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METAI-VOL. V. No. 81 

Amerikos Moterys Kovoja 
už Airijos Laisvę 

Italija Stovi už Susimylejimą 
Vokiečiams 

PIKETUOJA ANGLIJOS 
AMBASADĄ VVASH-

INGTONE. 

Mūsų vyriausybė nepatenkinta 
tuo apsireiškimu. 

Cia su
kaitini? airiu 

VVashington. Imi. 3 
važiavo žymus 
moterų ir vakar pradėjo pike
tuoti Anglijos ambasadą palei 
Conneetieut a ve. su tikslu pa-
liuosuoti Airiją nuo D. Rrito-
nijos imperijos. 

Keistas moterų prasimany-

NITTI SAKO, BLOGAI ĮSI 
VAIZDINAMI VOKIEČIAI. 

PASKELBTA, KAD BOLŠE 
VIKAI NUGALĖJĘ 

LENKUS. 

Oficijaliai užginta toji žinia. 

Už kitų kaltes jie neturi but 
baudžiami. 

Jlymas, bal. 3. — Italijos 
premjeras Nitt i kalbėdamas 
čia senate šaukėsi susimylėji-
mo vokiečiams, katr ie taippat 
labai daug" nukentėję buvusio
je karėj*'. 

J i s sakė, kad šiandie pasau
lis blogai ir klaidingai įsivaiz
dina vokiečių tautą. Tas paei-

n , na nuo įsiedusio vrsiems Vo 
mas ir toksai ju veikimas. Bet , . • i .,., . _ , . 

. .v . j - i i . H\ i- kietuos iml i tanamo. Kurijos 
10 reikšme yra di<lele. I uo m- . , - . , . . , 

bolŠevrkizmo ir musulmanų 
fanatikizmo. Xes šitie visi trys 
grūmojo vakarinei civilizaci
jai-

Premjeras sakė, kad vokic-
"Angl i j a , Amerikos nmterys : (,i(J t m i į a j k a i ] ) 0 ^ ^ ^ ^ 

dėsnis bus tas moterų veiki
mas, kuomet moterys visoj ša-
lyj gaus pilnas balsavimo tei
ses. * 

tave pasmerkia už palaikyme 
teroro Airijos respublikoje!*1 

" A m e r i k a negali turėti santi-
kių su Anglija, kuri valdoma 
žmogžudžių!" 

Tokius ir kitokius parašus 
turi su savimi moterys, pike
tuojančios čia Anglijos amba
sada. 

Vyriausybei nesmagumai. 

Iš Anglijos ambasados nie
ko neatsiliepta apie tokius ne
girdėtus apsireiškimus. Bet 
augštesnieji Washingtono val
dininkai iš valstybės depar
tamento tais apsireiškimais 
sujaudinti. J i e stovi už tai, 
kad vietos policija pr ivalo įsi
maišyti ir panai kinti tas ne
gi n lėtas moterų demonstraci
jas. 

Valstybės sekretorius Colby 
paskelbė,* kad j is didžiai apgai . 
lįs tas demonstracijas prieš 
Anglijos ambasadą. Bet apie 
tai neturįs smulkmeningų in
formacijų. 

Sekretorius sako, kad kuo
met jam bus pranešta visi fak
tai apie tas demonstracijas, 
tuomet vyriausybė imsis viso
kių galimų priemonių apsau
goti draugingos viešpatijos 
ambasadą nuo tų nesmagumu. 

Policija kol-kas nieko nesako. 

Policijos depar tamentas sa
vo keliu paskelbė, kad piket-
ninkės ligšiol neprasižengusies 
įs tatymams. Jos sįi iškeltais 
parašais šen ir ten vaikščiojan
čios priešais ambasadą, nesa
kančios kalbų, išėmus atsikir
t imus prieš praeivių protes
tus, i 

Vakar prieš ambasadą pike
tavo: Miss Helen 0rowe iš Chi 
cagos; M iss Xellie Oarroli ir 
Miss Marga ret Ryan iš Bos
tono; Miss Merriam iš St. 
Louis; Mrs. Harvey "VValker, 
Mrs. J ames Wafeh, Miss Annie 
Keena ir Mrs. Malcolm T)un-
can iš Xe\v Yorko. 

Washington, bal. 3.—Iš Ber
lyno buvo paskelbta žinių, kad 
bolševikai tomis dienomis įvei
kę lenkus iy pastarieji panešė 
didelius nuostolius. 

C1 i a lenkų* pasiuntinybė »ga 
vo ir paskelbė ofieijalį prane-
šimą, kad tos iš Berlyno pa-
>kleistos žinios yra neteisin
gos. 

Pr idur iama, kad lenkai vi
sam fronte atmušę visas bolše
viku atakas. 

Bolševikai prieš lenkus už
puolimus buvo pradėję vasario 
-U d. pietiniam fronte, t a ipe 
Pripeto ir Dniestro. Ofensyva 
tesėsi apie dvi savaiti. 

Dabartinę ofensyva ir pla
čiau užbriožtą veikimą prieš 
lenkus bolševikai pradėjo KO
VO 19 d. l 'žpuolimas buvo at
kreiptas prieš miestą Latz-
choff. 

IŠ KIJEVO PALIKC TIK 
GRIUVĖSIAI. 

Bolševikai daug žmonių 
nugalabina. 

AIRIJA GAL SULAUKS 
• NAUJĄ VALDYTOJĄ. 

nieko bendra su vokiškuoju 
utilitarizmu. 

Šiandie vokiečiai su prakai
tu dirba, kad pataisyti kitų 
parlarytas kla idas . ' Paroofor 
kad jie nori gyventi sutikmėje 
su kaimynais ir atsilyginti 
kaip galint už padu rytas ki
tiems skriaudas karės metu, 
nors tos skriaudos atl iktos ne 
iš jų pačių noro. 

Tad vokiečius nereikia bau
sti aštriomis salvgomis, bet 
dar jiems pagelbėti palfrrlti iš 
sunkenybių, pr is tatant reika
lingos žalios medžiagos' jų in
dustrijoms. » 

Premjeras Nitt i reikalavo 
pamatinių civilizacijos įstaty
mų pildymo nuo Rusijos, jei 
Rusija nori, kad su jąja butų 
atnaujinti ekonominiai santi-
kiai. 

Taip ";*nt nuomoniaujama 
Dubline. 

PABAIGTAS BUVUSIO 
KAIZERIO KLAU-

• SIMAS. 

Paryžius, bal. S.—Aną dieną 
talkininką: buvusio vokiečių, 
kaizerio Mausime pasiunti'; 
Olandijai <.ar .vieną \v\: ir tai 
paskutinę. 

Talkininkai notoje pažymė
jo, kad buvusio kaizerio rei
kalas jau pabaigtas ir kad 
Olandija dabar turi imti ant 
savęs atsakomybę už kaizerio 
apsaugojimą. 

Dublinas, bal, 4. — Oia nuo
moniaujama, kad dabartinis 

i rijos valdytojas, Fieldmar-
šahts French, neilgai* pasiliks 
dabart inėj vietoj. Sakoma, jis 
bus pamainytas lordu Deeies. 

Vfetos laikraščiai pažymi, 
kad fieldmaršalas Frendi , tur
būt, busiąs pasiųstas valdyti 
Kanadą. 

Berne, Šveicarija, bal. 3.— 
Atkeliavusieji (ialicijos mies
tan Lvovan rusai ir žydai pa
bėgėliai pasakoja, kad didelis 
Ukrainos miestas Kijevas guli 
griuvėsiuose. Tai pasekmės 
kovos ukraipų su bolševikais. 

Tas miestas apie dešimtį 
kar tų buvo.. perėjęs iš vienu 
rankų i kitas. Jį kituomoi: 
nuo bolševikų buvo paėmęs 
ir gen. Deni kinas. Šiandie mie
stą valdo bolševikai. 

iviiuomet miestas turėjo 
daugiau 4(K),(KM) gyventojų. 
Šiandie nebelikę nei ir)(),(KM). 
Maisto galima gauti . Bet neiš
pasakytai brangus. 

Pabėgėliai pasakoja, kad 
augščiausiojį vahližia mieste 
yra bolševikų komiteto ran
kose, kad bolševikų būviai die
nomis ir naktimis trankosi po 

KONGRESAS APTARS KA 
REIVIAMS BONUSŲ 

KLAUSIMĄ. 

Tam tikslui prisieis išleisti 
arti 2 milijardu. 

VVashington, b a l 3. — Kon
greso būdų ir priemonių* ko
mitetas pagali aus nutarė re
komenduoti kongresui priimti 
sumanymą, sulig kurio turė
tu but atlyginta visiems bu
vusiems kareiviams, dalyva
vusiems buvusioje karėje. 

Amerikos Kareivių Legijo-
nas (organizacija) yra parei
kalavusi, kad kiekvienam- bu
vusiam kareiviui už kiekvie
na tarnybos diena butu už-
mokėta nors po pusantro do-
lierio. Bet kongreso komite
tas nenustatė atlyginimo kie
kybės. Tai paliko apgalvoti 
pačiam kongresui. 

Komitetas tik pasiūlė kad 
tam tikslui vvriausvbč 

Foch Nevadovauja Ameriko
niškai Kariuomenei 

FOCH NIEKO NETURI 
PRIE S. V. KARIUOME

NĖS VOKIETIJOJ. 

Kariuomenė pildo policijines 
pareigas.* 

rotų išleisti jokių, bondsų. 
Bet reikalingus pinigus su

mieštą ir dažnai gatvėse gir-! rinkti kadi r taksonus nuo per- ; 

VVashington. bal. 3.—Kon
gresui norėjosi patirt i apie 
Suv. Valstijų kariuomenės j)a 
dėtį Vokietijos ties Bliine. 
Buv 0 padaryta rezoliucija pa
siteirauti tuo klausimu. 

Pats prezidentas AVilsonas 
dabar kongresui paaiškino 
apie tą kariuomenę. Preziden
tas sako, kad amerikoniška 
kariuomenė ties Rhine palai
koma pagal armisticijos sąly
gų. Tą kariuomenę kontroliuo-

-] ja jis pats, prezidentas, kaipo 
j vyriausias armijos viršininkas. 

Maršalas Foeb, sako prezi

dentas, neturi nieko bendra su 
ta kariuomene. 

Kariuomenei vadovauja ma
joras gen. Alleu. J is autorizuo
tas jam pavestoj teritorijoj 
palaikyti reikalingą tvarką ir 
pasipriešinti visokioms prieši
ninko atakoms, jei tok uis kar
tais įvyktų. 

Kovo 26 d. toje amerikoniš
koj kariuomenėj būro 72G ofi-
fierai ir 16,756 kareiviai. 

Kadangi armistieija prail
ginta, tad ir Suv. Valstijų ka
riuomenė ten būtinai reikalin
ga. 

Kiekvienas tos kariuomenes 
veik.mas pirmiau turi but au
torizuotas Suv. Valstijų vy
riausybės. Tuo tiks-u pilna 
Įgaliojimą turi geir Allen. tos 
kariuomenes vadas, 

dimas šaudyrfias. 
Policija pamainyta bolševi

kais. Kasdien įvyksta žmonių 
ga labi n ima i. Gyventojai yra 
nuolatiniam terore. 

ŠVEICARIJA PRIELANKI 
BUVUSIEMS VALDOVAMS. 

tekliaus daiktą. 
Apskaitoma, kad jei kon

gresas prielankiai atsineš j tą 
sumanymą, vyriausybei prisi
eis, išleisti arti porą milijardų 
d oi i erių. 

Sį menesj Turkija gaus 
Taikos Sutartį 

LENKAI STATOSI PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS. 

Taikos tarybas nori turėti 
* Borisove. 

ANDERSON PRIVERČIA
MAS PASIAIŠKINTI. 

Varšava. bal. 3. — Rusijos 
bolševikų valdžia lenkams bu
vo pasiylusi pertraukti veiki-
nią visuose frontuose, kuomet 
prasidėsiančios taikos tarybos 
balandžio 10 dieną. 

Lenkai su tuo pasiųlymu ne
sutinka. >fori pasirodyti , kad 
jie yra gana stiprus atlaikyti 
bolševikų atakas. 

.Taippat lenkai nesutinka 
kur k i tur turė t i taikos tary
bas, kaip tik mieste Borisove. 
Bolševikai tarybom* vesti bu
vo parinkę Estoniją. 

Borisov yra Baltgudžiuose. 
T a s lenkams yra svarbus daik
tas. 

Spauda aštriai kritikuoja 
yyriausybę. 

Geneva. bal. 3.—Vyriausybė 
paskelbė įsakymą Vokietijos 
parubežyj stovintiems karei
viams ir muitinių valdinin
kams nedaryti jokių trukdymų 
mėlti Šveicarijon buvusiem 
Ra val i jos ir YVuortembergijo:* 
karaliam arba Badeno kuni
gai kšėiui, jei jie norėtų apsi
gyventi šioj šalyj. 

Kai-kurle laikraščiai aštriai 
kritikųpja tą keistą vyriausy
bės įsakymą. Vienas laikraščių 
klausia, ar Šveicarijos vyriau
sybė yra demokratinė ai' mo-
^įarchistinė. 

KROATAI ŽUDO KARBI 
VIUS. 

TALKININKAI PARŪPINS 
TURKIJAI TAIKOS 

SUTARTĮ. 

Vienna, bal. 3. — Priklau-
sančioj Jugoslavijai provinef-
joj Kroaeijoj valstiečiai daž
nai užpuldinėja serbų karei
vius ir šituos žudo be pasigai
lėjimo. Valstiečiai kareivius 
užpuldinėja su šakėmis, kir
viais i?- kitokiais pabūklais. 

Aukščiausioji taryba pradės 
sesiją bal. 19. 

Paryžius, bal. 3.—Augščiau
siojį talkininkų taryba sekan
čią savo sesiją turės Italijos 
mieste San Renio. Prasidės 
balandžio 19 d. 

KAME MATO IŠGANYMĄ. 

Brusselis, bal. 4. — Pran
cūzas Andre Tardieu pareiš
kė, kad Prancūzijos išgany
mas yra jai esant sąjungoje 
su Anglija ir Suv. Valstijo-
ims. 

NEGALIMA NEŠIOTIES 
SVAIGALŲ. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

New York, bal. 4. — Fede-
ralis teisėjas (Jarvin Brook-
lyne, nusprendė, kad tie žmo
nės, katrie kišeniuose nešasi 
butelius degtinės, tvri but 
jniskaitomi prie plėšikų rų-
šies ir areštuojami be wa-
ranto. 

Čia tvirtinama, jog ton sė
si jon bus* pakviesti Turkijos 
atstovai ir jiems bus induota 
talkininkų taikos sutartis, ko-, 
kią Turkijos vyriausybė turės 
patvirt inti . Tai turėsianti pa
daryti gegužės mėnesiu. 

Toje pačioje sesijoje ;• 
ninkai galutinai apspn 
Ungarijai taikos >utar \ 
klausimą, (lai dar palies U 
kitus reikalus. Bet yra žino
ma, jog sesija bus t rumpa. 
Gal tik tris dienas prasitęs. 

IMS SVARSTYTI CUKRAUS 
KLAUSIMĄ. 

į 

Albany, N. Y., bal . 3.—An-
ti-Saloon sąjungos New Yorko 
valstijoj superintendentas, 
pryčeris Anderson, kurs an
dai buvo apšmeižęs katalikų 
dvasiški ją, priverčiamas pasi-" 
aiškinti prieš legislaturos ko
mitetą arba bus_uždarytas ka
lėjimam. J i s apšmeižė legisla-
tnrą, pavienius atstovus ir pa^ 
tį gubernatorių. 

RUSIJOS BOLŠEVIKAI 
SI^LO AUKSĄ,, 

Rusijai reikalingi žemdirby-
_ % stės įrankiai. 

Stockholmas, bal. 3.—Vietos 
rjfjsų kooperatyvui draugijų 
atstovai apskelbė, kad šiandie 
Kusi jai yra reikalingi visokio 
industrijalįai produktai , ypač 
žemdirbystės įrankiai, preki-
niai vagonai ir lokomotvvos. 
. Tai visa, sako, būtinai reika-
linga. Bolševikų valdžia už tos 
rųšies*produktus užmokėti tu
ri pagaminusi aiksą. Galinti 
atlyginti kadir javais. 

PALIUOSAVO R. KRY 
ŽIAUS NARIUS. 

Washington. bal. 3. — Tuo-
jaiis po Velykų kongresas ims 
svarstyti cukraus klausimą. 
Bus pašaukta* pasiaiškinti 
generalis prokuroras Palmer, 
kodėl jis nesulaikęs kilimo 
kainos cukrui. 

Apskaitoma^ kad del proku
roro nepasklarbavimo cuk
raus suvartotojai turės bėrei-' 

Washingfton, >,«,. 4. — Čia kaip prakišti įfiilijardą dolie-
Raudonojo Kryžiaus biure j x\\\. 
gauta žinia, kad bolševikai ; Senatorius• MeNary iš Ore-
Siberijoje paliuosavo paimtus ; gGno valstijos sako, kiid Ku-
nelaisvėn amerikoniško R. ! bos cukrus importuojamas čias 

j Kryžiaus narius, \ epa l iuo- pe* Loiiisianą. 
suotas tik vienas A. C T\vee- | —- , 
die iš Xew Vorko. 

GELEŽINKELIEČIŲ KLAU 
SIMAS V^L PAS PRE

ZIDENTĄ. 

Washingfton, bal. 4. — (iele-
žinkeliečiu užmokesties klau-
simas išnaujo paduotas ap
spręsti pačiam prezidentui 
\V ii šonu i. 

NEBUS ATŠAUKTA IŠ SI-
BERIJOS JAPONŲ 

KARIUOMENĖ. 

MUZIKAS ST. ŠIMKUS IŠ
VAŽIUOJA LIETUVON. 

Sunūs: — Nors dar tik pradžia sezono, bet aš, tėte, jau iš
leidau visus pinigus. 

Tėvas: — Tai gerai, vaikeli! aš siunčiu tau telegrafu $500 
šįryt. Vaikinai vis bus vaikinai. 

Honolulu, bal. 4. — Vietos 
japonu laikraštis gavo žinių iš 
To k y o, kad japonų kariuo
menė nebusianti a tšaukta iš 
Siberijos, kol ten nepaaiškė-
sianti visa padėt ils. 

Gegužės 2 dieną A ryan 
Grotto Temple Cbicagos lietu
viu muzikai kelia didžią daib 
puotą. Tą dieną ruošiama i-
kilmingas koncertas Stasį Šim
kų išleidžiant Lietuvon. 

Skelbiama dalyvauti šie ar
t istai: (eilė sulig alfabeto) N. 
Gugienė, M. Janušauskienė, P. 
Jakutis, M. Norkaitė, J. Ku
dirka, O. Pocienė, A. Pocius, 
M. Rakauskaitė, K. Sarpalius, 
S. Staniuliutė, P. Stogis ir pat
sai išvažiuojantis, S. Šimkus. 

" Birutės " chorą šiame kon
certe p. Šimkus turės savo 
rankose paskutinį kartą. X. 

file:///epaliuo-
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"DRAUGAS" 
Eina k.i-.ln n.i išskyrus nedėldienias. 

PRENUMERATOS RAINA: 
CHICAGOJ IR IŽS1ENVJE: 

Metams $6.00 
Pu>ri Metų 3.50 

SUV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metų S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai-
k ' s skaitosi nuo užsirašymo dienos 
įie nuo Naujij Metų. Norint permai
nyt i airesą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant kraąoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba jdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

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

Telefonas McKinley 611* 

ve už pakraipos permaina. 
Tuomtarpu lietuviškoji lai

svamani ja dar vis tebenešio
ja lentą ant kaktos, kad ne
galėtų žiūrėti tiesiog. Laisva
manių susivienijimas Chica-
goje riaumoja: " Atidalinti 
Bažnyčią nuo Viešpatijos ir 
Mokyklų nuo Bažnyčios." Su
tvėrimui nemokančiam nurim
ti nuo kaktos lenta pririštą 
prie ragų laba į pritinka riau
moti. Bet tauta taptų nelai
minga, jei duotųsi jam vesti, 
kaip kaiminė buliui. 

Katalike Bažnyčia 
ir Prancūzija. 

— — m — — m m m m m — 

Pirm penkiolikos inetų 
Prancūzijos laisvamaniai vi
saip niekindami Katalikų Baž
nyčią padarė, kad popežiaus ir 
Prancūzijos sutartis vadina
ma Konkordatu tapo panai
kinta. Tas Konkordatas buvo 
išgyvenęs 105 metus, nuo 1801 
iki 190t> m. Laisvamaniams 
pasisekė del keleto priežasčių, 
labiausiai dėlto, kad jie savo 
agitacijai turėjo daug pinigų. 
Buvo spėjančių, kad prancūzų 
laisvamaniai iš Vokietijos 
gaudavo pinigų per įvairius 
tarpininkus. Mat vokiečiams 
rengiaat karę rūpėjo, kad 
prancūzai peštųsi t a rp savęs, 
tokiu būdu butų silpnesni ir 
mažiau mintytų rengtis į ka
rę. 

Dabar vokiečiai pinigų jau 
nebeduoda prancūzu laisva 
maniams. Prancūzijoje kova 
prieš katal ikystę mažėja. Ne
sant agitatorių, visuomenė ima 
dalykus matyti taip kaip jie 
yra. 

C'hicagos Daily News dien
raščio korespondentas užperei-
toje subatoje telegrafavo i 
Ameriką: 4kDaugelis Prancū
zijos vadų šiandien yra įsiti
kinę, kad Vatikanas veikiau
siai y ra didžiausia tarptaut i 
nė, j iega pasaulyje ." Tokiu 
būdu palikti Prancūziją be at
stovo prie popežiaus yra sta
čiai negalimas daigias. 

Aiontrealyje, Kanadoje, išei
nantis didelis prancūzų dien
ia štiš La Presse 24 kovo ra
šė, kad Prancūzijos santikiai 
su šsontuoju Tėvu jau prasi
dėjo, i r . kad tos respublikos 
atstovas prie Apaštalų Sosto 
jau yra. paskirtas. To atstovo 
pavardė, yra Doulcet. 

Prancūzu laisvamanių dien-
ra s t i - * * Mat i n ' ' P a r y ž i u je 

metais daugiausiai rėkė, 
kati Bažnyčia butų a tski r ta 
nuo viešpatijos. Dabar ir jis 
pamatė , kad viešpatija tapo 
at idal inta nuo Bažnyčios, ir 
kad viešpatijai tat išėjo ant 
nenaudos. Todėl **Matin" da-
bav rašo straipsniu paginan
čią Benediktą XV už mokėji
mą prisitaikyti prie demokra
tijos vakaru Europoje, už mo
kėjimą pataikyti visuomenės 
dvasią centre ir už ' 'dvasišką 
kolonizavimą" rytų Europos. 
Tuo dvasišku kolonizavimu 
" M ą t i n " vadina popežiaus 
norą sueiti į vienybę su Rusi
jos krikščionimis, kurie prisi
laikydavo pn.voslavijos carui 
viešpataujant ir neatsižadėjo 
tikėjimo užėjus bolševikams. 
Tuomi straipsniu ir panašiai? 
raštais ' 'Alatin*' nuteisina -a 

Tikinčiųjų Vienybė. 
P-nas Paul Seott Mowrer 

dienraštyje Baily Xe\vs 27 ko
vo rašė, kad Benediktas XV 
pritariąs krikščionių vienybei. 
Čekų sostinės Pragos arkivys
kupas Kordač naujosios r e s 
publikos kataliku suvažiavime 
kalbėjęs: "Mes katalikai eisi
me pirmyn ir t veršimės poli
tikos veiksmo. Mes ištiesime 
ranką tikintiems protestan
tams, kurie kaip mes tiki Jė
zaus kristaus dievybę ir De
šimtį Dievo Įsakymų. Politi
koje mes dirbsime su jais. 
Viešpatiją statydami mes dir
bsime su tikinčiais izraelitais 
(žydais) ir su liberalais. Si
tuos principus aš išdėsčiau Jė
zaus Kristaus Vietininkui po-
pežiui Benediktui Penkiolik
tajam ir jis juos pilnai pagy 

Dėlei Lietuvos Valstybes Tarybos 
Sutarties. 

(Pabaiga) 4. Tološko Vladislovas—ku-
rv 

re. 
Vokietijoje nepersenei buvo 

didelis pažiūrą skir tumas ka
talikuose. Berlyno srovė min-
4 i jo, kad katalikai neturi dė
tis su protestantais j amatų 
bendrijas. Kolonijos srovė, 
priešingai, tvirtino, kad tai 
geriausias ir reikalingiausias 
būdas darbininku reikalams 
aprūpint i . Dabar jau, turbūt, 
nėra nuomonių skirtumo, m4-
vi>i katalikai dedasi su pro 
testantais j amatu bendrijas. 

Prancūzijoje prieš preziden
to rinkinius Paryžiaus arki-
vyskupas kardinolas Ametto 
išleido aplinkrašti , kuriame 
sakė, kad kata l ika i , jeigu kur 
nors matytu , kad savas kata-
liku kandidatas nelaimės, te-
gu tenai balsuoja ne už ka
taliką, bet už žmogų nors pri
silaikantį teisybės ir laisvės. 

Dabartiniam popežiui pri
tar iant Prancūzijos katalikai 
vienija apie save ir tikinčius 
protestantus ir žydus,, kad vi-
sį bendrai atsigintų nuo plin
tančio žiauraus bedieviško ko
munizmo. Tos sutarties pasek
mės jau matytis. Prancūzų 
parlamentui pradėjus svarsty
ti reikalą respublikos santi-
kius »ų ̂ Ka ta l ikų Bažnyčia 
pirmą kalbą sakė parlamento 
narys protestantas ir buvęs 
pastorins p. Solier. P i r m kele 
to dienų ir žydų tikėjimo or
ganizacijos pasisakė eisian-
čios išvien su kitais tikėji
mais. Tą sutartį prancūzai va 
dina Union Sacrėe, t. v. Šven-
toji Vienybė. 

NVreikia perdėti jos reikš
mės. Tikėjimų skirtumai ne
išnyks. Katalikai neims atsa
komybės už protestantų pa
žiūras, nei žydai Kristaus n<>-
pažįs. Xesusidarys viena mar
ga tešla iš įvairių kita kitai 
religijų. Kai-kurie labai gerb
tini ir augšti protestantą dva
siškiai Amerikiečiai buvo no
rėję sulieti visas .krikščionių 
religijas į vieną. • Tuomi tiks
lu trys Amerikos Protestantų 
vyskupai pačioje pabaigoje 
11)18 m. lankėsi pas popežių, 
bet Benediktas XV jų suma
nymui nepritarė. f 

Tuo tarpu lapkričio mėnesy- į m&as* 
5. Falkevicius Jonas—ūki

ninkas. 
6. Stankevičius—visuomenės 

veikėjas. 
"Bet gruodžio mėn. pabaigoje 

du nariai Jonas Luckievičius ir 
Stankevičius nuo baltarusių so
či jalistų iš Lietuvos Valstybės 
Tarybos išstojo. Be to Kauno 
Konferencijoj sausio 16—22 
dien. buvo nutarta papildyti 
baltarusių grupę atstovais iš 

' Ciardino gub. ir balandžio 4 
dieną, 1919 m. Valstybės Tary-
bon įstojo šie trys nariai: 

1. Voronko Jazep—juristr... 
2. Korčinskis Jonas—pravo

slavų kunigas. 
3. Bieleckis Konstantas— 

medicinos daktaras. 

(b) žydai. 

Nė žydų Bundas, nė kitos 
kairesniosios grupės nesutiko 
dalyvauti Lietuvos Valstybės 
Taryboje. Dalyvauja daugiau
siai sionistai ir šiaip beparty-
viai. Žydai buvo padavę suva
žiavimą savo bendruomenių 
atstovų suvažiavimą ir* daugu
mu yr i nutarė dalyvauti Val
stybės Taryboje ir pasiuntę 
tris narius: i 
v 

1. Vygodskis Jokūbas—me
dicinos daktaras. 

2. jRacmnilcvičius Xatanas~-
t'ilozot'ijos daktaras, pirklys. 

3. Kozenbaumas Simonas— 
juristas, advokatas. 

Tokiu būdu Lietuvos Valsty-
bėsTaryibos narių, išrinktų,pri~ 
linktų ir inėiusių nuo tautiniu 
mažumų ir sryčių iš viso 47 as-
menvs. Dėlei įvairiu priežasčių, 

* c et *• i 

iš Valstybės Tarybos išstojo 
Stan. Narutavičius, Step. Kai-
rvs, Jonas Vileikis, Danielius 
Alseika, Luckevičius Jonas ir 
Stankevičius, o Antanas Sme
tona tapo išrinktas valsubės 
prezidentu ir dabar valstybės 
Taryboje liko 40 narių, kurie 
šitaip grupuojasi frakcijomis. 

Krikščionių Demokratų 
frakcija. 

L Kun. Staugaitis Justinai, 
2) Čarneckis Voldemaras. 3) 
Bizauskis Kazys. 4). Brokas 
Liudas. 3) Dovydaitis Pranas. 
(J) Draugelis Eflzejus. 7T Iva
nauskas Motiejus. 8) Puryckis 
Juozas. 9. Stulginskis Aleksan-

je socijalistų liaudininkų ini-
cijatyva Lietuvos Valstybės 
Taryboje liko pakeltas klausi
mas apie sušaukimą naujos 
konferencijos nuo visų Lietu
vos piliečių, kad išnaujo per
rinkus visą Tarybos sąstatą. 
Tokia konferencija buvo pie
nuojama ant gruodžio 15 die
nos Vilniuje, bet ant šio suma
nymo Valstybės Tarybos dau
guma nesutiko, pačią konferen
ciją atidėjo ant 16—22, sausio, 
1919 metų ir nutarė joje tik pa
pildyti Lietuvos valstybei są
statą naujais nariais. Tuo lai 
ku visa Lietuvos siauroji dalis 
jau buvo užimta bolševikų ir 
konferencijon tegalėjo atvykti 
atstovai vos iš Lietuvos 10 ap
skričių. Konferencijoj dalyva
vo 187 atstovai ir tuomet nuo 
ūkininkų ir darbininkų liko pa
rinkti šie penki atstovai: 

1. Brokas Liudas—darbinin
kas. 

2. Ivanauskis Motiejus—dar
bininkas. 

3. Jakimavičius Jonas—ūki
ninkas, veterinarijos gydyto-
jas. 

4. Kovaliunas .Juozas—ūki
ninkas. 

5. Šatas Vincas—liaudies 
mokytojas. 

VI. Gardino sryčių (buvu
sios rusų Gardino guberni
jos). 
Gana didi dalis atstovų toj 

konferencijoj balsavo prieš to
kį prirengimą ir be to J . Vilei
šis buvo atšauktas savo parti-
jos iš Tarybos. 
III. Lietuvos Tautų mažumos 

atstovybė. 

Papildyti lietuvOs Valsty
bės Tarybą atstovais nuo tau
tų mažumos Lietuvoje buvo di
džiai svarbu, idant Lietuvos 
Valstybės Taryba galėtų kal
bėti visos valstvbės vardu. Ir 
baltarusiai ir žydai reikalavo 
sušaukti savo tautinių tarybų 
susirinkimą. Baltarusiams bu
vo leista vokiečių okupacijos 
valdžios suvadinti tokią Tary
bą ir jie tani tikromis sąlygo
mis yra nutarę įnešti Lietuvos 
Valstybes Tarybom Lapkričio 
27 dieną, 1918 m. Baltarusių 
Taryba yra pasiuntusi šiuos 
šešius nuo įvairių grupių na-
nus. 

L Luckevičius Jonas—litera
tas archiologas. 

2. JLastauskis Vaclavas—li
teratas. 

3. Siemaška Domininkas— 
tekuikas. 

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. f 

kol visi nesueina į tą tikėji
mą. Bet pasilikdami sau sky
rium stovėti visi tikėjimai 
gali veikti bendrą visiems rei
kalingą darbą, būtent gintis 
nuo užpuolančio visus tikėji
mus bedieviško materijalizmo. 
susiorganizavusio Rusijos ko
munizme ir turinčio daug pa
sekėjų visose šalyse. 

rasis Dievo apreiškimas ir vie
na tikroji religija, tai tikėji
mų suviliojimo negali būti, 

Kunigų Bernai 
Pakilo. 

• t 

Kad klebonas išpleškina .ber
ną už darbelius, kurių tas ber
nas nemėgsta* minėti, tai 
"Nauj ienos" tokiam turi šiltą 
vietelę. Prieš Velykas tie bu
vusieji kunigų bernai ėmė ra
šyti dainas* j "Naujienas." 

f)ainų turinys rodo veikiau 
arklio išminti negu ižmogaus. 

, Popežius Aleksandras VI. 

(Pabaiga). 

Lenkmečio' suirutei siaučiant 
Lietuvoje rusų biurokratas 
korikas Muravijovas patirda
vo, kada kokio nors kaimo lau
kuose rasdavo nušautą rusų 
kareivį. Tada Muravijovas lie
pdavo kaimą sudeginta, jo 
žmones išbugdinti į gilumą Ru
sijos arba Siberiją. Muravi
jovas protavo: vienas nusikal
to, tai ir visi yra kalti. Kaip 
kitados protaudavo Muravi
jovas, taip dabar protauja lai
svamaniai: už vieno popežiaus 
kaltę jie kaltina porą šimtų 
popežių ir šimtus tūkstančių 
kunigų. Apšviesti ir dori žmo
nės kaltina tik tą asmenį, ku
ri* jrmsidėjo, o ne didelę or
ganizaciją, prie kurios jis pri
klausė. * 

Katalikų tikėjimas nėra V-
leksandro Šeštojo pramanytas 
o Kristaus paliktas. Tarp 
Kristaus žodžių ir darbų skir
tumo nebuvo. Kas kalba apie 
krikščioniją atitraukdamas do-
mą nuo Kristaus, o lenkda
mas ją prie Aleksandro Šeš
tojo, tas mulkina savo klau
sytojus arba skaitytojus. 

Aleksandras Šeštasis viena, 
ar du Dievo įsakymu sulaužė,' 
bef kitus įsakymus išpildė. 
Jis taip-gi sąžiningai išlaikė 
visas Kristaus skelbtąsias tie-
sas, neturinčias tiesioginės į 
tekinės nn\ žmogaus apsėjinio. 
Kas, žinodamas Aleksandro 
Šeštojo paleistuvystę, primė-
tinėja jam veidmainystę, tas 
apseina nesąžiningai. Jeigu 
sugriebei ką nors bemeluojant 
nesakyk, kad jis vagia. Lais
vamaniai kalbėdami apie ka
talikų dvasiškiją primėtinėja 
jai daugiau kalčių negu toji 
padarė. 

Kaltinimas žmogaus už dvi 
kalti, kuomet jis yra padaręs 
tik vieną, taip pat yra nedo
ras, kaip ir paleistuvystę. To
dėl nei kiek negeresni už Alek
sandrą Šeštąjį visi tiie, kurie 
iš jo nuodėmių išveda, buk 
dvasiškiją vienaip šneka ki
taip daro. Netik katalikų dva
siškiją nėra veidmainė, bet nei 
pats Aleksandras nebuvo veid
mainys. Jis nesigyrė s^vo pa
leistuvyste,- bet jis jos nei neuž-
sigynė; jis nei nenuteisino jos. 

••..-. 10) Šaulys Kazys. i l ) į Aleksandras Šeštasis mirė 
18 rugpjūčio 1503 metų. Nuo 
jo mirties praėjo beveik 417 

Socijalistai seniai tvirtinda-
Kadangi yra tik vienas tik-1 vo, kad tarp jų ir gyvuoliij 

proto nesą skirtumo. Skaitant 
"Naujienų" dainas beveik 
reikia tikėti tam pasakymui. 

Vailokaitis Jonas. 

Tautos Pažangos frakcija. 
' 1) Kun. Petrulis Alfonsas. 

2) Yčas Martinas. 3) Malinau 
skas Donatas. 4) Kun. Mironas 
Vladas. 5) Noreika Liudas. 6) 
.Šernas Jokūbas. 7) Voldema
ras Augustinas. 8) Basanavi
čius Jonas . 
v * * 

Žemdirbių frakcija. 
1) Banaitis Saliamonas. 2) 

Jakimavičius Jonas. 3) Kova
liunas Juozas. 4) Smilgevičius 
J onas. 

Tautos Laisvės Santaros 
frakcijos. 

1) Alekna Jurgis. 

Nepartiniai. 

1) Šilingas Stasys. 2) Petru
lis Vytautas. 3) Biržiška Mi
kas. 4) Klimas Petras. 5) Šau
lys Jurgis. 5̂) Šatas Vincas. 

Gudų frakcija. 

1) T^astauskis Vaclovas. 2) 
Falkevicius Jonas. 3) Sieinaš-
ko Doininikas. 4) Toločko Vla
dislovas, a) Korčinskis Jo;- is. 
o) Bieleckis Konstantas. 7) 
Voronko Jazep. 

žydų frakcija. 

U YYgodskis Jokūbas. 2) 

metų. Nedoras daigtas yra se
ną to ])aties žmogaus kaltę 
leisti per lupas taip, kad žmo-
nės mintytų buk nauja. Ta ne
dorybę daro laisvamaniai kal
bindami, kad žmonės šiandien 
netikėtų Katalikų Bažnyčiai 
dėlto, kad pinn keturių šimtų 
metų vienas augštas žmogus 
susilaukė keturių vaikų be 
šliitbo. Jei kas sužinojęs, kaiti 
jo pažįstamas, būdamas kūdi
kiu, pavogė kelis obuolius iš 
kaimynų sodo, šiandien saky
tų, kad tas pažįstamasis yra 
obuolių vagis, tai butų vclniš-! Pež iu- t a rP«- Sauja smilčių, į-

Aleksandro mirties nei vienas 
popežius nepadarė tokios kal
tės kaip jis, nors jau pra
ėjo 400 metų su viršum. 

Kaltas Aleksandras Šešta
sis, kad be šliubo susilaukė 
keturių vaikų. Bet ne socija-
listams tinka peikti jį užta
tai. Jug beveik visi socijalis
tai be šliubo gyvena ir vai
kus veda. Daug geresnė už 
socijalistų yra dora karalių, 
ministrų ir kitų augštų valdi
ninkų. Tečiaus.tų ponų apsėji-
me paleistuvystė yra taip nuo
latinis daigias, kad apie tai 
niekas nei nemintija, kaip a-
pie oro permainą- Kaltas buvo 
Aleksandras, bet jį kaltinti tu
ri teisę tiktai viena Katalikų 
Bažnyčia. Nei socijalistų 
skelbiamosios pažiūros, nei pa
saulio didikų įpročiai nėra ge
resni už Aleksandro darbus. 
Katalikystės priešai, norėda
mi papeikti juos, turi pirma 
atsižadėti savo pažiūrų arba 
nuoseklumo. Rimtai protau
jančiam žmogui aišku, kad 
tiktai didelis Katalikų Baž
nyčios doros augštumas tą ^pa
darė, kad Aleksandru galima 
erzinti katalikus. Socijalistus 
ir laisvamanius negalima pa-1 

erzinti primenant jiems jų va
gystes, žmogžudystes, paleistu
vystes ir melus taip pat, kaip 
rūkorių negalima paerzinti 
prinfinimu, kad jis tabaką ru
ko. 

Titulas. 

Katalikai popežių vadina 
Šventuoju Tėvu. Aišku, kad 
Aleksandrasšeštasis yra never 
tas to vardo. Taigi reikia žino
ti, kad ne jis jį užpelnė po-
pežiams, o pustrečio šimto 
dorų, gerų, šventų popežių. 
P>enediktas XV yra du šimtai 
šešiasdešimtasis popežius. 78 
jo pranokėjai yra pripažinti 
šventieji tai yra trečia dall< 
viso skaičiaus. Neapsakomąjį 
augštos doros žmonės, kaip 
Pijus Vii , Pijus X ir daugybė 
kitų netapo »pripažint i šven
taisiais, bet yra pavyzdžiai vi
sam pasauliui. Nėra ir nebuvo 
kitos tokios vietos ir tokios 
žmonių priedermės, kurios 
pitdytojai butų buvę taip dori 
žmonės, turėję tokį didelį ti
krų šventųjų nuošimtį .savo 
tarpe. . • • . 

Kadangi kas trečias, maž
daug, popežius yra , tikras 
šventasis, kadangi yra buvę 
ištisų šimtmečių, kuriuose 
vienas popežius po kitam visi 
buvo šventieji, kadangi ir ne
pripažinti šventaisiais buvo 
augštai dori asmenys, tai ir 
susidarė žmonėse įprotis va
dinti popdžius šventais Tė
vais. Bet tas titulas yra neo-
ficijalis. Patys popežiai jo nie
kad nevartoja. 

Titulai yra geri tada, kada 
jie teisingai tinka dauguome-
nei, nors yra ir išskyrimų. To
kių išskyrimų, kaip Aleksan
dras VI, buvo labai maža po-

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 

to 

Mūsus istema ir mokymo būdu jų» 
trumpu laiku išmoksite viso ama-

Mes turime didžiausius Ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero* 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

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

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Veiėjaa 
190 N. STATE STREET, CIUCAGO. 
, Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų 

t 

nuo 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markei 8«r. 
PoUsvUle, Penna. 

8n visomis ligomis priima 
Nuo 8 Iki l t vaL ryto 
Nuo 1 iki 8 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

y—.—-— » . « < — »»• — — — • — — — » • — - K 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS JDENTISTA8 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliotais pagal sutarimą 

4T*2 SO. ASHLAND AVENCB 
arti 47-tos Gatvės 

» » • • • • • • • — » • • » — » • • — • • • » » » — m « j 

? Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
BoHelaadet ItiMM So. Mlchl«aa Are. 

TetefMas P a U n a a 348 Ir Pailmaa HM 
C h i c a g o J : 4 5 1 5 S o . W o o d Str. ! 

Tik Ketverge tukoke nuo 5:30 iki 7:001 
TelcfMHM Tardą 711. 

K » - - - » - - » ^ » - - - - - - - - - • » , . — ą 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

L I E T U V I S A D V O K A T A S 
4MŽ 8. WOOD KTRKET 

•726 W. 18th STREET 
CH1CAGO. 

M. K i n i . > 4320 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvye Graborlut patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale, meldžiu at
sišaukti, o mano darbu buaite užganėdinti 

2314 W. 23 FL Chicago, EI. 
TeL Ganai S1M. 

; • ; • - • - . . . — ,-S 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

l t SO. LA SALLE STKEfcT 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 21-nd Btraet 
Tel. Kockwell 8999 

CHICAGO, ILL. 

Dr. G. M. GLASER 

kai nedoras* šmeižtas.* Dar ne
doresni yra širdis tų, kurie 
atkasa pirm keturių šinrtų 
metų buvusią kaltę, kad pa
kenktų šiandien kultūriniam 
darbui asmenų užimančių ta. 
paeia. vietų, kurių turėjo s^ 
nai miręs nusikaltėlis. Nuo 

Raehmilevirius Jtfatanas. 3) 
Rozenbamuas Simonas. 

Paskutiniu laiku, kaip girdė
ti, įstojo Valstybės Tarybon ir 
keturi nariai iš Prusn Juietu-
vos. 

Lietuvos Misijos 
Informacijos Biuras. 

berta į Mieliiigaai ežerų nesu-
drumseia jo. Taip ir Aleksan
dras VI nepainaikįs to fakto, 
kad trečdalis popežių yra 
šventieji. 
Trumpai suvedant kas čia iš

aiškinta, išeina šitos aiškiai 
prirodytos tiesos: 1-ma Buvo 
popežių sulaužiusių stambų 
Dievo įsakymų: i,>.\ Fi tras už-
sii»y:.<- Kristau*', Aleksandra 
y \. sulaužė šeštąjį Dievo į>a-
kymų. 2-ra Katalikų Bažny-
u a Ių nuodėmių m.-lepi.-i. n#g 
ji neslepia tiesos. 3-ėia Nepro
tinga yra del žmonių, nuodė
mių kaltintį Dievo suteiktąjį 
žmonėms Bažn>ėio> mokslų. 

1 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32 re St., Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi caro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo e 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 pt> ple*-

Telefonaa Tardą 687 
« • • . . . • - , - . - S 

4-ta Nedora yra už vieno nuo
dėmę kaltinti visus; todąl ne
dora yra už Aleksandro VI 
kaltę peikti popežius ir kata
likystę. 5-ta Dar nedoriau yra. 
išieškinėti seniai mirusių kal
tes, kad sutrnkdtzius dabar 
gyvenančių žmonių kultūrinį 
darbų, (j-ta Nesugedęs žmogus 
iš praeities mėgsta atsiminti 
naudimgus atsitikimui, bet yra 
žmonių maitinanėių savo dva
sių mėšlais. 7-ta Popežiai yra 
padoriausia žmonių rųšis ant 
žemės; Kas jiems skaitosi di
džiausia nuodėmė, tas pasaulio 
didikams yra paprastas daig
tas. o socijalistai' savie*iem> 
net sako, kad taip ir turė
tų būti. 8-ta Didis šventnjii 
nuošimtis tarp popežių suda
rė įprotį, kad žmonės pope
žius tituluoja šventasiais Tė
vais. 9 ta Patys jjopežiai to 
titulo nevartoja.* 

Kun. P. Bucys. 

TAUTU 
IškilmingJ 

nanėiu siu 
•'Tave Diej 
draug su \i 
atsisveikini] 
rianciais IK 
bei svarbiai 
duotis, AVai 
vo 6 d., 192į 
svarstvmo 

0 

dininkes l>e| 
svarbiausiai 
susirinkinu 
nors buvo 
Tautinės Ki 
rybos. 

Vyski 
vii 

Koni'eren 
jaut Kksccj 
Sehreinbs, 
vyskupui, j) 
Dtu organiz 
talikų (ierl 
kuria Tautil 
rų Taryba 
Pirmininkui 
vo kun. d oi 
P., veikiai 
Tautinės ū 
Raštininku 
Cooper, Pll 
atstovų rai 
Katalikų lv| 

šimtas 

Susirinkd 
v v • 

sesios su 1| 
atstovės. .J J 
iš keturiolil 
tose Valstij 
vo dvidežin 
datų. Didi 
džių svečių 
jų laike. 

Palytėjo 

Įžanginėjl 
Schrembs 
konfereneijj 
žė, kad: "F 
Valstijų m 
kinti prakilj 
niai įvairim 
valstijos b̂  
lams karo 
progų pritų 
mus bei uo] 
kaskart aul 
gas Dievo b 

Kaip Tai 
Taryba bm 
stovautų (| 
šios šalies 
pagelbų kai 
ją šeimynol 
nyno, ir ki 
pastoviu 
Karinėje T 
eioje iš vi: 
vyskupų tSi 
se, lygiai] 
Schrembs. 
kių moterij 
tautinę tar 
stanėiai kai 
gijų ga^'tų 
kiai jau esi 
bus daroma 
gai bus t vi 
mos visos d 
jųjų pasta 
susi naudoti 
kėjo sutyer 

Jaučii 

Kad p r ai 
prakilniai d 
ris išduos į 
jautė tai v 
minėtinam 
Kardinolas| 
vyskupui 
telegramą 
nimųi bei i 
mus jūsų a> 
susirinkusi; 
kių Motorui 
pas Schre 
prašant, pal 
kymų: '"Ku 
Katalikių .1 
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TAUTINIS KATALIKU MOTERĮ) SUSIRINKIMAS. 
Iškilmingu ir dusią sužadi

nančiu skambi1 j imu giesmės 
" T a v e Dieve ga rb inam," po
d raug su Vyskupo Sehrernbao 

stovės tvarkymosi dėlei susi
rinkusios išvien su manim reiš 
kia karščiausius padėkos žo
džius už jūsų pritarimą, bei pa-

atsisveikinimo žodžiais, patą- skatinimą. Susirinkimo ūpas 
r ianėiais neužmiršti prakilnias yra kuogeriausias ir žada di-
bei svarbias prisiimtąsias už- tižia, naudą. '1 Gi įžanginėse 
duot»s, Washingtone, D. O. ko- prakalbose vysk. ScUrembso, 
vo 6 d., 1920 po trijų rimto ap
svars tymo dienų išsirinkus val
dininkes bei vedėjas užsibaigė 

kun. Burke ir kun. Coopero, už
sidegimo ir pr ie darbo uolumo 
Opas įsiskiepijo, o į s ivyruos 

svarbiausias katalikių moterų 'a išk ia i rodė, jog darbas katali-
susir inkimas, kuris kuonie! kių moterų pradė tas y ra Die-
nors buvo vyskupų sušauktas j višku noru krikščioniško ryšio 
Taut inės Katalikių Moterų Ta- bei katalikų tikybos šventųjų 

S * * * * » » • » • • » J « l W f » » — • » « » » » • » » i » » (į l i ^ a . 1 — •»•»<• » » i » o » « M » » » » » » » » » » ^ ^ X ' Ž 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
ROCKFORD, ILL. 

Skarmalas ar vėliava? 
l 

rybos. 

Vyskupas Schrembs 
vadovauja. 

Konferencija įvyko vadovau 
jaut Ekscelencijai .Juozapui 

bendravime. Kadangi krikščio
nybė nevien reiškia gyvenimų 
paties savyje, pagaliaus ne, tik 
kituose bei del kitų, bet tečiaus 
nuolatine pačiame Kris tuje 
Vienybę. Tas prakilnus dvasi-

Schrembs, D. D., Toledos, Ohio n } s r v š v s buvo pamatiniu tik-
vyskupui, pirmininkui Pasauli- s j n tautinės organizacijos, prie 
nių organizacijų Tautinės Ka
talikų (lei'buvio Tarybos, su 
kuria; Taut inė Katalikių Mote
rų Taryba tiesiog susivienijo. 
Pirmininku konferencijoje bu 
vo kun. donas J . Burke, C. S. 
P . , ' v e i k i a n t y s i s r a š t i n i n k a s 

Tautinės Gerbūvio Tarybos, 
Raštininku buvo kun.Jonas M. 
Cooper, Ph. D., veikiantysis 
atstovų raštininkas Tautinėje 
Katal ikų Karo Taryboje. 

š imtas dvidešimt šešios 
atstovės. 

Susirinko šimtas dvidešimt 
šešios su balsavimo teisėmis* 
ats tovės. J o s atstovavo trylika 
iš keturiolikos visose Suvienv 

to reikėjo pridėti-protų, gabu
mus, d a r g i pastangas įgudusių 
veikėjų. Tata i įžanginiai 
s t raipsniai skatino atstoves, 
kad uoliai imtųsi už tvarkymo
si darbo tveriant draugijų Die
vo bei tėvynės meilės dvasioje. 

Sulig Šv. Tėvo noru. 

Kun. liurke pabrėžė, kad Šv. 
Tėvas mano Amerika busianti 
pr iversta imtiesi svarbiausį pa
saulio a ts ta tymo darbų. Ame
rika yra demokratija, gi demo
krati ja reikalauja nevien sąži
nes išauklėjimo, bet suprat imų 
kaip vykinti sųžinės nurodo
mus uždavinius. Tikslas nega-

tose Valsti jose provincijas. Bu» U užstoti veiklumo. Abu sujun-
vo dvidešimts atstovių be man „ l l s įr veikiant išvieno reiškiu 
datų. Didis skaitlius žingei- p a s ( , k l l l v 

džių svečių lankėsi konferenci
jų laike. Persiėmę organizacijos dvasia. 

Palytėjo svarbiausia mintį. ' Pamatiniai organizavimosi 
dėsniai nevien buvo išreikšti 

įžanginėje kalboje, vyskupą, T a u l i m - . s Katalikų (ierbuvio 
Schrembs išreiškė pamatu..; T a r v l ) o s v i r š a į č i u \nintvseN »;i 
konferencijai minti. J i s pabrė- l i e a b ( > j o t m a i b u v o j a u jsįVy,-ule 
žė, k a d : - K a t a l i k ė s Suvienytų Ujrdyse bei nuntvse susirinku-
Valstijų moterys išmoko vy- < m a t s t o v ų > n e s . ' a t sp indėjo jų 
kinti prakilnius darbus prakil- kaį, )os tN j u i m s į t a r imuose , jų 
ma i įvairiuose patarnavimuose ( l a r l m o s t s l i k ( ) s ? i į s t a t u o s n a 
valstijos Bažnyčios reika- i l l t r a u k t u k u r i u o s p a e į 0 s 'mo ie -
lams karo metu, gi dabar turi 
progų pritaikinti savo patyr i 
mus bei uolumų reikale, kuris 
kaskart augštįs jųjų pastan
gas Dievo bei šalies da rbe . ' 

K a i p Tautinė Katalikų Karo 
Ta ryba buvo sutverta, kad at
stovautų dvidešimt milijonų 
šios šalies katalikų, nešanėių 
pagelbų kariaujantiems bei ju
ra šeimynoms čia ir už vande
nyno, ir kaip tas darbas tapo 
pastoviu Tautinėje Katalikų 
Kar inė je Taryboje, susidedan
čioje iš visų arkivyskupų bei 
Vyskupų Suvienytose Valstijo 
se, lygiai, ta rė vyskupas 
Schrembs, yra uždaviniu katali 
kių moterų sutverti centrai^ 
tautine tarybą, per kurių tūk
stančiai katalikių moterų drau
gijų galėtų iš vieno veikti. Jo 
kiai j au esančiai draugijai ne
bus daroma periškada. Priešin
gai bus tvir t inamos ir skatina
mos visos draugijos*, tiktai, kad 
jųjų pastangos pasekniingiau 
susinaudotų tautai , Imtinai rei
kėjo sutverti centrale tarybų. 

Jauč iama pasekmė. 

Kad prakilnus darbas buvo 
prakilniai atliktas, darbas, ku
r i s išduos gausiausius vaisius, 
j au tė tai visi besibaigiant pa
minėtinam susivažiavimui. 
Kardinolas (Jibbonsas atsiuntė 
vyskupui Schrembsui sekančių 

rys sutvarkė ir priėmė, net pa
siskirstė veikimo būdų. 

Išrenka valdybą. 

Valdybon išrinko sekanėias 
y p a t a s : Ponia M. Gavin, iš N. 
Y.-—pirm., ponių \V. T. Dono-
van iš St. Louis, M o.—I pag., 
pdę A. Regan, iš San Francrs-
co, ('ai.— U pag., ponių T. Mo 
lampliy iš Pi t tsburgh, Pa.—111 
pag., p-le F . Loeber iš New 
Orleans—ižd., pomų H. Ben-
zinger iš Baltimore, Md.—rast. 

Iš kiekvienos archidiecezijos, 
kurių yra keturiolika Suvieny
tose Valstijose, išrinkta po vie
nų direktorę. Seka jų va rda i : 
Baltimore—ponia 1L. Benzin-
ger iš Baltimore Md.; Boston— 
ponia F. K. Slat tery iš Bos
ton, Mass.; Cbicago — ponia K. 
J . Cudahy iš Cbicagos; Cincin-
nati—ponia F . E. MacKentepe 
iš (.'iiicinnati, Obio; Dubuąue 
—ponia L. Nash iš Omaha/ 
Nebr. ; Milvvaukee—ponia J a s . 
H. Haekctt iš Mihvaukee, Wja.; 
Xew Orleans—p-lė F . Loeber 
iš Xe\v Orleans, La . ; New York 
—ponia M. (iavin iš Xe\v York; 
Oregou—-ponia A. Garbet iš 
Seattle, VVash.; Philadelphia 
—ponia T. Molaniphy iš Pit ts-

.•nfrgli, Ta. : St. L o u i s - p o n i a 
VY*. T. Douovan iš St. Louis, 
Mo.; St. Paul—ponia W. J . 
O'Toole iš St. Paul, Miųn.; San 

telegiamą: "•Sitiiieiu palaimi-, K ra ne i sco—p-lė A. Regan iš 
nimųi bei mano asmens veliji
mus jūsų asmenyje pasitarimui 
susirinkusiai Tautinei Katali
kių Moterų T a r y b a i . " Vysku
pas Schrembs, susirinkimui 
p rašan t , pasiuntė sekantį' atsu-
kvinų: '•Faninen'MJa: Tautinas 
Katal ikių Moterų Tarybos a N 

San Franeisco: Santa F e - po
niu K. \Veckbaugh iš Denver 
Colo. - *" 

Negalima nuveikti geresnio 
darbo, nei paduoti geresni; p ra
džiu draugijai . 

' .Pabaiga bus. ) . ' 

4 ' D r a u g o " No. 72, s. m., ko
respondencijoje iš Koekt'ord'o, 
111., keturi asmenys, pasivadinę 
save t ikrais tėvynainiais,, pro
testuoja prieš mane už pavadi
nimų skarmalo—skarmalu. Ne
žinia del kokios priežasties, a r 
tai del t rumpumų atminties, ai
tai del blogos valios protestuo
tojų kvar te tas pers ta to dalykų 
kitaip, nekaip ištikrųju buvo. 
J i e sako: 

" S . L. K. K. A. 137 kuopa 
laikė susirinkimų kovo 14 d.. & 
m. Apsvarsčius daug nepabaig
tų reikalų eita prie naujų sii-
nuinymų. P i rmas sumanymas 
buvo, kad S. L. R. K. A. 137 
kuopa įsitaisytų Lietuvos val
stybine vėliavų. Sumanymų vi
si nariai priėmė ir nubalsavo 
nupirkti. Tik staiga p. Povylas 
Petrėnas pradėjo sakyti, kad 
' n e n u p i r k i t t o k i o s k a r m a l o , 
kaip kad buvo pakabintas pri
imant gerb. Lietuvos atstovų 
kovo 3 d., 1920 m . ' " 

Ištikrųju buvo štai ka ip : 
Perskaičius protokolų, sekė 
laiškų skaitymas. Buvo laiškai 
atsiųstas nuo p. Norkūno, ska
tinantis lietuvius nusipirkti 
tautiškas vėliavas. Laiškų pej-
skaitė kuopos raštininkas, p. 
Jonas Valentnkevičius. Pabai 
gęs skaityti taip-gi pa tarė kiek
vienam įsigyti. Tada aš pasi
prašiau balso ir pasakiau štai 
ka : Iš laiško matyti , kad tos 
vėliavos y r a visai nebrangios, 
todėl aš duodu įnešimų, kad 
nmsų kuopa nusipirktų vieną 
ir, reikalui esant, turėtumėm 
kuo pasirodyti prieš svetim
taučius. Dabar-gi net gėda, at
važiuoja pas mus Lietuvos val-
stvbės atstovai, nueiname mes 
jų pasitikti , ateina svetimtau
čiai jų pažiūrėti , o mes prie 
puikios Amerikos vėliavos pa
kabiname skarmalų, kuris daro 
gėdų netik mums, bet visai mū
sų tautai . 

Kaip matote, aš nepažymė 
jau nė dienos, nė metų,.nė at
stovų vardų. Aš tik pažymėjau, 
kad mums, kaipo tautos daliai, 
reikalinga turėt i vėliava, ir tik 
vėliava, o ne skarmalu papuošti 
lietuvių susirinkimus. Bet kaip 
lietuvių patar lė sako: "Sur ik , 
vagie, kepure dega, o vagis 
capt už kepu rė s . " Taip ir čia 
buvo, p. Steponaitis , netik kų 
jau ant susirinkimo šaukė, bet 
dar ir. į laikraštį parašė , kad 
tai buvus jo vėliava. Peik© p. 
Steponait is griebėsi sau už ke
purės? Tu r but jis jaučiasi sa
ve kaltu. Juk aš kalbėjau apie 
atstovus, o j is su savo "vėl ia
v a " priminė tik vienų,reiškia-
atstovų. Nariai su mano suma
nymu pilnai sutiko nupirkti 
Lietuvos vėliavų. Bet, daleiski-
me, kad aš, kalbėdamas turėjau 
omenyje tų *.* vėliavų' ' priimant 
majorų Pov. Žadeikį, tai a r aš 
įžeidžiau Lietuvos vėliavų, ai 
ne l Jeigu.aš Įžeidžiau pavadin
damas skarmalu, tai protestuo
tojų kvar te tas įžeidė netik Lie
tuvos vėliava, bet visų lietuvių 
tkutų, kabindami jį. Taip, kų 
jus, gerbiami " D r a u g o ' skai
tytojai, pamauytumėt apie tau
tų, kuri, priimdama savo val
džios atstovių, Knt puikios Ame
rikos vėliavos apie b'x9 pėdas 
didumo pakabintų pėdos ir pu
sės ketvirtainiškų, suraukšlėtų, 
sutrintų skudurų f Aš tokį dar
bų skaitau įžeidimu visos tau

pos. Nesu vėliavų expertas, vie
nok žinau, į ad : - r audona , balta 
ir mėlyna spalva nepadaro dar 
Vmer.. vėliavos; kad sudėjus 

las spalva-' ir padar ius *'«Mia-

vų reikia dar ir ko kito. Taip
gi netikiu, kad Lietuva butų 
taip ženiai nupuolus, kad bile 
skudurų,sudėta iš trijų spalvų, 
skaitytų savo vėliava. Jeigu 
niekas nėjo plėšti tos "vėl ia
vos , " tai dar nepri rodymas, 
kad jinai buvo gera. Mes gyve
name šalyje, kuri iki šiol pri
pažįsta privatiškų nuosavybę, 
o nepildančius to įstatymo 
smarkiai baudžia. 

Pasakymas, kad angliški 
dienraščiai išgyrė, papuošimų, 
tai ir čia stoka kvartetui žino
jimo anglų kalbos. Angliški 
dienraščiai prirašė tokių nesų-
Tnoniin kad net koktu buvo juos 
skaityti. J i e sakė, kad p. Tu
rauskas buvo vakaro vedėju ir 
jis esųs to komiteto pirminin
ku, o tuo tarpu Steponaitis 
buvo pirmininku ir vedėjų. J i e 
padavė ištraukas iš p. Vileišio 
kalbos, o p. Vileišio pas mus 
visai nebuvo. Reporteriai rašė 
tą, kų p. Turauskas jiems sakė; 
,jis s a v e p a s k a i t ė u ž pi r m i i i i n -
kų, Oi advokatų Bračiulį už p. 
Vileišį. O apie papuošimų, tai 
gali būti, kad p. Turauskas 
jiems sakė, bet šie, nematyda
mi jokio papuošimo, visai apie 
tai neprisiminė. Xus faktas, 
kad jokio papuošimo nebuvo, 
nebuvo nei Lietuvos himnas 
giedamas, o jie dar drįsta save 
vadinti t ikrais tėvynainiais. 
Jeigu jie butų tikri tėvynai
niai, tai jie nesidžiaugtų iš to, 
kad Roekl'ordY pardavė bonų 
už $800. Je igu jie butų tikri tė
vynainiai, tai jie Lietuvo-
himno nemaiuytų ant bile bala-
baikoš. Je igu jie \:.'U\ tikri tė
vynainiai, tai jie m kaldytų 
lietuvių jiegų, o šauktų v i : 

sus į darbų, o ne kai]) daba r : 
atėję į S. L. Ii. K. A. 137 kuo
pos susirinkimų, kviesdami pri* 
sidėti,, sakė: " P a s mus visko 
y r a : ir darbininkų ir žmonių iš 
ko valdybų išrinkti, tik, ot, 
Petrėnas, patarė , tai mes pa
klausėme ir a tė jome." Tai žo
džiai p. Steponaičio. Aš jiems 
pasakiau: Je igu jus einate per 
draugijas tik dėlto, kad Petre
liu užganėdinus, tai nustokite 
ėję. Aš patariau-reikaiavau, 
kad visus lietuvius į trauktų į 
darbų ne del mano jausmų už
ganėdini mo, bet del Lietuvos 
naudos. 

Aš gerbiu Amerikos ir Lie
tuvos vėliavas, užtai ir reika
lauju, kad tokie susirinkimai 
butų papuošti vėliavomis, o ne 
skarmalais. 

J a u aš sykį pasakiau • per 
" Draugų," ir dar sykį atkarto

j u , kad mano gyvenimas per 
t rumpas, kad kovoti su tokiais 
žmonėmis, kurie dalykus ap
verčia augštyn kojomis, ir taip
gi nedraugausiu su tais žmonė
mis, nors jie butų save pasiva
dinę prietcliais. 

Povylas P . Petrėnas . 

Praneš ta , kad yra surinkta 
kareiviams dovanų apie 30 dė
žučių. Nu ta r t a išsiųsti į Cen
trų. Taip-gi nutarė suteikti do
vanų po porų pančiakų ir po 
šiitus marškinius tiems karei
viams, kurie šį pavasarį va
žiuos į 'Lietuvų. Paskui buvo 
skaitytas laiškas iš Centro, km 
riame prašoma pinigų. Nutarė 
varyti didesnę agitacijų ir iš
rinko agitatorius, kurie lanky
sis į surengtus vakarus ir pik
nikus, o kar ta is ir po namus, 
kalbindami narius ir kviesda
mi moteris ir merginas pri*4 

mezgimo. Apsiėmė darbuotis 
šie asmenys : pp. Kašėta, Lan
džius, ponios Stoškienė, Juš 
kienė ir Landžiuvienė. Vieno 
pavardės nepatėmijau. Visi 
yra smarkus darbuotojai. Tiki
mės geriausių pasekmių. 

Koresp. 

LIETUVIAI! 
GRAND RAPIDS, MICH. 
Šiuomi pranešu, kad pas 

mane galite užsirašyti dien
raštį " D r a u g ą " , kit iems i r j 
Lietuva. Užlaikau visokių 
m a l d a k n y g i ų . P r i i m u i r p r i -

duodu į dienraštį "Draugą" 
paieškojimų, pagarsinimus ir 
darbų užsakymus. 

Tais reikalais kreipki tės 
šiuo adresu: 

Y. MARGELIS, 
544 M # t l e Str., 

Grand Rapids, Michigan. 

RJHKAU^JJA 
LEIBBRIAI. 

Del foundres, darbas pasto
vus Atsišaukite. 

LINK BELT CO. 
39th & Stewart Ave. 

REIKALINGAS. 
tuojaus atsakantis Vargoninkas ži

nantis gerai savo amatą. Kreipkitės 
i 

"Draugo" Administracija 
1800 W. 46 Street Chicago, IU. 
K, V. 

VAIKAI. 
Del Offico darbb 18 metų am. 

žiaus ar daugiau geras algos pra
džiai, gera proga prasilavint. 

Atsišaukite Cashier 44 5 N. Sacra-
niento Blvd. 

G R I F I K N W H K E L CO. _ 

REIKALINGI T R t C K E R I A l I R 
L E I B E R I A I . 

Vyrai del vidujinio darbo, ware-
housej . Pastovus darbas. 50c. j va
landa. 

Gumbiusky Bros. Company. 
Kump. l'nion ir Lumber Gatvės. 

Ant C. B. ir Q Track.s 

REIKALINGOS MOTERIS. 

Del faibriko darbo, pastovus 
darbas <»era mokestis, atsišau
kite: 

Pul lman Couch Co. 
3759 S. Ashland Ave. 

COIL VINIOTOJAI. 
Pri tyrę , Aukščiausios algoa 

mokama pradžiai įr Bonus. 
P A S P O R T l . BLANKAS 

PILDOME 

DYKAI. 

Balt ir Consultatioii Btircau. Inc. 
35 So. Dearborn St. Chieago. 

Room 206 

PARSIDUODA NAMAS SU BIZNIU. 
Iš priežasties netikėtu ligų ir sun

kiu operacijų — esmu priverstas 
.parduoti savo narna su "Kcal Estate, 
Insurance ir Saftey Box Vaults", 
bizniu. 

Tas namas parsiduoda labai pigei 
ir su lengviomis išilgomis. N 

Del tolesniu informacijų kreipki
tės pas, , 

A. J. LEMONT. 
4847 W. 14 St., Cicero. UI. 

Thordarson Electric Mfg. Co. 
501 So. Jefferson Str. 

V70RCESTER, MASS. 

\Vorcesterio lietuviai nors ir 
smarkiai darbuojasi, bet mažai 
laikraščiuose garsinasi . Ypač 
" D r a u g e " labai retai galima 
rasti koivs7K>ndem'ijų iš mušu. 
kolonijos. O ir kituose laikraš
čiuose nelabai tankiai. Reiškia, 
kad žmonės labai užsiėmv dar
bu, ta t neturi laiko nė kores
pondencijų rašyti . 

Vasario -4 d. buvo Raudono
jo Kryžiaus rėm. skyriaus mė
nesinis susirinkimas. Kadangi 
per praei tus du susirinkimu 
labai mažai narių buvo atsilan
kę, tai dabar buvo skaityta net 
t rys protokolai ir visi buvo pri
imti. Paskui sekė raporta i . 0 
po j u nutarimai. • 

BARGENAI! BARBENAI! 
Namų kainos kyla tugitin kas

dien nelaukite ilgiau-bet pirk 
narna DABAR. 
3 augštų naujas muro namas ant 

Bridįrejmrto, visi Hiatai po 5 rui
mus gazas, elektra, vanos, ir kiti 
moderniški jtaisymai. Kaina 9,500 

2 augštų — 4 pagyvenimu muro 
namas po 6 ir 4 ruimus, gazų ap
šildomas automatikai, randa $120 
menesui kaina $10,500. 

2 augštų muro namas su storų 
labai puikoj vietoj ant: Bridgepot-
to savininkui reikalingi pinigai 
parduos pigiai. 

2 augsi u meiiinis labai geras 
įvirtas namas, 4 pagyvenimai, po 
5 ir 4 ruimus randa $50 menesni 
bailia $3,700. 

Įgalesniu , žinu: del«M miiPta 
namu kreipkitės pas:ž 

' S. SLONRSNIS, 
3357 S. HaMed St. 

Chicagt). Phone Blvd. 5009 

5 » * » * » » * » * » * * * » * » • » » » * * » » » » 
Telefonas Pullman SM 

1 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10057 So. Michigan, ATenao 

BMrlaad, DL 
VALANDOS i 9 tkl 0 vakare. 

i 

KKIKALINGI 
MECHANIKA] IK J . E I B E R I . U 

PASTOVI S D A R B A S 
GKKA MOKESTIS 

AMembliRg ir taench darbas: machi-
nn operatoriai ant gasaline inžino; 
taipi»a.t vyrai del kalvyste^Pir fousdres. 

Loi bėriai 
del vidujinio darbo ir laukinio darbo. 
Pamatykite Me. ftermanson, Brigrgs 
House. Kamp.' Jiandolph <& \Vells 
Street, Ohicago, kiekviena diena šia 
savaite ir Nedel ioj Balandžio 11, arba 
rašykite ar atsi lankykite j Employ-
ment Office of 

BUDA COMPANV 
Rarvey. 111., 

Cbicago suburb. 

K O N V E R T r LANKSTYTOJI AI 
Prityrė $25 garantuojama taip pat 

mergai tes kurios nori mokintis, dar
bas pastovus. 

Serviee Envelope Co.. 
1829 Rt'lnmiii Ave. 

MOTERIS IR M E R G U T E S . 

Lengvas, švarus fabrikas, prityri
mas nereikalingas, išpradžiu mokama 
$16.00 ir Bonus su gera proga pakyli-
mui. 

Tliortlarsoii E 
501 So. Jefferson Str. 

__j^rrjPARnAjvTMO__ 
Ant pardavimo properte Southsi-

dej geroj l ietuvių apgyventoj apie-
l inkej parsiduoda, iš priežasties li
gos. Randos neša $86.00 mėnesių 
kampinis . Kaina $6,500. 

226 AV. 46 Street. 
' Savininkas užpakaliniam name. 

; * , • • > • » • » • • • • . • » • » • 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgcw otreet 

CHICAGO, ILLINOIH 
Telefoną* Tard* BOSI 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 rak. Nedal io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

»• 
t 

g * • » • » » • » — » I I » I » • » • » » • • » • • • • • • • . • » [ 

Telefonas Pullman t l 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mlcikl#an Ave. 
Adynos 8:88 iki 9 išryto — 1 iki 
8 po pietų — <:3t iki S:8t vakare. 

Nedal iomis nuo 10 iki U išryto 
} { • • « » » • « « » » • » « » » » • » • » • » • —M 

PARSIDUODA LABAI PIGIAI. 
Kendžių krautuve, labai geroj vie

toj prieš pat l ietuviška bažnyčia ir 
viešąja mokykla. Del labai svarbios 
priežasties priverstas parduoti. Del 
platesnių žinių kreipkitės: 

A. J. 
4614 So. \Vootl Street„ 

AKT PARDAVIMO: 
Dviejų lubų marinis storas su 3-fla-

tais, del šeimynos, su stock'ų, moder
niškais ir gerai apmokantis , randasi 
geroj vietoj arti Bažnyčios ir mokyk
los ant 37 Gatves j rytus nuo Halsted. 
Atsišaukite 

SlavU Sale £ E\t*lumge 
1S15 W . 18 Str. 

/ 

VALDŽIOS 

ČEVERYKAI 

Paskutine proga įsigyti Genuine 
Army Shoes. kurie su laikų bus 
verti aukso. Kaina mūsų šapoj 
h.: ' '•'".: •v'iame Parcel Post, C. O 
D. j bile vieta mieste ar už miesto 
Jeigu netiks piningus grąžiname 
kuomet $1.00 užmokamas iškalno. 
atgalios. Pabaigoj karės valdžia tu 
r<"jo suvirs 20,000 porų čeverykų 
Russet Marching Shoes, mes juos 
nupirkome pataisėme uždedame 
gera skūra. Jie dabar 
yra verti $1?. Užsisakyk DABAR 
Nudažyti -juodai 25c. extra. Jei
gu negali pats atvažiuot parašyk 
arba telefonuok. Priduok size ir 
$1.00 o mes prisiusime čeverykus. 
KJNGSLEY T I R E & SHOE CO. 

3852 Cottage Grove. 
Telefonas Doug. 5722. 

Atdara Vakarai* iki 1:30 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru 
vv , kuomet skaitai ar siuv^ ar l a 
žai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią, 
patarnavimą, už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijaliitas 

1801 S. Ashland Av. Chicago I 
Egzaminas sute ikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės . 
3-čios lubos virš Platt 'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

i Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
į vai. vakare. Panedėliais , Seredo-
S mis ir Petnyčiomis. 

, » 
PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas Ir Chirurgą*) 
Perkėlė savo gyvenimo riet*, i 

Brlghton Park. 
•JI 4 W. 43rd StTMt., 

TeL McKinley 26S 
Ofisas: 1757 W. 47th 8L» 

(47 Ir Wo«d sat . ) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pieta, >:S0 lkl 
8:10 vakare Nedėliomls » lkl 1S rytais. 

Tel. Bouie\ard 160 

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

K a m p . 49 Coort 
Res. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 8666 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME L I E T I Vl&KAI 
! » » — •> mm mm m m • • • • • • • ^ • » 

I 

n 
uif. 5. NAIMiUS 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

Ofisas ir Gyvenimo vieta 
3252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo • lkl 11 ryte: nuo 3 lkl 
4 po pietų: nuo 7:80 Iki »:S0 vakare 

Telefonas Yards £644 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4: JO lkl 7 v. vak. 

Telefonas Drover 7M9 

Parsiduoda automobi l ius labai pi 
giai Mitch£ll 1918 met. 7 pasaiierių, 
nauji tire'iai. Viskas geram stovij, ga
lima matyti vakarais 5* iki 9. 

J . Vilimas. 
4501 S. Paulina Str. 

= 35 

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 str.. New York, 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 324 

Tel. Central 6390 * 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4681 8 

Rcsid. 933 So. Ashland Blv. Cbkatfo. 
Telefonas Haymarket S544 

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

SpeciJaUstas Moterišku. Vyrišku 
Vaikų ir visų chronišku ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicagu 
Telefonas Drorer 9993 

VALANDAS: 19—11 ryto 2—4 po 

piety 1—8 vak. Hed^lloaai* 10—19 4 . 
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D R A U G A S Pirmadienis, bal, 5 1920 m. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES RYTOJ B U S A L D E R M A N Ų 
RINKIMAI . 

Pirmadienis , bal. 5 
Šv. Vincentas Fer . 

Antradienis , * bal. 6 d., 
Šv. Celestinas, V. Celsas. 

SAKO. MAŽAI PABRANG 
SIANČIOS ANGLYS. 

Tonui busią daugiau keliolika 
centu. 

Namuose vartojamu minkš
tųjų Migliu kaina, matyt , 
padidėsianti nedaugiau kaip 
15 centų tonui, kuomet angle-
kasyklų" kompanijos sutiko 
darbininkams padidinti užmo
kesti '27 nuoš. 

Ta ip e i a sako Consumers 
anglių kompanijos preziden
tas Uphani. 

J i s tvir t ina, jog didžiuma 
anglių pirkliu Chicagoje gal 
mažai arba nieko nepridės au-
gšeiau, kiek bus imama kasy
klų kompanijų. 

Sako, Consumers kompanija 
vis dar parduoda minkštąsias 
iUglis po $7.25 tonui. I>et su 
ateinančiu trečiadieniu gal ke
liolika centų uždėsianti. 

Iš kitu versmių teeiaus >u-
žinoma, kad vietos pirkliai 
nuo $1 ligi $1.50 imsiu brau. 
gi a u tonui. 

Reikia t&ėties pabrangi
mo. Nes pirkliai paliuosuoti 
nuo vvriausvbės kontrolės. 
Tarpe jų itegali Imt konkuren
cijos. Žmonėms anglys reika
lingi. Tad bus užtektinai iš
naudojimo. 

Vienas angliškas laikraštis, 
rašydamas apie anglių pa
branginimą, sako, kad kuomet 
anglekasiai buvo sustreikavę 
ilol didesnės užmokesjies, vy- į 
riausybė prieš juos parūpino 
*'injunotion". Dabar prasidė-
išnaudojimas žmonių. KJairsi 
mas, rtr vyriausybė parūpins 
" i n j u n e t i o n " prieš angliniu-
profiterininkus. 

Rytoj , balandižio/-(>, Chica
gos <levyniose wardose bltfl ren 
kami aldermanni kitose 26-ose 
\vardose seniau išrinkti alder-
manai . 

Balandžio 13 d. Įvyks " p r i -
mary** rinkimai. 

. . 

PASKIRSTYTA NESUTIN
KANTI ŠEIMYNA. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI! 

I š W E S T SIDE. 

A T S I I M K I T E LAIŠKUS. 

Policijos seržantas Thoma> 
Monm, 6012 So. l 'nion ave., 
turi 7 suaugusius vaikus. 
Jauniausias yra 13 metų. 

Kol motina buvo gyva, ta rp 
vaikų buvo susiklausima-. 
buvo šeimynoje meilė ir- imi 
t ikimas. 

Pirm keliu metu mirus mo-
tinai, seržanto moterei, tarpe 
vaikų ir tėvo pakilo nesutiki
mai. Pasekmėje 4 vaikai krei
pėsi teisman ir apskundė tėvą 
brutaliam apsiejime su jais. 

Teismas parėdė keturiems 
vaikams apleisti namus ir ap
sigyventi kur kitur. 

Teisėjas Fry, kurs klausė
si vaikų nusiskundimų ir tė
vo pasakojimų, pasakė, jou 
jam pirmu kartu tenka gir
dėti ta ip karčios ir neatlai-
džius nesutikimus šeimynoje. 

RAKETOS I Š R A D Ė J A S BU 
VO CHICAGOJE. 

Chicagoje lankėsi profeso 
rius Robert (ioddard iš Clark 
kolegijos, YY'orcester, Mass. J i s 
yra išradę-; raketą, kokią bu 

j sią galima nušauti ant mėnu
lio pa viršau s. v 

rnžinierių sąjungos susi
rinkime jis plačiai išaiškino 
apie savo išradimą. Pranešė, 
jog darysiąs mėginimus, kuo
met surinksiąs reikalingą ka
pitalą. Tam tikslui jis jau yra 
Savęs $5,000. 

KUN. McCABE A P L E I S 
CHICAGA. 

Dabar jau tikrai žinoma, 
kad De Paul universiteto pre
zidentas gerb. kun. MeCabc 
apleis Cliieagą. Ateinanti 
penktadienį iškeliaus j Kan 
sas City. 

P IRKDAMA LAIKRODĖLĮ 
NORĖJO PARODYTI 

TĖVUI. 

IŠ POLICIJ INIO REKORDO. 

Lab. Są-gos 7 kuopa buvo su
rengus vakarą su prakalbomis 
kovo 14 d., 1920 m. Kamėjo p. 
J . Poška, Universiteto studen
tas. Plačiai apibrėžė Labdarin
gos Sąjungos tikslą ir jos pra
kilnius darbus. Smagu buvo 
klausyti įspūdingos kalbos. J i s 
sakė, kad laikui bėgant pama
tysim našlaičiu, namą priešais 
Šv. Kazimiero Vienuolyną, kur 
bėgios, žais lietuvių vaikeliai-
našlaiėiai. J i e nuo senai laukia 
to namo, o mes ne visi dar su
prantame tą reikalą. Tame na
me sykiu bus ir prieglauda mus 
seneliams. 

Po jo kalbėjo p. S. Jucevi
čius, Lab. Są-gos Centro orga
nizatorius. J i s sakė, kad mažai, 
žmonių prijauėia Lab. Saj. , nes 
mažai atsilanko į prakalbas. 
Daugelis dar negirdi, našiaiėių 
balso, kurie kožną dieną prašo 
mūsų pagelbos. Po prakalbų 
mergaičių choras, pr i ta r ian t 
pijami p-lei K. Gasiulioniutei, 
atgiedojo Amerikos himną. 

P-lė L. Kirsiutė padeklema-
vo eiles "Naš l a i t ė l i s , " o P . 
Kirsiutė M Moti n ė lės ka l ba. ? ' 
Paskui p-lė K. (Jasiuliouiutė 
ir-gi padeklemavo eiles. 

Ant smuikus grojo J . Rie-
kauskas, B. tttakenas, V. Ra
dzevičius. 

L. Yyėių 24 kuopa vaidino 
dviejų aktų dramą " I š g a m a , " 
kHri gerai pavyko. 

Po to kalbėjo dvasios vado-
vas kun. F. Kudirka. Nurodė 
milžiniškus Labdaringos Są
jungos darbus, kuriuos nudir
bo ta ip t rumpu laiku. Kvietė 
visus nepriklausančios palikti 
nariais LaJxL Sąjungos. Pro
gramą užbaigė mergaičių cho
ras atgiedodamas Lietuva, tė
vynė mūsų. 

V'ardu našlaičių, tar iu aČiu 
visiems: kalbėtojams, Lietuvos 
Vyčiams, mergaitėms giesmi
ninkėms, deklematorkoins bei 
smuikoriams. 

Per prakalbas kuopon įsira-

Lithuanian Sales Corp., 414 
Broadvvay, So. Boston, Mass. 
" D r a u g o " redakcijon prisiun-

[ tė atėjusius iš Lietuvos laiškus: 
Mot. Šešukevičini, nuo A. Ka
valiauskienės iš Raišupio kai
mo, Sasnavos vai . ; Augustui 
Pivariunui, iš Pajuosčio (ka
r o ; T. Toleikiui nuo A. Tolei-
kio iš Kelvečių, Tauragės aps. 
ir Ignui Guldikauskui nuo K. 
(iuldikauskienės iš Klovainių 
miestelio. x 
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j DIEVO APVEIZDOS SVETAINĖJE J 
— — TIK VIENA KARTA I - T -

Utarninke, Bal. (April) 6 d., 1920, 7:30 vai. vakare 
A. L. R. K. Moksleivių Sus-mo 22 Kp. 

PERSTATYS V 

CICERO, ILL. 

Svarbus susirinkimas Lietu
viu "Rvrno-Kataliku Federaei-
jos Skyrių įvyks balandžio 11 
d., 1920 m., šv . Antano parapi 
jos svetainėj, 4 vai. po pietų. 
Gerbiamieji Ciceros lietuviai 
katalikai, \ ebere ika lo šis susi-
rinkimas šaukiamas, kadangi 
v ra daug svarbiu reikalų kas-
link mūsų kolonijos. Yra taip
gi iš Centro prisiųsta laiškų, 
kurie visiems bus svarbu išgir
sti. 

Pranešu, kad mokesčių ne
reikės mokėti, kaip iki šiol kad 
reikėjo Į Katalikų Vienybe. 

Prie to bus išduotas iš Fede
racijos Seimo rapor tas . Mus 
atstovas kun. II. J , Vaičiūnas 
plačiai Išaiškins suvažiavimo 
nutarimus.! 

Valdyba 

GERIAUSIUS SAVO ARTISTUS-MEGĖJUS 
Naujai verstoje dramoje iš i r . Istorijos Vardu. ' 
Naujas veikalas, Nauji artistai . Nauji drabužiai. 

ĮŽANGA 33C 
RŪTA 

50c, 75c , i r $1.00 Sėdynės Rezervuotos. = 
Nusipirkite Tikietus Iškalno. Nieks Sėdynių Neužims. | 

Ateikite Visi. Po Lošimo bus Pasi l inksminimas. = 

šė į garbės narius p-nia K. 
Saunorienė įmokėdama 20 dol. 

Policijos leitenantas Loftis. | n' na r i a i s : A. Aitutis, P. Bra-
viršininkas policijinio būrio į zauskienė, J . Mikulenas, J . Ur-

: ,ikas, M. Vaznanienė, A. Raup
iu nė, J . Šeštokas, P. Paleliu-
iias, G. Vilkienė, S/ Radzevičiū
tė, M. Šilinienė, A. Žilinskas, 
D. Žilinskienė ir J . Ruplis. 
» Pajamų buvo $^4.(K"). 

Našlaitis. 

gaudyt: plėšikus, pranešė de-
tektivų viršininkui, jog per 
kovo mėnesį tasai būrys atli
kę* '2') areštavimus ir atra
dęs pavogtų daiktu vertės 
$20.000. v 

J auna , dailiai apsitaisiusi 
moteris inėjo jubitierinėn 
krautuvėn po num. 5453 So. 
Ilalsted gat. 

Pasirinko t inkamu du lai
krodėliu ir pasakė, kati vie
na iš tų pirksianti. Bet pir-
iniaus turinti parodyti savo tė
vui, kurs netoli gyvenus. 

Krautuvininkas su "kos tu-
m e r k a " pasiuntė savo klerką. 
J ina i su laikrodėliais inėjo j 
namus ant kampo 55 ir Mor
gan gat. Klerkas pasiliko lau
ke. * 

Šis ilgai nesulaukdamas jos 
išeinant inėjo vidun pasitei-

ŠALTIS PADARO DIDE 
LIŪS NUOSTOLIUS. 

Simet staigus ir netikėti 
Šalčiai Suv. Valstijose padarė 
didelius nuostolius daržams 
ir' laukams. Ypač daug nuos-
tolių turima valstijose Texa••-, 
Oklanoma, Missouri ir Arkan-

Ir Illinois valstijoj praeitų 
dienų šalčiai daug pakenkė 
daržams ir pavasariniams lau-
KamS. 

BANKOS SUŠELPĖ NU 
K E N T Ė J U S I U S . 

Cbicagos bankos davė $7,500 
t'ondan šelpti nukentėjusius 
nuo andai siautusios Chica-

IŠ S. L. R. K. A. SEIMO 
RENGIMO KOMISIJOS 

SUSIRINKIMO. 

raut i . Patyrė, kad moteris su 
laikrodėliais užpakalinėmis d u ! « ° s pakraščiais vėsulos. 
rimi> išėiusi gatvaatėn. 
ą _ ! DAUG BRANGIŲ AKME

NĖLIŲ ATVEŽAMA 
AMERIKON. 

PETRATIS FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

REAL E S T A T E - I N S ' J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivoliortas 

N O T A R U L Š A S 
3249 So Halsted Street. Chicago IIHnoi* 

T l L t P H O N E BOULEVARD 611 

' New York, bal. 4. — Vietos 
muitinės viršiiiinkas paskelbė, 
kad šiandie Suv. Valstijose 
bu> suvežta kuone dvi trečda
li iš viso tpasaulio brangiu 
akmenėlių ir kitokių blizgahj. 
LTž tuos surinkta dane muito. 

Subatoj , kovo 27 d., 7:30 vai. 
vakare, Šv. Ju rg io parapi jos 
svetainėje įvyko augščiaus mi
nėtos Komisijos susirinkimas, 
kuriame ap ta r t a tolimesnjs 
Chicagos Apskričio veikimas. 
N'utarta atspauzdinti tikietus 
seimo vakarams, ta ip kad už 
savaitės laiko bus galima juos 
gauti pas visus Cbicagos Aps. 
susivienijimo narius_ir nares . 
Kas turi te kokius atsišaukimus 
kasliiik Seimo arba Chicagos 
Aps. reikalais, kreipkitės Aps. 
valdybos an t ra ša i s : pirm.—B. 
Jakai t i s , 901 W. 33rd St., Čhi-

M E T I N Ė S SUKAKTUVĖS. 

Kovo 20 d., 1919 m., Xew 
Yorke įvyko pirmas lietuvių 

[amerikiečių pramonininkų su
sirinkimas tikslu apkalbėti, 
kaip pagelbėjus Lietuvai eko-
nimiškai. To susirinkimo pa
sekmė buvo sutvėrimas Lietu
vos-Amerikos Pramonės Ben-
drovės su pamatiniu kapitalu 
$1,000,000.00. 

J a u vieni inetai praslinko 
nuo pradžios organizavimosi 
L. A. Pramonės Bendrovės. 
Pe r tuos metas Bendrovė tin
kamai susiorganizavo. Sukėlė 
kapitalų jau į bertainj milijono 
dolierių, užvedė namų statymų 
susidėjusi su Lietuvių Statymo 
Bendrove, Akron, Oliio. Ten 
laikinai kapitalų indėje uždirba 
dalininkams dividendus. Su pa
skutiniu bertainiu 1919 m. pra
dedant jau moka 8% metinio 
dividendo. 

Bendrovės direktoriai 1919 
m. pabaigoje, matydami, kad 
papras ta is keliais, tai yra ox-
presu ir krasa, Lietuvai jokios 
pagelbos negalima pr is ta tyt i , 
nutarė dėti Bendrovės pas tan
gas, kad specijaliu laivu j Lie-
tuvų persiuntus lietuvių ame
rikiečių giminėms dovanas, su
sidedančias iš riibų i r maisto. 
Tuo pačiu laiku Bendrovė pri
ėmė persiuntimui i r Lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 
organizacijos surinktus drabu
žius ir Nmaistą persiuntimui 
Lietuvos Raudonųjam Kryžiui, 
Kaune. Laivas išplaukė pra
džioje gruodžio, 1919 m. ; gi ko
vo 15 d., 1920 m. gauta žinia 
nuo p. J . B. Kaupo, Bendrovės 
direktoriaus Kaune, kati j au 
siuntiniai kelyje iš Liepojaus i 
Kauną,. Nors su daug vargo ir 
trukdėsių vis-gi Bendrovės, 
siųsti siuntiniai savo tikslų pa
siekė. Sulyg iš Lietuvos prane-

jšinių, bus tai pirmas siuntinis 
tiesiog pasiekęs Lietuvą. 

Pradžioje 1920 m. Bendrove 

daro pienus namų statymo sky
rių veikiai perkelti Lietuvon, 
taip-gi ten steigti dirbtuves 
vilnų ir linų išdirbinėjimui— 
būtent audinyčias. 

Tų pienų įvykiiumas nėra 
vienos dienos, nei vieno asnVens 
darbas. Tas priklausys, kaip 
mūsų plačioji visuomenė tam 
pr i t a r s i r savo sudėtais dolie-

jriais prigelbės. Dirbtuvių įstei
gimas reikalauja spėkų ir ne 
•šimtų tūkstančių, bet milijonų 
dolierių kapitalo. Je igu per 
vienų metų mūsų prieteliai 
amerikiečiai j au sudėjo į ber-
tainį milijonų, tai tuo pačiu 
pirmųjų metų žingsniu žen
giant kol pilna milijonų suda-
rvs ims keturius metus laiko. 

Pirmieji metai Bendrovės 
gyvavimo rodo nenuolaidų 
rimtų progresų. Je i ta ip seksis 
i r ateityje, Bendrovės įkūrėjai 
ir jos rėmėjai netaps apvilti. 
Dabar Bendrovėje darbuojasi 
šie Amerikos lietuvių ekonomi
stai ; Centraliniame ofyse Bal-
timorėje p. J . S. Vasiliauskas, 
konstrukcijos skyriuje 'Akrone, 
p. A. J . Staknis, pinigų siunti
mo skyriuje Brooklyne, J>. M. 
Milukas. 

Pas ta ruoju laiku yra nu ta r t a 
kelti didžiųjų dali vis<j Bendro
vės veikimo Lietuvon, ir j au į 
ten rengiasi vienas, iš Bendro
vės valdininkų, kūl is rūpinsis 
jau daromų pienų ienai įvyki
ni įuu ir dabos Lietuvoje abol-
nus Bendrovės reikalus. Kon
strukcijos skyrius Akrone bus 
pelningai likviduojamas ir ke
liamas Lietuvon, kai]) greit te
nai dėlei to kelias ir sąlygos 
bus prirengtos. 

Amerikiečiai lietuviai pienus 
ir visų darbų pastūmės pirmyn 
dėdamiesi prie Bendrovės užsi
rašant joje šėrų kiek kas išga
li. Bendrovės šėrų pirkimas 
yra pelningas dolierių indėji-
mas ir iš to bus nauda Lietu-
V H 1 

P. Molis. 

• . • « 

NAUJAKNYGA 
V 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
' 

• I Pa raše : Kirti. Pr . I Jucys 
Išleista Katalikų Spaudos Draugijos IeSomis. 

štai triiniikas turinys 
I . žmogaus Kilmė IV. Moteris 
I I . y.mouiu Veislės V. žmogus Dievo Paveikslas 
I I I . Dūšia VI. ftv. Raš tas ir Mok. apie žmogų. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas, v 

Nerašome pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
Verta kiekvienam įsigyti. KAINA SOc. 

S "DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, III. j 

24% 
Kambarys 501 

Je igu nori įdėti savo piningus 
kad neštų 24% į metus a r daugiau 
rašyk reikalaudamas paaiškinimų j 

BOND & SHARES SYNDICATE 

24% 
300 Broadway New York, N. Y. 

Ligonbutis taippat-gi aprūpino 
vietą ir medikališkg. prižiūrėji
mą 300 sužeistiems Čekų karei
viams, kurie buvo po priežiūra 
Raud. Kryžiaus darbijiinkų. 

KOMISIJA SIBERIJON. 

cago, 111., rast.—V. Balanda, 
3258 So. Union aye., CbicaaroJ- r - T " " . " J . į" ""." ~ "7""T . 

' 6 > j įsteigė pinigų siuntimo ir Lie-111. 
1-mo Apskr. rast . 

LABD. SĄJUNGOS 6 K P . 
1919 METŲ ATSKAITA. 

Visokiu pajamų buvo. .Š213.33 
Mėnesinių mokesčių. . , 

tuvon keliaujantiems patarna
vimo agentūrą Brooklyne, ka
me pa tarnauja pasportų išga 
vime ir Lietuvon išleidime bro
lių lietuvių amerikiečių. 

Bendrovės siekiai yra ne 
vien biznio varymas, kad dali 

Washington. Herbert 
Ouiek, pirmiau buvęs narys 
Ūkių Paskolos Komisijos 
(Fa rm Loan Board) , tapo iš
rinktas pirmininku komisijos 
prie Amerikos Raud. Kryžiaus, 
kuri prižiūrės baigimą Raud. 
Kryžiaus darbo Siberijoje. Po
nas Quick, kuris dabar AVasli-
ingtone, neužilgo keliaus-į Vla
divostoką. 

Kiti nariai komisijos y ra l)r. 
Rudolpb B. Teusler, pirminin
kas Siberijos Komisijos, Geor
ge R. Barge, Amerikos Raud. 
Kryžiaus majoras Prancūzijo
je, kuris tokį pat darbą vedė 
Prancūzijoj ir \V. Cooke Lewis. 
Amerikos Raud. -^Kryžiaus už-
žiurėtojas, kuris jau išvažia-
ves j Vladivostoką. 

LAIVINIS LIGONBUTIS Į 
PAGELBĄ AMERIKOS 

RAUD. KRYŽIUI. 

Wasliingtonas.—Suv. Vai 

48.75 
Išlaidų 179.55 ?! . , . . , . . 

'Domės kreipiama daugiausia, 

stijų Laivinis Ligonbutis pri-
I C l l i ' 1 / . l l i n V C l l V l U C V i S , 1\.C*\«. v m n - l...v« • • v , * 1 M A . . , . - ! * , v T T žiurėjo aštuoniolika narių A-įnkams dividendus uždirbus, j .. „ , ,^ „. TJr . 
k ^ . , . . ! _ _ • _ _ • _ i menkos Raud. Iv rvžiaus Komi-

Kuopoje narių y r a 96. 
Užsimokėjusių 43. 
Atsilikusių su mokestimi 53. 

S. B., rast . 

sijos (kiirie važiavo Siberijon) 
Yokobamoje, kuomet Komisi-

|kad Lietuvai pagelbėjus atsi
statydinti iš griuvėsių ir a p | 
saugojus nuo/ svetimtaučių iš- i jai prisiėjo praleisti laiką ta-
naudojimų. Bendrovės vedėjai I me mieste, kol jų laivą pataisė. 

VISUS MIESTO GYVENTO
JUS APRĖDĖ DRABUŽIAIS. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Shebovgan, Wis . 

Vladivostokas. — Amerikos 
Raudonasis Kryžius aprūpino 
" C b i t V miestelio gyvento
jus dabužiais, t a rp kurių bu
vo 3,000 mainerių, 5,(XK) gele
žinkelio darbininkų ir jų šeimy
nos, 3,000 Vokietijos belaisvių 
ir 1,(XX) civilių žmonių, laike 
nesenai buvusių baisių šalčių. 

Pirjnisinkas—J. Bičiukas, 1127 
St. Clair Ave. 

Vicc-pirmininkas—J. Daugirdas, 
1117 N. 12th St. 

I raštininkas—V. Ragaišis. 1612 
Indiana Ave. 

II raštininkas—J. Dvilaitis, 1120 
Alabama Ave. 

Juknelis, 1C26 

Bilą, A. Vir-

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

Iždininkas—A. 
New eJrsey Ave. 

Iždo globėjai 
bickas. 

Maršalka—M. Daunoras. 
Organo raštininkas^—Ig. Erma-

la, 1717 Erie Ave. 
Susirinkimai būna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

Metams ^. 
PusmtH-lui 
Padienis numeris 
J l 'žrtibcž| metams 

šio laikraščio obalais "Meile Dievo", ar tymo ir tėvynės. 
Vedamas grynai katalikiškoje dvasioje Adresas: 

"MEILfc" 

$1.00 
0.60 
0.10 
1.50 

r 
= 301 State St. Du Bois, Pa . E 
Tt 1111 f e 511 : ^ i f : 1111111 a 111111111111 B 1111 E 111111111111111111111 • 111111111111111111 M 111111 f 1111111111111 iTt 

Nuo 10 d. Kovo iki Gegužio 10 d. 1920 
"DARBO VALANDOS" 

B*~ LAIKRAŠTIS TIK $2.00 
Nežiūrint šiandienines brangenybes, mes savo lietuviams tė-
vinainiams padarom progą įsigįti naudingą Laikrašt į savo na
mus, tai " D a r b o Va landos" . Todėl per šiuos mėnesius kas nor 
užsirašyti Laikraštį lai siunčia tuojaus už prenumera tą $2.00 
Ijaikraštj gaus per metus. * Adresuoki te : 

"DARBO VALANDOS" PUB. CO. 
6400 Superior Ave. Cleveland, Ohio. 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą 1 Išbandiiatt visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilą vi mus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man geda net darosi!" 

MARE. "Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, helnus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!" 

K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! R U F 
F L E S yra tai paprasčiausis 

_ ^ ^ ^ _ ^ plaukų ir odos sustiprintojis, 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

K U ^ V ,E* ^ » 
panaikina pleiskanas! Su jotais nereikia kelių mėnesių galvos 
t rynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar moneyorder šiokiu adresu: 

>r. AD. RICHTER 6 CO., 316-330 Bro*dway, New York 
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