į Ameriką padėkų už rėmimą 
jų Lietuvoje, su pašiepimu sa
ko, kad kr.-dem. laimėję "'pa
sikvietę sau pagel bon pusę 
dangaus." Taip, pusė dangaus 
padėjo kr. deni. ir jie laimėjo, 
o socijal-demokratanis visas 
pragaras, su kuriuo jie dirba 
išvien, padėjo ir tai nelaimėjo. 
Nekokius, talkininkus jie sau 

L. RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖIIĖjp KAMPELIS, 

i 
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Gauti pnigai. 

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
aiuaųs islamą ir mokymo būdu Jua 

Nuo pastarojo paskelbimo, f "«EPU »*u™ tsmokaite r*o ama-
Mea turime didžiausius ir geriau

sius kirpitao, design ng ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvieuas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masisoa 
varomos elektroa jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko> 
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig nueros, v i 
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurtoj 
madų kngrgos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. K. Kasnirira, veaejaa 
ISO N. STATE STREET, CHICAGO. 
. Kampas Laka S t , ant 4-lu lubų 

laikraščiuose, gauta auko 
metinės L. R. K. R. narių mo
kesty? iš sekančių lietuvių.ko
lonijų ir skyrių: Scranton, Pa. 
$23.00; Frackville, Pa. $60,00; 
Rochester, N. Y. (Liet. 'Vyčių 
auka) $10,00; Detroit, M.ich. 
$75,00; Rochester, ,\\ Y. $140, 
00; Chicago Height*. 111. $105. 
00; Scheneetady, N. Y. $52.00; į 

F Pittston, P. $33,46: Sionx City, i 
Iowa. $40,00; AVaterbury* 
Conn. $337,20; Detroit, Mieli. 
$4rf,20; Brockton, Mass. $100, 
00; Hudson, Mass. $57,00; 
Detroit, Mieli. $50.00; Unicn 
City, Naugatuck, Conn. pasiš-' 
ventusios moterėlės prisiuntė i 
jau numegztus svetelius ir pa- j 
nčiakas. Ačiū joms už tatai. 

Prakalbų reikalais. « 

l 

S 

i 

gų—reikalinga paskola. Todėl 
paskola yra Lietuvos nepri
gulmybės tvirčiausias ramstis. 
Te atsako kiekvienas iš mū
sų: 

Metę raudas ir pagiežą i 
šalį, pradėtų rimtų darbą dir
bti. Bet kur tau. Bonų nepir-

DR. J. SU1N6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

Kamp. 49 CooJf 
Ras. I M t W. 49 Avenne 

Telefoną* Cicero StS< 
Ofiso' Cicero 4» 

M i i l B LIETUVIŠKAI 

j ko ir nej)erka. Žmones, re-
ko vertas tas, kas neatne- miančins I ietnva nainnkia ! v »r r>- •• 

innantiu> u t i u \ ų , pajuoKia, nojo Kryžiaus Remejų reika-fcOjS n-jais nueis. Yalstybinia- ša plytos to ramsčio sudruti- į j i e m s ^ ^ trukdo. Tai, vadi
nasi, jie rūpinasi Lietuvos me darbe — vienybė; vienybė 

je — galybė. Ir Lietuvos 
prigulinybė bus užtikrinta 

nimui, arba tas, kas savo dan 
timis, it koks šeškas, tų rams
ti nori pagraužti. Ištraukite 

Atgintus lietuvių tautai,-au- Juos vi*** *aulės švieson, 
klejone savyje tautini susi-M'lP kurmius, kų dirvą gadina! 
pratimų. Al gimus dabar Lie-\ Pergalėkime savo nerangu-
tuvos Valstybei, - auklėkime \mil> vykime Šalin .uodus abe-
susipiatimų vaidybini Vals
tybinis susipratimas bei pat-

kėjo pasigerinti Lietuvai, be tUja t inas apsireiškia nepails
tas pasigerinimas tik lukštų ir tančiaine dalvvavime bendruo-
kevalų neprigulmybės tepaliko 

ir kita žinia, kad Lietuva mo- niųs tėvynei. Naujoji kombi-
bilizuoja savo kariuomenę ka-i nacija mųs nepriguhnybės ne-
rei su> Rusija. Dar neturėda-:- silpnina, nors atsargumo tu
mi antrosios žinios jau spėjo-j rėsime prisilaikyti labai rū
me, kad lenkai pareikalaus Į pestingai. Kol yra lenkų ša
mus į talkų prieš rusus. -Ta- Į lia mųs, tol negalinu- snausti, 
da ramiai apsvarstėme, kas į Jei mųs išvadžiojimai neapsi-
gali išeiti iš tos talkos, bet ne- riks, tai Suvienytos Valstijos 
užbėgome Lietuvos diplomati-; greit pripažįs Lietuvos nepn-
jai už akių. Dabar jau niato-'gulmybe. 
me, kad Lietuvos kabinetas' Vieno daigto galima tikėtis, 
sutarė priimti lenkų pasiuly- Lietuvos ūpus prieš lenkus y-
mų. Prisilaikydami taisyklės' ra taip įskaudintas, jog amži-
remti Lietuvos užrubežine po-inų dienų nenorės su jais nei 
ii tiku vedančių prie noprigui-jtolymiausio sutarties šešėlio, 
mybės, mes taip-gi nesipriešy- JTečiaus. turime atsiminti, kad 

jonės, imkime pavyzdi iš Lie
tuvos kareivių, kurie už dolie-
ri, bet gyvastį rizikoja. 

Lietuva eina prie demokrati-
se krašto reikaluose bei dar-jw ' :* valstybinės tvarkos, prie 
buose. Vienas tokių darbų y.\^v y stovios ekonominės pade- j p r i e g į n g i ? j e i Lietuvį 
ra Lietuvos Laisvės Paskola. I tk's> P™'e **«*«»« visuomeniš 

sim sutarčiai su lenkais. 
Ta sutartis, tiesų pasakius, 

yra platesnė negu su lenkais. 
Jug mes jau daug kartų nu
siskundime, kad L'iiku užpa-

nelainiinga būva ta šalis, ku
rių npas valdo. Norėdami ne
prigulmybės, turime išmokti 
savo šalies politikų vesti pro
tu, ne upu. Kad lenkų suk-

kalyje stovi prancūzai. TafcgiUytes mums nepakenktų, tai 
Lietuvos kariuomenės mobili-j turime saugotis viso kas duo-
zacija yra veikiau iš sutarties j da jiems progos pasinaudoti 
su prancūzais. Tat ypač aišku uiusų silpnybe arba neatsargu-
darosi skaitant Paryžiaus lai
kraščius. 

Iš jų matyt, kad pasaulio 
politikoje talkininkų tar
pe yra du krypsniu. Vienų 
krypsni veda Anglija, kita 
krypsnį palaiko Prancūzija. 
Anglijos krypsnys nori sutar
ties su bolševikais. Todėl bol
ševikų atstovas Krassin atva
žiavo i Londonu ir tenai ta
riasi su Lloyd George'iu. Pran 
euzija atsisakė dalyvauti tary
bose, savo ambasadoriui Lon
done p. Paul Cambon liepė ne
priimti užkvietimo į tarybas, 
o Paryžiaus didieji laikraščiai : 
"Echo de Paris", "Temps" 
ir kiti labai pritaria tai savo 
valdžios politikai. 

Prancūzija, matomai, pata
rė lenkams kraustytis iš Vil
niaus. Lenkai suprato, kad jie 
vistiek to miesto negalės pa
silaikyti ir patarti priėmė. 
Bet prancūzai tik pradeda sa
vo politikų Lietuvoje. Jie da
vė savo ot'icierus (karininkus) 
lenkų armijai. Tas pats pasi
darys su Lietuvos armija, nes 
savų karės moksluose išlavin
tų žmonių mes beturėjome vos 
vienų ar du. Statant mųs ar* 
mijų į frontų tokių išlavintų 

mu. Ypatingai turime saugo
tis upų kaitinančių iškilmių, 
kurios užmigdo mųs patrijo-
tizmų. o lenkams duoda pro
gos masinti nesusipratėlius 
blizgančiais malonumais. 

Laisvės Paskola — yra Lietu
vos neprigulmybės ramstis. 
Todėl kiekvienas nupirktas bo
nus įi;a pirkėjo valstybinio 
subrendimo liudymas. 

Valstybinė neprigulmybę 
remiasi ant viso krašto kultū
ros, stovi ant plačiosios minios 
susipratimo ir jos ekonominės 
gerovės. Kaipgi tie dalykai 
stovi Lietuvoje? Blogai: ne
turime užtektinai nei to susi
pratimo, nei tos gerovės. Ne 
mūsų tai kaltė, ar apsileidi
mas. Tai tokį palikimų gavo
me iš rusų, v viešpata-

VYSKUPŲ LAIŠKĄ? IR 
DARBININKAI. 

Prie Geležinkelių Darbinin
kų Valdybos yra ekonomis-
tas-patarėjas. Jis patarė gele
žinkelių darbininkams pasi
naudoti katalikų vyskupų ga
nytojišku laišku statant' nau
jus reikalavimus geležinkelių 
kompanijoms. E. F. Grable 
geležinkelių dirbtuvių ir kelio 
palaikymo darbininkų orga
nizacijos pirmininkas jam pri
tarė. Ekonomistas-patarėjas 
su vyskupų laišku nuėjo ir j 
Senatų pas jo paskirtų Auklė
jimo ir Darbo Komitetų (Co-
mrhilee on Educations and 
Labor). kuriam išrodinė
to reikalų pakelti gele
žinkelių darbininkams algas 
ir savo prirodymus tvirtino 
vyskupų žodžiais. Kai-kurie 
didžiųjų unijų viršininkai 
džiaugėsi tuomi, kad kataliku 
vyskupai taip gerai ir gražiai 
paremi^ darbininkų reikalus. 

viuio gadynės. Tečiau, jei to
kia padėtis Lietuvoje • tęstųsi 
ir toliau, tai yra, jeigu mes 
dabar, gavę progų dirbti, tik 
džiaugtumėmės iš neprigulmy
bės dienų ir sėdėtumėm ran
kas sudėję, tai tas mūsų 
džiaugsmas greit į karčias a-

I šaras pavirstų: pražudytu-
mėm savo neprigulmybę. Sun
kiai iikariauta neprigulmybę 
mums davė progą ir galimy
bę veikti gimtojo k)?ūto labui. 
Tad į darbų visi, kas kiek ga
li. Tinginių ir dykaduonių 
netirti būti demokratingoj Lie
tuvoj. Skurdas, iškrikimo liku
čiai turi but nugalėtais. 
Tai ir atliktas darbas, išpildy
ta priedermė be jokio galvo
sūkio, be jokio vargo. O Lie
tuvos iSteigiaonasai Seimas ii-
nos, kur ir kaip tos paskolos 
pinigus panaudoti. Išdegintus 
sodžius, išgriautus miestus 
reikia atstatyti. Be valstybi
nės pagelbos čia neapseis. Rei
kia sušelpti šimtus karo aukų 
-vaikų našlaičių ir seneliųmete 
kush] pastogės ir maisto. Be 
valstybinės pagelbos neapseis. 
Pasibaigė ponų gadynė, dva
rai dalinami bežemiams ir 
mažažemiams. Naujiems ūki
ninkams reik sau ukę įsikurti. 
Be valstybinės pagelbos taip
gi neapseis. Lietuviai, ištroškę 
apšvietos, veržiasi į mokslų. 

kūmo, prie savo originaiės kul
tu ros. Eina pati ir kviečia 
talkon amerikiečius. 

Brolau, nusipirk Lietuvos 
boną. Bonas bus tavo pilieti
nio subrendimo atestatas. 

Bonas-bus tavo garbės tikie-
tas važinėjant po visų Liėtu-
vų. Įgytas bonus atskirs tave 
nuo Lietuvos kurmių. 

P. Žadeikas, L. K. Maj. 

žmonių gerove. Kokis, ištik-
rųjų. protaį; ir širdis tų, kurie 
seka socijalizmo vadus. Aiš
kiai matyti, ko jie geidžia. Ne 
kitų gerovės, o tik savo. Ne
prilipo prie valdžios Lietuvo
je, negavo paminti kitų po sa
vo kojomis, tai jiems nerima
stis, tai jiems težųva viskas; 
jau net ima kalbėti apie revo
liucijų. Greičiausia, jie nebus 

ir bol
ševikai užgriebtų, ar kiti koki 

Butų labai pravartu, kad 
lietuvių kolonijos New Jerseyl 
ir Ne\v Yorko valstijų, norin-1 • U W l|QafAQ • 
Čios surengti Lietuvos Rudo-(S f i ff i IWIMIUdWlO | 

I ADVOKATAS • 

nelabėliai. Juk pradžioje net 
"naujieniniai' socijalistai bu
vo besijuokiu iš Lietuvos žy
gių prie neprigulmybės. Gi ka- kuri atsiliepė su auka pasta-

lais prabalbas, atsišauktų L. 
R. K. R. Centran, nes gerb. 
kun. J . Petraitis, aplankęs 
Naujos Anglijos lietuvių kolo
nijas, žada pradėti lankyti lie
tuvius viršminėtose valstijose. 
Taigi, prašytumėm visų lietu
vių kolonijų, kad jos pasisten
gtų surengti prakalbas ir tuo
mi prisidėtų prie sušelpimo 
Lietuvos vargšų, našlaičių. 
Prašytume pasiskubinti mums 
pranešti, nes reikės sudaryti 
prakalboms marštrutas. 

Aukos Našlaičių namams jau 
pradeda plaukti. 

Pirmutinė žmonių grupė, 

I I I I I 

Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
Kambarį* SM 

TeL Central «SM S 
j Vakarais, 812 W. 33 Si 

• Tel. Tarta 4*81 • 

J.P.WA1TCH£S 
ATTORNEY AT LAW 

U E I I V I S ADVOKATAS 
4Mt B. WOOD STTtKKT 

7M \V. lltth STKEBT 
CHICAGO. 

McKinlcy 43M 
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da pamatė, kad ir be jų Lie- tymui -Lietuvos našlaičiams ( 

tuva prieis prie savo troškimų namo, yra gailiaširdingoji Lie-

KRIKšči8Nilt-0EM0K-
RATU BALSAI, 

Krik.-demokratai, laimėję 
didžiumų vietų Lietuvos Stei
giamajame Seime, nemano 
vien didžiuotis ir džiaugtis sa
vo teimėjimais, bet ima dirbti 

ir dirbti su visu pasišventi
mu. Socijalistai jiems primėti-
nė.ja, kad jie važiuos senomi-
vėžėmis, laikysis senų rams
čių, stengsis būti politikoje 
diktatoriais. Krik.-dem. tame 
reikale atea*ko. žinų, "kad 
krikščioniu mokslo reikalavi
mais i politinę galę nereikia 
žiūrėti kaipo į galimybę ki
tus slėgti,.ar su kitų rinitu 
balsu nesiskaityti. Kad jie pri
pažindami visas šių laikų pa
žangiame visuomenės gyveni
me laisves, nesistengs jų slo
pinti, bet priešingai, pagal iš
galės rūpinsis, kad jos galė
tų kolabiausiai tarpti, kad į 
jas Hutų Įdedama kaskart ver
tesnio tarmio." 

Krik.-dem. savo veikimo 
pamatan deda krikščioniškus 
principus. J ie aiškiai išpažį
sta, kad jų tikėjimas, jų reli
ginės praktikos, kurias soci
jalistai ir laisvamaniai mėg
sta pašiepti ir pajuokti, davė 
ir duos daug energijos ir jie-
gos, nežiūrint pajuokų, dirbti 
rimtų, naudingų Lietuvai dar
bų. Kr.-dem. aiškiai pabrėžia, 
kad tegu tik socijalistai neiš-
kiša .savo priešreliginio fana-

išsipildymo, tada ir jie susi
griebė kalbėti apie Lietuvos 
neprigulmybę, žinoma, su kar
ščiausiais pageidavimais ten 
valdžių gauti į savo rankas, 
prisėsti prie pelningų vietelių 
ir ramiai sau žerti į kišenius, 
labai balsiai šaukiant apie 
"darbo žmonių'' gerovę, apie 
savo didelius .rūpesčius jų bū
vį pagerinti. Bet kaip iš jų 
nekų dabar "darbo žmonės" 
sulaukė, taį tiek iš jų sulau
ktų jiems valdant šalį. Rusija 
geras pavyzdis. į V. K. 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistat 

l ĮOSOI So. Michigan. Avcnuc 
? WiiHiad. m. 
•. TALA_VDOS: • BU 9 vakar*. 

TAUTOS FONDO SKYBIU 
VALDYBŲ DOMEI. 

tuvių Darbininku Sąjungos 73 
kuopa, Linden, N. J. J i , ma
tydama svarbų reikalų gelbė
jimo vargšų, našlaičių. Lietu
voje, nors ir iš neturtingo sa
vo iždo paskyrė viršminėtam 
reikalui penkiolika dolierių. j . 
Kurgi daugiau draugijų? 
Joms visoms yra graži proga 
pasigarsinti ir parodyti savie-
msiems Lie'tuvoje, kad ir jų 
gįslpse teka tas pats lietuviš
kas kraujas. Tai-gi, kviečia
me prie to darbo visas drau
gijas, kad jos su savo arda 
aefttsisakytų nuo taip pra\il-
nai*s darbo. Lauksime, katra 
draugija bus po šiai pirnuti-

Siuonu yra prašomi visi Il(-
Tautos Fondo skyriai, k u r i e j S v a r b u L R K R skyriams 
tik turi paėmę pardavinėti Į t . . . • 
Lietuvos Pašto ženklelius, kad j , ' 
ne vėliau 20 d. birželio mene-i Iki kol mūsų senasis adre-i 

j Dr. L L MAKARAS 
I LIetartj Gydytoja* Ir CUnny^M 
Į FnnrlMitt: lt90t 8^ SOchi»»» Af*. 

T»1KWI«II ru lhau t t t ir UMf 
( OMcagoJ: 4515 So. W o o i Str. 
| Tik Kctrcm TBkake noo Ss3» Oi IsMį 

7441 Tel. DroTer 

! Dr. C. Z. Vezetis 
METVVIS DESTISTAS 

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

SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

4712 

I 

sio teiktųsi sugrųžinti, jei da 
turL neparduotų, taipgi ir pi
nigus už parduotus ženklelius 
kartu prisiųsti. Nors skyriai 
buvo prašyti, kad teiktųsi 
prisiųsti atskaitų iš parduotų 
ženklelių, bet labai pamažu 
tos atskaitos grįžta. Laikas 
pardavinėjimo jau senai pa
sibaigė. Reikia padaryti ats
kaitų, kad visų darbų prive-
dus prie užbaigos, tai yra ap
mokėti už ]>arduotus ženkle
lius ir grųžinti, kurie liko ne
parduoti. * 

Gerb. T. F. skyrių valdybos 
malonės šį reikalų veikiai už.-
baigti. 

K. J . Krošinskas, T. T. sokr. 
222 So. 9tb St. 

Brooklvn, N. Y. 

sas: 454"Grand Str., Brooklvn, 
N. Y. dar ir ant tolkus pasi
lieka. Nors persikėlus Susi
vienijimo L. R. K. Amerikoje 
raštinei laiškai truputį ir su
simalė, bet šiandie jau vis
kas susitvarkė. Taigi, Liet. 
Raud. K. R. adresas yra to
kis: J. Tumasonis, sekretorius, 
454 Grand Str., Brooklvn, N. 
Y. kur su visaig tos organiza
cijos reikalais prašome ir* 
kreipties. 

J. Tumasonis. sekret., 
4o4 Grand St. Brooklvn, N. Y. 

DR. S. NARELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oflau ir Gyrenmo *t«t» 
S252 So. Halstcd Str. 

Ant Viršaus l i i ivcrsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefoną* Tardą (944 

b 
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ERNEST WEINER > 
DRY OOODS J 

1800 W,4?tfalnmp. Wood3fe j 
Mat duodame dviguba* »tampa« ; 

Ketrertala Ir Subatomta į 
Dideliama paatrlnkime raanaatl. / 

Visokie ^atarljouU, ralkama draM>{ 
aial. alebė* Ir Jakntea. v 

RED. ATSAKYMAI. 

Moksleivių sienos skleidžiasi. J tizruo ir antikrikžčioninių sie 
Reik naujų statyti. Na, kaip kimų. tai lengvai busią tada: 
čia be valsh-bės paramos ap- ' su jais susikalbėti ir daug ge-1. 

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

H H O . M KAM.K STHK1 I 
Qrreniraa Tai. Huroboldt •? 

TakaraJ* » 1 ) W ti-n4,*U*» 
Tai. H.»ckwvil «»S» 

fTHTCAOO. T-L 

1 

V. V-čiui (Kcnoshojc, Wis.) 
Tamstos korespondencijų de
damo kiek sutrumpinę del 
to, kad apie tų dalykų jau se
niau buvo "Drauge" rašyta. 

Raud. Kiyž. Rėm. rast. j 
(Roselande) Franešimų gavo-, 
me pancdėh.j, kada "Drau
go" numeri? jau buvo išėję*. 

Pltiksnos 
79c 

PLUNKSNOS. * 
liiuiiiiimiiitimiifiiuiiiiiiiiutiiiiiilM^ 

j Dr. M. T. STRIKOL'IS 
J I J E T I v i s ; 
j (;>,lv!otas ir <T»irnrgas 
i OfKas: 1T.-.7 \V. 47Ui St,. 

!
( IT ir WooU jjat.) , 

Valandos: 10 :>;,> !k. 2 p" pi«tų.t 
j . :;<"( ik- s : sn vakare NedėliomU 
j 9.fki 12 rytate. - h 

T.i. iionl0Ta.<l l«o t 
,* Uc>. i 9 i : \V. 43rd Street. F' 

Tri. McKinlcy 2 M B 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
PHILADELPHIA. PA. 

is centro 

Geg. 23 d., š. m., įvyko su
sirinkimas šv. Kazimiero A-
kademijos Rėmėju, dr-jos 15 
skėrio. Susiėjo gana skaitlin
gas būrelis nariij-remėjų. Po
sėdį atidarė pinnininkė nial-

. da. Po to buvo perskaitytas 
praeito susirinkimo protoko
las ir vienbalsiai liko priim
tas. «• 

Skaityta laiškas iš centro 
kasliidc pirmojo Šv. K. A. R. 
dr-jos seimo, kuris įvyks šių 
metų birželio 13 d. Šv Kaz. 
Vienuolijoj, Cbieagoje. Svars
tyta siuntimas delegatės j ts| 
seinnj. T delegates buvo pers
tatyta skyrio pirmininkė, bet, 
dėlei nusilpnėjimo sveikatos, 
atsisakė važiuoti. Daugiau nė 
viena neapsiėmė. Todėl nu
tarta seimui įnešimus laišku 
pasiųsti. 

Taipgi skaityta 
padėkos laiškas už gavimų 
135. dol. Nutarta pradėti di
desne agitaeijų,kad labiau žmb 
nės interesuotiusi ta draugija. 

Šitame susirinkime įsirašė 
keletas naujų narių. Senosios 
užsimokėjo met. mokestis. Pri
augamųjų vyčiu kuopa paau
kojo 25 dol. Susirinkimas 
jiems ištarė širdingų ačiū. 
Jaunieji vyčiai geru pavyz
džiu yra ir kitoms Pbiladel-
pbijos draugijoms. 

Susirinkimas uždarytas mal
da. 

Broliai ir seserys! Daugiau 
kreipkime domės į šitų prakil
nių šv. Kaz. Ak. Reni. dr-ją, 
kuri lig žiburys yra mūsų tau
tai. Savo aukomis ta dr-ja 
šelpia mergaites, kurios turi 
pašaukimų palikti vienuolėmis 
-mokytojomis, bet atsiekti tų 
neturi lėšų. 

Iš priespaudos ir griuvėsių 
keliasi mūsų tėvynė. Brėkšta 
rytas ir tuojau užšvies saulė 
pilnos laisvės ir nepriklauso
mybės. Lietuvos atstatymui 
reikalinga daug daigtų, bet la
biausia reikalinga mokyklų ir 
gerų mokytojų. Nelaiminga 
ta tauta, kuri kenčia apšvie-
tos badų. Mūsų tauta mažai 
turi mokytų žmomų. Mokykhi 

Kenoshos lietuvių Rymo-
Katalikų draugijos suėjo i vie-

kad ir pristeigta, bet trūksta D y b e geg. 29 d., 1919 m. Tai 
mokytojų, 

Jeigu mūsų tautoje butų 
tiek apšvietos, kiek jos turi 
kitos tautos, tai ar-gi butų 
pas mus tiek keršto, tiek ne-
apikantos, tiek skriaudos. Da
bar, jei matome, kad tam ar 
anam viskas gerai sekasi, ar
ba vieną, kitų kiti gerbia, tai 
pavydime, šmeiiiame. Taip y-
ra del to, kad trūksta mums 
apšvietos, trūksta krikščioniš
ko išauklėjimo, meilės Dievo 
ir artimo. 

Taigi mums, lietuviams, rei
kia mokyklų ir gerų mokytojų 
Kaip čia, Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje. Tokiais gerais mo
kytojais ar mokytojomis kaip 
tik ir yra Šv. Kazimiero Vie-

katalikiškos parapijinės mo
kyklos, vedamos seserų, ar 
mūsų vaikučiai butų taip iš
mokinti mylėti Dievų, tėvynę 
Lietuvų ir branginti lietuvių 
kalbų. Ne. Žuvę butų svetim
taučių bangose. 

Gerai atmenu tuos laikus, 
kada Philadelphijoj nebuvo 
parapijinių mokyklų. Liūdnų 
įspūdį darydavo mūsų vaiku
čiai lankydami svetimtaučių 
mokyklas. Tėvai su savo vai
kais negalėdavo* susikalbėti. 
Vaikai svetimtaučių akyse nie
kindavo lietuvių kalbų ir išsi
žadėdavo jos. 

Pažiūrėkime dabar, kada 
mūsų vaikučius parapijinėse 
mokyklose pradėjo mokinti se
serys Kazimierietės. Kokios 
gražios pasekmės. Mušu. 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 dabar mųs jaunimas 
nesigėdija jau savųjų, nenieki
na lietuvių kalbos ir prieš 
svetimtautį neužsigina esųs 
lietuviu. Taigi daugiau negu 
pagarbos užsipelno seserys 
mokytojos. * 
. Todėl, remkime Šv. Kazi-
tnierio Vienuolijų. Akad. Rė
mėjų dr-jų išplatinkime po 
visas Amerikos lietuvių kolo
nijas, kuri šelpia tas mūsų 
tautos, gėles, kurios pasišven
čia tarnauti Dievui ir tėvy
nei, Lietuvai. 

Jeigu mūsų protėviai ne
gailėjo kraujo, nė gyvasties, 
kad tik lietuvių tauta liktų 
gyva, ar-gi gaila mums butų 
kelis dolierius paaukoti tam, 
kad mųs tauta netik butų gy
va, 'bet. laisva ir katalikiška. 
Jeigu seserų-vienuolių užtek
tinai turėsime čionai ir Lietu
voje, tai tikrai mųs tėvynė 
bus katalikiška ir laiminga. 

Vystanti šakelė. 

sirodys, tam miestas • žadėjo 
suteikti dovanų. Kat. lr-jų 
Vienybė pasidarbavo, gražiau
sia pasirodė ir lietuviai gavo 
pirmų dovanų. 

Iš dirbtuvių gražiausia pa
sirodė ir pirmų dovana gavo 
" N a s h " . 

Kada Lietuva atsišaukė į A-
mer. lietuvius su L.L. paskola, 
kat. dr-jų Vieny}>ė. išgirdusi, 
tuojaus suorganizavo komite
tų ir stojo darban pardavinė
ti tos paskolos bonus. Prie to 
darbo buvo kviestos ir taip va
dinamos tautiškos dr-jos, te-
čiau jos atsisakė. Viena kuo 
pa dargi išniekino Lietuvos 
valdžių pavadindama jų nie
kšų valdžia. Buvo kviestos 
prisidėti prie to darbo ir so-
eijalistiškos dr-jos, bet ir tos 
atsisakė. I r dabar visas pas
tangas deda, kad kaip nors 
pakenkti L. L. Paskolai. 

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

Kat. dr-jų Vienybė priėmė 
Liet. Misijos narį majorų P. 
Žadeikį. Buvo ruošiama iškil
minga^ priėmimas su vakarie
ne. Tečiau neįvyko, nes toks 
buvo paskelbtas laikraščiuose 
maršrutas, kad maj. Žadeikis 
per aštuonias valandas turėjo 
apvažiuoti keturias kolonijas. 
Pasirodė, kad nebus laiko sve
čiui nė prie stalo prisėsti, nė 
pasikalbėti su Kenoshos kolo
nijos lietuviais. Kenoshiečiams 
buvo duotas laikas tik pasaky
ti: 
1 U M U 

KENOSHA, WIS. 

buvo pasidarbavimas mųs ko
lonijos darbuotojo p. Jono 
Trakšelio. J is tų susivienijimo 
obalsį paskleidė po visas ka
talikiškas dr-jas? kad iš savo 
tarpo išrinktų jos atstovus, 
kurie paskirtų dienų suėję 
Šv. Petro par. svet sutvertų 
katalikiškų dr-jų Vienybę. Ge
gužės 29 d.̂  1919 m., įvyko 
susirinkimas visų katalikiškų 
dr-jų atstovų. Jame liko suda
ryta katalikiškų draugijų Vie
nybė ir išrinkta valdyba, ku
rion pateko: Jonas Trak-
šelis — pirmininku, " Sale-
monas Gadeikis rašti
ninku ir Steponas Pinigius 

1 iždininku. 
Katalikiškų dr-jų Vienvbės 

uuolijos Seserys. Kur rasime!
 t i k s l a s b u v o ? k&d s u s į v į e n į j u s 

tokius mokytojus, kurie ture- U a e M f c g i s o butų galima 
tų tiek pasišventimo, tiek kan- j d a r } ) U o t } e ; ; Bažnvčios ir Lie-
trybės ir kurie mųs vaikučius f tuV0Są t ^ j ^ "gerovei, kad 
mokintų už tokių maiirų a l g a , j k o v o t i s u p r į ešais , kurių Ke-
kain kad mokina seserys Ka- n o s h o j e n o r n a ž a v r a 

zunicMotes. * 
Čionai, Amerikoje, jeigu ne 

" S v e i k a s " ir "Sudiev." 
būdu ir bonų mažai 

parduota. Kada svečias sakė 
prakalbų, publika buvo užsiin 
teresavus. Pabaigęs kalbėti 
tuojaus turėjo važiuoti kitur. 
J is išėjo iš svetainėms ir publi
ka kartu. Visa kaltė tame yra 
Chicagos L. L. P. Maršruto 
Komisijos. 

Kat. dr-jų Vienybė įstojo j 
A. L. R. K. Federacijų su vi
somis dr-jomis, išėmus Šv. 0-
nos moterų dr-ją, • kuri yra 
dar neįstojusi ir nežinia ko
kių priežasčių dėlei. Tikimasi, 
kad ir jis eis pėdomis tų ka
talikiškų draugijų, kurios jau 
įstojo. 

Dabar štai kokio pienai yra 
sudaryti kat. dr-jų Vienybės 
darbuotei. Pirmas, birže
lio 20 d. rengiamas trukšmin-
gas užbaigimas pardavinėjimo 
Liet. L. pask. bonų. Bus pra
kalbos su pa marginimai s. An
tras, birželio 27 d. rengiama-; 
piknikas Denabek miškelyj. 
Piknikų rengia Vienybė su bo
nų pardavinėjimo stotim. Tre
čias, liepos 25 d. Vienybė pie
nuoja bendrų išvažiavimų visų 
katalikiškų draugijų j "Pide-
kxe" . Taigi kviečiamo 5 yra 
visos dr-.jo< ir pavieniai dėties 
prie pirmo tokio išvažiavimo. 

dintojų nevaidinsiu, kad neuž-
mti daog vietos laikraštyje, 
tik pasakysiu, kad visi akto
riai savo roles gerai atliko. 
Publika buvo patenkinta. 

Gyvuoja taip-gį L. R. K. 
Rėmėjų dr-ja, kuri labai dar
buojasi. Gegažės. :> d. buvo 
j rengtas vakaras su progra
ma Lietuvos pavargėlio nau
dai. 1 Programa susidėjo iš 
vaidinimo, dialogų ir dekle-
macijų. Vakaro vedėjas buvo 
J, JasUh-virius. "Pasikalbėji
mas lietuvaitės su Paliokai-
t e " atliko M. Mansevičiutė ir 
A. (ienčau>kaitė. Dekle'imvn 
p-lės Ona ir Morta Mansevi-
čiutės. "Kas Bailys" atliko 
R. Genčauskaitė. P. Genėaus-
kas ir* J. Bareišis. Po progra
mos buvo Šokiai ir žaidimai. 
Muzikantai buvo iš Racino, 
kurie labai puikiai grojo. 

Turime sutverę ir L. L. 
P. Bonų stoties komitetų, ku
ris yra gana darbštus. Visi 
dirba, kiek galėdami. Kur tik 
pasitikę kalbina kožnų vienų 
lietuvi pirkti lk>nų. Negalima 
suprasti kame dalykas, kad 
laikraščiuose apie Milvvaukees 
stotį visai nieko nėra, tiktai 
\Vauwatosa, kur nėra stoties 
ir nedaug gyvena lietuvių, ku
rių tarpe ir stoties iždi
ninkas. Girdėjau, kad Milwau-
kee yra pardavus bonų už 
$3.240.00. Manau, kad stoties 
komitetas susipras ir tas klai
das atšauks. Daugelis pirku-
siu bonus piksta ant komiteto 
už nepataisymų tos klaido ir 
kad visų ant savęs ima. Klai
da yra L. L. P. bonų centre. 

Milvvaukietis. 

WESTVILLE, ILL. 

Gegužė.s 30 d. v'ia susituokė 
p, Mockus iš Chicagos su p-lė 
P. Karaliūte. Šliubų davė kun. 
L. Brignianas. Per sutuoktu
ves bažnyčioje giedojo choras 
ir solo A ve Maria p-lė A. Jur-
Įrulaitė. Ji žavėjančiu balsu 
nevienam sužadino jausmus. 

Per Mišias trys pusberniu
kai, rods atvažiavę iš Chica
gos, bažnyčioje labai negražiai 
elgėsi. Kramtydami gumų, lig 
karvės atrajų, ir kaire ranka 
žegnodamies piktino kitus 
žmones. Jei ir „daugiau tokių 
pasieicimų bus patėmyta, tai 
tokie išdykėliai bus išvary
ti iš bažnyčios. 

Atvykus čia naujam vargo
nininkui tapo pataisyti var
gonai, kurie keli metai jau 
kaip sugedę stovėjo. Dabar 
kitoniški ir maloniau klausyti. 

Iki šiol buvau nuolatinė 
"Draugo" korespondentė. Už
stojus vasarai ir atsiradus dar
žuose darbo, manau, negalėsiu 
toliau suteikti iš YVetvillės 

Daugely j miestelių Darbo 
Biurai buvo uždaryti, nes ne
buvo reikalo jų užlaikyti. A-
merikos Legijono skyriai da
bar pasekmingai veda tų dai
lių. Suradimas darbo buvu
siems kareiviams dabar užima 
antrų vietų. Visos pastangos 
yra dedamos gaut jiems pa
šaukimo laivinimų, arba pa^ 
gell>ėt jiems užbaigt reikalus 
su valdžia. 

Rytuose ir Naujoj Anglijoj 
atsiranda daugiau nedirbančių 
vyrų, negu kur kitur. Keturių 
savaičių skaitlinės šios dalies 
Suv. Valstijų rodo, jog 10,030 
vyrai užsirašė ir 7,088 buvo 
pristatyti prie darbo. 

Praeitos savaitės skaitlinės 
iš didžiausių miestų atrodo: 
Ne\v York užsirašė 1,973, prie 
darbo pristatyta 1,235; Pliila. 
užsirašė 322, prie darbo pris
tatyta 322; Bostone užsirašė 
430, prie darbo pristatyta 101 ; 
Pittsburgh užsirašė 233, prie 
darbo pristatyta 220: But'i'a-
lo užsirašė 79, prie darbo pri
statyta 58. AVaslūngtone už
sirašė 392, prie darbo prista
tyta 445: Harrisburgh, Pa. 
užsirašė 18, prie darbo pris
tatyta 10; VVorcester, Mass. 
užsirašė 21, prie darbo pris
tatyta 9: Syracuse, N. Y. už
sirašė 45, prie darbo prista
tyta 33; Seranton, Pa. užsira
šė 30, prie darbo pristatyta 
23; Springi'ield, Mass. užsira
šė 32, prie darbo pristatyta 
30; M'ilmington, Del. užsirašė 
35. prie darbo pristatyta 24. 

____£ 

žinių. Tikiu, kad rasis kitas as 
nes išvažiavimas bus su painar'iuuo, kuris rašys koresponden 
ginimais. Bus kviesta ka!!>ė 

RHKALAUJ^ 
REIKALINGAS VARGONI

NINKAS. 
Šv. Jurgio Parap. Chicago, UI 

TUT būti geras vargoninin
kas ir praktikuojantis katali 
kas. 
Klebonas Kun. M. L. Krušas. 

3230 Auburn Ave. 

MERGAITĖS 
Mes jums siūlome pastovų dar
bų vynioti ir dirbti kalendo
riams stovy las. 

Prityrimas nereikalingas. 
Gera alga pradžiai. 

Goes Lithographic Co. 
42 W. 61st Street 

I 
j 
1 

Mes turim naktinio darbo mer
gaitėms ir vaikams suvirs 16 me
tų. Taippat moterims, ir vyrams 
mūsų išsiuntimo skyriuj. Darbas 
mergaitėms ir vaikams sudėti ka
nas ir prižiūrėti jas. Darbas del 
vyra yra užkalti boxas ir sudėti 
j karus. Taippat padirbti prie 
troko. Mums reikalingos mergai
tės, vaikai moteris ir vyrai del 
dieninio darbo mūsų fabrike. Pri
tyrimas nereikalingas. Darbas pa
stovus ir ^era proga prasilavini-
mus geriems darbininkams. Atsi
šaukite tuojaus. 

tojai, nuimtas viso išvažiavi
mo paveikslas. Bus duodama 
pietus ir vakarienė. * taipgi 
daug kitų pamarginimų. 

V. Va—čius, raštininkas. 

cijas ••Draugui" iš AVestvillės 
lietuvių darbuotės. 

Kainierio Pati. 

BOLWAUKEE, WIS. 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

»EAL ESTATK ' N - į J I A N f . ! 

Susirinkimu* nutarta laiky
ti du kartu mėnesyje, t. y. 
utarninkų vakarais po pinuos 
7r j>o penkiolikto^ dienų. 

I Per trumpą laiką kat. dr-jų 
Vienybė daug nuveikė. 

Tai^i nors trumpai, ėia tuos 
nuveikimus pažymėsiu. 

Liepos 4 d.. 1019 m., Keno
shos miesto buvo ]>akvie> 
visos tautos ir vietinės 
btuvės dalyvauti parodoje. 
Kas gražiau toje parodoje pa-

• / • 

dir-

. Skaitydamas dienrašti ran
du daug korespondencijų iš 
įvairių lietuvių kolonijų. Bet 
iš MHwaukees, galima sakyti, 
kaip ir nesimato. Argi nėra 
£ia ant tiek prasilavinusių, 
kad jau nieko negalėtų para
šyti ir iš musn kolonijos dar
buotės. 

Gyvuoja čia jaunimo Dailės 
ratelis, prie kurio priklauso 
gana skaitlingas jaunimo bū
relis. Ratelis rengia vakarus 
p kitokias pramogas. 

(iegužės 15 <!., š. m., čia bu
vo vakaras parapijos naudai. 
Vaidinta""""Išeivis."' Visų vai-

KARĖS DEPARTAMENTO 
TARNYSTĖS IR INFORMA

CIJOS BIURO PRANE
ŠIMAS. 

Visuomeniškas ištyrinėjimas 
kareiviu užsiėmimų padėjimo 
ką tik užbaigtas Lt. Pulkinin
ko Matthew C. Smith, virši
ninko Karės Departamento 
Tarnystės ir Informacijos 
Biuro, rodo sumažinimų skait
linės buvusių kareivių ieško-
janėiu darbo. Iš kitos pusės 
yra padidinamas skaitlinės 
vyrų. kuriems surasti darbai. 
Per keturias savaites buvo 
užsirašą su Įvairiomis Įstaigo
mis per visų šąli 22,589 ka
reiviai ir jurininkai, iš tų 

119,170 buvo pristatyti prie 
'darbo. 

Continental Can Company Inc. 
5411 West 65th Street 

DIDŽIAUSIAS KLAUSIMAS KIEKVIENAI 
MOT'*1*! 

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

EAGLEBFAND 
(CONDESSED MILK) 

Išrišo ši klausimą tūkstančiu tūkstančiams moti
nų bėgyj pereitų trijų gentkartių, ir daugiau kū
dikių mito ant Eagrle Brand. negu ant kitų visų 
pritaisyt maistų sudėjus i vieną. 
Jeigu jūsų pienas neatsako — jeigu kūdikis neau
ga vogoj. verkia, arba neramus ir piktas, pasiųsk 
mus .šiandien kuponą ir gausi dykai instrukcijas 
savo kalboje apie maitinimą kūdikių, taipgi pen-
kesdešimts keturių puslapių knygą apie kūdikius. 
Kam rūpintis apie užtektinumą eukraus ir pieno 
stalui ir virimo reikalams t Ėagle Brand. dėlei 
savo gerumo ir atsakantumo. paliuosuos jus nuo 
eukraus. dar gi jis yra pigesnis ir toliau siekia. 
Naudok Eagle Brand visur kur reikalinga cukrus ir 
pienas. Mėgiukit jį su ryžių koše. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą knygutę ir prisiųsk jį 
mums ŠIANDIEN. 

šis Labelis ir Vardas 
yra Joms Gvarantija 

Mrs 

į City 
j State (S) 
• Nurodymai apie Valgius 

DfSTElGTA 1*57 M. •••Kūdikių Gerovė 

Kiti Borden Produktai: 
Borden's Evaporated Milk Borden's Maltcd Miik 
Borden's condensed coffėe Borden's Milk Chocoiate 

iiiiiiiiiiiiiiiifKiniiiiiiiiiiiiiiuiMiiiiiiiiiii 

NAUJAS BUSINESS IR TEI 
SINGAS PATARNAVIMAS 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del foundrė.s darbo Pastovus 
darbą*. 

Link Beit Co. * 
39th & Stewart 

REIKALINGI LEIBERIAI 
Gera mokestis ir bonus. 

Atsišaukite. 

YVESTERN FELT W0RKS 
2115 Ogden Ave. 

22nd & Crawford Ave. 

mm z KĖS. J 
Jau didžiumas net nustojo rildi 

kad nebus atpigintas pragyvcninM 
«tn šiiinmi nra- i r b e v e i k t i e s a- n e s n e t **•* v>*ri*J 

? u S l u u u l f v1* sybe nustojo darbavusi negalėdas 
nesų savo Visiems s u r a s t į būda. Ką galima daryti to 
pažistamėms kad to išvengus yra daug žmonių, to 
aš užsidėjau ofisą t0 nekenčia kas-gt ugi farmer| 
„ , m „ T^^or^A. n es farmeriai neperka maisto lį 
i. i.„.-ua\...e d a p a r d u o ( J a „z k^ gaunam gą 
jimo ir FamiU. kaina ir muša turtas auga kasdM 
Taipgi skolinu pi i r mes turim linksma gyvenimą ii ningus ant namu "eBis?r?i

 i
air".a^avimai

 t
t a i g i °J . ." » biamiejie tautiečiai jei kurie nort 

ir iarmu UZ maža r a m a u s • gyvenimo tai insygikit as 
nuošimti ir apsau farma bet kur galima surasti ge* 
gOJU namus ra- v>eta nes reikia farma taip rink 

kandus ir automobilius nuo ugnies Patinkama kaip kad vaikinas r, 
, . . , v ? damasis vesti o renkasi mergina 

geriausiose kompanijose. As turiu M UmštA nusipirksi kur farma 
ant pardavimo daug namu naujų potam nebusi užganėdintas tai yra 
ir ffenu brangiu ir pvgių mūriniu lyginimas gyvenimo kad apsiv< 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu ^ ^ H ^ ^ S S 
farmu ant pardavimo ir ant randos c^g^o lietuviu ūkininkų tarpe 
SU gyvuliais ir SU visais įtaisimais čionai turim susivienijimus ir 
kas tik vra reikalinga prie gyve- gystės ir parapijas ir visokius 
nimo. Tos farmos yra Valstijose į?*?^"™ *t££ Ž* 
Wisconsm r ..T:r-,-.T>. \.e. :io ,%< _w _ v o ^^ tur im ^ ^ 
praleiskite tos geros progos kad mašinerijų kaip tai žemdirb: 
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki- masinu, inžinų malūnu automoi 
te j mano ofiso ir galėsite gauti di- £ u;f l ^ u - L™. « " ~ V » « P ^ 
, l . , , . ° . ° . .kreiptis prie svetimtaučių reik. 
desnes informacijos apie namus ir k a d k0 k a m pr i t ruks ta m e s ^ 
farmas. j gelbstim viens kitam net svetimu 

] čiai stebėsi matidami lietuvių dar' 
G E O R G E P E T K U S . I t u m a ūkininkavime kada lietuvi* i 

' i siperka farma tai į pora metų j 
R e a l E s t a t e . LOanS & F i r e | tas namas atrodo daug kitoks a 
Insurance, Foreign Exchange j ^ d S ų l m c ^ ^ a Š ^ 

a n d S t e a m S h i p TlCketS. I č i a apsigyventu pas mus. Gerbi 
, mie kas norėdami pirkti uke kra) 

3 4 0 2 S. H a l s t e d S t . ChlCagO. j kities prie dorų irteisingu žmonia 
Tai Vor/Jc. KV7Q n c p r i e i š n a , l d o t °J« agentų kurie 
1CL larOS OOIV > pažįsta Dievo ne svieto tik & 

Hllllllinilllllli:i::;illHHIIIinillllllllllini ; taigi kreipkities prie Sv. An 
i Draugystės, Custer Micbigan 

— ______ ! v i s i d o r i į_ teisingi ūkininkai 
4C ! klauso mes turim tam tikslu r 

S -

J OR. G. M. GUSER 
Praktikuoja 98 motai 

Ofisas s u s so. Morgan st. 
Kertė 32-ro St . OUcago. III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 rytoj 
iki Z po pietų, nuo 6 iki S valas- j 
da vakare. 

KeueUomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

J j kirta komisija kuri jums pa 
I ! ir po laiku nesakysi, kad 
I apgavo ant $500 ar daugiau 
j Į tankiausia taip atsitinka, su da 
! : informacijų kreipkitės Suo ad 

ŠV. ANTANO DRAUGIJJ 
c-o Kaz. Daunora^ 
Custer, Michigan. 

PASPORTV BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

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

linltir Consiilfation Burraa, InOį 
3^ So. Drarbom St. Chicago. ' 

Room 20<l 

S.D.LAOlAWia 
I.!*tary» OrAboTlan |wtt*rnftujn. l«i<l» 

ti:v*)-> kO ptllKOSU- R*tkKl« tT>»l(1*lu «t-
«:*oukt;. o m«nn dorhu budlti' OSICIDM'C': 

2314 W. 23 PL Chioago, UI. 
TeL f _ _ l 119*. 

Sold evrrvwJ_«» byfianitare dceiars 
and dcpAT—nunt store s -

ENGHSDC« -IDA'G DED CO 

• 

/ 

/ 
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D R A U G A S Antradienis, birželis 8 1920 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS GEARY BUS TEISIAMAS 

LIEPOS 6 D. 
Antradienis, birželio 8 d., 

šv. Medardas 
Trečiadienis, birželio 9 d. 

Šv. Primas. 

Norėta byla atidėti toliaus. 

[J iŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

FEDERACIJOS CHICAGOS 
APSKRIČIO SUSIRINKI

MAS. 

Teisėjas Crowe kriiui::aii:--n 
— 'teisme jau apsidirbo su žmo-

PLĖŠIKAI PRADĖJO NEVA' "žu , , ž iu» ( ; e n e Gear>'- B~v,ai 

pradžia paskyrė liepos u' <lio-JUOKAIS. 

Pasekmėje jiems teko $500. 

. 

h 

i 

Valdomų daiktu krauhiven 
707 Kasi 63 gat., dienos motu 
inėjo du jaunu vyru. Vienas 
iš judviejų turėjo pintine. 

'"Klausyk", atsiliepė vienas 
iš ju i krautuvės tvarkytoją, 
vartydamas rankoje . bulvę, 
"šita bulvė nėra gera".* 

"Nematau nieko bloga ši
toje bulvėje," atsakė krautu
vininkas. 

"Ar nematai, tamsta, kiek 
tai joje skylučių," sakė atė
jūnas. 

"Visos bulvės yra su sky
lutėmis," prasijuokė kraut uv-
ninkas. "Juk tai bulvių a-
kys." 

Vyrukas bulvę pavartė, tru
puti pagalvojo ir Įsidėjo ke
lia? pintinėn. 

Kitas jo sėbras tuo tarpu 
dairėsi aplink lentynas, eida
mas per krautuvę. Kraut u v-
ninkas pamanė turis prieš sa
ve du doru "kostumeriu." 

1 ' Kostumeriu.'' priėjusi u 
prie krautuvės kasieriaus lan
gelio, staiga išsitraukė revol
verius. Vienas iš jų krautuv-
ninkjj tvarkytoją nuvarė už-
pakalinin kambarin, kitas pri
vertė kasierių atiduoti visus 
pinigus. 

Paimta daugiau $500. 
Lauke tuo metu^tovėjo bar

škėdamas automobilius. Plėši
ku išėjo laukan ir nuvažiavo. 

ną. 
Geary tuo nusprendimu 'ne-

jbnvo patenkintas. Jis reikala-
į vo, kad bylos jK'ikratinėjimas 

Imtu nv.iiliririi-i.: imi-.: frliii Tn<». 

\ nešiu laikotarpiui. 
Teėiaus atmestas jo reika

lavimas 
Ateinančią šeštadienį įvyks 

pirmasis išklausinėjnaa*. Žsno-
gžudis sakosi nekaltas. Mėgi
na užsiginti savo pikto darbo. 

Grand jury atidavė krimi-
nalin teisman ir (Jriffiną, ku
rio namuose atrastas Geary. 
Griffin kaltinamas už slėpimą 
piktadario. 

A. L. R. K 
(Katalikų Vienybės bendro) 
Cliieagos Apskričio mėnesinis 
susirinkimas bus antradienyj, 
birželio 8 d., vakare, Dievo 
Apveizdos parap. svetainėj, 
Cliieago. Kviečiami į ši susi
rinkimą nevien atstovai bei 
atstovės, bet ir katalikai vei
kėjai ir veikėjos. 

Valdyba. 

mmim.imuiiHUiHiuiiimiimiiiiiiiiiiii 
EKTKA PROGA. 

BIZNIERIAMS. 
Parsiduoda "Draugo' ' mūrinis 

namas. Stovi geroje vietoje an t 
kampo So. Wood Si. ir 46-th Str.. 
arti lietuvių Šv; Kryžiaus bažny
čios. Prie galo namo yra 2 gara-

^ . . . ,ge. kuriuose gali tilpti 3 automo-
Federacijos j ^ 

Norėdami gauti informacijų, 
kreipkitės šiuo adresu: 

PRANEŠIMAS. 

L. D. S. Chicagos Apskričio 
kuopoms. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimimimiiiiiiiiiiiiii 

TVIRTAS KU£ UUJį 

PaieSkau Jono Gal mino paeina iŠ 
Kauno Vaidybos Upynos parapijos. 
Žinau, kad yra Kainose, bet nežinau 
kur. * 

Turiu svarba reiklia prašau atsi
šaukti po num. 

A. CILIS. 
3231 Kmt ralU ATC. Chicago. III. 

C 
Tūkstančiai žmonių 

tą sako apie 
/ 

POLICIJA ATLIKO BAISIĄ 
KLAIDA. 

Nužudė firmos darbininke 

DU PABĖGO Iš VALSTIJI 
NIO KALĖJIMO. 

Praeito šeštadienio vėlokai 
vakare policijai buvo praneš
ta, jo-r Windsor Fumiture 
firmos ofisaa, 1420 Garroll 
ave., Įsilaužė plėšikai ir dar
buojasi suskaldyti geležinę 
spintą. 

Apie tą policiją painforma
vo tos firmos panaktinis. 

Tuo metu kitam firmos ofi
so kambaryj dirbo firmos au
ditorius Charles C. Dictrieli. 
Jis nieko nežinojo apie pašau
kimą policijos. 

Policija kuoveikiaus atpyš-
kėjo. Auditorius, patvarkęs 
darbą, rengėsi eiti namo. Ir 
jam pasitaikė tuo metu išeiti 
i prieangi, kuomet policija fci-
keriavo plėšiku. 

šiandie, birželio 8 d.. Įvyks 
L. I). S. Cliieagos Apskriėio 
Veikiančios Komisijos susirin
kimas Šv. Antano parapijos 
svet., 7:30 vai. vak. 

Būtinai turi atsilankyti vi
sti kuopų atstovai, nes turime 
aptarti svarbius reikalus. Taip 
pat reikės pasiimti ir parsi
vežti su savim pikniko plaka
tai, nes jau bus gatavi. 

Valdyba. 

Paiefckau puaeser- s I'ršulės Suma. 
karaitčs, paeina 15 Suvalkų guberni
jos Vilkaviškio miesto, žinau, kad 
pirmiau gryveno Chicagoj. Lai ji pati 
arba kas apie ją žino atsišaukite 
šiuo adresu: 

ITtftCU S€M AK.VRAPTE, 
(po vyru Griiiem*) ~> 

M2 W. 19 Str. Chicago, IU. 

A>T PARDAVIMO 
Parsiduoda naujas verdamas penius 
išpriežasties persikėlimo j apšildmus 
kambarius parsiduoda už pijria kaina 
Atsišaukite po 4»um. 32S1 Kmcrahl 
Ave. ant trečia tabu. 

Peoples Stock Yards State Bank f 
Kampas 47th ir Ashland Avenue • 

i 
ANT PARDAVIMO. 

Mūrinis Narna* su 3 randomis ir 
krautuvė už prieinama kainas geroj 
bizniavoj apieUnkėj. Atsišaukite: 

4533 S. Lanin Str. 

PERTRAUKIMAS PINIGŲ 
SIUNTIMO BELAISVIAMS 

""" SIBERIJON. 

Paskutiniai raportai nuo A 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovu, Vladivostoke, prane
ša, jog chaotiškas padėjimas 
Siberijoj visuomet eina aršyn. 
Dabartinis padėjimas privers 
atšaukimą atstovu iš Siberijos 
ir Amerikos Raudonasis Kry
žius bus priverstas pertraukt 
siuntimą pinigų belaisviams 

LOTAS ANT PARDAVIMO 
Gary, Ind., savininkas greitai išva
žiuoja j Europa todėl pigiai parduo
siu, kaina Oash $600. ant išmokes-
čio $700. Atsišaukite šiuo adresu: 

MR. V. 8TANIONIS, * 
4616 S. Westent Ave. Chicago. III. 

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos— 

Ji yra State Bank po kontrole ir Priežiūra Dunojaus Valstijos 
Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolieriu. • 

< 

Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taip sakant "vyrai sto
vinti užpakalij bankos" ir vyrai turtingi ir su didelių biznio prity
rimu. {, 

»• §Ų> vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonų Dolieriu. 

S / 

PARSIDUODA 
M-urinis Xamas, 2 pagyvenimų 2 ir 
4 kambariu, puikiai iStaisvtas vanos ir 
toiletai. parsiduoda labai pigiai per 

savininką \TM. VALENTAS. 
S21» I/owv Ave. 

ir draugrj 

Tš Joliero kolėjimo pabėgo 
<lu kaliniu. Artliur J. McTvoy 
ir Tliomas Gokfebery abudu 
iš Chicagos. Jiedu išpjovė lan
ge geležis antrajam a u g? te ir 
iš ten nusileido. Apsitaisė pa
vogtais iš kalėjimo viršininko 
kambarių civiliais drabužiais 
ir išdūmė. 
, Apie tą nuotiki pranešta 
Chicagos policijai. 

Amerikoj. 
Buvo manyta, jeigu Ameri

kos. Raudonojo Kryžiaus Ko-
Prietamsoje vienas poliemo- j m i s i j a a p i e i s Siberiją, jie ga

nąs šovė j pasirodžiusi. Dict-Įi^ „ ^ ^ <] a r b a k i t o m s i g t a j 

MĖGINO PARDUOTI PO 
LICMONUI ŽIEDĄ. 

riebą. Tasai pavirto 
Tuojaus susekta baisi klai

da. Mirtinai pašauta* audilc-
rius paimtas ligoninėn. Bet 
buvo pervėlu. 

Vežaht jis -mirė. Tuo tar
pu nurodomi plėšikui nesuim
ti. 

Firma apgaili brandintiną 
savo darbininką. 

goms, l>ct visos Įstaigos apleis 
Silicri,ją dėlei viešpataujančių 
aplinkybių. m 

PAIEŠKOJIMAS IŠ LIETU
VOS. 

SUAREŠTUOTI TRYS KAU
RŲ VAGILIAI, 

Bėganti poliemonas pašovė. 

Detektivas Miller pašovė 
Josepli Bnckley iš Cincinnati. 
buvusi jurininką. 

v Buekley priėjo prie detekti-
vo. stovinčio šaligatvyje, ir 
pasiūlė jam už $1(X) deimanti
ni žiedą vertės $1,000. 

Detektivas mėgino ji sulai
kyti. Tasai bėgti. Detektivas 
vydamas ji ir pašovė. 

PER GRINDIS INĖJO 
KRAUTUVĖN. 

Išnešta $25,000 vertės daiktų. 

Iš Seffloo Fumiture Coinpa-
ny, 6225 So, Ashland ave., pa
vogta apie fiO brangių kau
rų. 

Policija suareštavo tris va
gilius — Micliaol llunter, Tho-
mas Kavanaugb ir Ricliard 
Covey. 

Jie atrasti Iškraunant kau
rus vežiman. Pasirodė, kad 
tame grooyg buvo ir čia pji-
minėtos krautuvės pavogtų 
kaun.i. 

Stanislovas Sipavičius, 

jo žmona Alena ir duktė gy
venusieji pirm karė? R*vg°Je 

prašomi atsišaukti j "Drau
g o " Redakciją (1800 W. 46th 
Str. Chicago, BĮ.). Turime ži
nių nuo jūsų giminaičio Vik
toro Dineikos iš Lietuvos. 

Petras RemeiMs, 
paeinąs iš Jurbarko valšč. Ra
seinių apskričio tarnavęs A-
mefikos kariuomenėje prašo
mas pats, arba kas apie ji ži
no, atsišaukti pas brolį Vincą 
Romeikį, šiuo adresu: Skirs
nemunės miestelis, Raseinių 
apskr. Lithuania. 

ANT PARDAVIMO. 
3 aukščių mūrinis apartment namas 
ir krautuvė 6. W. Kampas 63čios ir 
Campbell Ave. lota? 58x2a. Steam 
ho.it moderniškas gerai statytas. Kai
na $80,000.00 SH pirmų morgage 
J35.O00.OO, ims ir antra morgage. 

Agentams komisą. 

UTESCH & SON, 
Ezclnsive Agents 

2423 W. 63rd Str. 

• Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos 
S Cook Pavietas ir 26,000 darbininką tori 
B savo pinigas pasidėję šiame Banke. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f 

» — 

T l O J A t S PARSIDUODA, f 
Lietuviu ap?>"Ventoj apylinkėj, dai

lioj vietoj, arti šv. Kasimiero vienuo
lijos ir parko gražus, naujas namas 
(bungalow), 6 kambarių,'"""furnace" 
šildomas. Parduodamas prieinam!) 
kainą. 

Atsišaukite pas savininką, 
i. COLBY. . 

6935 S. Talraan Ave. 

AMT PARDAVIMO 
poolruimis 6 Stalai geroj vietoj. 
sišaukite: 

, 1800 \V. :?:.th Stroot 
Telefonas McKinley 391? 

Ss 
At-

Evanstone plėšikai apvogė 
tris rezidencijas ir vieną val
gomiems daiktams krautuvę. 
Paimta pinigais ir visokiais 
daiktais ši Š300. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morg&u otreet 

CHICAGO. CLinroni 
TciefoMu Tarti 6089 

•al<indo«: — 8 iki 11 Ui ryto; 
6 po ptetn iki t rak. Nedėtto-
mls nuo 6 iki 8 vai. vakar*. 

: ! 

MŪRINIS NAMAS 2 FLATŲ, 
BARGENAS. PIRK DABAR. 

Justine Streot alti 63-eios 5 ir 
6 kambariai, pečiaus šiluma. E-
lektra, aržuolio trūningas viduj, 
geros randos. Bargeno kaina 
$7,000.00. 

j DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, motern ir vy-
rn URV. f 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo I 
- i k i «l ĮfO J / i C l i i , I I U V t I K I d . O v f 

vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

N Telefonas Drczel 2880 

t * 

Marshfield Ave. arti 67-tos 5 ir 
5 kambarių, 2 atskyrus Šilto van
dens šildymui pliantai, 5 metų se
numo Bargeno kaina $10.600. 

Rockwell St. arti 63-čios 6 ir 6 
kambariai. Šilto vandens šilumą, 
aržiuola trimingas viduj: ugmavie 
tes, Bookcases. dubeltavas mūri
nis garadžius užpakalij. Marąuet-
te Manor apielinkej. Geros randos 
Bargeno kaina $11,000. 

TURKAI LIRPIA ANGIAMS 
EITI LAUKAN. 

Keli vagiliai išpjovė grin
dis iš rųsies krautuvėn po 
num. ">622 West Cliicago ave. 
ir išnešė $25.000 vertės ivni-i Konstantinopolis, birž. fi.-
riu rubų. Matvt, paimti daik-^T a r k a j narįj0nalistai pasiun-
tai nnve/.ta automobiliu. t 0 ultimatumą anglams Ismi-

Krautuvėje intaisyta piie^de, Anatolijoj. Pareikalavo, 
vairilins alarmo systema. Ne- kad angiai kuoveikiaus aplei-
galėdami tad jie ineiti per du- stų užimamus JŲ pakraščius. 

Telephone: Tards 6492 

ris i r langus, atrado tinka- Visi Anatolijos pakraščiai. 
miansiu daiktu išpjauti krau-i išėmus Ismida, yra turkų na-
tuvės grindis. |eiįonalistų užimti. 

i 

AKUŠERKA_ 
A. SHUSHO 

Visi arti bažnyčių, mokyklų, 
krautuvių karu. Cagh ar ant išmo-

! kesčio. Turime ir daug kitokių 
bargenų. Atsišaukite j ofisą 

Patrick & Moreau Co. 
2607 W. 6Srd Str. 

Arti Roclrwoll Štr. Telefonas 
Prospect 1327 

Turiu patyrimą 
moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kudi-
kj laike ligoa 

3255 So. Hal*tcd St., 

Rcsid. Indop^idcnce Bivd. 
Telefonas Van Bnrcn 2*4 

DR. A. A, ROTH; 
Rusas gydytoja* tx chlrnrjra* 
8pecijatfetas MoterlSkn. VyrtBtn 
Vaikn ir viac chroniška Ugn 

Ofisaa: SS54 So. Halsted St^ Chicagi 
Telefonas Drover MtS 

VALANDAS: 10—11 ryto S—S po 
pietn 7—« vaa> KedeitonUs 10—18 d 

• 

PINIGUS 1 UETUVA SIŲSKITE 
.— Per — ' • — 

European-American Bureau 
r 

A. PETRATIS & CO., Vedėjai 
3249 S. Halsted Street Chicago, Illinois. 

Pinigus išmoka paštu gyvais pinigais ir pristato siun
tėjams kvitą su parašu gavusiu. 

Pinigai siunčiami pagal dienos kursą^ 
Loiyakartes parduoda ant Liepojaus, Danzigo ir 

visų kitų portų. 

PADARO PASPORTUS: 
Biuras atidarytas: nuo 9 ryto iki 6 vakare. Utar-

ninkais, Ketvergais ir Subatomis. vakarais, iki 9 va
landos. Xedėlomis iki 3 po pietų. 

• • 
9 

S 

i Telefoną* Roulcrard t I M 

j DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

*S31 S. Hafctted Str. 
Chicago. IU. 

VAI.AVr»OS: 9—11 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

Chicago. m . ' į , . „ . K 
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PUIKI NAUJIENA AMERIKIEČIAMS! . 
KNYGA APIE TVERIMĄSI • 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

# 
Išėjo iš spaudos knyga, parašyta Lietuvos Armijos vyresnio 'leitenanto LADISLOVO 

NATKEVIČIAUS, kurioje aprašoma kaip tvėrėsi Lietuvos Respublikos ginti nuo užpuolikų 
(bolševikų, bermontininkų, vokiečių ir kt.) ir kaip susitvėrė Lietuvos Armija-Karinomcnė. 

Knygoje plačiai aprašoma pirmos dienos tvėrimosi Lietuvos valdžios. Knygoje yra arti 
100 iliustracijų. Tarp tų randasi paveikslai Lietuves prezidento A. Smetonos, Ministerių Pir
mininko, pasižymėjusių karininkų ir puikus reginiai visų dalių (artilerijos, raitelių, aviatorių, 
pėstininkų ir tt.) Lietuvos Armijos. Xe vienas čia gali užtikti ir savo brolių, sūnų ar pažįsta
mų Lietuvos bernelių-kareivėlių paveikslus. 

Prie knygoje yra pridėta rinkinėlis Lietuvos kariškų dainų su gaidomis. 
"Lietuvos Kariuomenė" yra puikiai išleista ir didelio formato. 
Tuojaus pasiskubinkite nusipirkti, nes yra labai mažai atspausta ir jau baigiama išpar

duoti. 

Poperos viršeliais kaštuoja $2.00 
Gražiais odos apdarais - 3.00 

Agentams duodame didelį rabatą. 
Pinigus su užsakymais siųskite'šiuo adresu: 

Lithuanian Development Corporation 
294 Sth Avenue, < New York City. 

^ • • • • • • • • • • • • • ^ • ^ • • • • • • • • • • i 

l*N 

mm i 
I • 

U 

• • n ^ m 

http://ho.it



