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Turkija Suskaldoma 
į Kelias Dalis 

SUVARŽOMI SOCTJALIS-
TAI NEW YORKO 

VALSTIJOJE. 

Legislatura priėmė du biliu 
prieš socijalistus. 

PADALINAMA Į SEPTY
NIAS DALIS. 

Kiekviena svetimų bus 
išnaudojama. 

San Rėmo, .bal. 22.—Paki
lus tarp talkininku nepasiten
kinimams ir negalint veikti 
priderančioje antikinėje, čia 
premjerai nutarė Turkiją pa
dalinti i kelias dalis ir apie tai 
pažymėti taikos sutartyje, da
romoje su Turkija. 

Bet tu teritorijų likimą ap
spręsti atidėta tolesniam lai
kui, kuomet tarp talkininką 
sušvelnės nesutikimai. 

Atkirstos septynios dalys. 

kadangi abi viešpatija jaučiasi 
nepasitenkinusi kita kitos vei
kimu, tad tų teritorijų likimą? 
paliekamas apspręsti patoges
niems laikams. Taip bent nori 
Anglija, gi šitos turi klausyti 
Prancūzija. 

Kitos teritorijos. 

Taryba ilgai diskusavo Kur
distano klausime. Pagaliau? 
nutarta tą provinciją pe r du 
metu palikti turkams, paskui 
pavesti viešpatijų (tautų) są
jungos kontrolei. 

Smirna laikinai palikta grai
kams. Bet galutinai dar nenu
spręsta, kokių ribų ten turi 
laikvties graikai. 

Albany, N. Y., bal. 22. — 
Nev Yorko legislatura (įsta
tymui leidimo butas) priėmė 
du t biliu, atkreiptu prieš so-
cijalistų partiją. Jei tuodu bi
liu patvirtins legislaturos se-
nafas, paskui gubernatorius, 
tuomet socijalistų partija at
eityje negalės statyti ir rinkti 
jokių savo kandidatų j vals
tijos valdvietes. 
Biliu priimta 83 balsais prieš 

56. Tad aišku, kad sumanymu 
neturėjo (perdaug didelio 
prielankumo. 

Vienam biliuje pasakyta, 
kad negali but kandidatais j 

MATYT, BUS ATIDĖTAS 
"PASIKALBĖJIMAS" 

SU MARSU. 

! PRANCŪZIJA NORI PANAI
KINTI PERTEKLIAUS 

DAIKTUS. 

Tam tikslui atsiranda visokių Į Bus uždrausta įsigyti tokius 
kliūčių. I daiktus. 

Mūšiai Netoliausia Nuo 
Meksikos Sostines 

Omaha, Hebr., bal. 22. — 
Kaip rytoj, bal. 23 d., planeta 
Marsas turi r&stie* arčiausia 
žemės, nes tik už 48 milijonų 
mvliu. 

* . • kredito 
Uia žinomas balionistas Leo t j a j j .^ 

Steveris 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... • 

Kadangi Stevens su tokia ne
pakas t a telegvafija nesusipa- j 0 s gyventojai 
žinęs. nes jis yra tik balionų 
ekspertas, tad susisiekimo su 

Paryžius, bal. 21.—Prancū
zija per eilę metų turės gy
venti ir apsieiti kuoprasuau-
si.M, kad pakilti iš karės sko
lų ir nupuolusio užrubežiuoso 

Y i šoki e pertekliaus 
ai bus uždrausti įvežti 

ir čia įsigyti. 
Kabinetas aptars ir 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 Praneuzi-

GAL CARRANZA PAS 
KELBS KARĖS 

STOVI. 
Apie tai yra nepatvirtintų 

žinių. 

Italija mėgina gauti pieti-
Nuo Turkijos vienu užsinio-' nius Anatolijos pakraščius. 

trinos ir politika priešingi 
Su v. Valstijų ir New Yorko 
valstija konstitucijai. 

Kitn biliu autorizuojamas 
generalis valstijos prokuroras 
patraukti tieson tokias politi-
kines organizacijas, katrų 
principai priešingi šalies ir 

stovi I valstijos konstitucijoms. To-
tokio Į kios organizacijos turi but at-

į skirto? nuo rinkimu, 
teritorijos yra tinkamos talki- j Tuo tarpu premjerai atei-! Labai keisti tie legislaturos 
ninkams eksploatuoti ekono-: nantį šeštadienį turės iškėliau- j sumanymai. Nes jie pakeis 
ruiniu 
sniais. 

jimu atskelta: Armėnija, Me-
\ sopotamija, Cicilija. Sirija, 

Palestina, Oeorgia ir Azer-
beidjan. 

Svarbiausia doma atkreipta 
i Mesopotamiją, Siriją, Cicili-

Bet ir tame klausime dar ne
tartas galutinas žodis. 

Baigs susirinkimą. 
* • 

Vokietijos klausima? 
kaip stovėję? 

valdvietes žmonės iš tokios į Marsu darbą apsiėmė atlikti 
partijos, kurios principai, dok- vienos kolegijos profesorius 

Nieko 
ją, taippat j Arabiją. Nes tos j yaptmgo nenutarta. 

ir politikiniu žvilg-

Negali pasidalinti. 
Armėnijos mandatas pasių-

Tomis Turkijos teri tori jo-1 lytas neutralėms viešpati-
rais labjansia interesuojasi; joms, Norvegijai ir Švedijai. 
Prancūzija ir Anglija. Ir vie-. Talkininkai neprisiima manda 
nai ir kitai norėtųsi kuodau-į to. nes iš Armėnijos nemato 
ginusia ten pasipelnyti. Bet ! sau jokio pelno. 

ti kas sau namo. Nes jie i r ! valstijoje pasalingu priešinin-
namie turi daug svarbaus dar-1 k9 politikoje. 
bo.^ 

j NEVYKSTA BOLŠEVIKAMS 
SU PREKYBA. 

Vokietija Reikalauja Skait-
lingesnes Armijos 

ARMIJA REIKALINGA VI
DUJINIAMS REIKALAMS. 

Prancūzija aštriai tam 
priešinsis. , 

Paryžius, bal. 22.—Vokieti
jos vyriausybė talkininkų ta
rybos, turinčios susirinkimą 
San Rėmo. Italijoj, reikalauja 
'e:>ti jai padidinti savo armi
ja I i p 200,000 vyrtį Nes pagal 
tafk^e nutarties Vokietija gali 
turėti tik 100,000 vyrų. 

Tas vika'avima^ iš:v::<š?a-
Botoje, induotoje prancūzų už-
rubežinių reikalų ofisui su 
prašymu pasiųsti ta notą talki
ninkų tarybai mieste San Re
nio. 

r 

Notoje pareiškiama, jog 
skaitbngesnė armija reikalin
ga :>;;!;:iky'i \ idujinę tvarką 
Vokietijoje. Tr pagaliaus dar 
todėl, jog pati daoartinė armi
ja p a? j>riešins jo? paskirsty-

Nori veikiančiosios armijos, 

';:> ,ns sakoma, kad Vokie-
. • ;n - \ \••••;]s\\ hn n ;fi];p;;< ' a r 

: ;v! i . i : . . ii " >'i::i '.<' \ i-n i'<".\r 

Štai kokių armijos dalių no
ri: 12 divizijų infanterijos sn 
artilerija; 3 divizijų raitarijos; 
penkių specijalių brigadų, ku-
riosna ineitų po du puiku in
fanterijos (šaulių) ir po dvi 
grupi arti lerijos. 

Be to dar norima: po vieną 

Copeahagen, bal. 22.—Laik-
j rastis Berlingske Tridende 
! praneša patyręs, kad čia rusų 
bolševikų Krassino ir Litvino-
vo tarybos su anglų.atstovais 
prekylios reikalais pasibaigu
sios be jokių pasekmių. 

Pasakojama, kad tasai ne-
pavykimas paeina iš to, nes 
bolševikam trūksta reikalingi] 
kvalifikacijų apie prekybą. 

Sakoma, jog Krassin veikia: 

iškeliausiąs Rusijon, gį Litv:-
nov dar čia pasiliksąs politi
kos reikalais. 

Bolševikų valdžiai trūksta 
tinkamu žmonių vesti painius 
reikalus. Juk ir Vokietijos so
cijalistų valdžia jokiuo badu 
negali apsieiti be pašalinių 

Tadd. 
Bet šis laiku neatsiliepia pa-

kvietiman ir, turbūt, sumany
mas bus atidėtas paskiau, kuo
met Marsas pradės tolinties 
nuo žemės. 

Pasikelti didelėn augštumon 
oran reikia specijalių prietai
sų. Nes augštai oras yra sky
stas ir dūsavimui reikalingos 
priemonės. Antras daiktas, 
tai reikia didelės drąsos. Nes 
jei tokioje aogštumoje pakilus 
balionas pūkšteliu, kur tuo
met sveika* dingsi, tuo lab-
jaus, jei atsisakytų dar tar
nauti žemyn nusileidimo prie-
taisos. 

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

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

Šiandie Prancuzijon prista
toma daug be jokio reikalo gė 

San Antonio. Tex., bal. 22. 
— Jš Meksikos sostinės čia 
gauta žinių, kad prezidentas 
Carranza, regis, pareikalausiąs 
savo kongreso visoj Meksikoj 
suspenduoti asmeninę gvaran-
tiją, ty. visą šalį pastatyti ka
rės stovin. taigi militarinėn 
valdžion. 

Yietos Meksikos konsuliate 
nepatvirtinamos tos žinios. 

Dar dvi valstijos atsimetė. 

Wasbington, bal. 22. —(Jen. 
lių iš Anglijos, įvairių vaisių: Benjamin liill, gen. (Miregono 
iš Belgijos, plunksnų iš Olan-i prezidencijalės kampanijos ve-
dijos. šilkinių aučių iš Ameri-j <lėjas. sužeistas mūšyje ties 
kos, kitokių brangių ir nerei-1 Contreras. kur revoliucijonie-
kalingų daiktų iš kitur. j riai buvę įveikti, anot paskel-
. Ypač prieš šilkines autesį bimo čia iš Meksikos ambasa-

daug trukšmo keliama val-idos. 
džios sferose. Nes galima vi-i 
suomet apsieiti su paprasto
mis automis. Tas. sakoma, bu
tų pigiau ir pačių žmonių ki-
šemiams dauc sveikiau. 

Contreras yra mažas mies
čiukas, netoli nuo sostinės 
.\le.\ieo City. 

Tad yra aišku, kad revoliu
cionieriui jau. veikia pačioje 
Carranzos pašonėje. 

(iauta žinių, kad nuo Car-
ranzos valdžios atsimetė vals
tijos Hildago ir Flaxeala. Tų 
valstijų legislaturos autoriza
vo savo kariuomenes pradėti 
karės veikimą prieš Carranza. 

Mexico City laikraščiai pa
vesti kuoaštriausiai cenzūrai. 
Uždrausta laikraščiams blogai 
atsiliepti apie Carranza. 

S. V. stovės ant šalies. 

Washington, bal. 22. — Kiek 
patirta iš valstybės departa
mento," Suv. Valstijos į pakilu
sią Meksikoje revoliuciją at
sineš pasyviai. Nieko varin
ga neveiks. Tik apsaugos 
savo rnbežius. Tai tinkamiau
siai Dėdeį Šamui politika to
kiuose atsitikimuose. 

Skaidosi Geležinkelių Strei
kininkų Vienybe 

CHICAGOSk APYLDYKES 
PALIETĖ VĖTRA. 

VIENI SUGRY20 DARBAN, 
KITI STREIKUOJA. 

didžiuma susirinkusią pakėlė 
baisiausią trukšmą. Neduota 
kalbėti. Imta šaukti, kad va-

Vanduo užliejo OaugelĮ namų. V a k a r C l l i c a ? o j o k e l i tuks-ldai juos pardavė. 

L'žpraeitą 
i 
nakti Obieacro 

VEIKIAI BUS PALIUOSUO 
TI RUSAI IR VOKIE

ČIAI NELAISVIAI. 

batalijoną sunkiosios artileri 
jos prie kiekvienos divizijos 1 P " ^ ^ 1 ^ ™°™V-
infenterįjos: 160 lėktuvų, pa
dalintų j 8 grupes; ir keturių i " ' - •'' : v ; ^ : ": ^ 
sj>ecijalių kariuomenės kom
panijų darbams# prie geležin
kelių. 

VI.-? 
>r̂ >nsą. 

Gvardija bus demobilizuota. 

Su paminėta nota Vokietija 
užrnbežinių reikalu ofisui in-
tuivė dar dvi kitas notas. 

Vienoje iš tų sakoma, kad 
Vokietija demobilizuos ir pa
naikins piliečių gvardija, kaip 
to reikalauja talkininkai. 

Kitoje—Vokietija reikalau
ja leisti jai padidinti skaitlių 
reicbs\vebrų ir artilerijos neu
traliam ruože. 

Prancūzija bus priešinga. 

Čia prancūzų-oficijalėse sfe
rose sakoma, kad Vokietija 
tuo keliu mėgina atgaivinti 

] leso ta 
covoja prieš Versail-

leista pasilaikyti generalį šta
bą ir oficierų korpusą, tuomet 
vokiečiu armija sugryš 1914 
metų vagon. Nes jei bus po 
ranka metmenys, nebus sunku 
prisiėjus reikalui, gauti ir 
ataudimo, ty. reikalingo skait-
liaus kareivių. 

Kiek žinoma, Prancūzija vi
somis pastangomis priešinsis 
tam naujam vokiečių reikala
vimui, Ve* prancūzams tas yra 
pavojinga. 

Prancūzija nenori atšaukti 
kariuomenės. 

San Rėmo susirinkime pa
kelta sumanymas talkinin
kams atšaukti iš Pareinio sa 
vo kariuon>enę. kuomet Vokie 
tija išpildys kaikurias finansi
nes priedermes. 

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

Tuo tikslu pabaigtos tary
bos. 

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

palietė smarki vėtra .-n griaus
mais. Daug nukentėjo šiauri
nės miešta apylinkės. Vanduo 
užliejo daugelį namų. nuvertė 
geležinkelių pilimus, sutraukė 
telefonų vielas. 

Vakar per visą dieną žmo
nės valėsi, taisėsi, džiovinosi 
nuo permirkimo. 

tančiai streikuojančių "switli-
climeną" buvo sušaukti susi
rinkimam lšmaningesni vadai 
mėgino streikininkus }x»rkal-
bėti. kad jie gryžtu <larban. 

Tie vadai norėjo pasakyti. 
jog streikas yra kenksmingas; k o ^treikuoti 
visuomenei ir visuomenė ne- j T a § ' ^ ^ ^ ^ ^ 

suskaldytas įr galų-gale vi
siems streikininkams prisieis 

Pasekmėje policija turėjo į-
i simaišyti ir ištuštinti salę. 

Po to nepavykusio siisirin-
'• kimo dalis streikininkų, pat*-
I riama savo vadų, sngryžo dar-
; bau. gi žymesnėji dalis pasili-

je — 20.(̂ 00 vokiečių nelais-: 
vių. 
Sutartyje paliuosuotiems ten i 

ir kitur nelaisviams lekl-žiama | 
sulig noro: vokiečiams apsi-! 
gyventi Rusijoje, gi rusam^ 
Vokieti.k)je. 

prijaučia streikininkams. Dar 
norėjo pareikšti, kad jie toles-
niai nekovosią 
šalies \-yriansybe 

Bet kuomet tik buvo prisi
minta apie gryžimą darban. 

POLICIJA KAUJASI SU 
STREIKININKAIS, 

' LONDONO LAIKRAŠTIS | revoliucijom surinkęs gražų 
INTARIA DE VALERĄ. ' fondą New Yorke, apie dešim-

. ] t-į milijonų dolierių. Lygiai 
Sako, jisai rengias revoliucija'daromos pastangos iš Ameri-

Anglijai, ! kos Airijon ]>asiųsti nemažą 
j kiekybę ginklų. 

Londonas, bal. 21. —Vietos ; 7/,no>mas Burns. buvęs pre-( 

laikraštis Kvening Standard fcybos tarybos prezidentas, j n a
 > 

vakar ilgu straipsniu paskel- kurs s„ karės pradžia atsista-i 
bė didele čia sensaciją. Sako, rydino iš kabineto ir visas! 
Anglijos vyriausyb«'» susekusi laikas užlaikė tylėjimą, paga-
platų suokalbį. Sulig to, bir-;]jaUi< prabilo ir padavė savo 
želyj turėjo but pakelta revo- j nuomonę apie suirotes Airijo-
liucija Airijoj. Kanadoj ir j<. 

Gali but dar aršiau. 
"Jei 1914 metais, savyvalda 

butų buvus į\'(>sta," jis pasa
kė.. "Airija šiandie butų kno-
ramiausia šalis. Šiandie gi pa-

li gali Imt 

savo senobinę armiją ir siste- Sumtuymą paremia Anglija 
ir Italija. Bet Prancūzija aš
triai priešinasi. 

Egipte. 
Laikraštis pareiškia, kad 

vyriausybė turinti tikrų infor
macijų, jog to suokalbio visas 
lizVlas esąs de Valeros ofise, 
Neiv Yorke. Iš ten revoliuciji-
niaj agitatoriai išsiuntinėta po dėti? gana bloga 
įvairius mesiu- Suv. Talstijo- dar blogiau.M 

se, Tndijoj, Kanadoj ir Rgipte. Lorhlone pnsklydusios ži
nios, kad Airijon gabenami 
ginklai Vyriausybės atstovas 

: parlamente pranešė, kad vy-
Pakilę pasakojimai tokie, riansybė apie tai neturinti ži-

jog de Valerą, ruošdamasis nių. 

Sako. gabenami ginklai 
Airijon. 

Butte. Mont, bal. 22. — Ar
ti NeveYsNveat vario kasyklų 
vakar buvo pakilusios riaušės, 
kuriose dalyvavo streikuojan
tieji kasyklų darbininkai. Še
rifas pasiuntė prieš juos savo 
pagelbininkus. Ištiko kravi-

susirėmimas. 
4 dar

bininkų ir viemis šerifininkas. 
Gydytoju tvirtina, kad keli 
pašauti nepasveiksią. 

Srto- apylinkės vario kasyk
lose j * . " metų eiles gyvuoja 
darbininkų nepasitenkinimas. 
Reikia pasakyti, kad perdaug 
čia darbininkus kursto indns-
trijalistai agitatoriai. Bet rei
kia pažymėti, kad darbininkai 
begalo ir išnaudojami. 

Pastaraisiais laikai* dalis 
darbininkų sustreikavo, nes 
kompanijos sumažino jiems 
i-ždarbins. Kompanijos sakosi 
tą padariusios del atpigimo 
vario. Sako, karės metu vario 
svarui buvo mokama 2oe., gi 
šiandie tik 18c. 

pnes paeią J j ? r y ž t i ( , a r h a n 

Pranešta, kad kaip šiandie 
bus turimas dar vienas strei
kininkų susirinkimas. Nes po 
paranka iš kalėjimo paliuosno-
tas svarbiausias streikininkų 
•adąs ir organizatorius Gra
nam Nuo to tad prigulės to
lesnis likusių streikininkų vei
kimas. 

Rytinėse valstijose irgi gry-
žta normalėn vagon traukinių 
važinėjimai. 

J stoekyardus galvijų pris
tatoma daugiau kaip norma
liai- laikais. 

Tik su anglimis yra vargo. 

ANGLEKASIAI STATO 
AUGŠTUS REIKALA

VIMUS. 

I 

5 

i 

New York, bal. 22. — Cia 
turį tarytos kietųjų angicka-
syklų kompanijų atstovai su 
anglekasių atstovais. Daro
mas nanjas kontraktas. 

Anglekasiai pareikalavo 60 
nuoš. didesnio užmokesčio. 

Klausimas, ką i tai atsakys 
kompanijos. 

BALANDŽIO 22. 1920 M, 

Chacago. — Šiandie 
but lietaus; vakare šaK 
rytoj gražus orr.s ir šalta 
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D R A U G A S Ketvirtadienis W 22 1920 

LIKTU VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
£taa kasdiena išskyros nedėkUeoios. 

PREKOOERATOS KAINA: 
CHICAiiOl SS UŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Metu US© 

6CV. VALST. 
Melams $5.00 
Pašei Metu ." 3.00 

Prenumerata mokaai 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 i 
registruota laišką. 

"Draugas" Pnblishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, 01. 

Telefonas McKinley 6114 
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Del Voldemaro laiš
ko Simpsonui 

Iš Lietuvos Misijom gavome 
šitokį laišką. 

LIETUVOS MISIJA 
(Litliuanian Mission to U. S.) 

257 W. 71st Street 
Xew York, X. Y. 

Balandžio 16, 1920. 
' 'Draugo" Redakcijai, 

1S00 W. 46th St., 
Cbieago, UI. 

Gerbiamoji Redakcijai: — 
šiuomi prašau patalpinti 

savo laikraščio skiltise ^j pa
aiškinimą dėlei tilpusio 
"Drauge" (X. SS) straipsnio 
"Del prof. Voldemaro laiško." 

Tame straipsniuje primėto
ma Lietuvos Atstovybei arba 
Lietuvos Misijai, jog ar At
stovybė ar Misija sąmoningai 
yra neprisiuntųsios profeso
riui Bučiai kopijos laiško, ku
rį buvo profesorius Voldema-

čiui. Bet profesorius Bučys 
taip yra pamanę* ir net tuo-
jaus parašęs lai&ką Misijai, 
tik jjjeila, jog Misija jokio pa
našaus laiško nira visai ga
vusi ir todėl negalėjo nė atsa
kyti ant to laiško. 

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

3. Xė kunigo Mirono 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-
liuojinių... 

Tai tiek dėlei fakto pataisy
mo. 

Su pagarl>a, 
Jonas Vileišis, 

Liet, Misijos Pirmininkas, 
16. IV. 1920. 

Prie p. Vileišio žodžio turi
me pridurti, kad 17 kovo, 1920 
m., išsiuntėme šitokį laišką: 
•*J. M. Ponui Jonui Vileišiui, 
Lietuvos Misijos Pirmininkui, 
257 West 71 street Xew York, 
X. Y. 17 kovo 1920. Gerbiama
sis Tamista: Per Lietuvos Mi
siją Xew Yorke gavau p. A. 
Voldemaro laišką, kuriame jis 
sakosi pridėjęs kopiją savo 
rašto, Įduoto prof. Simpsonui. 
Tos kopijos nebuvo laiške, j geresnio būvio. Jie vardan 
kurį Tamistos teikėtės man 
prisiųsti ir už kurį esmi, dė
kingas. Labai džiaugčiausi, 
jei greitu laiku galėčiau gauti 
tų kopiją. Su augšta pagarba 
kun. P. Bučvs " 

Vis Vardan "Darbo Zmonią" Geroves. 
Ai tie "darbo žmonės." Koime ir džiauckUė*, nes jau da-

neuridirba ir nfcprirašo vardan bar jums; tlarbą duoda jus pa
jų gerovės. Bolševikai vardan čių žmonės, o ne kapitalistai." 
jų gerovės viską stengiasi pa- Bandys darbo žmogus ką pasa-
grobti į savo rankas, niekam kyti, tai <randangvardietis tuoj 
jokios nuosavybės, nei "darbo mokės burną uždaryti ir vis 
žmonėms'* nepalikdami. Jie ir tai bus darbo žmonių gerovei, 
pačius darbo žmones paėmė į Gražus žodžiai bet karčius 
savo nuosavybę, "globą" ir daiktus jais vadina. Girdi, Bu-
juos užlaiko kaip arklius, mu- ; sijos darbo žmonės nepriaugę 
lus ir kitokius darbinius gy- įgyventi "marksiaiame roju-
vulius. Duoda šiokio tokio mai je,"už tat juos socijalistų bol-
sto pavalgyti, atsigerti, dar pa- [ševikn valdžia ir pasižabojo, 
stoge, o prie darbo varo ten Gavę valdžią soči jalistai men-
kur nori ir kada nori, nes dar- 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 pasistengtu pasižaboti, 
kaip Rusijoje. Ir tai butų dar
bo žmonių gerovei. Pagyveusi-
me, patirsime. 

Lietusiai liberalai laisvama
niai taip-gi suskato darbuotis 

j vardan darbo žmonių ir viauo-
* menės gerovės. Jie giriasi ge
idausią viską padarysią. J ie 
i konfiskuosią (at imsią) bažny
tines žemes, kiniu prie neku-
rui parapijų bažnyčios yra pa
likta šiek tiek daugiau, o prie 
kitų nesusiras nei šešių margų. 
Tąja žeme jie padarysią labai 
daug irero darbo žmonėms ir 
visuomenei, taip skelbia viešai, 
o savo mintyje priduria ir sau. 

6ERB. L TAUTOS F 0 m 0 i ^ ^ l u ^ S 
VALDYBAI AMERIKOJE 

Ateitininku Susišelpimo Fon 
do Centro Komiteto, Kaune 

prašymas. 

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 
"globėjai" komisarai su rau-
dongvardiečiais. Butų gera pa
tirti, kaip maitinasi "globė
ja 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" gerovei. 
Butų nebloga, kad darbo žmo
nės patirtų bolševikišką "bro
lybę ir lygybę." Lietuvoje pa
tyrė ir nepamėgo. 

Menševikai kaip lietuviškie
ji "Naujienų" ir "Keleivio" 

tams iiiii.-ų abiturientus Įsilei 
sti. medžiaginiai moksleivijos 
reikalai kaskart daugiau pai-

I niojasi. Be to pasibaigus karui 
dabar kariuomenėje tarnaujan
tieji ateitininkai taip-gi turės 
toliau tęsti pradėtąjį moJtslą. 

Kaunas, 
Kovo 4 d., 1920 m. i ketų išleisti į užsienių univer-

T • v , . , . . . ,v sitetus mažiausia dvidešimts Jau pnes didni karą mūsų! , . , . r , _ v . r». . . ,. .. .penkis katalikus stuuentus-pnauganciosios inteligentijos . » . , . , . . . f . . . ? . * studentes, kurių kiekvienam, kartos augimo ir brendimo są- , , , . . . , ,- . 
. , . . , v. !kad galėtų bent pakenčiamose 

ąlygose baigti mokslą, reikėtų 
universiteto lankvmo 

5TETI 

lygos buvo vargiai pakenčia
mos. Jau tuomet didelė mūsų j *T:i 

moksleivijos dalis buvo priver- L .. , . , 
i laikotarpiu auoii mūsų pini
gais mažiausia keletas iukstau-

Vyry ir Moterų Rabi} Kirpi
mo ir Deagnas MakykJa. 
iluat** iateaia ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku iimokaile Tino ama

to. 
Mes turime didžiausius Ir geriau

si « kirpimo, designmg ir siuvimo 
. • . . Į skyrius, kur kiekvienas gauna geros 

Mes manome, šiais metais rei- į praktik0!, besimokindamas. 
Viduose siuvimo skyriuose masino* 

varomos elektros jiega. 
Kviečiame kiekviena ateit: bile ko-

kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti dei sąlygų. 

Tatterns daromos su'.̂ g mieros, vi» 
šokio stiliaus ir dydžio is bet kuriom 
niądu knygos. 

sta vien tik savo pajėgomis 
skintis kebą į mokslą. Daugelis 
dabartinių mūsų visuomenės 
darbininkų buvo priversti di
džiąją mokslui skiriamojo lai
ko dali sraišinti bemokindami i 
kitus už menką užmokesni, 

čių auksinų paskolos-pašelpos. 
Kitaip, laikams nurimus, gali
ma mūsų krašte susilaukti ka
talikiškųjų inteligentinių pajė
gų krizio. O kame dar kitų me- į 

•~*-~ «~ ^..^^ -*™™™1!! i+ų darbai, kame vidurinių mo- i 
dirbdami biuruose ar net iab- j , , , » , • • • . , • , 

., , ... » , kvklu moksleivijos šelpimas? 

MASTfiR DESIGNING 
S0HOOL. 

J. F. Ka<Bicb>, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, t'HICAOO. 

Kampas Lak* St, ant 4 '.<; lubų 

rikuose. Ir tik nuo -tų darbų; 

skaitytojai taip-gi viską dirba Jie sau mano, "kur mes varg-
'* darbo žmonių gerovei." 
Jiems niekas daugiau nerupi, 
tik iškovojimas darbininkams 

ša i pasi dėsime f Dirbti nešino 

atliekamąjį laiką tegalėdavo 
skirti ginmazijos ir universite
to lankymui. Gerai jei pasigai
lėdavo Jjevargstančio mokslei
vio koks turtingas gailiaširdis 
"dėdė" ir jį vienu kitu raušti-
mų sušelpdavo. Jeigu-gi tokio 
geradarbio prisiprašyti nepa
vykdavo, pUiiiems pasiaukavi-
mo 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 nietu laug lietu- l d o Centro Komiteto Pirminin-

Turėdamas tai visa omenyje 
Ateitininkų Susišelpimo 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. 
Morkui Morkeliui. 

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

Ateitininkų Susišelpimo Fon-

Tel. Drortr 7MS 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEsnsrss 

Valandos: «ao 9 ryto iki S vak. 
Medėliomis pagal sutarimą 

4713 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 4"-tas Gatvės 

n, o i Petrogradą, Maskvą, vių moksleivių yra išėję l ie tu- i k a s 

Yaršavą ir kitus Šikus kampe-Jvių ir rusų gimnazijas. Tuomi 
liūs jau neįtilpsinie, tai reikia 

darbo žmonių gerovės smerkia j nors Lietuvoje sau pragyveni-
bolševikus. Tie, mat, negeri: jmą užtikrintu Kam mes turime tokiu būdu dar pablogėjus. 

gi tarpu suirus Rusijai ir Vo
kietijai ir mokymosi sąlygoms 

tiems abiturientams arba kele
tą semestrų lekcijų universite-

ras pasiuntęs 
Simp: 

Ten 
ar Ats 
laišką prisiuntė, bet pridėtos j valandą \X) pietų.' 
prie laiško kopijos neprisiun-j Nuo 1" kovo iki 13 
tė. Toliaus nurodoma, kad | džio praėjo 27 dienos. Per tą 
prof. Bučys tuojau? nurašęs! laiką "Draugo" redakcija 
į Misiją laišką melsdamas pri- j neteko vilties gauti atsakymą 
siųsti minėtąjį kopiją, bet Mi-j iš p. Vileišio, todėl ir patalpi-
sija nė kopijos neprisiuntusi. | no Voldemaro laišką su re-
nč atsakymo nedavė. Paga- j dakcijos pastaba, 
liaus nupasakojama, jog Kun. j Toje pastafeoje re<lakcija pa-
Mironas. kurs vežęs diplomą-i žymėjo faktą, paminėtą prof. 
tinės korespondencijos maiše-1 Voldemaro laiške, butenti kad 
lį, sakėsi skaitęs tą profeso-1 kopija laiško Simpsonui pri-
riaus Voldemaro laišką prie j dėta prie laiško kun. Bučiui, 
prof. SLmpsono ir matęs, jog j Prie to pažymėjo dar eilę 

un*ni. i ; «van IUS KO
PIJOS nebuvo voke, gautame 

jie viską pasiima sau, niekam! skirtis nuomųs brolelių Pran-
Aieko nepalikdami. Menševi- įeuzijos laisvamanių. Jų ranko-
kai, sakosi, kas kita busią ge-Lse tuojaus s^ rpo atimti baž-Ke išklausius, prisiėjo mokslas 
resni. Jie pasiims 99 dalis, oluytiiiiai turtai, liko tik maža j pertraukti, arba ir visai, nebu

vo lemta universitetan patekti. 
Dabar jų dauguma arba sava
noriais arba sumobilizuoti iš-

K. Pr. Morkos Morkelis 
P. Spėtyla. sekretorius. 

IŠ BERLYNO. 

J0SEPH C W0LON 
Lietuvis Advokatas 

N BO. U SALLE STREKT 
Gyvenimo TeL Humboidt 9? 

Vakarais 2911 W. Il-nd 8t*Mt 
TaL R«ekw«U «tt* 

CHICAGO. ILL, 

—JI 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietinis Dentistat 

tOW7 So. MtrhlKM, Ai 
Wfnhal. m. 

•«XAMD06: 8 Iki i i 

Dr.M.Shipnkki 
3107 So. Morgfe. otreefc 

P-nas Vileišio sakosi nega-ivie iu* ž i m t i l lC ^ i paliks darlM)| dalelė, tai ir ramus turi tekti, 
ves to laiško. Gal jam^ jo sek-i ž m 0 I ^ m s - Veidmainiai! Koki! Ar-gi neverti užmokesčio už 

nrofesoriui' retorius ir neitei4vė. bet iš|i li broliukai Indševikai. toki ir sunkią kova su kunigais var-

Gerbiamoji Redakcija! 
Atvažiavęs į Berlyną, pa 

puoliau Į patį revoliucijos sū
kurį. Monarchistai išvijo iš 
Berlyno senąją valdžią, bet už 
kelių dienų žlugo ir patys. 

• ' * • • « > 

CHICAGO, LLLOTOIS 
TetcfoaM Yard. MM 

Valaadoe: — 8 ik! U 18 ryto. 
fi DO pietų iki 8 rak. N*deUo-
mia aso S iki S vaL 

= r = 
*• 

ėjo tėvynę nuo priešų ginti, ar- Raudis ir darbininkai jų nepa-
įba tarnauja Lietuvos valstybės laikė. Tuojau buvo paskelbtas 

ivikų menševikais ir danu ru 
| y j pintis darlx) 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 
žygiai, kaipo artimiausi menše-

svarstyti laisvamanių tautinin
kų apetitą prie bažnytinių 
žemiu. J is yra nemažas dabar, 
o gali dar paaugti. 

V. K. 

generalinis streikas ir apmirė 
visas »gyvenimas: traukiniai j 
sustojo, paštas neina, teiegra-

PABĖGŽLIAI APRŪPINTI. 

iaute laiškf JICIM nekuome nu- taktų 
sidėta Lietuvos nepriklauso-
myiiei. Iš tokio pasakymo ga
lima numanyti, 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. 
Bučiaus ir tuoj tą laišką jam 
išsiuntusi. Kas ir apie ką ra
šo Kun. Bučiui, Misija nė ži
noti negalėjo. Jeigu prof. Vol
demaras tame laiške prie pro
fesoriaus Bučio rašo, jog jis 
prideda prie savo laiško ir 
kopiją laiško, kurį jis buvo 
profesoriui Simpsoniui para
šęs, tai tik toj uždengtoje ve-
koje ta kopija ir tegalėjo bu-

î. Apie tat kad laiškas gautas 
įdarytu, lyg tyčia nieko ne

sakoma. Sunku rods butų ir 
prileisti, kad prof. Voldema
ras rašydamas privatinį prof. 
Bn iui Inišką. siųstų dar at
skirai Misijai ar Atstovybei 
savo laiško prio prof. Simp-
sono kopiją ir įsakytų Misijai 

"Draugo" redakcijoje. 2) kad 
tas vokas ėjo per Lietuvos 
Misijos rankas Neyr Yorke. 

Paryžius. — Suvirs 200,000 
vikų vadų giminės ir labjau ap- Į Prancūzijos ir Belgijos pabė-
sišvietę ir nemėgstanti sunkės- • gėlių, sugrįždami į savo na-
nių darbų dirbti. Darbo žmo-|mus, laimingai praleido ar-
nėms pasakytų "nu, mes pri-1 šiaušia žiemos dalį. Kuomet jie 
vargome iki tąs vietas, del jus j pradėjo grįžti pereitą rudenį, 
gerovės pasiekėme, dabar jųs ] nebuvo tikėta, jog galės pergy-
dirbkite, kur mes jus paskirsi- j venti baisiai šaltą žiemą. 

įstaigose. 
Nemažiaus, dar galima saky 

ti daugiaus. skurdo viešpatau
ja vidurinių mokyklų mokslei- ^ n e P r i i ^ Ber l>" l i e t r a m v a ' i 

I_ ; J„ - *•„*.„* 'jai nevaikščioja, visos sankro-
l \ įjos tarpe. j • J -

Tai visa matvdami kai-kurie v o s i r restauracijos uždarytos, 
'sąmomngesnieji mūsų visuo- Į ̂ kraščiai sustabdyti, visos 
menės nariai jau prieš karą ! > ; a : - " s > ^ ' : k ' - l iesos •• ak-
yra įkūrę moksleivių šelpiamų
jų organizacijų: katalikų Lie
tuvos (kauniškę) ir Amerikos 

Bet pt Vileišis prideda buk., užmiršęs. c>uk siunčia tą ko-
iš tokio pasakymo galima 'piją ir gana. * Kaip paprastai, 

>i ka<l Misija užklausta apie numanyti, kad kun. Mironas;taip ir l."» lialandžio, minėda-
tą ko )̂i,ją ilgai nedavė atsa
kymo. 

Pažymėjusi tuo> visus fak
tus "Draugo" redakcija ne
darė nei kokių išvadžiojimų 
apie Lietuvos Misiją ir jos 
Pirmininką, kaip nedaro nei 
dabar. 

Negavusi pati matyti taip 
svarbaus Lietuvos istorijoje 
laiško. "Draugo" redakcija 
kreipėsi prie tų, kurie buvo jį 
skaitę. Kun. Mironas buvo jį 
skaitęs ir "Draugas" savo 
skaitytojams padavė kun. Mi
rono nuomonę apie tą laišką. 
Tą minėdamas "Draugas" ap
sėjo atsargiai, nes pasakė tik 
liek kiek buvo girdėjęs nuo 
kun. Mirono. Tas buvo atve
žęs maišelį su Voldemaro lai
šku. l>et nebuvo sakęs kas ta
me laiške yra. "Draugas" 
kun. Mirono liudijimą atkar
tojo nepridedamas nei trupu-

tą kopiją pasiųsti prof. Bu-' čio. 

net matęs tame maišelyje tą nę 
laimingą kopiją laišk,o. kur
sai prof. Voldemaro buvo 
Simpsonui parašytas." 

Jeigu ponas J. Vileišis ne
imtų pridėjęs savo išvadžioji
mų prie "Draugo" žodžių, 
taį nebūtų buvę reikalo gin
čytis. 

ftarniuke. 13 Imlandžio 
"Draugas" nusiskundė nega
vęs minėtosios kopijos. Vei
kiai po to 1a kopija atėjo'ir 
15 balandžio "Draugas" pa
davė jos turinį. įžangoje dien
raštis paminėjo, kad tą kopiją 

nu kopijos atsiuntimą mes 
nedėjome spėliojimų/ 

Visa butų buvę gerai, jei 
kun. Bučio laiškas rašytas p. 
Vileišiui 17 kovo, 1920 ni., bu
tų susilaukęs atsakymo prieš 
13 balandžio tų pačių metų. 

Prie tų nemalonių politiškų 
dalyki} 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 lįiks-

gavo is paties prof. Voldema- nmotidaigtovardžių su ys galu 
ro. ne. Diplomatai nedaro gra-
Dalykas.mums rodos,gali skai 

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

inatiškti klaidu; netyčiomis. Ir 
p. Vileišis parodo, kad jis mo
ka gerai linksniuoti, nes dar 
vienoje vietoj*' rašo taip kaip 
gramatika r«lo, būtent "Bu
čio." Ir čia mo.- liktai pažy-

"Motinėlės" draugijas, vadi
namųjų "pažangiųjų" "Žibu
rėlio" draugiją įr k. k. 

Kusijon karo metu ištremto
ji mūsų katalikiškosios mok
sleivijos dalis, patyrusi begales 
vargo ir matydama vieną "Mo
tinėlės" draugiją 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
liku Moksleivių Ateitininkų 
Susišelpimo Fondą, 
įvykdė tais pačiais metais. 
Daugiausia to Fondo dėka, bol
ševikams sugriovus tremtinių 
šelpimo organizacijas, netik 
buvo palengvinta pavieniams 
ateitininkams grįžti i tėvynę, 
bet ačiū tam ateitininkai suge
bėjo grįžti'kaipo organizuota 
pajėga ir nepriklausomoje tė
vynėje įsikurti. 

Tečiau taip besidarbuojant 
netik ateitininku susišelpimo 
Fondo lėšos visai išseko, bet 
taip-gi teko gerokai Įsiskolin
ti. Taip dalykams virtus. Fon
das, l>e abejonės, savo darbuo
tę, kaip reikiant išplėsti negali, 
juo labiau, kad bekuriant ne-
priklausomąją tėvynę aibėms 
naujų reikalų kasdien atsiran-

timis maža, nuolat girdėt šau
dantis. Monarchistai pralaimė-

Įjo, bet jų vietoj kilo spartakis-
tai. Girdėt, senoji vyriausybė 
su jais vedanti tarybas, bet 
kada pasibaigs streikas, kaip 
susitvarkys 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-

Tai i r ' butą, ne didesnės kaip Ameri
koje: už 100 markių dar šiaip 
taip gali vieną dieną pragyven
ti, kad ir labai skurdžiai. 
• Laukiančių važiuoti j Lietu

vą yra kelios dešimtys; jų tar
po 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 i Lietuvos Ūkio Banką. 

šiandie, kovo 22 d. viskas 

Dr. G. M. GLASER 1 
Praktikuoja U šutai 

OflSM 3148 So, Morgui SC 
Kertė S2a> St , Chicago, LU. 

SPECIJ AUSTAS 
liotarifku. Vyriškų, taipgi chro 

niikų ilgu. 
I OFISO VALANDOS: Na* t m * 

iki 10, nuo 12 iki 2 po plet, auo 6 
Iki 8 valandai vakare. 

N»4*Homte BUO 9 iki 2 »s pUt. 
TeUtesaa Tardą «t? 

i 
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DR. J . SHIN6LMAN 
Gydytojas ir Chirorgto 
Ofisas 4830 w . 13 S t 

Kamp. 41 Oomt 
R^s. IMt W. 4t Aveaoe 

TalefoOM Clcaro M«% 
Ofiso Cicero 49 

g A T.na Mg ircrcviSKAi 

~f 
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S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy* Graborlnu pat&maulu. laido-

tarose ko p'.gtauflte. Reikale meldita at-
art»«Jcti. o rau« darbu btutft* tttcm»*dlnt! 

2314 W. 23 FL CJhicago, HūĄ 
TeL OBWU HM. 

mirne faktą, o jau išvadas pa-
! liekam norintie*ns jas daryti.'dant, ir Fondui lėšos visai ne-

DR. S . NAHCEIS 
UETCVTS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
0 ? I « M Ir Gyvenimo n e t * 
S252 So. Halsted 8tr. 

Ant \ ii-Si>u~ I Di\or>al SI.TI*- lUuik 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte- nuo 
2 !kl 4 po piety: nuo 7 iki I v.k 

Nedaliomis nuo 10 iki 2. 
Trlr-tarut* Tard* tS44 

S I 

» FEAHEšiMAB. 
Dr. M. T. STTUKOL'IS 

HSTOTS 
gydytoj i* Ir Chlr«r|r«» 

Br'ghtnn Park. 
UU V*. Ori MrmtL. 

T*l. MoKmiey tŪ 
Onaaa: 1787 W. 47th M . 

>«7 Ir Wo«l gU.) 
Va:aoana: j C, ryto ik) 2 po olata. *iM Iki 
S:30 valtar* Nedtllorclf t Iki T* ryv*la 

TeL Boulevarrt t«B 

*—. 

iŠ 'i vaia. va-lyg aprimo i, 
kare isv«xii:« -..n Į Kauną, 

Kun. J. Laukaitis. 

PIRKITE KARiSS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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KENOSHA. WX8. Įkalaoja skarmsiŲ- O p. Kveda-
I nu n*j/ali suskaityti savo pa
rašyty žodžiy: t'Liet. Gelb. 
l)r." (Lietuvai Gelbėti Dr-
jai). .Sakėsi, jog ketvirtą tokį 

Praeitais metais visuutiiuuue ; laišką, gaunąs ir įiežiuas iš kur 
Kenoslios lietuviu susirinkiiuo Jani ta dėžė su dry goods par 

L. ŽEMiS BANKOS 
REIKALUOSE. 

G. Dr-jos surinkti drabu 
žiai dar Chicagoje. 

buvo s 
žiaus 

utvertas L. Kaud. Kry-
įvniėjų skyrius, kuris. 

eina. 
Ir taip tas nelaimingas 

ačiū darbščių lietuvaičių P. Sa- " bakselis" jau septintas ruė-
vickaitės—pirm. ir S. Vaičių- {nuo tėn guli. Taip tai Liet. 
naitės—rast. pasidarbavimui, įIfelb. Dr-ja šelpia Lietuvą. 
didele pagelbą suteikė ir tebe-
teikia karo nuvargintai mųs 
tėvynei. Nemaža aukų ir dra-

l>et kaip ten nebūtų, Keuo-
shos'-lietuviai, kurie tuos-dra
bužius Lietuvos vargšams au 

bužiu per tą skyrių išėjo iš Ke- k o j ( ) p e r l a i s v a m a n i ų daktarų 
uoslios ir, kaip L. R. Kr. rėmė 
jų centras skelbia, Lietuvą jau 
pasiekė. 

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

Didžiausi liberalų šulai: 
pp. 1L Labanauskas ir E.Jvve-
daras nėjo nė aukų, nė drabu
žių rinkti, tiktai užkamanda-
vojo darban savo pasekėjus. 
Nesigailėta Įtarimų katali
kams, L. R. K. rėmėjams. Gir
di, katalikai aukas ir drabužius 
tik kunigams pasiųs, o mes . . . 
(žemiau pamatysim kur ir 
kam). Na, pasileido darban ir 
jie. Kiek tulžies išliejo katali
kams ant galvų, kiek nieki} 
pripasakojo ant I.*. R. K. rėmė
jų, ypač ]iių.s 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 E sbuvo. 
Jie norėjo tiktai trukumą su
kelti, žmones suerzinti ir pa-
pakenkti naudingam darbui. 

Prabėgo pusmetis ir dau
giau. Kurie savo auką davė L. 
R. Kryžiaus rėmėjams, tie pa
sidžiaugti gali, nes jų aukos 
jau Lietuvoje. Bet jus, gerb. 
K\ aoshos lietuviai, kurie tikė-
joL-laisvamanių klikai ir klau
sėte jų, paklauskit, ar jusu au 

rankas, turėtų pareikalauti, 
kad ta dėžė kuogreičiausia bu
tų parsiųsta atgal Kenoshon, 
o čia jau rasime kelius kaip ją 
pasiųsti Lietuvon. 

Mūsų laisvamaniai "sušel
pt**' 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 "šelpia" tėvynę tie, 
katrie statosi didžiausiais jos 
šelpėjais. Didžiai bučia nusidė
jęs tėvynei, jei ųepaskelbęs 
plačiajai visuomenei to, ką su
žinojau. 

S. Gadeikis. 

HOMESTEAD. PA. 

Lietuviai atidarys dirbtuvę. 
Prieš tris ar keturis mėne

sius Homestead'o lietuviai su
sitvėrė bendrovę vardu: Horoe-
stead Phonograph & Violiu 
Mfg.Co.,kurią inkorporavo ant 
20,000 dol. Išdirbinės groja
mas mašinas ir smuikas. Gro
jamų mašinų vardas bus 
'•Bhie Bird" (mėlynas pauk
štis). ' * 

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

Bendrovę sudaro asmenis, 
mylintieji Lietuvą. Visi yra L. 
D. S. 53 kuopos, L. Vyčių 11 
kp. ir kitų draugijų nariai. 

Ateityje bendrovė žada per
sikelti Lietuvon. 

Geriausių pasekmių lietuvių 
dirbtuvei. 

Draugas. 

Kovo 8 d. Lietuvo! 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 ban
ke, taip ir pusės Lietuvos val
džios. 

Tapo priimta Lietuvos val
džios propozicija, kad uždėti 
Lietuvoje Žemės Banką. Įsta
tus to banko, speeijaliai val
džios komisijos išdirbtus, L. Ž. 
Banko direktoriai parodė per-
studijuoti Kun. Žiliui ir kun. 

HII'HUIHIIIIIHHftttHII 
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Daug žmonių kreipėsi j "Drau
go" knygyną, norėdami gauti \-
vaivių " Gaspadimų-, Virėjų" arba 
aiškiaus sakant knygą, kaip ga
minti vaigius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. Ji 
vadinasi: 

« i VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų $1J5 

su apdarais $1.50 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą : 
'MEILĖS GALYBĖ" 

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

Užsakymas siųskite šiuo adresu 
"Draugas ' PubL Co. 

1800 W. 46 Str.. Chicago, UI. 

REIKALAUJA. 

Reikalingos — Cbamber-
nntids mokėsime $oo j menėsi 
ir kambarį. 

Elms Hotel 
53rd St. & Cornell Ave. 

: 

TISNERIAI 
Prityręs prie Radiatorių; Atdara šapą 

STANDARD OIL CO. 
1300 S. Leavitt St. 

Petkui ir jie padavę protokolų; -
praneš direkto-

MELR0SE PARK, ILL. 

Nedėlioję, balandžio 11 d. L. 
koti drabužiai L. G. Dr-jai pa- j Kunigaikščio Algirdo dr-ja lai-
siųsti Lietuvon f Klystate, jei kė mėnesinį susirinkimą, kuris 

Jus^ su- buvo sušauktas per atvirute-
aukoti L. G. Dr-jai drabužiai ir svarbiausiu svarstymu buvo 
po šiai dienai tebėra Chicagoje. rengiamas balius ir pirkimas 

manote, kad pasiust*. *> 

L. L. Paskolos bonų. 
ŠHa draugija čia yra seniau

sia ir tvirčiausia Kai-kurie 
valdybos, kuris liudija likimą įmanė, kad dr-ja, nešiojanti 

Į žemiau pasirašusio rankas 
pateko laiškas, rašytas p. Kve
darui iš Xorthwestern R. R. 

jūsų suaukotų L. G. Dr-jai dra-. 
h\uių. 

Štai, balandžio K> d. p. E. 

taip gražų vardą, pirks bonų 
net už kelis šimtus. 

Priėjus prie klausimo už 
Kvedaras gauna iš North vrest- kiek pirkti bonų, kjlo diskusi-
ern R. R. vaidybos laišką, ku-jjos. Nutarė nupirkti bouą tik 

už $50.00, o už kitus $.30.00 buk 
pasiuntė &x'ijal-Demokra-
tams Lietuvon. Kam tek* į e 
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 
Krikšr. Demokratams.- Gaila, 
kad L. K. Algirdo dr-ja visų 

sudėtais pinigais sušelpė vieną 
partiją. 

Lietuvis. 

riamo rašoma: "Jusu siųstąją 
spaliu 7 d.. 191H m., dry goods 
dėžę L. G. Dr-jai, 33rd S t , 
Chicagoje, niekas neatsiima." 
ir reikalauja, kad tą dry U>UHU 
di'-h p. Kvedaras kojrreiėiau-
sia atarai atsiimtų. Reiškia, kod 
K(M()slio> laisvamanių surink
ti .irabužii'.i. kuriuos jie "pa-
siuiii' l.ie'iu\(i!;." dar tel)ėra 
kur nors ka'ii' ' \'<">rthwe.stem 

•kelio 
C icasros UUKI; 

house -
nerei-

rezultatus 
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-
rininkai. Vyriausias banko ve
dėjas yra skiriamas valdžios. 

L. Ž. Banko direktoriai nu
tarė, kad pilnai užsimokėju
siems šėrininkams butų. išskai
tyti už jų sudėtus pinigus pro
centai, kad tokiu būdu nebūtų 
skriaudos tiems, kurie pinigus 
yra pirmiau jmokėję. Procentų 
skaitysis tiek, kiek jų buvo gau
ta iš Guaranty Trust Co., N. 
Y., išskaičius aktualius kaštus 
ofiso. Jie nebus išmokami šė
rininkams, tik bus priskaityt' 
prie įmokėtos sumos, taip kaip 
iškeitus į auksinus, tik kurie 
seniaus savo šėrus apsimokėjo 
gaus daugiau auksina 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— 
Prekybos 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. dolieri&is 
jau išmainė ir pirko L. Ž. Ban
kui 4,500,000 (keturis milijo
nus penkis šimtus tūkstančių) 
auksinų. Rubliai i 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 pilnai 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. Ž. 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 ir jie Begalės gau
ti Žemės Banko šėrų. Patarti
na pasiskubinti. 

žemės Basko Vaidyba. 

HiiiiuiiiiiMtmiiiiiiiii'iiiiiiiii'iiiiiimiiii 

REIKALAUJA. 

REIKALINGAS. 

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

Universal State Bank 
3252 So. Halsted St. 

REIKALINGOS. 
Jaunos moteris suvirs 16 

metų 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 renių. Mes išmokinsi
me jus amato ir mokėsime 
jums alga ir parodysime kaip 
galima uždirbti nuo $25.00 iki 
$50.00 i savaitė, geros darbo 
sąlygos, atsišaukite gatavi į 
darbą. 

PAIEŠKO 
Paieškau savo tėvo aš Isodorius 

Ambrozas Lietuvos kareivis Šilalės 
parap. Indijos kaimo. Prašau atsi
šaukti arba kasžinote pranešti tokiu 
adresu: 

Isoderiiii Amhrozui. 
IV-.-tUiUikli F«uka> < TiutrfKt. šam-u»i 

Kauna.v l.itliuania 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paieškiau savo brolio Stanislovo 

Dapkus ir sesers Marijonos Dapkiu-
tėa. Kauno I:edibos. Raseinių Aps
kričio. Girkalnio parapijos. Misiūnu 
kaimo. 7 metai kaip Amerikoje, se
niaus gyveno Mahanoy City. Pa. Da
bar nežiniau kur. yra. Kas apie jųs 
žino ar jie patis atsišaukite, nes aš 
turiu labai svarbius reikalus prie jų. 

Praną** Dapkus 
1407 So. Pre-*-o«t A ve. VVankejtan. IU. 

Paie&kau sero bučeriaus. Turi nio
koti kalbėti Liet. Lenk. ir Angį. At
sišaukite: 

Kazimieras Zubil. 
12022 Se. Haląted St. 

Telefoną* Pullin.iii S641 ' 

Illinois Moulding Co. 
23rd S t & Western Ave. 

• • • • • I I 

Bankiniai Skyriai Dviejų 
Seniausiu Lietuvišku 
Bankų Tapo Suvienyti 

Kadangi West Side apygardoje yra dvi lietuviš
kos finansinės Įstaigos — Jono Bagdžiuno Bankas, 
po nuni, 2334 So. Oakley Ave., ir Metroj>olitan State 
Bankas, po nuin. 2201 VYest 22 St., ir kadangi pasi
rodė kad suvienyjinias bankinių skyrių minėtų ban
kų gali būti naudingu abiem Įstaigom ir žmonėm 
kuriem tos dvi ištaigos tarnauja, todėl, sulyg sutari
mo, taupinimo skyrius Jono '... !*?UBQ Banko liko
si sujungtas *u Metropolitan State Banku Balam 
džio 19, 1920 su pritarimu ir priežiūra valstijos ban
kinio skyriaus. PerkelimavS 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, Keal Ėstate. Ugnies Apsaugos, Notaro 
Paskolų ant Nuosavybių, Bankinių Skrynelių ir tt. 
pasilieka po senovei po num. 2334 So. Oakley Ave.. 
kampas 23 Plaee, kur. kaip ir per paskutinius 15 
metų, bus patarnaujama teisingai ir sąžiniškai. 

Todėl nuo minėtos dienos depozitoriai Jono Bag
džiuno Banko privalo kreiptis tiesiog Į Metropolitan 
State Banką. 

/ 

JONO I. BAGDŽIUNO BANKAS 
METROPOLITAN STATE BANKAS 

• • • • • • • • 
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Firemonai 
Ant 

Roney Stoker 
8 valandos 

Geros Algos 

PIANO & ORGAN SUPPLY 
Company 

2100 N. Raeine Avenue. 

PARSIDUODA 
PARSIDUODA LOTAI 
BRIGHTON PARKE 

Už maža kaina netoli dide
lių dirbtuvių kam reikalinga 
meldžiu atsišaukti po num. 
4400 Kedžie Ave. Ofisas at
daras kiekviena diena. 

\rj LIC5ĮHD-' 
Z 3-Kf Cąj'CKlV 

— z ' 

PAPUDINE 
^ ^ PAMUt. lVh PAMĖGINK 

I..VBA1 GKKO-. OKI, 

GALVOS SKAUDDIMO 
10c-30c 60c Bateliai ar Proškel 

Prieraašs. Talpindama šitą 
pranešimų "Draugo" redakci
ja neatsako už jo turinį. Aišku, 
kad aprašomoii transakcija 
yra naudinga kun. Žiliaus su
darytam "Žemės Bankui." Ar 
ta transakcija bus naudinga 
Lietuvos iždui įdedančiain o 

! milijonus auksinų i šilą daly-
' kn. lai kita,* klausimas. 
1 
I "Draugo" Rrd.VKcn.ia. 

I'arsidutnia 2 pagyvenimų gražus 
namas su c\tra Lotu Sale po 6 ir T 
ruimas ir 2 ruimai stoge ištaisyta, 
Carage del 2 automobilių, vanos. 
namas geriausiame padėjime arti 
Garfield Blvd. (55th St.) Kas furi 
aštria aki ant bargeno jis atras kad 
šis namas \ ra didžiausis bargenas 
visoj Chicapc.i ui $4.500.00 Atsišau
kite pas J. \Vilinias, 4501 So. Paūlma 
S t 2-ru lubų. ^ 
t" ĮĮ Į - — 

Reikalingi du vyrai dirbti su ma
nim keturias valandas savaitėj, turi 
būti plačiai susipažinę su žmonemis. 
Mokesiy $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. statė Street 

REIKALINGOS MOTERIS 
Dvi del valymo ir plovinio ir ge-

neralio darbo. Darbas pastovus. 
Presbyterian ifospital 

1753 tl"c«t Consrcss Street. 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

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

vak. iki 9 vai. vak., Šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdyba. 

Lietuvos Vyčiu Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm.. P. Baltutis. RaSt.. B. Scklcckis, Iidin., 
3327 Union Avenue. S241 So. Halsted St. 3425 Auburn Avenue. 

1 

FIMSHERIAI 
Prie medžio darbo. Darbas pasto

lis. 
Deeorators Supply Co. 
2547 Archer Avcaue 

= 
PAGARSINIMAS « 

AtydA. Ašiiioniolikiočiams syarbu 
Žinot The c'o-operative Society of 
Anaeriea. šėrus galima gaut po $35.00 
šį mėnesyj k;ts ateis pas mane į 
Darbininku Krautuve užsirašit, tas 
gaus šėr;: už $34.00. Kas buvo ant 
prakalbu tas gerai žino vertė šėrų. 
ka* nežino : teikite pas tuanc aš 
paaiškinsiu :> įsiskubinkite. 

K. H-n:iilė. 
1817 s. I iiHMi \ I « I I I I . 

REIKALINGI VYR.U. 
Del generalio virtuvės pastovaus 

darbo. Atsišaukite. 
MJ«» Aekcrson. Dirtitian 
Micliacl R<t>r«r lio-ptliil 
29th and l:ili» Avcaue. 

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

Ha\ id G. Mav«<ll 
44th And Raeine Ave. U. S. Yards 

Amerikos Lietuviai! 
Suteikite Mušu Karžygiams Šviesos Spindulių! 

Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują liedama, didžiausiomis 
pastangomis bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir vokiečių bei 
rusų bermontininkų plėšikus. 

Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, sob-. 
šiems lenkams giliau Lietuvon veržtis, kad mųs visai pavergtu & 
mūsų žmones dar labiau plėštų ir vėl juos į vergijos pančius pan
čiotų. __ Į; fc^g 

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

Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei 
vienas Lietuvos kareivis neliktų nepamok>tas skaityti ir rašyti, kad 
negrįžtų namo neprasilavinęs. Gana tamsos mūsų brangioj Tėvynėj! 

Todėl kieno širdis dar gyva, kieno Sirdi dar tvaksi tėvynės mei
lė, padekite šviesti mūsų kareivius: siųskite jiems knygų siųskite 
aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da
bar, kada nutilo Lietuvos frontuose kovos, pradėta uoliai šviesti ka
reiviai: steigiami jiems knygynėliai, mokyklos, daromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių ZodisT. 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas, 
"Kariškiu ŽodHBo"' Redakcija, arba atiduokite į mūsų Delegacijos 
rankas Washingtone aiškiai pažymėjus, kad jte persiųstų "Kariš
kiu Žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos: 

"Kariškių Žodžio" Redakcija, Kaunas, Lithuania. 

i 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

*» 

t DYKAI. 

Baltic Con**:'*-**^ "• 
33 So. l ) c a r . , w . ..... 

Room 206 

Dr. L L MAKARAS 
j Lictuvi» Gydytoja* Ir Chirurgas 
i Roati— de: i«9M s*. Mtehlgaa ava, 
»TM«r.-«« PnHm«n *<* I" f"-'!?*™ SlMt 

..ourf titr. 
ITUE Kctrcnr* rakake ace 5:30 !ki T^t 
t tttotmm Tarii TSi. 

g - • • • • • • - * į 

BARGENAS. 
I'arsidtiod.i automobilius Jcffery 

1817 naujas pintas *isis geram pa
dėjime nauji tihe'iai parsiduoda la
bai pigiai 

4501 s. Paulina si . 2 Lubos i» 
prtcšakk) 

BARGENAS. 
Parsiduoda automobilius 191$ Mit-

chell naujas pintas nauji tire'iai vie
kas la^ti geram padėjime, pigiausia.* 
yra visam miente, norintiejf sutau-
pinti iinigus gaiėtų atsilanjcyti: 

J. Vtrjroav 
«Oi ^o. Paulina Si., 

Ar atsibodo tau eiti iš vieno 
darbo i kiti}, gaišinant laika 
ir piningus. 

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

MOKSLO PROGOS 
UŽDARBYS MOKINANT1ES 
Turi mokėti kali>«'ti Angliškai. 
Sverti suvirs 14o svarus. 
Daktaro paliudijimas reikalin
ga*. Atsišaukite ypatiškai ar
ba susižinokite su Factory Eni 
ployment Office. 
THE GOODYEAR TIRE & 

RUBBER CO. 
AKRON, OHIO. \ 

Miestas Geras Progos f 

g " * » ^ • • • • • • • 
Talefonaa PuUman • • 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
OOaas 1171* MicblgM Ave. 

Adynoa 8:*» iki » taryto — 1 iki 
1 po pietų — t H iki 8-.«• vakarą. 
Nedėlioml? nuo 1« iki 11 'šryte 

« • • • • 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LlbTUVIK ADYOKATAS 
4542 S. WOOD STRKBT 

7t$ W. litth STRRKT 
MIK Al.". 

MrKiulr> 4320 

I • • • • • 
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I 
I 
I 
I 
I 

V . W . RUTKAUSKAS \ 
ADVOKATAS J 
Ofisas Didmiesty]: • 

29 South La Salle Street Į 
Karobaris 324 | 

TeL Central 6890 | 

»M Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4«si 

I 

PEARL QUEEN 
K O N G E R T I N O S 

RcsM. 8SS So. Aabiaad Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarket S.M4 

DR. A. A. ROTH, 
Husas gydrtojM ir chirurgas 
sp<vljali«tas Moteriška, VyrUky 
Vaiko ir viso chroniška Ugn 

Ofisas: Z3&4 So. Halsted St . Chicago 
Telefonas Drover "(tas 

/ 

/ 
Dabar yra patvirt'ato* ir varto

jamos daugumos Uetuviv. kwi« gxa-
lUa koncarUna ir augiui rekomeTi-
iluojama kaipo gariauaU koncartma 
padaryta Suvianytoea Valstijoaa A-
merik*. Mea gaitme Jas paruainU 

VALAJTDAS: 10—11 ryto 2—S po 
pietai ~—» vak. JT^deUomte to—ta d 
*%****%mmm******mw%wvm* i augSto arba žamo tono. 
- • --=•= i Raikalaukit* katalogo, kurj iSa^s 
VYRAI liMOKITK BAItZASKI TVSTEH. j 6ilUS« dyka i 
r>i«-n« ar vnkarkiit. rMlrbkit«> PMI< Iiu«! 

pmiiwi» po kflcio.v «t\ikl<ig. Darbai p»-
:ur>in»ml. dapos taukia darbininku. Atv»» M 
žiuokilc *t raSyklte. Dept. A. 

Motcr Barb^r f plleitr 
1«S S. TtelU Str. tbioaco. 

/ 

6E0R61 & tfITAK MUSIC GB, 
ir.io W. i'.Ot St., Chicago. DL 
IflIllIJIIIIIIllfttlilIMIIIItltliItlIUlIIItlIlIHl 

file:///Vilinias


> 
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DRAUGAS Ketvirtadienis, hal. 22 1920 

CHICAGOJE. 
s — 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 6AZ0 KOMPANIJA REIKA 

LAUJA DAUGIAU UŽ 
Ketvirtadienis, bal. 

Šv. Soteras. 
Penktadienis, bal. 

Šv. Jurgis, kank. 

22 d, GAZA. 

23 d. Reikalavimas paliečia dan-

l l 
I i 

* : 

PAMINĖJIMAS LIET. VYČIŲ DIENOS į 

Linksmą Spektakliu 
giausia darbininkus. 

PIRKLIAI SAKO NEPA
BRANGINSIĄ ANGLIŲ. 

Kas gali pasakyti, kiek tame 
tiesos. 

et 

1» 

ta 

Augliij kompanijos Con.-u-
mer* prezidentas l'pliam daug 
savo nuomonės paskelbia apie 
anglis. Gal tai dėlto, kad Ohi-
cagoje ta kompanija yra di
džiausia ir stipriausia už vi.-as 
kitas anglių kompanijas. 

Consumors kompanija visose 
miesto dalyse- turi anglių san
delius. Ji anglis parduoda j -
vairioms firmoms ir pristato i 
privatinius namus. 

Anjj dieną p. l'pliam pra
nešė, kad Cliieagai bloga bus 
su anglimis, (ial prisieis šauk-
ties paties prezidento Wilso-
no, kad jis čia paskirtų ang
lim? administratorių. 

Dabar tas pat anglių kom
panijos prezidentas praneša, 
jog su anglimis nors esama 
gana bloga, bet kompanija jo-
kiuo būdu nemananti pabran
ginti anglių, ypaė minkštųjų, 
pristatant j privatinius na
mus. 

Jis sako. jog didesnės kai
nos tik tiek bus imama, kad 
nepadaryti sau skriaudos. Bet 

~.skad kiek brangiau bus ima
ma, apie tai negali but kalbos. 
Nes kompanijai prisieina bran
giau mokėti už anglis angle-
kasyklų kompanijoms, gi šitos 
į£. to turi apmokėti daugiau 
anglekasiams už darbą. 

Svarbus tai daiktas, kad an
glių kompanija pasižada ne
skriausti žmonių. Bot butų 
labjaus svarbesnis daiktas, 
jei kompanijos prezidentas 
paskelbtų viešai kiek už ko
kios rųšies anglis bus imama 

f nuo žmonių. Tuomet žmonės 
žinotų, kaip daug anglys pa
branginta ir kaip atsinešti Į 
tuos geruosius kompanijos no
rus. 

Tečiaus anglims kainos ne
skelbiamos. Tame ir yra visa 
paslaptis. Gi jei taip, tai kas 
eia iš žmonių gali tikėti Jrra-
žiems žodžiams ir pasiketini-
mams. 

Reikia pasakyti, kad taip 
šiandie pasielgia visos anglių 
sandelių kompanijos. 

(lažo kompanija Cliicagoje 
šiandie už tūkstantį -kubiniu 
gazo pėdę nuo žmonių paima 
8o centus. Nesenai State Pu
blic Utilities komisija tą kai
ną pratęsė ištisiems metams. 

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

«Už tūkstanti kubinių pėdl 
kompanija reikalauja $1.25! 

Kompanija stovi dar už tai, 
kad tasai jos reikalavimas 
kuoveikiaiis butų aptartas ir 
jai butų leista pelnyties di-

| desne kaina. 
Tam daugeli priežasčių sta

to kampanija. Pirmon vieton, 
žinoma, -paduoda naujas iš
laidas, kokias turinti padidi
nus užmokestį darbininkams. 
Paskui pažymi pabrangimą 
gazo išdirbime taip, kad kom
panija negalinti apmokėti net 
svarbesnių savo skolų. (Ji pel
no senai neturinti. Kas metų 
bertainis turinti vis nuosto
lius. Tie nuostoliai dabar kas 
mėnuo didėja. 

Reikia manyti, kad State 
Public Utilities komisija pri
pažins kompanijai imti kiek 
daugiau už suvartojamą ga
zą. Tuomet 
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Rengia 

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRITYS 
Subatoj, Balandžio-April 2 4 d., 1 9 2 0 
Švento Jurgio Parapijos Svet, 32 PI. ir Auburn A ve. 

Pradžia 8 vai. vakare. 

L. Vyčių Diena. L. Vyčių Chieagos Apskritis Apvaikščios Organizacijos Šventę. 
šiame vakareJyj gabiausi L. Vyčių Apskričio scenos mėgėjai sulos juokingą kome

diją "PONO FELIKSO ATSILANKYMAS." 
Po programo tęsas šokiai. Visus kviečia L. V. C. A. 

I. 
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Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Tarp daugelio mūsų koloni
joj Įvairių draugijų bei orga
nizacijų kuopų žymi yra ir L 
R. K. Spaudos D; augi jos 4 kp. 
Tikslas jos yra skleisti katali
kišką spaudą lietuvių tarpe. 
Pirmiau 4 kp. darbuotė buvo 
kaipir 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 nedaugian-
sia žmonių priklauso prie tos 
kuopos. 

našlaičių prieglaudos pastogė
j e 

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

Garbė tiems, kurie, kaip mi
nėjau, nesigaili šimtinių del 
prieglaudos. K$s tiek neišgali, 
nors centais gaii prisidėti. 

Budavokime našlaičiams ir 
seneliams namą! 

S. J . 

I š TOWH OF LAKE. 

Alumnams pranešimas 

NEPAPRASTAS VAKARAS 

Dievo Apv. parap. svetainėje.! 
s « * 

Ned. 25 d. Bal. — April 1920. 
# • • 

Rengia L. Vyčių 4-ta kuopa, 
» * # 

Dainuos Choras, 
Solistai ir duetai 

*- » • 

Bus sulošta tragiškas 
• # • 

Karės vaizdelis 

Kituomet Bridgeporto lietu
viai . katalikai pasižymėjo 

visa sunkenybė i savo gražiais darbais Bažny-
sudribs ant pačių darbininkų. 
Xes kas mažiau gazo suvarto
ja, tas brangiau turi užmo
kėti, 

Tad bent laikai. Miesto val
dyba kovoja ir prieš dabarti
ne gazo kainą, kuri yra per-
augšta. o gazo kompanija dar
buojasi dar už augštesnę kai
ną. 

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

Mažai uždirbantiems žmo
nėms prisieis pamatyti daug 
vairsro. 

čios ir tautos labui aukomis, gi 
dabar pirkiniu Liet. Laisvės 
IHUIŲ. Geistina, kad ir apšvie-
tos reikale mes nepasiliktu-
mėm nuo kitų kolonijų. 

Nedėlioj, balandžio 25 u. Šv. 
Jurgio parapijos svetainėj, 
tuojaus po pamaldų j vyks K. 

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

Malonėsite visi ahimnai su
sirinkti. Turime daug naujo 
pranešti. Po susirinkimo bus 
išpildyta programa. Paskui pa
silinksminimas. 

Valdyba, j p 0 programo šokiai 

"Už Tėvynę" 
* * * 

Be to, dar kalbės pagarsėjęs 
* # • * 

Prakalbininkas p. A.M.Račkus 
* • • 

Prasidės 6:30 vai. vak. 
» * # 

Įžanga 35c. ir 50c. 

$> 

The TVlei'o.'Hi K'un,;<;;i:ija tu* 
landas tai o kaip <rai\vk; 
ves. bankos ir j>a<"ta. 

Žmojrus su kaiitr\b«- naląjuks ki-leta ir.i-
nutu banke, aiba perkant naftos žen
klelius, užregistruoti laišką nusiper
kant tikieta arba net ir perkant te-
OtrO t:rGrta. rif-T jrijJTi jiS TU."i ]>aiUiJK-
ti dvidešimts dvi sekundas kuomet o-
peratorka .mėgina jam gaut r reikalin
ga numeri. 

Ar nebūtu gerai pasistatyti šiuos klausimus 
prieš save: 

"Ar yra ber.r vien:: kompanija ar 
krautuve kuri su tokiu greitumu 
man patarnauja, ir sugaišina t;rk 

laiko krttf* Trit-j'hune Ko:n-
panija? 

"Ar galiu gauti toki patarnavimą 
gatvekariuose. krautuve cashier ir 
kito kokio darbininko kaip kad 
iš Telefono Operatorkos?" 

"Kuomet skambinu varpeli ar ateina 
taip greitai stenographiste. pasiun-
tinis ar kitas reikalaujamas žmo
gus?" 

Ši systema kuri po savim turi 550,000 telefo
nu visuomet pasirengę tau atsakyti kiekvie
na sekunda, čionais reikia biskuti kantry
bes turėti taip kaip ir kitose vietose. 

. GHIGAGO TELEPHONE COMPANY 

==S J 

ATSIIMKITE LAIŠKĄ. 

"Draugo" rodakoijon atėjo 
iš Lietuvos laiškas p. Feliksui 

Spaudos Draugijos 4 kp. mene- i Zernauskiui nuo Barboros 
sims susirinkimas. j Mickienės, Tverų miestelio, 

Čia yra proga kiekvienam Telšių apskričio. Prašome ar-
lietuviui. lietuvei, mylinčiam įsiimti 
apšvietą, ateiti ir įsirašyti L.R. 
K. Spaudos Draugijos 4 kuo
pom 

Kviečia visus 
P. Gritėnas, rast. 

Muzika p. J. Jakaičio. 

— , 4 f _ i 

PAMINKLAS SULLIVANTJI. 

Tam tikslui norima nikeliais 
surinkti $50,000. 

SUGRYŽO MILICIJA IŠ 
KEV7ANEE. 

Du provizijonaliu batai i jo
nu 11-tojo pėstininku valsti
jos gvardijos pulko sugryio 
Chicagon iš Kewanee. 111., kur 
buvo pasiųstu mnlšinti riaušes 
pakilus ten streikui. 

Ant nesenai mirusio a. a. 
R. Sullivano kapo sumanyta 
pastatydinti puošnus pamink
las visuomenės aukomis. Yra 
sumanymas nikeliais surinkti 
$50.000. Ta/ sumanyme pare
mia daugelis žymių žmonių. 

SUAREŠTUOTAS UŽ PASI
GĖRIMA. 

MARMULINĖS LENTELĖS. 

F Yra sumanymų j miesto 
pradines mokyklas Įvesti vai
kams vartoti manualines to-
blytoles vietoje poperos. ko
kios šiandie labai daug sunai
kinama rašvmams. 

Yienas protestantų knnigu-
žis iš Hammondo suareštuo
tas už pasigėrimą. Teisėjas su
areštuotą paliuosavo pasirem
damas tuo. kad žmogus turi 
teisės išsigerti, bi tik gali j 
gauti. Tąja teise rėmėsi ir ku-
nisružis. 

U LABD. SĄJUNGOS 4 KP. 
DARBUOTĖS. 

PAŠAUTAS KRAUTUVI
NINKAS. 

i 
Trys plėšikai užpuolė smul

kių daiktų krautuvę po' nnm. 
1348 E. 56 gat. 

it 

U 

. PCTUATIS S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE BANK 

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

EUROPEAK AMERICAN BUREAU 
• Pardued* Lnvofcort«» 

N O T A R U t - Š A S 
1241 So Vilsted Street, Chttift IHiooii 

TlLEPMONC BOULCVAKD 611 

Plėšikai apiplėšė krautuvę 
ir pašovė pati kEMtaviirink^ l į ^ į į j " ~ n 7 ~ T i ^ S i Ū r M 

Malonu paimti i ranką 
plunksną ir pabrėžti 4-tos kuo
pos darbuotę. 

Nors 18-ta kolonija nesigiria 
taip kaip kitos Chieagos 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 meilę parodo netik 
lupomis, bet darbais. 

Ar girdisi iš pilnų inteligen
tijos kolonijų šimtinės našlai
čių prieglaudai? Mažai, arba it 
suvis nieko. 0 čia retas susi
rinkimas būva, kad iš vargingą 
darbininkų nebūtų naujo Lab. 
Sąj.garbės nario, fundatoriaus 
našlaičiams prieglaudos. Antai 
ir šiafme susirinkime p-lė Ste
fanija Pivorunaitė jstojo Lab. 
Sąj. garbės narių eilėn susvk 
Įmokėdama 50 dol. Garbė to
kioms mergaitėms, kurios at
jaučia našlaičių vargus ir au
koja sunkiai uždirbtus centus, 
kadtik greičiau stotųjiems prie 

RED. ATSAKYMAI. 

K. V. 4-to skyr. rast. (Chi-
cagoje). Pranešimą apie susi
rinkimą Tamsta išsiuntėt ba
landžio 20 d. ir norėjote, kad 
jis tą dieną tilptų ."Drauge ' \ 
Mes ji gavome seredoje, bal. 
21 d. po pietų. 
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VĖŽIO LIGA NE 
PAVELDĖTA. 

16 ŽMONIŲ SUŽEISTA. 

Susidaužė du gatvekariu 
Halsted ir Mr.dison gatvių su-
sikryžiavime 16 žmonių su
žeista. 

kam kitam bus dėkingi, tiktai 
tiems, kurių aukomis taps pa
statytas namas. 

X> vienam gal ir iš mųs senat 
vėje arba atsitikus kokiai ne
laimei teks rasti ramų kampelj 

Medieo-Aetuarial Komitetas, 
prie apsergėjimo gyvasties 
(life insuranee) kompanijų, 
bandė ištirti, jog vėžio liga pa
veldėta, bet prastos pasekmės. 
Skaitlinės tikėtų mirimų, gru
pė kandidatų, 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 min-
mų, j|įk keturi buvo nuo vėžio 
ligos.' 

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

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

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Shebovgan, WI4. , 
Pirmininkas—J. Bubnis. 142fi S. 

10 St. 
Yiee-pirmininkas—J. Daugirdas, 

1117 N. I2th St. 
I raštininkas—Y. Ragaišis, 1612 

Imliana Ave. 
II raštininkas—J. Dvilaitis, 1120 i i 

Alabama Ave. ,. 
Kasierius—J. Simoninas, 228 S. 

14th St. 
Iždo globėjai:—J. Bilą, A. Yir«x 

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

la, 1717 Erie Ave. 
Susirinkimai būna kiekvieną me-t 

nesj po pirmai tą nedėlią. 

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

Association. 
10806 Wabash Avenue Roselaud, Chicago, UI. 

Norime pranešti, kad galime duoti paskolas ant pirmu 
morgečių iki $10,000.oo ar mažiaus. 

Teip-fri tralime paskolinti ant ištisų morgečių. 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 Št., Pnllman 537 
Petras Frajeras, Rast., 10750 Ind. Av. Pullman4162 
Kaz. Klimavičia Ižd. 10801 Mich. Av. Pullman 1372 
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Po va lda i aenžmtrfik, kad gvriaa-
rtas vaistas tavo skllytal yra EATO-
NTC PraSalina visus a o r n i f o m i K 
suvirškinimo, o tas 
kla p a m i n t i n s n a . P&rduoil&ma 
pa*, visas apOakorioa 
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i2!| Gal Dar Ne Visiems Cerai Žinoma | 
Jog Amerikoj randasi didžiausia Lietu\*itj Ūkininku Kolonija vi- S 

soj Amerikoj tai yra Sootlvil'c, Mlch. ir su vtsu apielinkiu mieste- S 
lais. = 

SCOTTVILI.E Tra geriausia ir derlingiausia žeme. S 
SCOTTVILLE Tra Didžiausios del Ūkininku maSinerijų krautu- S 

vės. S 
SCOTTVIIJ.E Tra Geriausia turgai pardavimu ufcisku produktų. S 
SCOTTVILLE Tra Kenavimo produktu fabrikas yra SvrtBfo iŠ- £ 

dirbvstė ir t. t. * £ S 
STCSTVTLLE Lietuvėj turi geriausias branginusias farjpRs ir su S 

geriausikis |tąisimo systema kaipo su Šviesa ir vandeniu suvestu tr E 
t t • 5 

SCOTTVILLE Lietuvėj farmarej pralenkta visas kims kolonijas. £ 
Žemes našumu ir J?urie gauna geriausia pelną už sava vasaros £ 
darbą. £ 

SCOTTVILLE Dabar atvykau iš Chieagos su Automobilium su £ 
tikslu kad Apvaži nėjus ir pamačius visas čion apgyventas lietuvių £ 
kolonijas kad galiečiau ko daugiausia apipaskoti sugrįžus už ke- £ 
liii dienu Ohicagon. Kas norite su Automobilium iŠ Chieagos va- £ 
žiuoti j Scottville^ Mich.. del pamatimo lietuvišku kolonija ir pa- £ 
sirinkimo sau geros ūkės. Ateikite pas manos as nuvešiu arba su- £ 
teiksiu paaiškinimą k»ip i ton geriau nuvanoti. Mano adresas: £ 

f 

S r s r e i W. STRYGAS 3022 W.40St, Chicago, BL I 
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WS.S. 
'VMt SAVINOS S1AMPC 

ISSUF.r. BY.TKE 
UNITED STATES 

i GOVERNMENT 

DIDŽIAUSI* ĮIETUKISKI gRAUTOVE RRICABOJE 

JPBARL 0UE8N KONC8RDNA 

NLMOKES1 PINIGUS BEREIKALO 
Musu krautuvė—viena iš didžiausiu Cbicagoje 
Parduodame už žemiausia kainą- kr.r kitur taip negausi. 

Mašinaliu laiškams d^knoti ir ofiso darbams yra nanjau-
sn>s mad<">8. Užlaik^rj ri.«okius i.iikrodžias, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius": c."arp.afor.us lirtuviškais rekordais ir 
koncertir.iij geriausių, armonikų rusišku ir prūsišku išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuiku, kokiu tik reikia. Dir 
bame visokius ženklus draugystėms, taisome ]nikmdžiu« \r 
muzikai iškas instrumentus a'sakančiai 

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

Telefonas: DSOVEB 7309 
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