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Carranzai, Matyt, Prisi
eis Bėgti iš Meksikos 

MEKSIKOJE LIEPSNOJA i MAIŠTUS KELIA CARRAN 

TIK KELI DIDŽPELNIAI 
NUBAUSTI KALĖ-

JLMU. 

Kiti. sako, Dusią patraukti 
teisman. 

REVOLIUCIJA. ZOS KAREIVIAI. 

Visa šalis pakjla prieš auto
kratą prezidentą. 

Washington, bal. 21. 
Gauta čia žinių, kad revoliu
cijos liepsna pakilusi prieš 
Carranzą plečiasi su visu 
smarkumu. Pačiai Meksikos 
sostinei grūmoja pavojus. 

Šiandie visgi dar nėra tik
rai žinoma, ar Carranzą kiek 
storais prieš ošiančią revoliu
cija, ar jis gins sostinę Mexi-
co City, ar bėga laukan. 

IŠ v:sako matosi, kad jam 
prisieis dumti iš tos šalies,, 
kurią taip baisiai pavargino. 

Revoliucija pradžią ėmė So-
nora valstijoj. Dabar paskui 
aną pakelia revoliuciją prieš 
Carranzą visa pietinė ir vaka
rinė Meksikos dalvs. Revoliu-
cijos liepsnos plečiasi ir ant 
šiaurinės dalies. 

Taigi Carranzą suimamas 
ant kart iš trijų šonu. Prieš tai 
ne bi kam galima butu atsi-
l u i k y t i . T u o Jnbja i i s '^C <» n i n -
sai, pasižymėjusiam savo ne
girdėtais žiaurumais. 

(len. Obregon, kandidatą- į 
Meksikos prezidentus, atsidū
rė j revoliucijonierių teritori
jas. Tenai jis organizuoja ar
miją su tikslu pulties prieš 
sostinę. Nestebėtina tad bus, 
jei artimiausiomis dienomis 
Carranzą išdums iš šalies, sos
tinės. ( 

Revoliucijos tikslas — nors 
kartą patvarkyti šalį nuvertus 
autokratini prezidentą. 

Agua Prieta, Sonora, bal. 21. 
—Vietos mi Ii tarinė stovykla 
praneša, kad Sonoros armijai 
veikimas prieš Carranzą vi
sais šonais kuogeriausia vyk
sta. 

Vietos Sonoros kariuomenės 
vadas, gen. Pina, praneša, 
kad Santa Rosalia, Cbilmabua 
provincijoj gen. Urbalejo su 
savo kariuomene pakilo prieš 
Carranzą ir pradėsiąs veikti 
Sonora reikale. 

Urbalejo savo kariuomenės 
būryj, sakoma, turis 400 va-
qui indijonų. 

Gauta žinių, kad ir kitose 
vietose Cltiliuabua* provinci
joj Carranzos kariuomenė ke
lianti maištus. 

Didi svarba pramatoma So-
nprai iš gen. Urbalejo veiki
mo. ,Xes jis lengvai gali su
trukdyti Carranzai kariuome
nės siuntimą ant Sonora. J is 
toj provincijoj gali perkirsti 
susisiekimus carranzfstams. 

<;^p. Flar« k a r i u o m e n e 
savo keliu pasekmingai briau-
jasi ant Mazatlano, svarbaus 
Sinaloa uosto. 

PROTESTUOJA TEXASO 
GUBERNATORIUS. 

Austin. Tex., bal. 21.—Texas 
valstijos gubernatorius Hobby 
pasiuntė valstybės departa-
montaii, AYasbingtone, aštrų 
protestą prieš norėjimą per 
šią valstiją praleisti Carran
zos kariuomene. 

Pakilę Nepasitenkinimai Talki
ninkų Taryboje 

Washington, bal. 21. —Prieš 
senato suokom itetą, kuris ve
da tardymus avalinių pabran
gimo klausime, buvo pašauk
tas liudyti generalio prokuro
ro asistentas Ho\vard A. Figg. 
Jis buvo paklaustas: 
i'Kiek didžpelnių (profiteri-
ninkų) nubausta sulig Leve-
rio įstatymo?" 

"Apie 1,200 jų suareštuo
t a " , atsakė advokatas. "Apie 
350 apkaltinimų sugrąžinta.." 

" A r daug didžpelnių papuo
lė kalėj iman!" klausė senato
rius Pomerene. 

"Apie 25 ar 80", gauta at
sak inąs . ' 

Senatorius McXary paskui 
paklausė advokato Figg, ar 
jam yra žinoma apie praneši
mą, kad vienas gyvulių sker
dyklų savininkas didele kieky
bę skurų turi sukrovęs pieti
nėse valstijose ir tas skuras 
palaikąs nuo turgaviečių. 

Prokuroro asistentas atsakė, 
kad tame klausime jis nedaręs 
tardymų, bet tai atliksiąs. Pa
reiškė, kad daugelis didžpel
nių bus surankiota ir prista
tyta prieš grand jury per se-

•!...,..s:.is t r i sdeš imts (iienij. 
Iš darbo statistikų biuro 

pranešta, kad per praėjusiu 
du mėnesiu atpigusiu 22 mais
to produktu. Bet atpigusiu tik 
šešiomis dešimtomis dalimis 
nuoš. ir tik abelnam pardavi
me. 

Medžiaga namams statyti 
pabrangusi daugiau 8 nuoš. 
xį menes j , negu kaip yra bu
vę vasaryj. Drabužiai trupu
čiuką atpigę. Bet drabužiai 
vienerių metų laikotarpiu pa-
brange 64 nuoš. 

MATYT, BUS/ ATIDĖTAS 
"PASIKALBĖJIMAS" 

SU MARSU. 

Tam tikslui atsiranda visokių 
kliūčių. 

PRANCŪZIJA NORI PANAI 
KINTI PERTEKLIAUS 

DAIKTUS. 

Bus uždrausta įsigyti tokius 
daiktus. 

Omaha, Nebr., bal. 22. — 
Kaip rytoj, bal. 23 d., planeta 
Marsas turi rasties arčiausia 
žemės, nes tik už 48 milijonų 
mylių. 

Čia žinomas balionistas Leo 
Stevens turi paruošęs milži
nišką balioną, su kuriuo nori
ma pasikelti augštyn į padan
ges nors dešimtį angliškų my
lių ir iš ten telegrafuoti į Mar-
są... 
Jyadangi Stevens.su tokia ne

paprasta telegrafija nesusipa
žinęs, nes jis yra tik balionų 
ekspertas, tad susisiekimo su 
Marsu darbą apsiėmė atlikti 
vienos kolegijos profesorius 
Tadd. 

Bet šis laiku neatsiliepia pa
le vietiman ir, turbūt, sumany
mas bus atidėtas paskiau, kuo
met Margas pradės tolinties 
nuo žemės. 

Pasikelti didelėn augštumon 
oran reikia specijalių prietai
sų. Xes augštai oras yra sky
stas ir dūsavimui reikalingos 
priemonės. Antras daiktas, 
tai reikia didelės drąsos. Nes 
jei tokioje augštumoje pakilus 
ba l ionas p**!e&t«lttj, k u r tuo
met sve ikas d ingsi , tuo lab-
jaus, jei atsisakytų dar tar
nauti žemyn nusileidimo prie-
taisos. 

Visais žvilgsniais sumany
mas visgi svarbus. Ypač mok
slui jis reikalingas. Neg butų 
ištirta atmosfera didelėje aug
štumoje. 

Paryžius, bal. 21.—^Prancu-
zija per eilę metų turės gy
venti ir apsieiti kuoprnsčiau-
sia, kad pakilti iš karės sko
lų ir nupuolusio užrubežiuose 
kredito. Visokio pertekliaus 

j daiktaį bus uždrausti įvežti 
ir cia įsigyti. ' 

Kabinetas aptars J r pažy
mės, kokie daiktai ir maistas 
turi but priskaitomi prie per
tekliaus eilės. Su tais daiktais 
ir su tuo maistu tad turės per
siskirti ilgam laikui Prancūzi
jos gyventojai. 

Kalbama, kad ant pertek
liaus daiktų bus uždėtos mo-
kestys, siekiančios 140 nuoš. 
jų vertės. 

šiandie Prancuzijon prista-

Pakilo Nesutikimai Latvių 
su Lenkais 

GERAI LATVIAMS, KAD 
SUSIDĖJO SU LENKAIS. 

Lenkai prajovus veikia ir 
Ukrainoj. 

Ryga, Latvija, bal. 16 (su
vėlinta).—Latvių laikraščiai 
čia karštai diskusuoja apie 
vietos naujo lenkų pasiuntinio 
andai išreikštą pasididžiavi
mą apie Lenkijos rubežius. 

Latvių spauda begalo sujau
dinta to pasiuntinio išsireiški
mais, bifk Letgalija (kurią 
lenkai pavadina "Wscbodnie 
Jnflanty Polskie"J prik rau
santi ne kam kitam, bet Len
kijai, ir kad lenkai nepripažį
stą latvių padarytos taikos su 

tomą daug be jokio reikalo gė-! bolševikais, jei latviams bus 
ių iš Anglijos, įvairių vaisiui pripažinta Letgalija. 

Laikraščiai reikalauja, kad iš Belgijos, plunksnų iš Olan
dijos, šilkinių ančių iš Ameri
kos, kitokių brangių ir berei
kalingų daiktų iš kitur. 

Ypač prieš šilkines autes 
daug trukšmo keliama val
džios sferose. Nes galima vi
suomet apsieiti su paprasto
mis autėmis. Tas, sakoma, bu
tų pigiau ir pačių žmonių ki-
š o n i m n s <lnu.£r s v e i k i a u . 

VEIKIAI BUS PALIUOSUO 
TI RUSAI IR VOKIE

ČIAI NELAISVIAI. 

CHICAGOS APYLINKES 
PALIETĖ VĖTRA. 

Vanduo užliejo daugelį namų. 

BERLYNE SUAREŠTUOTA 
DAUG SUOKALBININKŲ. 

NESUTIKIMAI DIDĖJA 
TARPE PRANCŪZŲ 

IR ANGLŲ. 

Anglija stato Vokietijai 
milijardų markių. 

60 

San Rėmo, Italija, bal. 21.— 
Tarpe* Anglijos ir Prancūzijos 
premjerų — Lloyd George ir 
Millerand, gal šiandie bus su
kryžiuoti kalavijai svarbiau
siam'klausime, būtent, prave-
dime Yeisailleso taikos sutar
ties. 

Nusitikimų priežastis, trum
pai imant, yra ta: 

Anglija stovi už tai, kad 
taikos sutarties sąlygas Vo
kietija pildytų sulig savo ga
limybės, be priverstinumo, be 
pavartojimo prieš ją militari-
nių spėkų. f 

Prancūzija gi stovį už tai, 
kad Vokietija sutarties sąly
gas pildytų žodis žodin, kaip 
pažymėta pačioje sutartyje. 
Kitaip prieš ją reikia pavar
toti spėkas. 

Šitam klausime svarbiausia 

pakilę nesutikimai ir nežinia, 
kaip tai visa pasibaigs. 

Nori paskirti karės atlyginimą 

Kitas svarbus klausimas, tai 
karės atlyginimas, kokį Vo
kietija turi išmokėti talkinin
kams. 

Originalėj taikos sutartyj 
nepažymėta tikroji suma, kiek 
Vokietija tikrai turi išmokėti 
ir kuomet baigti tą išmokėji
mą. 

Prancūzija tą atlyginimą 
skaito ligi 100 milijardų mar
kiu. Tuo tarpu dabar Angli
jos premjeras, paremiamas 
Italijos premjero, nori nusta
tyti tą sumą ligi 60 milijardų 
markių. 

Kiek žinoma, Prancūzija 
bus tam priešinga. Del šito » 
vėl naujas nepasitenkinimas. 

Bet tai ne viskas. 

Su tuo nepasitenkinimu vis
kas nepasibaigia. Kiek žino
ma, taryboje bus ^aptartas 
klausimas prancūzų veikimo 
Vokietijoje nesiklausus talki-

Londonas, bal. 21.—Aną die
ną Berlyne, anot pranešimų/ 
susekta militaristų suokalbia-
vimas prieš dabartinę vyriau
sybę. Daugelis lyderių suar
eštuota. 

JAPONAI PALAIKO SIBE 
RIJOS MIESTUS, 

Vladivostokas, bal. 21.—Ja
ponijos kariuomenė rytinėj Si-
berijoj apvaldė visą eilę mie
stų ir tuose įvedė karės val
džią. Rusai revoliucionieriai 
slapstosi arHmose kalvose. 

Copenhagen, bal. 22. Gegu
žės mėnesyj bus paliuosuoti 
visi Vokietijoje rusų karės 
nelaisviai, gį Rusijoje — vo
kiečių karės nelaisviai. 

Tuo tikslu parbaigtos tary
bos. 

Vokietijoje šiandie yra 170,-
000 rusų nelaisvių, gi Rusijo-

Užpraeitą naktį Obicago 
palietė smarki vėtra k-u griaus-
mais. Daug nukentėjo šiauri
nės miesto apylinkės. Vanduo 
užliejo daugelį namų, nuvertė 
geležinkelių pilimus, sutrauki 
telefonų vielas. 

Vakar per visą dieną žmo
nės valėsi, taisėsi, džiovinos! 
nuo permirkime 

n 
je — 20,000 vokiečių nelais
vių. 
Sutartyje paliuosuotiems ten 

ir kitur nelaisviams leidžiama 
sulig, noro: vokiečiams apsi
gyventi Rusijoje, gi rusams 
Vokietijoje. 

lasai .pasiuntinys oficialiai 
praneštų, ar jis įgaliotas savo 
vyriausybės tokius niekus 
tauškyti. Reikalauja, kad len-
Lai atsiimtų tą pasiuntinį, gi 
lenkų kariuomenė tuojaus ap
eisiu Let gali jos plotus, kai]) 

apie tai buvo sutarta pri-.> už-
pulsian-t bolševikus. 

Lenka i ne t eks sva jo jamų 
rubežių. 

Lenkų-latvių susikirtimas, 
kurs prasidėjo visai netikėtai, 
kiek žinoma turi artimus są
ryšius su latvių-bolševikų ve
damomis taikos tarybomis 
Maskvoje. 

Kiek žinoma, bolševikai su
tinka Letgalija pavesti Latvi
jai. Tuomet, lenkai jaučiasi. 

• 

netektų savo svajonių apie ru
bežius iš 1772 metų. 

Latvių diplomatai ir sako, 
kad todėl lenkai nusprendė net 
nepripažinti latv ni-bolševikų 
taikos. 

Lenkų darbai Ukrainoj. 
Ukrainų atstovas Latvijoj, 

M. Sodoroiny, buvęs ukrainų 
nacijonalės armijos generolas, 
šiandie indomių žinių#padavė 
apie lenkų valdžią Ukrainos 
žemėse, kaip tai Volinijoj ir 
Podolijoj. 

"Priešingai padarytai san
tarvei ," sakė jis, "lenkai uk
rainų valdžios narius suareš
tavo, savo lenkišką kalbą pa
skelbė priverstina visiems kal
ba net tokiose vietose, kur 
lenkų gyventojų yra vos vie
nas nuošimtis. Kad tuo tarpu 
lenlfų apšauktuose " lenkiš 
kuose" apskričiuose lenkų Be
bos daugiau 12 nuošimčiu 

Ukrainai neturi baimės. , 
"Mes nei kiek tečiaus nesi-

bijome tų lenkų imperialisti
nių žygių ir pastangų. Nęs 
mes gerai žinome, kad lenkai 
negalės ilgai šeimininkauti 
iT44.raiiK>,j; J u o s išprnis i? l ' k -
rainos ukrainaj valstiečiai." 

Ukrainos pasiuntinys to-
liaus sakė, kad šiandie jo ša
liai būtinai yra reikalinga 
pradėti prekybą su pasauliu. 
Ukraina turi daug javų ir 
ftios gali eksportuoti kadir 
tuojaus. Kuomet nuo bolševi
kų bus atimta Odessa. tuomet 
ir bus pradėta prekyba, pa
reiškė pasiuntinys. 

BAIGIASI STREIKAS. 

LONDONO LAIKRAŠTIS 
INTARIA DE VALERĄ. 

Sako, jisai rengiąs revoliuciją 
Anglijai. 

Rymas, bal. 21. — Italijos 
vyriausybė nusprendė suma
žinti savo armiją ligi dešim
ties korpusų, kaip yra buvę 
taikos laikais. 

ninku. Sakoma, Prancūzija iš-
naujo stovinti už tai, kad jos 
pavienis veikimas prieš vokie
čius nebūtų varžomas. 

Vakar augščiausioji taryba 
visą laiką praleido svarsfant 
Turkijos klausimą. Sustatytos 
turkams taikos sąlygos. Bet 
tos neskelbiamos viešai. Bus 
paskelbtos, kuomet turkams 
bus induota taikos sutartis. 

Londonas, bal. 21. — Vietos 
laikraštis Kvening Standard 
vakar ilgu straipsniu paskel
bė didelę čia sensaciją. Sako, 
Anglijos vyriausybė šust kusi i a i k a s k l a ike tylėjimą, paga-
platų suokalbį. Sulig to, bir- i į a u s p r a ;bilo ir padavė savo 

revoliucijon, surinkęs gražų 
fondą Ne\y Yorke, apie dešim
tį milijonų dolierių. Lygiai 
daromos pastangos iš Ameri
kos Airijon pasiųsti nemažą 
kiekybę ginklų. 

Žinomas Burns, buvęs pre
kybos tarybos prezidentas, 
kurs su karės pradžia atsista-
t y din o iš kabineto ir visas 

želyj turėjo but pakelta revo
liucija Airijoj, Kanadoj ir 
Egipte. , 

Laikraštis pareiškia, kad 
vyriausybė turinti tikrų infor
macijų, jog to suokalbio visas 
lizdas esąs de Valeros ofise, 
Ne\v Yorke. Iš ten revoliuciji-
niai agitatoriai išsiuntinėta po 
įvairius mestus Su v. Valstijo
se, Indijoj, Kanadoj ir Egipte. 

Sako, gabenami ginklai 
Airijon. 

Pakilę pasakojimai tokie, 
jog. de Valerą, ruošdamasis 

nuomonę apie suirutes Airijo
j e 

Gali but dar aršiau. 
" Je i 1914 metais savyvalda 

butų buvus įvesta," jis pasa
kė, "Airija šiandie butų kuo
ram i ausi a šalis. Šiandie gi pa
dėtis gana bloga. Ir gali but 
dar blogiau." 

Londone pasklydusios ži
nios, kad Airijon gabenami 

•ginklai. Vyriausybės atstovas 
parlamente pranešė, kad vy
riausybė apie tai neturinti ži
nių. 

Vakar geležinkelių streiki
ninkų vadai susirinkime nus
prendė atšaukti streiką, nes 
neturį jėgų kovoti prieš vy
riausybę. Bet pirm to kaip 
šiandie turi įvykti pačių strei
kininkų susirinkimas ir tuo 
klausimu bus balsuojama. 

Ant geležinkelių padėtis 
gryžta normai ėn vagon. Į 
stockyardus vakar galvijų 
pristatyta tiek,* kiek norma
liais laikais. 

Tik visas vargas, kad nėra 
anglių. Geležinkeliai negreit 
suspės pristatyti reikiamą 
'kiekvbe to kuro. 

GATVEKARIŲ DARBININ
KAI STOVI UŽ AUGŠ-

TESNĘ UŽMO-i 
KESTĮ. 

Pareikalaus valandoje $1.(K)— 
$1.04. 

TORNADO PIETINĖSE 
VALSTIJOSE, 

Vakar kai-kurias pietines 
valstijas, kaip tai: Mississi-
ppi, Alabama, Tennesee ir 
pašalines palietė baisi vėsu-
ia, vadinama tornado. 

Žuvo arti 100 žmonių. Keli 
šimtai sužeistų. Daug miestų 
ir miestelių apgriauta. Daug 
namų vandeas užlieta. 

Aną vakarą gatvekarių kon
duktoriai ir motormanai tu
rėjo susirinkimą. Susirinki
me nubalsuota pareikalauti 
augštesnės užmokesties. 

Šiandie senesniems darbi-
ninkams valandoje mokama 
67c. Šitie nori, kad jiems butų 
mokama $1.04. Jaunesniems 
konduktoriams ir motorma-
nams mokama valandoje 65e. 
Jie nori $1.00. 

\]i kelių,dienų darbininkų 
unijos valdyba tuos reikalavi
mus paduos gatvekarių kom
panijai. Unijos su kompanija 
padarytas sutarimas pasibai
gia su ateinančio birželio 1 
diena. 

Ir vėl turės pabrangti važi
nėjimas gatvekariais. 

NUŠAUTAS DETEKTIVŲ 
INSPEKTORIUS. 

Dublinas, bal. 22. — Čia iš-
pašalų užpultas ir nušautas 
anglų detektivų inspektorius 
Dalton. 

VOKIEČIŲ KOMUNISTŲ 
SUOKALBIA VIMAS. 

Munich, bal. 22. — Tvii 
ves Niederscboenefelde ka
me, kur laikomi komun, 
susektas suokalbis prieš de 
bartinę Bavarijos vyriausybę. 

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

http://DK.-ll-C.AS
http://Stevens.su
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LIETUVIU KATALIKU DIENRAiTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną Išskyras nedėldienlus. 

P K L M M E K ATOS K U.N A 
OHICAGOJ IR UtSlENYJE: 

Metams t « 0 0 
Pusei Mttų xs±z *•&<> 

6UV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"Draugias" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, m . 

Telefonas McKinley 0114 

Del Voldemaro laiš
ko Simpsonui 

Iš Lietuvos Minijos gavome 
šitokį laiške. 

LIETUVOS MISIJA 
(Lithuanian Missioii to U. S.) 

257 W. 71st Street 
New York, N. Y. 

Balandžio 16, 1920. 
" B r a n g o " Redakcijai, 

1800 W. 46tli St., 
Chicago, 111. 

Gerbiamoji Redakcijai: — 
Šiuomi prašau patalpinti 

savo laikraščio skiltise šį pa
aiškinimą, • dėlei tilpmsio 
" D r a u g e " (N. 88) straipsnio 
44Del prof. Voldemaro laiško.' 

Tame straipsniuje primėto
ma Lietuvos Atstovybei arba 
Lietuvos Misijai, jog ar At
stovybė ar Misija sąmoninsią i 
yra neprisiuntusios profeso
riui Bučiui kopijos laiško, ku
rį buvo profesorius Voldema
ras pasiuntęs profesoriai 
Simpsonui. 

Ten pasakoma, jog Misija 
ar Atstovybė p. Voldemaro 
laišką prisiuntė, bet pridėtos 
prift laiško kopijos neprisiun-
tė. Tol i aus nurodoma, kad 
prof. Buėys tuojau s nurašęs 
į Misiją laišką melsdamas pri
siųsti minėtąjį kopiją, bet Mi
sija nė kopijos nepri.>iuntusi, 
nė atsakymo nedavė. Paga
liau* nupasakojama, jog Kun. 
Mironas, kurs vežęs diplomą 
tinės korespondencijos maiše
lį, sakėsi skaitęs tą profeso
riaus Voldemaro laišką prie 
prof. Simpsono ir matęs, jog 
tame laiške nėra nėkuome nu
sidėta Lietuvos nepriklauso-
mybei. Iš tokio pasakymo ga
lima numanvti, kad Kun. Mi-
ronas net matęs tame maišely
je tą. nelaimingą kopiją laiš
ko, kursai prof. Voldemaro 
buvo Simpsonui parašytas. 

Bet ištiesų štai kaip buvo. 
> 1. Misija yra gavusį uždeng
toje vokoje laišką prie prof. 
Bočiaus įr tuoj ttj laišką jam 
išsiuntusi. Kas ir apie ką ra
šo Kun. Bučiui, Misija nė ži
noti negalėjo. Jeigu prof. Vol-
demara> tame laiške prie pro
fesoriaus Bučio rašo, jog jis 
prideda prie savo laiško ir 
kopiją laiško, kurį jis buvo 
profesoriui Simpsoni.ui para
šęs, tai tik toj uždengtoje vo
koje ta kopija ir tegalėjo bū
ti. Apie tat kad laiškas gautas 
uždarytu, lyg tyčia nieko ne
sakoma. Sunku rods butų ii* 
prileisti, kad prof. Voldema
ras rašydamas privatinį prof. 
Bučiui laišką, siųstų dar at
skirai Misijai ar Atstovybei 
savo laiško prie prof. Simp
sono. kopija ir įsakytų Misijai 
tą kopiją pasiųsti prof. Bu

čiui. Bet profesorius Bučys 
taip yra pamanęs ir net tuo-
jaus parašęs laišką Misijai, 
tik gaila, jog Misija jdkio pa
našaus laiško nėra visai ga
vusi ir todėl negalėjo nė atsa
kyti ant to laiško. 

2. Visa diplomatinė kores
pondencija drauge su laiškais 
privatiniais buvo uždaryta 
vienoj didelėj vokoj ir todėl 
patsai tos vokos gabėtojas 
Kun. Mironas negalėjo maty
ti, kas ten yra, negu tik jeigu 
yra buvęs prie to korespon
dencijos sudarymo. 

3. Nė kunigo ^Lirono atvež
toje, nė kitais keliais gautoje 
korespondencijoj jokio kopijos 
Voldemaro laiško rašyto pro
fesoriui-Simpsonui nėra ir nė-
kados nebuvo. Tą kopiją rei
kia paprašyti nuo paties prof. 
Voldemaro,- o slėpti ją jokio 
tikslo pas mane nekados nebu
vo ir absolutai būti negalėjo. 
O tuo tarpu kiek visokių spė-
liuojimų... 

Tar t iek dėlei fakto pataisy
mo. 

Su pagarba, 
Jonas Vileišis, 

Liet. Misijos Pirmininkas. 
16. IV. 19?0. 

Prie p. Vileišio žodžio turi
me pridurti, kad 17 kovo,'1920 
m., išsiuntėme šitokį laišką: 
*\J. M. Ponui Jonui Vileišiui, 
Lietuvos Misijos Pirmininkui, 
257 \Vest 71 street New York, 
X. Y. 17 kovo 1920. Gerbiama
sis Tamista: Per Lietuvos Mi
siją New York e gavau p. A. 
Voldemaro laišką, kuriame jis 
sakosi pridėjęs kopiją savo 
rašto, įduoto prof. Simpsonui. 
Tos kopijos nebuvo laiške, 
kurį Tamistos teikėtės man 
prisiųsti ir už kurį esmi dė
kingas. La>bai džiaugčiausi, 
jei greitu laiku galėčiau gauti 
tą kopiją. Su augŠta pagarba 
kun. P. Būrys." 

P-nas Vfleišis sakosi nega
vęs to laiško. (Jai jam jo sek
retorius ir neįteikė, bet iš 
" D r a u g o " raštinės tas laiškas 
tapo įteiktas Chieagos krasos 
valdininkui 17 kovo, apie 2 
valandą po pietų. 

Nuo 17 kovo iki 13 balan
džio praėjo 27 dienos. Per tą 
laiką " D r a u g o " redakcija 
neteko vilties gauti atsakymą 
iš p. Vileišio, todėl ir patalpi
no Voldemaro laišką su re
dakcijos pastaba* 

Toje pastaboje redakcija pa
žymėjo faktą, paminėtą prof. 
Voldemaro laiške, būtent, kad 
kopija laiško Simpsonui pri
dėta prie laiško kun. Bučiui. 
Prie to pažymėjo dar eile 
laktų: būtent: 1) kad tos ko
pijos nebuvo voke, gautame 
" D r a u g o " redakcijoje. 2) kad 
tas vokas ėjo per Lietuvos 
Misijos rankas Xew Yrorke. 
3) kad Misija užklausta apie 
tą kopiją ilgai nedavė atsa
kymo. 

Pažymėjusi tuos visus fak
tu- " D r a u g o " redakcija ne
darė nei kokių išvadžiojimų 
apie Lietuvos Misiją ir jos 
Pirmininką, kaip nedaro nei 
dabar. 

Nedavusi pati matyti taip 
svarbaus Lietuvos istorijoje 
laiško, " D r a u g o " redakcija 
kreipėsi prie tų, kurie buvo jį 
skaitę. Kun. Mironas buvo jį 
įkaitęs ir " D r a u g a s " savo 
skaitytojams padavė kun. Mi
rono nuomonę apie tą laišką. 
Tą minėdamas " D r a u g a s " ap
sėjo atsargiai, nes pasakė tik 
tiek kiek buvo girdėjęs, nuo 
kun. Mirono. Tas buvo atve
žęs maišelį su Voldemaro lai
šku, bet nebuvo sakęs kas. ta
me laiške yra. " D r a u g a s " 
kun. Mirono liudijimą atkar
tojo nepridedamas neį trupu
čio. 

D R A U G A S 
5 = m 

Ketvirtadienis, bal. 22 1920 

Vis Vardan "Darbo Žmonių" Geroves. 
• m • p m— I I m\ i m • 

Ai tie "darbo žmonės." Kojme ir džiaugkitės, nes jau da-
nepridirba ir neprirašo vardan j bar jums darbą duoda jųs pa
jų gerovės. Bolševikai vardan 
jų gerovės viską stengiasi pa
grobti į savo rankas, niekam 
jokioa nuosavybės, nei "darbo 
žmonėms" nepalikdami. J ie ir 
pačius darbo žmones paėmė į 
savo nuosavybę, "globą" ir 
juos užlaiko kaip arklius, mu
lus ir kitokius darbinius gy
vulius. Duoda šiokio tokio nmi 

čių žmonėts, o ne kapitalistai." 
Bandys darbo žmogus ką pasa
kyti, tai /raudongvardietis tuoj 
mokės burną uždaryti ir vis 
tai bus darbo žmonių gerovei. 
Gražus žodžiai, bet karčius 
daiktus jais vadina. Girdi, Ru
sijos darbo žmonės nepriaugę 
gyventi "marksiniame roju
j e , " už tat juos socijalistų bol-

sto pavalgyti, atsigerti, dar pa-1 ševikų valdžia ir pasižabojo. 
stoge, o prie darbo varo ten Gavę valdžią socijalistai men-
kur nori ir kada nori, nes dar
bo žmogus yra valdžios nuosa
vybė, o ne liuosas darbininkas, 
kuris galėtų pasirinkti sau tin
kamą darbą ir vietą. Įdomu 
butų žinoti, kokiose triobose 
gyvena bolševikiškoje Rusijoje 
darbo žmonės, o kokiose jų 
"globėja i" komisarai su rau-
dongvardiečiais. Butų gera pa
tirti, kaip maitinasi "globė
j a i , " o kaip maitina darbo 
žmones. Ateina žinių, kad 
Trockis, Leninas ir kiti aug-
štesnieji komisarai važinėja 
specijaliuose traukiniuose, ap
statę savo asmenis visa gauja 
sargų palydovų. Už tai. daro
ma "darbo žmonių" gėrovei. 
Butų nebloga, kad darbo žmo
nės patirtų bolševikišką "bro
lybę ir lygybę." Lietuvoje pa
tyrė ir nepamėgo. 

Menševikai kaip lietuviškie
ji "Nauj ienų" ir "Kele iv io" 
skaitytojai taip-gi vį^ką dirba 
"darbo žmonių gerovei." 
Jiems niekas daugiau nerupi, 
tik iškovojimas darbininkams 
geresnio būvio. J ie vardan 
darbo žmonių gerovės smerkia 
bolševikus. Tie, mat, negeri: 
jie viską pasjima sau, niekam 
nieko nepalikdami. Menševi
kai, sakosi, kas kita busią ge
resni. Jie |>asiims 99 dalis, o 
vieną šimtinę dalį paliks darbo 
žmonėms. Veidmainiai! Koki 
jų broliukai l>olševikai, toki ir 
jie patys. Pamatę, kad Lietu
vos žmonės neapkenčia bolše
vikų, ky t moliai virto iš bolše
vikų menševikais ir danu rū
pintis darbo žmonėmis ir pirš
tis lietuviams su savo "mok
slu," tvarka ir globa. Gi ji ne
bus geresnė už bolševikų. Dar
bo žminėms ir čia teks kartu
mų. Visiems gerų vietų neiš
tektų. Jąs užimtų daugiausia 
žydai, kaipo artimiausi menše
vikų vadų giminės ir labjau ap
sišvietę ir nemėgstanti sunkes
nių darbų dirbti. Darbo žmo
nėms pasakytų "nu , mes pri
vargome iki tąs vietas del jus 
gerovės pasiekėme, dabar jųs 
dirbkite, kur mes jus paskirsi-

ševikai taippat išras, kad dar
bo žmonės nepriaugę naudotis 
jų rojumi, ir pažabos kokiu 
nors būdu. Lietuviai darbo 
žmonės ne ką daugiau priaugę 
prie socijalistų rojaus, tat ir 
juos pasistengtų pasižaboti, 
kaip Rusijoje. Ir tai butų dar
bo žmonių gerovei. Pagyvensi
me, patirsime, 

Lietuviai liberalai laisvama
niai taip-gi suskato darbuotis 
vardan darbo žmonių ir visuo-
menėa gerovės. J ie giriasi ge
riausia viską padarysią. Jie 
konfiskuosią (atimsią) bažny
tines žemes, kurią prie neku
riu parapijų bažnyčios yra pa
likta šiek tiek daugiau, o prie 
kitų nesusiras nei šešių margų. 
Tąja žeme jie padarysią labai 
daug gero darbo žmonėms ir 
visuomenei, taip skelbia viešai, 
o savo mintyje priduria ir ftf* 
Jie sau mano, "kur mes varg 
šai pasidėsime! Dirbti nesino
ri, o į Petrogradą, Maskvą, 
Varsa va. ir kitus šiltus kampe
lius jau neįtilpsime, tai reikia 
nors Lietuvoje sau pragyveni
mą, užtikrinti. Kam mes turime 
skirtis nuo mųs brolelių Pran
cūzijos laisvamanių. Jų ranko
se tunjaus sutirpo atimti baž
nytiniai turtai, liko tik maža 
dalelė, tai ir mums turi tekti. 
Ar-gi neverti užmokesčio už 
sunkią kovą su kunigais var
dan darbo žmonių ir visuome
nės ge ro?" Darbo žmonėms ir 
visuomenei ne prošal į butų ap
svarstyti laisvamanių tautinin
kų apetitą prie bažnytinių 
žemiu. J is vra nemažas dabar, 
o gali dar paaugti. 

V. K. 

GERB. L. TAUTOS FONDO 
VALDYBAI AMERIKOJE 

Ateitininkų Snsišelpimo Fon
do Centro Komiteto, Kaune 

prašymas. 

y Kaunas, 
Kovo 4 d., 1920 m. 

Jau prieš didįjį karą mūsų 
priaugančiosios inteligentijos 
kartos augimo ir brendimo są
lygos buvo vargiai pakenčia
mos. Jau tuomet didelė mūsų 
moksleivijos dalis buvo priver
sta vien tik savo pajėgomis 
skintis kelią į mokslą. Daugelis 
dabartinių mūsų visuomenės 
darbininkų buvo priversti di
džiąją mokslui skiriamojo lai
ko dalį gaišinti bemokindami 
kitus JLIŽ menką užmokesnį, 
dirbdami biuruose ar net fab
rikuose. Ir tik nuo 'tų darini 
atliekamąjį laiką tegalėdavo 
skirti gimnazijos ir universite
to lankymui, (ierai jei pasigai
lėdavo be vargstančio mokslei
vio koks turtingas gailiaširdis 
" d č d ė " ir jį vienu kitu mušti
nių sušelpdavo. Jeigu-gi tokio 
geradarbio prisiprašyti nepa
vykdavo, pilniems pasiaukavi-
nio mūsų jaunuoliams tekdavo 
vargas vargti visu mokymosi 
metu. Nestebėtina, kad dauge
lis jųjų sykiu su Vaičaičiu ir 
kitais pirm laiko nužengė į ka
pus. 

Negeriau yra ir dabar. Drą
siai galima sakyti, dar blogiau. 
Didžiojo karo metu laug lietu
vių moksleivių yra išėję lietu
vių ir rusų gimnazijas. Tuomi 
gi tarpu suirus Rusijai ir Vo
kietijai ir mokymosi sąlygoms 
tokiu būdu dar pablogėjus, 
friems abiturientams arba kele
tą semestrų lekcijų universite
te išklausius, prisiėjo mokslas 
pertraukti, arba ir visai trebuJ 

vo lemta universitetan patekti. 
Dabai* jų dauguma arba sava
noriais arba sumobilizuoti iš
ėjo tėvynę nuo prieši^ginti, ar
ba tarnauja Lietuvos valstybės 
įstaigose. 

Nemažiaus, dar galima saky
ti dauginus, skurdo viešpatau
ja vidurinių mokyklų mokslei
vijos tarpe. 

Tai visa matvdami kai-kurie, 

gausiai plaukia. Tuom-gi tarpu 
pradėjus užsienių universite
tams mūsų abiturientus įsilei 
sti, medžiaginiai moksleivijos 
reikalai kaskart daugiau pai
niojasi. Be to pasibaigus karui 
dabar kariuomenėje tarnaujan
tieji ateitininkai taip-gi turės 
toliau tęsti pradėtąjį moksle. 
Mes manome, šiais metais rei
kėtų išleisti į užsienių univer
sitetus mažiausia dvidešimts 
penkis katalikus studentus-
studentes, kurių kiekvienam, 
kad galėtų bent pakenčiamose 
sąlygose baigti mokslą, reikėtų 
visu universiteto lankymo 
laikotarpiu duoti rmisii pini
gais mažiausia keletas tukstau-
čių auksinų paskolos-pašelpos. 
Kitaip, laikams nurimus, gali
ma mūsų krašte susilaukti ka
talikiškųjų inteligentinių pajė
gų krizio. O kame dar kitų me
tų darbai, kame vidurinių mo
kyklų moksleivijos šelpimas? 

Turėdamas tai visa omenyje 
Ateitininkų Snsišelpimo Fon
do Centro Komitetas ir krei
piasi į Garbingąją Tautos Fon
do Valdybą, prašydamas iš 
esamųjų jos žinioje lėšų skirti 
taip-gi katalikiškosios mok
sleivijos šelpimo reikalui. Tuo 
reikalu prašome kreiptis šiu^ 
adresu: Kaunas, Kunigų Že 
maičių Seminarija kun. Prof. 
^lorkui Morkeliui. 

Parašai priklauso kun. Prof. 
Morkui Morkeliui ir Augštų 
Kursų lankytojui Petrui Spe-
tvlai. 

Ateitininkų Susišelpimo Fon
do Centro Komiteto Pirminin
kas 

K. Pr. Morkus Morkelis 
P. Spėtyla, sekretorius. 

IŠ BERLYNO. 

pa-

PABĖGĖLIAI APRŪPINTI. 

Gerbiamoji Redakcija! - < 
Atvažiavęs į Berlyną, 

puoliau Į patį revoliucijos sū
kurį. Monarchistai išvijo iš 
Berlyno senąją valdžią, bet už. 
kelių dienų žlugo ir patys. 
Liaudis ir darbininkai jų nepa
laikė. Tuojau buvo' paskelbtas 
generalinis streikas ir apmirė 
visas gyvenimas: traukiniai 
sustojo, paštas neina, telegra
mų nepriima, Berlyne tramva
jai nevaikščioja, visos sankro
vos ir restauracijos uždarytos, 
laikraščiai sustabdvti, visos 

sąmoiungesmeji mūsų visuo 
menės nariai jau prieš karą i s t a i ^ o s į ve ik i a , šviesos nak-

Paryžius..— Suvirs 200,000 
Prancūzijos ir Belgijos pabė
gėlių, sugrįždami į savo na 
mus, laimingai praleido ar
šiausią žiemos dalį. Kuomet jie 
pradėjo grįžti pereitą rudenį, 
nebuvo tikėta r jog galės pergy
venti baisiai šaltą žiemą. 

Bet p. Vileišis prideda buk, 
iš tokio pasakymo galima 

numanyti, kad kun. Mironą^ 
net matęs tame maišelyje tą ne 
laimingą kopiją laiško, kur
sai prof. Voldemaro buvo 
Simpsonui parašytas. ' ' 

Jeigu ponas J. Vileišis ne
būtų pridėjęs savo išvadžioji
mų prie " D r a u g o " žodžių, 
taį nebūtų buvę reikalo gin
čytis. 

Utarninke, 13 balandžio 
" D r a u g a s " nusiskundė nega
vęs minėtosios kopijos. Vei
kiai po to ta kopija atėjo ir 
15 balandžio " D r a u g a s " pa
davė jos turinį. Įžangoje dien
raštis paminėjo, kad tą kopiją 
gavo iš paties prof. Voldema
ro. 
Dalykas,mums rodos,gali skai 

tytis užbaigtas. Prof. Volde
maras, siųsdamas laišką kun. 
Bučiui per Lietuvos Misiją, 
turbūt, užmiršo įdėti kopiją. 
Ją radęs jis ją pasiuntė kitu 
keliu.,Bet tai yra tik mųs spė
liojimas. Profesorius nerašo 

i -
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užmiršęs, o tik siunčia tą ko
piją ir gana. Kaip paprastai, 
taip ir 15 balandžio, minėda
mi kopijos atsiuntimą mes 
nedėjome spėliojimų. 

Visa butų buvę gerai, jei 
kun. Bučio laiškas rašytas p. 
Vileišiui 17 -kovo, 19^0 m., bū
vi susilaukęs atsakymo prieš 

balandžio tų pačių metų. 
Prie tų nemalonių apolitiškų 

dalykų prisideda ir gramati
kos truputis. Viename daigte 
p. Vileišis rašo ,."prof. Bu
čys," kitame daigte jis rašo 
"-prof. Bučiaus." Visą Lietu
vos diplomatiją įžeistume, jei 
sakytume, kad vienas žymes
niųjų jos vyrų nemoka links
niuoti (laigtovardžių su ys galu 
ne. Diplomatai nedaro grdr 
matiškų klaidų netyčiomis. Ir 
p. Vileišis parodo, kad jis mo
ka gerai linksniuoti, nes dar 
vienoje vietoje rašo taip kaip 
gramatika rodo, būtent "Bu-

Ir čia mes tiktai pažy-v « , , 

c iot 

yra įkūrę moksleivių šelpiamų
jų organizacijų: katalikų Lie
tuvos (kauniškę) ir Amerikos 
" Motinėlės" draugijas, vadU 
namų jų "pažangiųjų" "Žibu
rėlio", draugiją ir k. k. 

Rusijon karo metu ištremto
ji mūsų katalikiškosios mok
sleivijos dalis, patyrusi begales 
vargo ir matydama vieną "Mo
tinėlės" draugija moksleivijai 
Lietuvon grįžus ir kaskart ai
bėms naujų reikalų atsiran
dant, neįstengiant visų reikala
vimų patenkint, savo konferen
cijoj Voroneže 1916 metais nu
sprendė įkurti Lietuvių Kata
likų Moksleivių Ateitininke 
Susišelpimo Fondą. Tai ir 
įtykdė tais pačiais metais. 
Daugiausia to Fondo dėka, bol
ševikams sugriovus tremtinių 
šelpimo organizacijas, netik 
buvo palengvinta pavieniams 
ateitininkams grįžti į tėvynę, 
bet ačiū tam ateitininkai suge
bėjo grįžti kaipo organizuota 
pajėga ir nepriklausomoje tė
vynėje įsikurti. 

Tečiau taip besidarbuojant 
netik ateitininkų susišelpimo 
Fondo lėšos visai išseko, bet 
taip-gi teko gerokai įsiskolin
ti. ^Taip dalykams virtus, Fon
das, be abejonės, savo darbuo
tę, kaip reikiant išplėsti negali, 
iuo labiau, kad bekuriant ne
priklausomąją tėvynę aibėms 
naujų reikalų kasdien atsiran-mime faktą, o jau išvadas pftr 

liekam norintiems jas daryti, dant, ir Fondui lėšos visai lie

tums maža, nuolat girdėt šau
dantis. Monarchistai pralaimė
jo, bet jų vietoj kilo spartakis-
tai. Girdėt, senoji vyriausybė 
su jais vedanti tarybas, bet 
kada pasibaigs streikas, kaip 
susitvarkvs valdžia, visuome-
nė dar nežino. 

Laimė dar, kad spėjau sudė
ti į Deutsche Bank visas par
vežtas aukas ir kitus įduotus 
man pinigus. 

Jau trečia savaitė sėdžiu 
Berlyne ir nežinau, kada gale 
siu išvažiuoti. Susisiekimas su 
Lietuva taippat pertrauktas. 
Berlyne badas, kainos kuodi-
džiausios, bet, atsižiūrint į va
liutą, ne didesnės kaip Ameri
koje: už 100 markių dar šiaip 
taip gali vieną dieną pragyven
ti, kad ir labai skurdžiai. 

Laukiančių važiuoti į Lietu-
\t} yra kelios dešimtys; jų tar
pe studentų ir studenčių, grįž
tančių Velykoms iš Šveicarijos. 
Tiems be pinigų dideliausias 
vargas. 

Kad tik greičiau ištrukus iš 
Berlyno! 

Lietuvos Ūkio Bankas turi 
savo skyrių ir Berlyne Deut
sche Bank. Iš Deutsche Bank 
pervedžiau visas iš Amerikos 
parvežtas aukas ir kitus pini
gus į Lietuvos Ūkio Banką. 

Šiandie, kovo 22. d. viskas 
lyg aprimo, ir aš 6 valandą va
kare išvažiuoju į Kauną. 

Kun. J. Laukaitis. 

Y5TET1 

Vyru; ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs Istema ir mokymo būdu jųa 
trumpu laiku llmokslte viao ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designmg ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geroa 
praktikos besimokindama*. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena atefti bile 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 
SGHOOL. 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
i 

180 N. STATE STRERT, CHICAGO. 
Kampas Lake St., aut 4 tų lubų 

• • » • » » » • • » • • «?į 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo • ryto Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4713 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

• • » » » • • • • • » • • • • • • • • « • mtmm ~JĮ 

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

M SO. LA KALI K STREBl 
Gyvenimo TeL Humboldt 97 

vakarais i » l l W. 12-nd Btr%«t 
Tel. Rorkwcil €»*« 

CHICAGO, ILL. 

Tele fonu Pnliman 8 5 6 $ 

Dr. P. P. ZALLYS I 
Lietuvis Dentistas 

106&7 8o. MlchJgan, Aveaue, 
KmrAmmA, IIL 

VA I A_NDOh; » Iki t rskars . 

• » » » » • » • ! * • }2 

Dr- M. Stupnicki 
3107 So. MorgS£ Street 

CHICAGO, ILL1HOI8 
relelona* Yarėš 5US2 

Vaivados: — 8 iki 11 iš ryte; 
6 po platų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vaL vakare. 

* 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja S 8 matai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 82 ro St., Cbicago, Ui. 

SPBCIJALI8TAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi caro 

niškų Ilgų. 
I OFISO VALANDOS: Nuo S ryto 

iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 
iki 8 valandai vakare. 

Nedėliomis nuo 9 Iki 2 pa plt/_ 
Telefonas Y arda 687 

M 

DR. J. SHINGLMAN 7 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Oourt 
Ree. 1229 W. 49 Avenne 

Telefonas Cicero 86 51 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

S. D. LACHAWICZ 
Lietu vys Graborlus patarnauju, laido* 

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

2314 W. 23 PL Chicago, IIL 
Tel. Ganai 1199. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 
9252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Universal State Bank 
V a l a n d o s n u o 10 i k i 12 r y t e : n u o 
2 iki 4 p o p i e t ų : n u o 7 iki 9 v a k . 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefoną* Tardė *644 

8 — 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRKOI/IS 

Gydytojta ir Chirurgą* 
Perkels savo gyvenime vieta 1 

Brighton Park. 
SS14 W. -ISrd Street.. 

Tel. McKinley 161 
OflMia: 1757 \V. 47th 8t~ 

<4T Ir WMd c«t.) ^ 
Velandoa: lw ryto Įkl t po pieta, 6:10 Iki 
8:10 vakare Nedeilomle • iki I i rytai*. 

Te L Boulevard 1*0 
• - - - M 

PIRKITE KAE4S TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

file:///Vest
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
' » — ' " • Š 

KENOSHA, WIS. 

L. G. Dr-jos surinkti drabu
žiai dar Chicagoje. 

Praeitais metais visuotiname 
Kenoshos lietuvių susirinkimo 
buvo sutvertas L. Itaud. Kry
žiaus įvniėju skyrius, kuris, 
ačiū darbščių lietuvaičių P. Sa
vickaitės*— pirm. ir -S. Vaičiū
naitės—rast. pasidarbavimui, 
didele pagelba suteikė ir tebe-
teikia karo nuvargintai mųs 
tėvynei. Nemaža aukų ir dra-
bužiii per tą skyrių išėjo iš Ke-
noshos ir, kaip L. R. Kr. rėmė
jų centras skelbia, Lietuva jau 
pasiekė. 

Pavydo apimti mūsų laisva
maniai to nepakentė. Kada 
Chicagos daktarai sutvėrė Lie
tuvai Gelbėti dr-ja, mūsiškiai 
laisvamaniai šoko ir sudarė 
kaipir skyrių tos draugijos 
Bulvelė įie tą skyrių tuo me
tu, kada L. K. Kryžiaus rėmė
jai, pasileidę po namus, visu 
smarkumu rinko aukas ir dra
bužius. 

Didžiausi liberalų Sulai: 
pp. H. Labanauskas ir K. Kve
daras nėjo nė aukų, nė drabu
žių rinkti, tiktai užkainanda-
vojo darban savo pasekėjus. 
Nesigailėta įtarimų katali
kams, L. R. K. rėmėjams. Gir
di, katalikai aukas ir drabužius 
tik kunigams pasiųs, o m e s . . . 
(žemiau pamatysim kur ir 
kam). Na, pasileido darban ir 
jie. Kiek tulžies išliejo katali
kams ant galvų, kiek niekų 
pripasakojo ant L. R. K. rėmė
jų, ypač mus moterims, sunku 
butų ir aprašyti. Kai-kurie tie
siog nežinojo nei kam duoti sa
vo auką. Juk kiekvienas auko
tojas trokšta, kad jo auka pa
siektų tą, kam aukoja. Tuom 
tarpu L. R. Kryžiaus rėmėjų 
skyrius ramiai sau dirbo, nie
kam nieko nesakydamas. 

Praėjo laisvamaniams karš
tis. L. G. Dr-jos kaipir nebuvo. 
J ie norėjo tiktai trukšmą su
kelti, žmones suerzinti ir pa-
pakenkti naudingam darbui. 

Prabėgo pusmetis ir dau
giau. Kurie savo auką davė L. 
R. Kryžiaus rėmėjams, tie pa-

i* -
sidžiaugti gali, nes jų aukos 
jau Lietuvoje. Bet jus, gerb. 
Kenoshos lietuviai, kurie tikė
jote laisvamanių klikai ir klau
sėte jų, paklauskit, ar jūsų au
koti drabužiai L. G. Dr-jai pa
siųsti Lietuvon? Klystate, jei 
manote, kad pasiųsti. Jūsų su
aukoti L. G. Dr-jai drabužiai ir 
po šiai dienai tebėra Chicagoje. 

Į žemiau pasirašusio rankas 
pateko laiškas, rašytas p. Kve
darui iš Northwestern R. R. 
valdybos, kuris liudija likimą 
jūsų suaukotų L. G. Dr-jai dra-
1 V 

buzių. 
Štai, balandžio 13 d. p. E. 

Kvedaras gauna iš North west-
ern R. R. valdybos laišką, ku
riame rašoma: " J ū s ų siųstąją 
spalių 7 d., 1919 m., dry goods 
dėžę L. G. Dr-jai, 33 rd St., 
Chieagoje, niekas Beatminta," 
ir reikalauja, kad ta dry goods 
dėže o. Kvedaras kogreičiau-
sia* atgal atsiimtų. Reiškia, kad 
Kenoshos laisvamanių surink
ti drabužiai, kuriuos jie "pa
siuntė Lietuvon," dar tebėra 
kur nors kampe 'Northwestern 
geležinkelio *Mreigbt Įmušto
j e . " Chieagos daktarai nerei

kalauja skarmalų. O p. Kveda
ras negali suskaityti savo pa
rašytų žodžių: " L i e t €relb. 
Dr . " (Lietuvai Gelbėti Dr-
jai) . Sakėsi, jog ketvirta tokį 
laišką gaunąs i r nežiiuįs iš kur 
jam ta dėžė su dry goods par
eina. 

Ir taip tas nelaimingas 
**bakselis" jau septintas mė
nuo ten guli. Taip tai Liet. 
t J ei b. Dr-ja šelpia Lietuvą. 

liet kaip ten nebūtų, Keno
shos lietuviai, kurie tuos dra
bužius Lietuvos vargšams au-
kojo per laisvamanių daktarų 
rankas, turėtų pareikalauti, 
kad ta dėžė kuogreičiausia bu
tų parsiųsta atgal Kenoshon, 
o čia jau rasime kelius kaip ją 
pasiųsti Lietuvon; 

Mūsų laisvamaniai "sušel
p ė " tėvynę—jų surinkti drabu
žiai ir po šiai dienai pūva Chi
eagoje geležinkelio stotyje. 

Šitą žinią rašau del to, kad 
kiekvienas skaitytojas supra
stų, kaip " še lp ia" tėvyne tie, 
katrie statosi didžiausiais jos 
šelpė jais. Didžiai bučia nusidė
jęs tėvynei, jei nepaskelbęs 
plačiajai visuomenei to, ką su
žinojau. 

S. Gadeikis. 

HOMESTEAD, PA. 

Lietuviai atidarys dirbtuvę. 
Prieš tris ar keturis mėne

sius Momestead'o lietuviai su
sitvėrė bendrove vardu: Home-
stead Phonograph & Violin 
.\li'i»-.('o.,kiirią inkorporavo ant 
2Q>O0G dol. Išdirbinės groja
mas mašinas ir smuikas. Gro
jamų mašinų vardas bus 
*'Blue B i r d " (mėlynas pauk
štis). 

Teko girdėti, kad bendrovė 
dirbtuvei ir namą nusipir
ko. Pradžioje gegužio jau pra
dės dirbti. 

Bendrovę sudaro asmenis, 
mylintieji Lietuvą. Visi yra L. 
D. S. o3 kuopos, L. Vyčių 11 
k]), ir kitų draugijų nariai. 

Ateityje bendrovė žada per
sikelti Lietuvon. 

Geriausių pasekmių lietuvių 
dirbtuvei. 

Draugas. 

L. ŽEMĖS BANKOS 
REIKALUOSE. 

MELROSE PARK. ILL. 

Nedėlioję, balandžio 11 d. L. 
Kunigaikščio Algirdo dr-ja lai
kė mėnesinį susirinkimą, kuris 
buvo sušauktas per atvirutes. 
Svarbiausiu svarstvmu buvo 
rengiamas balius ir pirkimas 
L. L. Paskolos bonų. 

š i ta draugija čia yra seniau
sia ir tvirčiausia. Kai-kurie 
manė, kad dr-ja, nešiojanti 
taip gražų vardą, pirks bonų 
net už kelis šimtus. 

Priėjus .prie klausimo už 
kiek pirkti bonų, kįlo diskusi
jos. Nutarė nupirkti boną tik 
už $50.00, o už kitus $50.00 buk 
pasiuntę Socijal-Demokra. 
tams Lietuvon. Kam teks tie 
pinigai ir kokiems tikslams jie 
bus sunaudoti, gal nei dr-ja ne
žino. Jeigu draugija 50 dol. pa
skyrė vienai partijai, tai reikė
jo paskirti ir kitai, būtent 
Krikšč. Demokratams. Gaila, 
kad L. K. Algirdo dr-ja visų 

sudėtais pinigais sušelpė vieną 
partiją. 

Lietuvis. 

5 A / g / OUlCKLY\ .j 

APUDINE 
9 P A M Ė G I N K 

LABĄ] GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
10c-30c 60c Buteliai ar Proškel 

Kovo 8 d. Lietuvos Misijos 
name buvo Žemės Banko di
rektorių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir Lietuvos Valdžios 
atstovai. Buvo įvairių pasiųly-
mų ir apkalbėjimų kaip iš di
rektorių pusės, taip ir iš pusės 
Lietuvos dabar esančiųjų bau-
ke, taip ir pusės Lietuvos val
džios. 

Tapo priimta Lietuvos val
džios propozicija, kad uždėti 
Lietuvoje Žemės Banką. Xs ta_ 

tus to banko, specijaliai val
džios komisijos išdirbtus, L. Ž. 
Banko direktoriai parodė per-
studijuoti Kun. Žiliui ir kun. 
Petkui ir jie padavę protokolų 
rezultatus praneš direkto
riams. 

Sulig šitų .įstatų L. Ž. Ban
kas yra kapitalizuojamas /de
šimčių milijonų auksinų. Iš tų 
penkis milijonus ims Lietuvos 
valdžia, kitus penkis sudeda šė-
ri n inkai. Vyriausias banko ve
dėjas yra skiriamas valdžios. 

L. Ž. Banko direktoriai nu
tarė, vkad pilnai užsimokėju
siems šėrininkanis butų išskai
tyti už jų sudėtus pinigus pro
centai, kad tokiu būdu nebūtų 
skriaudos tiems, kurie pinigus 
yra pirmiau įmokėję. Procentų 
skaitysis tiek, kiek jų buvo gau
ta iš Guaranty Trust Co., N. 
Y., išskaičius aktualius kaštus 
ofiso. J ie nebus išmokami šė
rininkanis, tik bus priskaityti 
prie įmokėtos sumos, taip kaip 
iŠkeitus į auksinus, tik kurie 
seniaus savo šėrus apsimokėjo 
gaus daugiau auksinų už tuos, 
kurie užsimokėjo vėliaus. 

L. Ž. Banko direktoriai nu
tarė, kad Lietuvos Žemės Ban
ko surinktieji pinigai, kaip ga
lima greičiau butų iškeisti į 
auksinus (markes) ir sudėti di
rektorių vardu Lietuvoje— 
Prekvbos ir Pramonės Banke 
ir dalis Ūkio Banke. Pinigų 
išmainymas pavestas kun. Ži
liui ir kun. Petkui. , 

Pildant šį nutarimą kun. Ži
lius ir kun. Petkus L. Ž. Ban
ke pinigus, kurie buvo sudėti 
Guaranty Trust Co. dolieriais 
jau išmainė ir pirko L. Ž. Ban
kui 4,500,000 (keturis milijo
nus penkis šimtus tūkstančių) 
auksinų. Bubliai į markes dar 
nėra išmainyti, laukiama pato
gesnio laiko, kad gavus bent po 
dvi markes už rublį. 

Tokiu būdu nuo valdžios 
mums paskirtą sumą esame 
veik pihiai sudarę ir Lietuvos 
valdžiai įnešus savo šėrą, L. Ž. 
Bankas skaitysis pilnai suor
ganizuotu. Busiamasai Seimas 
nustatys Žemės klausimą ir 
Bankas tuoj galės pradėt veik
ti. 

Yra dar kiek-tiek šėrininkų, 
kurie prisirašo prie L. 2. Ban
ko, bet savo pilnas mokestis 
dar neįnešė. Šiuomi kviečiame 
juos paskutinį kartą įnešti ko-
greičiausia savo pinigus nes 
vėliau jau organizavimo dar
bas skaitysis užbaigtu ir prie 
jo nebebus galima sugrįžti. Gi 
kurie nebus pilnai užsimokėję 
tą sumą, kurią prisižadėjo, 
reikš kad jie nedalaikė savo 
prižadėjimo i t jie negalės gau
ti Žemės Banko.šorų. Patarti
na pasiskubinti. 

Žemės Banko Valdyba. 

Prieraašs. Talpindama šitą 
pranešimą " D r a u g o " redakci
ja neatsako už jo turinį. Aiškia 
kad aprašomoji transakcija 
yra naudinga kun. Žiliaus su
darytam "Žemės Bankui." Ar 
ta transakcija bus naudinga 
Lietuvos iždui įdedančiam 5 
milijonus auksinų į šitą daly
ką, tai kitas klausimas. 

*'Draugo" Redakcija. 

D R A U G A S 
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Daug žmonių kreipėsi į "Drau
go" knygyną, norėdami gauti j -
vairių "Gaspadinių-Virėjų" arba 
aiškiausi sakant' knygų, kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. Ji 
vadinasi: 

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

su apdarais $1.50 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: 
"MEILĖS GALYBĖ" 

i 
Kaina su apdarais . . ; 75c. 
Kuiną be apdarų 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu 
"Draugas" Publ. Co. 

1800 W. 46 Str., Chicago, UI. 
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REIKALAUJA. 

REIKALINGAS. 

Jaunas vaikynas į banką, 
virš 16 metų "Messenger" Ge 
ra proga išmokti ofiso darbą. 
Atsišaukite ypatiškai: 

Universal State Bank 
3252 So. Halsted St. 

PAIEŠKO 
I'aieSkau savo tėvo aS Isodorius 

Ambrozas Lietuvos kareivis Šilalės 
pat a p. In.hj.os kairuo. Prašau atsi
šaukti arba kasžinote pranešti tokiu 
adretiu: 

Isodoriui \mhrozui . 
Pėstininkų Pulkas 7 Kuopa, s a m i a i 

Kauuus, l . ithuaiiia 

P AI I s k o . l l M \ s . 
Paieškiau savo brolio Stanislovo 

\T)apkus Ir sesers Marijonos Dapklu-
tės. Kauno Kedibos, Raseinių Aps
kriejo, Girkalnio parapijos. Misiūnu 
kaimo. 7 metai kaip Amerikoje, se
niaus gyveno Mahanoy City, Pa. Da
bar nežiniau kur yra. Kas apie jus 
žino ar jie potis atsišaukite, nes afl 
tūrių labai svarbius reikalus prie JŲ. 

Pranas Dapkus, 
1407 So. Preacott Ave. Waukcgan. 111. 

Pflieškau gero but'eriaus. Turi m o 
kėti kalbėti Liet. Lenk. ir Angį. At
sišaukite: 

Kazimieras ZubU, 
12022 So. Halsted St. 

Telefonas Pullmait 3641 

PARSIDUODA 

REIKALAUJA. 

Reikalingos — Chamber-
maids mokėsime $55 į menėsi 
ir kambarį. 

Elms Hotel 
53rd St. & CorneU Ave. 

T I N N E R I A I 
Prityręs prie Radiatorių; Atdara šapą 

S T A N D A R D OIL CO. 
1350 S. lio-avitt S t . 

REIKALINGOS. 
Jaunos moteris suvirs 16 

metu amžiaus, del švaraus 
lengvo fabriko darbo. Geros 
darbo sąlygos ir geriausios 
algos. 

Illinois Miniature Lamp. 
Division 

2243 W. Harrison Str. 

REIKALINGA. 

100 neprityrusių vyrų, vai
kų ir moterių mokintis prie 
dirbimo rėmų. Mes išmokinsi
me jus amato ir mokėsime 
jums alga ir parodysime kaip 
galima ir/dirbti nuo $25.00 iki 
$50.00 į savaitė, geros darbo 
sąlygos, atsišaukite gatavi į 
darbą. 

Illinois Moulding Co. 
23rd St. & Western Ave. 

Firemonai 
Ant 

lioney Slokcr 
8 valandos 

Geros Algos 

PARSIDUODA LOTAI 
BRIGHTON PARKE 

PIANO & ORGAN SUPPLY 
Company 

2100 N. Racine Avenue. 

Reikalingi du vyrai dirbti su ma
nim keturias valandas savaitėj, turi 
būti plačiai susipažinę su žmonėmis. 
Mokėsiu $5.00 už valanda. Jeigu no
ri užsidirbti $25.00 extra tai dabar 
gera proga. Pasikalbėk su Šidlauskų 
diena ar vakare šią. savaitė, atdara 
nuo 11 išryto iki 9 vakare. Kamba
rys 1400 — 

220 S. State Street 

REIKALINGOS MOTERIS 
Dvi del va lymo ir plovimo ir ge-

neralio darbo. Darbas pastovus. 
Prosbytcrum Hospital 

1753 West Congress Street. 

- • • — ' 

Bankiniai Skyriai Dviejų 
Seniausių Lietuviškų 
Bankų Tapo Suvienyti 

Kadangi West Side apygardoje yra dvi lietuviš
kos finansinės įstaigos — Jono Bagdžiuno Bankas, 
po nuni. 2334 So. Oakley Ave., ir Metropolitan State 
Bankas, po nuni. 2201 West 22 St., ir kadangi pasi
rodė kad suvienyjiina.< bankinių skyrių minėtų ban
kų gali būti naudingu abiem 'įstaigom ir žmonėm 
kuriem tos dvi įstaigos tarnauja, todėl, sulyg sutari
mo, taupinimo skyrius Jono :.. • KVwio Banko liko
si sujungtas su Metropolitan State Banku Balan
džio 19, 192() su pritarimu ir priežiūra valstijos ban
kinio skyriaus. Perkėlimas depozitų neturės jokios 
įtakos ant sumos nei ant nuošimčių depozitoriui pri
gulinčių. , 

Visi kiti skyriai Jono Bagdžiuno Banko, kaipo 
tai: Investmentų, Pinigų Siuntimo, Laivakorčių, 
Pasportų, Real Estate, Ugnies Apsaugos, Notaro 
Paskolų ant Nuosavybių, Bankinių Skrynelių ir tt. 
pasilieka po senovei po mini. 2334 So. Oakley Ave., 
kahrpas 23 Place, kur, kaip ir per paskutinius 15 
metų, bus patarnaujama teisingai ir sąžiniškai. 

Todėl nuo minėtos dienos depozitoriai Jono Bag
džiuno Banko privalo kreiptas tiesiog į Metropolitan 
State Banką. 

JONO I. BAGDŽIUNO BANKAS 
METROPOLITAN STATE BANKAS 

• 

• • 
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NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir statantiems naujus, mes skol iname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
P i lnas informacijas gal ima gauti kas Pirmadienį nuo 7:30 vai. 

• a k . iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P . Baltutis , Rast. , B. Sckleckls, I idin. . 
3327 Union Avenue. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Avenue. 

Už maža kaina netoli dide
liu dirbtuvių kam -reikalinga 
meldžiu atsišaukti po mini. 
4400 Kedzie Ave. Ofisas at
daras kiekviena diena. 

Parsiduoda 2 pagyvenimų gražus 
namas su extru Lotu šalę po 6 ir 7 
ruimus ir 2 ruimai stoge ištaisyta, 
Garage del 2 automobilių, vanos, 
namas gepiausiame padėjime arti 
(Jąrfield Blvd. (55th St. ,) Kas turi 
aštria aki ant bargeno jis atras kad 
šis namas yra didžiausis bargenas 
visoj Chicagoj už $4,500.00 Atsišau
kite pas J. Wil imas, 4501 So. Paul ina 
St. 2-ru rūbu. 

PAGARSINIMAS. 
Atyda, AŠtuoniolikiečiams svarbu 

žinot The Co-operative Society of 
America. Šėrus gal ima gaut po $35.00 
ši mėnesyj kas ateis pas mane į 
Darbininku Krautuve užsirašit, tas 
gaus šėra už $34.00. Kas buvo unt 
prakalbu tau gerai žino vertė šėrų, 
kas nežino ateikite pas mane, a š 
paaiškinsiu pasiskubinkite. 

E . Benaitė. 
1817 S. Union Avennc. 

F I N I S H E R I A I 
Prie medžio darbo. Darbas pasto

vus. 

Amerikos Lietuviai! 
Suteikite Mūsų Karžygiams Šviesos Spindulių! 

i 
Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują liedama, didžiausiomis 

pastangomis bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir vokiečių bei 
rusų bermontininkų plėšikus. . 

Lietuvos kariuomenė neleidžta : awižiniems Lietuvos priešams, gob
š iems lenkams giliau Lietuvon veržtis, kad mųs visai pavergtų ir 
mūsų žmones dar labiau plėštų ir vėl juos j vergijos pančiui pan
čiotų. , ... *aįg 

Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina mūsų brolius ir jų turtą. 
Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Lietuvai garbingą vardą ir visam 
pasaulų garsą. 

Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei 
vienas Lietuvon kareivis nel iktų nepamokytas skaityti ir rašyti, kad 
negrįžtų namo neprasilavinęs. Gana tamsos mūsų brangioj Tėvynėj! 

Todėl kieno širdis dar gyva, kieno širdi dar tvaksi tėvynės mei
lė, padėkite šviesti mu-u kareivius: siųskite j iems knygų siųskite 
aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da
bar, kada nutilo Lietuvos frontuose kovos, pradėta uoliai šviesti ka
reiviai: steigiami j iems knygynėliai , mokyklos, daromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių Žodis". 

Kpygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas , 
"Kariškių Žodžio" Redakcija, arba atiduokite į mūsų Delegacijos 
rankas Washingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
kių Žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai , nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos! 
i 

8 "Kariškių Žodžio" Redakcija, Kaunas, Lithuania. 
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PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

Dcedrators Supply Co. 
2547 Archer Avenue 

REIKALINGI VYRAI. 
p e l generalio virtuvės pastovaus 

darbo. Atsišaukite. 
MJaa Ackerson. Dictitian 
Michacl Reose Holpita l 
20tli aud ElHs Aveuue. 

Reikalingi 10 vyrų prie medžio 
box'ų fabrike 47% centų į valanda 
10 valandų į diena. Atsišaukite: 

David G. Maxw<-U 
44th And Kacinc Ave. U. S. Yards 

DYKAI . 

Balt ic Cons't'—*'— " 
35 So. Dcarou .u ^ . 

R o o m 206 

• i f . 

Telefonas Pullman 10 
DR. W. A MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

OftaM 11719 Michtnm Ave. 
! Adynoa 8:M lkl 9 išryto — 1 lkl 

S po pietų — «: ! • iki t :8t vakare. 
Nodėliomls nuo 10 iki 11 išryto 

BARGENAS. 
Parsiduoda automobil ius Jeffery 

1917 naujas pintas visas geram pa
dėjime nauji tihe'iai parsiduoda la
bai pigiai 

4501 S. Paul ina s t . 2 Lubos i š 
priešakio 

• • ' • • - — m I •II—— . — • ' • '•• • - I I I I I^II—i i • » i ^ — . ,l 0 , , 

BARGENAS. 
Parsiduoda automobil ius 1918 Mit-

chell naujas pintas nauji tire'iai v is
kas labai geram padėjime, pigiausias 
yra visam mieste , norintieję sutau-
pinti pinigus galėtų atsi lankyti: 

J. Vil imas, 
4501 So. Pau l ina St., 

Ai: atsibodo tau eiti iš vieno 
darbo į kitą, gaišinant laika 
ir piningus. 

GOODYEAR 
siūlo pastovu darbą su geru 
mokesniu 2000 NEPRITYRU
SIU VYRU prie guminio ama
to. 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS 
UŽDARBYS MOKINANTIES 
Turi mokėti kalbėti Angliškai. 
Sverti suvirs 145 svarus. 
Daktaro paliudijimas reikalin
gas. Atsišaukite ypatiškai ar
ba susižinokite su Factory Em 
ployment Office. 

THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO. 

AKRON, OHIO. 
Miestas Geras Progos į 

J J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4642 S. WOOD STREET 

7*6 W. 18th STKEKT 
CH1CAGO. 

McKluley 432d 
) | - T r T m » • • • • • ¥ ¥ • — n 

Resld. 9S3 So. A^iuuvl Blv. Ctaicago. 
Telefonas Haymarket 8544 

DR. A. A. ROTH, 
R a s a s gydytojas ir chirurgą* 

S p e c i a l i s t a s Moteriška, Vyriška 
- Vaiką ir visą chroniškų ligų 

Ofisas: SSA4 So. Halsted St., Chicago 
, Telefonas Drover § 6 t S 

VALANDAS: 10—11 ryto S—S po 
pietų 7—8 Tak. HedėUomis 10—11 d 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
RoeelMMle: 1SOSS S*. Mlehlsaa 

!.i< .....c'j: * ą * i » Uv>. W u u 4 
[T ik &f*r< 
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Takakc au* 6:30 Hd 7tS« 
tu. 
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V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS • 
Ofisas Didmiesty] : 

29 South La Salle Street 
Kambaris S24 

Tei. Central 6SM 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4681 
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PEARL QUEEN 
K 0 N G E R T 1 N 0 S 

•i V Vitai IŠMOKITE BAKZAHKl TYSTES. 
Diena ar vakarais. Uždirbkite Didelius 

piningus po keletos savaičių. Darbai pa
rūpinami. Sapos laukia darbininkų. Atva
žiuokite ar rašykite. Dept. A. 

Malęs- Barter CoUere 
U. 105 S. Welb» Str. Cbiea«e. 

Dabar yra p a t v i r f a t o s to trarto-
Jamos daugumos heturių, kuria gra-
lUa koncerting ir augfttaJ rakomftn-
duojanaa kaipo geriausia konosrttna 
padaryta Snrlenytosa Talstijosa A-
meriks . Mas ga l tms iam U N N f M I 
augtto arba i t sno tono. 

Ralkalaukita katalogo, korj Isaląft-
čiaota dykai. 

6E0R6I & VITAK MUŠK) 60 . 
1588 W. 47fli 8C, CMoago, OI. 
11IIIII11IIIIIUIIIIII1I1I1I111I1I1III1III11IIII11U 
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DRAUGAS Ketvirtadienis, baJ. 22 1920 

t^ ' • • • • • • • ^ 

CHICAGOJE. 
^ » > — — — — • — — * * 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS GAZO KOMPANIJA REIKA 
LAUJA DAUGIAU UŽ 

Ketvirtadienis, bal. 22 d., 
šv. Soteras. 

Penktadienis, bal. 23 d., 
Šv. Jurgis, kank. 

PIRKLIAI SAKO NEPA
BRANGINSIĄ ANGLIŲ. 

GAZĄ. 

Reikalavimas paliečia dau
giausia darbininkus. 

t i 
I • • • 
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Kas gali pasakyti, kiek tame 
tiesos. 

Aneflių kompanijos Consu-
mers prezidentas Tpham daug 
savo nuomonės paskelbia apie 
anglis. <Jal tai dėlto, kad Clii-
eagoje ta kompanija yra di
džiausia ir stipriausia už visas 
kitas anglių kompanijas. 

Consnmers kompanija visose 
miesto dalyse turi anglių san
delius. J i an&lis parduoda į-
vairioms firmoms ir pristato j 
privatinius namus. 

A l i dieni} p. Upham pra- l 
ne&ė, kad Chieagai l>logn bus 
su anglimis. (Jai prisieis šauk-
ties patirs prezidento \Vilso-
no, kad jis čia paskirtu ang
lims administratorių. 

Dabar tas pat augliu kom
panijos prezidentą- praneša, 
jog su anglimis nors esama 
gana bloga, bet kompanija jo-
kiuo būdu nemananti pabran
ginti augliu, ypač minkštųjų, 
pristatant i privatinius na
mus. 

J is sako, jog didesnės kai
nos tik tiek bus imama, kad 
nepadaryti sau skriaudos. Bet 
kad kiek brangiau bus ima
ma, apie tai negali but kalbos. 
Nes kompanijai prisieina bran
giau nlokėti už anglis angle-
kasykhi kompanijoms, gi šitoa 
iš to turi apmokėti daugiau 
anglekasiams už darbą. 

Svarbus tai daiktas, kad an
glių kompanija pasižada ne-
>kriausti žmonių. Bet butų 
labjaus svarbesnis daiktas, 
jei kompanijos prezidentas 
paskelbti) viešai kiek už ko
kios rūšies anglis bus imama 
nuo žmonių. Tuomet žmonės 

i 

žinotų, kaip daug anglys pa
branginta ir kaip atsinešti Į 
tuos geruosius kompanijos no
rus. 

Tenai u anglims kainos ne
skelbiamos. Tame ir yra visa 
paslaptis. (i\ jei taip, tai kas 
ėia iš žmonių gali tikėti gra
žiems žodžiams ir pasiketini-
manis. 

Reikia pasakyti, kad taip 
šiandie pasielgia visos anglių 
sandelių kompanijom 

SUGRYŽO MILICIJA IŠ 
KEWANEE. 

Du provizi jonuliu . batalijo
nu 1 I-tojo pėstininkų valsti
jos gvardijos pulko sugryžo 
Cliicavgon iš Ke\vanee, UI., kur 
buvo pasiųstu malšinti riaušes 
pakilus ten streikui. 

MARMULINĖS LENTELĖS. 

Yra sumanymų Į miesto 
pradines mokyklas įvesti vai-
kam> vartoti manualines to-
blytėles vietoje poperos, ko
kios šiandie labai daug sunai
kinama rašymams. 

Gazo kompanija Chicagoje 
šiandie už tūkstantį kubinių 
gazo pėdų nuo žmonių paima 
85 eentus. Xesenai State Pu
blic Utilities komisija tų kai
ną pratęsė ištisiems metams. 

Dabar gazo kompanija pa
minėtai komisijai indavė pe
ticijų, kad ta leistų gazą pa
branginti 47 nuošimėiais. 

Už tūkstantį kubinių pėdų 
kompanija reikalauja $1.25! 

Kompanija stovi dar už tai, 
kad tasai jos reikalavimas 
kuoveikiaus butų aptartas ir 
j a i butų leista pelnyties di
desne kaina. 

Tam daugelį priežasčių, sta
to kampanija. Pirmon vieton, 
inoma, paduoda naujas iš

laidas, kokias turinti padidi
nus užmokesti darbininkams. 
Paskui pažymi pabrangimų 
gazo išdirVime taip, kad kom
panija negalinjti apmokėti net 
svarbesnių savo skolų, (ii pel
no senai neturinti. Kas metų 
bertainis turinti vis nuosto
lius. Tie nuostoliai dabar kas 
mėnuo didėja. 

Keikia manyti, kad State 
Public Utilities komisija pri
pažins kompanijai imti kiek 
daugiau už suvartojamą ga-
zų. Tuomet visa sunkenybė 
sudribs ant pačių darbininkų. 
Xes kas mažiau gazo suvarto
ja, tas brangiau turi užmo
kėti. 

» 

Tai bent laikai. Miesto val
dyba kovoja ir prieš dabarti
nę gazo kainą, kuri yra per
a u g t a , o gazo kompanija dar
buojasi dar už augštesnę kai
ną. 

Bepig tokioms kompanijoms 
gyvuoti. Su miestu jos padaro 
kontraktus, bet paskui su tais 
kontraktais nesiskaito. Xes y-
ra priemonių apsilenkti pada
rytų sutarčių. 

Mažai uždirbantiems žmo
nėms prisieis pamatyti daug 
vargo. 

• • • • • • 
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PAMINĖJIMAS LIET. VYČIŲ DIENOS 

Linksmą Spektakliu 
Rengia — 

LIETUVOS VYČIŲ CHICĄGOS APSKRITYS 
S u bato j , Balandžio-AWH 2 4 d., 1920 
Švento Jurgio Parapijos Svet, 32 PI. ir Auburn Ave. 

Pradžia 8 vai. vakare. 

L. Vyčių Diena. L. Vyčių Chicagos Apskritis Apvaikščios Organizacijos šventę. 
&em vakarėli gabiausi L. Vyčių Apskričio scenos mėmėjai sulos jogf&ga komedija 

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS." \ 
Po programo tesis Šokei Visus kviečia L. V. C. A. 

i i 
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IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJįĮ 

IŠ BRIDGEPORTO. 

PAMINKLAS SULLIVANUI. 

Tam tikslui norima nikeliais 
surinkti $50,000. 

Ant nesenai mirusio a. a. 
R. Sullivauo kapo sumanyta 
pastatydinti puošnus pamink
las visuomenės aukomis. Yra 
sumanymas nikeliais surinkti 
$50,000. Tą sumanymų, pare
mia daugelis žymių žmonių. 

SUAREŠTUOTAS UŽ PASI
GĖRIMA. 

Vienas protestantų kunigu-
žis iš Hammondo suareštuo
tas už pasigėrima. Teisėjas su
areštuotų paliuosavo pasirem
damas tuo, kad žmogus turi 
teisės išsigerti, bi tik gali 
gauti. Tąja teise rėmėsi ir ku-
nigužis. 

PAŠAUTAS KRAUTUVI
NINKAS. 

P 6 T R A T I S S F A B I J O N A S 

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

R E A L E S T A T E I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siuneta Pinigus Parduoda LaivOKortas 

N O T A R U L S A S 
3249 U Halsted Street. Chicajo IMinois 

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

Trys plėšikai užpuolė smul
kių daiktų krautuvę po num. 
1348 E. 55 gat. 

Plėšikai apiplėšė k rautu vę 
ir pašovė patį krautuvininką. 

Tarp daugelio nmsų koloni
joj Įvairių draugijų bei orga
nizacijų kuopų žymi yra ir L. 
R K. Spaudos Draugijos 4 kp. 
Tikslas jos yra skleisti katali
kišką spaudą lietuvių tarpe. 
Pirmiau 4 kp. darbuota buvo 
kaij)ir apmirus, nieko apie ją 
nebuvo girdėti. Bet pastango
mis' geros valios žmonių tapo 
atgaivinta ir dabar jau kiek
vieną mėnesį laiko susirinki
mus. Gaila tik, kad nedaugiau-
sia žmonių priklauso jtrie tos 
kuopos. 

Kituomet Bridgeporto lietu
viai katalikai pasižymėjo 
savo gražiais darbais Bažny
čios ir tautos labui aukomis, gi 
dabar pirkimu Lret. Laisvės 
l>onų. (leistina, kad ir apšvie-
tos reikale mes nepasiliktu-
mėm nuo kitų kolonijų. 

Nedėlioj, balandžio 25 d. šv. 
Jurgio parapijos svetainėj, 
tuojaus po pamaldų Įvyks K. 
Spaudos Draugijos 4 kp. mėne
sinis susirinkimas. 

Cia yra proga kiekvienam 
lietuviui, lietuvei, mylinėiam 
apšvietą, ateiti ir įsirašyti L.R. 
K. Spaudos Draugijos 4 kuo-
pon. 

Kvieėia visus 
P. Gritėnas, rast. 

našlaičių prieglaudos pastogė
je-

Tai-gi čia ir turėtų būti visų 
reikalas prisidėti prie to dar
bo. 

Garbė tiems, kurie, kaip mi
nėjau, nesigaili šimtinių del 
prieglaudos. Kas tiek neišgali, 
nors centais gali prisidėti. 

Budavokime našlaičiams ir 
seneliams namą! 

S. J . 

NEPAPRASTAS VAKARAS 
* # • 

Dievo Apv. parap. svetainėje. 

Ned. 25 d. Bal. — April 1920. 
* • # * 

Rengia L. Vyčių 4-ta kuopa. 
• 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Alumnams pranešimas. 

Alumnų 1 kuopa laikys sa
vaitinį susirinkimą balandžio 
22 d., Davis Square Park sve
tainėje, 7:30 vai. vakare. 

Malonėsite visi alinimai su-
i 

si rinkti. Turime daug naujo 
pranešti. Po susirinkimo bus 
išpildyta programa. Paskui pa 
silinksminimas. 

Valdyba. 

ATSIIMKITE LAIŠKĄ. 

I J LABD. SĄJUNGOS 4 KP. 
DARBUOTĖS. 

16 ŽMONIŲ SUŽEISTA. 

Susidaužė du gatvekariu 
Halsted ir Madison gatvių su
sikryžiavimo 16 žmonių su
žeista. 

Malonu paimti į ' ranką 
plunksną ir pabrėžti 4-tos kuo
pos dar Įmotę. 

Nors 18-ta kolonija nesigiria 
taip kaip kitos Chicagos kolo
nijos, turėdamos daug inteli
gentų, profesijonalų, bet drą
siai galima sakyti, kad šios ko
lonijos lietuvių darbininkų šir
dyse daug daugiau tėvynės 
meilės, kaip anų, apie kuriuos 
gražus obalsiai skamba, dėlto, 
kad jie tą meile parodo netik 
lupomis, bet darbais. 

Ar girdisi iš pilnų inteligen
tijos kolonijų šimtinės našlai
čių prieglaudai ? Mažai, arba ir 
suvis nieko. O čia retas susi
rinkimas būva, kad iš vargingų 
darbininkų nebūtų naujo Lab. 
Sąj.garbės nario, fundatoriaus 
našlaičiams prieglaudos. Antai 
ir šiame susirinkime p-lė Ste
fanija Pivorunaitė įstojo Lab. 
Sąj. garbės narių eilėn susyk 
įmokėdama 50 dol. Garbė to
kioms mergaitėms, kurios at
jaučia našlaičių vargus ir au
koja sunkiai uždirbtus centus, 
kadtik greičiau stotųjiems prie 
glauda. Tie varguolėliai ne 
kam kitam bus dėkingi, tiktai 
tiems, kurių aukomis taps pa
statytas namas. 

Ne vienam gal ir iš mųs senat 
vėje arba atsitikus kokiai ne
laimei teks rasti ramų kampelį 

" D r a u g o " redakcijon atėjo 
iš Lietuvos laiškas p. Feliksui 
Zernauskiui nuo Barboros 
Mickienės, Tverų miestelio, 
Telšių apskričio. Prašome ai-
s i imt i . 

Dainuos Choras, 
Solistai ir duetai. 

* * # 

Bus sulošta tragiškas 
* » * e-

Karės vaizdelis 

"Už Tėvynę" 
• « • 

Be to, dar kalbės pagarsėjęs 

Prakalbininkas p. A.M.Račkus 
• • • 

Prasidės 6:30 vai. vak. 
• * » 

Įžanga 35c. ir 50c. 
I * ą 

Po programo šokiai 
• # * 

Muzika p. J. Jakaičio. 

The Telefono Kompanija turi busy va
landas taip kaipL gatvekariai, krautu
ves, bankos ir pačta. 

Žmogus su kantrybe palauks keletą mi
liutu banke, arba perkant paetos žen
klelius, užregistruoti laišką nusiper
kant tikieta arba net ir perkant te
atro tikieta. Bet jeigu jis turi palauk
ti dvidešimts dvi sekundas kuomet o-
peratorka mėgina jam gauti reikalin
ga numeri. 

Ar nebūtu, gerai pasistatyti šiuos klausimus 
prieš save: 

" A r y r a b e n t viena k o m p a n i j a a r 
k r a u t u v e k u r i su tok iu g r e i t u m u 
m a n p a t a r n a u j a , i r suga i š i na t i ek 

x maža i l a iko k a i p T e l e p h o n e K o m 
p a n i j a ? 

"Ar galių gau t i tok i p a t a r n a v i m ą 
ga tveka r iuose , k r a u t u v e cash ie r i r 
k i to kok io d a r b i n i n k o k a i p kad 
iš Telefono O p e r a t o r k o s ? " 

" K u o m e t s k a m b i n u varpe l i a r a t e i n a 
t a i p gre i ta i s t e n o g r a p h i s t e , p a s i u n -
t in is a r k i t a s r e i k a l a u j a m a s ž m o 
g u s ? " 

Ši syslema kuri po savim turi 550,000 telefo
nu visuomet pasirengę tau atsakyti kiekvie

na sekunda. Čionais reikia biskuti kantry
bes 1 u roti taip kaip ir kitose vietose. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 
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RED. ATSAKYMAI. 

K. V. 4 to skyr. rast. (Chi
ėagoje). Pranešima apie susi
rinkimą Tamsta išsiuntėt ba
landžio 20 d. ir norėjote, kad 
jis tą dieną tilpti] "Drauge" . 
Mes jį gavome seredoje, bal. 
21 d. po pietų. 

VĖŽIO LIGA NE 
PAVELDĖTA. 

Medieo-Aetuarial Komitetas, 
prie ' apsergėjimo gyvasties 
(life insnranee) kompaniją, 
bandė ištirti, jog vėžio liga pa
veldėta, bet prastos pasekmės. 
Skaitlinės tikėtų mirimų, gru
pė kandidatu, turinčių šeimy
noje rekordą vieno ar dau-
giaus narių su vėžio liga, buvo 
67.3, bet mirė tik 69 arba 79% 
tikėtų. Apart to, iš tų 69 miri
mų, tik keturi buvo n^o vėžio 
ligos. 

\ Tas rodo, jog visi pirmesni 
manymai kaslink šeimynų 
rekordų vėžio ligos nesutinka 
su vėlesniais patyrimais. 

Kontraste, galime sakytį 
jog proporcija tikrų sulauktų 
mirimų šeimynose, kuriose ra
dosi du arba daugiaus atsitiki
mų, širdies ligų buvo 113%.. 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Shebovgan, Wis. 
Pirmininkas—J. Bubnis, 1426 S. 

10 St. 
Viee-pirmininkas—J. Daugirdas, 

1117 N. 12th St. 
I raštininkas—V. Ragaišis. 1G12 

Indiana Ave. 
II raštininkas?—J. Dvilaitis, 1120 

Alabama Ave. 
Ka.sierius—J. Simoninas, 228 S. 

14th St. 
Iždo globėjai:—J. Bilą, A. Vir

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

la, 1717 Erie Ave. 
Susirinkimai būna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. 

" V I E N Y B E" 
Lithuanian Loan & Building 

Association. 
10806 Wabash Avenue Roseland, Chicago, 111. 

Norime pranešti, kad galime duoti paskolas ant pirmų 
morgeeių iki $l(),000.oo a r maž iaus . 

Teip-gi galime paskolinti ant ištisų morgeeių, arba ant 
mėnesinių mokesčių sumos ir procento per šešis metus. Reika
laujantieji pinigų del namų pirkimo arba statymo kreipkitės 
j valdybą del tolesnių išlygų. 

Jonas Grigula, Pirm., 10701 State St., Pullman 537 
Petras Frajeras, Rast., 10750 Ind. Av. Pullman 4162 
Kaz. Klimavičia Ižd. 10801 Mich. Av. Pullman 1372 

PO* VOUR STOMAOfS UK&j 

P o ralgiul neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagrumua 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgint i viena. Parduodama 
psx visus aptlekoriua. 
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| Gal Dar Ne Visiems Gerai Žinbipa | 
1 ' s 
= J o g A m e r i k o j r a n d a s i d idž iaus ia Lietuvių. Ū k i n i n k u Koloni ja vi

soj A m e r i k o j t a i y r a •esjf£vl£e,. Mich . i r su visų ap i e l i nkn j miee te -
g lais. 

S C O T T V I L L E Yra ge r i aus ia ir de r l ing iaus ia žeme . *• 
S C O T T V I L L E Y r a Didž iaus ios del Ū k i n i n k u maš ine r i j ų k r a u t u -

vos. 
S C O T T V I L L E Y r a Ger i aus i a t u r g a i p a r d a v i m u ūk i škų p r o d u k t ų . J | 
S C O T T V I L L E Y r a . K e n a v i m o p r o d u k t ų f a b r i k a s y r a Svies to iš- S 

d i rbys to ir t. t. 
* BBSi 

S C O T T V I L L E Lie tuvė j tu r i ge r i aus i a s b r a n g i a u s i a s f a r m a s ir su S 
5 ge r i aus ia i s J t a i s imo sys t ema k a i p o su šviesa ir v a n d e n i n s u v e s t u i r 

S C O T T V I L L E Lie tuvė j f a r m a r e j p r a l e n k i a v i sas k i t a s ko loni jas , 
2 Žemės n a š u m ų ir k u r i e g a u n a ge r iaus ia pe lną už s a v a v a s a r o s 5 
• darbą, S 

S C O T T V I L L E D a b a r a t v y k a u iš Ch icagos su A u t o m o b i l i u m su 
t iks lu k a d Apvaž inė jus ir p a m a č i u s v isas čion a p g y v e n t a s l ie tuvių 

S ko lon i jas kad ga l ieč iau ko d a u g i a u s i a a p i p a s k o t i sug r į žus už k e - S 
5 lių dienų Chicagon , K a s n o r i t e su A u t o m o b i l i u m iš C h i c a g o s v a - 5 
• žiuot i į Scottvi l le , Mich., del p a m a t i m o l ie tuviškų ko lon i jų ir p a - S 
S- s i r i nk imo sau geros ūkės . Ate ik i t e p a s m a n ė s a š nuveš iu a r b a su - 5 

te iks iu paaiškinimą, k a i p į t en ge r i au nuvaž io t i . M a n o a d r e s a s : 

| W. STRYGAS 3022 W. 40 St, Chicago, I1L | 
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PIRKITE 

WS.S. 
VARSAVINGSSTAMPS 

ISSUED BY T H E 
UNITED STATES 

> GOVERNMENT 
mm£ 

DIDŽIAUSI* LIETUVIŠKA KRAUTUVE RMCA60JE 

PBARL OUBEN KONCBRT1NA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

^ ^ ^ ^ Steponas P. Kazlawskt v 
( f f l M m 4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 
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Telefonas: DBOVEE 7309 

file:///Vilso-

