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Prancūzai Praplėtė 
Okupaciją Vokietijoje 

\ -

Vokiečiai uždegti 
pneš 

PRANCŪZAI UŽĖMĖ DIDE- N I E K U N E P A T E I S I N A M A S 

V O K I E T I J A GALI PASTA
TYTI 3,500.000 ARMJ-

JĄ. 

Su ta šalimi reikia apsieiti 
budriai. 

L I Ū S V O K I E T I J O S 
PLOTUS. 

Visur paskelbta karės pade 
tis. 

PRANCŪZŲ PASIEL-
GLMAS. 

. -

Mayence, Vokietija, bal. 7. 
— Vakar anksti išryto pran
cūzu kariuomenė inėjo Vokie
tijos miestan Frankt 'ortan. 
Ten a t rado neskaitlinga buri 
vokiečių kareivių, pildančių 
policijos pareigas. Iš vokiečių 
pusės nebuvo jokio pasiprie
šinimo. 

5:20 ryte miestan Įvažiavo 
tankos (šarvuoti kubilintai 
automobiliai) . Paskui inėjo 
šauliu batai i jonas ir inžinie
rių kompanija, š i ta kariuo
menė užėmė svarbesniąsias 
vietas aplink geležinkelio sto
tį. 

Tankos pakrik*lytos po vi 
są miestą ir sustatytos stva-
tecfinėse vietose. 

Kiek palaukus traukiniais 
a tvyko daugiau kariuomenės 
ir buvo užimtos visos valdiš
kos vietos. 

Užimti ir k i t i miestai. 

Taip atsil iepiama Berlyne. 

Berlynas, bal. 7. — Apie 
okupacijos praplėtimą vakari
nėj Kumpoj daug rašė prancū
zai. Bet Vokietijos vyViausybė j 
tai neatkreipė domos. Tad ir 
nepaprastas nusistebėjimas čia 
pakilo, kuomet irauta žinių, kad 
prancūzų kariuomenė praplėtė 
okupacijos plotus, užimdama 
naujus Vokietijos miestus. 
Kaip vyriausybė, taip* gyven
tojai karčiai ir su pagieža atsi
liepia į tą prancūzų pasielgi-
ma. > 

Vokiškoji spauda pakelia 
klausimą, ar gi talkininkai su
tiks su tokiuo prancūzų pasi-
elu'imu. 

lTžru1>ežinių reikalu ofise sa
koma, kati prancūzų pasielgi
mas neteisėtas. Vokietija, pa-
siųzdama kariuomene neutra
liu Puožan malšinti bolševikus 
neperžengė taikos sutar t ies . 
Nes vienam taikos sutar t ies 

j priede (protokole), patvirt in
tame rugpjūčio 6, 1911), pasa-

Kuone tuo pačiu laiku pran- kyta, kad Vokietija, prireikus, 
euzai užėmė dar ir kitus mie- ' neutralin ruožan gali pasiųsti 
s tus : Darmstadtą, Offenbacbą, fligi 20,000 kariuomenės. I r 
Hochstadtą, Koenigsteiną, šiandie ten bolševikų malšini

mui Vokietija nepasiuntė nei 
tiek. 

Vokietijos vyriausybė vra 
nuomonės, kad Amerika, Ang
lija ir Italija nesutiks su to
kiuo prancūzų darbu ir pran
cūzai bus pr ivers t i p a s i t r a u k t i 

Bet vokiečių bolševikai 
džiaugsmingai pasveikina 
prancūzus okupantus. Xes 
prancūzai, kaip atrodo, apgi
na bolševikus neutral iam ruo
že. 

Paryžius, Buvęs Prancūzi
jos prezidentas Poincare laik
raštyj Hevue des I)eux Men-
\ l e s rašydames tvirt ina, jog 
Vokietija m\ tik tur i 12,500 
anuotų, bet šiandie lengvai ga
li sumobilizuoti daugiau 2,0(X),-
000 išlavintų vyrų, juos ap
ginkluoti šautuvais, kulkas'-
vaidžiais ir minu mėtvklėmi>. 

Tas nėra kokia tai išgalvo
ta fantazija, bet t ikras faktas. 

Prancūzų mililarinis štabas 
turi kitokių informacijų apie 
vokiečius. J i s painformuotas, 
kad Vokietija greitu laiku ga
linti sumobilizuoti ne 2^K)0,-
000 kareivių, bet net 3,500/HK). 

Nestebėtina, jei šiandie pran
cūzai turi but budrus . Nes jie 
nežino, ką"gali atnešti rytojus. 

Vokietija oficijaliai atrodo 
nieko ypatingo ir grūmojančio 
neturinti pasibaigus karei. Bet 
dirstelėjus i jos vidujinį or-
ganizativį veikimą, kiekviena, 
gali apimti baimė. Nors tas 
veikimas pridengiamas viso
kiomis uždangomis, bet jis 
gana aiškus. 

NENOM PRIPAŽINTI IN
DUSTRINIO TEIS

MO, 
ANGLEKASIŲ VIRŠININ-

a KAS ATSISAKO 
LIUDYTI. 

Suprantama, bus suareštuotas. 

PAIMTAS VOKIEČIŲ OE 
L E S I N K E L I S . 

Bieburga ir visą eilę mažes
niųjų miesteliu. Visuose už
imtuose miestuose ir visaip 
plote tuojaus paskelbta karės 
padėtis . 

Vokiečių valdžia visur pa
likta veikti, bet prancūzų 
kontrolėje. Streikai aštriai 
rižd rausti . 

Gyventojams laikinai už
drausta rinkties Į kuopas po 
9:00 vakare ligi 5:00 ryto, ar
ba iš vienos vietos persikelti 
kiton. Be prancūzų leidimo 
gyventojams uždįausti susi
rinkimai. 

Vokiški laikraščiai laikinai 
suspenduoti. Be specijalio lei
dimo negalima vokiečiams 
ra i to t i telefonų ir telegrafų. 

Paskelbta dar kitokie vo 
kiečiams suvaržymai. 

Tur i atiduota, ginklus. 

•Prancūzų kariuomenei va 
dovauja gen. Degoutte. J i s be 
kitko dar paskelbė, kokiais 
tikslais prancūzai okupuoja 
tuos Vokietijos miestus ir 
plotus. 

Sako, kad prancūzai neturį 
jokių nedraugingų arba užka
riavimo t ikslų.-Okupacija vi
sų plotų bus prašalinta,* kaip 
veįk Berlyno vyriausybė ' iš
trauksianti savo kariuomene 

4. 

iš neut raho ruožo. 
Be kitko prancūzu militari-

nė valdžia išlipdino visur 

PARVEŽTA AMERIKONIŠ
KŲ K A R E I V I Ų LA

VONAI. 

New York,/bal. 7. — Trans
portu Nansemond čia parvežta 
87 lavonai amerikoniškų karei
viu, mirusių Anglijos stovyklo
se ir lisroninėse. 

T I E S SUEZO P E R K A S U 
KONCENTRUOJAMA 

KARIUOMENĖ. 

Londonas, bal. 7. — Vaka
riniam Suezo perkaso šone 
koncentruojama anglų ka
riuomenė. 

gy-įsakymą, kad vokiečiai 
ventojai atiduotų visokius 
ginklus. Apsaugos gvardija 
turi but išginkluota. Pasi
priešinusieji bus traukidmi 
karės teisman. 

Aix la Chapelle, bal. 7. — 
Tarptaut inė komisija, vei
kianti Kupen ir Malmedy teri
torijų reikalais, nusprendė 
Montjoie gelužinkelį pavesti 
Belgijai. Komisija pareiškė, 
kad Vokietija ^gali lengvai 
pasidirbdinti kitą geležinkelį. 
• • • • - n- • • i • « i — m • • ! • • ! • • • • • i •! • 

STOCKYAROUOSE NETU
RI DARBO 10,000 

DARBININKU. 
Brotberbood of Railroacl 

Trainmen organizacijos virši
ninkai paskelbė ultimatumą 
streikuojantiems . insurgen
tams geležinkelių bėgių su-
kiotojams. Liepė jiems arba 
tuojaus gryžti darban, arba 
jie bus išbraukti iš organi
zacijos. 

J iems streikuojant supara-
ližiuota Cbicagoje ir kitur 
prekinių traukinių važinėji
mas. Cbicagon šiandie nelaiiku 
atvežamas nei maistas, nei 
anglys. 

Kas aršiausia, kad stockyar-
dai (galvijų skerdyklos) ne
gauna reikiamos kiekybės gal
v o j . Sutrukdyta visokie dar
bai. 10,000 darbininkų stock-
yarduose neturi darbo. 

Chieago Live Stoek Ex-
cbange prezidentas Stafford 
praneša, kad šiandie labai 
mažai stoekyarduose apturi
ma galvijų, kiaulių ir avių. 

PĮrm poros savaičių buvo 
prisiunčiama kasdien po 19,-
000 galvijų, 26,000 kiaulių ir 
9,000 avių. 

Vakar gauta tik 1,500 galvi
jų, 4,500 kiaulių ir 2,000 avių. 

Suprantama, daugeliui dar
bininkų nėra kas. veikti. 

Pittsburgjh, Kas., bal. 8. — 
Kansas vaUtijoj gyvuoja nau
jas istatvmas, kuris uždrau-
džia visokius darbininkams 
streikus. Tas įstatymas pra
vestas tuojaus pa firaeito an-
glekasių streįko, kuomet val
stijos gyventojams įsiėdė tru
kumas anglių streikuojant an-
glckasiams. 

Hitam anglių apskri ty j to
mis dienomis ir vėl sustreika
vo keli tūkstančiai anglekasių, 
nepasitenkinančių 27 nuoš. 
užmokesthni. Streikas nėra le-
galis, #es priešinasi naujam 
valstijos įstatymui. 

Pakviest i teisman. 

Niekas negali pasakyti , ai
tas streikas įvyko sutinkant 
apskričio anglekasių unijos 
viršininkams, ar ne, bet gana 
to, kad unijinį viršininkai del 
to tuojaus buvo pakviest/ 
stoti industrijinin teisman. 

Pakviest i : apskričio prezi
dentas How«t, viee-prėziden-
tas Dorcliy, sekretorius Haiy 
vey ir keli kiti. 

Pakviestieji, vadovaujant 
HoNvatui, atsisakė klausyti. 
Ho\vat pranešė, kad angleka
sių viršininkai nepripažįsta to 
teismo. !* 

Howato pranešimas. 

Apie' nestojimą teisman llo-
^vat štai k^ pranešė: 

4 'Mes anglekasių unijos dis 
t r ikto 14 viršininkai nepripa
žįstame to industrijinio teis
mo. Tegu to teismo nariai ei
na į kasyklas, tenai padirba 
ii\ pramoksta to visa taip, 
kaip mes esam padai-e. Jei 
jie neturi papratimo apie ka
simą anglių, jie negali užimti 
tokiam teisme pozicijos. 

"Vietoje politikierių ir kor
poracijų advokatų, imančių 

po $5,000 algos per metus, 
tan teisman tegu bus padeda
mi su industri ja susipažinu-
sieji žmonės, .kaip kad daro
ma su teisėjais, kurie yra su
sipažinę su reikiamais klausi
mais. Oal mes su prievarta 
busime intempti tan teisman. 
Bet mes neatsakvsim0 i klau-
gimus. Nes nepripažįstame to 
teismo au tor i t e to . " 

Bus suareštuoti. 

Stoti industrijinin teisman 
anglekasių- viršininkus buvo 
pakvietęs apskričio teisėjas 
Curran. Tasai pakvietimas y-
ra lygus į sakymui . 

Kuomet Ho\vat paskelbi 
savo atsinešimą į industrijinį 
teismą, generalis valstijos 
prokuroras išdavė waTantus 
suareštuoti ji ir kitus virši
ninkus. 

Neturi but debatų — Allen. 

Apie anglekasių viršininko! 
Howat pasistatymą pranešta 
valstijos gubernatoriui Allen, 
Topeka, Kas. 

Allen pasakė, kad įstaty
mas" aiškus. IIowat turi stoti 
industrijinin teisman. Su juo 
nereikia daryti jokių debatų. 

Vladivostokas Japonų Rankose 
J A P O N A I UŽĖMĖ VLA 

D I V 0 S T 0 K A . 

Tą atliko, kaip t ik miestą ap 
leido amerikonai. 

NENORI PASIDUOTI P I 
KETNINKĄS. 

Airijos klausime pavartojami 
lėktuvai. 

Vladivostokas, bal. 7.—Ba
landžio 5 dieną japonų ka-
riomenė po aštounių valandų 
žiauraus mūšio įvairiose mie
sto dalyse užėmė ši/tą Siberi-
jos uostą. Ant visų valdiškų 
trobesių tuojaus išskleistos Ja 
ponijos vėliavos vietoje rusų 
revoliucijonierių vėliavų. 

Kai-sKurie rusų revoliucijo
nierių viršininkai buvo suaręs-
tuoti, paskui deportuoti iš 
miesto. Visi revoliucijonierių 
kareiviai išg'mkluoti. 

Rusai užpulti netikėtai. 

Japonai mieste prieš ru
sus revoliucijonierių.-; pavarto
jo šautuvus, kulkasvaklžius, 
granatas i r smulkią artileriją. 

Rusai buvo užpulti netikėtai 
i j- todėl" nebuvo jiems progos 
ir laiko stipriai pasipriešinti. 

Daugelis i vvoliueijonier'ųi 
pabėgo iš miesto į aplinkines 
kalvus, iš kur jie kituomet bu
vo patys užpuolę miestą ir at
ėmę nuo Kolčako šalininkai. . 

Japonai,-atpsidirbę su rusais 

revoliucionieriais, vakar už-
atakavo miesto dalįr kur gy
vena koreonai. I r šitų daug 
suėmė. Daugelis nelaisvių, vir
vėmis suraišiotų, buvo genami 
mie4o gatvėmis japonų karei
vių. 

Atl ikta prasišalinus 
amerikonams. 

Japonai už/puolimą prieš 
Vladivostoką atliko, kuomet 
Šitą miesią apleido paskutiniai 
amerikosiški kareiviai. J iems 
išėjus iš miesto ųostan, japo
nai tuojaus puolėsi prieš ru
sus revoliucijonierius. 

Šiandie Vladivostokas 
nu valdomas. 

NUSTEBINTAS WASHINC 
TONAS. 

Washington. bal. 7.—cx,ia ne-
paprashu labai .nusistebėta, 
kuomet gauta žinių, kad japo
nai apvaldė Vladivostoką. Nes 
niekam nebuvo atėjus galvon 
mintis, kad japonai senai tu
rėjo su pienavę tokius daiktus. 

Valstybės departamente 
nuomoniaujama, kad, regis, 

•japonai yra^ pajutę sau pavo
jų nuo bolševikų. 

Washington, bal.-S. — Po
licija, areštuoja moteris, pike
tuojančias prieš Anglijos am
basadą. Suareš tuotas , kol-kas 
paliuosuojamos padėjus pa
rankos po tūkstantį dolierių. 

Užvakar aut sostinės skrai
dė lėktuvas ir pametė galybę 
lapejių, kuriuose išdėstomi 
Airijos reikalavimai. 

To orinio piketninko poli
cijai nepavyko suareštuoti, 
nes čia nėra orinės policijos. 

IŠ KONSTANTINOPOLIO 
, — 1 _ 

REZIGNAVO DAR VIENAS i pai pasidaugino. J ie sustiprėjo 
TURKŲ KABINETAS. 

Žymiai auga skaitlius turkų 
nacijonalistų. 

Konstantinopolis, bal. 7— Tr 
vėl vienas turkų ministerių 
kabinetas rezignavo, kuomet 
talkininkai spaudė jį nacijo-
nalistus turkus pripažinti 
kaipo paprastuosius sukilėlius. 

Kabinetas pagamino kelias 
KANADA TURI DAUGIAU ! n o t a s apie apšaukimą siikilė-

2 MILIJONU GYVEN- | Hais naci jonai istų. Notų turi-
TOJŲ. | n y s nepatiko talkininkų atsto-

, j vams. Kuomet trečiukart pa-
Ottawa, Ont., bal. 8. 1911 j ganųnta nota buvo atmesta. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

'T DIDNT V/ANT 
HtRE 15 A NEW 6A5tDALLJ J THAT POP. TAKt' 

6L0VE AN^ A DAT ANO A <\ IT BACK ANO 
DALL THAT PAPĄ B.ftOU6HT/V3Ct |f YOU CAN1 

HOME FOR f RANKI E 

T 
>JCHAN6t IT fOR 

^^3^trXL P y ^ * » 4 * 

Tėvas: -* štai naujos beizbolio pirštinės ir lazda ir svaidi-
nys. Tai tau dovanų, Pranuk! 

Sunūs:.— Tėte, man to nereik. Neškit atgal ir bandykit ar 
negausit aritmetikos vadovėlio. 

metais Kanada turėjo 7,000,- j ministeriai padavė rezi'gnavi 
000 gyventojų. Šįmet jau tur i \ ,1)ą di-dižiąjam vezirui Salil) 
9,0(X),0(K). i p a ^ a > gi šis pasiuntė sultanui. 

Organizuojamas naujas 
kabinetas. 

Naują kabinetą suorgani
zuoti sultanas pakvietė buvusį 
dūlį ji vezirą Ferid paša. Sako
ma, šis suorganizuosiąs prie
lankų talkininkams kabinetą, 
kurs be jokių dvejojimų veik
siąs prieš nacijonalistus, ne
klausančius Konstantinopolio 
valdžios ir įsikūrusius Mažo
joj Azijoj. 

Fer id paša buvo didysis ve-
ziras perniai gegužės mėnesį. 

! J a m premjeraujant graikai 
užėmė Smirną ir pradėjo plės-
ties turkai nacijonalistai. 

Ferido pašos kabinetas griu
vo tris kar tus . Bet jis pats di
džiuoju veziru išbuvo ligi pra
eito spalio, kuomet buvo pri
verstas savo vietą užleisti na
ci jonai i stui. 

Auga nacijonalistų skaitlius. 

Kuomet praeitą vasario mė
nesį prancūzai užėmė Ciliciją, 
nacijonalistų skaitlius kelerio-

taip. kad Konstantinopolio 
valdžia jau nedryso trukdyti 
jiems patrijotinio darbo. 

Tečiau talkininkų s m a r k u s 
veikimas sugriovė nacional is
tinį turkų kabinetą. Po šito 
sekė Salib pa&os, kabinetas, 
kuris dabar griuvo, išbuvęs 
mėnesį laiko. 

Talkininkai Konstantinopo-
lyj laikosi suo kovo 16 d. Bet 
turkai nacijonalistai smarkiai 
veikia. Tolesni nacijonalistų 
žygiai nežinomi. Talkininkai 
tad čia apsidraudžia. -

JI 

Mažojoj Azijoj nacijonalistų 
armijai vyksta kariauti . Tal
kininkų kariuomenė visur at
mušama. 

DARBININKAI ATSISAKO 
D Ė T I E S P R I E INTER-

NACIJONALO. 

Kliuvo tad gerai radikaliams 
gaivalams. 

NIEKAD NEBŪVA. SS 

Londonas, bal. 8. — Nema
žą smūgį pajuto Anglijos ra
dikaliai gaivalai, kuomet. , 
dieną Glasgowe neprik' 
m o s t lar .no p a r t i j o s š u v a . 

me atsisakyta tai partijai 
gidėti prie " trečiojo socijali.--
tų internacijonalo. ' 

"Trečiojo socijalistų inter
naci j ona lo" organizaciją įs
teigė Rusijos autokratas Le
ninas. Ta organizacija pripa
žįsta reikalingu daiktu prole
t a r i a t o kovą prieš buržujus, 
pavartojant ginklus ir visokią 
galimą spėką, kadi r nedoriau
siai priemones. 

P I R K I T E KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS W . S . S ) . 

* 

http://Pof.tma.ster
http://tlar.no


DRAUGAS Ketvir tadienis , bal. 8 1920 m. 

s 
skirtumai Bedaro žmonių he-

U E T r v n KATAattKC D l f : v i U « n s l y g y b ė * . 
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Etna kasdieną uUkynis nedėldieniu^. 
PRF.Nl i tER. \Tu> ». VISA: 

CHICAGOJ IR M S r F S Y J E : 
Meta m- $6.00 
Pusei Metą » . . . . S.50 

6*7 V. VALST. • 
Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokaal iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užairasymo dienos 
ne nuo Nauji} Mėty. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus j 
registruota. (laišką. 

" D r a u g a s " Publishing C o 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

* Telefonas McKinley 6114 

Ekskliuzyvizmas. 
Trys žodžiai: universaliz

mas, in ternacional izmas ir 
ekskliuzyvizmas lietuviams 
svetimi, bet JŲ reikšme turi 
žinoti kiekvienas laikraščių 
skaitytojas. Visų tų, žodžių 
kamienai yra lotyniški, o vie
nokia jų galūnė yra grekiška. 
Pradėsime juos aiškinti nuo 
pa:>kutinio. 

Exolndere lotyniškai reiškia 
išskirti. IŠ to žodžio* kilo 
prancūziškas exclusive, kuris 
reiškia išsiskyrusį, ypatingą, 
kam nors vienam priklausan
ti. Iš to ekskliuzyvizmu vadi
nasi ta žmonių pažvalga, kuri 
kokiam nors savo ar tvmu as-
menu skaitliui pripažįsta ko
kias nors ypatingas teises au-
gšėiau s ta tydama save už ki
tus žmones, pasiremiant gimir 
mu ar kitomis priežastimis 
neišeinančiomis iš mio]»elnų 
nei gabumų. 

Yra buvusios kelios dide
lės ekskliuzyvizmo išvaizdom. 
Viena buvo senasis žydų tau
tos ekskliuzyvizmas. J i e tikė
jo, kad tiktai asmenys gimu
sieji iš Abraomo padermės, 
ypač iš ' fokubo vaikų, turi 
tei>*; palaikyti artymų santi-
kių su Dievu. Todėl senovės 
žydai tikėjo, kad tik vieni jų 
tautos žmonės gali laikytis 
tikrosios religijos. Pranašo 
Jono (Jonošiaus) laikais eks
kliuzyvizmas dar buvo neap-
ėmęs viso* 'žydų minties. 
Pranašas Malakiją- skelbė. 
k a d M e s i j o l a i k a i s v i s o s š a l y s 

i r visos tautos garbins , t ikrą
jį Dievą. Taip pat ankščiau 
už jį buvo pranašavęs I žai
bas ir Danielius. 

Ki ta ekskliuzyvizmo išvaiz-
tia, arba geriau7 sakant dvi 
vienoki ekskliuzyvizmo iš
vaizdi, buvo grekų ir rymie
čių tautose, (irekai negrekus 
vadindavo " b a r b a r o i " , t. y. 
neskustais, nevalytais žjno-
nėmis. Bet sau vieniems gre-
kai pripažindavo pilnų žmogy-
bės pilnybę. To paties i$ gre
kų išmoko rymiečiai, užka
riavę grekų žemę. Bet rymie
čiai save ir grekus sknitė ap
šviestais žmonėmis, o barba
rais vadindavo šiaurių barzdy
las. Rymiečiams ir grekams 
rodėsi, kad šiaurėje gyvenan
tieji, žvėrių kailiais apsirėdę 
žmonės yra kur kas žemesnės 
rūšies už rymiečius ir grekus. 

Grekams ir rymiečiams ta
pus krikščionimis šita eks
kliuzyvizmo išvaizda išnyko, 
nes &v. Povylas buvo parašęs, 
jog nėra skirtumo t a r p vyro ir 
moteries, t a rp žydo i r greko. 
Apaštalo žodžiai dusyk at
ka r to t i buvo &v. Rašte. J i e 
reiškė, kad gamtos ir kalbos 

Ekskliuzyviaross, matyt , gi
liai y ra įleidęs Šaknis į žmo
nių širdis. J i s atgijo kitokia 
išvaizda. Tapus krikščionimis 
toms šiaurių tautoms, kurias 
rymiečiai buvo žinoję ir va
dinę barbttraLs, ats irado jų 
tarpe sumaningesnių, darbš
tesnių, kultūringesnių ir tur
tingesnių. Šitie rūpinosi gy
venti šeimynomis i r į savo šei
mynas r inkti kiek galėdami 
daugiausiai gerų ypatybių. 
Tokių šeimynų skaičius buvo 
didokas, bet šimtais sykių 
mažesnis už papras tų šeimy
nų skaičių. 

Tos parinktosios šeimynos 
Prancūzijoje vadinosi nobles-
se, nuo lotyniško žodžio no-
bilis, reiškiančio garbingą. 
Vokietijoje jos vadinosi Adei. 
Tžėjus šešioliktame šimtineti-
je senų kalbų madai visų tau
tų parinktosios šeimynos ėmė 
vadintis grekų žodžiu aristo
krati ja , t. y. pačių geriausių 
viešpatavimas. Mat jie buvo 
žymus savo tur tais ir galingi 
valdžia, nes visose karalystėse 
aukštieji valdininkai buvo iš 
jų-

Šiandien aristokrati ja be
veik niekur neturi ypatingų 
teisių, bet sudaro lyg tarptau
tinę draugiją be įstatų be mo
kesčių, be rinkimų, be prieder
mių su viena tiktai visiems 
bendra ypatybe, kad neaugšto 
gimimo žmones, nors ir gerb-

* 

tiniausius, skaito svetimais. 
Naujausią ekskliuzyvizmo 

rųšį žmonėse sudaro soči jai is-
tai. J iems tiktai darbininkas 
yra žmogus. Nei mokslininkas, 
nei l i teratas negaunantis al
gos bei neparsamdan/tis savo 
plunksnos kam nors, nėra 
darbininkas. Prie darbininkų 
taip-gi nebuvo priskaitomi 
valdininkai, dirbantieji visuo
menei už alga.nci bankininkai, 
dirbantieji finansų srytije, nei 
fabrikantai, dirbantieji pramo 
nijoje. 

Daug buvo įvairių socijalis-
tų raštų ir raštininkų. Toli 
ne visų jų nuomonės būdavo 
ir yra tos pačios apie tuos 
pačius dalykus. Tai-gi vieni 
socijalistai vieną žmonių rų
šį priskaitydavo prie darbi
ninkų, kitą nepriskaitydavo. 
Buvo tokių, kurie nedarbinin
kais vadindavo a rba vadina 
vien asmenis nieko naudinga 
neveikiančius, t iktai imančius 
nuošimtį nuo kapitalo ir lei
džiančius be darbo įgytą pi-

Krašto Apsaigos Reikale. 

nigų. be naudos. 
Xėra abejonės, kad šitie dy

kaduoniai tik sunkina gyveni
mą ant' žemės ir laužo gam
tinį žmogau įstatą^sulig kurio 
visi turi dirbti , jei tik neser
ga ištik rujų. Bet peikiant 
dykaduonius ir kovojant su 
jais neprotinga yra del jų 
skirti žmones į dvi rusi : dar
bininkų bei nedarbininkų. Xes 
tą da ran t vaikai, ligoniai ir 
seniai išeina jau nedarbinin
kai ir nepilnai žjinonės. 

Su dykaduoniais reikia ko
voti kaip su visų tarų rųšių 
niekšais, nepriskaitant jų niek
i t e jų prigimčiai, o kalti
nant jų valios nedorumą už 
ką negerai apseina. 

Kuomet socijalizmas dalina 
pasaulį į darbininkų ir nedar
bininkų klesas^ kuomet nepa
žymi tankiai ir aiškiai rube-
žiaus ta rp tųdviejų klesių, 
kuomet' sudaro pavojų įtrau
kti į nedarbininkų klesą visus 
mokslininkus, artistus, ' dva
sios veikėjus, pramonės ir 
tu r to augintojus, kuomet vi
sai tai nedarbininkų kielei 
rengia beteisių asmenų vergi
ją, tuomet susidaro- r imta 
priežastis bijotis, jog socijaliz-

Politinė lisįtiivos N«f>rigul-
mybė išvadavo mus i4 vokie
čių, rusų ir lenkų baudžiavos 
fcei išnaudojimo. Ačiū Nepri-
guimytoei, tur ime pilna gali
mybę pa ta rnau t i savam, gim
tajam kraštui , o per tai ir pa
tys sau. Kiekvienas mūsų pra
ka i to lašas, kiekvienas skati
kas plauks t ik Lietuvos upe
liu, kuris suks šio kraš to kul
tūros ratą. Tūlas Molio Mo
tiejus įsivaizdina sau, kad 
Nepriklausomoj Lietuvos Res
publikoj bus vien duodama ir 
nieko nere ikalaujama: žemės 
—dykai ; miško — dyka i ; va
žiuot gelžkeliais dyka i ; mo
kėti mokesnių nereikės; kelių 
taisyti nereikės; kariuomenėj 
tarnaut i nereikės. Tarytum, 
Lietuvos Respublika vien dan
giška manna ir dangiška rasa 
gyvuoja. Lietuvos Valstybė 
telkia visiems Ivgias teises, 
bet uždeda ir lygias pareigas. 
Lietuvos? NepriguAmybė, pa-
liuosuodama mus iš svetimų
jų vergijos, uiždėjo didžiai 
atsakomingas ir garbingas 
Lietuvos piliečio pareigas. To
dėl kiekvienas pilietis privalo 
savo teisę pažinti, privalo sa
vo pareigas žinoti ir pildyti ir 
nedera išsikalbinėti į s ta tymų 
bei pareigų nežinojimu, nes 
tuomi nuo atsakomybės neiš
sivaduosi. Pirmoji kiekvieno 
doro piliečio pareiga y r a kraš-
1o apsauga: gynimas Nėpri-
gulmybės ir Valstybės rube-
žių čielybės. Kiekvieno pi
liečio ir pilietės, be išeisimų, 
yra šventei moralė pareiga, 
ypač pavojui gresiant, į kraš
to apsaugos darbą aktyviai 
dėtis arba visomis pastango
mis jį reinti. Kiekviena vals
tija, taigi 41 Uetuvos Pes$m-
blika, šią pilietinę kareivystės 
pareigą • krašto įstatymuose 
pažymi. Papras ta i moterys nuo 
šios sunkios pareigos ėjimo 
paliuosuojamos. Žemiaus seka 
Lietuvoje veikiantys "La ik i 
nieji Naujokų Šaukimo Įsta
t a i . " 

I. Bendrieji Dėsniai. 

1. Tėvynės gynimas yra 
kiekvieno Lietuvos piliečio 
šventa pareiga. Visi vyrai, 
Valdžiai pašaukus , privalo 
at l ikt i kareivystės priedermę. 
Šiuo atveju jie visi yra I y gi] s 
prieš Įstatymą be skir tumo 
tautos ir t ikybos. 

2. Naujokų šaukimas ka-
riuomettėn atl iekamas vado
vaujantis rusų {statais apie 
kareivystės 'priedermę, laidos 
1912 m. (Usfe o voinskoj po-
vinnosti isd. 1912 g.) k iek jie 
nesipriešina šiems ir kitiems 
Lietuvos valdžios išleistiems 
įstatymams, Lietuf/os Konsti
tucijai ir Lietuvos Kariuome
nės organizacijai. 

H. Ministerių Kabineto pri
imtos 1919 m. vasario m. H) 
d. "kar iuomenės šaukiamosios 
ins t rukci jos" šiems įstatams 
išėjus, nustoja veikusios. 

I I . Naujokų šaukimui įstaigos. 

4. Naujokų šaukimą atlie

ka šios įstaigos: Krašto i š 
saugos Ministerijos Mobiliza
cijos Dalis, Vyriausioji Pa
tikrinimo Komisija, Apskričių 
priėmimo komisijos ir vietos 

, savi valdybos. 

k Kraš to Apsaugos Minis
terijos Mobilizacijos daliai 
priklauso benSra priežiūra ix 
kontrolė visame Šaukimo įs
taigų darbe. 

6. Vyriausioji Pat ikrinimo 
Komisija verkia pr ie Mobili
zacijos Dalies. Jos kompeten
ciją—patikrinti šaukiamųjų 
sveikatą, kilus abejonei, pri
ėmimo Komisijoje. 

7. Vyriausioji Komisi ja ' su
sidaro iš šių asmenų: Mobili
zacijos dalies ats tovo, . trijų 
gydytojų. Sanitarijos Dalies 
paskir tų ir Rikiuotės Sky
riaus atstovo. 

^ es> 

8. Pr iėmimo Komisija at
lieka vis$ šaukimo darbą vie
toje, kaip anta i : dalina aps
kritį į ša-ulfiuio. . nuovadas, 
prižiūri miestų Lr valsčių sa-

' vivaldybių veikimų mobiliza
cijos srityje, .tikrina sveikata, 
priima bei liuosuoja naujokus 
ir t t. 

9. Priėmimo Komisiją su
daro Apskrities Viršininkas, 
jam pirmininkaujant, vienas 
Krašto Apsaugos Ministerijos 
atstovas, vienas gy i^ to jas , 
Apsaugos Ministerijos paskir
tas, vienas apskrities gydyto
jas, ir vienas narys nuo šau
kiamojo valsčiaus arba miesto 
savi valdybos. 

10. Priėmimo Komisija va 
dovaujivsi bendrais įstatais 
ir Krašto Apsaiujps Ministeri
jos privalomais nurodymais ii' 
instrukcijomis. 

11. Vietos savi valdybos, bū
tent valsčių, mieštų ir mieste
lių Valdybos ruošia šaukimo 
sąrašus sulig įstatų ir priėmi
mo Komisijos nurodymų. 

12. Milicija pildo priėmimo 
komisijos reikalavimus. 

KLAUSIMAI R ATSJttY-
MAii 

Akantifliriai 

Klausimas. Būdamas Lie
tuvoj, gana tankiai girdėdavau 

I I I Išlaidos. i 

mo eksiiuzyvizmas rengia sa
vo pažiūrų priešams skaudžių 
^-skaudžiausią vergija. 

Socijalizmo ekskliuzyvizmas 
nėra taktinis. Taip pat netau-
tinis y ra ir aristokratijos eks
kliuzyvizmas. Juodu abudu 
yra Mėsiniai tarptaut inia i eks-
kliuzyvizmai. Tomis dviem 
ypatybėmis juodu skiriasi 
nuo žydų bei grekų tautinio 
ekskliuzyvizmo. 

Ki tame straipsnyje pakal
bėsime apie intemaeijonaliz-
me ir universalizmą. 

I o. Priėmimo komisijų už
laikymui visas išlaidas paden
gia apskričių valdybos. 

14. Algas ir dienpinigius 
naujokų priėmimo komisijų 
nariai gauna iš tų į staigi], ku
riose nuolat tarnauja. 

IV. Paliuosavimo pagnndis . 

15. Paliuosnojami nuo ka
reiviavimo šie: • 

(a) vienturčiai, t inkami 
darbui sunųs, kurių tėvai 
turi virš 35 metų amžiaus, 
a rba del silpnos sveikatos 
netinka darbui, arba esant 
motinai našlei, jei jaunesny
sis brolis neturi 17 metų, 

(b) vyriausiasis, t inkamas 
darbui anūkas, p r i e senelių, 
seserų našlaičių, jei—jau
nesnysis brolis neturi 17 
metų. 

(c) vienintelis t inkamas 
darbui anūkas, prie senelių 

• neturinčių tinkamų darbui 
sūnų ar anūkų, kuriems bu
tų suėję 17 metų. 

(d) jeiiru šeimyna susi
deda iš netinkamų darbui 
asmenų ir dviejų šaukiamų 
brolių—paliuosuojama jau
nesnysis. 

(e) vidurinių mokyklų 
moksleiviai, kurie y ra mo
kykloje, pahuosnojami ligi 
24 metams sueinant. 

(f) mokytojų ir dvasiš
kų seminarijų mokiniai taip 
pat fakt'inai esantieji aug
iosiose mokyklose studentą; 
paliuo.-uojami ligi 28 me
tams Mieinant 

(Pabaiga bus.). 

škaplierių ant kaklo* Čia da-
,bar girdėjau vienąsyk sakant, 
kad nėra nuodėmės. Del ko 
Lietuvoje sakoma vienaip, e 
čia ki taip. Ar ne tas pats Die
vas visur, a r ne vienas Jo ti
kėjimas. 

• Kaz. A. Kiela. 

Atsakymas. Nei vienas ka
talikų kunigas negalėjo sa
kyti , kad yra nuodėmė nene
šioti škaplierių. Jeigu tamis-
ta atsimeni to kunigo vardą 
ir pavardę, ta i būtinai turi 
apgarsinti viešai, .nes jisai ir 
pats y ra išklydęs ir kitus klai
dina. , 

Tik mą- rodosi, kad tamista 
to kunigo neatsimeni, nes as 
atsimenu, kaip buvo su manim. 
Būdamas 16 metų aš tikėjau, 
kad yra nuodėmė nenešioti 
škaplierių. Aš tikėjau, kad vK-' 
sa, ką aš žinau iš religijos da
lykų tai yra grynai taip kaip 
kunigų sakyta. Todėl mą ro
dėsi, buk iš kunigų aš žinau, 
kad nenešioti škaplierių yra 
nuodėmė. Eidamas septynio
liktus metus įstojau -į semina-< 
riją ir ėmė mokinti tų daig-* 
tų,, kurių kunigas turi mokyti 
kitus. Seminarijoje aš paty
riau, kad nėra nuodėmės būti 
be škaplierių. Tada ir aš min
tijau, kaip tamista dabar, kad 
kunigai vienaip mokinasi, ki
taip mokina. Tą as pasakiau 
draugams. Nors nedaug, bet 
jie buvo senesni už mane. J i e 
mą Liepė atsiminti, kada kokis 
kunigas man taip sakė. Aš at
siminiau daug moterų, daug ir 
vyrų ta ip 'sakiusių, bet nie
kaip negalėjau atsiminti ku
nigo, kad butų taip sakęs. 

Mano gimtinėje parapijoje 
buvo škapliernos atlaidai 16 
liepos. Aš bandžiau atsiminti 
atlaidų pamokslus, kurių bu
vau atydžiai klausęs. Atsimi
niau, kad kunigai pripasako
jo daug gražių daigtų apie 
škaplierius, bet neatsiminiau, 
kad nors vienas nors kada 
butų pasakęs, jog yra nuodė
mė neturėti škaplierių. Visi 
škaplierius gyrė, bet nei vie
nas nebaugino nuodėme. Aš-
pats buvau sumintijęs, kad 
turį būti nuodėmė nevartoti 
tokio gero daigto. Bet ta ma
no mintis buvo klaidinga, nes 
toli ne visi gerieji daigtai rei
kia naudotis priverstinai. 

Škaplierius yra toki s geras 
daigtas, kad kas juomi nau
dojasi, tas sustiprina savo dva 
sią, ištobulina širdį, nes užsi
pelno ypatingų Šv. Marijos 
globą. Bet tat yra liuosos va-* 
lios dalykas. Užtenka pereit i 
mintimis Dešimtį Dievo įsa
kymų ir penkis Bažnyčios į-
sakymus, kad pamačius, *jog 
juose a P* e škaplierius ir rą
žančių nėra kalbom. ' 

" J e i g u taip, tai kam mą 
reik tų škaplierių ar rąžan
čių. Vistiek nėra nuodėmės 
jų nenešioti nei nekalbėt i , ' 
šneka kai-kurie, bet i r ta šne
ka y ra neprotinga. J u g nėra 
nuodėmės naujais rūbais apsi
vilkus parpul t i į duiublą. Pro
tingi žmonės to nedaro. Nors. 
ta t ne nuodėmė, bet nuosto
lis. 

Ražančiaus ar škaplierių ne-
nešiojimas nėra nei t ikras 
nuostolis, nes nieko žmogui 
nesugadina, bet yra dvasios 
pelno piastojimas. Kas įmu

rtum, tas jausmus apsaugoja 
nuo gyvuoiiškumo, lengviau 
prote prilaiko augštesnių ir 
šviesesnių tiesų, todėl tokiam 
yra lengviau gerai ir giažiai 
apseiti. 

Naudos pražiopsojimas kar
tais būva taip skaudus kaip kunigą sakant per pamokslą, 

, , , . . y. ,. i ir t ikras nuostolis. Pamesti 
kad yra nuodėme nenešioti 10 centų y ra t ikras nuostolis. 

Galėti pelnyti 100 dolierhį ir 
pražiopsoti tą galėjimą nėra 
nuostolis, bet tas pražiopsoji
mas yra skaudesnis už 10 cen
tų t ikrą nuostolį. Tas prily
ginimas paaiškina ir škaplie
rių, rąžančių" bei kitų tokių 
pamaldumo dalykų. J ų pra
leidimas nėra nuodėmė, nei 
nuostolis, bet pražiopsojimas 
tikros savo dūšia i naudos. 
K a da žmogus tos naudos aiš

kinimo klauso ne visai atsi
dėjęs^ o mintydamas drauge 
apie savo naminius žemės rei
kalus, tada labai lengvai pa
sidaro mintis, buk kunigas «a-
kęs, kad yra nuodėmė ten, 
kur kunigas s<akė, kad yra tik 
neprotingas savo dvasios nau
dos nežiūrėjimas. 

Kun. P. Bučys. 
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Vyrų ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir Desigekif Mokykla. 
M uitų* iatama ir mokymą būdu jus 
trumpu laiku Išmoksiu viso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau-

8i UH kirpimo, desigmin* ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna g>eros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

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

Pattems daromos »ullg miearos, vi
sokio stiliaus ir djsdžio iš bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
19« N. STATE STREET. CUiCAGO. 

Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų 
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Dr.ABURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markei Btr. 
PoUrvUJe, Penna. 

Su visomis ligomis priima 
Nuo 8 iki l t vai. ryto 
Nuo i iki S vai. po pietų 
Nuo • ikt 8 vai. vakare. 
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DOVANOS B E I AUKOS LIE 
TUVOS KRAŠTO APSAU

GOS REIKALAMS. 

Apturętos Lietuvos Misijoj. 
(Šitos aukos ne i švardytų ehi as

menų, o visų tų kolonijų tikiių lie
tuvių. Pažymėtiej i surašė asmenys 
tik tas aukas pris iuntė Lietuvos 
Mis i ja i ) . 

dojasi miančium ar skapliė-

t 

J. Kasakaitis, Rochcster, N. Y. 
$1.300.00. 

N. Radavičius, LoVell, Coun. 
$300.00. 

J. Duoba, Union City, Conn. 
$10.00. 

»l. A. Žukauskas, Manchester, N. 
H. $150.00. 

Prakalbas, Xewark, N. J. $63.40. 
Vakarienė, Waterbury, Conn. 

$118.09. 
Lt. Milių ir Sloane, Paterson, N. 

J. $47.21. 
Prakalbas. Baltiinore, Md. $14(K-

01. 
Lt. J. K. Milių, ? $8.00. 
G. Matulis, \Vaterbury, Conn. 

$10.00. 
Kareivis iš Batakių, Boston, 

Mass. (Batakin) $10.00. 
D. Taparauskas, Manehester, N. 

H. $552.70. 
Julius Derius, S. \J. A. Plain, Pu. 

$171.96. 
Prakalbas J . M. Milius, King»-

ton, Pa. $69.00. 
Ll. J . K. Milius, Wanamie, Pa. 

$67.15. 
L t J, K Milius, Sugar Noten, Pa. 

$52.45. 
, Surinkimas, New Phila, Pa . 

$194.05. 
K u m Z. S. Brigmanas , West-

t'ield, 111. $10.00. 
Prakalbas, Pittsburgh, Pa. $192.-

85'. 
Kun. Šimkevieius, Pittsbur^Ja, 

Pa. $100.00. 
A. Daunora, Uirardville, Pa. 

$6.50. 
Kun. J. Kudirka, Hazleton, P. 

$40.75. 
T. P. Križanauskas, Frackville, 

Pa. $29.73. ' 
Kun. Kelmelis, Scranton, Pa. 

$160.00. 
V. V. Vaišnoras, Shenandoah, 

Pa. $252.55. 
K. J. Paulauskas, Waterbury, 

Conn. $76.83. 
K. Žegelis, Mahanoy City, Pa." 

[$120.95. 
J. Žemaitis, Waterbury, Conn. 

$13.00. 
S. L. A. 246 kp., Plymouth, Pa. 

*58.00. 
Y. T. Abromaitis, Donorą, Pa. 

$53.25. ' 
Lt. J. K. Milius, Pittsburgh. Pa. 

$178.20. 
V. V. Vaišnoras, Shenandoah. 

Pa. $31.00. 
A. Jiakouis. Juozo, C'iupo $1.00. 

. J. l>orius. I*. S. A..kp.. Plains, 
P*.' $58.40. 
. J. Stepsnailis. Boston. Maus. 
$51.00. % 

Tai. Drover 7041 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: su o 9 ryto iki 9 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVEJf l F 
arti 47-tos Gatvės 

vak. 

Dr. 1. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 
ROS"UUMI<: įeeee s*. Miissą— 

lcirf.ua* Pnllmaa S4S lr Patina* UJtt 
; ChlcagoJ: 4516 So. Wood Btr. 
Tik KetTOi-ro vakafce M O 5:3* Iki 7:*» 

•m. 
! ( • • » » » » » • * * » * • 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOT> MTKEET 

786 W. l&th STREKT 
THICAGO. 

MeKloley 4320 * — < 

• 

J0SEPH C. W0L0N 
lietuvis Advokatas 

M BO. L a SAUiE sYTRKET 
Gyvenimo Tai. Humboldt 9? 

Vakarais 2911 W. IJ-nd Street 
Tel. Rockvrell 1999 

CHICAGO. ILL. I 
P. Norvydas, Brookiyn, N. Y. 

$23.00. 
P. J. Purvis, Thompsenville, Pa. 

$81.81.^. 
S. A. Gatktikis, Kcnoska, Wia. 

$70.00. 

V. Lazdynas, Wilkes-Barre, Pa. 
$66.00. 

M. Stanaitis, VVilkes-Barre, Pa. 
$114.47. 

M. V it artas, ' Braddoek, Pa. 
$73.30. 

(jci-uli«, Harrison, N. J. $30.00. 
A. L. T. Sandaros 65 kp., Scrau-

ton, Pa. $75.03. 
Jakas & Gadwell, Chicago,' IU. 

$5.00. 
Bimskas, Tamaąua, Pa. $63.07. 
Lt. J. K. Milius, MeKees Roeks, 

Pa. $85.15. 
LT. J. K. Milius, Homcstead, Pa. 

$70.75. 
Lt. J. K. Milius, Maizeville, Pa. 

$30.00, 
Lt, J. K. Milius, St. Clair, Pa. 

$42.22. 
Lt. J. K. Milius, Girardvillc, Pa. 

$63.96. 
Lt. J. K. Milius, Binghaintoti, N. 

Y. $46.15. 
Lt. J. K. Milius, Forest (ity, Pa. 

$180.60. 
Lt. J. K. Milius, Pitteton, Pa. 

$6&00. 
Viso $5,893.45. 
VI pi-iimtas dovanas Ivietuvo*-

N'epi'igulmybč'K gynimo reikalams 
tariu širdingai aeiu Lietuvos Misi
jos vardu diiusniuims minėtų kolo-
Jiijų lietuviams. 

P. žadeikis, \ 
L. A. Majoras. 

PIRKITE I a tBTUV08 ' VAL-
S T Y B * 8 BOKŲ. 

fc %l 

* 
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U L. L. P] 

L. L. 1 . 
šiol ])asekuj 
paskirta qi 
cą uždavini| 
Žinoma, ta» 
tos lietuviui 
šiol stotis 
000. Reikėti 
mažesnės kj 
pralenktų i 
gėdos. Je) 
mųs koloni 
bonus, \tai 
galėtume a] 

Daug do| 
draugijas, 
kiiubus, k| 
apie 30. Di< 
sidėjo priel 
nk). Tki škj 
ėios d r ai 
500 dol.; 
dol.; Sv. U 
Šv. Rožaiu 
Mykolo už] 
ir Fovylo 
Kliubas u z 
kuopa už 
kp. už 50 
Daug* dnj 

dfeir vis ati 
jos turėtų 
ir nutart i 
daug jau 

L. M i si j 
go bus gatj 
siuntinėti 
mokėjusia j 
kote ant ii 
binkit išml 
pirkite, v | 
niųs suvarj 
bonai apva 
priešų ir 
ant tvirti 

Stotis 
karą Lieti 
Xew York| 
pamaldų, 
pirkti toje | 
komitetą s 
rių. J i e su| 
aiškinimus 

MIL^ 

Velykų 
priBikėlimj 
nyėioje bi 
sielą suzj 
kurioje dt| 
berniukų 
ŠTariai pa 
mis rauko) 
p-lei O. N< 
giausia p* 
me tų vi 
procesijos] 
tiems tėvą 
vaikučius 
ke juos p*| 
kia leisti 
prie tokių 
v$ myliu j 
Lietuvos 

. Sv. KJ 

£v. K J 
neturtingaĮ 
v-ės PaskoĮ 
ti už 400 
600 dol. 
Ši draugi] 
sakė nuo 
kaimus, 
nukentėju 
uės laisve 
pasiturin<| 
skirtų Li< 
lai, greiUj 
lOmilijoi 

PIRKIT] 
•4 STI 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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NEWARK, N. J . 

JM L. L. P. stoties darbuotės. 

L. L. P. ' s to t ies darbuotė iki 
šiol pasekminga. Nevvarkui yra 
paski r ta quota 100,000 tlol. š i 
tą uždavinį stotie tikisi atlikti . 
Žinoma, tas priklausys nuo vie
tos lietuviu, kaip jie renis. Iki 
šiol stotis bonų pardavė už 25,-
000. Reikėtų sujusti, kad kitos 
mažesnės kolonijos kar ta is ne
pralenkti] ir nepadarytu mums 
gėdos. Je igu nors t rys dalys 
mųs kolonijos lietuviu, pirktų 
bonus, \tai ta uždavinį greitai 
galėtume atlikti. 

Daug domės stotis kreipia i 
draugi jas , kuopas bei įvairius 
"kbubus, kurių Xe\varke yra 
apie 30. Didžiuma ių dar nepri
sidėjo prie atlikimo to uždavi
nio. Iki šiol bonų pirko sekan
čios draugi jos : Šv. Ju rg io už 
54MJ dol.: Šv. Juozapo už 500 
dol.; Šv. l 'ršulės, už 50*) doF.: 
Šv. Rožančiaus už 500 dol.; Šv. 
Mykolo už 200 dol.: šv . Pe t ro 
ir Fovylo už 100 dol.: L. K. P . 
Kliubas už 50 dol. : L. D. S. 14 
kuopa už 50 dol.; L. Vyčiu 2^ 
kp. už 50 dol. 

D a u g draugijų bonų pirkimų 
d a r vis atidėlioja. Tos draugi
jos turėtų šaukti susirinkimus 
ir nu ta r t i už kiek pirkti.nes ne 
daug jau laiko liko. 

L. Misija skelbia* kad neužil
go Ims gatavi tonai. J ie bus iš
siuntinėti kiekvienam, pilnai iš
mokėjusiam. Taigi, kurie pir
kote ant išmokėjimo, pasisku-
binkit išmokėti. Nepirkusieji, 
pirki te. . Visi eikime pagelbon 
m ų s s u v a r g i n t a i t ė v y n e i . M u s 
bonai apvalys Lietuva nuo visų 
priešų ir padės jai atsistoti 
ant tvirtų kojų. 

Stotis a tdara kiekviena va
karą Lietuvių svetainėje, 180-2 
Xew York ave. Nedėliomis, po 
pamaldų, taip-gi galima nusi
pirkti toje pat vietoje. Stoties 
komitetą sudaro dvidešimt na
rių. J i e suteikia ir visokius pa
aiškinimus. 

Stoties koresp. 

WBST PULLMAN, ILL. 

Draugija Atradimo Šv. Ivry-
žiaus taikė- metinį susirinkimą 
kovo 21 d., 1920 m., Šv. P e t r o 
ir Povylo parapi jos svetainėje. 

Tš atskaitų pasirodė, kad 
draugi ja yra gerame stovyje. 

Aptarus visus bėgančius rei
kalus, prisiminta i r tėvynė Lie
tuva. Nuta r ta iš draugijos iždo 
nupirkti L. L . Pask. bonų už 
200 dol. 

Be to dr-ja nutarė įsteigti 
Labdaringa skyrių del našlai
čių savo mirusių narių. Tam 
reikalui r i s i nariai pasižadėjo 
mokėti į metus po 50c, kaipo 
netikėta mokestį palaikymui 
f labdaringojo skyriaus. 

Smagu yra pranešti , kad mi
n ė t a dr-ja- nutarė paimti sau už 
orgaiuf dienraštį " D r a u g ą . " 

Užbaigus visus senus reika
lus, eita prie naujų, būtent rin
kimo naujos valdybos 11)20 m. 
| valdyba pateko šie asmenys: 
p. J . Kilas, p i rm. ; Z. Gedvilas, 
vįee-pirm.; V. Kalieius, nut. 
rast . ; J . Mečius, fin. rast , ; J . 
Mečius, iždininkas; D. Cibulin-
skis, maršalka. Valdybon inėjo 
visi pasižymėję asmenys, todėl 
v ia viltis, kad dr-ja da r dau
giau nuveiks naudingų darbų 
Bažnvčios ir tėvvnės labui ir 
savo naudai. 

Brolutis. 
* 

DAYTON, OHIO. 

L A U K A I Ift LIETUVOS 

M I L W A U K E E , W I S . 

Velykų diena r arba Kr is taus 
prisikėlimo šventėje mųs baž
nyčioje buvo graži, kiekvieno 
sielą sužadinanti procesija, 
kurioje dalyvavo daug vaikų: 
berniukų ir mergaičių gražiai , 
švariai pasipuošusių su žvakė
mis rankose. Garbė priklauso 
p-lei O. Nevuliutei, nes ji dau
giausia pasidarbavo prirengi
a u tų vaikučių prie Velykų 
procesijos. Negarbė tiktai 
tiems tėvams, kurie užuot savo 
vaikučius leisti procesijom lai
ke juos pasisodinę suole. Rei
kia leisti ir pra t in t i vaikučius 
prie tokių iškilmių, nes tik Die
vą* mylintieji gali būti dori 
Lietuvos piliečiai. 

šv. Kazimiero draugija 
pasižymėjo. 

Šv. Kazimiero (i raugi j a nors 
netur t inga, bet Lietuvos Lais
t ė s Paskolos bonų nutarė pirk
ti už 400 dol. Paliko banke tik 
600 dol. draugijos reikalams. 
Ši draugi ja niekuomet neatsi
sakė nuo aukos bažnyčios rei
kalams, sušelpimui nuo karo 
nukentėjusių lietuvių ir tėvy
nės laisvei. Jeigu visos lietuvių 
pasiturinčios draugijos po tiel: šimtinės, kitos. 

Mano patar imai Daytono lie
tuviams kata l ikams: 

1) Priklausyk prie lietuvių 
Šv. Kryžiaus parapi jos . 

' 2 ) Priklausyk prie 8 . L. JS.-
K. A. 191 kuopos. 

\\) Priklausyk prie dr-jų šv . 
Pet ro ir Šv. Mykolo. 

4) Jaunimui reikia priklau
syti prie Liet. Vyčių kuopos ir 
beno. 

5) Visi turėtų priklausyti 
prie L. D. Sąjungos 69 kuopos 

b) Visos moterys ir mergi
nos turėtų priklausyti pr ie Šv. 
Onos dr-jos taip-gi pr ie Susi
vienijimo. 

Je i visi prisilaikysiu! šitų 
Šešių patarimų, busime susi 
pratę ir jokie priešai negalės 
mui suklaidinti. 

Tulauskas. 

DAYTON, OHIO. 

Kovo 14 d., 3 vai. po pietų, 
Šv. Pe t ro dr- ja laikė bertaini-
nį susirinkimą Šv. Kryžiaus 
lietuviškos parapi jos svetainėj. 
Apkalbėta daug dr-jos reikalų. 
Nu ta r t a taip-gi iš iždo pirkti 
L. L. P . boną u i $100.00. 

Kovo 21 d., š. m., Šv. Myko
lo dr- ja laikė taip-gi bertaini-
nį susirinkimą. I r toji nutarė 
iš iždo nupirkt i boną už 
$100.00. Nariai ir-gi pasižadė
jo pirkti . Gaila, kad ne visos 
draugijos dar ta padarė . Pa
tar t ina netik vyrų bei mote
rų d r a u g i j o j bet i r kuopoms 
neatsilikti nuo tos priedermės. 
Narius ir-gi reikia raginti . J e i 
kiekvienas pirksime bonų, grei
tai paliuosuosime nuo lenkų 
Vilnių ir kitus Lietuvos pa
kraščius. 

skirtų Lietuvos Laisvės pasko 
lai, greitai sukeltame ne 5, bet 
10 milijonų dolierių. 

Nemunėlis. 

PIRKITE LIETUVOS VAI* 
STYBĖS BONŲ. 

Manau, kad nesiras Daytone Vincko iš Darbėnų. 
lietuvio, kuris neatjaus tėvy
nės vargų ir nepaskolins jai 

Liet. Laisvės pask. bonų ga
lima pirkt i pas klebonų, kun. 
M. Cibulskį, a rba pas įgalioti
nius, kurie lankosi po namus: 
S. Gricevičių, S. Mašaiiauską, 
J . Mašanauskų, P . Rackevičių. 

Tukttskas. 

Lietuv4» Atstovybei Ameri
koje y r a f riai^sti sekančioms 
y pa tams laiškai nua jų gmainių 
ir pažįstamų iš LieĮtuvos. Arti
mesnių antrašų an t jų nėra ir 
todėl j ie bus laikomi Atstovy
bės raštinėje iki 'savininkai 
juos atsiims. Norint gauti šiuos 
laiškus, prisiųskit savo ant ra
šą ir pašto markių padengimui 
persiuntimo lėšų. 

i 
Pranciškus AndViikaitis nuo G. 

Andrukaičio iš Plokščių. 
Vincas Bendinskas nuo Bernar

do Bendinskio iš Bagališkių. 
Dominikas Budvitis nuo St. Bud-

vičio iš Kauno. 
Kazimieras Breikštas nuo Jono 

Brcikšto iš Šeduvos. • 
Jonas Butkus nuo Uršulės But

kienės iš Skuodo. 
Antanas Čeikauskis nuo Jono 

Čeikausko iš Žibikių. 
Kaulas Černiauskas nuo Zabol-

kos Černiauskienės iš Mielinių. 
Pranas Cyrenas nuo Juozapo 

Cyreno iš Raguvos. 
Vladas Daukša nuo K. Žemai-

taitės iš Raseinių. 
Jurgis. Draugelis uuo Marijonos 

Vaišnorienės iš Puskelnių. 
Jonas Dunauskis iš Raseinių. 
Pranciškus Dapkus iš Radviliš 

kio. 
čvnskas Dominikas nuo Prano 

Domiuiko iš Alytaus. 
Dionyzas Dargvainis nuo Anta

no Dargvainio iš Radviliškio. 
Jonas Gružas iš Ludaveugio. 
Antanina Krikšienė nuo Jono 

Marei&o iš Pašvitinio. 
Jonas Gervė nuo Povylo Rakau-

cko iš Girininkų. 
Aleksandras Glusinas nuo Juo

zapo .Janušavičio iš Kalvarijos. 
.Kazimieras Gylius nuo Povylo 

Gylio iš Garlevos, 
George Elvick nuo Pranciškų 

Alviko iš Margininkų. 
Julijonas Ezdauskas nuo P. Sa

vicko iš Kaulinių. 
Doni. Burl>o nuo Onos Barba vi -

čienės iš Kalvarijos. 
K a s t a n t i n a s B u s i n UH iš M a ž e i k i ų . 

Jonas t)ikšius nuo Onos Dikšie-
uė^ iš Dargužiu. 

H. Hendler nuo Jankei Hendlei 
iš Klaipėdos (Memel). 

Jonas Jarackas nuo Onos Jarac-
kienės iš Račium. 

Stanislovas Jonikas nuo Kaži-
miero Jonikio iš Pagramančiu. 

Jonas Jurkštas iš Kupiškio. 
Pranciškus Hurpiškis nuo Bar

boros Kurpiškienės (Samulienė) iš 
Rokiškio. 

Juozas Kilnus nuo Kaz. Šiaulen-
skio iš Marijampolės. 

Pranas Kasparaviče iš Šakių. 
Juozapas Kazlauskas nuo A n tu

šavo klebono iš Vabalninko. 
Walter A. Leszczinskas nuo 

Wittmansdorf iš Prūsijos. 
Kastantas Milinskas iš Raguvos. 
Anelė Mikolaitienė iš Kybartų. 
Valas Mazalė nuo Felikso Venc-

kio iš Darbėnų. • 
Antanas Melesis iš Kelmės. 

KlzbėtaMotušienė nuo Zizmo Jau 
nio iš Šilalės. < 

Jonas Olecona iš. Beisogalos. 
Antanas Petkevičius iš Bajorų 
Falicijonas Petraitis nuo Kas

tanto Linkevičio iš Pakiršinių. 
Antanas Rutkus nuo Agnieškos 

Rutkienės iš Ingavongių. 
JMateušas Rutkus. 
Kazimieras Rakšt is. iš Sėdos. 
Vincas Rukšaitis nne Bernardo 

Rukšaičio iš Kauno. 
Jonas liinkievįčius nuo Juozo 

Andziulio iš Kaiino. . 
Aleksandras Sližauskas nuo Akta-
vijos Sližauskicnės iš Ikalvarijos. 

Andrius Škėma nuo Marijonos 
Škemutės iš Veiverių. 

Povylas Sindikas inio Antano 
Sindiko iš Kauno. 

Madas Serapinas nuo Felikso 

REIKALAUJA 
D A R B I N I N K A I I R SORTERIAI 

Turi kalbėti Angliškai. 
F l - L I E R T O N L . U N D B Y 

1661. Fullerton Ave. 

K f c l k Y L l N t U . 
Jauni vaikymu 18 metų ir dau

giau už klerkas Pačtoj . 50 į va
landa. Atsišaukite Postmat*er's Of
fice. Kootu 35 8, Post Office BuilcĮuig. 

PARSIDUOCM LABAI PIGIAI. 
Kendžių krautuve, labai geroj vie

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

A . J. 
4614 So. Wood Street 

JAUNI VYRAI 

Mes turime keletą vietų mūsų už
sakymų išpildymo skyriuje ir išsiun
timo skyriuj—$2Q iSpradžios gera 
proga pakilymui darbas pastovus. 

Pamatykite Mr. Smith. 

VliFKED PKATS Ct* 
23 S. Waba.sh Avenue 

REIKALINGI 
Vyrai del pakavimo daiktus vvare-

housej. Darbas pastovus, 50c j valan
da pradžiai. 

C hieago Storngr & TranslVr Co. 
5*65 W. 65 Strcot 

Chieago, UI. 

LEIBERIAI. 

Del foundres, darbas pasto
vus Atsišaukite. 

LINK BELT CO. 
39th & Stevvart Ave. 

REIK ALINGAS. 
tuojaus atsakantis Vargoninkas ži

nantis gerai savo amatą. Kreipkitės 
i 

"Draugo" AtfcniiiiMtracijn 
1SO0 W. 46 Street Chicago, IU. 
E. V. 

REIKALINGOS MOTERIS. 

Del fabriko darbo, pastovus 
darbas gera mokestis, atsmau
kite: 

Pullman Couch Co. 
3759 S. Ashland Ave. 

F'aiiškau .savo pusbrolio Antano 
Paškau.sko girdijau kad gyvenas Chi-
yagoj aS jam tūrių laišką iš Lietu
vos norėčiau prisiųsti nežinau kur. 
Jis pats ar kas kitas praneskit šiuo 
adresų: 

Juozas Pnškausku.s. 
11 to So. Jaekson SL, VVaukegaii. III. 

P.UK.ŠKAI 
''savo kaimino Jurgio Garliuko Vil
niaus gubern., tšvenčionų parapijos, 
kilimo Kukiškes pirmiau gyveno Chi-
cagoų dabar nezinou kur. Turiu 
svarbu reikalu meldžiu atsišaukti jis 
pats ar kas aplo ji žinotų praneškite 
šiuo adresu: 

A. Beruatovicz. 
lk»\ 194, L a n r c i u r Pa . W. Co. 

iStanialovaH Šįlkaitis nuo Tekiėa 
Grybtiittfs is Linkuvos gimnazįjos. 

Jobanna Varnji* uuo .Mareijo-
uos Balsevienės iš Raseinių. 

Juozas ir Jurgjs Strolaa nuo 
Kastmicijos Strolaitės iš Žiobiškiii. 

Joiiaa lfsas nuo Jono Brickšto m 
į&4U,V08. 

RF.Ik A I I N G I 
MECHANIKAI IK i KIBKRIAI 

PAŠTO V L S 1>AL ' \ S 
G E R A MOKIuSTl^ 

Assembling ir bonch darbas: machi-
nu operatoriai ant ga sali ne inžino; 
taippat vyrai del kalvystes ir fousdres. 

LHberiai 

del vidujinio darbo ir laukinio darbo. 
l»a matykite Mc. Herma nson. Briggs 
House, Kamp. Kandolph & WeUs 
8treet, t'hicago, kiekviena diena š ia 
savaite ir Nedel loj Balandžio 11, arba 
rašykite ar atsi lankykite i Employ-
ment Office of 

B L D V COMPANY 
Rarvey, IU., ' 

Chieago .«mtrurb. 

PAIEŠKO 

PAKSIDVODA LABAI PIGIAI 
Geležų ir maliavos krautuvė iš 

priežasties mirties vyho. Lietuvių ap-
gyventoj vietoj prie pat lietuvišKos 
bažnyčios. Gera proga lietuviui. At
sišaukite šiuo adresu. 

O. V." 
4537 S. Wooct St. • Clucago, 111. 

Pelekas VValinskaii nuo Jono D va- j 
reckio iš Kalvarijos. , merica, TU3—lotli St 

Zigmontas Žeimis nuo K. Žeimio Washington, D. 0 . 

iš Grigaičių sod. 
Petras Šaltniiris nuo Stanislovo 

Šaltini rio iš Raseinii). t 
Jonas Šaltniiris iš Kaseinų. 
Vladislovas šaltini ris iš Rasei

nių. 
Anton Petkevič iš Bajonj. 
Juozas Kadžiulis nuo Marijonos 

Endziuliutės iš Šancų. 
Antaitas Krekždis nuo Jurgio 

Krekždio iš Veiverių. 
Stanely Shileika nuo M. Juok-

gaitės iš Garlevos. 
Au{?enius Slei^iiian iš Latvijon 
Kaulinas Seruževieius nuo Mari

jonos Pelraitienės'iš (Mrfevos. 
Vincas ir Jonas Sunskis nuo Mo

tiejaus Sunskio iš Birutos kaimo. 
Petras Žilvitis nuo Onos Žilvitie-

nės iš Vilionių. 
Lrfiškut; adresuokit : lleiire-

sontative of Litliuania i n A-
X. W -

AKT PAKDAV1MO: 
Dviejt^ lubų mūrinis Storas su 3-fla-

taUs deL šeimynos, su stock'ų, moder
niškas ir geraį apmokantis , randasi 
geroj vietoj arti Bažnyčios ir mokyk
los ant 37 Gatves į rytus nuo Halsted. 
Atsišaukite 

Slavie Sale A Ekcluuupe 
1315 VV. 18 Str. 

P A R S I D U O D A 
medinis namas ant 1 pagyvenimo su 
6 lotais tik 2 metai kaip statytas, vi
si nauji rakandai, 16 vištų, šuva. 
Esų priverstas parduoti nes tūrių 
išvažiuot j Lietuvą. Atsišaukite tuo-
jaųs o gausite pigiau. 

- Juozas Mikiu'iojus, 
12544 Wal lacc Street <West Pul lman) 

C Imago . III. 

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

PEARL QUEEN 
K0NGERT1N0S 

Dapjtr yra pat^trt'ato» ir Tftrto-
I t m o i daugumos lietuvių, kurie ( ra -
jija koncert ina kr au«etal rekomeo 
duojarna kaipo geriaueta koncertine 
padaryta Suvienytos* Valetijoes • -
rnerike. Mea gal ime Jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukit* katalogo, knrį Išalnn-
č lame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIG CO. 
1540 W. 47tk 8L, OkioafO, DX 
ll l l t l l i l l l l i l l l i l l l t l l l l l l l l Iltllttllllllllllf 
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i Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgas otreet 

ORIGAOO, ILLIHOI8 

Val?ndos: — « iki 11 Ii ryto; 
6 po pietų lkl 8 rak. Nedegio
mis nuo 6 lkl 8 vai. vakare. 

Tcteffl 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

t0«67 8o . Mldalgan, A 
•ew>tea<. UL 

VALANDOS: » lkl » 

X — 

Dr. G. M. GLASER 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas t a v o skilviui yra EATO-
N I C Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei-

| kia pamėginti vien*. Parduodama 
pafc visus aptiekorins. 

Praktikuoja 18 matai 
Ofisas 8148 So. Morgan SL 

Kertė 82 ro St., Ohicago, 111. . 
S P E C I J A U S T A S 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi caro 
nlškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
lkl 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 Iki 2 po p ie t 

Telefonas Tardą 887 

i • • • • ^ » » » » • • • • • < ! • • • m 8 a-

Į^ybuiiSTOHAčri'iaaLr 

BARGENAI! BARGENAI! 
Namų kainos kyla augštin kas

dien nelaukite ilgiau-bct pirk 
narna DABAR. 
3 augšti] naujas muro namas ant 

Bridgeporto, visi fliatai po 5 rui
mus gazas, elektra, vanbs, ir kiti 
moderniški įtaisymai. Kaina 9,500 

^-augštų — 4 pagyvicuuiiu muro Į 
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 Bridgepor
to savininkui reikalingi pinigai 
parduos pigiai. 

2 augstu meaiiiis labai geras 
tvirtas namas, 4 pagyvenimai, po 
5 ir 4 ruimus randa į>50 menesui 
l.ama $3,700. 

Pla'csniu žiiūu del^i miiKia 
naniu kreipkitės pas: 

S. SLONKSNIS, 
3357 S. Halsted St. 

Chicago. Phone Blvd. 5009 

3 
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Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Šliubo Dienos 

>ia \UUOK ii iįmasaiiųjų ir atiuintimų žmogaus 
gyven ime dienų. Todėl nevienas i>ori tan*tf tų dienų atminimui 
koki nors ženklą*. 

Mes tame dalyke ]ia>iulnme K»"»i»ns i>avi4k>lu>. 

Pirmosios Komunijos . 15^9 colių po 10c. 
į Dirmavonės 14x8 coKt po 1 ftc. 

| Šliubo 17x13 coliu po 28c. § 
Tokia kaina juos yurduodame, kas mia nemažiau 10 eįc-t., o kas tik 

vieną, tai turi prisiųsti 5e. viršaus prr :..'r-M. 

Ant Dirmavonės paveikslo išreikšta visa Sakramento I>irma\onės 
istoriją.-

f Be to ant paveikslij apačios yra atspausdinti tara tikri žodžiai ir 
pal ikta ttišėios vietos, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir 
laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

| ' D R A U G A S " PUBL. CO. | 
1800 W. 46th Str. Chicago. IU. 

s ' ' ^ r 
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s 
• 
• Didelis Republikoniškas 

j J. J. Elias Svetainėje, j 
4600 So. Wood St. S 

• 

Ketv., Balandžio 8 d, 1920 į • 
S 
• • 

7:30 vai. vakare 

• • 

I • 

I • 

Visi Lietuvei esate užprašyti atsilankyti ant to 
svarbaus susirinkimu ir pasiklausyti garsingų kalbėtojų 
ir, išgirsti svarbiausių žinių. ; 

Užprašo visus 
KOMITETAS. 

S 
S 

• • • • • 
• • 

I r Į Į į T Į *g 

NAUJAKNTGA. 

"Žni^us ir Gyvuolys" 
Parašt*: Kun . Pr. Bueys 

Išleista Katal ikų Spaud6s Draugijos Icšomis. 
Štai trumpas turinys 

I. ž m o g a u s Ki lmė IV . Moteris 
I I . Žmonių VefcCės V. ' ••• : : •:>: :,:.\v.:k. l a i 
I I I . Dūš ia \ 1. š \ . l iaš tas ir Mok. ap ie žmogų. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš grvildentae ir aiškiai išdės
tytas. 

Nerašome pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
Verta kiekvienam įsūgyti. KAINA 30e. 

"DRAUGAS" PUBL1SHING CO. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, UL 

—s 
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J A U I Š Ė J O 

44 MEILES" 
i 

3-čias NUM. 
Kas trokšta meilės, lai užsisako ir' skaito "Meilę." 
"Meilė" yra meil iausias ir įvairiausios 32 puslapių mėnraštis. 

P K E N I M K R A 1 A METAMS TIK $1.00. 
"Meilė" meiliai traukia visus prie savęs. 
Kas "Meilę" sykį perskaito tas be jos jau negali gyventi. 
"Meiliai" pridera rastis kiekvieno lietuvio namuose. 

I 

301 s ta to Street •MK1LF.," Dulkus. Pa. i 
i i i i i i i i i i iaiiii itttii i i i i i i i i i i i i i i iti i i i i iti i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iti i i i iMiiii i i iMiiii iuiii 

Carter's Little Uver PiUs 
Negali Būti links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Maža- Dosas 

Maža Kaina 

Knyijth avtui'iutis (i«4«žî « 
>r» priežiihtiiui i<.|»li»ku>i() 
vi'ldu. 

Vaistai Kuria 
BrJriingai Visiems 
Tikras utri vastraayi 

pARTER IRONPILLS 
uagelbvs, lUMiH-^iukile J 

file:///uuok


DRAUGAS » I Ketvirtadienis, bal. 8 1920 m. 

w 

L CHICAGOJE. 1 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES | SUMAINOMI VIETOMIS PO 

* . LICUOS VIRŠININ-
Ketvirtadienis, bal. 8 d., j KAI . 

Šv. Albertas. 
Penktadienis , bal. 9 d., 

Šv. Marija Kleofas. Valtruda. 

TAI ' B E N T SUTVĖRIMAS! 

Alhcrt Minor Aust'm atsi-
ihnv kalėjinnui už peržengi-
mą šeštojo Dievo įsakymo. 

Į tr is motus jis apsivedė su 
trimis moterimis. Kuomet 
praeitu metu pabaigoje jis ve
dė treeia, Bu auomdvieni buvo 
persiskyrus. Bet po apsnūdi 
mo apsigyveno su pirmąja 
savo moterimi. 

Treėiai moterei buvo pikta 
ne del to, kad Austin nuo jos 
atsimetė. Nes ir jinai *pati pw* 
siskyrimais buvo išdevėta. Bei 
del to, kad jinai Austinui Tui-
vo sukišus daugiau tūkstan
čio dolieriu \j priede dar jam 
nupirkus automobiliu, neskai
tan t kitokiu dovanu. 

Tad išpirko jam warantą ir 
suareštavo. 

Kalėjime uždarytą Austiną 
aplankė trečioji jo moteris. 
Buvo nuėjusi su kair ia is iš
metinėjimais. Tasai ją pama
tęs atsiliepė: " K a i p drūta, 
brangioj i . ' " 

"NębVangink m a n e , " atsa
kė ta, "nei nesišypsok. Tik 
pasakyk, kur yra ėeverykai, 
marškiniai, drabužiai ir kito
kie daiktai , kokius aš tau nu
pirkau. Neatėjau su tavimi 
k a l b ė t i s kaipo su žmogum, 
beĄ kaipo su še lmiu." 

Austin i tuos išmetinėjimu-
nei nenuraudo. J i s Įpratęs. Tai 
jau toks sutvėrimas. O tokių 
ėia yra daug. Juos tokiais 
padaro lengvieji pers iskyrė 
mai. 

Policijos viršininko Uarri-
ty parėdymu sumainyti vieto-

Į mis keli polieijos kapitonai Ir 
j leitenantai. 

Kapitonas Mas Daniu* r iš 
Desplaines nuovados perkel
tas į vidumiesti. I Desplaines 
pasiustas kapitonas ( iumey iš 
(Irand Crossing nuovados. 

Sumainyti vietom Xew Ci
ty nuovados kapitonas Zim-
mer ir Dcnu'ing nuovados ka
pitonas (lallery. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIO 
, KOLONIJŲ 

IŠ T6WN OF LAKE. 

Viena kar tą į metus būva 
taip laukiama, ta ip brangi 
š v e n t ė j Kr i s t aus prisikėlimo 
diena, a rba Velykos. Tą bran
gią šventę švenčia visas pasau
lis. Visose bažnyčiose būva iš
kilmingos apeigos. 

Šv. Krvžiaus bažnyčioje ant 
Town of Lake ir-gi buvo nepa
prastai Įspūdingos Velykų ap 

NUO ADMINISTRACIJOS, 

eigos. 

PO RINKIMU ALDERMA-

Praeitą antradienį dešimts 
varčiose — \ 8, 9, 12, 21, \% 
24, 26, 27, W 11 įvyko rinki
mai aldermanij. 

Anot pranešimu, rinkimuo
se laimėjo dabart inės miesto 
valdybos |>oIitikinė "maš i -

VISI GAISRININKAI SUTI 
KO P A S I L I K T I VIETOSE. 

Norėjusieji rezignuoti gais
rininkai galą-gale a tšaukė 
savo ])asiketinimus rezignuo
ti ir sutiko pasilikti savo vie
tose su $1,992 algomis per me
tus. J i e buvo reikalavę per 
metus $2,100. 

J i e sutiko pasiduoti arbi-
tracijos komisijos nusprendi
mui. Tą komisiją paskyrė 
miesto majoras. Komisija pra
dės išklausinėjimus balandžio 
1-9. 

PROHIBICIJOS VIRŠININ 
K A S GRŪMOJA GY
DYTOJAMS IR VAI

STININKAMS. 

Prohibieijiniu agentų virši
ninkas, majoras Dalrymple, 
andai kalbėdamas pagrūmojo 
" s l ap i e s i ems" gydytojams ir 
vaist ininkams. Sakė, kad už 
prohibicijos įstatymo .peržen
gimą jis juo? 
Įėjimus. 

sukimsiąs j ,ka-

NUBAUSTI 53 SALIUNI 
NINKAI. 

Federalis teisėjas Carpen-
ter per dvi dieni nubaudė pa
baudomis nuo .*>.*> ligi 500 dol. 
53 Cbicagos saliunininkus už-
p< įžengimą karės meto pro-
bibieijos istatvmo. 

P E T R A T I B F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAL E S T A T E I N S U R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
i i g u * P a r d u o d a La ivoHor tas 

N O T A R M L Š A S 
3249 So Halsted Street. Ch-cago. Illinois 

T E L C P H O N E B O U L E V A R D 611 

na. 
M 

Rinkinių metu >iiareštuota 
visa eilė žmonių — politikie
rių iigentų, už daromas sukty
bes balsavimuose. 

V I E N A S S U P L I E K Ė TRIS 
GIRTUS. 

Vienam t ruko makaulė i r 
mirė. 

Teatrėliu dainininkas Jo -
seph Mannc, silpnas vyrukas, 
užvakar ėjo su savo moteri
mi gatve Clark, vidumiestyj. 
Juodu užkabino t rys gir t i ne
naudėliai. Bjauriais žodžiais 
atsiliepė į moterį ir dar mė
gino ją nuo jo atskir t i . 

Manne užsistojo už savo 
moterį. Tuomet nenaudėliai 
puolėsi prieš jį. £»et Manne vi
sus Įveikė. Vienas iš- jų kriz-
damas ant šaligatvio persiskė-
lė galvą ir ant rytojaus mirė. 
J is vadinosi Travers \Vafsh. 
Kitu du policija suareštavo. 

Kuomet vakar ryte Mani e 
n uginTo, kad vienas jo užpuo
likas mirė, pats paspdavė po
licijai ir pasakė, kaip viskas 
j vyk o. 

Policija jį paliuosavo išga-
vusi pasižadėjimą nueiti į 
koronerio teismo tardymus, 
kuomet jis bus pašauktas . 

7 I N D U S T R I J A L I S T A I GA 
VO PO 40 M E T Ų K A 

LĖJIMO. 

Jie atrasti kalti ui žmogžu
dystę. 

Montesano, Wash., bal. 7.— 
P e m i a i miestelyj Centralia ar-
misticijos parodavimo metu 
paroduotojus užpuolė indus-
trijalistai4)olševikai. Nužudy
tas parodavimo vedėjas 
Grimm. 

Buvo suimta keliolika in
dustrijai istų.Kovo 13 dieną čia 
pasibaigė jų byla. Pris>iekus;e-
ji teisėjai 7 apkalt ino žmogžu
dystėje. 

Dabar iteisėjas Wilson vi
siems paskelbė bausmę. Kiek
vienas it* jų nubaustas kalėji
mu nemažiau po 30 metų ir 
nedaugiau po 40 metų. ' • 

Pabaigoje teisėjas atmetė 
reikalavimą atnaujinti bylą. 

Nubausti industri jal istai : C. 
Bland, B. BLand, J . Lamb, E. 
Varnett , J . Mclnerney, R. He-
eker ir. B. Smith. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

• BONUS 

5 vai. ryto, suskambėjus var
pams, žmonių prisirinko pilna 
bažnyčia. Nei kampo, nei kam
pelio nebuvo tuščio. I r takai 
buv«j pilni (žmonių, kad net stm 
ku buvo praeit i . Pr ieš 'pras ide
dant apeigoms, Seserys Naza-
rietės ilgą eilę sustatė mažų 
mergaičių ir bernaičių, parėdy
tų baltais drabužėliais, kurie 
kiekvienas rankoje laiEebaltas' 
lelijas, ir suvirsimi 60 mini-
strantų. Bažnyčią apšvietė 
daugybė žvakių ir tūkstančiai 
elektrikinių lempučių. 

Pras idėjo procesija. Paėmus 
kun. A. Skrypkai Šv. Sakra
mentą ir užgiedojus " P e r Ta
vo Šventę prisikėlimą, "praba
lo varpai , varpeliai, sugaudė 
vargonai ir #iš tūkstant i 
nės minios širdžių išsi
veržė džiaugsmo giesmė. 
Procesiją puošė daugybė mer
gaičių, vaikučių, ministrantų, 
vėliavos, kareiviai. Tokia buvo 
ilga eilė, kad aini galu susisie
kė.-

Apėjus t r is kar tus apie baž
nyčią, prasidėjo iškilmingos 
mišios, kurias laikė kleb. kun. 
Alek. Skrypko. 

Per mišias giedojo Šv. Ceci
lijos choras, vadovaujant varg. 
V. Daukšai. Tarpuose gražias 
giesmes solo giedojo varg. V. 
Daukša ir ponia E. Pieržin-
skienė. Duetą p-lė K. Rauclaitė 
su ponia E. Pieržinskiene. So
lo bari tonas p. S. Ambrazevi-
čia. Paskui due tą . jMiia E. 
Pieržinskiene su i>-le A. Kuš-
leikaite. Garbė varg. V. Dauk
šai. Šv. Kryžiaus parapi ja iš-
tikro gaji didžiuoties turėdama 
tokį chorą ir uolų vargoninin-

Pamokslą, pri taikinta tai 
šventei, sakė kun. X. Pakalnis. 
J i s yra gabus pamokslininkas. 
Klausyti jo pamokslų visados 
sueina daugybe žmonių. 

Visi altoriai , o ypač didysis, 
buvo labai išipuoštidaugybe gy
vomis gėlėmis, baltomis lelijo
mis. Tai darbas didžiai gerbia
mų seserų (vienuolių) Nazarie
čių. J o s ilgas valandas darba
vosi,' kad viskas kogražiausia 
iš rodytų. J o s papuošė kalėji
mą, grabą, visus al torius; per 
procesiją ir šv. mišias tvarkė 
vaikus, o ta tvarka buvo kogra
žiausia. Didelė, d i d e l # padėka 
joms priklauso. Mes negalime 
atsimokėti joms už tai. Tegu 
Augščiausias gausiomis malo
nėmis šimteriopai joms atlygio 
na. 

Ilgų, ilgiausių metų Šv. Kry
žiaus parapi jai . 

Alumnė. 

Kar t a s nuo kar to gauname 
ta i iš vienos, ta i iš kitos vie
tos nusiskundimų, kad ilgai 
negaunama pasiųstų knygų, 
kitoĮaų siuntinių, ,o kar ta i s i r 
laikraščių. 

Prašome savo prietelių ir 
rėmėjų turėt i kantrybės. Mes 
tame nekalt i ir negalime to 
dalyko pataisyti . 

Chicagos pačtoje t rūks ta 
darbininkų. Tenai nespėja iš
siųsti siuntinių į laiką, todėl 
jų ilgai i r negalite sulaukti . 

Galite pastebėti " D r a u g e " 
apgarsinimą, kad Chicagos 
pačta paieško darbininkų. 
Kaip grei ta i j i , gaus užtektiną 
darbininkų skaičių, ta i grei
ta i pasitaisys i r siuntinių ėji
mas. 

balandžio 9 d., šv . Kryžiau* 
parapijos svetainėje, 8 vai. va
kare. 

Narės i r nariai malonėkite 
atsilankyti, nes .daug ką naujo 
išgirsite, ką kliubas žada veik
ti. 

Fin. Rašt ininkas. 
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IR VEL IŠKILME! 
Lietuvoj ir Amerikoj (iarsi Artistė 

Une Babickaite 
* 

Rengia Antrą Spektaklį 

Nedelioj, balandžio 11 d., 1920 
Prasidės 8:15 vai. vakare . 

Scenoje 
Stato •MIRGA4 

Istoriška drama Kunigaikščio Vvtauto laiku. Vaidins išimtinai žymus 
Chieagos vaidylos. 

Central Music Hali, 63 E. Van Buren St. 
(Prie Wabash Ave., ten kur buvo pirma Spektaklis) 

Tikietai parsiduoda " D r a u g o " ofise, " N a u j i e n ų " ofise, Universal State Bank, 
Dr. (iraičuno ofise i r p a s Vaidylas. Visi isanksterbukite pasirengė į šį t ikros dai
lės spektaklį. 

KOMITETAS. 

• 

J* 
— 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 

Šv. Cecilijos giedoriu drau
gija laikys mėnesinį susirinki
mą balandžio !) d., 7:30 vai. va
kare, bažnytinėje svetainėje. 

(įiedoriai visi teiksitės atsi
lankyti, nes turime daug svar
biu reikalų, kuriuos būtinai rei
kia apkalbėti. Visi susieikite. 
nesi vėl noki t. 

Valdyba. 

PASPORTį BLANKAS 

P I I J D O M F : 

DYKAI. 

Balti*- Consultation Bureau, Ine. 
35 So. Dearl»om St. Chlcapo. 

Room 206 

K . - . . . . . . . . . . . . . .m . , g 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOLTS 

L U U V V U 
Gydytoja* ir Chirurgu 

P«rkel« savo gyvenimo vieta | 
Brigbton Park. 

••14 VV. 43rd Ntrr*t.. _ , 
Tel. McKinley SCI 

OflMM: 1757 VV. 47th §k, 
(47 Ir Wo*d gut.) 

Valandoa: 10 ryto lkl 1 po piety, «:I0 iki 
8:10 vakare NedAHomta 9 lkl 1S rytala, 

Tel. Boule\aru 160 

I 

ĮIHIIHHI»lllllimH»»MlllilĮllllillllllllllll 

Daug žmonių kreipėsi j "Drau
go" knygyne norėdami gntiti j -
vnirių "Gaspatliniu-Virėjų" arlia 
aiškiaus siikant knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokių knygą turime. Ji 
vadinasi: 

A T S I I M K I T E LAIŠKUS. 

n. ' 'Draugo'1 redakeijoje yra 
prisiųsti iš Lietuvos laiškai 
Mortai Kmieliauskienei nuo K. 
Markevieaitės iš Panevėžio, 
Jurgiui Luobeekiui i r Andriui 
Karaliui nuo Ju rg io Karal io i? 
Pagelumbiškio. 

s 

PRANEŠIMAS. 

Lietuviškas Teatrališkas 
Kliubas " L i e t u v a ' ' laikvs mė-
nosini susirinkimą pėtnyeioj. 

"VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų . . . . $1.25 

su apdarais $1.50 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 
' ' M E I L Ė S GALYBfi" 

Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdarų 45c. 

Užsakymus siuskite šiuo adresu 

"Draugas'' Publ. Co. 
1800 W. 46 Str., Chicago, UI. 
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DR. S, MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vtet* 
8252 So. Halsted Str. 

Valandos: nuo 9 lkl 11 ryte: nuo J lkl 
4 po pietų: nuo 7:30 lkl 8:10 vakare 

Telefoną* Yarde *M4 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL 4:30 lkl 7 v. vak. 

Telefono* Drover 7*4* 

t ^ C A i * . 

Telefonas Pullmfln f f 
DR. W. A. MAJ0R 

GYBYTOJA8 BR 
OHIRURGAU 

OttBMA 11711 MichJifmn A r e 
Adynoa 8:8t iki » išryto — t iki 

J J po >ietų — «:*# Iki «:»• •akare. 
Nedėllomls nuo 10 iki 11 lfiryto 

I 
- — y 

S. D. LACHAWIQ 
Lietu vys Graborlus patarnauju, laido

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

2314 W. 23 PL Chicago, 11). 
Tel. Ganai t l M . 

į V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS • 
Ofisas Didmiesty]: 

29 South La Salle Street ]̂  

a • 
I 
M 
I 
I 

I 
I 

M O V 

Jeigu išsirinkau sat# nauja pagyvenimo vieta 
ar hizuio, prauešk uiums d a b a r kad 

Permainytume Tave Telefoną 
Mes reikalaujame trisdešimts dienu iškalno 
jeigu manai kraustyt is tarpe 

Balandžio 15 i r Gegužio 15-tos. 

Lengviausias būdas pranešimo tai telefonuok. 
šaukiant Offieial 100 — dykai. 

Chicago Telephone Company 

Kambaris 324 
Tel. Central 63»0 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4881 

I • • 
I • • 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadienį nuo 7:30 Tai. 

vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 82ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Lroan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P. Baltutis, Rast., B. SckJeckis, Iždin., 
3327 Union Avenue. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Avenue. 

) 

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

Ramp. 49 Gourt 
Res. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
• • » i » i » i » » i » • • » • » » » « » » — » ^ B l I 

8 5 — 

Resid. 93S So. Asniand Blv. Chlcago 
Telefonas Haymarket 3544 

DR.A .A .R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specljalistas Moteriškų. Vyrišku 
Vaikų ir visu chroniškų ligru 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Ohicago 
Telefonas Drover 4̂M»9» 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 •ak. Hedėliomia ĮO—13 A 

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

DIDŽIAUSIA Į lETttVlSH KRAUTUVE f;HICA6QJE 

ĮĮĮiyj 

. PBARL QUBBN KONCBRTINA 

NtMOKĖSl PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iŠ didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausia, kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. TJžlaikom visokius laikrodžius, žiedus, filiubi-
nius ir deimantinius; 'gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysciiį. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia, Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., OHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 

» , 
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