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cjduaiciuid pučą iiuiiaruujį, 
Norima Respublikos

Copenhagen. kovo 30. — 
Skaitlingiausios žmonių minios 
vakar ėja buyn nžkirn.iusios 
svarbiąsias gatves, einančias 
j karaliaus ramu*. Tečiaus pn, 
licija stiprini laikėsi ir neleido 
žmonėms eiti arčiau rūmų.

Iš minių nesigirdėjo kokių 
nors grūmojimų. Bet iš visų 
krūtinių veržėsi vienas šauk
smas. kad gana monarchijos, 
kad Danija turi būt respnblL 
ka.

Vakar vėlokai vakare kara-

C. T. Zahle, kuri* premjeriau- 
ja nuo birželio 21,1913 m.

Konferencijoje karalius pa
reikalavo premjero rezignuoti. 
Bet ši* atsisakė.

Tuomet karalius paskelltė, 
kad kabinetas imliuosnojamas 
nuo priedermių ir pakvietė 
Zahle nepasitraukti iš užima
mos vietos, kol nebus sudary
tas liaujas kabinetas. Zahle 
nesutiko.

Sudarytas naujas kabinetas.

Karaliui |»atariant tuojaus 
naujų kabinetą sudarė M. Ine
ta, advokatas augštesniuoM' 
leisin.iose.

M. Liebe yra čia žinomas 
konseruMtiutąK .iį« nėra parla- 
iue»U» nary*.

Naujau kabinetan užrubeži- 
nių reikalų ministeriu paskir

socijahstų atstovybę, su kurią- 
ja kali s-josi apie pusvaiandj.

Atatovyla- iudavė karaliui GrpvenkįCasteti
pikalavituus. Karalius pažade- pmuontiny-
jo kaip šiandie duoti ntsakymų. Anglijoje.
Nėra žinoma, kokie tie reikalą- j vuk k„ralių aplan-
vnnni. . j.,-, nmntninku unijų ir socijn-

llstų atstovy'W> ir pranešė jam. 
kad jei jis neatšauksiąs praša- 
liūto ppmjero Zahle, tai šitų 
trečiadienį busiąs paskelbtas 
gmieralis stnikns vizoj Dnni- 
jr.i.

Nesutikimai dėl Schlesvvigo.

Vyriausybėje pakilo nesuti
kimai dėl antrojo Schlesvigo 
ruožo. Premjeras Zahle stovė
jo už tai, kad tų ruožų, pasiri*- 
minnv plelw»«w»itn pnsHtftė'tni*. 
palikti prie Vokietijos,

Bet stipri opozicija, kurioje 
yra ir karalius, pareikalavo tą 
žemės ruožą su Fleusburgu in- 
ternncijonalizuoti. feitą opozici
ją paremin ir Heusburgariai, 
korių 18,000 pasirašė po peti
cija jukino h.:du neg ryži i imi 
Prūsija.

Copenhagen, kovo 30. —
Yra nišku. knd. tnrbut. Danijo
je bus paskelbta respublika. 
Kalluimn. knd tų išdarys visas 
tandrai, taip vadinamos, pro- 
grnarcs partijos. Tasai rtai 
gus prieš monarchijų |Mikili- 
įims vakar užsiliepsnojo, kuo
met karalių* Christinn {Kris
tijonas) prašalino ministeriu 
kabi uetų.

**““* ropoti

Vakar karalius pakvietė pas 
save konferenrijnn- premjerų
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PARLAMENTAS PAREMIA 
UŽRUBEŽIN? POLITI

KĄ.

' Ir dar sakoma, kad Prancū
zija nėra militaristinė.

SAKO. VOKIEČIAI ORGA
NIZUOJĄ ARMIJĄ.

NENORI NAIKINTI JSTAI 
GŲ IR KASYKLŲ.

SULAIKOMAS PINIGU
SIUNTIMAS 
LENKIJON.

-------------------- ■...................

i DENIKINAS NETEKO PA
SKUTINIO ATSISPYRIMO.

Bolševikai paėmė Novo- 
rossiiską.

j - -
Washington, kpvo 30. — Vi J 

aa eilė amerikoniškų bankų,' 
kurio* pasiuntė Lenkijon dl-| 
dele* pinigų sumas, iniiuotas! 
joms šio* šalies piliečių ir ski
riamas anų giminėm* ir na
miškiams I>ęnkijoje. pranaše 
čia. Komercija* depurlamtm-j 
iui, jog jos ateityj nesiųrinu- j---e -----
čion daugiau pinigų I^nkijon. 

njfe;. VV_ ■» ' š t-.m?* 4«n(m«4U* «Mua*<ni •U$«w me 
kas pasiųstų pinigų neišmoka 
žmonėm*.

Amerikoniško* banko* sako, 
kad praėjo fi ir 8 mėnesiai nuo 
pinigų pasiuntimo ir pinigai 
ligšiol nrišmol

Londonas, kovo 29.' — T« 
Maskvos ikibirkštinėj d.js'šcj 
sakomu, jog bolševiku kariuo
menė paėmusi miestą Novo- 
HMtsibiką, pietinėj Rusijoj.

Tasai miestas buvo paskuti
ni* stipresni* gen. Denikino 
atsispyrimas.

Bolševikai. juiž^Tni, kml jų 
pusėn perėjo du tūkstančiu 
Kubnniaus kazokų Ir ulonų 
polka*.

Londonas, kovo 30. — Ts 
Maskvos pranešanm, kad per 
G savaites veikimo prieš gen. 
Dcnikiną bolševikai paėmę ne
laisvėn 12,000 oficierų ir 100,- 
000 IcaraMų.

Paryžius, kovo 30. — Kuo
met nnn dienų Prancūzijos 
nremierf’* MUterimd neri* 
mente išdėstė prancūzų vy- 
riansyhča politiką užrubežiuo- 
«e ir pasakė apie tos politi
kos pndėt-j, parlamentui pati
ko vyriausybės veikimas.

Tad tuojaus 518 balsų prieš 
70 ]mrlanmntas išreiškė pasi
tikėjimų vyriausy4»e.

Pirm balsuosiant buvo ve
dami debatai apie prancūzų 
padėtį nžrubežinose.

Protestantai priež turkus.

Dehatų metu atstovas Bellet 
pranešė, kad 125 amerikoniš
ki protestantų vyskupai krei-1 
pęsis j prancūzus nors kartų i 
pabaigt i visus nukalbs su 
Turkijos viešpatija, kuri vi
sais amžiais pasižymėjusi krau 
geringumu.

Protestantui didžiai neap
kenčia turkų, nes neleidžiama 
armėnų tan>e darbuoties jų 
misijonoriams. Tuo tarpu 
protestantų vyskupams labai 
norėtųsi protestantizman at
versti visus armėnus.

Dažnai protęstantni tad ir 
skelbia net neimtų daiktų 
prieš turkus. Jei kartais tur
kai nužudo kelis armėnu*, 
tuojau* paskleidžiamos žinios 
npie tukstaųčių nužudymą.

Nor* turkai yra kraugeriu- 
gi, krikščionybės priešinin
kai. lu-t ji(> skaitosi krikščio
nims ar.ymai. Protestantai 
su tu dorybe prasilenkia.

Jie suko, kml nei vienam 
prancūzui nepaduosiu rankos, 
jei prnneuzni draugingai ap
sieisiu su turkais.

Trūkimas pricž princą Ftisal.

Piiiaos Feisal jau semti pu- 
skeJbtu* Airijos karai i imi. Bet 
jam karališkumo nepripažįsta 
Prancūzija, kai pi r Anglija. 
Atstovas Ls>nnil piktai užsi
puolė prieš tų princą. Sakė, 
jis tokiuo savo paaielgimu 
kursto Sirija* ir kitų vietų 
gyventoju* prieft prancūzus. O 
ink Prnncnziin senai esanti 
Sirijos gyventojų gloltėjn.

Buvęs premjeras Brinnd sa
kė:

‘‘Jei mes nebosime Sirijoj ir 
(Alicijoj, tai kosgi tenai tuo
met bus! Tų šalių gyventojai 
pinu kares maldavo Europos 
išgetiaMi juos iš po turkų 
jungo.

Prancūzija turi būt laisva.

“JeT pergalėjusi Prancūzija 
negali pati savęs paliuosuoti 
ekonominiai, tai ji visuomet 
bus ntipnlėtn.

“Prancūzijai CiPrija reiškia 
medvilnę ir kitokiu* turtu*. 
Frizai'iri bu* gerai tenai gy
vuoti kaipo administratoriui, 
tat ne karaliui, Prancūzijos 
priežiūroje, šiandie ji$ peržen
gė savo rolę. Jį kiti pastūmė
jo ton jam netinkamon rolėn.

I

MO ŽENKLELIUS (W.R.&). 
PIRKITE KARES TAUPI

Nauja baimė Prancūzijai.

Paryžius, kovo 30. — Laik
raštis Lc Jotiniai rašo, kud 
Vokietijos militaristinė parti
ja paslapčia dirbtiniu Vokie
tijos armijos reorganizacijos 
pienu*.

tai k rastis saku, kad tns iš
vilkta eikštėn ]m> nuodugniau
sių tyrimjiinu. Ir patirta, 
km! tik vienoj Bavarijoj yra 
galimų sumoki y znotj 600/100 
vyrų.

Kitas laikraštis Petį t I’a- 
rision patyr i, kad prancūzų 
vyriausybė kreipsis j talkinin
kus su pasiulymu uždrausti 
vokiečių vyriausybei siųsti sa
vo kariuomenė* dalis taikos ■ 
sutartimi pnžyinėton netilta-1 
lėn ju<»*ton.

STREIKUOJA VIRĖJAI 
PATARNAUTOJAI.

•—

IR

Congrns* viešbučio ręst orą* 
.ne sustreikavo valgių gamin
tojai ir patarnautojai, nes 
viešbučio valdyba prašalinus 
iš <lnrl»o kelis iš jų tarjro.

Viešbučio pri žiūrėtoja s pra
neša. kad ftfreikas yra sim- 
patalinis. nes darbininkai pa
tenkint i užmoko! imi. valan
domis ir darbo sąlvgomi*.

u___ :_______ ____ •
NUBAUSTI STREIKININ

KŲ VADAI.

‘ Winnipeg, Man.. Kanada, 
kovo 30. — Permei čia buvo 
pakeltas genoralt* streikas. 
Prie darbininkų streiko prisi
dėjo ir miesto tarnautojai rr 
darbininku i.

Streiko vadai buvo išgaudy
ti ir suareštuoti. Dabar teis
mas iš jų kelis nubaudė.

Teisėjui paskaičius ištarmę. 
te«smc pakelto* riaušės. Vos- 
ne-vos pittaluri (nikšnių pu
blika buvo išmesta Inukan.

Nori armisticijos. bijosi 
skerdynių.

Matyt, Rusijos Bolševikai 
Padarys Taiką su Kinija

*
Esscn, kovo 30.—čia Įsteig

ta bolševikų valdžia kas valan
da gali suhįrėti dej jaikilusių 
nesutikimų ir nepasitenkinimų i 

įvadui.-. Ibilčc ) ikiumi elementui 
šaukia, kad lyderiai Įsakytų su 
dinamitu sugriauti visas Krup- 
p<> Įstaiga* ir kasyklas.

Bet vadai atsisako klausyti 
lokio keisto patarimo. Jie sa
ko, jog nenori imti atsakomy
bės už nelaimes, kokios palies
tų Vokietijų sunaikinus tas 
įstaigas arba kasyklas Ruhr 
apskrityj.

Bolševikinė valdžia nepasiti
ki ilgai gyvuoti. Nos įmiginsi 
maistas, trykšta amunicijos. 
Nėra iš kn gaminti amuniciją. 
Kuomet pritruki maisto, pri
sieis priimti siųlumas Berlynu 
vyriausyta* sąlygas.

Bolševikų vatini čia bijosi 
skerdynių tokių, kokios kituo- 
met Imvo įvykusios mieste Mu- 
nieke, kuomet buvo įveikti Im>I- 
ševikni.

ANGLAI IMA VEIKTI 
TURKIJOJE.

Mėgins sunaikinti turkų naci 
jonalištų armiją.

Konstantinopolis, kovo 28. 
1— Už 2fl mylių rytuose nuo 
šitos turkų sostinė* anglų ka- 
nuomonė užėmė Isinul ir No- 
vemrt, iš kur. kaip sakoma, 
bus pradėtas militarinis vei
kimas prieš tnrkų naci jmin lis. 
tų armijų, kuriui vadovauja 
Mustaplm Kernai paša, ir prieš 
Bagdado geležinkeli, kuriuomi 
naudojasi ta armija.

Ta apylinkė skaitosi stip
riausioji vieta imcijomdistų 
armijai. Tenai ilga- laikas tu
rėjo stovykla Mustapha Ko
mai paša.

Aiandie visoj Turkijoj vi*-
Rymas. kovo 3»). — Italijos; kas vonia knip kokiam katile, 

vyriausybė taikos metu nori1 Anglai. ta atajonės, susidurt 
turėti 420,000 nuolatinės ar- su stipriais turkų pasipriešini- 
mijos. Tuo tikslu bilius pa- mais. Ir nežinia knip gnli pa
duota* pnritunentan. si baigti tasai žygis.

Bolševikai sakosi nevedą pro 
pagandos S. Valstijose

RUSIJOS BOLŠEVKAI ŠIŲ- 
L0 TAIKĄ KINIJAI.

Pasiųlo gera.3 kinams sąlygas.

Pekinas, Kinija, kovo 30.— 
Rusijos sovietų valdžia čin 
pwim*šė, knd ji pasiuto Kinijai 
taiką. Sutinka bolševilud ki
nam* sugrąžinti rytinį geležin
kelį ir dovanoti nuo lioksorų 
sukilimu laikų prigulintį Rusi
jai atlyginimų.

čia nėra jokia paslaptis, kad ■ 
Kinijos vyriau*ylx> jau sotini: 
susinešti su rusų bolševikų val
džia ir turi jau neblogiausius 
santikius. Tad spėjama, kad 
Kinija mielai priims taikos |ia-1 
siųlymų ir stos tarybosnn.

Japonai atsisako taikinties.

Kinijos vyriausybė painfor
muota. jog ju|smai atmetę bol
ševikų pasiųlpnų taikinties.

Čia nm nnoniHujamu, kad ta
sai jiumhiu atsisakymas taikin- 

itics ne»ų* rimtas. Ne* ja|«mai 
' Siberijo* žvilgsninis ns'gina su 
bolševikai* apsieiti gražiuoju 
ir turėti artimų ryšių, kas duo
tų naudos japonam*.

| porą sekančių savaičių ry
tinėj SilsTijoj nebelik* nei vie
no Suv. Valstijų kareiviu.

f

STREIKAS GYVULIU 
SKERDYKLOSE..

UŽGINA PROPAGANDĄ S. 
VALSTIJOSE.

Už propagandą kaltina ko
munistų partiją.

161 ŽMOGUS ŽUVO 
VĖSULOJE.

NUOSTOLIŲ BUSIĄ DAU
GIAU 10 MILIJONŲ 

DOL.

Apgriautuose miesteliuose pa 
traliuoja kariuomenė.

Sulig naujausių 
*inntusios keliate 
vėz’ilos (tornado) žuvo 101 
žmogus. Sužeistų skaitlius ti
krai įiežmomua. Bu* keli Smi
tai. Netekusių pastogės žmo
nių hn* dnimiansia.

Mntorijnlini nuo-toliaj tnip 
pat dideli. Sakoma, hsrią 
ginu 1(1 milijonų dolierių.
i’hicm.'Ov nmiora- Thmii: snn . . W*- • •

paskelta- prokiemac’ju. pa- 
’ki'ezdamn* žmones duoti pin
igą pnšelpos foj dan. kur- bus 
pavartota* šelpi; nukertėju
siu* Chicagoje ir įpyhnkėse.

Nukentėjn.-itav- jvgcl'-on 
stojo taip mie*1a«, fdp vals
tija. ii-

kinių, nuo 
valstijose

Washington, kovo 30. — Sh>- 
natų komitetas vakar atnauji
no tardymu* reikale bolševi
kinė* pnųnignndo* Suv. Vals
tijose. Buvo išklnusinėjamas 
Rusijos talševikų valdžios n- 
gantas Martens. kuris turi 
savo ofisą New Yorko ir ku
ris skaitosi šioj šalyj Imlše- 
vikų “ambasadorium.“

Senato komitetui buvo in
du.Ji dokuniontai, paimti .u’> 
l.ouis Muller. kuomet t ri 
<u tni< raštais jš Masu 
keliavo j Suv. Valstija*. » 
jo tie bolševikiniai raštui bu
vo atimti Rygoje kovo 8 d.

Senato komiteto advokatas
i Kilis pažymėjo, jog Suv. Val- 
1 stijų valstyls'-s- departamentu* 
pųsirupino įgyti line*- 
mentus, kokie turėjo fuit pa
vartoti revnliurijinei propa
gandai Siiv. Valstijom*. . ]

Nepažįstąs Mullerio. ’

Martens sakė komitetui, kad 
jif nepažįstų.* jokio Mullerio, 
ir kad toji propaganda paei
nanti no mm bolševikų val
džios. bet nuo l—o'^iztų par
tija*.

Martens išpažino, knd Ix*- 
nimi* su Trockio priguli ko- 
munistų partijoje, tat ta |»ur- 
tija neturinti nieko I h'luini mj 

i bolševikini- valdžia ir nengen- 
tniijunti raidžiai.

Dokumentu atsiliepiama į 
komunistus Amerikoje ir rūgi
nama juos organizuoti j nr- j 
mijns kuodidžiatlsias proleta- 

1 rijaių minia*. įsteigti -lapt** 
: sj>austuvi»s. kuriose spaus
dinti darbininkišku* laikraš
čiu* ir pagaliau* dirbtuvėse j 
steigti darbininkų komitetus. 

Išvardinami industrijalistai.

Atsiliepime keliose vietose 
i išvardijami industrijidistui (L 

W. W.).
Buvę* Suv. Valstijų senato* 

riu* Harduick iš Georgiu vnl- 
stijo- yra Martausiu advoka
tas. Ji* Mnrtensų gina. Ji* 
tvirtina, jog Martras nepiigu- 

j Ii rusų socijnli.-tų federarijo- 
| je Suv. Valstijos** ir neturi 
nieko iM-ndra *u Amerikoj 
gyvuojančia komunistų jnirti- 
jn-

Tečiaus, sako advokatoš, 
Mnrten* yra palinkęs prie

I komunizmo principu.

Gyvulių skerdyklose vakari 
sustreikavo !MM» darbininkų t 
prigulinčių Eiv(> Stork linu 
illers’ unijoje. Jiems sustrvi-| 
kavų* įstaigos negali gauti 
užtektinu skaitliaus galvijų. 
Tud sumažėja darbai ir ki
tiems darbininkams.

Streikininkų' vadai kreipė
si į teisėjų Alschuler, klausda
mi, ar jis kartai* neapsimsiųs 
patnipininkaut: ^taikyme
streikininkų >u darlalnviai*.

Bet teisėjas atsisakė bnt 
arbitru *tpikuojantiems, ka
lbingi ji(. sustreikavo pirmiau 
nepusikluitsę jo nuomonė*.

Gyvulių .skerdyklų įlarhmm- 
kai negali stpikuoti, jei turi 
pa-iskyrę nrbitn). Tuo tarpu 
nugščiau paminėta unija su
laužė tas teises.

Stpikininkai nori dalesnio 
užmokesčio. Jei jie negryž 

, darban, kompunijos turės nuo 
, daria* paliuostioti daugyla; 
1 darbininkų.

STREIKUOJA CHICAGOS 
CiTY HALL KLERKAI.

Ulinis valstijoj žuvo 31 
J žmogui; Indiana vnlst:i».| 36; 
Ohių 26; Micliigan — II; 
(Jeorgia 38 ir Alnbnmn II. Be 
to po vienų žmogų žuvo vul-l 

I stijoae Mis-ouri ir Wiseonsin. j 
Visose nukentėjusioM- vic-1 

: luo*c griuvėsiu* saugoja ka-; 
riuomeoė. Apgriautų mb'.dcliu 

1 gatrėne paimliuoju kareiviai.
Antra dienu knsnini namų 

i griuv<**ini ir ieškomu naujų 
aukų.

Mirusių žmonių (liieagoj ir, 
rpylinkės.' yru:

Cliicago 7 
Melrosa I’.'irk 10. 
Elgin 7.
Majrūrbo I 4 
Plainfield 3.

Sužeistų: 
f,bien«»n S4 
Elgin 19. 
llelrose Park 49 
IVilmettr 18. 
Bell«'ood 3. 
River Forest I. 
Edgehronk 1. 
Cicero 1. 
Edgrcomb 1.

•ą

• » • 1 4

Vakar Chicagoje sustreika
vo city hall 1,000 klerkų, ste- 
nografų ir knygvedžių, kuo
met miesto tary'na atsisakė 
jiems padidinti užmokestį liek, i 
ki*k jų buvo rrikalanjanm. į

ORAS
KOVO 30, 1920 M. }■'

Chicago. — šiandie graiu* 
oras, šilčiau; rytoj nepastovu* 
ir šalčiau.

k
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= DRAUGAS

LTETTnV KATALIKU DTEMttAffnB

“DRAUGAS”
Wnji kn«Alro* lWym« nMMdlcnluE

ITtENVMKRATOS KAINA: 
dncAooj m vt«E.sYnc:

tK***MI* ••«■•••••«•••••. *4.00 
Aldu ■ • ,• • ■ jBJL • • • • *^O

6UV. V AUST.
Mclattl* ••**••• > » • • k ., *A.*O
Pu«ci Metų ............................. J.00

Prenumerata mokam lAkalao. I^J- 
k*a (kalto*! nu* ubKrUyao Jleoo* *• 
■uo Naujų Metų. Karint >«railnytl 
stirta* rt«*4n reikia sriatuatl tr renta 
airei a. Pi n irai rrrlauata alųrtl tApor.

• kast kraaaja ar nxpr*re "Manėj Or
te-" arka įdedant plolrua | reria* 
Uuot* lSllk*.

“Draugas’ Pvblishing Co. 
1800 W. 46tb St. Chicago, Rl.

Telefoną* MeKlalr, *114

Karės Pamokslas 
Socijalizmui.

Karei pasibaigus vokiečių 
aocijali.-tni meilinasi Amerikos 
aorijalistams; ir K. Kautsky 
ir K. Bem-tein rašo meilingus 
laiškus p. Schlei.-inger’iui 
Tarptautinė.- Moterišku Kubų 
Darbiniu k ų l ’ni jo.- pirmininkui 
Amerikoje. Steie-tina. knd a- 
butiu žymiu vokiečių socija- 
listai 19211 metai.- išreiškiu 
pačioje .stambiausioje vietoje 
tą mint), kurių Benediktas 
XV išreiškė 1919 metais, bū
tent. ktel liūdini yra, jog kari* 
sukėlė neapykantą tarp tau
tų ir labai sutrukdė bendrų 

i giminės sutartį dar
buotis išvien civilizacijos tik
slais.
_ ElnTn'iT kaip socijalistai bi-

tų ir 1 
t žmonių

jo skaityti katalikiškų rastų 
negalima Įtarti, buk Kant-ky 

» ir Bernstvinas pasinaudoję* 
popiežiaus mintimis. Ne, čia 
dalykui ėjo kitaip. Gyvenimus 
padaro kartais lokių aiškių 
dingtų, kad kiekvienas mo
kantis nors kiek žiūrėti žmo
gus turi jim- ]ffl-t<*lH‘ti. Tau
tų neapykantos. netižri vieži mt> 
ir neparit ik ėjimu padidėjimu- 
korė* laikais yni tekis didelis, 
kad jo gali nematyti vien tik 
akla- žmogus.

Taip pat aišku, knd tie blo
gieji jausmai trukdo civiliai- 
rijus ėjimų pirmyn. Ir mes ir 
MM*ijali*tai vienaip norėtume, 
knd eivilisarija eitų geryn, 
kad piktyla* -u kerštu ir ne- 
DŽsitikė'jimu eitų mažyn, knd 
žruonč* vėl atsimintų esą bro- 

į liai.
To paskatinio sukinio neiš 

tari* nei Knut-kv nei Beras-»
teinąs. Socijalizniaa stovi ant 
kovo«. ne ant broly1w*.«. <’’in 
prasideda skirtumus tarp kri
kščionių ir MH'ijntistų. nes 
krikščioni ja stovi ant biuly- 

| bės, ne ant kovos.
I* Tik reikia pasidžiaugti.

1 kad kovos dvasia žymini .Mi
lą mažėjusi abiejų vokiečių mo- 
t cijnlistų laiškuose. Vokiečių 

FOrijnlistai jau tiesia ranką 
L Amerikai. nors žino, jog A- 

meriko- kariuomenė sukliudė 
Vokietijų ir padarė tų. kad 
Vokietija turės išmokėti tai- 
kininkam- kelius dešimtis mi- 

y Tijnrdų, tat reiškia, turės ati
duoti pergalėtojams keleto 
metų vuu) darbininkų uždnr- 
M. Jeitru tam dtdvknm** e«nnl 
Vbkiorjų socijalistai nekidlm 

piv kovų, tai žeukla*. kad jie 
■to* j°K žmonių sugyveni- 
statomas ne vien ant ko-

Antradimb, kovas 30 1920
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Lietuvos Vaikučiams } Pagalbą.lidaniuu; ir KauttikyB brangi 
na labiau negu kovą.

Kaip tikėjimas į vienų Die
vą ir <lušiu< nmlkiybę yra kn 
tulikų tikėjimo pamatas, tuip 
tikėjimas į kovą buvo socija- 
lizmo, ypač Murksimo, pamu- 
tas. Bemsteinas buvo išdrįsęs 
apie to jmniato vertę abejoti 
pirm trisdešimties, maždaug, 
metų. Kovos ir karės brangi
nimus ypač buvo stiprus Vo
kietijoje. Šita karė įtikino vo
kiečius socijulistus ir nesoci- 
jnlistus, kad kova nėra tnip 
gura, kaip jie tikėjosi.

Butų didelė klaida svajoti, 
buk hocijalizmas jau slenkąs 
artyn prie krikščionijos. Jis 
tik atsižada nebetinkančių se
nų olmlsių.

Antrasis racijalismo pama
ina buvo, kud m-gnlimu yra 
sutartis tarp žmonių turinčių 
priešingus interesus. Šiandien 
Amerikos darbininko interesai 
yrn tiesiog priešingi Vokieti
jos darbininko int<*n*sam-. Jei 
Vokietija tap* priverkta pil
dyti Ver.-ailk*s’o taikos su
tartį, tai Amerikos darbinin
kai turės iško gauti didesnes 
algas. Bvt-gi vokiečių socija- 
listai nori išvien eiti su A- 
merikos socijalistai^. Tat ky
la klausimas, katrie dnlmr at
sižadės savo šalies darbinin
kų interesų?

Jeigu jie tą klausimą išgirs 
tų, tai alioji jiakeltų baisų 
protesto triukšmą, liet triukš
mas nepanaikys interesų prie
šingumo tarp Amerikos ir Vo 
kietijos darbininkų; nejaimii- 
kya faktu, kad Vokietija ]»r- 
galėtu, ir kad turi savo už
darbį atiduoti pergalėtojams. 
Triukšmas yra tiek gerus, knd 
apsčiau Ik* proto.

Virtojo triukšmo panaudo
jant protą ir Mx*ijalistains pri- 
seitŲ pripažinti, kad sutartis 
yru galima tarp žmonių turin
čių priešingų interesų. To nie
kada iki šiol nepripažmdavo 
MM'ijalistai. ypač vokiškieji. 
Jei tat dabar K aut skys su 
Bcnisteinu tiesia ranką Ame 
rikos tlarliininknms Ik* slaptu 
tikslo šituos prigauti, tai at
sisuko nuo antros *o<*ijidizmo 
kluidus, gnndnmdos Iki šiol, 
kad priešingi) interesų žmo
nės negali tartis niekuomet.

Savo sistemos jiamatą. t. y. 
įtikėjimą j visagalinčių kovų 
ir į negalėjimą tartis su prie
šingų reikalų asmtmimis. soci- 
jalizmns buvo jiAėmęn iš zo
ologiškus Darvino jmžvidgu-, 
kuri buvo jaunu, kuomet Mar
ksas statė savu socijidizrną. Ki
ta didžioji kari- visais *uvn 
žiatirumnis parodė mokan
tiems žiūrėti, kad pnumtinis 
dvilinkas sorijnlitmo įtikėji- 
maF j Darviną yni klaida.

Visi pn-ižymėjiisieji -oeiju- 
listai m*|Misaky.' tu. ne* jie 
niekuomet m*niėg<lav<i atgai
los. mokiniitiėios žmogų )»a- 
matyti savo klaidas ir patai- 
syti ju*.

BrolvlK-*, kitu žmogau* rei
kalų ptigerbinins. mokėjimas 
pamatyti savo klaidas ir jm- 
taisyti jas yra krikščionių- 
demokrato ypatybės. Kova, ki
to žmogaus reikalų nepripa
žinimą? ir nvinokvjimiia iš
vysti savo klaidos yrn socija- 
iisto ypatybė*.

Abeji pripažįstu visų Uutų 
solidarumą, liet krikščionys 
demokratai prideda • ir vist; 
llliiHin n cnniinl»■!»,; fnl«.wl*.b. 
lamuoja apie vienus durliinin- 
kus. nors vietomis dnrbininkų 
vardu vadina jau ir valdi
ninkus ir teatrų aktorius ir 
tuos geležinkelio mašinistus, 
kurie yra ant u lėlio miesto 
luinko savininkai. Nenorik 
nuoseklumo iš klaidos.

J ,
Afaistaiifatit Lietuvai f?' 

griuvėsių ir baigiant žengti į 
laisvę, visų tėvynės veikėjų 
pirmoji durna kreipiama į Lie
tuvos vaikučius. Reikia jiems 
gerų.mokyklų ir gero auklėji
mo. Keikia msypirmu priglau
sti daugybę našlaičių, karo au . 
kų. Keikia jiems parūpinti tin- į 
kainų auklėtojų, mokytojų, ku-' 
rių ir-gi Lictm-ojo dar tnip mn-' 
ža.

Nenuostabu, knd tais reika- Į 
Jais tėvyu«*!< veikėjai šaukiasi 
savo brolių amerikiečių ]>agvl-j 
Ik»s. kurios davimas—tai tik 
priedermės išpildymn.s. Gerb. 
Žemaičių Kapitulos prelato 
kun. 1*. .lanuševičinus balsas, 
ypač yra iškalbingas ir versle 
verčia mus uiaimąMt yti apie j 
tėvynes rcikidus. Kuip mato
me, dar plati dirva bus ir Tau
tus Fondo šelpimo skyriui—iki 
kol Lietuvos našlaičiai nebus 
priglausti ir aprengti: o ypač 
Tautos Fondo Kult liros sky
riui. iš kurio turėtų susilaukti 
gražios paramos panašios 
įstaigos, kaip prelato Jakmfie- 
vieiauB įsteigtoji Katechierių 
prieglaudų ir vaikų darželių 
vylėjų kursai. tini gerb. 
••Draugo” redakcija neatsisa
kys indėli savo skiltysna kum 
prvl. Janušoviriaus laiškų ir 
platesnį paaiškinimą apie jo 
vedamos įstaigos tikslų, veiki
mą ir tvarką.

Kun. F. K.

Kun. prelato P. Januševičiaus 
laiškas.

Kmnias, 20-1-1920 m. 
Gerb. Kunige Fabijonai:— 

Pasinaudoju proga ir rašau 
Tamstai keletą žodžių. Dalykas 
tame: nėra pas mus, kas mo
kintų liaudies mokyklose tiky- 
Iros; pasiruošiau todėl įkurti 
Kaune ApoL Kntccb. priegl. ir 
vaikų darželių vedėjų kursus, 
kurie pagamintų reikalingų 
darbininkų. 1\, kursų progra
mų siunčiu Tamstų; gal teik
site* juos paleisti laikraštijoje. 
Gal atsiras prielankių asmenų, 
kurie padės man įvykinti juos 
gyvenimam Pa* mus knro su
naikinta; viskas brangu; vie
nam pakelti ir nešti ant savo 
pečių persunku: tai-gi, Gerbia
mieji. padėkite. Ksn dabar ftv. 
Trojvijės liažnyčios—prie Se 
mina rijos—kk‘lx>nu, parapija 
didelė, bet susideda iš lieturiių- 
snrgų. buvusių fabrikų dariu* 
įlinki) ir tt. Kadangi karas su
darkė visos Lietuvos gyveni
mą, <luugelis tiek skurlio ken
čia, kud sunku yra it apsakyti: 
daug šeimynų ypač priemies
čiuose skursta Im* dariai ir duo
nos kąsnio; daug ligonių be jo
kios priežiūros,—daug mirusių 
—lavonų—laikoma po 3—4 
dienas. nes negali ramsti ir 
nusipirkti “gralio,”—daugelis 
vaikščioja Ik* marškinėlių aut

pečių: vhia tai mat y daina* 
puri ruošiau įkurti “Vaikelio 
Jėraue“ dr-ją, kuri rūpintu* 
Is'tnrčių—vnrgš*) priežiūra,— 
jau “nrin Dievui” turiu įMkv- 
rurin.< G motorų kon bro nei jau 
ir 2 vyrų,—prieš Kal**dnt< ‘‘ Vai 
kelio Jėzaus” dr-ja 14-NT1 
įminė: “Beturčių ir vargšų” 
tiienų-Šventę, surinkome šiek- 
tiek nukų,—aprūpinome 500 
vargšu.--dnlmr norime įtaiky
ti vaikų prieglaudų ir darbo 
namų, bet trūksta lėšų, tai-gi, 
ar negalėtumėte^ Mylimieji, ir 
šitm žvilgrain mum.*- padėti ra- 
vo aukomis nnajms .iiirilĮ-nin- 
rių-vamlenėlių? Bu-iino ln»*ni 
dėkingi. Skundu žiūrėti, ran
tant si'iiiitita, turiibius daug 
įvairių nridrlamlu. itirldnviu 
vlc^ lenku.-*, vuiuųėiui* mivu agi
tacijų.—lietuviuM-gi iiiivgnn-
rius lalHinryliėa srityje. Tuo 
tnrpn eina Lietu\*os atstatymo 
darinis... Pm'ioa įstaigos ra 
atsiras .. R vi hm jn< tverti..., 
—Im* jų vargiai te]m>iscktų at
statymo darinis.

Daluir nora trumpai apie 
Lietuvą ir Kauną. Ki<*k tėvynė 
—Lietuva iškentėjo iš rns>; ir 
vokiečių ptiaėa f Nepigu nprn 
švti. 1'žtoks paraktus, kuri 
daug Imžuyčių. kaimų sudegin
ta: neteko gyventojai ravo žir
gelių, galvijėlių, rubelių,— 
ihiiig jauną ir senų atgulu ka- 
pcliuoae. Nežiūrint i tai. iris-gi 
imtys npsigvnė uue mirtie* ir 
priešų. Iš Lietuvos nuvažia
vau. ūmi karo pradžios iki šiam 
įnikai buvau prie Seiniuarijos 
tai Kutinę, tai už Kitimo,—ran
čiau ravo nkiniik, knip viri mel
dėsi IttižuičioM* reni ašaromis 
ipaė karui jirasidėjns,—na, ir 
išklausė Dievas: |s*r tris bo- 
veik ihenas prašalinta rusai; 
|a*r Visus karti metus stebėtinai 
užderėjo javai, roputėa-bulvėB, 
—žiuoiiės išmoku dirbti: iš 
šiuudų Imtus, knluiši jy; iš linų 
ir kitokiem nutlėgus ajiavą; 
pradėjo patys dirbti.*-: mieles, 
krakmolą, muilą, aliejų ir daug 
kitokių dalykų taip, kad imtys 
vokiečiai Šteinuos mūsiškių sn- 
iiiaiiiiinu ir gabumu. Kai-kurie, 
ilraskydumi žiiioiium ir imtiumi 
iš jųjų uriiuoiošAay rekviziei- 
jus, sakė: “nu, čia bado buti 
negali, lies žmonra gudrus ir 
moka visa, kas denis n-i 1du, 
imdarvti”... Beveik ugnyje 
iškilo susipint imaių pradėta vi
sur rviknliiiiti neprigulmylnm, 
ir, aviu Dievui, ją jau turime. 
—Ariu jiersiguiionmiui musų 
valdžios iš Vihiiitus į Kauną, 
alsigait iii<> musų miestas tnip, 
knd visai jnu atrodo nias«/ mir
štu, f*ia reikia pasakyti, kad 
gyvenimas jame pradtrin virti: 
trotuarais žtnotiėa ne žing
sniais eina, liet liėgtė ls*ga,— 
kaip tikroje sostinėje. Dnug tu- 
niuc įvairių įvairinusių dele
gacijų. misijų, bosi rinkinių,

.... ................ .... r ■ - " tttteo.-. Si

Į ' J '

Rtvlybėa žodžio jie dnr ne- 
i ištarti, nes tat bntų 
Uį; k Irti kai tiks, bet *0-

Bstnu įritikinys. jug be or
ganizuotu* pagvlbus sugęįži- 
m ui tiems žmonėm.**, kurio ga
ktų buti uauauigaij, Lietuvo
je, męy tterarilaukaime įžy. 
moralo žjnonių skaičiaus, ku-, 
rie parkeliaus Lietuvon.

čion reikalinga yrn jvni- 
rių draugijų pag»*llui, pasma- 
ginimas ir todv) patarčiau vi- 
soms, kurioins tat gali rūpė
ti, draugijoms šis klausimas 
apsvahdyti ir savo nuspren
dimus, kas šiuo momentu rci- 

I kėlų pndncyti, nratsirakyli pri 
riųati Lietuvos Atstovybei, 
knd paskui suradus jau tin- 
knmiausį bu<ią, kaip gerinusia 
padėjus tiems visiems, kurie 
nori, liet delei stokos pinigų, 
negali grįžti Lietuvon.

lnųU .ki.-.los J mu Aiiil-4 inuąv. i 
(Pasirašo) J.'Vileižis. 

Genetulis Inetuvos Atstovas.
■ «*» UI * I II >■■■!■
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Vyrų tr Moterų Aooų Ktrpi* 
tao ir Derirning Mokykla.
Manila lau-tna ir mokymo budu J M* 
trumpu laiku Iktnokaita viro ama- 

ta.
Me* turime dldilauelue Ir r*riau- 

«iu» kirpimą, dealgtiina Ir Bluvino 
•kyntn kur kMrvtauaa gauna gvroa 
prakltkoc boalmuklndalUM,

Vlruoee siuvimo ekyriuuM maklnoa 
varomo* rlaktroa Jlega.

Kuklume klekvteag *i«lU bil* ka
klu o laiku, dien* <r ar .vakarai*, pa- 
atimtu ir paaikalMt! dėl •airgv-

Vaitam* <J»roraoa aollg mleroa vi* 
aoklo aUlIatn Ir dydtiO <* bei kurti* 
mudu kflygtn.

MASTER DESIONING 
8CH00L.

d. r. K-Mlekn. Vrlttfrv
!»0 N. BTA.TE STK» V. « lUCAOO. 

Kampas Laka 8t. a-u < tu lubų

c*

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

J. Ml* W. Markei BW.
Muvlllr, rmua.

I Bu rlBOmlt U*«cil« priims nuo 
N« I Iki 1» tM. ryto. 
Nuo 1 Iki 3 ral po plotu 
Nuo 4 Iki I vai. vakar*.

a

draugijų, vakari) ir tt. Iš įvai
rių pusių matyti, kad Dievu 
Apveiada pati gina Lietuvų ir 
nori, kori ji atrigaMritu -I? 
Žemaičių Seminarijos išėjau 
praėjusiais metais.

Kas de| atiiionforojt,— žuTim 
prisidėjo anksti, |>rieš finus 
Šventus,—'šiandie Ii ja,—ar bus 
greitu laiku itavnsarisf Neži
nia. Didelių šalčių nebuvo, gal 
ir nebus, šv. Knzimiero ur-ja 
išaugo į didely įstaigą: turi ra
vo s]Miustnv.*, knygyną, viras 
ls*veik paėmė geležinkelių Mo 
tis,—leidžiu kelidą laikraščių. 
Iš mano parapijos <inug yra A- 
iiinrikop*: jų kai-kurie rašo, Im t 
iie)M*r<lnug, paraginkite, kad 
rašytų savo tėvams.—Lieku su 
pngarlm. <

Kun. P. JanuševičiuB, 
. žein. Kap. l’ivlatiis.

yamiu
klebonas.

Pirmieji Kauno apologiečių - 
katechiečių, prieglaudų ir 

vaikų darželių vedėjų 
Kursai.

Tikyba ir dora—tai kiekvie
no žmogaus, kiekvienos šidliiv- 
uoa tautos ir valstybė* pagrui- 
<ias. Tikybos ir duros mokslas 
—tai vienas svarbiausių ir rei
kalingiausių niuksiu. Be tiky
bos ir doros nėra ir tani negn 
Ii nei tikrosios lniinės, nei tvir
tybė*, nei pažangos. Figų todvl 
suprasti, kaip turi rupi ti minė 
tų dalykų pažinimas ir valstv- 
liėms ir Imliotus, ir šeimynoms 
ir kiekvienam doram žmogui, 
ypttč nmsų krašte šiuo utsista- 
tynso, prisikėliinu laiku.

TikyIms ir doros mokslu pla
čiausiu keliu einu per liažnv-ią 
ir mokyklą. Nuo gero tikybos 
ir duros mokslo nustatnuo mo
kyklose ir vaikų prieglaudose 
prideru ir pavienių žmunių. ir 
šeimynų ir tautų, ir valstybių j 
ateitis, pasisekimas, laimė. Ne 
įmofinliu. knd gerai sutvarky
tų valstijų mokyklose tikvljos 
ir doros mokslas turi pirmąją 
vietą.

Musų krašte tikyljus ir dorus 
inokymias negali jmrigirti nei 
savo tobulylie, nei pasisekimu, 
nei pagarba bei tvarka, nes 
daugelyje vietų jis eina ne taip, 
kaip jam reikėtų ir eiti pride
rėtų: vieuos Inokyklų risai ne
turi tikylius ir doros mokinimo’ 
delei mokytojų trukumo; kito
se jis eile eina. In-t iii*vykiisiai, 
—-nojMsiagogiškai. Pavyzdžiui 
saknni, dienotvarkėje vaikai 
įimtu tikybos ir doras pamokas, 
liet praktikoje dažnai jų virai 
nemato: kartais jos bnna, kar- 
tms virai ne,—nes tikybos bei 
dorus mokytojas—kunigas da
lei pastonicijus jiarvigų knr-. 
tais ateina į mokyklą, karinis 
ir virai neateina. Tokiu bildu 
vaikai iš innžatvės jsiraizdina, 
kad tikybos ir duros mokslas 
nėra tiek svarbus, kiek skelbia 
Bažnyčia, kiek kiti mokslo da
lykai, nes jis gali Imti aplei- 
džiautas, jo galima m*aimokjn- 
ti... Nvnuostnbn, ko«h*l iš nm
sų moki klos kartais išeina vai
kai tikybos ir dorus žvilgsniu 
«ii keista niUMtintn* ir nukrypo-

t*
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LIET. LAIKRAŠČIUV
“KAHIŠK1V 201)18” 

išeina .Kauno — sa
vaitinis — metams 
$2.00. pusei įlietų 
$1.00.

LAISVR” Krikščionių 
1 hunok ratų Part i -
jos organas išeina 
Kaune — dienraš
tis — metanu. $10.00, 
pusei metų $5.0(1, 
1 mėnesiui $1.00.

Prenumeratas siųskite:
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T«L X5rovw 794S

Dr. C. Z. V&ntlis
liet t vrs x>E?rriKTAJi 

VoUnftot: »uo t ryto Iki • rek- 
NedMIotnl* pasai antarlm* 

4712 SO. AS11I.A*Y> AVKVVK 
arti 47-io* Cktėk*
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Dr. L L MAKARAS
Llrtuvta Gydjftolaa ir (VitnuiM

------Fuftitttt Ir B1M
Chireųtoj: 4515 Mo. W<>od HCr.
IU M*ak« M» »IM IM v«re

TBM— Zarte T«X-
i.. ...................................... ..

Lithuanian Sales
Corporation.

Jtroiufrvav,
Boston 27, Ibtes.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 
ortMM nidmlretyj: * 

29 South La Šalie Street 
Kambarį* *34

Tel. Cr-ntrnJ 68»0

f
i

Vakarais, 812 W. 33 St. J
Trl. Tania 4*«l
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Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street 

OHICAtKI, muaroiN 
Tarnui Tart. MM

VaUadoe: — t TU XI tt ryto: 
4 po ploti) Iki t rok. NodUJo- 
mU nuo 4 iki t vai. TakAra.

DR. S. BIEŽIS
Lietuvis Gydytojas tr 

Chirurgas 
9301 Wrrt llnd M.

K>iupu 8. Laavltt BL 
T»l«fan*» O*nn) 41 ii.
Valandų* 1—4 ir 7 iki t vakare.
Rertdcnrtja:

8114 W. 42od M.
Taičio*** McKinivy 014 

Vaiandoa: Mn 10 fkryto.

*&
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JOSEPH C. W0L0N 
Jetsvls Advokatas 

M MO. La MALUS STKOf 
Grretsimo Tai. Hamboldt »T 

v*k*r*to 3»H W M*«d 
TS. Itnckvtfl »»»» 

CHICACIO. TLL
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Delei suradimo pagalbos no
rintiems grįžti Lietuvon.

LIETUVOS ATSTOVYBES 
AMERIKOJE PRANE 

ŠIMAS.

siu dora. 1 •

(Daugiau Būt.).
. -I. - - - s .

nuševyčiaus Darbas

K

!
S
I

kn.i mintyti anie Tanios Fon
do uždarymą. D-ras A.B. llut- 
kauska-* šnukin [Uigelbos Lie
tuvos miestų vaikeliams, 
D-rns Koktu šliupas primena 
Amerikiečiams- jų išteklių ir 
perteklių.

Tie. vntjrMantityi Kauno 
priemi<‘«rino-p vaikeliai vrn 
ne ka.- daugiau, kaip darhi- 
ninku vaikui. Kanu panaikino 
dirbtuves.

žydai ir lenkai atsistatė sa
vąsias ir duoda durim bei pel
no jose saviesiems. Lietuviai. 
džinugia»i nr|>rigulmyl>e. bet 
neluti pinigų dirbtuvėm* ria-

Iš Lietuvos rodžių gaimame 
linksmų žinių, kad tenai yni 
ką (mvalgyti. bet iš Lietuvos 
miestų iiteinn graudžių halsų. 
Daktarių Bukus ftliujius, Lie
tuvos Raudonojo Kryžmus pir-, 
mini ūkas rašo upie valiai us.. 
kad jie gausiui veisiasi Kauno 
vaikų plaukuose ir jiažastėse. į 
Buvo žmonių, kuriems išrodė 
gražu įtraukti tų į kintamus 
]givpikšiuš. Kruta, kur lau* 
nekrutėję!

Prelatas .lunuševvčius į tą (yti nei užilnrbid duoti lietu- 
dnlvką pažiurėjo kitaip/ Jis iš 
načiu Kauno c-vventoln tnin • • — • • • • ' 
gi vargšų, sudarė draugiją ir 
ta aprūpino penki* šimtus 
vaikų, reiškia |H*nki> šimtus 
Lietuvos piliečių, penkis šim
tus busiančių tėvym*s veikėjų.

Kun. Janušcvyčiua šaukiasi 
Amerikiri-ių jutgelbo-s kw. 
Kemėšis prideda, kad nelai-,

rianis.
Q **!’•" iratMU*

pinigUF ir Munė'm juo.- į Lie
tuvą agitacijai, knd laimėtų 
rinkiniUK Prelatui Jtuiuševy. 
čiui lubinu rupi (penki šimtui 
alkanų vaikelių, ^turinčių nei 
inarškinai<‘jų. Ta ką ;uis .A- 
uierikoA LiviųviiM? Ar jtoU 
btv-inię kurti? J ?

I’u.'k utiniu laiku -nsirado 
daug lietuvių, kurie nurotų su
grįžti Lietuvon, Im-1 neitume 
kas iš jų nėra susitaupę tiek 
Y.***l. J. » » • »» • <r*»»u ik- 11 tumų sun

kenybių galėtų patįs už kelį 
lųiriinokėti nr kitas iŠlnida.* pa 
kelti. Kflelas dnrbininkų yru j, 
jau atsikreipę į Lietuvos At-j 
stovybę Amerikoje. patšyda-T 
jųL'.-kad jim>* su-J

bet tanj tikslui m—} 
Virtų >umų nėra.

LIETUVOS KAIJuO (SGuli/auo/ išeiviams.
UotVVua ValrtrO^a kurtina* pnklsuau nuo )o kaimo. Kaliuo ge- 

rkvi ir Jo iMtanga tai immklaa. ani kario iMuls Jo* tt*lrtiu4a rūmas.
IHll to atarbu. kad ir>u»ų kalmua arrisinu attenrty 14 a*v« mie

go. knd Jo iiaalcpUMiloa J*gt« Atgyta anugun kūryba* darbui, kuria 
rvikalinga* iituty Ir lukatantii) darbuotoju. 4

rakvlti 14 grtuvreiy musu kr*M« ukj kulturmtu kalių pa- 
vyidtlu. r»rtvark)U jo VIAmm KK* vietoa gavirgldybe Ir visuo
menės darb* — Mal nrUmlaJI kaimu k ui turu* durim uMavmial.

Ju >»* pa aut ritę kaimo i>xtang<« darbuotojau Jlama vykdyti 
gimė ėruvUu.-IJpJe (ftlaulluoar) •'Blrtyiuu**. dvtauvarttnfr knpcrad- 
J«w. aanvaldybSa. akla, kuHuro* Ir nrnfortHln gyvenimo ttrrnalas 
«laii i akim, nimupiet im.na aplink jj inuag provincijos tymloaioe 
Jtgaa, tvirtai yru paMryttmloa atgaivinu musu aligriovu*} tr pur- 
vtm, kaluu*. taip kad jato* butu triasu, gndtu, tvaru, actu tr kn!-
1 i;i uir J

Tam tikslui yaMrdtti t iri kalinga, kad plaCleasua mini e* greičiau 
poratimt* uaula kalturea jdėlmnla ir mintimis Ir nrlaMrtti aure 
JSgumls bendrom ittirylma dart ul Taigi rvartru kad tas ksuMo 
kūrybos IttkraAUa pla/lau paaklystu po Uiurt) ubukusiaa ir tam
sta* grjClnj.

Igain] kkHon iMvIrt. jrvdur rupralf kullaro* rerktur,
tuntu ateiti pagalima, užakydami *W*tgno~ aavo riminėms ir 
padist jmlema Vienu kare dotlrMv Jos Heli k padarytumei* aa- 
viMuanm smagumo t«-t dar ncJiiOiMnia t>nwd<lemlau>r-t kultūros 
Mt’tnrliiliauis dari* I naro lertMOa kalmall.

YP*iHal retkaOagl butu tokio solelpitno lalkraMiu Umaldiai 
kurit kultūros tvilaanla nreulygitiaaiai toliau ‘ataOlM ut auk*- 
nuriti s

Hiuncual '*leif tv.rt“ Mtrigus reikalinga sykiu surūdyti tr *«* 
rm* kam suirti •'eiouaas*- . *

!*t : datren Tiri ra»’ gauti o-m-,- 1 mneja*; giMsi
motu d* mnrjal: kotviren»l — keturi om<~>i į

bo to Thctlhaa“ a|*allm* u* I rudu-rl mrtelltti LitrtMVM MMVlaim g 
JvalrtB (tolu "M* JatamttN* Ir įgadinamu* M ikuulųj apskriti** nosn- ■ 
milas *J jy-paskelbti p*t*dk*jlmg mre Uifcreaty. pateAteJImy «WI >■ 
ui r nui priimami n K kny apskrity. Ursssr. -. ,f g

kn: JattafcJrtet prpupu .alyM**a-^u M as*!»*saw»-. j J 
Šiauiiai Dvaro G-ve N. 24 “Sietynui” 1

i
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Brazaičio. Jis apleido mus. 
Gaila, geras buvo žmogus, o ki
to dar neturiul

Mainerio pati.
to* w, ■ . — —, — ■

Y0UNGST0WN, OHIO.

Garnius luotu visur aptyla 
vHtukje pasiliiiksiuiiiinmi. Tik
tai jMts tnutt mažai katriems 
■feimena tas laikas. P ari Ii nk- 
jnnininio K Ii ubas linksminasi, 
Šoka. ApŠvietou Moterų draiH 
giju tai|egi neatsilieka; rengia 
n«pa<l<>rins )M>ratatyimiK

Kovo G ti., t. y. kada paa 
mus lankėsi Lietuvos Misi
jos nurys, maj. I’ov. 2a - 
4cik is ji buvo surengus Mnco- 
ho teatrų. Vjri tnutininkai. se
rijai istai M kirkužninkai ir 
kitokie susirinko ten, keršyda
mi tikėjimui ir tšvvnri. Lietn- 
V.4U: . M

Kuvo 21 d. Atkartojo tų patj 
IPatni. Prie to dar parsikvietė 
ir pliovoti Duhreką iš Chicago*. 
Mat. musų “ajišvioKtunės” su 
kunigu kariauja už tai. kam ne 
pagiręs jųjų nepadorių teatru 
ir perstatymų. Pyksta ir visaip 
keršija. Sako, jei tas netiks, 
tai mes parodvsime kitų, apie 
knkj ten popežių. “ApšViestu- 
nės” užmiršo, kad ue knnigas 
tikėjimų įsteigė, liet pats Kris
tus.

Viena moterėlė, su savo duk- 
torv, persikrikštijus iš katalikų 
į eiciJikos eina daltar teatrų loš
ti. Tame šlykštame perstatyme 
ji buvo motina Macoho. o jos 
dPktt* jo mylima. Abi gerai iš
moko ninhioti ir publikai įtik
ti. Jos Itogėdiškąi minėjo A*ar- 
dus Jėzus ir Marijn. Dievuliau 
brangus, pamaniau sau. fiian- 
div I utalu vnnhi išjuokimui rai 
Učjfi. Kas Mn mirties valtmdo 
je ar teks ištarti.

Dar vienas paminėtinas dn- 
lykas iš musų “apšviestumų” 
pavyzdžių.

Kada Lietuvos Mis jos narve 
majoras Pov. Žadeikis važiavo, 
iš DanviUės autemobiliftį apri- 
djriu Lietuvos ir AineHIm* W 
tiaromis, ir sukėsi į pfiridrtn 
vietų, tame tarpe vietai iš tų 
moterėlių, rengėja to šlykštaus 
teatro, nulipo nuo svtAafaės ir 
patfairijo. kad pravažiavo we- 
jm prastas automobilio*. Ji 8- 
nojo. kad išvažiavo parsiveš 
maj. žftdeikj. tai iš apmaudus 
neturėdama kų daryti tanė ir 
ištiesė ant luptis sako ilgųjį < 
liežiavį. Tai vis žiiiptnis prie 
“ajplvi«»taH.” Matot, kaip musų 
miestelio “apšviestos” mote
rys priima atvažiavusius iŠ 
Uetavos svečius. Atmenn’nuij. 
Žndfikio kailių, kada sakė: 
“Knr jnsų meilė prie tėvynės? 
Už kų jus kaujatės?” J r pa
vyzdį davė. Sako: “lenkai pa
ėmę 5 Lietuvos kareivius ir 
vienų karininkę nuvarė juos į 
Druskininkus. Nuvedę prie iš
kartos duolies paklausė: *ar at- 
siŽftdat Lietuvos ir žadate Imti
ištikimi Lenkijai, ar norit riti į Į .Agitai'ijų varyti tarpe lietn- 
tndndhpf’ Viri su rike vi*4cu 4v«lu lM*r iu lnikrušėiii«

Kovo 21 <1. ukrainų svetai
nėn buvo sušauktas visatinei* 
Yi>uiiK*to\vno lietuvių miairin- 
kimaM. kad galntinai aptarti 
reikalų kinetinio iMtmrM Mi
sijos ir sudarymų stoties L. L. 
paskolai. Pirmininkavo |i. IjC- 
ka v tėjus.

Viaųpiritui paduota kiauai- 
nias: ar kviesti Youngstounan 

^j^jnįų- VicbbuĮ- 
sini nutarta Imtinai kviesti ir 
patikti jų ne taip, kaip suma
nytoju Imvo patiekta, bet su di
dele iškilme ir lienu. Po šitokio 
imt m rimo, vienas žmogutis at
sistoja ir sako, kad. girdi, tai 
esu ncreiknlhigas daiktas, bet 
dar-gi būrius blėdingasdarbas. 
(iirrli, ką padnrė Tautas Fon
das? 15,ėi000 <k>l. išbudo šelpi
mui žydų ir tai. girdi, tikra tie
sa. nes jis apie lai skaitęs lie
tuviškuose laikraščiuose. Taip 
imsnkius. kai-kurie ėmė ranko
mis ploti. Susirinkimas pasida
rė iieruinus. Nežinia kas butų 
buvę, jei ne vienas iš susirinku- 
rių, kury sekančiai žniogvliui 
pastelH<jo: “L. 1*. Paskolų
remia visi Amerikos lietuviai: 
ir prasti darbininkai, ir profe
sijos žmoni*. Jie, turbut, ge
riau išmano už mus. Taip kai 
Mi gali tik kdks h-iikbemis 
arba kitoks tėvynės prieSas-” 
Po tn žodžiu nriankn nnsidnn*• • • • 
žmogeliui ir jo pritari-jiuns. 
Matydami, knd nieko nc]>eš, su- 
riknpriiię sprūdo iš svetainės. 
tV to >nririnkiinas aprimo ir 

: rtta prtr barstymo kitų tuika^

IM pamarginimo ir geresnės 
agitacijos ntftarta suvaidinti 
“ Kontribucija.”

Misijų pasitikti ir kalbėti ta
me vakare nutarta jiakviesti 
įmesi'' inaojrų. teisėjų ir kitus 
kirmius valdininkus.

Nutarta taip-gi (Ibio viešbu
ty j snrengti nors tuužų ]>oki1j 
su įžanga $1J30 asmeniui.

Galutinam sutvarkymui viso 
dariai kaslink priėmimo Lietu
vos Misijos ir sudarymų L. L. 
paskolai stoties liko išrinktus 
komitetas iš sekančių asmenų: 
J. SnbeFin,rp<<ėiulio, Ktupinke- 
viėio, R. Vaitekūno, Kuzinsko, 
lA'kavičio, Guduuino, }>-nios 
Kuinlmuskiout*, • M. Sibonio, 
LukoM-vičio, KiršuJio ir J. Mi
liulio.

I

i

REIKALAUJA.

»<n i” . «.

REIKALINGA PAGELBA

-Mes siūlome jutus pastovių 
vieta gera alga, prityrimus 
reikalingas, dirbti kaipo

Packiftriai
Truckeriai
Prie Mašinų
Asseinbleriai 
l*angu Ph>vėjini
Prie ekveitorių 
šia vėji ai 
Loduoti į karas
Šitie ir kiti darimi ir gatavi 

vyrams kurie turi biskuti pri
tyrimo nrba ne.

Fabrikas arti Clyborn, Ash
land ir Beltnont linijų.

Atsišaukite j
Luųiiuy uivui Ulibk i

Darbo laike tarpe 8 iki 4:30 Į 
Atsišaukit - I
________

Stcvvart Warner Specdometer 
Corp. 

1828 Diversey Parktvay.

ItelkuliOKl V>ral pri* frolghto mu
lų U'arrliouue. Iiartuui pastovu* LOe | 
valtoda Ifrpradf: js.

OiU-agt> Morage * Trnn-fcr Co. 
MU W. 05 Street.

ALAUJA

m

■

l'SED CAH DKl’T.
[ I

istortška drama Kunigaikščio Vytauto laikų. Vaidins 
šimlinai žymus Chicagos vaidyles.

1lr1^W«r M’chimvi Aw.
CuiUliit‘1 blKAJ.

■ir.

Atdara Nedėliotais.

HUIlHON MoToKCO. 
of 

1LUNOIS

IR VĖL IŠKILME!
Lietuvoj ir Amerikoj Garsi Artistė

UNE BABICKAITE

.Tikietui parsiduinla “Draugo" ofise, ‘•Naujienų” 
ofise. I'niversal Statė Bany. Dr. Gruiruno ofise ir ]Mis 
Vaidyitis. Visi išank.-lo imkite pasirengę i šj tikros 
dailės spektakli. Komitetas.

DRAUGAS

no-

ntankcmll. kitokį lai Mrataltoukia.

Pagelbekite Lietuvai Pirkdamifabri.I»cl 
kc

nrm pirkaite FA Ilki A 
platcantua paaiffldntmua IA , 

btodrovto, apie lJetuviu 
\Viacooainn. kur jau daug 
gyvena Ir dar tukatanCiai

tvirti i vkai. 
vluoklO dnit'O |rr>|HT<>e

Hml-oo
l ««xl < *r Dcf*> 

IBIS K. MlHiluaii Ate.

CnmirK-ll raĮH-r Ci». 
3S3& Xn«iM-r 1*1.

3 blokai | rytu- nuo AUiUml Ate.

.MKCO tSlkAl.
Keturi i<rrnio» kitose* vyrai kirti i 

gerai aupranta U“t»r <!*rba turi A 1

MŪlur <«>. <»C lUlnuli

REIKALINGOS MOTERIS.

Vedę ar Nevėdę.
Dėl valymo. Mokeehne $44) 

j mėnesi ir valgi. Atsišaukite 
pas feimyninke.

COOPER CARLTON,
Hvde Park Blvd. ir 53čia Gal.

Šėpų dtrlrėjini ir šiaip 
medžio darbininkui 
saiiitariš'curn šviesiam fabrike. 
4S valandos savaitėj. Geros 
darbo sųlvgos. Reikalingi keli 
vidiiritmžiau> žmonės prityrę 
"prie u.-senrbliiig luažų dalių.

1519 OVEmLAND

PKNK1C PASAžlEKlV 
T0VB1NG

toto*-------- U ’ 
I utimi geram s*t«»\ y j. Tūri šiuos 
extra dalykus*. Stiklines žiemai 
užhtidfiK, apdlligbt, priešakinį 
huui|»or. Kteering raiti spynų. 
extm ratų ir tt. Kaina gera, 
t'asli nr išmokės*'io.

---------------- ---------------- w-------
LEIBERIAI.

Dvi foundra>. darbas pasto
vus Atsišaukite.

LINK BELT 00.
39th & Bteu art Avė.

KI3KA1JM; .Vi.
lanjnn* «t«-Ut»nt>- Vareoninkna II- 

nuntl* crral .mvv umata. Kreipkite* 
! I

•'UrBac*.-* AdMtnirttocUn
i lt»O0 U. *2 Suavi ciileaau. Iii.
S- V.

prie
Švariam

Eugene Dietzen Co. 
Fnllerton & Sheffield Avės.

Mergaite^ dirbti aut tuažų 
eoilit. ^eros darlm >ųlvgo»< 
Durims pastovus. Prityrimas 
nertdkuliugns. A Ūdra ūkite:

3-čios iubo*

žadnim* wtvo tėvynėn?* Tada I ankščiau parižndėjn. ir jnu
Iitrvn muša adyti ir suvergti ton 
duobėn." Tie kaniriai už tė- 
vvne fr gyviurtii* Jiadejo, o už 
kų musų miestelio “ajišviealu- 
nėn” dčdn gitvns* Už neken
ti mų ta, kas dora; jos prieši-i 
niftkčs ton meilėj-.
Ainnifti dienomis mus ]4U*a|n-Į 

5a netapo vargonininko p. J.

A. PETRaT1S & co.
Moptgage Eank 

»tt<U rgVATY -IM JrtllHCt 

EoapFEat Amiricai Bircau
?M» • 1 < » » n SAN

JHttr i
•Tr; r r*

dariu) varo, pp. Susman ir IjP- 
Vingrios.

Tat Yongstoumo i r apylinkės 
miestelių lietuviai, tėmykite 
laikraščiuose dienų, kurioje 
YoungMtouiian atvyks Lietuvos 
Misija. fVHiau Im* pranešta 
per visus laikraščius ir jilaka- 
tainj. Remkime Lietuvos pa 
skolų, pirkime bonus, neškime 
sA'kiu su Lietuvos karžygiais 
mų» vėliavų. Sutrankiau* bai- 
tųjj aių. kurs šiandie susitepęs 
tttųs krauju laiko apglėbęs Uo- 
diuiiinrkapų.

CirinieUs.

DIDELES ALGOS DĖL 
MERGINŲ IR MOTERŲ.
Plaukę TkUrtoJoa. MuUkurtPr*. ir 

ftiaip dėl visokio darbo Hcault 
Ilrollaa. Trumpo* Kurui. (tolima ii. 
moku | Tri» totalu*. liauk Japloma 
tr Ofil'ipmrAiau llarba. Otriau- 
■ta mokyklų Chlcaruj

Mariame ttortrude Hale
Tirėto. I.uIkm 14 W. W Mdiliiftl.ai Sl. 

l'AaMirbk M*>kta*ni>«

— ■ r .ta

VTFJkA PAIMTA

REIKALINGI VYRAI.
I»*i l‘«k*VU»Q.
Kaltino.
l'npUdynio Ir įMenurto fabriku 

tolbu.
Vaatovlu* dartoa
Goru mok vali* v^iaiM* *u pr* O bi

tu ų arba b*. AlalSauktt*'
S čios labos.

Victor Electric Corporation 
Jacluon & Robey Sln.

f s

Cz

UrtuvoM Vyčių 4-to« knr>]** 
urtis|aiiis-iu<igt',jnui> ir retisie- 
riui ]i. F. Balniui už vaidiniuu) 
“liūtų Vainikui*" Viny ftvontų 
jMrnpijai kovo 21 d., k iu.

Vardu 1 ,iri. Vyrių H-1 <*s ku<p 
f K- tariame umširdžmi afitL I

HHktUm
Vyrai d«l pakavimo daiktu aaro- 

houM>J. Paatovu* darbas Ade. j valan
da lApraaiina. ,

CUk-aan siornur C Tmmlrr Cm 
Iddfi UrM U Mr.

Palaikau Joiin Zlukcvli'ly 14 Vil
niau*. Jeigu T*pilat* nori «utan<>tl 
apla *avu rimuk* Mvtuvoj* mcldllu 
■ laito ūkti ant ukunčlo adreao:

Jucrra - JumįMu*.
3341 W. Uni 1*1. ClUtagm III.

EXTItA ttAROKK.UI
I*i<r*idnodn fnrmą W1«e<iMtn V*l»- 

UJoJi-. ISO ukru JG akrui dirbam**. 
rHH** rtrin 3*w derltnrn. aptverta 
rutu;** imtai- nrkurin ryvaitui p*- 
d*4*i Ir seklo*. rarduunlu pisial. Ne- 
l>rtilelA.ttc Uos pruro*

K. Jaru rate tirto
2SM W. S3tt<l M. Ctibac<>. III.

Piiralduiv’ii iiutoinubtliui f'»50 Jtio- 
Tiuliu. taurini* 14(0. Al.y £ui kinai 
Ir gerom Movi) paralduodci IA prie, 
lastlea (avinioko Valiavimo 1.H1U- 
von. 1‘aratduon ui totu** kalnu*. 
333U W. Mrtl l'laoc OiUa*..,

AAT FlKtiAVIMO.
Pulku* <r<«-<-rt*, deni apgyventa 

vlatn,. blanli labai garnį eina, par
duodu Mi priii.iaUna nitrilu* mum. 
Ltttono*. piillkya viena* nėra auto 
pugellatl darbe Taippat yrn kamba
riui gyvenimui

*3X3 Imi. fb-rmttagv Ak-.

Par-glduuda durti rakandai mi vi- 
■ate indui* anginui* ir luulkuia* uf 
Ubui tania kulnu, prie lo dur mui* 
randa <l«t $ ar 1 viralu tanu udre-
to:

llriLiiuakirtM-.
4001 So. Pauliu* to. Tct. Droier 4t»T.

VAIOIIH IMI A KLMAS M BL/.Ml. 
lt prlrtoaiiv* n«<ltiė-*ii Ilsu ir *un- 

lou upvrurju — įsMliu privertu** 
jmrUttoil r re nnnU* an "Kr*! Kxt*u-. 
iMurunce Ir Hiftsy Bo* Vanlt*", 
bintu.

Ta* oarnn* | j>»l<1uo<ln Intui phel 
Ar ■<> Itorrinnil* i4*l««tnl*

Itol''ivloni u .tiinrmacijn 
tra JHM.

kreipki-

X J. 1XM9XT.
<»U W. 14 St.. t’kvro. (U.

Anl pardavime prop <rta Houihal- 
uv/ gamj balui ių u(«,«rnt»j apie- 
liuke) fautodunda U pririaalloa li
no*. Itaad.o n<da tM.ot mėnesių 
k»*r>|to** Kum .iv.(00

* Md M. Id Mm t.
Na i įninka- urvakallnlam name.
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■
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Bengia Antrų S|s*ktnkli

Nedelioj, balandžio ii d., 1920
CENTRAL MUS1C HALL, 62 E. Van Buren Str. 

(Prie Wabash Avė., ten kur buvo pirmos Spektaklis) 
Prasidės 8:15 vai. vakare.

W -MIRGA'

Lietuvos Pašto Zeoklos
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Oeriau«iaM būda* pu»iunlnno pinigu Lietuvon, tai Lietuvon Palto

I‘|rtn lau 
gaukit* 
UutuVlu 
kolonija 
Matučiu 
apalgyvcn*. ne* tan tom* labai gv
ra ant kurio* vf*ka* labai gcr»| nu- 
g* n*|>al*nnt kokie metai nebūtu 
t>aartima niunų pirkėju buvo ikvali. 
n6Ja |>o dnuge'i vai*tUu bet tinka- 
lavone* virto* niekur negalėjo ragu. 
Vieta labui pulki farmo* randami ap-
linkui ime*teii kuruimo virt Mgnie- , ženklai (mnrkė*.) kurios yra atvežtos iš Lictavos, kad amerikiečiai nū
nai yra Lietuviai ir dar yra proga ... ... ... ... j , . -n_ . . -keliem* bhmierinw. aud»n-ti kitokiu, ^pirkę galėtų nusiųsti savicmgicjiui netik dėl laiškų, bet ir.didesnę su- 
bianluB. ne* trinti paine laika bu* bu- nii). pinigų vietoje.
davotoiua kvlel** dirbtuvių F>«r da- ... . , ... *.*.**, •• . . . . .bar ten* labui pigi niurnant *u K i Avienas pi.-knntts Lietuvos Pašto ženklų nemanau kaip už 5 auk- 
kitu kampanijų prokcm* tei tnu»ų ginus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nuriuntiM Lietuvon karta su 
Grtotu* uoto etanai dabina vtoa *. Va®»o ženklais, Lietuvos \ aidžia pakcin levais pinigais. Pašto arba 
pifllnke. vlattr geri ketini kad Ir IMinė* etrrty***
^SSu-B«M»t7’'«.k^tr 1^1 "par*n. PMtrfcnkliai yra kitokių kainų: po 10, 15, 20. 30, 40, 50 ir G0 skati ® 
kūmai dn farmeriu yra ant vieton, ; kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksinų). 
vi»ur Lietuvillknt knfbanin. takoma ir* -j j . * i •ir dainuojama, taip tenai gyvenau- ’Panadooda po 25 ceutus UŽ aukautų.
tujai JnuiMaal kaip kad Jauadavoel 
Uauiroj*.

Ka* norite platcanlu pnaliklnlrnu. 
tat pri*iQ»kite naro ndrena. o mo* 
iniatųatme jum* knygele *u plote*- retorių, 
rilai* paaUkinlmnta. iiavclkalnl* Ir !
plonu. . . :

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

i

Lietavo* Pašto ženklai paraiduos tik iki 31 d. Kovo. 1920 ai. Mažiaa 
kaip už vienų dolicrj markių nemunčiame. * * ’-’ĮJB

Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba peš reutro sek-

K. J. KRUSINSKAS,
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

FARMOS z ŪKĖS.
Jau didumu** m-t n tirt oje vlltlca 

kad neto* ort»cinui» t-rmtyveniina* 
ir bevelk tie**, ne* net vali v, ria u- 
*ybo nmrtcjo da r b* v u* I nraMledanui 
*um»tla budu. Ką sulini* daryti kuli 
to ttoensu* yra duusr įmonių kud 
to nrknn^t* kua-d uri f<rtiien*i 
n<» farruerlul oeitcrka mulato tirt 
du Imrduodn Ui ka pinnatii geru 
kulnu Ir :nu«ų turtą* uuira kaadirn 
Ir mr* turim linkimi* r>v<<nlmi) nm 
nnHotrdl ulnianavtainl t n Irt Oar- 
btutnlcjle įBUtiMiui Jei kurte norite 
raniaua gyvenimo lul Inayalklt «uu 
fnnn* het kur gulimu *umtl nrr.i 
virtu ne* roiki* farmu tnip rinkim 
imtinkanm kaip kad vulklna* rrng- 
daui*«ta veatl u renk n* 1 mergina Jei
gu tuiimtu nu*ti>irk*i kur tartna o 
putam tiebusl uJtoun<-ilmt** tai yra |m 
liginimą* gy veninio kad u p* įvedu* 
blogu put'la taigi me* tuitanUiu kur 
galima auraatl tinkama vieta ugi Mi- 
rhlgano lietuvių ūkininkų tarpa me* 
Cmnul turim atntvlrnljliiiun Ir drju- 
IT>*1?* ir parapija* Ir * Juokiu* p**l- 
llukumlnlmu* uiu*u kolonijoj Jau »• 
ra ir gana turtingu Itotmtii ūkinin
kų mm a*vo tarpe turtui vlauklų 
iiinMnmjų kat|. lai feindlrbyat^ 
utnAlnu. inflnu metylių automobilių 
Ir taip toliau, 
kreipti, prie 
kad ko kam 
grllMtim vton*
Clal Mebcoi niaudami lietuvių darM- 
tuma Ūkininku vi me kada lietuvi* »u- 
alfo-rka farmu tart poru indų Jau 
tu* narna* atrodo duug kilok* mr* 
pugt«4uujai»< kad ko daugiuuam do
rų Ir darbSitų Įmonių utvuJtuotų Ir 
CI* aiadgyvtotu pa* mu*. llnrbta- 
lole ku* nurodami pirkti uk* krelp- 
kilio* tiria dorų Irtelulngu tiuunlų e 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
raliai* INrvo ne *vi*to tik doreli 
taigi krrtpkitiea prie ar. Autubu 
1 trnngyatto i'mMrr Mlrhlgan kur 
vtol dori tr totoitgi ūkininkai prt- 
kluuao mr* turim tam Uludu n uo
li irta tomtlatja kurt Jum* paturimu* 
Ir po laiku nraaky*!. kad mrtotar 
■ pgMVrt «Bt 1a»t* ar daugiau kur 
taukluuata taip atultlnkn. *u daugi*n 
informacija kt*tpkMe» ton adrueu:,

RV. ANTANO DRAUGIJA
Caster, Michigan. 

o-o Ksz. Dausor&s

Jau tu e* neprivalom 
•vetlmtunčlu rplkalo 
prltrukMu tnoa pual- 
kitam net nvelitutnu-

Tr/i O/ nori Cf/
f tu**1 n*''(V I «W<u» *r daugiau Ę J
■■ JI X vT rašyk n-tk*L*i><I*ina» |uuu*kinlmų | M X

B0ND & BHARES SYNDICATE
Kiiuibary* Mtl 3*»0 Itmaduaj Nrw Y«<rfc. S. V.

B

x.

X

A.ŪKAMS.

Individu*!* Inalrukctja atakyrlaa 
<1 ri»rltne*to* dėl malu ralltu/lu. Va- 
finojant kelurterdetinit* tulgulų M : ‘ 
CbieagiNt AdroaookUe:

Vm-efor Itn* tori. ln.. arta
T<to|4«. KAtotiary*

IMJ — Trlrfiuu. (Vatr»: OMO. X,

Svarbus Pranešimas!
..“Perkūnui” raiknlingi tuojuii smnrkio- fn*rkuuiški n- 
gontai rinkti “P<*rkimi1i” pnmujuenUų, pardavinėti 
“Perkūnų pavieniui* nuiiN«riui> ir ieškoti “Pvrkunni” 
M;ių. Kr ; huo-
■n nuo darliu buku uždirUi keletu dolierių, atrišaukit 
tuojau šiuo antrašu:

“PERKŪNAS“
206 C&rdoni Avė., Detroit. Mich.
---------------------------------------------------------------------------------{;

ATYDA
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams!
Mes turime vietų jūsų dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj {Santoj. Darbas 
yra bevok visas assembly Iccris 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 dukterci 
l>aiikių šis darbas atsiųsk ją pas mus, o 
mes užtikriname, kad ji bus už^anėdmta.

Atsišaukite

131

■
t

Stewart-Warner Speedometer Cftrp.
1828 Diversey P<rkway
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CHICAGOJE
---------

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS
1—

Antradienis, kovas 30 
šv. Jonas Kli makos.

Trečiadienis, kovas 31 
šv. Balbina Benjaminas.

— - -------—---------...------------------- ——K

išlaidų daug; kokia
NAUDA.

d.,

d..
Didelės išlaidos kovai prieš 

gatvekarių kompaniją.

PO BAISAUS TORNADO.

dalis. Toj 
net«*ko sn- 
spėkų, ski- 

ir kiek tolėliau 
i isni pranv-

■*

Praeitą seknuulienj mm vė 
sulos daug nukentėjo pietva 
karinė inie-to 

zdnlyj vėsiiln
to pragaištingų 
lo perpus
šonuose fiairiusi

Buvo pak'i-; daugelis gaisrų. 
Bet šitie nepadarė didelių 
nuostolių. A . oiiKiliktojo gai
srininkų batalijono viršinin
kas aplankė vėsnlos paliesta* 
vietas. Atrado daug namų 
apgriautų. Jo nuomone, ina- 
terijaliai n .ostolin1 nebusią 
dalesni poros šitnfh tnk-tan- 
ėiii dolierių.

J-nbjnu< aršinu Imvo kiek to- 
lėliau nuo Chicagos.

Iš oro biuro paskelbta, kad 
Cook apskričiu rekorduose 
pažymėtas tik du kartu čia 
baisios 
kaitant pastarosios vėsulos

pat ėin 
pakilusi vėsiila. Tuomet ma- 
terijalių nuostolių Ihivo pada
ryta $101.000.

Patį Chieagą mm vėsulos 
apsaugoja galinga ežero inta
ką.

< Vėsiuos pikilimą nelengva 
susekti iškalno. Pakyla, kuo
met šiltas oras staiga susi
duria su Saitu oru.

Vėsulos smarkumą guli imi 
įsivaizdinti kadir tuo, Kuomet 
vėsulos snkury> fuigauiin kur 
vištų, nuo jų nu m uja mos vi
sos plunksnos.

šįmet miesto gyventojoms 
prisieis išleisti $394,158 kovai 
prieš viešosios gerovės koi’po- 
raeijas mieste. Tą kovą vedn 
miesto valdyba. Ahlennnnų 
taryba paskiria reikalingas 
išlaidas. Išlaidos imamos iš su- 
mokumų žmonių pinigų. Dar 
perniai išleista dalis tos su
mos. Bei tni dar neviskas. 
$25<).ooti paskirta “trartion”

DRAUGAS

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

IŠ TOWN OF LAKE.

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

Sąryšio.

yra

i
Antradienis, kovą* 30

SIUNČIAME PINIGUS Į
- LIETUVA. 1 • » . T> II !

vėsulos pukilinia.-. ne*.

metais pavasarį taip* 
priemiesčiuose huvo

Noruos! l’nrk’i* apgriauta 
vienuolija. Trys seserys vie. 
nutilta .sužeisto*.

Ties lliggius vieškeliu su
naikintai* pikninknms turėti 
gražus daržas. Trobos n[e 
griautos. Medžiai išlaužyti, 
kiti išversti. Patvinusius visos 
apylinkės mm sinnrkniis lie- 
taus.

Iš sugriaut ų įminu )>o num. 
3835 Not tingimui uve. vėsu- 
Ioh su k urvą pagavo pijaną. 
Pakėlė jj oran ir trenkė nž ke
lių šimtu žingsnių.

Melrose Park’e vėsula mm
»

I mokėta miesto majoro paskir
ta komisija nugalvoti miesto 
visokio parankaus susisiekimo 
priemones.

Taigi tni kovai prieš įvai
rins koqx>ra<*ijns ir kitokiais 
tikslais miestas išleis $C44.- 
158.

Be gatvekarių. miesto val
dyba Veda kovų prieš guzo ir 
telefono kompanija*. Bet ko
va neduoda pasekmių. Ypač 
su guzo kompanija jau visa ei
lė metų byluojnmąsi ir m-sii- 
Inukinnin jokio palengvinimo. 
Vietoje atpiginimo gazas nuo
lat branginamas. Tilo tarpu 
samdymas 
advokatų 
ekspertų 
sieinn.

Kitaip
jmrarijos nežinia kaip toli ėia 
įsivyrautų. jei prieš jas neim
tų vedama kova. Ir nors šian
die ta kova neduodu reika
lingų pasekmių, visgi žymini 
•nvablo kompanijų savnran- 
kinviinus.

Reikia pažymėti, kad mies
to valdyba dar mjivrfrauku
si kovos prieš gatvekarių kom
panijų už sugrąžinimą |wiikių 
rentų UŽ važinėjimą.

visokių spėti jalių 
ir visokios rųšies 

labai brangiai nt-

einulfį jvairios kor-

I

MIRĖ TĖVO PAŠAUTAS 
VAIKINAS.

Jie Saukiasi Pagelbos IPcr VrninfNe Teisingiausia 
Lietuvon Valdžių- jstniga. 
Siunčiame piningus pagal di<s 
įtini kursą.

Taipgi * siunčiame tavoms 
i LIETUVA ir kitur parūpi
name ĮMisportus važiuojan
tiems j LIETUVA. Darome vi
sus 1<■gališkus dokumentu* j 
LIETI’VA ir AMERIKOJ.

Virš 50 murinų namų turi
mi’ parduoti į trnmjia Inikn 
nnt lengvu išmokėjimų.

Visais reikalais kreipkite? 
pas

ohn J. Zolp A. M. Barčus 

nnMMcnni«i nciiTv 
U UluiULsilUM 1L iiLtJTki i

Lietuvoje
Jis pnsekmmgni darbuoja

si ir. knip girdėti, jnu pasiun
tė apie 50 tūkstančių dolie
rių nž l»onu.«. Tni nemaža suma 
pinigų. iM't To\vn of I*nke lie
tuviams reikėtų knr-ka> daug 
dauginus surinkti. n<s tn kolo
nija visumnal užimn pirma 
vielą. Tnigi ir dabar Town of 
Luke polonijn turi žengti pir
myn. Bot keistai atrodo komi
teto ott* fTnl'H
dovana* nuo biznierių tiems, 
kurio pnrdnvinėjn bonus. Toks 
sumanymą* vrn labai peikti
nas. UŽ tokį mažą pasidnrhn- 
vimą tėvynei ieškoti snu už- 
nmkosnio butų gėda. Vvrni, 
taip daryti nepritinka.

Kns gi užmokės tiems Lie
tuvos kareiviams, kurio basi 
eina, šaltį, badą kenčia, krau
ją lieja, galvns guldo už tė- 
vyno-Liet tirą!

Kai-kurio jau padėjo gy
vybę po šalta velėna. Tie žmo
nės. eidami ginti tėvynę ne
ieškojo nžmokosnio. nei dova
nų. pnlikdnmi tėvus, motinos 
Im* .sveiknlos, Nevienas pnliko 
savo mylimą šeimyną, knd tik 
Lietuvą išvadavus iš vergijos.

Gal kns nors pasakys: “Kad 
duoda dovnną. tai ariu, o ne- 
duoda — neverčinm.“ Tas lie
sa, ir nš tnriu ačiū visiems 
davusiems užprielnnkurną. tik
tai už tas dovanas mum? ne
pritinka siutai pirktis snu.

• fttai telpa “Draugo” 
dienraštyje atsišaukimas pra
loto Jnnuševyčiaus iš Kauno 
j Amerikos lietuvius prašant 
pugolbos Lietuvos vaikams. 
Jis aprašo jų skurdą ir var
gus; jie Imsi, apiplyšę', išalkę 
lankia iš mus pagelia).- Tą 
patį aprašo D-ras Rokus 
Aliupas. Tą skaitant mane la
ksi sujudino, gal ne viennm 
IMinipo njjų skurdas ii var
gas. Vyrai, butų gerinus, kad 
veltui pasidarbuotumėme
Lietuvos labui šiandien; jei 
gi ilsime i? kur kokią dovaną, 
tai ne sau siutus pirkkinie, 
nr kit ką. liet gi'lls’kime juos 
iš skurdo, pridenkime jon- 
nuogus. O Dieve Visagalis! 
kurgi tn tėvynės n’»*iiė, km 
ti«»k daug mėgstame kai’ ti. 
<1 ieškome -•‘au dovanu bei 
gAibėa.

BUREAU

a

4547 S. Hermi tag c Av. Chicago
Tel. Yards 145

Tavo tėvas, motina, brolis ir sesuo

reikalauja ir laukia tavo pagelbos.

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

Greita pagelba yra reikalinga, 
ir tavo priedermė ją suteikti.

s

B
■iFARMU IEŠKOTOJAMS.

Ai turiu 160 akru fnrrnn Jlli- 
nojant Valuti joj, lygi gera žeme 
su mmIiiu. nautiaorniti g^’vuliaiu, 
mišku, viena mylia nno miesto ir 
gelžiiikcliu. Ai noriu mainyti nnt 
nmno Chiragoj, Nmnn* gali būti 
murini* arba mcdii.K peram rtorij 
2-4-G jmgvvrninią. Mano forma 
yrn be skoltvt, ntNuhmkilc j trumpa 
laika M. Julius, 840 Wc<t 33rd 
Street/t.'hicngo, BI

Pantiduodn, 116 akru farmos nu 
mašinomis ir gyvulinis: 70 akru 
dirbamos, o kita miškus ir ganiklu* 
Nauji budintai, aršinas upeli*, par 
Kiliuos iš priežaatirs ligos, kaina 
£ r .t ’OO.

7*1. nkm farmn su gy. 
vuliuis. tunsiiintnūi sodnas ir miš
kas. 'Uctali nuo CLi<;iti«at K1500. 
Inciti reikia $.j,uuu, <> likusius nnt 
išinokcHėio per 5 mitus.

80 aktu fauna geri budintai ir 
derlingu žeme. 1 mylia nuo mies
to M. 500, j mokėt $2.000 liktutitu 
ant 5 metu G$r. ą

85 tikra farmn, prie put įniršto, 
geri budintai ir gyvuliai, masi
ni* $80 už nkrn jmokėti <>
likusiu* unt b ngvu išmnkeačių.

40 nkra NViUoy, Springs geri bu 
diiikni, mašinos ir gyvuliais, par
duos arba mainys nnt ntuno mieste

20 nkra netoli I^emunt, lll. gy
vuliai ir iiiitiiiiim. mainys nnt bii* 
nio t 'birago.

Mm turime visokfa fnrorū. ma
žu ir didelių nnt ;*ardnvimo ir 
niuinimo j miesto propertra.Duodu 
me aut lengvo išmokėjimu ir sko
liname piningus aut farmu j vi
sas dūlis Amerikos. Atlietame rei
kalu* gerai ir busfogai. Priimamc 
Laisvės Paskolntt Amerikos ir Lie
tuvos ant pirmo (mokėjimo. Tu
rime fannu nnt randus jr rei*-“ 
Inujamc gera ramlauninku.

Jeigu tnri nnina ant pardavimo 
ateik pna mus o mes parduosime 
nrba patys nupirkrime. ties me* 
turime daug kių»ėhi kurie nori 
nuo musu pirkti.

Neatideliok-bet siųsk reikalin
gą sumą tuojaus, kuri nušluostis 
ašaras tų vargdienių žmonių, per

a

K'

i

Pluksnos Auksuos
79c

a
7

iPEOPLESsBAHK

4
r

eijatt jūsų kalboje, taipgi (■cnkiadduinU keturių pus
lapių knygos apie kūdikiu*, dykai, kurioje paaiški
nama lutip atlaikyti kūdikius tvirtais ir sveikais.
Nehėtiavokil apie cukraus ir pieno stoką. Nusipirkit
dėžę Eagie Brand iūuidieu ir naudokit jį ant stalo ir
valgius gaminant, karoję ir šokolade —• fuktinai, ri-
aukiems tikalarna kur paprastai reikia pieno ir cukrau*

Jia yra pigvaum ir akalacanis. ir delei jo ataakan-

i

Siunčiame piningų Lietuvon už
mažiaiisin kaina ir siunčiame lai
vakortes, mes pnrtrautaime tams
tos tėvo, motina broli, aescri. nr
ba pažįstamu* iš Liet n vos Kreip
kitės į musų t-fota, o mes patnr-
nauaime kuogi riaiiaia ir teisi n-
giausia.
First National Realty & Const. 

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

P. BorneUca.

etrret V*• • • a
♦m*

Stota l»>
• e •

• a •

X. ,

*

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS S
Bankas atdaras kasdieną nno 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų.

Ketverge vakarais nno 7 iki 9 vai Snbatomis nno 9 vai ■ 
ryto iki 9 vai. vakaro.

Apskričio ligoninėj mirė 17 
m., amžiau* Krank Piano (n ■ 
Pinnno), kurį tėvas andai bu
vo pikavęs už susidėjimą stl 
blogais tlraugais ir už lioiiin- 
vintų.

Tėvas, Krank Piano, buvo 
palmosuota* paranka. B<*t 
mirtie vaikui, ji- išnauju >u- 
n rešt notas.

Mirdamos prašė »«•!mušti tė
vo. Nes tėvas, sakė nnbašniti
kus Krank, turėjo genis norus, 
•norėjo jj jmdaryti geru žmo
gum.

Tėvus vislick bus patrauk
tas teisman už Žmogžudystę.

i

Tėvynę my’IntiR.

18 BRIGHTON PARK.

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

IO*A7 Ha. Mlrhicaa. A
UM»<«XL UL

VALANDOM: » tkl • »

PRANEŠIMA8.
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Liirrm*
UrlrurlM tr ChiruroM 

HartuM »»• arvmtma »»•«» I 
ueibtM Para.

Ml« W. 4M **«M

ValaadMt 1J jTrta tkl"? S*“*'*

• :M rakar* WM*Maml» t Iki 
Tai. Bmuavam IM

SVEIKAS IR LINKSMAS KŪDIKIS YRA 
DŽIAUGSMAS KOŽNAI MOTINAI

VM kūdikiai. )<scu icaiuta tinkama malM*. tarp* garai 
tr lAaug* J IiIiIm. ir kuulngu*. Jeigu orgall »a»o
kmllkio. kam rirlkaioti <m tu klu maistu, kars MtgadJ. 
na i h turtuf'lrmiau-la minti* turi Imli

. r/

’75atile^f
EAGLE BRAND

(CONDi NSf D Miui)
Tat nigiotas, ką buvo “pirma mintimi" trijų gentkar- 
čių motiną Veik visi kūdikiai pradeda ūmai progre
suoti kaip tik padedanti ant Eggle Brand.
Jeigu turit keblumų su maitinimu kūdikio—jeign jia 
išauga kaip reikia, verkia, atkakiua ir ncatuagua —
paaiųaa niųtn" auuttiien anponą apie mjutuno nuttruk-

*

»_ir•< ««mn» e •<* 
nurHi’in ir sudauži 
geležinkelio vagoną, 
buvo IJidO svarų prekių.

SSM « < < a« • i
!•

i
tViOAtl «

prokinj
kuriam

A» A»

T

PRIPAŽINTA KARPENTE Bnhindžio 24 d. yrn Lietuvos

RIAMS $1.25 VALAN
Vyčių diena. Vitiose kolonijose

DOJE.

Pamėgink. sveikas, šiandie
)ui>i^tntydinti nniiiim, tni pn-
tnatysi.'kiek tn« atsieina.

Karpenterių kontrnktorių 
*ąjiingii pripažino mokėti 
darbininkam* knrpenteriauiH 
$1.25 tlnrlm valandoje, knip to 
reikalavo karpenteriai.

.Sutartis su kurĮsniterinis 
piuiniytn ligi gegužės 1, 1921.

Mnrininkaius jau seniau pri- 
pažinta $1515 valandoje.

Dabar kiti darbininkai prie 
namų -tatyino reikalauja <li-

UMIMmrm <U U6 «HJ.

Chestnut gatve, šiaurinėj 
, miesto tlalyj, is Chieagos 
• dirbtuvių buvo vežama suka- 
į bintų 15 naujų automobilių į 
Fund Dulac. Wis. Automobi- 
liūs pagavo vė«nhi. Kitus su- 
laužė, kitus sugadino.

tos jaunimo organizacijos kuo-
|s> tą dieną rengiasi paminėti
t rukšmingai, trininfaliai.

Kndnngi tą dieną puošnioji
McKinh’v Parito svetainė vrn• •

užimta ir, be to, tą dieną L Vy

MOU1 L-

ASK YOUP OI. ALEP FOOTMtM 
FIT ASYOU FASTEN 

PHCTLY AND WlTMOUT. 
ALTERATION-

PIRKITE KARĖS TAŪPY. 
jMO ŽENKLELIUS (W.8.S).

čių Chicagos Apskritis rengia 
didelį vakarą, tnt .'M» kuopa iš 
Brighton Parko, Chicago, pa
minėjimui tos dienos, rerigin 
vakarą trim dienom pirmiau, 
būtent scredoj, IkiI<ihcHw 21 d. 
Vakaras įvyks McKinley Par
ko svetainėje. Programoje bus: 
prakalboj*, trumpi vaidinimai, 
dainos solo, dialogai ir tt. Pu 
programos -šokiai ir tautiniai 
žaidimai. įžanga visiems vel-

»r- .--t— -_ i— :tetą*) |J1 IHIMUIII 
nauji nariai, norintieji įsirašy
ti Vyčių organizacijom

Visos Chicagos kuopos yra 
kviečiamos tą vakarą suvažiuo
ti.

uniiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiMtttnuniinftuititn

ERNEST WEINER
DRY GOOD5

1800 W. 47th kamp. Wood 8ti 
Maa duodama hrlgeba* matu***

Katvcrral* Lr Buba lomia.
Dt Amžiam si N>ai»4mHma mnMnd

Parsiduoda Gerose Aplie- 
koae ir groserių krantuv.

The Borrhn Compaoy
108 Hudson St. New York

tumo jis yra G Kiti Al.SI AB ant jusi) stalo vartojtmuL

I&a

IlUrpk minos*. l’aLjrrat-k no 
rhna kaysutf Ir prl*lt)*l: Jj 
mama MANPIlOi.

*lr«

Koresp.

<
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<
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.Nurodjrimi apto Valoma
Kūdikių Oorove

■
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