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METAI-V0L. V. No. 76 

Lenkai jau Šaukiasi Taikos 
su Rusija 

Žmogžudystes ir Priespauda 
irijoje A 

LENKAI SIŲLO TAIKĄ 
BOLŠEVIKAMS. 

Bolševikai visu lenku frontu 
varosi pirmyn. 

AREŠTUOJAMI ŽYMIAU
SIEJI AIRIAI. 

Aršėja stovis visoj šalyj. 

VEIKIA NAUJAS VOKIE 
TIJOS KABINETAS. 

Vokiečių darbininkai paten
kinti ministerių sąstatu. 

Varšava, kovo 29.—Lenkų 
vyriausybė bovieliu telegrafu 
pasiūlė rusų bolševiku val
džiai taiką. Pranešė kad, tai
kos taryboms pradėti tinka
miausias laikas butų balan
džio 10 d. Lenkai padavė su
gestija, kad atstovai suvažiuo
tu miestan Borisov. C*ia dabar 
laukiamas bolševiku valdžios 
atsakvmas. 

Užvakar buvo žinių, kad 
lenkai savo sostinę iš Varša-
vos perkėlę Broinbcrgcn, 
Poznaninn. Pastaroji čia ži
nia liudija, kad lenkų vy
riausybės persikėlimas ki
tur neteisingas. 

Lygiai tą paeiti dieną par
ėjo žinių, kad bolševikai at
ėmė nuo lenkų Lietums soa-
tinę Vilnių. Bet tos žinios 
ligšiol nepatvirtintos. 

Bolševikai atima nuo lenkų 
miestus. 

Varšava, kovo 1>9.—Bolševi
kų kariuomenė pietuose nuo 
Pripet pelkių 250 mylių fron
tu išvvsto smarkias atakas 
prieš lenkų legijonus ir vieto
mis nesulaikomai pažangiuo-
ja. K ilga i upės Sluč bolševi
kai nuo lenkų atsiėmė keletą 
miestų ir miestelių, anot ofi-
eijalio lenkų generalio štabo 
pranešimo. 

Bet priešininkui, sakoma 
pranešime, nei vienoj vietoj 
nepavyko persimesti per upę, 
nors tuo tikslu buvo daromos 
p a s t a n g o s . 

Tarpe Beraznia i r Litichev 
bolševikai prieš lenkus aną 
dieną pavartojo bendrai raita-
riją ir pėstininkus, pridengtus 
sunkiosios artilerijos šaudy
mu. 

Be to, bolševikai prieš svar
besniąsias lenkų pozicijas daž
nai pavartoja lėktuvus. 

Dublinas, kovo 29.—Po nu
žudymo čia magistrato (teisė
jo) Bell, anglų valdžia pakėlė 
svarkią ofensyvą prieš visus 
žymesniuosius airius veikėjus} 
ypač sinn-feinerių organizaci
jos vadus. 

Tš visų pusių čia pristatomi 
būriai suareštuotų airių ir už
daromi Mountjoy kalėjimam 

Areštuojami ir airiai Angli
jos parlamento atstovai, kat
rie yra pasižymėję veikime už 
Airijos laisvę. 

Bet žmogžudžiai nesuranda
mi. 

Advokatas Ford, kurs atsto
vauja nužudyto Bell gimines, 
sako, kad teisėjas nužudytas 
tikrai žvėriškai. 

Bell kelių kaukuotų vyrų 
buvo ištemptas iš gatvekario 
ir daugeliui žmonių matant 
nušautas. 

Atrastas nežinomas lavonas. 
Šale Banoge tilto atrastas 

nežinomo mindyto jauno žmo
gaus lavonas. 

Policijai nepavyko patirti, 
kas per vienas tas žmogus. 

Nušautas. Jam akvs buvo 

Berlynas, kovo 29.—Cia ofi-
eijaliai paskelbta, kad sudary
tas naujas koalicijinis kabine
tas su Hermanu Mneller, kai-
po premjeru ir užrubežinių 
reikalų ministerių priešakyj. 

Šiuo kartu be socijalistų ka
binetan ineina 3 demokratų ir 
4 centro partijos nariai. 

Norėta kabinetan pašaukti 
ir buvęs ambasadorius Su v. 
Valstijose grafas von Bern-
storff. Bet jam pasipriešino 
socijalistai. • 

Centro partijos m misteriai 
yra: finansų, paštų ir telegra
fų, maisto ir panigyno. 

Darbininkai sutinka. 

Naujo kabineto pastoj imas 
prigulėjo nuo vokiečių genera-
lės darbo federacijos. 

Vakar naujas kabinetas tu
rėjo pirmąjį savo susirinkimą 
ir nuo federacijos pranešta, 
kad darbininkai sutinka su 
sąstatu. 

Po to ministeriai pasiskirstė 
priedermes ir užėmė ofisus. 

Pirmiausia naujas kabine
tas paskyrė dvi komisiji ir 
autorizavo anas pasidarbuoti 
sustabdyti kovą Ruhr apskri
ty j re p a v e s t i taiką. 

PADUOTI TEISMAN ANG
LIŲ OPERATORIAI. 

^ ^ ^ • r 

TARPE JŲ YRA IR ANGLE-
KASIŲ ORGANIZACIJOS 

VIRŠININKŲ. 

SAKO, VOKIEČIAI ORGA 
NIZUOJĄ ARMIJĄ. 

Nauja baimė Prancūzijai. 

125 žmogus kaltinamas už 
suokalbiavimus. 

jr. 

— i . . . — — i — 

Zaslavl apylinkėse lenkai, 
sulig oficijalio pranešimo, at
kirto ir kuone visai sunaikino 
bolševikų brigadą. Žuvo ir 
vienas bolševikų pulkininkas. 
Iš atrastų pas pulkininką do 
kumentu paaiškėjo, jog bolše
vikų kariuomenei buvo įsaky
ta žut-but paimti Zaslavl. Bet 
tas tikslas neatsiektas. 

Tarpe Baranovka ir Miropol 
(Lubar) bolševikai koncen
truoja savo spėkas ir gabena 
sunkiąją artileriją. 

užrištos ir rankos užpakalyj 
subraklintos. 

Pateisinta policija. 

Mieste Cork koronerio teis
me anglų valdžios atstovas 
liudydamas pateisino to mie
sto policiją, kuri buvo intaria-
ma nužudyme majoro MacCur-
tain. 

Atstovas liudydamas pažy
mėjo, kad tą "naktį, kuomet 
įvyko žmogžudystė, policijos 
nariai arba pildė tarnybą ar
ba buvo namie. Tai, sakė, su
šokta naudugniausiais tyrinė
jimais. 

• 
Dar vienas veikėjas 

nužudytas. 

BOLŠEVIKU VALDŽIA AR
ŠESNĖ UŽ CARIZMĄ. 

N 

Cbicagoje vieši grafas T]ja 
Tolstoi, žinomo mirusio rusu 
rašytojo- Leve Tolstojaus su
nūs. Jis! cia atkeliavo turėti 
paskaitas apie Rusiją. 

Laikraščių reporteriams 
apie Rusijos bolševikus jis 
taip sakė: 

4 ' Jei Amerikos darbininkai 
nori patys save padarytį ver
gais, jie gali čia įsisteigti bol-
ševikizmą. \ v 

"Visi radikalai, katrie noH 
sovietinės valdžios formos, 
turi žinoti, jog šiandie Rusi
joje darbininkai su prievarta 
statomi prie darbų dirbtuvėse 
ir iuri dirbti apginkluotų ka
reivių priežiūroje. 

"Šiandie Rusijoje išnykusi 
visokia laisvė 
vergija. Rusijoje po bolševikų 
valdžia gyventi toli aršiau, 
kaip ki tuomet valdo vau jant 

Indianapofcs, Ind., kovo 29. 
—Čia paskelbtos ir po valsti
jas distriktų prokurorams iš
siuntinėtos pavardės angleka-
syklų kompanijų savininkų ir 
anglekasių organizacijų vir
šaičių, kuriuos nesenai fede-
ralė grand jury padavė teis
man už suokalbiavimus. Jų 
suokalbiavimas- buvo remia-
mas svarbiausia tuo, kad pa
didinti anglims kainą, paskui, 
kad priešginiauti visokiems 
vyriausybės parėdymams, pa
remtiems Leverio įstatymu. 
- Paduotų teisman operatorių 
yra valstijose Indiana, Illinois, 
Obio ir vakarinėj Pennsvlva-
nijoj. 

Paduotas#teisman ir John L. 
Lewis, internaeijonalis angle
kasių organizacijos preziden
tas, sekretorius-iždininkas 
VVilliam Green ir visa eilė ki
tų. 

Paryžius, kovo 30. —* Laik
raštis Le Journal rašo, kad 
Vokietijos militaristinė parti
ja paslapčia dirbdina Vokie
tijos armijos reorganizacijos 
pienus. 

Laikraštis sako, kad tas iš
vilkta eikštėn po nuodugniau
sių tyrinėjimų. Ir patirta, 
kad tik vienoj Bavarijoj yra 
galimų sumobilizuoti 600,000 
vvru. 

-Kita* laikraštis Petit Pa-
risien pažymi, kad prancūzų 
vyriausybė kreipsis į talkinin
kus su pasiųlymu uždrausti 
vokiečių vyriausybei siųsti sa
vo kariuomenės dalis taikos 
sutartimi pažymėton neutra-
lėn juoston. 

# 

BOLŠEVIKAMS TEKĘ " 
112,000 NELAISVIŲ. 

Nuo Tornado žuvo 
Daugiau 100 žmonių 

KELI ŠIMTAI ŽMONIŲ 
SUŽEISTA. 

Chicagoje žuvo keli žmonės. 

Londonas, kovo 30. — Iš 
Maskvos pranešama, kad per 
6 savaites veikimo prieš gen. 
Denikiną bolševikai paėmę ne
laisvėn 12,000 oficierų ir 100.-
000 kareivių. 

Skundas prieš operatorius ir 
anglekasių viršaičius pakeltas 
ir liepta juos suareštuoti kaip 
kartas prie balandžio 1 d., 
kuomet baigiasi anglekasių su 
operatoriais s^nas kontraktas 
ir turi but padarytas naujas. 
Taigi, imamasi priemonių, 
kad sulaikyti nuo streiko an-

STREIKUOJA VIRĖJAI IR 
PATARNAUTOJAI. 

glekasius. 

Congress viešbučio restora-
ue sustreikavo valgių gamin
tojai ir" patarnautojai; nes 
viešbučio valdyba prašalinus 
iš darbo kelis iš jų tarpo. 

Viešbučio prižiūrėtojas pra-

tenkinti užmokestimi, valan
domis ir darbo sąlygomis. 

, 
Vakar iš pietvakarų šono 

atūžė baisi vėsula, vadinama 
tornado. Praūžė per Elgin, 
Melrose Park, Evanston, Wil-
mette ir per kitus Chicagos 
priemiesčius. Palietė ir Chica-
gos kaikurias dalis. 

Pačiam Chicago ir apylin-

ožeras Michigan išgelbėjo Clii-
cagos priemiesčius nuo bai
sesnio sunaikinimo. 

Sako, nuo ežero visuomet 
pučia vėsus vėjas. Kuomet 
Įsisiautusi tornado susiduria 
su vėsiuoju oru, tuojaus ne
tenka savo pragaištingų spė
kų ir pertraukia naikinimo 
darbą. i 

Dunninge ypač butą daug 
baimės. Nes pamišėliai įstai
gose buvo pakėlę baisų rėks-

kęse užmušta 28 žmonės ir mą, kuomet trobų sienos ėmė 
daugelis sužeista. Kitose vie
tose žmonių aukų skaitlius sie
kia daugiau šimto. Sužeistie
ji apskaitomi šimtais. 

Vėsula sunaikino arba ap
griovė tūkstančius namų, baž
nyčių, teatrų, bankų ir krau
tuvių. Nuostoliai apskaitomi 
milijonais. 

braškėti nuo vėsulos. 

Nešama pagelba. ' T 
Tuojaus po tų baisių 

laimių iš visų pusių pasigirti i 
šauksmai pagelbos. Nepalies
tų vėsulos miestelių žmonės 
kuoveikiaus suorganizavo grei 
tosios pagelbos būrius. Dau-

Iš Chicagos priemiesčių: Raliui žmonių parūpino pasto-
daugiausia nukentėjo Dunning, £C-. 
ir Norwood Park. 

• 

Bolševikai netekę Odessos. 

Paryžius, kovo 29.—čia uk-
ralnų misija gavo žinių, kad 
ukrainų nacijonalė armija, va
dovaujama generolo Pavlenko, 
paėmė nuo bolševikų Odossą. 

Tliurlese nežinomi piktada
riai aną naktį į namų prieangį 
pasišaukė Jamesą McCarthy ir 
ant vietos nužudė. 

McCartliy buvo jaunas duon
kepis, žinomas ten airių tarpe 
veikėjas. Pastaraisiais laikais 
jam buvo pranešta, kad jis bus 
užpultas. 

>> 

PRANCŪZAI NEAPLEISIĄ 
SIRIJOS. 

Paryžius, kovo 28. — Pran
cūzų užrabežinių reikalų ofi
sas paskelbė, kad (prancūzų 
kariuomenė neapieisianti Siti-
jos, nežiūrint arabų reikalavi
mo. Nes prancūzai, sako, gra
žiuoju sugyvena su nauju Si
rijos karalium. 

carui. 
Toliaus Tolstoi sakė, kad jis 

netikįs jokia vyriausybe, nes 
pastaroji visuomet paremta 
ant prievartos, gi prievarta 
žmogui esanti neteisėtas daik
tas. 

Tolstoi pasisakė, kad jis ne
sąs socijalLstas. Socijalistai 
paskirsto žmones į -luomus ir 
nuolat žada darbininkams ro
jų. Tokiais pažadėjimais jis 
netikįs. 

Sakosi jis esąs individualis
tas. Neturįs jokio kitokio pei
lio, kaip tik iš paskaitų apie 
Rusiją. 

PARLAMENTAS PAREMIA 
UŽRUBEŽINC POLITI

KA 
P 

Ir dar sakoma, kad Prancu 
zi;a nėra militaristinė. 

Paryžius, kovo 30. — Kuo
met aną dieną Prancūzijos 
premjeras Millerand parla
mente išdėstė prancūzų vy
riausybės politiką užrubežiuo-
se ir pasakė apie tos politi
kos padėtį, parlamentui pati
ko vyriausybės veikimas. 

Tad tuojaus 518 balsų prieš 
70 parlamentas išreiškė pasi-

(fyvuoja t i k j 1 ^ ^ 1 1 1 1 ^ ^ » W * * 
Pirm balsuosiant 

darni debatai apie 
padėtį užrubežiuose. 

Protestantai prieš turkus. 

Debatų metu atstovas Bellet 
pranešė, kad 125 amerikoniš
ki protestantų vyskupai krei
pęsis į prancūzus nors kartą 
pabaigti visus reikalus su 
Turkijos viešpatija, kuri vi
sais amžiais pasižymėjusi krau 

buvo ve-
praneuzų 

PALEISTAS RUMUNIJOS 
PARLAMENTAS. 

Bukareštas, kovo 30. — čia 
paleistas rumunų parlamentas. 

geringumu. 
Protestantai didžiai neap

kenčia turkų, nes neleidžiama 
armėnų tarpe darbuoties jų 
uiisijonorianis. Tuo tarpu 
protestanh) vyskupams labai 
norėtųsi protestantizman at
versti visus armėnus. 

Dažnai protestantai tad ir 
skelbia net nebūtų daiktų 
prieš turku*1. Jei kartais tur
kai nužudo kelis armėnus, 
tuojaus paskleidžiamos žmios 
apie tūkstančių nužudymą. 

Nors turkai yra kraugerin-
gi, krikščionybės priešinin
kai, bet jie skaitosi krikščio
nims artymai. Protestantai 
su ta dorybe prasilenkia. 

J ie sako, kad nei vienam 
prancūzui nepąduosią rankos, 
jei prancūzai draugingai ap
sieisią su turkais. 

Trukšmas prieš princą Feisal. 

Princas Feisal jau senai pa
skelbtas Sirijos karalium. Bet 
jam karališkumo nepripažįsta 
Prancūzija, kaipir Anglija. 
Atstovas Lenail piktai užsi
puolė prieš tą princą. Sakė, 
jis tokiuo savo pasielgimu 
kursto Sirijos ir kitų vietų 
gyventojus prieš prancūzus. O 
juk Prancūzija senai esanti 
Sirijos gyventojų globėja. 

• 

Buvęs premjeras Briand sa
kė: 

" Je i mes nebusime Sirijoj ir 
Cilicijoj, tai kasgi tenai tuo
met bus! Tų šalių gyventojai 
pirm karės maldavo Europos 
išgelbėti juos iš po turkų 
jungo. 

Pašaukti kareiviai. 
m 

Labai nukentėjo miesteliai 
Melrose Park ir Elgin. Vienur 
žuvo 10, kitur 7 žmonės B*Ur 
gelio žmonių dar nesuranda
ma. Tuojaus imta ardyti su
griautų namų griuvėsiai. 

Vienur ir kitur palaikyti 
neša, kad streikas yra sim- j tvarką ir apsaugoti žmonių 
patetinis, nes darbininkai pa-1 mantą pašaukta valstijos ka

riuomenė, kuri patri oliavo, 
tamsiose gatvėse. 

Išliko vos kelios elektros 
šviesos ir keli telefonai. Gat-
vekariai nevažinėja. Geležin
kelių bėgiai vietomis užversti 
griuvėsiais ir medžiais. 

Griuvėsius ardyti pašaukta 
buvusieji kareiviai ir atsar
ginė milicija. Ieškoma žmonių 
aukų. Kareiviai stipriai ap
saugoja apgriautas krautuves 
ir įstaigas nuo plėšikų. 

Nekentėjusiose vietose ant 
greitųjų įsteigta Raudonojo 
Kryžiaus stovyklos. Pakilo 
darban gydytojai ir nursės. 
Netek usjems pastogės žmo
nėms ant greitųjų parūpinta 
prieglauda. 

Kaipir taką padarė. 

Vėsula ne visą Elgin palietė. 
Tik viduriu per kokius 200 
jardų plačiai padarė kaipir 
taką, paskui save palikdama 
sunaikinimą. , 

Pakliudė operos trobą, vie
ną kongregacijonalų maldna-
mį ir kitus nuirus, neskaitant 
daugelio gyvenamų namų. Vis
kas paversta griuvėsiais. 

Sveikumo komisijonierius 
Robertson į nukentėjusius 
priemiesčius pasiuntė būrį gy
dytojų su siaugotojomis. 

Šiandie miesto trayba ap-
gaJvp* reikalingą- čfreitą pa
gelba nukentėjusiems žmo
nėms. Tam tikslui bus rei
kalinga daug pinigų. 

Vėsula atūžė iš toliau. 

Ta vėsula baisiai palietė 
valstijas Michigan, Obio, Min
nesota ir Indianą. 

Sulig naujausių pranešimų 
štai kur kiek žmonių žuvo: 

Chicago ir apylinkėse 28. 
Georgia 40. 
Greenville, Obio. 16. 
Fenton, Mieli. 7. 
West Liberty, Ind. 7. 
Alabama 5. 
Zulu, Ind. 3. 
Hart, Mich. 
S t Louis, Mo. 1. 
East Troy, Wis. 1. 

1. 

TRUKŠMAS PAKELTAS 
PRANCŪZIJOJE. 

Talkininkų komisija surado 
daug ginklų Vokietijoje. 

Prancūzija turi but laisva. 

" J e i pergalėjusi Prancūzija 
negali pati savęs paliuosuoti 
ekonominiai, tai ji visuomet 
bus nugalėta. 

"Prancūzijai Cilicija reiškia 
medvilnę ir kitokius turtus. 
Feisal'ui bus gerai tenai gy
vuoti kaipo administratoriui, 
bet ne karaliui, Prancūzijos 
priežiūroje. Šiandie jis peržen
gė savo rolę. Jį kiti pastūmė
jo ton jam netinkamon rolėn. 

Paryžius, kovo 29.—Čia, pa
keltas naujas trukšmas, jog 
nekuomet negalima pasitikėti 
vokiečiais. Nes vokiečiai pasi
rodo nepataisomi ir reikia jų 
saugoties. 

Ligšiol dar labai menką da
lį taikos sąlygų pildė vokie-
v • 
c i a i . . 

Kad tuo tarpu talkininką 
komisija šalimais Berlyno to-

, mis dienomis atrado 12,000 
Melrose P f ^ P ^ e t ė / ^ a ; tricolinių anuotų ir 6,000 K 

tuvu. 
Tai visa buvo paslėpta nuc 

komisijos. 
Sulig taikos sutarties, Vo

kietija tų armotų gali turėti 
vos 204. Gi lėktųvų nei vieno. 

Šiandie prancūzai šaukia, 

rinę dalį. Aipgriauta Švenč. 
Širdies bažnyčia. Sužeista trys 
kunigai parapijos troboje. Baž 
nyčios varpas, sveriąs tonąv 

nutreaiktas už šimto pėdų. 
Vėsulai draugavo stiprus 

lietus. Prieš, tą gaivalą neat
laikė nei stipriausi medžiai. 
Viską traškino, laužė, 

Daug nukentėjo šiaurinės 
ir vakarinės dalys Chicagos. 

Ežeras atėjo pagelbon. 
Iš oro biuro pranešta, kad 

kad jų baimė vokiečių buvo ir 
yra pamatuota. Nes tas šian
die pri rodoma faktais. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

i 
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"DRAUGAS" 
Btna kasdieną Išskyrus nedėldienius. 

P K R N O I E R A T O S KAINA: 
( S I C A G O J IR C*SI*:NYJ"E: 

M e ^ m s f «0O 
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BTJTV. VALST. 
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P r e n u m e r a t a mekasi iškalno. Lai
kas skaitosi nue užsirašyme 4ienos na 
n u o Naujų Metų. Neria* persaaiayti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Finišai geriausia siųsti i šper . 
kaat kraseje ar exprese "Meney Or-
der" arka įdedant pinigus 1 regis
truotų laiškų. 

"Draigas" PukHshing Co. 
1800 W 46th St. Gkicaffo, BĮ. 

Telefonas McKialey 1114 

* 

Karės Pamokslas 
Socijalizmui. 

Karei pasibaigus vokiečių 
socijalistai meilinasi .Amerikos 
sočijalistams: ir K. Kautsky 
ir E. Bernstein ražo meilingus 
laiškus p. Sehleisinger'iui 
Tarptautinėms Moteriški; Kubų 
DarbininkuUni.jos pirmininkui 
Amerikoje. Stebėtina, kad a-
budu žynius vokieėiu socija-
listaį 1920 metais išreiškia 
pačioje stambiausioje vietoje 
tą mintį, kurią Benediktas 
XV išreiškė 1919 metais, bū
tent, kad liūdna yra, jog karė 
sukėlė neapykantą tarp tau
tu, ir labai sutrukdė bendrą 
žmonių giminės sutartį dar
buotis išvien civilizacijos tik-

Žinant kaip socijalistai )«-
jo skaityti katalikišku raštų 
negalima Įtarti, buk Kautsky 
ir Bernsteinas pasinaudoję 
popežiaus mintimis. Ne, čia 
dalykai ėjo kitaip. Gyvenimas 
padaro kartais tokių aiškiu 
daigtų, kad kiekvienas mo
kantis nors kiek žiūrėti žmo
gus turi juos pastebėti. Tau
tų neapykantos, neužsiviežinio 
ir nepasitikėjimo padidėjimas 
karės laikais yra tokis didelis, 
kad jo gali nematyti vien tik 
aklas žmogus. 

Taip pat aišku, kad tie blo
gieji jausmai trukdo civiliza
cijos ėjimą pirmyn. Ir mes ir 
socijalistai vienaip norėtume, 
kad civilizacija eitų geryn, 
kad piktybė su kerštu ir n<>-
užsitikėjimu eitų mažyn, kad 
žmonės vėl atsimintų esą bro
liai. 

To paskutinio sakinio, neiš
tarė nei Kautsky nei Berns
teinas. Socijalizmas stovi ant 
kovos, ne ant brolybės. Čia 
prasideda skirtumas tarp.kri
kščionių ir socijalistų, nes 
krikščionija stovi ant broly
bės, ne ant kovos. 

Tik reikia pasidžiaugti, 
kad kovos dvasia žymiai su
mažėjusi abiejų vokiečių so-
cijalistų laiškuose. Vokiečių 
socijalistai jau tiesia ranką 
Amerikai, nors žino, jog A-
merikos kariuomenė suklupdė 
Vokietiją ir padarė tą, kad 
Vokietija turės išmokėti tal
kininkams kelias dešimtis mi
lijardų, tat reiškia, turės ati
duoti pergalėtojams keleto 
metų visų darbininkų uždar
bį. .Jeigu tai]) dalykams esant 
vokiečių socijalistai nekalba 
apie kovą, tai ženklas, kad jie 
suprato, jog žmonių sugyveni
mas statomas ne vien ant ko
vos. 

Brolytis žodžio jie dar ne
drįsta ištarti, nes tat butų 
perdaug klerikaliska, bet so

lidarumą ir Kautskys brangi
na labiau negu kovą. 

Kaip tikėjimas į vieną Die
ve ir dužios amžmybę yra ka
talikų tikėjimo pamatas, taip 
tikėjimai j kovą buvo socija
lizmo, ypač Marksinio, pama
tas. Bernsteinas buvo išdrįsęs 
apie to pamato vertę abejoti 
pirm trisdešimties, maždaug, 
metų. Kovos ir karės brangi
nimas ypač buvo stiprus Vo
kietijoje. Šita karė įtikino vo
kiečius socijalistus ir nesoci-
jalistus, kad kova nėra taip 
gera, kaip jie tikėjosi. 

Butų didelė klaida svajoti, 
buk socijalizmas jau slenkąs 
artyn prie krikščionijos. J is 
tik atsižada nebetinkančių se
nu; obalsių. 

Antrasis socijalizmo pama
tas buvo, kad negalima yTra 
sutartis tarp žmonių turinčių 
priešingus interesus. Šiandien 
Amerikos darbininko interesai 
yra tiesiog priešingi Vokieti
jos darbininko interesams. Jei 
Vokietija taps priversta pil-
dvti Versailles'o taikos su-
tartį, tai Amerikos darbinin
kai turės iško gauti didesnes 
algas. Betgi vokiečių socija
listai nori išvien eiti *q A-
merikos socijalistais. Tat ky
la klausimas, katrie dabar at
sižadės savo šalies darbinin
kų interesų? 

Jeigu jie tą klausimą išgirs
tų, tai abeji pakeltų baisų 
protesto triukšmą. Bet triukš
mas nepanaikys interesų prie
šingumo tarp Amerikos ir Vo
kietijos darbininkų; nepanai-
kys fakto, kad Vokietija per
galėta, ir kad turi savo už-

« 

darbi atiduoti pergalėtojams. 
Triukšmas yra tiek geras, kad 
apseina be proto. 

Vietoje triukšmo panaudo-
j ap t protą ir soči jalistams pri-
seitų pripažinti, ka<l sutartis 
yra galima tarp žmonių turin
čių priešingi] interesų. To nie
kada iki šiol nepripažindavo 
socijalistai, ypač vokiškieji. 
Jei tat dabar Kautskvs su 
Bernsteinu tiesia ranką Ame
rikos darbininkams be slapto 
tikslo šituos prigauti, tai at
sisako nuo antros socijalizmo 
klaidos, garsinusios iki šiol, 
kad priešingų interesų žmo
nės negali tartis niekuomet. 

Savo sistemos pamatą, t. y. 
įtikėjimą į visagalinčią kovą 
ir i netralėjimą tartis su prie
šingų reikalu asmenimis, soci
jalizmas buvo paėmęs %iš zo
ologiškos J)arwino pažvalgos, 
kuri buvo jauna, kuomet Mar
ksas statė savo socijalizmą. Ši
ta didžioji karė visais savo 
žiaurumais parodė mokan
tiems žiūrėti, kad pamatinis 
dvilinkas socijalizmo įtikėji
mas j Darvviną yra klaida. 

Visi pasižymėjusieji socija
listai nepasakys to, nes jie 
niekuomet nemėgxlavo atgai
los, mokinančios žmogų pa
matyti savo klaidas i r patai
kyti jas. 

Brolybė, kito žmogaus rei-

Lietuvos Vaikučiams į Pagelbą. 
Atsistantant Lietuvai iš 

griuvėsių ir baigiant žengti į 
laisvę, visų tėvynės veikėjų 
pirmoji doma kreipiama į Lie
tuvos vaikučius. Reikia jiems 
gerų mokyklų ir gero auklėji
mo. Reikia visųį^irina priglau
sti daugybę našlaičių, karo au
kų. Reikia jiems parūpinti tin
kamų auklėtojų, mokytojų, ku
rių ir-gi Lietuvoje dar taip ma
ža. 

Nenuostabu, kad tais reika
lais tėvynės veikėjai šaukiasi 
savo brolių amerikiečių pageĮ-
bos, kurios davimas—tai tik 
priedermės išpildymas. Gerb. 
Žemaičių Kapitulos prelato 
kun. P. Januševičiaus balsas 
ypač yra iškalbingas ir verste 
verčia mus užsimąstyti apie 
tėvynės reikalus. Kaip mato
me, dar plati dirva bus ir Tau
tos Fondo šelpimo skyriui—iki 
kol Lietuvos našlaičiai nebus 
priglausti ir aprengti; o ypač 
Tautos Fondo Kultūros sky
riui, iš kurio turėtų susilaukti 
gražios paramos panašios 
įstaigos, kaip prelato Januše
vičiaus įsteigtoji Katechiečių 
prieglaudų ir vaikų darželių 
vedėjų kursai. Gal gerb. 
- D r a u g o ' ' redakcija neatsisa- ^ U f t e k g R s a k i u N k a H 
kys indeti savo skiltys na kun. ff b a ž n V ( , i u , k a i m u 8U(, h | . 
prel. Januseviciaųs laišką ir 

draugijų, vakarų ir tt. Iš įvai
rių pusių matyti, kad Dievo 
Apveiada pati gina Lietuvą ir 
nori, kad ji atsigaivintų.—Iš 
Žemaičių Seminarijos išėjau 
praėjusiais metais. 

Kas del atmosferos,—žiema 
prasidėjo anksti, prie* Visus 
Šventus,—šiandie lija,—ar bus 
greitu laiku pavasaris? Neži
nia. Didelių šalčių nebuvo, gal 
ir nebus. Šv. Kazimiero Ui-ja 

pečių;—visa tai matydama* 
pasiruošiau įkurti "Vaikelio 
Jėzaus' y dr-ją, kuri rūpintus 
beturčių-—vargšų priežiūra,— 
jau "ačiu Dievui' ' turiu įsikū
rusias 6 moterų konferencijas 
ir 2 vyrų,—prieš Kalėdas "Vai 
kelio J ėzaus" dr-ja 14-XII 
įtaisė: "Beturčių ir vargšų" 
dieną-šventę, surinkome šiek- išaugo į didelę įstaigą: turi sa 
tiek aukų,—aprūpinome 500 |vo spaustuvę, knygyną, visas 
vargšų,—daliar norime įtaisy
ti vaikų prieglaudų ir darbo 
namų, bet trūksta lėšų, ta ig i , 
ar negalėtumėte, Mylimieji, ir 
šiuo žvilgsniu mums padėti sa
vo aukomis anapus jūrių-ma-
rių-vandenėlių ? Busime labai 
dėkingi. Skaudu žiūrėti, ma
tant semitus, turinčius daug 
įvairių prieglaudų, dirbtuvių 
ete , lenkus, varančius savo agi
taciją,—lietuvius-gi miegan
čius labdarybės srityje. Tuo 
tarpu eina Ltetuvos atstatymo 
d a r b a s . . . Pačios įstaigos ne 
a t s i r a s . . . Reikia jas t ve r t i . . . , 
—be jų vargiai tepasisektų at-
statvmo darbas. s 

Dabar nors trumpai apie 
Lietuvą ir Kauną. Kiek tėvynė 
—Lietuva iškentėjo iš rusų ir 
vokiečių pusės ? Nepigu apra-

pamatyti savo klaidas ir pa
taisyti jas yra krikščionies-
demokrato ypatybės. Kova, ki
to žmogaus reikalų nepripa
žinimas ir nemokėjimas iš
vysti savo klaidos yra socija-
listo ypatybės. • 

Abeji pripažįsta visų tautų 
solidarumą, bet krikščionys 
demokratai prideda i j visi; 
luomų, o socijalistai tebedek-
lamuoja apie vienus darbinin
kus, nors vietomis darbininkų 
vardu vadina jau ir valdi
ninkus, ir teatrų aktorius ir 
tuos geležinkelio mašinistus, 
kurie yra nedidelio miesto 
banko savininkai. Nenorėk 
nuoseklumo iš klaidos. 

platesnį paaiškinimą apie jo 
vedamos įstaigos tikslą, veiki
mą ir tvarką. 

Kun. F. K. 
Kun. prelato P. Januševičiaus 

laiškas. 
Kaunas, -20-1-1921) m. 

Gerk, Kunige Fabijonai:— 
Pasinaudoju proga ir rašau 

Tamstai keletą žodžių. Dalykas 
tame: nėra pas mus, kas mo
kintų liaudies mokyklose tiky
bos: pasiruošiau todėl įkurti 
Kaune Apol. Katech. priegl. ir 
vaikų darželių vedėjų kursus, 
kurie pagamintų reikalingi] 
darbininkų. Tų kursų progra
mą siunčiu Tamstai; gal teik
sitės juos paleisti laikraštijoje. 
Gal atsiras prielankių asmenų, 
kurie padės man įvykinti juos 
gyveniniam Pas mus karo su
naikinta; viskas brangu; vie
nam pakelti ir nešti ant savo 
pečių persunku; t a ig i . Gerbia
mieji, padėkite. Ksu dabar Šv. 
Trejybes bažnyčios—prie Se 
minarijos—klebonu, parapija 
didelė, bet susideda iš l>eturčių-
sargų, buvusių fabrikų darbi
ninkų ir tt. Kadangi karas su
darkė visos Lietuvos gyveni
mą, daugelis tiek skurdo ken
čia, kad sunku yra ir apsakyti: 
daug šeimynų ypač priemies
čiuose skursta be darbo ir duo
nos kąsnio; daug ligonių lie jo
kios priežiūros,—daug mirusių 
—lavonų—laikoma po 3—4 
dienas, nes negali surasti ir 
nusipi rkt i "' grabo, *'—daugel i s 
vaikščioja be marškinėlių ant 

ta ; neteko gyventojai savo žir
gelių, galvijėlių, rūbelių,— 
daug jaunų ir senų atgulo ka
peliuose. Nežiūrint į/tai, vis-gi 
patys apsigvnė nuo mirties if 
priešų. Iš Lietuvos nevažia
vau, nuo karo pradžios iki šiam 
laikui buvau prie Seminarijos 
tai Kaune, tai už Kauno,—ma
čiau savo akimis, kaip visi mel
dėsi bažnvčiose su ašaromis 
ypač karui prasidėjus,—na, ir 
išklausė Dievas: per tris be
veik dienas prašalinta rusai; 
per visus kart> metus stebėtinai 
užderėjo javai, jpputės-bulvės, 
—žmonės išmoko dirbti: iš 
šiaudų Imtus, kalinsiąs; iš linų 
ir kitokios medegos apavą; 
pradėjo patys dirbtis: mieles, 
krakmolą, muilą, aliejų ir daug 
kitokių dalykų taip, kad patys 
vokiečiai stebėjos mūsiškių su
manumu ir galiumu. Kai-kurie, 
draskydami žmones ir imdami 
iš jųjų ne žmoniškas rekvizici
jas, sakė: "na , čia bado buli 
negali, nes žmonės gudrus ir 
moka visa, kas jiems reikia, 
p a d a r y t i " . . . Beveik ugnyj'? 
iškilo susipratimas, pradėta vi
sur reikalauti neprigulmybės, 
ir, ačiū Dievui, ją jau turime. 
—Ačiū persigabenimui mūsų 
valdžios iš Vilniaus į Kauną, 
atsigaivino mūsų miestas taip, 
kad visai jau atrodo mūsų mie
stu. Čia reikia pasakyti, kad 
gyvenimas jame pradeda virt i : 
trotuarais žmonės ne žiug-
sniai^ eina, bet bėgte bėga,— 
kaip tikroje sostinėje. Daug tu
rime įvairių įvairiausių dele
gacijų, misijų, susirinkimų, 

Prelato Povylo Ja-
nuševyčiaus Darbas 

—————— 

iŠ Lietuvos sodžių gauname 
linksmų žinių, kad tenai yra 
ką pavalgyti, bet iš Lietuvos 
miestų ateina graudžių balsų, 

kalų pagerbimas, mokėjimas I Daktaras Rokus Šliupas, Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus pir 
miaiinkas rašo apie vabalus, 
kad jie gausiai veisiasi Kauno 
vaikų plaukuose ir pažastėse. 
Buvo žmonių, kuriems išrouė 
grasu įtraukti tą į krutamus 
paveikslus. Kruta, kur bus 
nekrutėję! N> 

Prelatas Januševyčius į tą 
dalyką pažiurėjo kitaip. J is iš 
pačių Kauno gyventojų, taip
gi vargšų, sudarė draugiją ir 
ta aprūpino penkis šimtus 
vaikų, reiškia penkis šimtus 
Lietuvos piliečių, penkis šim 
tus busiančių tėvynės veikėjų. 

Kun. Januševyčius šaukiasi 
.Amerikiečių pagelbos, kum 
Kemėšis prideda, kad nelai-

kas mintyti apie Tautos Fon
do uždarvma. D-ras A.R. Rut-
kauskaš šaukia pagelbos Lie
tuvos miestų vaikeliams, 
D-ras Rokus Šliupas primena 
Amerikiečiams jų išteklių ir 
perteklių. 

Tie vargstantieji Kauno 
priemiesčiuose vaikeliai yra 
ne kas daugiau, kaip darbi
ninkų vaikai. Karas panaikino 
dirbtuves. 

Žydai ir lenkai atsistatė sa
vąsias ir duoda darbo, bei -pel
no jose saviesiems. Lietuviai 
džiaugiasi neprigulmybe, bet 
neturi pinigų dirbtuvėms sta
tyti nei uždarbio duoti lietu
viams. • 

Socijalistai renka gausius 
pinigus ir siunčia juos į Lie
tuvą agitacijai, kad laimėtų 
rinkimus. Prelatui Janušovy-
čiui labiau rupi penki šimtai 
alkanų vaikelių, neturinčių nei 
marškinaičių. Tai ką mes A-
merikos Lietuviai? Ar jau ir 
busime kurti? 

beveik paėmė geležinkelių s!o 
tis,—leidžia .keletą laikraščiu. 
Iš mano parapijos daug yra A-
merikoje; jų kai-kurie rašo, bet 
neperdaug,—paraginkite, ka< l 
rašytų savo tėvams.—Lieku su 
pagarba, 

Kun. P. Januševičius, 
Žem. Kap. Prelatas, 

Kauno H v. Trejybės 
klebonas. 

Pirmieji Kauno apologiecių -
katechiečių, prieglaudų ir 

vaikų darželių vedėjų 
Kursai. 

Tikyba ir dora—tai kiekvie
no žmogaus, kiekvienos šeimy
nos tautos ir valstybės pagrin
das. Tikybos ic doros mokslas 
—tai vienas svarbiausių i<r rei
kalingiausių mokslų. Bę tiky
bos ir doros nėra ir Imli nega
li nei tikrosios laimės, nei tvir
tybės, nei pažangos. Pigu todėl 
suprasti, kaip turi rupi ti minė 
tų dalykų pažinimas ir valsty-
Ik'ins ir tautoms, ir šeimynoms 
ir kiekvienam doram žmogui, 
ypač mūsų krašte šiuo atsista
tymo, prisikėlimo laiku. 

Tikybos ir doros mokslu pla
čiausiu keliu eina per bažnyčią, 
ir mokyklą. Nuo gero tikybos 
ir doros mokslo nustatvnio mo-
kyklose ir vaikų prieglaudose 
pridera ir pavienių žmonių, ir 
šeimynų ir tautų, ir valstybių 
ateitis, pasisekimas, laimė. Xe 
nuostabu, kad gerai sutvarky
tų valstijų mokyklose tikybos 
ir doros mokslas turi pirmąją 
vietą. 

Mūsų krašte tikybos ir doros 
mokymas negali pasigirti nei 
savo tobulybe, nei pasisekimu, 
nei pagarba bei tvarka, nes 
daugelyje vietų jis eina ne taip, 
kaip jam reikėtų ir eiti pride
rėtų: vienos mokyklų visai ne
turi tikvbos ir doros mokinimo 
dėlei mokytojų trukumo; kito
se jis eite eina, 1x4 nevykusiai, 
—nepedagogiškai. Pavyzdžiui 
sakant, dienotvarkėje vaikai 
mato tikybos, i r doros pamokas, 
liet praktikoje dažnai jų visai 
nemato: kartais jos \)una, kar
tais visai ne,—nes tikybos bei 
doros mokytojas—kunigas dė
lei pastoracijos pareigų kar
tais ateiila į mokyklą, kartais 
ir visai neateina. Tokiu būdu 
vaikai iš mažatvės įsivaizdina, 
kad tikybos ir doros mokslas 
nėra tiek svarbus, kiek skelbia 
Bažnyčia, kiek kiti mokslo da-
lykaiį nes jis gali būti aplei
džiamas, jo galima nesimokin-
t l . . . Nenuostabu, kodėl iš mū
sų mokyklos kartais išeina vai
kai tikybos ir doros žvilgsniu 
su keista nuomone ir nukrypu
sią dora. 

(Daugiau Bus.). 

Esmu įsitikinęs, jog be or
ganizuotos pagelbos sugrįži
mui tiems žmonoms, kurie ga
lėtų buti naudingais Lietuvo
je, męs nesusilauksime įžy
mesnio žmonių skaičiaus, ku
rie parkeliaus Lietuvon. . 

Čion reikalinga yra įvai
rių draugijų pagelba, pasma
ginimas ir todėl patarčiau vi
soms, kurioms -tat gali rūpė
ti, draugijoms šis klausimas 
apsvarstyti ir savo nuspren
dimus, kas šiuo momentu rei
kėtų padaryti, neatsisakyti pri 
siųsti Lietuvos Atstovybei, 
kad paskui suradus jau tin-
kamiausį būdą, kaip geriausia 
padėjus tiems visiems, kurie 
nori, bet dėlei stokos pinigų, 
negali grįžti Lietuvon. 

Liet. Atstovybė Amerikoje. 
(Pasirašo) J . Vileišis. 

Generalis Lietuvos Atstovas. 

riASTBl^^STSTEn 

Vyrų ir Moterų Rubį Kirpi
mo ir DtugHUig Mokykla. 
Musųs latema ir m o k y m o būdu jųe 
trumpu laiku iSmoksite vlao ama

to. 
Mes tur ime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, des ign in* ir s iuvimo 
skyrius, kur kiekvienas s a u n a »eros 
praktikos bes imokindamas . 

Visuose s iuvimo skyriuose masinos 
varomos e lektros Jle*a. 

Kvieč iame kiekvieną ateit i bile ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais , pa
sižiūrėti Ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterna daromos sul ig mieroa, vi
sokio st i l iaus ir dydžio i i bot kur io j 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. P . Kasnicka, Vedėjn* 
190 N. STATE S T R E i - T . CJIICAOO. 

Kampas Lake S t . ant 4 tu lubų 

ttf- mm.*-
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UŽSIRAŠYK 
LIET. LAIKRAŠČIĮĮ 

I • 
I 
I • • 
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"KARIŠKIŲ ŽODIS" 
išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei metų 
$1.00. 

" L A I S V Ė " Krikščionių 1 
Demokratų Parti- j 
jos organas išeina g 
Kaune — dienraš- 1 
tis — metams $10.00, ! 
pusei metų $5.00, § 
1 mėnesiui $1.00. 

Prenumeratas siųskite: 

Lithuanian Sales 
Corporation, 
» 

414 Broadway, 
Boston 27, Mass. 

i 

i 
i 

Su 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markei Str. 
PottsrUle, P e a n a . 

v isomis l igomis pr i ima 
N u o 8 iki l t vai. ryto 
Nuo 1 iki S vai. po platų 
N u o € iki 8 vai. vakarą. 

I 

{ { » • • • • • » » » » » • » » » » • 

nuo 

I 
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* -
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto Iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą. 

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

• 

i 
• 
1 • 
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LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE 

ŠIMAS. N 

a Dėlei suradimo pagelbos no
rintiems grįžti Lietuvon. 

Paskutiniu laiku susirado 
daug lietuvių, kurie norėtų su
grįžti Lietuvon, bet nelaimė 
kas iš jų nėra susitaupę tiek 
skatikų, kad be didelių sun
kenybių galėtų patįs uz kelį 
apsimokėti ar kitas išlaidas pa 
kelti. Keletas darbininkų yra 
jau atsikreipė į Lietuvos At
stovybe Amerikoje, prašyda
m i / k a d vyriausybė juo,, su--
šelptų, bet ,tam tikslui nus
kirtų sumų nėra. 

• • • • 
1 
I • • • 

Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas D idmies t j j : 

29 South La Salle Street 
Knmbaris 324 

Tel. Central *390 

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

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgai 
Boselaade: 14908 80. AUeblffsa Ava 

TelefMUM Pollman 348 ir Pailsi— 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketverto vnkake na* 8188 Iki 7:(H 
TIIICIBII I š r i s 788. 

sas » » » » » » • » » » mmt 

J. P. WAITCHES 
ATTOKKET AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STREET 

7S6 W. ISth MTREET 
CHICAGO. 

HcKinley 43S« 

• • 
I • • • 
8 • 
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• 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIGAGO, ELLOrOIS 
Telefonas Tardą 5088 

Valandos: — 8 lkl 11 l# ryto; 
6 po platų iki S vak, Nedėl io
mis nuo 6 iki 8 Tai. v a k a r ą 

3C 

DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2201 We»t 22nd St. 

Kampas S. Leavitt St. 
Telefonas Canal 6222. 
Valandos 1—b ir 7 iki 9 vakare. 
Rcsidensija: 

3114 W. 42nd St. 
Telefonas McKinley 4988 

Valandos: iki 10 išryto. 

•SS 

s 
S. D. LACHAWICZ 

Lietuvye Oraboriua patarnauju, laido
tuvėse ko pi Klausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite ussaatdlati. 

p l 4 W. 23 PI. Chicago, UI 
TeL Ganai ! ! • # . 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

M SO. LA SALLB S T R E B T 
Gyvenimo Tai. Humbold t 8? 

Vakarais 2911 W. 22-nd Btreat 
Tel. l tockwel l 4889 

CHICAOO, ILL. 

1 

1 

LIETUVOS KAIMO (SODŽIAUS) IŠEIVIAMS. 
Lietuvos Valstybės kūrimas priklauso nuo jo kaimo. K a i m o g e 

rovė ir jo pažanga tai pamatas, ant kurio iškils jos tvirtasis rūmas. 
Del to svarbu, kad mūsų kaimas greičiau atbustų iš savo m i e 

go, kad jo paslėptosios jėgos atgyta naujam kūrybos darbui, kuria 
reikalingas šimtu ir tūkstančių darbuotojų. 

Pakelt i iš -griuvėsių mūsų krašto ukį kultūringų šalių pa
vyzdžiu, sutvarkyti jo vidaus jėgą — vietos savivaldybę ir v i suo
menės darbą — štai artimieji ka imo kul tūros darbo uždaviniai. 

Jų yra pasistatė kaimo pažangos darbuotojai. J i ems vykdyti 
g imė provincijoje (Šiaul iuose) "Sietynas", dvisavait inis koperaci-
jos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio gyvenimo žurnalas 
( la ikrašt is ) . Susispietusios aplink j j mūsų provincijos žymiosios 
jėgas, tvirtai yra pasiryžusios atgaivinti musy apgriuvusį ir pur
viną kaimą, taip kad jame butų šviesu, gražu, švaru, sotu ir kul
tūringa. 

T a m tikslui pasiekti reikalinga, kad plačiosios minios gre ič iau 
persiimtų tomis kultūros idėjomis ir mint imis ir prisidėtų savo 
jėgomis bendram kūrybos darbui. Taigi svarbu: kad tas ka imo 

"kūrybos laikraštis plačiau pasklystų po mūsų užrukusias ir t a m 
sias grįčias. 

Mūsų kaimo išeiviai, svetur supratę didėlę kul tūros re ikšme 
turėtų ateiti pagalbon, užsakydami "Sietyno" eavo g i m i n ė m s ir 
pažįstamiems. Vienu savo dolierių jus netik padarytumėte 
v iskiams smagumo, bet dar nejučiomis praskle i s tumėt 
spinduliams duris j savo tėviškės kaimelį . 

, Ypačiai reikalingi butų tokio su ie lp imo laikraščiu žemaičiaU 
kurie kultūros žvilgsnis nesulyginamai toliau 
taičius. 

sa-
kulturos 

atsi l ikę už aukš -

Siuneiant "Sietynui" pinigus reikalinga sykiu nurodyti ir ad
resas, kam siųsti "Sietynas". 

Vi 1 dolierį "Sietyną" gauti galėtų m e t a m s 1 ėmėjas- pusei 
metu du nuėja i ; ketvirčiui — keturi ėmėjai . 

Be to "Sietynas" apsiima už 1 dolierį suteikti Lietuvos išeiviams 
•vairių sinių apie jų giminės ir pažįstamus Iš .Šiaulių upskrit ies nesu
radus gi jų-paskelbti paieškoj imą savo laikrašty; paieškoj imų skel
bimai priimami ir iš kitų apskričių. Adresas: 
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Kiti laikrumfai prašomi atsls|itti|adinU H 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
W E S T V I L L E , ILL. Brazaičio. J i s apleido mus. 

Gaila, geras buvo žmogus, o ki
to-dar neturim. 

Mainerio pat i . 
Gavėnios metu visur aptyla 

visokie pasilinksminimai. Tik
tai pas mus mažai kat r iems 
ats imena tas laikas. Pasilink
sminimo Kliubas linksminasi, 
šoka. Apšvietos Moterų drau- Kovo 21 d. ukrainu svetai-
gija taip-gi neatsi l ieka; rengia nėn buvo sušauktas visatiuas 

YOUNGSTOWN, OHIO. 

nepadorius perstatymus. 
Kovo 6 d., t. y. kada pas 

mus lankėsi Lietuvos Misi
jos narys, niaj. Pov. Ža-
deikis ji buvo surengus Maeo-
ho teatrą. Visi taut ininkai , so
či jaiistai beį kirkužninkai ir 
kitokie susirinko ten, keršyda
mi tikėjimui ir tėvynei, Lietu
vai. 

Kovo 21 d. a tkar tojo ta pati 
teatrą. Prie to da r parsikvietė 
ir pliovoti Dubieką iš Chicagos. 
Mat, mūsų " a p š v i e s t i m ė s " su 
kunigu kariauja už tai, kam ne 
pagires jųjų nepadorių teatrų 
ir perstatymų. Pyks ta ir visaip 
keršija. Sako, jei t as netiks, 
tai mes parodysime kita, apie 
koki ten popežių. "Apšvies tu-
n ė s " užmiršo, kad ne kunigas 
t ikėjimą įsteigė, bet pats Kris-
tus . 

Viena moterėlė, su savo duk-
tere, persikrikšti jus iš katalikų 
j cieilikes eina dabar t ea tn i loš
t i . Tame šlykštame pers ta tyme 
j i buvo motina Macoho, o jos 
duktė jo mylima. Abi gerai iš 
moko nuduoti i r publikai įtik
ti . J o s begėdiškai minėjo var
dus Je/Ais ir Marija. Dievuliau 
brangus , pamaniau sau. Šian
die tuodu vardu išjuokimui mi 
nėja. Kas žiu mirties valando
je a r teks ištarti . * 

Dar vienas paminėtinas da
lykas iš mūsų " a p š v i e s t u m ų " 
pavyzdžių. 

K a d a Lietuvos Misjos narys 
majoras Pov. Žadeikis važiavo 
iš Danvillės automobiliu* aprė
dytu Lietuvos i r Amerikos vė
liavomis, ir sukėsi į paskirtą 
vietą, tame tarpe viena i« tų 
moterėliu, rengėja to šlykštaus 
teatro, nulipo nuo svetainės ir 
patėmijo, kad pravažiavo ne
papras t a s automobilius. J i ži
nojo, kad išvažiavo parsivežti 
maj . Žadeiki, tai iš apmaudos 
neturėdama ką dary t i ėmė ir 
ištiesė ant lupos savo ilgąjį 
liežiuvį. Tai vis žingsnis pr ie 
" a p š v i e t o s . " Matot, kaip mūsų 
miestelio " a p š v i e s t o s " mote
rys pri ima atvažiavusius iš 
Lietuvos svečius. Atmenu maj . 
Žadeikio kalbą, kada sakė : 
" K u r jūsų meilė prie tėvynės? 
Už ką jus k a u j a t ė s ? " I r pa
vyzdį davė. Sako : " l enka i pa
ėmę .">• Lietuvos kareivius ir 
viena, karininką nuvarė juos j 
Druskininkus. Nuvedę prie iš-
kastos tarife p a k l a u s ė : ' a r at-1 [^»«'^> K " * * * ir J . Ali 
si žadat Lietuvos ir žadate būti 
ištikimi Lenkijai, a r norit eiti į 
tą duobę V Visi suriko 'Neats i 
žadame savo tėvynės P Tada 
buvo sušaudyti i r suversti ton 
duobėn ." Tie kareiviai už tė
vynę ir gyvast is padėjo, o už 
ką mūsų miestelio "apšvies tu-
n ė s " deda galvas f Už neken-
timą to, kas d o r a : jos prieši
ninkės tos meilės. 
Šiomis dienomis mus parapi 

j a neteko vargonininko p. J . 

Voungstovvno lietuvių susirin
kimas, kad galutinai ap ta r t i 
reikalą kvietimo Lietuvos Mi
sijos ir sudarymą stoties L. L. 
paskolai. Pirmininkavo p. Le
kavičius. 

Yisųpirma paduota klausi
mas : ar kviesti Youngsto\vnan 
Lietuvos Misiją. Vienbal
siai nutar ta būtinai kviesti ir 
patikti ją ne taip, kaip suma
nytojų buvo patiekta, bet su di
dele iškilme ir benu. Po šitokio 
nuuirimo, vienas žmogutis at
sistoja ir sako, kad, girdi, tai 
esą nereikalingas daiktas, bet 
dar-gi busiąs blėdingasdarbas. 
Lirdi , ką padarė Tautos Fon
das? tr),5000 dol. išleido šelpi
mui žydų ir tai, girdi, t ikra tie
sa, nes j is apie tai skaitęs lie
tuviškuose laikraščiuose. Taip 
pasakius, kai-kurie ėmė ranko
mis ploti. Susir inkimas pasida
rė neramus. Nežinia kas butų 
iiuvę, jei ne vienas iš susirinku
sių, kurs sekančiai žmogeliui 
pastebėjo: " L . L. Paskolą 
remia visi Amerikos lietuviai: 
ir pras t i darbininkai, ir profe
sijos žmonės. J i e , turbūt, ge
riau išmano už mus. Ta ip kal
bėti gali tik koks lenkbernis 
arba kitoks tėvynės p r i e šas . " 
Po tų žodžių nejauku pasidarė 
žmogeliui ir jo pritarėjams.. 
Matydami, kad nieko nepeš, su
sikūprinę sprūdo iš svetainės. 
Po to SUKI rinkimas apr imo i r 
ėtta* prie^starsTVnio kitų reika
lų. 

IVI pamarginimo ir geresnės 
agitacijos nu ta r ta suvaidinti 
,M\onū•ibtlcija. , , 

Misiją pasitikti ir kalbėti ta
me vakare nutar ta pakviesti 
miesto maojrą, teisėją ir kitus 
žymius valdininkus. 

Nutar ta taip-gi Ohio viešbu
ty j surengti nors nmžą pokilį 
su Įžanga $1.50 asmeniui. 

( ialutinam sutvarkymui viso 
darbo kaslink priėmimo Lietu
vos Misijos ir sudarymą L. L. 
paskolai stoties liko išrinktas 
komitetas iš sekančių asmenų: 
J . Sabel ' io, Pečiulio, Stupinke-
vičio, B. Vaitekūno, Huzinsko, 
Lekavičio, Gudmano, j)-nios 
Kumbauskienės, M. Sibonio, 

REIKALAUJA. 

REIKALINGA PAOELBA. 

Mes siūlome jums pastoviu, 
vieta gera alga, pr i tyr imas ne
reikalingas, dirbti kaipo 

Packieriai 
Truckeria i * 
Prie Mašinų 
Assembleriai 
Langų Plovėjiai 
Pr ie eleveitorių 
Šlavėjiai 
Loduoti į karus 
Šitie ir kiti darbai ir gatavi 

vyrams kurie tur i biskuti pri
tyrimo arba ne. ^ . 

Fabr ikas a r t i Clyborn, Asli-
land ir Belmont linijų. 

Atsišaukite j 
Employment Ofise 

Darbo laike tarpe 8 iki 4:30 
Atsišaukit 

Stcwart Warner Speedometer 
Corp. 

1828 Diversey Parkway. 

Reikalingi Vyrai prie freighto mū
sų Warehouse . Darbas pastovus 50c j 
valanda išpradiios. 

Chicago Stornge & Transfer Co. 
5865 W. 65 Street. 

REIKALINGOS MOTERIS. 

Vedę ar Nevedę. 
Del valymo. Mokėsime $40 

į mėnesį i r valgi. Atsišaukite 
pas šehnyninke. 

OOOPER CARLTON, 
Hyde P a r k Blvd. i r 53čia Gat. 

Šėpų dirbėjiai ir šiaip prie 
medžio darbininkai Švariam 
sanitariškam šviesiam fabrike. 
48 valandos savaitėj , (jeros 
darbo sąlygos. Reikalingi keli 
viduramžiaus žmones pri tyrę 
pr ie assembling mažų dalių. 

Eugene Dietzen Co. 
FuUerton & Sheffield Avės. 

PATO N i c 
fcp I *HI 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vais tas tavo skilviui yra EATO-
MIC. Prašal ina v i sus n e a m t f u m u i 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad r e l ^ p 
kia pamėgint i viena. Parduodama 
pa* visus aptiettonna. 

čiulio. 
Agitacija varyt i ta rpe lietu

viškų žydų per \jų laikraščius 
ankščiau pasižadėjo, ir j au 
darbų varo, pp. Susinau ir Le-
vingston. 

Tat Yougstowno ir apylinkės 
miestelių lietuviai, tėmykite 
laikraščiuose dieiui, kurioje 
Youngstownan atvyks Lietuvos 
Misija. (Vėliau bus pranešta 
per visus laikraščius ir plaka
ta is ) . Kemkime Lietuvos pa
skola, pirkime bonus, neškime 
sykiu su Lietuvos karžygiais 
mus vėliavą. Sutrenkime bal
tąjį arą, kurs šiandie susitepęs 
i uis krauju laiko apglėbęs Ge-

imino kapą. 
Cirinietis. 

Mergaites dirbti ant mažų 
coils. (1 eros darbo sąlygos. 
Darbas pastovus. Pr i tyr imas 
nereikalingas. Ats išauki te : 

3-čįos lubos 

Victor Electric Corporation 
Jackson & Robey Strs. 

VIEŠA PADĖKA. 
Pf r R A H S S * ,AUlJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

R E A L E S T A T E - I N S ' J R A . N C F 

EUROPF *K AMERICA* SUMFAU 
S'tancta Pinigu". Parduoda L? 

N C n A K I J L Š A S 

3249 So H*isied Streef, Chicago IHmois 
T f L E P h O N f BOi i i f -««*t *>* . 

Lietuvos Vyčiu. 4-tos kuopos 
artistams-mėgėjanis ir režisie
riui p . F. Balsiui už vaidinimą 
44Kutų Vain ikas ' ' Visų Šventų 
parapijai kovo 21 d., š. m. 

Vardu Liet. Vyeių 87tos kuo-
Ipos,, tar iame nuoširdžiai ačiū. 

Valdyba. 

D I D E L E S ALGOS D E L 
MERGINŲ IR MOTERŲ. 
Plaukų Taisytojos, Manikuristes, ir 

šiaip del visokio darbo Beauty Shopss. 
Greitas, Trumpos Kursas. Gal ima i š 
mokti į TrLs Savaites. Gauk Diplomą 
ir Gerai a p m o k a m a Darba. Geriau
sia mokykla Chicagroj. 

Madame Gertrudc Hale 
Trečios I.u bos 14 W. Washington St. 

Užsidirbk Mokinantės 

R E I K A L I N G I VYRAI. 
Del l 'akavimo, 
Kal imo. ( 
Pripi ldymo ir paprasto fabriko 

darbo. 
Pastov ius darbas. 
Gera mokest is vyrams su prityri

mu arba be. Atsišaukite: 
3-čios lubos. 

Victor Electric Corporation 
Jackson & Robey Strs . 

REIKALAUJA 

1919 0 V E R L A N D 

P E N K I U P A S A 2 I E R I Ų 
TOURING 

I .almi goiam stovyj. Tur i šiuos 
extra dalykus. Stiklines žiemai 
užlaidai, spotlight, priešakini 
Imniper, steering rato spyna^-
extra ratą ir tt . Kaina gera 
Cash a r išmokesčio. 

r 

HUDSON MOTOR CO. 
of 

ILLINOIS 

USKD GAR D E P T . 

1Į15 8o. Michigan ave. 
Calumet 6900. 

A tda ra Nedėliomis. 

MECHANIKAI, 
Keturi pirmos kliasos vyrai kuri 

gerai supranta Motor darbą turi A 1 
atsukanti, kitoki lai neatsifeaukia. 

Hūd«oTT^Motor^C\>r O f ' Illinois"" 
ISCMI ('ar Dcpt. 

1615 S. Muii igan Ave. 

TVIRTI VYK AI. 
Del visokio darbo poperos fabri-

IR VĖL IŠKILME! 
Lietuvoj ir Amerikoj Garsi Artistė 

UNE BABICKAITE 
Rengia Antra *SjM*ktaklį 

Nedelioj, balandžio 11 u., 1920 m. 
CENTRAL MUSIC HALL, 62 E. Yan Buren Str. 

(Prie Wabash Ave., ten ku r buvo pirmos Spektaklis) 
Prasidės 8:15 vai. vakare. 

Scenoje 
Stato 

Istoriška) drama Kunigaikščio Vytauto laikų. Vaidins 
šimtmai žymus Chicagos vaidyles. 

'MIRGA' 

ke. 

Tikielai parsiduoda " D r a u g o " ofise, " N a u j i e n ų " 
ofise, l'-niversal State Bank, Dr. GraičiMio ofise ir pas 
Vaidylas. Visi išanksto Imkite pasirengę į šį tikros 
dailės spektaklį. Komitetas. 
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Croimvrll P a p t r Co. 
:I025 4as|M»r PI. 

blokai i rytus nuo Ashland Ave. 

LEIBERIAI . i 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
L INK BELT CO. 

39th & Stewart Ave. 

ItKIKAl.INGAS. 
tuo.iaus nf—įin.ntiw Vargoninkas ži-

nantia gerai scivo aniata. Kreipkitės 
i 

'•I>rnuĮfo" AiI~!ilnlKtra«*lju 
1800 W. 4« Strt-et Chkttgo. 111. 
K. V. 

Palaikau Jon<) Zinkevičių iš Vil
niaus. Jeigu Tamista nori sužinoti 
apie savo g iminės Lietuvoje meldžiu 
atsišaukti ant sekančio adreso: 

Juozas Jurevičius, 
2251 \Y. 2»rd PI. Chieago, 111. 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirkaite F A R M A 

gaukite platesnius paaiškinimus* 1S 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija "VVisconsine, kur Jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai ge
ra ant kurios v iskas labai gerai au 
ga nepaisant kokie metai hebutu. 
Dauguma mūsų pirkėju buvo iSvaži-
nėja po daugel valstijų bet tinka
mesnes v ietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap 
linkui miesteli kuriame visi biznie-

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami 
i . 

Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

Ženklai (markės.) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai mi
n a i yra Lietuviai ir dar yra proga , 
keliems biznieriams atidaryti kitokius I sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiikų, bet ir didesnę su-
biznius, nes trumpame laike bus bu- i rna p i n i g ų v i e t o j e , 
davojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar £eme labai pigi suliglnant su KiekVienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk-
kitu kompanijų prekėms tai mūsų 18inus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su 
bendrovė parduoda per pus pigiau. \ n w. * „ , . T . , , T , » v - -» • • - - - •»-» v . , 
Gražios upės ežemi dabina visa a- , p««to ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 
pielinke, visur geri keliai k a d . ir j I ž d i n ė s s t o t y s e . 
blogiausiame ore visur gal ima i§- n v . ^ . . . . „., , . . . , _ , _ __ __ ._ _ .̂ . __ «. . . 
važiuoti, žodžiu sakant visi paran- Paatazenkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 00 skati-
kumai dėl farmeriu yra ant vietos, | kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną). 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma i ,.. . , , 0 _ , . 

Parsiduoda po 25 centus uz auksiną. 
tenai g y v e n a n -
kad jausdavosi 

IU:IK.\IJX(JI. 
Vyrai del pakavimo duiktt^ waro-

housej. I'astovus darbas. 50e. } valan
da iSpradzlos. 

Cltk-ago .Stornge A Transfer Co. 
5S65 West «5 Str. 

R E I K A L L M ; \ N 

Prityręs Markeris Starcheris ir Tre
neris. Gera alga. 

Lake Vlew Laundry 
3018 NorUi Clark Str. 

EJLTRA B . \ H « E N A S 
Parsiduoda fUrinu VVisronsin Vals

tijoje. 130 akru, 35 akrai dirbamas, 
rėfttas giria. Žemi' derlinga, aptverta 
ntiujas trobos, nekurio gyvuliui pa
darai ir sekios, rarduos iu pigiaį. N e 
praleiskite šios progos. 

Ii. .liirumbnii«-in 
2252 \V. 22nd St. CIUtago. 111. 

Parsiduoda automobiliai $850. ž ie 
minis, vasarinis $450. Abų geri karai 
ir gerom iCtoVtj parsiduoda iŠ prie
žasties savininko važiavimo Lietu
von. J'arsiduos už žemas kainas. 
2230 W. 23rd Place ClilvaKO. 

AXT PARDAVIMO. 
Pu ikus groceris, gera apgj'venta 

vieta, biznis labai gerai eina, par
duodu iš priežasties mirties mano 
žmonos, palikęs vienas nėra Kam 
pagelbėti darbe. Taippat yra kamba
riai gyvenimui. 

4SS2 So. Hermttagc Ave. 
— • • . I I I . . - . - • I p • • • • • - 'I • " • • ' » • • ' • ' • l - ^ M * 

i'arstduoda mažį rakandai su vi
sais indais, angl imis ir m a l k o m s už 
labai žema kaina, prie to dar maža 
randa del 2 ar 3 ypatų šiuo adre
sų: • • i 

Riikauskieiiė. 
4«01 So. Paul ina St. Tcl. Drover 44»7. 

PARSIDUODA NAMAS 81 B I Z N U . 
Iš priežasties netikėtu ligų ir sun

kiu operacijų — esmu priverstas 
parduoti savo nama'su "Real E»tate, 
Insurance ir Sat'tey Box Vaults", 
bizniu. 

Tas namas parsiduoda labai pigei 
ir su lengviomis išilgomis. 

Del tolesniu informacijų kreipki
tės pas, 

A. J. LKMONT. 
4847 W. 14 St.. Cicero. 111. 

Ant pardavimo properte Southsi-
dej geroj lietuvių apgyventoj apie-
l lnkej parsiduoda ift priežasties li
gos. Kandos neša $86.00 mėnesių 
kampinis . Kaina $6,500. 

226 W« 4« Street. 
Savininkas užpakaliniam name. 

Resld. MS So. A*hland BĮ v. Ohlcago. 
Telefonas Haymsrke t S544 

ir dainuojama, taip 
t i ėjai jaučiasi kaip 
Lietuvoje. 

Kas norite platesniu paaiškinimu, 
tai prisiuskite savo adresą, o mes 
prisiusime jums knygele su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. 

Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau 
kaip už vieną dolierį markiu nesiuneiame. 

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
retorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str;, ' Brooklyn, N. Y. 

DR. A. A. ROTH f 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Rpecijallstas Moterišku. Vyrišką 
Vaiku Ir wU% chronišku ligų 

Ofisas.: S3S4 Ko. Halsted St.. Chicago 
Telefonas Drover t 6 » 3 

VALAHDAK: 10—11 ryto 2—» po 
pl«tq 7—41 vak. Nedėl iomis 10—13 d. 

FARMOS z ŪKĖS. 
Jau didžiumas net nustojo vilt ies 

k;id nebus *atpigintus pragryvenimas 
Ir ba.veik tiesa, nes net puti vyriau
sybe mistojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Kų galinTa darytf kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mušu turtas augu kasdien 
ir m e s turim l inksma gyvenimą, nes 
nesigirdi a imanavimai taigi Ger-
biatniejie tautiečiai jei kurie norite 
ra niaus gyvenimo tai insyglkit sau 
farma bet kur gal ima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
pat inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusinirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
gal ima surasti l inksma vieta ugi Mi-
ehigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
l inksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinu mėlynų automobil ių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svet imtau
čiai stebėsi matidami lietuvtų darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai j pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažjsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie šv. Antano 
Draugystės, . Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso m e s turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri j u m s patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant | 500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

U% 
Kambarys 501 

Jeigu nori įdėti savo piningus 
kad neštu 24% I metus ar daugiau 
rašyk reikalaudamas paaiškiiumu i 

BOND & SHARES SYNDICATE 
309 Broadu-ay N e w York, K. T. 

u% 
Svarbus Pranešimas! 
. . T e r k u n u i " reikalingi tuojau smarkus perkūniški a-

#entai rinkti " P e r k ū n u i " prenumeratų, pardavinėti 
" P e r k ū n ą pavieniai* numeriais i r ieškoti " P e r k ū n u i ' 
šėrų. K.v* - , : x~- ' • - '• - -1- ' ' ; . ' ' ;" z. :.:::.• liuo-
su nuo darbo laii*u uždirlrti kelete dolierių, atsišaukit 
tuojau šiuo ant rašu : 

" P E R K Ū N A S ' 
206 Cardoni Ave.. Detroit, Mich. 
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ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

c-o'Kaz. Daunoras 

Ste 
VAIKAMS. 

Individuaie Instrukcija^ atskyrias 
departmęntas del mažų vaikučių. Va
žiuojant keturiasdesimts minutų iš 
Chicagos. Adresuokite: - . 

JMrector Vil la Park, m., arba 
Masonk* Temple . K a m b a r y / 

1325 — Telefonas Central 2830. & . « . . » * » , 

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams! 
Mes turime vietų jūsų dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas 
yra beveik visas assembly kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę. 
Valandos nuo 8 išryto iki 4:30 vai po 
pietų. Jeigu manai, kad tavo dukterei 
patiktų šis darbas atsiųsk ją pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta. 

Atsišaukite 

-Warner Speedometer Corp. 
1828 Diversey Parkway * 

i 
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Antradienis, kovas 30 d., 
Šv. Jonas Klimakas. 

Trečiadienis, kovas 31 d., 
Šv. Balbina Benjaminas. 

PO BAISAUS TORNADO. 

IŠLAIDŲ DAUG; KOKIA 
NAUDA. 

Didelės išlaidos kovai prieš 
gatvekarių kompanija. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIĮI 
KOLONIJŲ 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Praei tą sekmadienį nuo vė-
snJos daug nukentėjo pietva
kar inė miesto dalis. Toj 
dalyj vėsu! n neteko sa-
vo pragaišt ingu spėkų, ski
lo perpus Ei kiek tolėliau 
šonuos;* pan ;usi visai prany
ko. 

Buvo paV' i ; daugelis gaisru. 
Bet šitie nepadarė didelnj 
nuostoliu. A^V.onioliktojo a u 
šrininku batai i jono viršinin
kas aplank'"1 vėsulos paliestas 
vietas. Atrado daug namu 
apgriautų. J o nuomone, nia-
".erijaliai a .ostolini nebusią 
didesni poros šimtų tūkstan
čiu dolieriu. 

•r 4. 

hahjaus aršiau buvo kiek to
lėliau nuo £hicagos. 

Tš oro biuro paskelbta, kad 
Cook apskričio rekorduose 
pažymėtas tik du kar tu čia 
baisios vėsulos pakilimas, nes, 
kaitant pastarosios vėsulos. 

1S!)C> metais pavasarį taip-
pat čia priemiesčiuose buvo 
pakilusi vėsula. Tuomet ma-
terijalių nuostolių buvo pada
ryta $100,000. 
. Patį Chicagę nuo vėsulos 
apsaugoja galinga ežero inta
ką. 

Vėsulos pikilima nelengva 
susekti i skalno. Pakyla , kuo
met šiltas oras staijpa susi-
duria su šaltu oru. 

Vėsulos smarkuma galiiria 
įsivaizdinti kiufir tuo. Kuomet 
vėsulos sūkurys pagauna kur 
vištų, nuo jų nuraujamos vi
sos plunksnos. 

Norwoo<l P a r k ' e apgr iauta 
vienuolija. T r v s seservs vie-
nnolės sužeistos. 

Ties Higgins vieškeliu su
naikintas pikninkams turėti 
gražus daržas. - Trobos ap
griautos. Medžiai išlaužyti, 
kiti išversti. Patvinusios visos 
apylinkės nuo smarkaus lie
taus. 

Iš sugriautų namų po num. 
5835 Nott ingham ave. vėsu
los sūkurys pagavo pijamą. 
Pakėlė jį oran ir t renkė už ke
lių šimtų žingsnių. 

Melrose P a r k ' e vėsula nuo 
geležinkelio nuvertė ir tolokai 
nurit ino ir sudaužė prekini 
geležinkelio vagoną, kur iam 
buvo 1,500 svarų prekių. 

OUND at LAŠT 
$£LF-ADJUSTINGįJ 

Kf^JUSPU 
B RAS SI ERES 
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1 STOUT Lm. 

ASK Y O U R DEALER FORTHEM 
V THEY FITASYOU FASTEN 

v PEPFECTLYAND VVITHOUT 
A L T E R A T I O N -M 

dealer doesn't carry them, 
•cnd money and bust meas-
ure and we will nend you one 
fbrtriaL Postage prepaid. 

I> MYCOENIOF/ISHION DUmTūTB 
H. 23 IrrtesPUc* 9«wT«fc 

Šįmet miesto gyventojams 
prisieis išleisti $394,158 kovai 
prieš viešosios gerovės korpo
racijas mieste. Tą kovą veda 
miesto valdybai Aldermanų 
taryba paskir ia reikalingas 
išlaidas. Išlaidos imamos iš su
mokamų žmonių pinigų. Ba r 
perniai išleista dalis tos su
mos. Bet tai da r neviskas. 
$250,000 paskir ta " t r a c t i o n " 
fondan. Iš tų pinigu, bus ap
mokėta miesto majoro paskir
ta komisija nugalvoti mieste 
visokio parankaus susisiekimo 
priemones. . % 

Taigi tai kovai prieš įvai
rias korporacijas ir kitokiais 
tikslais miestas išleis $644,-
158. 

Be gatvekarių, miesto val
dyba veda kovą pr ie ! gazo ir 
telefono kompanijas. Bet k?o-
va neduoda pasekmių. Ypač 
su gazo kompanija jau visa ei
lė metų byluojamąsi ir nesu
laukiama jokio palengvinimo. 
Vietoje atpiginimo gazas nuo
lat branginamas. Tuo tarpu 
samdymas visokių specijalių 
advokatų ir visokios rųšies 
ekspertų labai brangiai at-
s įeina. 

Kitaip ėmus; įvairios kor
poracijos nežinia kaip toli čia 
Įsivyrautų, jei prieš jas nebū
tų vedama kova. I r nors šian
die ta kova neduoda reika
lingų pasekmių, visgi žymiai 
uvahlo kompanijų >avaran-

kiavimus. 
Reikia pažymėti, kad mies-

to valdyba dar nepertrauku
si kovos prieš gatvekarių kom
paniją už sugrąžinimą penkių 
centų už važinėjimą. 

L. P. L. Komitetas, kuris yra 
susitveręs iš draugijų 

Sąryšio. , 

MIRĖ TĖVO PAŠAUTAS 
VAIKINAS. 

Apskričio ligoninėj mirė 17 
m., amžiaus Frank Piano (ne 
Pinano) , kurį tėvas andai bu
vo pašovęs už susidėjimą su 
blogais draugais ir už boma-
vimą. 

Tėvas, Frank Piano, buvo 
pal mosuotas po paranka . Bet 
mirus vaikui, jis išnaujo su
areštuotas. 

Mirdamas prašė nebausti tė
vo. Nes tėvas, sakė nabašnin-
kas Frank , turėjo gerus norus, 
norėjo jf padary t i geru žmo

gum. 
Tėvas vi stiek bus patrauk

tas teisman už žmogžudystę. 

PRIPAŽINTA KARPENTE-
RIAMS $1.25 VALAN

DOJE. 

J i s pasekmingai darbuoja
si ir, kaip girdėti , j au pasiun
tė apie 50 tūkstančių dolie
riu už bonus. Tai nemaža suma 
pinigų, bet Town of Lake lie
tuviams reikėtų kur-kas daug 
daugiaus surinkti , nes t a kolo
nija visuomet užima pirmą 
vietą. Taigi i r dabar Town of 
Lake kolonija tur i žengti pir
myn. Bet keistai atrodo komi
teto sumanymas eiti r inkt i 
dovanas nuo biznierių tienis, 
kurie pardavinėja bonus. Toks 
sumanymas y ra labai peikti
nas. Už tokį mažą pasidarba
vimą tėvynei ieškoti sau už-
mokesnio butų gėda. Vyrai , 
ta ip dary t i nepritinka* 

Kas gi užmokės tiems Lie
tuvos kareiviams, kurie basi 
eina, šaltį, badą kenčia, krau
ją lieja, galvas guldo už tė-
vynę-Lietuvą? 

Kai-kuric jau padėjo gy
vybę po všalta velėna. Tie žmo
nės, eidami ginti tėvynę ne
ieškojo už?uokesnio, nei dova
nų, palikdami tėvus, motinas 
be sveikatos. Nevienas paliko 
savo mylimą šeimyną, kad tik 
Lietuvą išvadavus iš vergijos. 

O ai kas nors pasakys : " K a d 
duoda dovaną, tai ačiū, o ne 
duoda — neverčiam. 
sa, i r aš tariu ačiū 
davusiems užprielankumą, tik
tai už tas dovanas mums ne
pri t inka siutai pirkt is sau. 

Štai telpa " Draugo ' • 
dienraštyje atsišaukimas pra
loto JanuŠevvčiaus iš Kauno 
j Amerikos lietuvius prašant 
pagelbos Lietuvos vaikams. 
J i s aprašo jų skurdą ir var
gus ; jie basi, apiplyšę, išalkę 
laukia iš mųs pagelbos Tą 
patį aprašo D-ras Rokus 
Šliupas. Tą skaitant mane la-
k\ i sujudino, gal ne vienam 
parupo jųjų skurdas ir var
gas. Vyrai, butų geriaus, kad 
veltui - pasidarbuotumėme 
Lietuvos labui šiandien; V jei 
g ins ime iš kur kokią dovaną, 
tai ne sau siutus pirkkime, 
a r kit ką, bet gelbėkime juos 
iš skurdo, pridenkime juos 
nuogus. O Dieve Visagalis! 
kurgi ta tėvynės meilė, k m 
tiek daug mėgstame kai ' ' t i . 
O ieškome ^au dovanu bei 
garbės. * 

Trvynę mylintis. 

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVA. 

Per Venintele Teisingiausia 
Lietuvos Valdžios į s ta iga . 
Siunčiame piningus pagal die
nini kursą. 

Taipgi siunčiame ta vorus 
į L I E T U V A ir k i tur parūpi
name pasportus važiuojan
tiems į LIETUVA. Darome vi
sus legališkus dokumentus į 
LIETUVA ir A M E R I K O J . 

Virš 50 murinų namų tur i 
me parduot i į t rumpa laika 
ant lengvu išmokėjimų. 

Visais reikalais kreipkite* 
pas . -

"ohn J. Zolp A. M. Barčus 

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU, 

4547 S. Hermitage Av. Chicago 
Tel. Yards 145 

••• niiiiimiimiiii 

1 Tas tie-
visiems 

I š BRIGHTON PARK. 

Pamėgink, sveikas, šiandie 
pasistatydinti namus, tai pa
matysi, kiek tas atsieina. 

Karpenterių kontraktorių 
sąjunga pripažino mokėti 
darbininkams karpenteriams 
$1.25 darbo valandoje; ka ip to 
reikalavo karpenteriai . 

Sutar t i s su karpenteriais 
padary ta ligi gegužės 1, 1921. 

Mūrininkams jau seniau pri
pažinta $1.25 valandoje. 

Dabar kiti darbininkai prie 
namų sta tymo reikalauja di
desnio užmokesčio už darbą. 

siaurinėj 

Balandžio 24 d. y r a Lietuvos 
Vyčių diena. Visose kolonijose 
tos jaunimo organizacijos kuo
pos tą dieną rengiasi paminėti 
trukšmingai, triumfaliai. 

Kadangi tą dieną puošnioji 
McKinley Parko svetainė y ra 
užimta ir, be to, tą dieną L. Vy
čių Chicagos Apskr i t i* rengia 
didelį vakarą, t a t 36 kuopa iš 
Brighton Parko, Chicago, pa
minėjimui tos dienos, rengiav 

vakarą t r im dienom pirmiau, 
būtent seredoj, "balandžio 21 d. 
Vakaras įvyks McKinley P a r 
ko svetainėje. Programoje biis: 
prakalbos, t rumpi vaidinimai, 
dainos solo, dialogai i r tt . P o 
programos šokiai ir tautiniai 
žaidimai. Įžanga visiems vel
tui. Tą vakarą bus priimami 
nauji nariai , norintieji įsirašy
ti Vyčių organizacijom 

Visos Chicagos kuopos y ra 
Chestnut gatve, 

mieste dalvj , iš Chicagos 
dirbtuvių buvo vežama s u k a . | ^ e c i a m o s tą vakarą suvažiuo-
bintų 15 naujų automobilių į 
Fond Dulac, Wis. Automobi

li. 

lins pagavo vėsula. Kitus su
laužė, kitus sugadino. 

Koresp. 

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

FARMU IEŠKOTOJAMS. 
Aš turiu 160 akru farma 111 i-

nojaus Valstijoj, lygi gera žeme 
su sodnų, mašinomis gyvuliais, 
mišku, viena mylia nuo miesto ir 
gelžinkeliu. Aš noriu mainyti ant 
namo Chicagoj, Namas gali būti 
mūrinis arba medinis geram stovij 
2-4-6 pagyvenimų. Mano farma 
yra be skolos, atsišaukite į trumpa 
laika M. Julius, 840 \Vest 33rd 
Street, Chicago, 111. 
•Parsiduoda, 116 akru farmos su 

mašinomis ir gyvuliais: 70 akrų 
dirbamos, o kita miškas ir gani klos 
Nauji budinkai, sodnas upelis, par 
si duos iš priežasties ligas, kaina 
$7,50Q. 

78]/į> akru farma su gy
vuliais, mašinomis sodnas ir miš
kas, netoli nuo Chicagos $5.500. 
įnešti reikia $3,000, o likusius ant 
išmokesčio per 5 metus. 

80 akru farma geri budinkai ir 
derlinga žeme. 1 mylia nuo mies
to $4,500, jmokėt $2X000 likusius 
ant 5 metu 6%. 

85 akru farma, prie pat miesto, 
geri budinkai ir gyvuliai, maši
nos $80 už akrą $3,000 Įmokėti o 
likusius ant lengvu išmokesčių. 

40 akru \Villoy Springs geri bu 
(linkai, mašinos ir gyvuliais, par
duos arba mainys ant namo mieste 

20 akru netoli Lemont, 111. gy
vuliai ir mašinos, mainys ant biz
nio Chicago. 

Mes turime visokiu farmu, ma
žu ir didelių ant pardavimo ir 
mainimo į .miesto propertės.Duoda 
me ant lengvu išmokėjimu ir sko
liname piningus ant farmu j vi
sas dalis Amerikos. Atliekame rei
kalus gerai ir teisingai. Priimame 
Laisvės Paskolas Amerikos ir Lie
tuvos ant pirmo jmokėjimo. Tu
rime farmu ant randos ir rciUo 

laujame geru randauninku. 
Jeigu turi narna ant pardavimo 

ateik pas mus o mes parduosime 
arba patys nupirksime, nes mes 
turime daug kupeiu kurie nori 
nuo mušu pirkti. 

Siunč iame p in ingų Lie tuvon už 
mažiausia kaina ir siunčiame lai
vakortes, mes partrauksime tams
tos tęva, motina broli, seseri, ar
ba pažįstamus iš Lietuvos. Kreip
kitės \ mūsų ofisą, o mes patar
nausime kuogeriausia ir teisin
giausia. 
First National Realty & Const. 

Co. 
840 W. 33rd St. Chicago, 111. 

P. Borneika. 

1L 
• II Jie Šaukiasi Pagel 

Lietuvoje 
Tavo tėvas, motina, brolis ir sesuo 
reikalauja ir laukia tavo pagelbos. 

Šeši metai baisios žiaurios ka
res išteriojo tavo tėvynę ir paliko 
turtingus ubagais. 

Greita pagelba yra reikalinga, 
ir tavo priederme ją suteikti. 

Neatideliok-bet siųsk reikalin
gą sumą tuoj aus, kuri nušluostis 
ašaras tų vargdienių žmonių, per 
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PEOPLES ST06K 
YARDS 
STATE 

: • • 
• 

BANK! 
=. • ASHLAND AYENUE, KAMPAS 47-tos GATVES g 

Bankas atdaras kasdieną, nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. 
Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. 

f 

DR. S. NAIKUS 
L I E T U V I S 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
Ofisas ir Gyvenimo vt»tm 
S252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 Iki 11 ryte: nuo S Iki 
4 po pietų: nuo 7:30 iki 9:10 vakare 

Telefonas Yards 2544 
Ofisas: 4712 So. Ashland Are. 
Vai. 4:30 iki 7 v. vak. 

Telefonas Drover 704S 

2 <*»***» * » * » » » * » » * » * » » * » * • * 
Telerooas Pullmaa S6«f 

Dr. P. P. ZALLYS 1 
Lietuvis Dentistas J 

10«57 So. Michigan, Avenne 
*> BanslaoMl. IIL 
* VALANDOS: 9 lkl » vakarą. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIKTUVTS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkels savo gyvenimo vlsts> | 
Brighton Par k. 

M14 W. 43rd Street.. 
Tel. McKinley 261 

Ofisas t 1717 W. 47 th St* 
(47 Ir Wosd gat.) 

Valandos: 10 ryto tkt t po pietų, «:S0 lkl 
8:30 vakare NedeĮlomis t lkl 11 rytais. 

TeL Boulevąrd 160 

n$ 

6* 
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E R N E S T W E I N E R 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes dnodame dviguba* stampa* 

Ketvergals Ir Subatomįa. 
Didėliame pasirinkfme gaunami. 

Visokie materljolai. vaikams drabu
žiai, slebes Ir Jakutės 

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

Kamp. 49 Ooturt 
Res. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 86 M 
Ofiso Cicero 40 -

KALBAME LIETUVIŠKAI 

K — — » 

Pluksnos 

79c 
Pluksnos 

79c 

Telefonas Pullman • • 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mtcnlgan Av«. 
Adynos 8:S« Iki 9 ISryto — 1 iki; 
1 po pietų — *:«• lkl 8:lf vakare. 
Nedėllomls nuo 10 iki 11 išryto 

t\\t 
\ 

i 
^ 

FJ-? 
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PLUNKSNOS, 
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiitiiiiii 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 88 metai 

Ofisas SI48 So. Morgan St. 
Kertė 82 ro St., Chicago. m . 

SPECIJALISTAS 
Moteriška, Vyriškų, taipgi caro 

nišky ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 r y t e 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo e 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėllomls* nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 087 
g » » — » » ^ » ^ » » » » • • • • • • • • • • • • S 

SVEIKAS IR LINKSMAS KŪDIKIS YRA 
DŽIAUGSMAS KOŽNAI MOTINAI 

Visi kūdikiai, jeigu gauna tinkama maistą, tarps gerai 
ir išaugs į tvirtus ir kuiiingus. Jeigu negali žindyti savo 
kūdikio, kam rizikavot! su to kiu maistui, kurs sugadi
na vidurius. Pirmiausia jūsų mintis turi būti 

*75crtd&w$ 
EAGLE BRAND 

(CONDENSED MILK) 

'Tai maistas, ką buvo "pirma mintimi" trijų sentkar-
cių motinų. Veik visi kūdikiai pradeda urnai progre
suoti kaip tik padedami ant Eagle Brand. 
Jeigu turit keblumų su maitinimu'kūdikio—jeigu jis 
neauga kaip reikia, verkia, atkaklus ir nesmagus — 
pasiųsk mums šiandien kuponą apie maitimo instruk
cijas jūsų kalboje, taipgi penkiadešimte keturių pus
lapių knygos apie kūdikius, dykai, kurioje paaiški
nama kaip užlaikyti kūdikius tvirtais ir sveikais. 
NebėdavOkit apie cukraus ir p ieno stoką. Nus ip irk i t 
dėžę Eagle Brand šiandien ir naudokit jį ant stalo ir 
valgius gaminant, kavoje ir šokolade — faktinai, vi
sokiems tikslams kur paprastai reikia pieno ir cukraus 
— Jis yra pigesnis ir skalsesnis, ir dėlei jo atsakau-
tumo jis yra GERIAUSIAS ant jūsų stalo vartojimui. 

į Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groseritį krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą knygutę ir prisiųsk jį 
mums ŠIANDIEN. 
Mrs 
Street .-
City 
s t » t e ( g ) 
. . . .Nurodymai apie Valgius 
• • . .Kūdikių Gerovė 

Sis Labclis ir Vardas 
yra Jums G varanti ja 

INSTEIGTA 1857 M. |į 

M 

Kiti Borden Produktai: 
Borden's Evaporated Milk Borden's Malted Milk 
Borden's condensed coffee Borden's Milk Chocolate 
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