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Siaurinę Meksiką 
m 

Paruošta S. V. Parubežine 
Kariuomene 

TURKAI PASIDALINĘ Į 
DVI DALI. 

ANGLAI APTEIKIA EPITE 
TAIS S.Sv. SENATĄ. 

Dvi taikos atstovybės siunčia
mos Paryžiun. 

APGINKLUOTA EL PASO 
POLICIJA. 

Juarez gali tekti revoliucijo-
nieriams. 

EI Paso, Tex., bal. 29. — Va
kar vakaro vietos amerikoniš
ka kariuomenė paruošta veik
ti, jei tik prasidėtų sukilimas 
Meksikos mieste Juarez. 

Juarez yra priešais Kl Paso, 
.už Bio Grande upės. Šituodu 
miestu sujungia, taip vadina
mas, tarptautinis tiltas. Upė 
Rio (1 rande yra rubežius tar
pe Su v. Valstijų ir Meksikos. 

EI Paso utilitarinei policijai 
išduota reikalingi šautuvai ir 
anmnicja. Miesto policija pa
šaukta patroliuoti paupinę 
miesto dalį ir ton dalin neį
leisti jokių civilių žmonių. 

Xes jei Juareze prasidėta 
revoliucionierių sukilimas, 
neapsieitų be Šaudymu, Tuo
met zvimbiančių meksikonu 
kulipkų tektų ir K\ Paso pa-
upinei daliai. 

Ve kodėl imtasi priemonių 
neleisti į paupį žmonių. 

Paruošta kariuomenė. 

Bliss tvirtumos (forto) ko
mendantas, pulk. Langborne, #Aguirre mieste Chihuahua 
vakar įsakė visai tvirtumos; taippat nesama jokio pavo-

Icariuomenei but savo vietose, jaus, anot jo paties pranešimo. 

Revoliucijonieriai pažangiuo-

Carranzistai randa prieglau
dos. 

Carranzos valdžios muitų 
raštinė iš Jnarezo vakar per
kraustyta j EI Paso. 

Kas valanda laukiama, kad 
Juarezo garnizonas pakils 
prieš Carranzą ir pereis revo
liucijos pusėn. 

Carranzos valdininkai kaip 
Juareze, taip čia sako, jog su
kilimas neiš vengtinas. Ir todėl 
iškalno pasirengę tam sukili
mui nors-kiek pasipriešinti. 
Bet tas pasipriešinimas gali 
but tiktai formaiis. Nes val
dininkai savo šeimynas jau at-
kraustę į EI Paso ir patys kas 

,valanda pasirengę bėgti tiltu 
šiton pusėn. 

Daugiau kariuomenės atsimeta 

Iš visos šiaurinės Meksikos 
pareina žinių, kad vis daugiau 
kariuomenės atsimeta nuo Car
ranzos ir pereina revoliucijom 
Greitu laiku užsiliepsnos visa 
šiaurinė šalies dalis. 

Iš Chihuahua miesto gauta 
telegrama, kad tasai miestas 
yra revoliucionierių rankose. 
Pranešta, kad ten visi ameri
konai yra apdrausti. 

Amerikoniškam konsulini 

Konstantinopolis, bal. 29.— 
Turkijoje apsireiškia nauji in-
domųs nesusipratimai. 

Sultano vyirausybė siunčia 
Paryžiun savo taikos atstovy
bę priimti nuo talkininkų tai
kos sutarti, 'padarytą Turkijai. 
Ton atstovybėn atstovai pa
rinkti sulig talkininkų nuro
dymų. 

Tuo tarpu turkų nacionali
stų valdžia, kuri įsteigta An
glijoj, siunčia taippat savo at
stovybę. 

šiton atstovybėn parinkta 
trys žymiausieji turkai nacio
nalistai: Yahalib Kenai bey, 
kurs šiandie yra Paryžiuje; 
Ahmed Rita bey, kurs viešįs 
Rynve; ir Ahmed Rustum bey. 
buvęs turkų ambasadorius 
Suv. Valstijose. 

Tai atstovybei daug prielan-
kiauja Italija ir su šitos pasi
darbavimu, regis, talkininkai 
Paryžiuje susilauks dviejų 
Turkijos atstovybių. 

Bet kai-kas išreiškia abejo
nės, ai* Prancūzijos vyriausybė 
sutiks įsileisti savo šalin tur
kų nacijonalistų atstovybę. 

Jei tas taip įvyktų, jei naci
jonalistų atstovai nebūtų įlei
sti P*3BB*UKijou, sakoma, d a* 
labjaus paaršėtų santikiai Ita
lijos su Prancūzija. Nes šian
die tie santikiai nepergeriausi 
del nepaprastų imperijalisti-
nių prancūzų žygių. 

Klausia apie Philipinų salų 
paliuosavima. 

Londonas, bal. 30. — Aną 
dienų Anglijos parlamente pri
siminta Snv. Valstijų senatas, 
kurs kituomet yra padaręs 
Airijos nepriklausomybė* re
zoliuciją. 

Vienas atstovas, Airijos ne
priklausomybės priešininkas,, 
•pastatė vyriausybei paklausi
mą, kodėl Suv. Valstijų sena 
tas neduoda nepriklausomy
bės Philipinų saloms, jei tas 
pat senatas .šiandie daug rū
pinasi Airijos likimu. 

Paskui paklausta, ar nebū
tų galima Anglijos parlamen
tui, sekant Suv. Valstijų pėdo
mis, padaryti rezoliuciją už 
Philipinų salų paliuosavimą. 

Dar kitas atstovas padavė 
paklausimą, ar nebūtų geriau
sia, kad kiekviena šalis rūpin
tųsi tik nuosavais reikalais. 

Vyriausybės atstovas Bona r 
La\v į tuos ir kitus paklausi
mus atsakė, kad vvriausvbė 
neturinti jokių formalių žinių 
apie Suv. Valstijų senato vei
kimą. Ir todc! vyriausybei ne 
galvoje, kas kur veikiama. Nes 
tas veikimas nepaliečia Ang
lijos. 

Laikraštis Jojjji $ull atspauz-
dino atvirę laišką Suv. Valsti
jų ambasadoriui Londone, Jo
hn AV. Davis. 

BOLŠEVIKŲ TERORIZMAS 
RUSIJOJE. 

Ištraukos iš bolševikų komisi-
4 

jos pranešimų. 

Berlynas, bal. .30. — Mask
vos bolševikų laikraštis Izvies-
tija praneša nuveiktus darbus 
bolševikų valdžios paskirtos 
nepaprastos komisijos sulaiky
ti priešbolšoviUini veikimą Ru
sijoje 1918 ir 1919 metais. 

Sulig komisijos pranešimų, 
tais metais bolševikai oficija-
liai nugalabinę 9,6*41 'žmogų. 

išviso buvę suareštuota 128,-
000 žmonių. Tarpe suareštuotų 
yra buvę 9,514 žmonių už iš
reikštų savo nuomonę prieš 
bolševikus. (Ji kontrrevoliuci-
jonięrių buvę suareštuota 21,-
032 žmogų. 

Reikia žinoti, kad šitie ko
misijos pranešimai paliečia tik 

( t Nori iš ten išvyti rusų 
bolševikus.'' 

Šiandie lenkai vienoje vietoje 
Maskvą ir Petrogradą ir tų"'nuo Kjevo esą tik už 50 ang-
m i estų apskričiu? 

RADIKALAI PRALAIMĖJO 
DANIJOJE. 

Neteko jie 15 atstovų parla 
mente. 

Copenhagen, bal. 29. — Įvy
kusiuose Danijos parlamentan 
rinkimuose radikalų partija 
prakišo 15 savo atstovų.' 

}^Q viena atstovą pralaimėjo 
socialdemokratai, neprigul-
mingi dešinieji ir neprigulmin-

LAIVE IEŠKOJO 
DE VALEROS. 

nes kas momentas ji galį but 
pašaukta apsaugoti parubc-
žius, arba kokiems kitokiems 
tikslams. 

Paruošti vežimai ir automo
biliai, kuriuosna sukrauta į-
vairi reikalinga karės medžia
ga-

Oficierams įsakyta but savo 
vietose, • 

Meksikos federalės kariuo
menės skaitlingas būrys, anot 
ofieijalių pranešimų, šiandie 
kaujasi už miestą Chihuahua 
ir ano apylinkėse, kur žymi 
dalis Carranzos kariuomenės 
perėjo revoliucionierių pusėn. 

ja. 

RHINE FRONTE PRANCU 
ZIJA PALAIKO SKAIT
LINGĄ KARIUOMENC. 

Ten yra 16,000 amerikoniškos 
kariuomenės. 

Londonas, bal. 29.—Anglijos 
karės sekretorius Winston 
Spencer Churchill, štai kokius 
faktus parlamente pranešė 
apie Rhine frontą (Vokietijo-

^* 

Anglija tenai ligšiol palaiko 
apie 14,000 savo kareivių; 
Belgija 20,000; Suv. Valstijos 
16,000; gi Prancnzija-^OOO. 

Reiškia, Prancūzija galingą 
kariuomenę ten turi. I r kam 
tas reikalinga? Bijosi užpuoli
mo vokiečių. 

Belfast, bal. 29.—Čia at
plaukusiam iš Amerikos An-
chor linijos garlaivin Colum-
bia susispietė daug anglų de-
tektivų. Iškrėtė visą garlaivį. 
Sakėsi ieškoję Airijos prezi
dento de Valerą, kurs žadėjęs 
parkeliauti. 

*i radikalai. 
Prašo ambasadoriaus atkreip- Amatninkų partija laimėjo 3 

ti domą Suv. Valstijų augš-
tadvasio senato; kursai maišosi 
į svetinių šalių vidujinius rei
kalus, kad jis sustabdytų sa
vo šalyj nigerių žudymus 
(linčavimus). 

ATSISTATYDINO ISPANI
JOS KABINETAS. 

Ramiojo vandenyno pakraš
čiais, Sonora valstijos šone, 
sulig apturimų žinių, revoliu
cijonieriai visur pažangiuoja. 

Neskaitlingi Carranzos ka
reivių būriai (garnizonai) ar
ba savanoriai pereina revoliu
cionierių pusėn, arba be sun
kenybių įveikiami. 

T> - . . . ,. • , •! kares valdžia, greitu laiku bu-
Paimann miesteliai paskui . . . ° L 

KARŽS VALDŽIA BUS PA
MAINYTA PALESTI

NOJE. 

Londonas, bal. 29. — Vy
riausybės atstovas parlamente 
pranešė, jog Palestinoje anglų 

miestelius ir svarbesnės pozi
cijos tuojaus pakeičiamos 
tvirtumomis. 

Nes yra suprantama, kad ir 
Carranzos vyriausybei paliks 
nemažai ištikimos kariuome
nės, katra mėgins šen ir ten 
pasipriešinti revoliucionie
riams. 

CARRANZOS KAREIVIAI 
PRISIDEDA PRIE RE-

VOLIUCIJOS. 

Chihuahua revoliucionierių 
rankose. 

Juarez, bal. 29.—Čia paskel
bta, k*d Carranzos kariuome
nė, katra būriais stovėjo 
Sauz 'e, Galligos, Moctezuma 
ir kitose vietose tarpe šio mie
sto ir Chihuahua, pakėlė maiš
tus ir prisidėjo prie revoliuci
jos. 

Carranzos valdža už pakilu-

sianti pamainyta civile val
džia. 

V -

sią revoliuciją kaltina ne So
nora valstiją, bet gen. Obrego 
ną, kandidatą į Meksikos pre
zidentus. 

Tad carranzistai tą revoliu
ciją ir vadina Obregono revo
liucija. 

Kaip žinoma, kuomet Sono
ra paskelbė savo nepriklauso
mybę, tuo metu gen. Obregon 
buvo sostinėje Mexico City. 
Bet tuojaus jis iš ten pasprū
do ir atsidūrė revoliucijos šo
nan. 

Buvo žinių, kad Chihuahua 
miestą nuo revoliueijonierių 
atėmę carranzistai. Bet tos ži
nios nepatvirtintos. 

Pagaliaus niekas šiandie ne
gali pasakyti, kas veikiasi 
tam mieste. Nes pertrauktos 
visokios susisiekimo priemo
nės. 

Madridas, bal. 29. — Atsis
tatydino Ispanijos ministerių 
kabinetas BU pirmininku Sala-
zar. 

atstovus daugiau, konservatis-
tai 7 daugiau, socijalistai 4 ir 
liberalai 4. 

PARKELIAUJA S. V. PA-
SIUNTINYS. 

Londonas, bal. ^30. — Suv. 
Valstijų pasiuntinys Danijoje, 
Ira Nelson Morris, yra Londo
ne. Jis iškeliauja j Suv. Vals
tijas. 

Pasakojama, kad jis jau ne-
begryšiąs užimamon vieton. 

Lenkai "kovoja" už paliuo
savimą Ukrainos 

LENKŲ ARMIJA BRIAUJA-Į voje bal. 26 tarp kitko sako-
SI UKRAINON. |ma : 

"Bendrai su lenkais Ukrai
non sugryžta jos karžygiai 
sunųs, vadovaujami Simono 
Petluros. Tie karžygiai tam
siausioje ukrainams dienoje 
atrado prieglaudą Lenkijoje i r 
pagelbą lenkuose." 

Toliaus pareiškiama, jog 
ukrainai sukoncentruos visas 
savo spėkas ir padės lenkams 
paliuosuoti jų šalį ir atkovoti 
sau laisvę. 

Lenkai skelbia ukrainams, 
ypač nuo karės nukentėju
siems, savo ypatingą apdrau
dimą ir globą. 

Užima svarbius miestus. 

• Lenkai puolimą prieš bolše
vikus* Tkrainoje pradėjo išva-
karo prieš balandžio 28. Ir 
pirmoje veikimo fd., paėmė 
miestus (hvrucz, Žitomirį, 
Berdičevą ir kitus. Ir briauja-
si nesulaikomai pietų šonan. 
Visur sutinka gana silpną bol
ševikų pasipriešinimą. 

Varšuvoje gauta žinių, kad 
vakaruose nuo Kijevo prieš 
bolševikus pakilę ukrainai 

ten pasiliksią. rW***«*iai: 
Sakoma, ir kitur sukilimai 

plečiasi. Nes ukrainams nėra 
jokia paslaptis, kad jų val
džia su lenkais padariusi ypa
tingą sutartį. Sulig tos sutar-

l ties, lenkai padėsią ukn*; 

Vienoje tokių lenkti prokle-j nanls atkovoti savo šaliai ! 
maeijų, atspauzdintoje Varsa- svę ir nepriklausomybę. 

Varšava, bal. 29.—(leneralis 
lenkų armijos briovimąsis pra
sidėjo Ukrainon 180 mylių il
gio frontu, paskelbė vakar ge-
neralis lenkų štabas. 

Pranešime sakoma, kad len
kai nusprendę is Ukrainos 
"prašalinti svetimą elemen
tą," ty. rusų bolševikus. 

Lenkų tikslas, sakoma, pa
liuosuoti nuo bolševikų Kijevą 
ir tą miestą pavesti Ukrainai. 

liškų mylių. 
Lenkai skelbia proklemacijas. 

Tasai naujas ir netikėtas 
lenkų žygis Ukrainoje paaiški
namas paskelbiamomis pačių 
lenkų proklemacijomis, kokios 
visur užimtose ukrainų vieto
vėse Jipinanios ir skleidžiamos. 

Tose proklemacijose leukai 
tvirtina ir intikina ukrainus, 
kad kuomet jie "prašalinsią iš 
tos šalies svetimą elementą/ 
visai trumpai ten pasiliksią 

Sako, jie ten pabusią, kol 
busianti įsteigta Ukrainoje 
autorizuota valdžia. Ir po to 
apleisią "išgelbėtą" šalį. 

Kas sakoma proklemacijose. 

SUGRYŽO KALĖJI 
MAN. 

NEPATAISOMAS VAGIS KELIAUS Į PIETINĮ ŽEM 

Sako, liuosam but — brangus 
pragyvenimas. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
«y GENE BYRNES , 

s.Cpri*. IfTORNATtONAL CARTOON CO B Y. 
?r*g 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
— A| turiu svainį, kuris jau šeši mėnesiai nedirbai Ir jis 

yra tiek s&ve fcfcrbias, kad ligšiol neprašo pas manė pinigų. 

Joliet, 111., bal. 29. — Per-
brangus šiais laikais pragyve-
Jiimas privertė vagilių Robert 
Needham savanoriai sugryžti 
kalėjiman ir tenai išnaujo gau
ti sau užtikrintą prieglaudą. 

Needbom vietos valstijiniu 
kalėjiman buvo papuolęs už 
vagystes. Balandžio 1 dieną jis 
buvo paroliuotas Wolfe Leat-
her kompanijai. Bet išėjęs iš 
kalėjimo atsisakė pasirodyti 
policijai ir pasislėpė. Vadinasi, 
jis peržengė paroliavimo įsta
tymą. 

Ir kuomet aną dieną visoj 
valstijoj jis buvo policijos ieš
komas, jis per tvorą įlipo nau
jo kalėjimo kieman. Tenai jis 
ir buvo paimtas. 

"Tikėkite man," pasakojo 
jis kalėjimo valdininkams, 
"šiandie žmogui negalima .įo-
kiuo būdu pragyventi, netu
rint kokio nors pelningo užsi
ėmimo. Kaip žinote, aš nieko 
neturiu. Geriausias daiktas iš
vengti brangaus, pragyvenimo 
būti kalėjime. Kuomet aš čia 
esu, suprantama, aš esu var
žomas. Bet užtad be jokio var
go gaunu pavalgyti ir esu pil
nai apdraustas." 

GALĮ. 

Rymas, bal. 30. — D'Abruz-
zi kunigaikštis organizuoja ek
spediciją i pietini žemgalį. Ton 
ekspedicijon ineis 50 vyrų. Bus 
paimta 250 šunų. 

DAUGIAU KARIUOMENĖS 
SIBERIJON. 

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

Honolulu, bal. 29. — Vietos 
japonų laikraštis turi žinių, 
kad Japonija pasiunčia dau
giau kariuomenės Siberijon. 

Tenai kaikuriose vietose ne
skaitlingiems japonų kareivių 
buriant grūmoja bolševikai. 
Tad jiems kuoveikiaus siun
čiama pagelba. 

PRANCŪZAI APLEISIĄ 
FRANKFORTĄ. 

Paryžius, bal/ 29.—Prancū
zijos premjeras Millerand pra
nešė parlamente, kad prancū
zų kariuomenė kuoveikiaus 
apleisianti Frankfortą ir kitus 
nesenai okupuotus vokiečių 
miestus, kaip veik Vokietija 
nusiginkluosianti. 

D'ANNUNZIO VIS DAR 
KREČIA KOMEDUA. 

Fiume, bal. 29. — Lakūnas 
d'Annunzio vis dar čia lošia 
komedijanto rolę. Vakar, sulig 
jo įsakymo apšaudyta Italijos 
karės laivai, katrie blokuoja 
šitą miestą. 
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Prenumerata mokas! iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Mėty. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti iSperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

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

Telefonas McKJnley f 114 

Pasaulio Dieno
tvarkė. 

Kad draugijos posėdis susi
renka, tai vaklvba turi turėti 
prirengusi apie ką žmonės 
kalbės, kokius reikalus aptars. 
Tij reikalu sąrašas vadinasi 
dienotvarkė. Pasauliui nereik 
rūpintis kas sustatys dieno
tvarke ir ką j ją įtrauks. Pats 
gyvenimas tą padaro. 

Jau kelios dešimtys metu 
praslinko nuo to, kaip žmonių 
gyvenimas ant žemės ėmė ne
apsakomai smarkiai juos ver
sti gyventi išvien. Telegrafai, 
geležinkeliai, garlaiviai, vienas 

visoms tautoms mokslas, vie
na pasaulio pirklyba taip su
rišo tautas i krūvą, kad jos 
turi tuo daugiau kentėti, kuo 
ilgiau nesutvarko visatino 
žmonių gyvenimo ant žemės. 
Tai tas ir yra vienas pirmuti
nis ir didžiausias mus laiku 
dienotvarkė.^ punktas. 

Kaip draugijoje pradėjus 
svarstyti vieną dienotvarkės 
punktą pasirodo dvi arba dau
giau nuomonių, kurios tankiai 
smarkiai ginčijasi tarp savęs, 
taip ir pasaulije dabar yra ne 
viena nuomonė apie visų žmo
nių susiorganizavimą į vieną 
didžią visus žmone> apiman
čią bendriją. Žiūrint į tą kas 
darosį ir klausant to kas šne
kama, rodosi, kad vra trvs 
nuomonės apie tą svarbiausią
jį dalyką. 

Aiški ir aštri vra bolševikų 
nuomonė. Ji sako: reikia pa
naikinti visas tautas, įvykinti 
"darbininkų" diktatūrą visa
me pasaulije, buržujus panai
kinti, nepaliekant nei jų laik
raščių, neleidžiant jiems £?i 
draugijų nei susirinkimų. Bur
žujum vadinasi kiekvienas, 
kas nepripažįsta materijaliz-
mo, nei proletarijato teisės bū
ti diktatorium, kuomi neužsi-
tiki komunistinio soeijalizmo 
vadai. Šita pažvalga dabar 
viešpataujaRusijoji\ turi daug 
pritarėjų Vokietijoje ir kitose 
šaly>e. neskiriant nei Ameri
kos. 

Kitokia nuomonė yra Ang!'-
jos diplomatų. Pačią minti su
vienyti vi<as tautas, suorgani
zuoti pasaulį didieji Didžio
sios Britanijos politikai skaito 
svajone. Jie nori, kad butų ke
leto tautų bendrybė Anglijos 
vedama. ' Ambasadorius Sir 
Aukland Ueddes tą pavadino 
"Britisji Community oi na-
tions.' Prie tos*"bendrijos ' ' 
priklauso ir Airija ir Egiptas, 
ir Indija ir Afrikos Būrai, 
pirm 2<> metų pavergtieji, ir 
Kanada ir Australija. Tą visą 
bendriją veda Anglija, o ta 
bendrija vės pasaulį. Ar ves, 
ar išnaudos, tai neaišku. Ar-

J mėnija bus po Kanada, o Ka1 

nada bus po Anglija. Bgainiu 
gal ir daugiau taip pasidary
ti. Šita nuomonė yra taip-ipat 
gajinga pasaulije, kaip ir bol
ševikų nuomonė. 

Trečia nuomonė tapo ištarta 
1917 metais ir atkartota 1918 
m. Tada ji rodėsi galinga, nes 
ją skelbė prezidentas Wilso-
nas Suvienytų Valstijų vardu. 
Ta nuomonė sakė, kad' reikia 
panaikinti militarizmas, suda
ryti jūrių laisvę ir visas tau
tas, dideles ir mažas, suvesti 
į sąjungą, kurioje jos vi
sos butų lygios ir laisvos. Da
bar šita nuomonė yra silpniau
sia. Beveik nei vienas galin
gas asmuo jos negina, nei 
pats Wilsonas neatkartoja. 

Nejaugi Wilsonas taip greit 
butų užmiršęs, ką taip smar
kiai ir taip iškilmingai skel
bė Jis neužmiršo, bet gyve
nimas persimainė. 1917 ir 1918 
m. pavojaus prispausti Wilso-
no nuomonei pritarė anglai, 
prancūzai ir kiti. Dabar jiems 
pavojaus nebėra: jie nei ne
pritaria. Tokiu būdu viltis į-
kunyti VYilsono pažvalgas ma
žėja. Bet ji nenyksta. Daugiau 
mgii Europiečiais Wilsonas 
turi pasitikėti Amerikos žino 
nėmis. Tik klausimas, ar pa
tys amerikiečiai pritaria Wil-
sonui? Ar jau užmiršome 
kraują pusantro šimto tuk<-
tarčių vyrų žuvusių karėje 
gražiems anų metų tikslam^ 
įvykinti? Ar jau mums negai
la milijardų dolierių turto, 
kuij prarijo ka rė ! 

VVdsonas rudenije pastatys 
tuo< klausinius Amerikos pi
liečiams. Naudinga yra iš an-
k>to juos žinoti ir prirengti at
sakymą. Tas atsakymą* pa ro
dy- taipgi kokios norime pa-
-aulije tvarkos: ar bolševikiš
ko ekskliuzyvizmo. ar angliš
ko iiiiperijalizmo, ar brotUkos 
visu laisvų ir lygių tautų są
jungos? Amerika ture* jiegos 
ją Įvykinti, jei mes turės me 
drąsos ją paremti. Visos ma
žosios ir nuskriaustosios tau
tos bus su mumis. Jos sudaro 
pasau-iu daugumą. 

Kaikurių Konstitucijos Projekto Daly
kų Paaiškinimas bei Pamatavimas. 
Kas butų Lietuvai tinkames

nis, ar parlamentaris niiniste-
rių kabinetas, kaip išdėstyta 
konstitucijos projekto priede, 
ar Valstijos Taryba, kaip ji 
išdėstyta pačiame konstituci
jos projekte! 

Valstijos Tarybą, kaip ji iš
dėstyta pačiame projekte butų 
Lietuvai naudingesnė už parla
mentarinį kabinetą dėlto, kad 
parlamentaris mi'nisterių kabi
netas tuomet tėra stiprus, kada 
jis reprezentuoja vieną parti
ją, kuri turi parlamente dides
nį daugumą atstovų. Koaliciji-
nis-gi ministerių kabinetas yra 
beveik visuomet silpnas. Parla
mento dauguma yra ministerių 
kabineto pamatu. Jei ta dau
guma yra heterogeniška, sudė
ta iš kelių susijungusių partijų, 
ji yra silpna, ir ta vienybė su-
sidėjusiųjų partijų visuomet 
gresia iširti, o iširus vienybei, 
griųva ir ministerių kabinetas 
ant jos pastatytas. Kad palai
kius nuo isgrųvimo tą vienybę, 
ministeriai turi pataikauti su
sijungusioms partijoms, daž
nai su skriauda visuomenės. 
Tada koalicijinis ministerių 
kabinetas yra silpnas, papras
tai trumpo gyvenimo ir visuo
menei mažai naudos tegali at
nešti. 

tiraniŠka tapti negali, nes par
lamentas ją kontroliuoja, gali 
atmainyti jos parėdymus, o 
kiekvienas pagali aus pilietis 
ministrus už piktadarystes ga 
Ii paduoti į teismą. Tas pilnai 
apsaugoja piliečius nuo jos pa
sikėsinimų. ' 

Delko prezidentas su minis-
teriais negali leisti įstatymų? 
Dėlto, kad parlamentas tuomet 
bebūtų vykdančiosios valdžios 
tik priedu, kurs greit jai pasi
rodytų nebereikalingu ir dėlto 
panaikintum. Tuomet demo
kratija labai kryptų į despotiz
mą ar tiraniją. Jei ministeriai 
su prezidentu turėtų teisę lei
sti įstatymus, jie galėtų išleisti 
tokius įstatymus, kurie padėtų 
jiems panaikinti demokratiją 
ir įvesti despotizmą, tiraniją 
ar oligarclują. Kadangi jie tu
ri savo rankoje armiją, su jos 
pagelba jie galėtų tuos# savo 
įstatymus įvykdinti, ir šit de
mokratija pasmaugta, o visuo
menė nustebusi iš demokrati
jos atsidurtų tiranijoj. 

Delko demokratijoj negali
me priimti prezidento paskir
tojo kontrolierio! Dėlto, kad 
prezidentas yra vykdančiosios 
valdžios galva. Vykdančioji 
valdžia šeimininkauja ir lei
džia valstijos pinigus. Jei pati 

įami, vieni rūmai pataiso klai
das antrųjų, sukiko daugybės 
netarusių įstatymų, kurie ardy
tų visuomenės gerovę. 

Jei parlauwntas tesusideda 
tik iš vienų rūmų, jų dauguma 
tuoj linksta į despotizmą. Ge
riausiu jos despotizmo ar Ura
nijos aprubežiaviinu yra an
trieji rūmai. 

Antrieji rūmai yra geriausiu 
antidotum prieš neapgalvotas 
staigias permainas, kurios gali 
tapti pavojingos ir pačiam val
stijos gyvenimui. 

Delko senatorius turėtų rin
kti provincijų tarybos, o ne 
stačiai pati visuomenė? Dėlto, 
kad senatas nebūtų atstovų rū
mų pavartojimu, bet butų kito-
kesnis. Atstovų rūmus renka 
pati liaudis ir 

iV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL. 

Pirm. — Antanas Sutkus, 1317 S. 
Victory Str. 

Vice-Pirm. — Steponas Keliotis, 
1228 So. Victory Str. 

Nut. Rast. — Jurgis Bukantis 
1201 So. Victory Str. 

Finansu-Rast. — Tavadoras Sta-
nulis 502 So, Utica Str. 

Kasierius"— Antanas Bakšys 1339 
So. Victory Str. 
Kasos Globėjai: — 

1. Pranas Kasdelevieius 1017 — 
Eight Str. 

2. Jonas M. Leškys 1329 So. Jae£-
son Str. 
3. Petras Pocius 726 Eight St. 

Maršalkos:— 
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1. Kazimieras Stulginskis 1339 S. 
trumpesniam Victory Str. 

laikui dėlto, kad jie butų arti- j 2. Jeronimas Šinmlnas 759 Sht-ri-
miausi liaudies norų išreiškė- * dąn Road. 

Lietuvoje-gi, kur visuomenė valdžia pinigus leis ir pati sa-

Rygos Vyskupas. 
Rygos miestą 1201 metais į-

kurė vyskupas Albertas. Ugni
niu tas miestas tapo pakeltas 
į arkivyskupiją. Bet užėjus 
protestantizmui katalikystė, 
drauge su ja ir arkivyskupija, 
tapo panaikinta. Lenkų galy
bės laikais Rygos vyskupija ir 
arkivyskupija trumpam laikui 
tapo atnaujinta, bet 19 ir 20 
šimtmeti je' Ryga buvo Moliy-
levo arkivyskupijoje. 

Didžiosios šios karės laiku, 
kada Latvija rengėsi pakilti 
iš vergijos, Benediktas XV at
naujino Rygos vyskupija ir 
vyskupu ten paskyrė kun. Ed
vardą grafą O'Rourke. Jis, tie
sa, nėra latvys, bet latviams 
labai prijaučiantis veikėjas. 
Rygoje jis baigė politechniką, 
pankui Imisbruko universitete 
teologijos skyrių, paskui buvo 
profesorium Petrogrado klie
rikų seminarijoje. 

Vyskupas O'Rourke nėra vo-
kietys. Jo protėviai grafai O'
Rourke'ai septynioliktame 
šimtmetije, kada Anglija^bai-
siai spaudė airius, atkeliavo 
iš Airijos į "Lietuvą. Vyskupas 
Edvardas O'Rourke gimė sav0 

tėvų dvare Kauno gubernijoje. 
Jis gražiai kalba lenkiškai, 
rusiškai, vokiškai, angliškai ir 
lotyniškai. Jis jaučiasi lietu
viu, visiškai pritaria Lietuvos 
tautiniam kilimui ir politinei 
neprigulmybei, bet silpnai kal
iojo lietuviškai prieš kare. Ka
dangi jo motina buvo sulenkė
jusi Lietuvos aristokratė, vys-

pasidalinusi į tiek partijų, pa
prastu laiku turėtų but koali
cijinis ministerių kabinetas su 
visomis savo silpnybėmis. 

Kas kita su Valstijos Tary
ba. J i, nebūdama daugumos or
ganu, nepriguli ir nuo tos dau
gumos silpnumo. Toks valdžios 
sutvarkvmas užtikrina valdžiai 
didesnį pastovumą, padaro ją 
netiek prigulmingą nuo parti
jų spaudimo ir reikalavimų 
dažna i nesu t inkanč iu su visuo-
menės labu. 

ve ar jos pastatytasis atstovas 
kontroliuos, aišku, kad v>ki 
kontrolė butų labai mažos ver
tės ir neduotų visuomenei gva-
raurijos, kad jos sudėtuosius 
pinigus valdžia teisingai su
bartojo. Toki kontrolė buvo 
praktikuojama monarchijose. 
Kiekvienoje demokratijoj kon
troliuoja įeigas ir išlaidas ne 
ta valdžia, kuri išlaidas darė, 
l>et tie, kurie pinigus sudėjo 
arba jų atstovui. Dėlto kiek
vienas parlamentas sutveria 

1 Parlamentaris ministerių'ypatingą komisiją ir jai pave-
kabinetas būdamas trumpo gy
venimo negali vesti nuosaikiai 
ir s i s temat i ška i pol i t ikos apro-
kuotos ilgesniam laikui. Jų 
veikimas yra tarsi sukapotas, 
jų politika yra lyg mozaika, 
sudėta iš atskirų, nesusi jungu
sių dalių. Toki politika yra 
menkos vertės. 

Kas kita su Valstijos Tary
ba. Griūvant kokios partijos 
vadovavimui. Valstijos Tary
ba negriųva, nes ji tos partijos 
nereprezentuoja. Ar ilgai kuris 
V. Tarybos sąnarys pasiliks 
Taryboje daugiausiai priguli 
įiuo jo gabumų, o ne nuo jo 
partijos. Dėlto V, Taryba yra 
daug pastovesnė, dėlto jos po
litika yra sistematiškesnė ap-
rokuota ilgesniam laikui ir vi
suomenei daug naudingesnė. 

Ar Valst. Taryba negali tap
ti tiraniška, kadangi ji neatsa
ko parlamentui !Nežiurint įtai, 
kad V. Tarvba neturi tokios at-
sakomybės parlamentui ir nuo 
jo taip nepriguli, kaip parla
mentaris kabinetas, vienok ji 

da griežtai perkratyti visas 
vykdančiosios valdžios sąskai
tas. Ta kontrolė skaitos kiek
vienoje demokratijoj vienu iš 
svarbiausių parlamento užda
viniu. Dėlto negali but nei kal
bos, kad ją pasisavintų vyk
dančioji valdžia. 

Delko dveji parlamento ru-
uiaif Parlamento užduotis yra 
suformuluoti ir išleisti tinka
mus visuomenės labui įstaty
mus. Tas daug geriau pavyk
sta tuomet, kada įstatymų lei
dime veikia dveji parlamento 
rūmai, o ne vieni. Tai parodė 
šimtmetinė praktika Anglijoj, 
Amerikoje, Šveicarijoj ir tt. 
Pagaliaus Aprikos nigerių res
publika Liberia ir ta suprato 
reikalą savo parlamentą pada
linti į dviejus rumus.Dabar vi
sose demokratiškose šalyse 
dviejų rūmų sistemos parla
mento sutvarkyme skaitos visų 
pripažinta aksioma. 

Dviejiems rūmams esant, 
įstatymai daug geriau apsvar-
stomi, daug geriau suformuluo-

kupas yra šalininkas protingo 
ir teisingo Lietuvos sugyveni
mo su Lenkija. 

4 * Draugo" redakcija turi 
vyskupo O'Rourke'o laišką, 
kuriame jis rašo, kad Rygai 
ir visai Latvijai reikia latvio 
vyskupo, derto jisai kaipo ne-
latvys atsisakysiąs. 

Dabar p. Kalpokas praneša 
' 'Darbininkui," kad Rygos vy 
skupu tapo paskirtas kun. An
tanas Springąvyeius. Jis yra 
gimęs 1877 metais, baigės klie
rikų >eminariją ir katalikų A-
kademiįį Petrograde su teolo
gijos magistro laipsniu. |Cuni-
gu ji3 tapo įšventintas 1901 
metais. Buvęs kiek laiko tikė

jimo mokintojum gimnazijoje 
kun. A. Springavyčiius 1906 
m. tapo Liksnos klebonu ant 
Dauguvos kranto, mylią kelio 
į vakarus nuo Daugpilės arba 
Dvinsko. 

Pažystant latvius kunigus 
reikia pasidžiaugti, kad kun. 
Springavyčius tapo vyskupu. 
Jis turi prityrimo, adminis
tracijos gabumų parodė ves
damas U tūkstančių žmonių 
[varapiją ir prižiūrėdamas 
naujos bažnyčios statymą Li-
ksnoje. Jo budus yra darbštus 
i/Yamus. Tokio ir reikia vys
kupui. 

Visa širdimi jam linkime 
visokio pasisekimo. * 

jai. Senatą renka iš liaudies 
parinktieji, t. y. provincijos ta
ryba, dėlto jie gali numanyti, 
kokie vyrai tiktų į taip svarbią 
vietą. Senato užduotis vra ne 
tiek liaudies norą išreik
šti, kiek jį apsvarstyti, 
kad to noro išpildymas 
nekenktų pačiai visuo
menei. Dėlto jie yra renkami il
gesniam laikui ir yra dar la
biau pageidaujama, kad į sena
tą patektų gabiausi, šviesiausi 
ir doriausi šalies piliečiai. 

Kam reikalinga valsčiams au 
tonomija? Valsčiaus autonomi
ja yra demokratijos esybė. 
Čia, o nekur kitur demokrati
ja ir apsireiškia visoje savo 
skaistybėje. Čia Haudis ypatin
gu, apčiuopiamu būdu dalyvau
ja valdyme. Be valsčiaus auto
nomijos demokratijos nėra, ne
bent ant poperos. Be valsčių 
savy valdos iš vienos pusės yra 
tik visugalė valdžia, o iš an
tros pusės yra atskiri bejiegiai 
pavaldiniai—vergai. 

Delko piliečiai turi but pa
galiaus Verčiami dalyvauti rin
kimuose ir balsavimuose? 

Kiekvienas pilnateisis pilie
tis neša savo atsakomybės da-
lį už tai, ar geri bus išleisti 
įstatymai *ar blogi, ar jie kels 
visuomenės gerovę, ar ją ar
dys, ar jie stiprins tėvynę, ar 
jos pamatus griaus. Įstatymai 
bus tokie, kokie bus išrinkti į 
parlamentą atstovai ir kaip pa
ti visuomenė balsuos. 

Kadangi kiekvieno piliečio, 
ypač demokratijoj, yra prie
dermė rupinties pakelti visuo
menės gerovę, ir kadangi ta ge
rovė labai daug priguli nuo 
tinkamų rinkimų ir balsavimų, 
dėlto kiekvienas pilnateisis pi
lietis turi ne vien teisę, bet ir 
priedermę balsuoti. 

To paties reikalauja ir jo pa
ties gerovė. Juk, jei bus blogai 
visuomenei, bus blogai ir pa
vieniui piliečiui. 

Rinkimai turi but taip su
tvarkyti, kad išrinktieji repre
zentuotų Lietuvos visuomenę, o 
ne kokią jos dalį. Tuo tarpu il
gas demokratiškųjų šalių pri
tyrimas rodo, kad visuomenė 
vis labiau ir labiau apsileidžia 
ir šalinas nuo rinkimų bei bal
savimų. 

Tokie rinkimai ar balsavi
mai, kur nedalyvavo nėi pusės 
to krašto rinkėjų, negali besi
vadinti demokratiškais. Išrink
tieji nereprezentuoja visuome
nės, ir taip demokratija irsta 
pačiuose savo pamatuose. 

Deinokratijos-gi pilietis turi 
n e vien teisę, bet ir priedermę 
elgties taip, kad jo šalyje de
mokratija neirtų, bet klestėtų. 

A. Maliauskis 

Knygius. — Pranas Kapturauskis 
1321 So. Victory St. 

Vėliavos nešėjas: — Stanislovas 
Urbonas 911 Eight St. 

Organo Užžiurėtojas — Kazimie
ras Burba 1416 S. Prescott A ve. 
šv. Antano Draugija suairinki

mus laiko po 8-tai dienai pirma 
sekmadieni, kiekviena mėnesi, -ma 
valanda po pietų, Lietuviu svetai
nėje, 9th ir So. Lincoln Strs. Wau-
kegan Illinois. 
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Yyry ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
M UBU* i s t em* ir m o k y m o būdu jua 
trumpu laiku išmoksite viso ama

to. 
M M turime didžiausius Ir geriau

sius kirpimo, des ignlng Ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna gero* 
praktikos bes imokindamas . 

Visuose s iuvimo skyriuose masinos 
varomos e lektros jiega.. 

Kvieč iame kiekviena ateiti bile ko-
kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa-
sižiurėti ir pasikalbėti dcl sąlygų. 

Pat terns daromos sul ig mieroa, vi
sokio st i l iaus ir dydžio iŠ bet kuriod 
madų knygos . 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. P. Kasnicka, Ved«\}a* 

190 N. STATE S T U B E T , CHICAGO. 
Kampas Lak* St., ant 4-ty lubų 
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Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DOTTISTAS 

Valandos: suo f ryto iki 9 vak. 
Seredomis* nuo 4 lyg 9 vakare 

4719 6 0 . ASHJLAND A V E N C B 
arti 47-toe Gatvės 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morg&K Street 

CHICAGO, ZLILEBTOIS 
Telefoną* Y«rd* 6 0 3 1 , 

Valandos: — H Iki 11 Ii ryto; 
6 po pietų Ik! 8 vak. Nedėi io -
mls nuo 5 Iki 8 vai. v a k a r ą 

k -

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambaris S24 

Tel. Central 6390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yarda 4981 
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DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 meta i 

Ofisas 3148 So. Morgan S t . | 
Kertė S2-ro St., Chicago. 111. 

SPECIJALISTAS 

Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 
Telefonas Haymarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas gydytojas ir chirurgas 
SDedjalJstas Motertfkų, Vyriškų 
Vaiko Ir v i so chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9393 -

— m 
n 
i 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 
niškų Hgu. 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 va lan
da vakare. 

Nedė l iomis nuo 9 iki 2 po- piet. 
Telefonas Yards 6 87 
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VAIiAHDAS: 10—11 ryto 9—9 po 
pietų 7—3 vak. MedėUomls 10—-19 d. 
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Dr. L L MAKARAS 
U c t n v t s Gydytojas Ir Chirurgas 
- Rotieisatfe: ItStt 8ew Mlcbigaa Are. 
Trtatestte roltnutti 849 Ir r&lhnM I1M 
ChicagoJ: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketverge rekoke nuo 6:30 iki 7UM 
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DR, J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 49 Oourt 
Re*. 1239 W. 49 Avenne 

Telefonas Cicero 8664 
Ofiso Cicero 49 

K A T J B A M K LdUSTUVlSKAI 
įCmmmmmm,^mmmmmmmmmmmmmm» 

t? \ TefefeasM PolloMa SM 

f Dr. P. P. ZALLYS 
lietuvis Dentistas 

109*7 fcto. Mirhlgan, A v e n n e 
Beeelead. liL 

VALANDOS I 0 IU 9 

Šaltis Ii m pumas. 
Hkcpetaito uždok aut burnos 

ir 'nosies, kuomet kosti a r 
f-iaudai. 

Sveiki žmonės nelengvai pa
gauna šaltį. 

ANT SUBATOS 
Geresni Čeverykai už Mažesnę Kainą 

PIRKITE UNITED SHOE BUDŲ 

Užlipk Viršun 
Čeverykai del visos šeimynos 

MOTERŲ OXFORDS IR PUMPS 
patent. Ne

žvilganti 
Rusvi aug
alais ir žemais 
apeacais. $8.0d 
vertes specialiai 
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Vaikams Sandeliai. 

Itusvos skuros, P irmos ru 
sies padai didžio 5 iki 31 
tikrai verti 81.25 
dabar 85C 

Čeverykaičiai ir i'utnpc 
didlši o 1 iki 5 visokiuose 
spalvose 83.00 
vertes apecijaliai 

N I T E D S H O 
MARKET CO. Ine, 

6305 8. ASHLAND AVE. 
Atdara 

Nuo 10 išryto 
Atdara 

Iki 10 vakare 
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KUN. DR. V, BARTUŠKOS RAPORTAS, 
Išduotas Amer. Lietuvių Ta
rybai, kuri ji 1917 pasiuntė ją 

atstovauti šveicų organi
zacijose. 

Anot įgaliojimo, kurį apturė
jau i5 Amerikos Lietuviu Tary
bos, man, žemiau pasirašiu
siam, buvo įsakyta stoti į visas 
lietuvių organizacijas, veikian
čias kaip politikos, taip ir lab
darybės tikslais. Taip aš ir pa
dariau. Nuvažiavus Lausannon 
tad vasanį radau ten veikian
čias sekančias lietuvių organi
zacijas: Aukščiausios Tarybos 
Delegaciją, Lietuvių Informa
cijos Biurą ir pašelpinį "Li -
t uan i a " Komitetą. Likau vice
pirmininku Tarybos ir Biuro, o 
nariu "Li tuani jos ." Išgavus 
lietuviams dieną nuo šv. Tėvo, 
tapo suorganizuota "Pildoma
sis Lietuviu Komitetas, nuken-
tėjusiems nuo karo šelpti ." To 
naujo pašelpimo komiteto li
kau viee-pirmininku. Pirmais 
mano Šveieuose buvimo mėne
siais, visą laiką pašvenčiau 
Biuro, Tarybos ir Pildomojo 
Komiteto darbams. Kadangi 
pradžioje kovo mėnesio lenkai 
ir vienas lietuvis įskundė visus 
mūsų organizacijose veikian
čius asmenis Ententos Amba
sadoriams Berne vokiečių sim-

* pat i jose, tai ir man, Amerikos 
lietuviu atstovui, nepavyko iš
važiuoti iš neutralės Šveicų 
žemės į kariaujančias valstijas 
su politikos ir labdarybės tik
slais. (Skundo kopiją turime 
mūsų žinyboje Šveieuose). Tos 
ant masų mestos dėmės nega
lėjome nnplaut net imisų prie
šingu vokiečiams veikimu. Čia 
turiu pažymėti, kad šveieuose 
veikusieji organizacijos nariai, 
Lietuvą vokiečiams valdant, 
karts nuo karto būdavo priver
sti turėti su vokiečių Berne at
stovais kokių tokių mandagu
mo santikių, kaip ve, prašytis 
jnjų persiųsti pinigus, laiškus, 
vizuoti pasus važiuojant Lietu
von, etc. Bet man ir dar vie
nam draugui nebuvo leista tu
rėti bv kokiu santikių su vokie-

« 4. h. 

čiais. Aš tai sąžiningai išpil-
džiau ir laikiausi nuo jų atstu. 

Kuomet mūsų leidžiamuose 
komunikatuose laikraščiuose. 
" P r o Liniama," "Litlmen V 
ir kitose mušu biuro išleistose 

M knygose būdavo skaudžiai už
gauti vokiečiai ir jų nelemta 
Lietuvoje politika, tai organi
zacija, takto žvilgsniu visuomet 
mesdavo kaltę ant manęs, ku
rio, anok jų, nebuvo galima su
valdyti, kaipo Amerikos atsto
vo, šelpiančio minėtos lietuvių 
organizacijos pinigais. Būda
mas Lausanoje beveik vienas 
redagavau laikraštį " P r o Li-
tuauia," parašiau brošiūrą 
apie Suvalkų guberniją, apie 21 
Amerikos lietuvius, 31 apie 
Lietuvos spaudą ir draugijas. 
Taip-gi man buvo pavesta po
lemiškoji dalis darbo, su prie-

veiktus Lietuvių Biuro darbus 
galima pasiskaityti laikraš-
čiuose.* 

Veikimas Taryboje. 

Pamatai Šveicariškiai Tary
bai buvo padėti 1916, kuomet 
x\merikos Delegatai, Lietuvos, 
Rusijos ir Užsienio lietuviai 
buvo susirinkę Lausannoje tau
tų konferencijos metu. Toji Ta
ryba, spalio mėnesyj, 1917 m., 
buvo užtvirtinta Lietuvos Ta
rybos ir ja i duoti platus įgalio
jimai varyti Lietuvos politiką 
užsienyje. Lietuvos politikos 
pamatas buvo išgauti Lietuvai 
pilną nepriklausomybę. Šveica
rijos Taryba ištikimai stovėjo 
ant tos papėdės ir niekuom ne
nusidėjo nepriklausomos Lie 
tavos idėjai. Tuom tikslu'jinai 
pagamino memorijalą, kurį pa
siuntė visų valstybių atsto
vams, karaliams ir preziden
tams. Tuom tikslu Taryba pro
testavo prieš vokiečių; rusų, 
lenkų ir Ententos pasikėsini
mus, priešingus Lietuvos vi
siškai nepriklausomybei. Pro
testai buvo spauzdinami ofici-
jose " P r o Lituania." Lietuvių 
Taryba Lausannoje nesutiko 
su vokiečių siūlomuoju projek
tu sudaryti iš lietuvių taip va
dinamą "Vertrauen Ra t ' t ' a /* 
Tai pavyko pasiuntus Lietu
von tris delegatus sutverti da
bartinę Lietuvos Tarybą, kur. 
nuo pat pradžių stojo kovon su 
okupacijme vokiečių valdžia, 
kuriai iki karo pabaigai vokie
čiai neveli no beveik nieko veik
ti, nedavė pinigų, ir trukdė jos 
pasirįžimą imti j savo rankas 
valdžią. Dabartinė Lietuvos 
Taryba, todėl, nebuvo ir nėra 
vokiečių padaras, bet tikra, iki 
Steigiam. Seimui, Lietuvių 
atstovybė. Šyeicariškė Taryba, 
ir aš jos vice-pirmininkas, ne
išėjo iš savo kompetencijos ri
bų ir Lietuvai valdovų nerinko. 
Kas teisybė, jinai buvo asme
niškai pasipažinus su Ispanijos 
Infantu, bet niekuom nesianga-
žavo. Prie Urach'o išrinkimo 

P-as Mikalauskas Su Savo Šeimyna. 
Vargonininkas Kleofas Mi

kalauskas ir jo šeimyna išva
žiuoja į Lietuvą. 

K. Mikalauskas, Šv. Antano 
parap. vargonininkas, Cicero, 
111., ištarnavęs čia septynis me
tus, dabar su šeimyna grįžta į 
tėvynę. 

Septynetą metų atgal, caro 
despoto laikais, susipainiojus 
K. Mikalausko gyvenimo aplin
kybėms, su širdgėla prisiėjo 
apleisti gimtasai kraštelis. Su
grįžti nebuvo vilties, nes caro 
dvigalvis aras išskėtęs aštrius 
nagus—laukė j o . . . 

Dabar . . .dabar grįžta į lais
vą, nepriklausomą Lietuvą, 
(iirdi matušė ir tėvelis apie su
grįžimą sūnelio, tiek metų lau
kiamo. Trūksta žodžiu išreiški

mui tps laimingos valandos, 
kada vėl visi dalinsis vargais 
ir palaima po savo gimtiniu 
stogu. 

Grįžta tėvynėn, bet jau ne 
vienas, o su žmona ir dar par
veža Lietuvai dovanų jauną po
relę: sūnelį Česlovą ir dukrelę 
Augeniją. 

Apie varg. K. Mikalausko 
darbuotę lai sprendžia patys 
ciceriečiai. Pagerbimui jo iš
leistuvių rengiama viešas va
karas su išleidimu naujos smui-
kos, kuris bus šiandie, balan
džio 30 d., Šv. Antano parapi
jos svetainėje. 

Laimingos kelionės prakil
niai šeimynai. 

Draugužis. 

• ^ 
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Oleomargarine 
i 

K IEKVIENA diena skaičius šeimininkių auga 
vartojančių M Š B Oleomargarine del stalo ^ 
ir kepimo — užtat, kad jos supranta jo geru
mą. The Armour Ovai Label ant pakelio reiš-
k'a, kad geresnio negalima išdirbti. Rųsis ir e-
konomija rekomenduoja ją. 

šingais Lietuvos labui straip
sniais, tankiai pasirodydavu-
siais lenkų, prancūzų, vokiečių 
laikraščiuose. Tie visi atsaky
mai būdavo siunčiami tiems 
pat laikraščiams, kur tie šmeiž
tai tilpdavo, ir būdavo atspauz-
dinti vėliau mūsų oficijose 
' P r o Lituania.' Y pat i iiga- kovą 
reikėjo vesti su prof. Bruckne-
riu Berlyne ir admirolu Bieu-
dimer Paryžiuje, kuriuodu bu
vo tyčia lenkų pasamdytu, kad 
teršti lietuvių vardą: pirmas 
centralėse valstijose, o antras j 
pas ententą. Biuras leisdavo j 
po 3—4 komunikatus savaitėj 
keturiomis kalbomis apie Lie
tuvą. Visos iškarpos apie Lie-
tuvą, kurios siekia šimtus tūk
stančių, yra sutvarkytos pagal 
paragrafu. Galutinai apie nu- • 

jinai niekuom neprisidėjo. 
Uraclrą išrinko Lietuvos Ta
ryba 16 balsais prieš keturis, 
toje valandoje, kuomet Lietu
vai gręsė pavojus iš vokiečių 
pusės būti prikergtai prie prū
sų bei prie saksų. Uracho iš
rinkimas, tai Lietuvos nepri
klausomybės gelbėjimas, bet 
ne jos pardavimas. Vokiečiams 
Uracho išrinkimas baisiai ne
patiko, ir tuomet kįlo jų spau
doje dideliausias trukšmas. 
Esant Lietuvos Tarybai provi-
sore Lietuvos valdžia, Šveica-
riškės Tarybos priederystė bu
vo visu kuom ją remti ir jos ak
tus, Lietuvos vardu padarytus, 
užtvirtinti. Tokiu būdu buvo 
pasiųstas Uracho išrinkimo ak
tas Kntantos valstybių atsto
vams, lyginai kaipo buvo siun
čiama žinia apie Lietuvos Ta
rybos sudarymą, vokiečių Lie
tuvoje žiaurumų gvildenimas 
tos pat Tarybos mums prisių
stas, lenkų neteisingų preten-
sijų kaslink Lietuvos išrodinė-
jimas, nuo- Rusijos atsiskyri
mas ir tiems panašus aktai. Aš, 
kaipo Amerikos lietuvių dele
gatas, jausdamas save Lietu
vos sūnum, žinomas daiktas, 
negalėjau protestuoti prieš le-
galės Lietuvos valdžios žing
snius, ir iki galui mano atsto
vavimo tą toną ištikimai išlai
kiau. Šveicariškė Taryba nėra 
niekuom* nusidėjusi Lietuvos 
Tarybai ir ją visuomet gynė 
prieš vokiečių ir Ententos pa
sikėsinimus. Tą galima doku
mentaliai prirodyti. Gindama 
Lietuvos nepriklausomybės 
Šveicariškė Taryba palaikė 
lietuvio vyskupo kandidatūrą 

mūsų sostinėje Vilniuje. Tenai 
pirmutinė demaskavo Prelotą 
Michalkevičių Ryme, ir nors 
Rymas nenorėjo karo metu at
mainų Lietuvoje daryti, bet 
galutinai sutiko su mūsų nusi
statymu ir paskyrė \un. Dr. 
Matulaitį Vilniaus vyskupu. 
Šveicariškė Taryba rūpinosi 
Vilniaus universitatės išgavi
mu, bet vokiečiai, turėdami sa
vo pienus, trukdė darbą ir jo 
realizavimą. 

Per visą mano atstovavimo 
laiką, man prisiėjo daug kartų 
sueiti į pažintis su Ententos 
ambasadoriais Berne ir su 
ypatingais anų šalių pasiunti
niais Šveicarijon. Prieš juos vi
sus gyniau lietuvius nuo lenkų, 
rusų ir vokiečių, ir net išsidir
bau sau jųjų akyse radikalaus 
lietuvio vardą, nedarančio su 
niekuom kompromisų. Tiems 
visiems mano pažįstamiems 
prie progos suteikdavau apie 
Lietuvą literatūros ir doku
mentų apie lietuvių pastangas, 
norus ir reikalavimus. Per juos 
man pavykdavo pasiųsti res-
pektyvėms jų valdžioms visa 
tai, kas galėjo atkreipti jų akis 
į mūsų nelaimingą tėvynę, nar
dančią po vokiečių jungu. Kas 
teisybė, aš maža turėjau susi

nėsimų su mane pasiuntusią 
Šveicarijon Amerikos Lietuvių 
Taryba, bet tame nėra mano 
kaltė. Mano visus raštus kon
fiskuodavo ententos cenzūra. 
Mano darbą Lietuvių Tarybo
je dirbau kaip geriausiai iš
maniau. Paskelbtą Lietuvos ne
priklausomybę Lausannoje, ku
rią skaičiau pirmutinis išLietu 
vių Tautų Konferencijoje 1916 
m., ištikimai gyniau prieš visus 
jos priešus iki galui ir galiu 
šiandie drąsiai sakyti, kad man 
prikaišiojimas Lietuvos parda
vimo vokiečiams yra nedorų 
žmonių veidmainingas prasi
manymas, kuri jie negalės nie
kados dokumentaliai prirodyti. 

Kadangi mano įgaliojimai 
siekė ir labdarybės, tai Lau
sannoje įstojau į komitetą ne-
laisviams šelpti MLituania," ir 
išvažiavus kitiems Pildomojo 
Komiteto nariams, sykiu su 
Daumantu dirbova tos organi
zacijos darbus per ištisus 1917 

metus. Tu mūsų darbų vaisiai 
buvo tie, kad parašyta keli de-
sėtkai tūkstančių laiškų, at-
spauzdinta apie Lietuvos var
gus penkiomis kalbomis bro
šiūra ir jinai tūkstančiais eg
zempliorių pasiųsta propagan
dai. Per Pild. Lietuvių Komite
tą supažindinta katalikiškasai 
pasaulis su-Lietuva, j»s var
gais ir pastangomis. Moralė 
lietuvių dienos nauda buvo be-

| galo didelė. Nemaža pagelbėta 
j Lietuvai ir medeginiai. Nors 
dar toj dienoj surinkta suma 
nevisai paaiškėjo, bet jau šian
die mūsų žinyboje yra per iy2 
milijono frankų. Kas to komi
teto nuveiktais darbais rūpina
si, lai paskaito laikraščiuose 
atskaitą, paskutinėmis dieno
mis tilpusią. 

Nežinodamas ir po šios die
nos kokių priežasčių dėlei ma
ne atšaukė Amerikos Lietuvių 
Taryba pradžioje 1918 metų, aš 
pasilikau darbuotis visose virš-
minėtose organizacijose. Nega
lėdamas grįžti Amerikon pa
baigoje 1918 metų, nuvažiavau 
Lietuvon ir iš, ten atvykau Mt. 
Carmelin, savo buvusion para
pijom 

Teikdamas šias nors trum
pas mano veikimo Šveieuose 
A. L. Tarybai žinias, esu pasi
rengęs duoti platesnių paaiški
nimų ypatingais klausimais. 
. Buvęs Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir jos pasiuntinys Eu
ropon, 

(pasirašo) 
Kun. Dr. V. Bartuška. 

ARMOUR^COMPANY 
CHICAGO 

Vaizbažonklis kuris 
išima abejojimą 
iš pirkimo. 

Tavo krautuvininkas 

pristatys tau. 

Pirk Šiandien. 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 
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Užkrečiamos Ligos. 
Buvybę užkrečiamų ligų ra

portuokite sveikatos of: ieriui. 
Greitas suradimas epidemi

jos gelbės kovą prieš ją. 
Platinimas epidemijų nerei

kalinga. 
Nesunku surasti ligų prieža

stį. 
Visuomet garime panaikinti 

platinimą, ligų. 
Atsargiai gydykit ligonius. 
Po epidemijų difterijos,/ 

skarlatinos ir tt. dezinfektoji-
mas kambarių yra būtinai rei
kalingas. 

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 strv New York, 

Lietuvių Tautos Pradžia. 

Klausimas. Iš ko lietuviai 
pareina? Iš ko jie prasidėjo ir 
nuo kokio laiko? 

Benediktas Labuckas. 

Atsakymas. Kaip vis*i žmo
nės, taip ir Lietuviai yra kilę, 
pirmiausiai, iš Adomo ir Jie-
vos. Nėra žinios kaip senas tas 
laikas. Nojaus laikais tvanas 
išnaikino visus žmones. Iš tos 
nelaimės išliko tik Nojus, jo 
pati ir trys sunųs su marčio
mis. Yra labai tvirtų ženklų, 
rodančių, kad Lietuviai yra iš 
antrojo sūnaus, būtent Jafet 'o 
giminės. Nėra nei mažiausios 
žinios, kaip Lietuviai atkelia
vo į Nemuno apielinkę pas 
Baltąją jurą. D-ras Jonas Ba-
sanavyčius spėja, kad jie ke
liavę per Mažąją Aziją, kad 
ilgokai gyvenę Trakuose, kur 
dabar gyvena ibufgarai pas 
Dunojaus upę apie Balkanų 
kalnus. 

Pirm aštuoniolikos šimtų 
metų Romos raštininkas Taci
tus rašė, kad ant Baltosios Ju
ros krantų gyvenę Aisčiai (lo
tyniškai Aestis). Spėjama^ kad 
jie buvo Lietuviai. 

Tikrosios žinios apie Lietu
vius, Latvius ir Prusus prasi
deda apie vidurį dvyliktojo 
šimtmečio po Kristui. 

Apie Lietuvos praeitį ge
riausia yra skaityti knygoje: 
"Lietuvos Istori ja." Parašė 
Antanas Alekna. Praplatintoji 
laida. Kaune 1919 m. Šv.. Ka
zimiero Draugijos 252-as lei
dinys pusi. 263-f-VI ir keturi 
spalvuoti žemlapiai. 
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JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatas 

St BO. LA S A I J L E STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt »7 

Yakaraia 1911 W. Sl-nd Btr—t 
Tel. Rookwell C999 

CHICAOO, ILL. 
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J. O. Roach—Rat Klijus ifinalkina 
Žiurkes, Peles, Tarakonus, Vande
ninius vabalus. 
J O Bug—Roach Powdens išnai
kina" Tarakonus . Vandeninus Va
balus, Blakes ir ki tus v*baleh«y 
Var to jamas nekurtuose skyriuos*. 

S V Valdžios. Saugus, švarus, va / j 
lojimui. Per 46 metus ž m o m , 

var tojamas. 
85c. Visose Vaisllny-

<iose. 
2QHN orrrz INCOKPORATED 

t—fc(Į. I 'ft' ( IV4 .' 
UOTO* L. L C*y * HmrY«k 
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TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pri t inka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
an t kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti an t užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su d i r že l i a i s l i r be, for fitt'«ng 
ir kitokio styliat& $32.50 iki $60 
Pamatyki te mušu specijale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.50, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru kelines $4. ir augščiau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Europa. -

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakare Subatomis 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 
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FARMOS ~ ŪKĖS. 
Jau didžiumas net nustojo vilties 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ką galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų tur tas auga kasdien 
ir mes turim linksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farma bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
pat inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
galima surasti l inksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turt ingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe tur im visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pri trūksta mes pasi-
gelbstim viens ki tam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai J pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie Šv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes tur im tam tikslu nus
kir ta komisija kuri jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 a r daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras 

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

PINIGŲ NEPASTOVUMAS. 
J 

Klausimas. Sekant laikraš
čiuose pinigu kursą pasirodo, 
kad jis kasdien mainosi pul-

(Pabaiga ant 4 pusi.). 

STPAKJfT 
IO 

[S^š* 
MELBA 10* 

STRAIOHT 
++V+K 
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jOTHEB"' 
SIZĘS 
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Geresnis ir geriau užganėdinantis ne-
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko—Bet jeigu 
krautuvninkas neturi—rašyk mums. 

I.LEWISCIGARMFC.CO.N»iu«cNi 
Largest Independerit C$ar FacTonj in the \torfct 
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DRffūGAS Penktadienis, Kai. 30 1920 m. 

BLOGO SKAITYMO AL' HM 

Tikras nuotikis. 

Jaunas vaikinas vardu Pranas N. buvo tikintis katalikas ir 
gražiai apsieidavo. Atvažiavęs iš Lietuvos į Philadelpliia, jis 
apsigyveno prie So. Front st. Taupindamas pinigus jis pado
riai susidėjo arti 2000 dolierių. 

Tą pajutę pasaulio lygintojai susitarė jį sulyginti su gir
tuokliais plikšais. Pradžioje jie jam kalbėjo, kad pasaulio tvar
ka esant negera. »)ani nelabai tikint jie nuolat atkartodavo, 
kad skaityty tuos laikraščius, kuriuos tie nenaudėliai vadino 
"darbininkiškais." Jiems nerūpėjo Pranui gyvenimą, page
rinti, bet rūpėjo, kam jis turi daugiau pinigu už juos. 

Ant bedieviškos meškerės jie užmovė darbininkišką slie
ką. Darbininkui su soeijalizmu taip gera, kaip sliekui būti už
mautam ant meškerės. Bet Pranas X. JJĮD nesuprato. Pradžio
je socijalistu laikraščiuose jis dar žiūrėdavo kas rašoma apie 
darbininkus, bet nepraleizdavo neskaitęs nei pliauškynm pru š 
kunigus ir tikėjimą. 

Trumpu laiku namiškiai pastebėjo, kad Pranas parėjęs iŠ; 
darbo ima nešvariai pliaukšti. Tai buvo pirmieji ženklai, kad so
cijalistu apšvieta prigijo jame. Veikiai Pranas jau nebeskai 
tydavo socijalistu laikrašėiuose kas yra apie darbininkus, tik 
šnekėdavo, kad nesą Dievo, Šeimininkas bandė vaikinui pa
tarti, kad saugotųsi nelemtą draugų ir liautųsi skaitęs Šlam
enus. Pranas pasirodė atkaklus. J is sakėsi daugiau išmanąs 
už tuos, kurie nebuvo blogesni už jį. 

Baimė buvo, kad naujasis socijalistu mokinys neužkrėstu 
šeimininko vaikus. Tą pamatęs Karpas ir negalėdamas Pra 
no peršnekėti, pasakė jam pasiieškoti kitur vietos. Pranas iš
sikraustė. 

Bekraustydamas daiktus Pranas rado savo skrynioje mal
dų knygą, šventą žvakę ir ražanėiu. Išmėtęs tuos daiktus su 
panieka ant žemės, jis karčiai nusijuokė ir savo motiną pava 
dino tamsuole. Motiną pažeminęs, save paaugštinęs Pranas 
išėjo laimės ieškoti ir apsigyveno pas pasaulio lygintojus. 

Įnamiui išėjus, šeimininkas pakėlė nuo žemės numestąją 
knygą. J i , tarsi, jam prakalbėjo: " T u nepaniekyk manęs: dar 
aš galiu būti naudinga." 

Persikraustęs pas socijalistus Pranas veikiai prisirašė 
prie jn kuopos. Trumpai po to posėdyje jis patyrė, kad kuo
pai trūksta pinigu labai svarbiems reikalams. Turėdamas 
kur-gi nepaskolinsi "darbininką apgynėjams.' ' Ne visus nei 
reikėjo paskolinti, tiktai šešiolika šimtų. Keturi Šimtai dai
li ko Pranui. 

Pasirodęs tokis geras viešiems reikalams, Pranas gavo nuo
širdžiu prietelių. Bet tie, betarnaudami "darbininkams," bu
vo "pašven tę" visą savo turtą. I r jie prašė Prano paskolinti. 
Naujasis socijalistas skolino. Jam beliko vienui vienas šimte
lis. 

Pats Pranas jau nebebuvo taip taupus kaip pirma kol ka
talikiškose tamsybėse gyveno. Paskutinis jo šimtelis nebesi-
daugino. Laimingas laisvės gyvenimas mat brangiai atsieina. 

Pritrukęs pinigą Pranas paprašė gerojo draugo, kad ati
duotų skolą. Draugas supyko. Skolos neatidavė ir dar ėmė 
Praną pašiepti. Veikiai Pranas pajuto, kad ir kiti jo kalti
ninkai yra toki pat. 

Į Dievą jis nebetikėjo. L'inigo nebeteko. Tai kam-gi gy
venti? Užbėgo Pranas ant ant*ą lubų ir šoko žemyn per lan
gą. Kriste nukrito, bet neužsimušė nei nesusižeidė. Pakilęs vėl 
užbėgo augštyn ir nebešoko, tik galva žemyn pasileido kristi. 
Nukrito, susimušė galvą ir kruvinas gulėjo ant žemės. 

Policijos vežimas paėmė nabagą ir nuvežė į ligonbutį. 80-
cijalistai džiaugdamiesi šnekėjo: "Vienas .durnius mažiau. 
Dabar jam nereiks mus kvaršinti už pinigus." 

Tečiaus nelaimingasis po keliu dienu ligonbutyje atsiga
vo, tik nežinojo kur nei kaip esąs. -Patyrė tą istoriją šeiminin
kas iš South Front st. ir nuėjo į ligonbutį. Pranas pamatęs 
"tamsuolį kataliką" labai nudžiugo. Apsakė savo gyvenimą 
tarp socijalistu, išdėjo savo nelaimę ir klausė, ką daryti. 

" Kaip norėčiau, kad kunigas ateitų," pridėjo Pranas. Bet 
tuo jo kalba susimaišė. Nebvilties apimtas jis ėmė kartoti kaip 
jis kunigus keikė, kaip jis sakė, kad juos reikia iškarti, bažny
čias išdeginti ar sugriauti. Nusiminęs šeimininkas ėmė ramin
ti. Švelnus užuojautos žodžiai prablaivė ligonį. J i s Įgijo vil
ties. Šeimininkas įtikrino, kad kunigas ateis ir nieko neišme-
tinės. Pranas ir pats atsiminė katalikų mokslą apie atgailą. 
Ašaros kaip žirniai ėmė ristis jam per veidą. Jos nurito neb
vilties akmenį nuo Prano širdies. Jaunikaitis nurimo. 

Šeimininkas iš ligonbučio nuėjo tiesiog pas kunigą į Šv. 
Kazimiero parapiją ir apsakė viską. Kunigas tuo bėgo į li
gonbutį. 

Kunigo regėsio Pranas neatkėlė. "KaiJ) jis gal man do
vanoti, kad aš ant jo tiek niekų šnekėjau?" mintijo ligonis. 
J is apsivožė kniūpsčias, įsmeigė veidą į pagalvę ir nesidavė 
įkalbinti. Kunigas kalba meilingai su užuojauta, ligonis neat
sako. įJražiausi žodžiai, aiškiausi pavyzdžiai . . . viskas lyg j 
akmenį. 

I r kunigui nervai pailso nuo įtempimo. Ligonio gyvybė 
pavojuje, o čia prakeikta nebviltis! Mirtis ir pragaras taip ar
ti, kad net baugu darosi. Kunigas sėdėjo pas lova ir laukė 
taip ilgai, kaip ilgai galima sėdėti ligonbutyje. 1*0 ilgų tylėji
mų keliais atvejais bandė prašnekinti ligonį, bet veltui. Galu
tinai* kunigai išėjo iš ligonbučio nieko nepelnęs. 

Inėjęs į savo kambarį kunigas puolė ant kelių ties kryžium 
ir karštai meldėsi. Niekad aiškiau jis nesijauzdavo esąs bejie-
gis prie žmonių širdies, kaip dabar. Niekad stipriau nesupras
davo, kad nusidėjėlių atvirtimas nepriklauso nei nuo kunigo 
mokslo, nei nuo iškalbos, tik nuo Dievo malonės.-

Perėjo kelios dienos, kol kunigas nurimo po šito atsitiki
mo. Nurimęs kunigas vėl nuėjo į ligonbutį Prano atlankyti ir 
vėl rado juodą pragarinę nebviHį. Ligonio sveikata išrodė 
blogesnė. Grįžo kunigas namo ir antru kartu nieko gero nepa
daręs. Sugrįžęs vėl meklėsi. 

Švento Vincento a Paulo Parapijoje 
Springfield, 111., Yra Duodama 

MISIJA 
kurią veda tėvas F. B. Serafinas, M. I 6. Misija tęfsis 
nuo 22 Balandžio iki 2 Gegužio, Springfield ir iŠ apie 1 
linkės Lietuviai pasinaudokite šia progas. " 

Klebonas Kun. I. Kershetich. 
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Praslinko gana daug laiko nuo savažudystės dienos. Žaiz
dos ėjo kas kart geryn, Pirmasis Prano šeimininkas vėl nuėjf 
jo aplankyti ir paklausė: " A r buvo kunigas f" 

" B u v o , " atsakė Pranas. "Maciau jo stmkic, jo gražų vei
dą, girdėjau kaip. man kalbėjo apie Jezatts kančia, bandė prie 
manęs prisiglausti, bet aš negalėjau žodžio ištarti. Kaip tarsi, 
kad aš esti sakęs,.buk reikią kunigus iškarti? Kaip aš jam tą. 
pasakysiu į akis?'* Ta ištaręs ligonis užsidengė veidą ir ėmė 
verkti. , 

Jo lankytojas, p. Karpus, ėmė šnekėti. •'Brolau, tu kly 
sti. Kaip tu galėjei kunigo suknią matyti, kad jis be suknios 
atvažiavo pas tave. J is išvažiavo pas tave, kaip tik aš jam 
pasakiau. J is nesivilko suknios, o išėjo iš namų drauge su ma
nim taip kaip stovėjo*" 

" N e ž i n a u , " a t s a k ė l i g o n i s , " k a s s u m a n i m y r a . T i k ž i n a u , 

kad kunigas negali eiti pas mane. Negali, negalit Velnio 
kąsnis aš ; kam aš žadėjau kunigus iškarti ." Tą ištaręs ligo
nis vėl užsidengė veidą rankomis ir vėl ėmė verkti. 

"Nebūk mažas, Pranciškau," tarė p. Karpus. **Kunigo 
dar nopakorei. Jei vieną būtum pakoręs, tai kitas tau duotų 
išrisimą. Ką kvailai šnekėjai, tai ne tu pirmutinis, ne tu nei 
paskutinis. Kunigams ta ne naujiena. Pats Kristus meldėsi 
už tuos, kurie Jį kalė prie kryžiaus; meldžiasi ir kunigai už sa 
vo priešų. Jei netiki, išbandyk." 

"Tamis ta ! Išimk mane iš ligonbučio, išgelbėk iš nelaimės, 
priimk į savo namus, pakviesk kunigą!" 

Karpus yra geras žmogus. J is pasižadėjo atsiimti jauną 
vyrą į savo namus. Pirma jis nuėjo pas tuos socijalistus, kur 
Pranas buvo paskiausiai gyvenęs, turtą ir sveikatą praradęs. 
Jie pasirodė toki geri darbininkų prieteliai, kad nenorėjo ati
duoti Prano drabužių. Karpus parsivežė jaunikaitį iš ligon
buėio ir davė žinią kunigui, kad ligonis jau jo namieje. 

Kunigas veikiai atvyko. Ligonis gražiai atliko išpažintį 
ir priėmė švenčiausią Sakramentą. Linksmas ir šviesus btrvo 
kunigo veidas išeinant iš ligonio kambario. Pranas tuom tar
pu karštai meldėsi. Jo akyse buvo ašarų, Ivet tos jau buvo 
linksmios, džiaugsmo ir ramybės ašaros. Pranas jau vėl jautės 
žmogum. 

Kunigui išėjus Karinis padavė Prairai jo maldaknygę, ro
žančių ir švęstąją žvalfę, tuos visus daiktus, kuriuos Pranas 
buvo'išmetęs iš savo skrynios ir pavadinęs prietarais. Kaip 
džiaugsmingai jis juos priėmė ir kaip meilingai su pagarba 
pabučiavo! 

Seimininkė to nematė. Vyras jai pasakė atidavęs tuos 
daiktus ligoniui. J i ta rė : "Negera padarei; jis silpnas, pama
tęs tuos daiktus gal tūžmą gattti ir susimaišys jam pro tas ." 

Ligonis išgirdo tuos žodžius ir ta rė : 
" Dabar mano protas jau nesusimaišys, tik atsitaisys. Su

mišęs buvo mano protas, kad aš prie socijalistu pristojau." 
Namiškiai susirinko ligonio kambaryje. Bet Pranas juos 

paprašė, kad paliktu ji vieną pasimelsti. Dvi valandas jis mel
dėsi. Po to pažiūrėję namiškiai rado jį beklupant ant grindų. 

Pranas dabar išgijęs. Dviejų tūkstančių dolierių jis nel>e-
turi, bet žino, kad ne socijalistai yra darbininkų prieteliai, ir 
kad nereik skaityti socijalistiškų laikraščių. Brangiai vaikinui 
ta žinia atsiėjo. Kad nors kiti pasinaudotų jo prityrimu. 

Vystanti Šakelė. 
- • • - - - - - - — 

KLAUSIMAI ir ATSAKYMAI. 

(Pabaiga nuo 3 pusi.). 

damas ir kildamas. Kodėl taip 
yra? Kas turi teisę jų kaimą 
dauginti ar mažinti^ 

Žingeidus. 

Atsakymas. Auksinių pinigų 
kainos beveik visada yra pas
tovios. Mainosi tik poperinių 
pinigų vertė. Poperinis pini
gas yra tarsi paskolos ženk
las. Jeigu kokia nors šalis tu
rėdama šimtą milijonų dolie
rių vertės aukso, išleidžia po
perinių pinigų 110 milijonų 
vertės, tai jos poperinis dolie-
ris pasidaro tiktai 90 centų 
vertės. Jei ji paskui tą 10 mi
lijonų perviršį išperka, tai jos 
dodieris vėl gauna pilną savo 
vertę. Kartais poperinis pini
gas brangsta ir atpinga del 
kitokių priežasčių padauginan
čių arba pamažinančių viešpa
tijos turtą. Taip Vokietijbs 
poperiniai pinigai smarkiai nu 
smuko dėlto, kad ji pralaimė
jo karę ir gavo mokėti per
galėtojams didelius atlygini
mus. Kiekvienos šalies didieji 
piniguočiai turi savo susirin
kimu vietą ir tenai mainosi pi

nigais. Kokiomis sąlygomis jie 
maino vienos šalies pinigus į 
kitos, tokių prisilaiko visi ban_ 
kai. Tas ir vadinasi pinigų 
kursas. 

Baltimore, Md., bal. 28. — 
Net septyni ginkluoti plėšikai 
inėjo Frrst National bankon, 
Sandy Springs, nužudė ban-
kos direktorių, kitus darbiniu; 
kus uždarė geležinėn apsaugos 
kelnorėn, paėmė $4,500 ir pa
bėgo automobiliu. 

i 

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJA. 

Atvažiuok į Vila* County, 
AVisconsin, ir nusipirk ukę ant 
lengvų išmokesčių; klimatas 
ideališkas, keliai geri, turgų 
užtektinai; Ežerai, Upės, Šal
tiniai, (J era žeme ant kurios 
galima užaugyti iki 250 buše
lių bulvių pradedant su mažų 
kapitalų. Didžiausia Lietuvių 
Kolonija x\merike. Del pilnes
nių informacijų ir aplaikymo 
kningutes dykai adresuokite: 

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai 

- 53 Sanborn Building 
EagTe Stiver, Wisc. 

Nusilpusiu? 
\ 

AR jauties nusilpęs, pavargęs; ir nenorias dirbti? Ar nuolatai skauda tau strėnas, 
galva ir duriančius skaudėjimus strenuo se? Ar pavasarijev jautiesi senesniu ne

gu esi? Influenza ir gripas paliko tukstan čius žmonių be sveikatos ir su silpnais ink
stais Atėjus pavasaruij tas ir vėl atsinauji na ir dar sunkiau pasidaro. Nelauk ilgai 
nes inkstu ligos labai retai išgydomos. At gauk savo sveikata ir laikyk ja. Del grei
tos pagelbos reikia gauti užtektinai pašils io, miego ir pa^imankštinimo, pradedant 
vartoti DOANS KIDNEY PILLS,- Doan's pagelbėjo tūkstančiui pagelbės ir tau. Pa
siklausk savo kaimyno! 

J 

Skaityk ką šitie žmones sako: 
IH VO PAVAKOl S 11{ 

SERGANTI. 

Mrs. F . . Holl, 418 Oak St., 
Sas:inaw, Mieli., Suko: "Aš vi
suomet turėjau skaudėjimą strė 
nose, visuomet jaučiausi nusil
pusi. I**ad*Jus skaityti ' apie 
Doan's Kidney l'Uls nutariau 
pamėginti jas ir šiandie džiau
giuosi, kad palių tvirtai saky
ti, kad jos man pagelbėjo. 

DOAN'S PAGELBĖJO. » 
i • • • 

Frank J. Pliaka, savininkas 
kalvės Midland, Tex., sako: 
"Mano strėnos visuomet buvo 
skaudomos, aš jaučiausi nusil
pęs ir negalintis dirbti. Mano 
inkstai dirbo nereguliariai. Pir
miausia aš pradėjau vartoti 
T>oans Kidney Pilis tai Kuboj, 
būdamas kareiviu jos pagelbė
jo man ir dabar kuomet -tik 
nesijaučiu gerai tuojau prade
du j a s vartoti o rezultatai už
tikrinti. Taippat vartojau jas 
būdamas Philipinuose sargantu 
kareivi joj ." 

STRĖNOS SKAUDAMOS. 

Mrs. John Plutka, "Long 
Prairie, Minn., sako: "Mano 
strėnos buvo baisiai skaudamos, 
būdavo kad pasilenkdavau tai 
negalėdavau atsitiesti. Galva 
mano visuomet buvo skaudama 
Bak-us sapnai mane kankinda
vo, atsibudus būdavo negalė
davau nei kvėpuoti, bet nuo to 
laiko kuomet pradėjau vartoti 
Doans Kidney Pilis jaučiuosi 
sveika ir patariu visiems kurie 
kenčia nuo strenu skaudėjimo 
jas pamėginti, nes jos greita 
pagelba suteikia." 

DOANS TI.'RI DIDELE MIRTE. 

\Vtn. Itoesky, savininkas čeveryku krautuves, 37 
Bridge Str., Tunkahannock, Penna. sako: "Aš kentė
jau per nekuri laika nuo strenu skaudėjimo. Aš tik
rai jaučiausi kaip surakintas negalėjau dirbti šlaunis 
mano buvo sustyrusios ir inkstai nedirbdavo gerai. 
Pamėginės l>eans Kidney Pilis- jaučiausi sveikas. 

Tonas Roesky ta t-tatementa davė Lapkričio 30, 
1909 o Vasario 26, 1919 jis sako: "Aš neturėjau nuo 
to laiko progos vartoti Doans Kidney užtat kad tas 
skaudėjimas daugiau nesugrįžo." 

. DOANS 
,KlD«tP!ll - / -

<Sli6KI£AttF HittfiBTiC 

EI vienas pakelis nėra tikras Doan's 
Kidney Pilis jeigu jis neturi kliav-

lapio vaizbaženkli su parašu—"James 
Doan." 

- • i — 

DOAN 
Kidney Pilis 

Gaunamos kožnoj aptiekoj. 60c už dėžę. Foster-Miliburn C o., Buffalo, N. Y., Mirs. 
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PRANEŠIMAS. 
Jau prirengėme ir tuojaus 

spausdinsime lietuvių kalboje! 
''Amerikos Katalikų Vyskupų 
Ganytojiško laiško ištraukas,", 
kurias buvo skirta skaityti vi
sose katalikų bažnyčiose. 

Spausdinsime tiek, kiek jau 
pusėtinas skaitlius kunigų už
sisakė arba da užsisakys. Pra
šome tat pasiskubinti su užsi
sakymais tos knygelės. 

Vieno egzemplioriaus kaina 
10c. Kas užsisakys daug, gaus 
knygelės su didele nuolaida. 

Draugas.'' ( C 
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"MEILES" 
3-6ias NUM. 

Kas t rokšta meilės, lai užsisako ir skaito "Meilę." 
"Meilė" ^yra meiliausias ir įvairiausios 32 puslapių mėnraštis. 

PRENUMERATA METAMS TIK $1.00. 
"Meilė"' meiliai t raukia visus prie savęs. 
Kas "Meilę" sykį perskaito tas be jos jau negali gyventi. 
"Meiliai" pridera rastis kiekvieno lietuvio namuose. 

= #01 State Street "MEILfc," DuBois. P«. = 
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ENGJLANDER 

COUCH-BE0 

—— 
S o l d everyvehete by furhi ture d e a l e r s 

a n d depnrtrneni s t o r e s . 

>OUCTIOH*I 
»m»,AKi m r 

ENGLANOER SPRING BEO CO. 
• H 



Penkiadienis, ta i . 30 1920 m, 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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GRANT) RAPIDS, MICH. 

Balandžio 18 d. L. Vyčiu 43 
kp., su pagelba L. R.-K. Mot. 
S. A. 42 kp., statė scenoje dra
mą **Kantri Alena." Vaidini
mas pavyko. Artistai savo ro
le** gerai išpildė. 

Svarbesnėse rolėse buvo šie 
asmenys: Alena—A. Abromai-
tukė, Cies. Antonijus ir Pa
kuoni jus—J. Banis, K ar. En
rikas—A. Mondeika, l'ršė—M. 
Vaiėunienė, Kunigaikštis—P. 
Kamsickas, Klarisa, .Marijona 
ir Vežėjas—O. Kizlaitienė. l)u-
gas—J. Dielinikailis, Vysku
pas—P. Kamantauskas, Ran
kutė—J. Žemaitis, Martynas— 
J . Dyrda, Tarnas—V. Ambuta 
vieiukė, Pasiuntinys—B. Juod-
snukis. 

Vakaro pelnas paskirtas Šv. 
Petro ir Povylo parapijos nau
dai. Šita drama jau buvo vai
dinta Gavėnioje. Vakarą rengė 
L. K.-K. Mot. S. kuopa savo 
naudai. Vaidino tie patys arti
stai. 

Netikėtas svečias. 

' Laikant vyčiams mėnesini 
susirinkimą, netikėtai atsilankė 
didžiai gerbv svečias p. M. Nor
kūnas iš La\vrence, Mass. J is , 
kaipo vienas iš pirmųjų tvėrė
jų L. Vyčių organizacijos, pa
pasakojo, kaip buvo sunkus 
pirmieji žingsniai, kiek kliūčių 
turėjo pergalėti. Bet, sakė: 
" S u pasišventimu, nenuilstan
čiai pasidarbavus, pavyko pa
traukti prie vyčių ir buvusių 
priešų, kurie dabar \ ra uolus 
vyčių veikėjai." 

Joliaus sakė: " K a i p dabar 
linksma matyti mūsų veiklesnį 
jaunimą susispietusi į kuopas 
po L. Vyčių vėliava, d i rijant 
Bažnyčiai ir tėvynės naudai. 
Koki malonų įspūdį daro atsi
lankius į vyčiu, seimą, kaip su
važiavę atstovai: daktarai, ku
nigai, advokatai, klierikai, pro
fesionalai ir paprasti, su pū
slėtais delnais, darbininkai 
sveikinasi kaip brolis su broliu, 
lygus su lygum, kaip bendrai 
-varsto savo organizacijos ir 
tėvynės reikalus. Apgailestau
ja, kad tos kelios dienos taip 
greitai prabėgo. Žodžiu sakant, 
negali persiskirti. Tai tokis 
tarpe vyčių esąs draugišku 
mas. ' ' 

Toliaus patarė neniekint sa
vo priešų, bet mandagiai su 
jais kalbėti. Tada pamate mū
sų mandagumą bei prakilnume, 
nevienas paklydęs niusų brolis 
bei sesutė, pamate savo klaidą, 
grįž ant tiesos kelio, prisidės 
prie doro ir prakilnaus jauni
mo. 

Bet-gi patarė nepriimt prie 
vyčių kokių ištvirkėlių ir 
laukt, kad jie pasitaisytų; bet 
žiūrėti, kad jie pirmiau taptų 
gerais, dorais, o tada tik juos 
priimti j savo tarpą. 

Pagaliaus ragino rengti do
rus pasilinksminimus, vakarė
lius, šeimininius išvažiavimus 
(jliknikus). 

Be abejonė*, toji kalba ir 
gražus patarimai nepasiliks be 
vaisių, l 'ž tai Grand Rapjds'o 
vyčiai labai dėkingi p. M» Nor
kūnui už atsilankymą. 

Daugiau tokių svečių. 
J. B. 

CLEVBLAND, OHIO. 

Vakaras paminėti penkių metų 
L. Vyčių 25 kp. gyvavimo 

sukaktuves. 

F-t r * A T i S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

REAI. E S T A T F - I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunc<a Pinigus Parduoda Lai«oKort«» 

N O T A R U I S A S 

3249 So Hi lsted Slreet, Cn.c«s« m%mią 
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Po ilgos ir šaltos žiemos mu-
sų j a u n i m a s p a r o d ė Clevelan-
do publikai, ką žiemos metu 
šul ta is v a k a r a i s veikė. V ie tos 
jaunimas per visą žiemą trių-

' so. lavinosi, kad vėliau paro-
. dyti, jog nesėdėjo sudėję ran-
i kas, bet pine Lietuvai liaurų 
• vainiką ir kėlė jos vardą sve-
I liuiųjų akyse. 
i Balandžio 18 d. L. Vyčių *3 
k p. paminėjo penkių metų gy
vavimo sukaktuves. Programa 
buvo plati ir publikai labai pa
tiko. Sekančioje tvarkoje ji bu
vo išpildyta: 1) Overtura 
" L u s t s p i e V kurią grojo Tau
tiškas benas, po vadovyste p. 
K. Bučio; 2) kalba p. V. A. 
Greičiaus, kurs plačiai nupiešė 
L. Vyčių J5 kp. penkių metų 
gyvavimą ir darbuotę. Ant ga
lo ragino jaunimą priklausyti 
prie prakilnios jaunimo orga
nizacijos—Lietuvos Vyčių. 

S) *4Į Laisvę Žengiant." Vei
kale l j vaidino kuopos artistai-
mėgėjai. Gražiai išėjo. Geriau
sia vaidino p-lės M. Vaizboniu-
tė, J . Skripkauskaitė, p. A. F . 
Stankus, A. Sadauskas. Kiti 
ir-gi gerai atliko savo roles. 
Pastebėjau, kad per vaidinimą 
dauguma žmonių net apsiver-
t ie . 

4 

Po vaidinimui kalbėjo klebo
nas gerb. kun. Vilkutaitis apie 
Clevelando lietuvių pradžią, 
gyvavimą, darbuotę ir prie ko 
šiandieną priėjo. Kalba buvo 
indomi ir visiems patiko. 

4) "Byčių dvasia" eilės — 
deklemavo p. P. Urbšaitis. 

5) L. Vyčių choras dainavo 
"Vyčių himnas" ir "Gegužinė 
daina." Choras buvo iššauktas 
atkartoti. 

6) " N a k t i s " ir "Love, I 
kave won you" solo žavėjan-
čiai dainavo p-nia O. Pocienė iš 
Chicago, 111. J i taip patiko 
Clevelando publikai, kad net 
nuo scenos nenorėjo nuleisti, 
iššaukimuose vis dainavo ki
tas dainas. Ja i p-lė L. Matulai
tė nuo L. Vyčių 25 kp. įteikė 
pintinę gyvų gėlių. 

7) "Lietuvos Vėliava", eilės 
—gražiai padeklemavo p-lė O. 
Palubiuskiutė. 

8) "Meilės valcas" gražiai 
padainavo p-nia S. Greičienė, 
vienintelė Įžymiausia Clevelan
do solistė. 

10 "Merginų daina", eilės 
deklemavo p. P. Urbšaitis. 

11). Antru kartu p-nia O. Po
cienė dainavo "Va i močiutė 
mano," "Leiskit į tėvynę" ir 
"Chanson ,Provencale." Labai 
puikiai išpildė. Ir vėl buvo pri • 
versta keletą dainų padainuoti. 
Dainavimas p-nios O. Pocicrlės 
taip patiko publikai, kad po 
kiekvieno pasirodymo pasigirz 
davo griausmingi rankų ploji
mai. Ir ne veltui programo ve
dėjas, perstaty damas, pasakė, 
kad p-nia O. Pocienė yra vie
na iš įžymiausių dainininkių 
lietuvių tarpe ir yra vadinama 
"Scenos žvaigžde." Ilgai, ilgai 
p. Pocienės atsilankymas pasi
liks clevelandiečių atmintyje. 

12) " K u r bėga Šešupė.'« 
"Vienas žodis nešneka" daina
vo Vyčių choras. 

Programą užbaigė choras ir 
benas Lietuvos himnu. ' 

Visa* programa buvg gerai 
atlikta , nes vyčiai, Imdami 
veikliausiu jaunimu, energin
gai prie jos rengėsi. 

Per penkerius metus jauni
mas—vyčiai savo darbštumu 

D R A U G Ą S 
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daugel sykių pasižymėjo. O at-
eityj^, su stipresne viltimi, yra 
pasirįžę dar daugiau darbuo-
ties. 

Clevelando jaunimas turėtų 
daugiau domės kreipti į vyčių 
darbuotę. Kiekvienas turėtų 
priklausyti ir sykiu veikti dai
lės srityje. Tauta šaukia, kad 
orgamzuotumės i nepajudina
mą katalikų tvirtovę, kad 
galėtume atlaikyti pasikėsini
mus visų irtųjų priešų. 

Tai-gi, darban! Jaunime, lai
kas stoti po vyčių vėliava! Vie
nybėje galybė. 

Nemažiau darbuojasi besila
vindamas ir Sv. Jurgio bažnyti 
nis choras. Trumpu laiku išmo
ko giedoti gražias mišias, ku
rias Velykų ryte užgiedojus 
didelį malonumą suteikė susi
rinkusiems bažnyčioje. Garbė 
pro i'. J . Čižauskui, kad visą 
energiją ir nepaprastus muzi
kos gabumus įdėjo į chorą, o 
taip-gi ir choristams už gerą 
lavinimąsi. 

Dabartės nedėliomis, atsilan
kius bažnyčion, smagu girdėti 
giedant puikiai išlavintą chorą. 
Užmiršti visus vargus, o vien 
paskęsti žavejančiuose akor
duose. Laimingi clevelandiečiai 
turėdami tokį muzikos mylėto 
ją, kokiu yra vargonininkas 
prof. Čižauskas, taip-gi ir kle
bonas kun. Vilkutaitis, kuris 
yra gabus muzikas ir didis dai
lės mylėtojas. 

Svečias. 

ERNESTO GALVANAUSKO 
BIOGRAFIJA. 

GARY. IND. 

Vyčiai rengia koncertą. 

Gegužio 2 d. L. Vyčių 82 kp, 
choras (kuris sykiu yra ir vie
tinės šv. Kazimiero parapijos 
choru) su savo vedėju, p. A. 
Šlapeliu, rengia puikų koncer
tą. O tas Gary'je retenybė. 

Ne vien gariečiams, bet chi-
cagiečiams ir apylinkiltiaius 
pravartu butų atvažiuoti į šį 
koncertą, pamatyti vietines 
spėkas ir sykiu paremti. Juk 
nepraeina nei vienas didelis 
chieagiečių vakaras, kuriame 
būrys gariečių nedalyvautu. 
Tai-gi, visi kas galime, eisime 
koncertam 

Koncertas bus Proebel Audi
torium. Pradžia 7 vai. vakare. 

Pr. 

CICERO, ILL. 

Sekmadienyje, balandžio 13 
d. nelaimė patiko dvi moteri, 
P. Tereikienę ir Aleną Trake-
naitę. Jiedvi vakare ant 49-tos 
ave. ir 12-tos gat. išlipo iš gat-
vekario ir tuo pačiu metu va
žiuojantis pro šalį automobi
lius trenkė į jas, taip kad Ale
ną Trakeuaitę truputį apdaužė, 
o Pet. Tereikienę ant vietos už
mušė. 

Pet. Tereikienę (po tėvais 
Preikšaitė) buvo išmintinga, 
maldinga moteris. Veikimu 
idėjinėse draugijose, ypatingai 
Bridgeporte (kur ji pirmiau 
gyveno), pasižymėjo. Mūsų 
tauta ir bažnyčią neteko stip
raus ramsčio, bet gražų pavyz
dį paliko. 

Lai lengva jai bus ši svetima 
žemelė. 

Pr. 

ROSELAND, ILL. 

Dr-ja Šv. Onos turės prieš-
įnetinį susirinkimą nedėlioj, 
gegužio 2 d., 1920 m., Visų 
Šventų para j >i jos mokyklos 
kambaryje Xo. 5. Bus renkama 
nauja valdyba ir darbininkės 
piknikui, kuris bus Gardners 
Park'e, 123rd ir Miehigan ave. 

Visos narės malonėkite atsi
lankyti susirinkimam Bus daug 
svarbių dalykų svarstymui. 

^ P. Susniene, rast. 

Gimęs 1882 m., Vabalninku 
parap., Biržų apskrityj (buv. 
Panevėžio apskr.). 1902 m. bai
gė Mintaujos Realinę mokyklą 
ir išlaikęs konkursinį egzaminą 
įstojo į Kalnų Inžinierių Insti
tutą, Petrograde (Gorrii Insti-
tut rmperatrici Ekaterini I I ) . 

190;") m. K. Galvanauskas da
lyvavo Lietuvos revoliucijoj 
•vesdamas agitaciją ypač Pane
vėžio apskrityj ir vadovauda
mas tos apygardos valstiečių 
judėjimu. Panevėžio apylinkių 
valstiečių nutarimai vėliaus 
buvo priimti pamatau Valstie
čių Sąjungos, kuri susitvėrė 
Vilniuje didžiojo Vilniaus sei
mo metu. E. Galvanauskas, 
kurs tame seime dalyvavo, bu
vo vienas pirmųjų inicijatorių 
ir tvėrėjų Valstiečių Sąjungos. 
Po Vilniaus susivažiavimo, 
Valstiečių Sąjungos kuopos 
pirmiausia susitvėrė tose Lie
tuvos dalyse, kuriose E. Galva
nauskas varė politinį darbą. 
Keakcijai prasidėjus 1906 m. 
pradžioj, E. Galvanauskas bu
vo suimtas ir pasodintas Pane
vėžio kalėj i man, kuriame išsė
dėjęs 3 mėn. pasiliuosavo ant 
parankos iki teismui. Kadangi 
jo kandidatūra buvo pastaty
ta rinkiniuose į antrąją durną, 
tai, dvarininkams ir policijai 
prašant, jam buvo pristatytas 
kitas apkaltinimas ir duotas 
Įsakymas Teisingumo Ministe
rijos prokurorui vėl jį suimti 
ir nedaleisti dalyvauti tuose 
rinkimuose. E. Galvanausko 
draugai, J . Sruoga, K. Matulis 
ir P. Žitkevičius buvo suimti ir 
nuteisti nuo 3 iki G m. sun
kiųjų darbų bausmėm. E. Gal-
vanauskui-gi p. -isekė išvažiuo
ti iš Petrogrado i'inlandijon ir 
ten apsigyvonti savo motinos 
vardu, Žukauskiu. Finlandijoj 
būdamas nuo 1906 m. iki 1908 
m. be savo specijalio mokslo 
darbų, p. E. (Jalvanauskas ra
šė straipsnius ir populiarias 
brošiūras visokiomis slapyvar-
dėmis, pav. "Juodkalnietis ." 

Dideliems areštams prasidė
jus ir Finlandijoj, E. Galva
nauskas išvažiavo Belgijon 
Liegeo Universitetan, kur bai
gė kalnų inžinieriaus ir inži
nieriaus elektro-techniko mok
slus, ir iki 1918 m. darbavosi 
kaip inžinierius Belgijoj. 1913 
in. pabaigoj buvo Serbų val
džios pakviestas į kalnų depar
tamentą, bet atvažiavęs Bel
gradan įstojo Prancūzų keletos 
bankų konsorcijų kompanijon, 
kuri skolino serbų valdžiai pi
nigus, ir tokiu būdu išgavo di
delės koncesijos 'geležinkelių 
statymo, miškų eksplotacijos 
kompanijos atstovu karo metu. 
Austrams ir bulgarams užėmus 
Serbiją, E. (Jalvanauskas turė
jo trauktis su Serbų kariuome
ne per Albaniją ir Juodkalniją 
(Montenegro). Tas pasitrauki
mas tęsėsi 3 mėn. labai sunkio
se sąlygose. Iš visos Serbų ka
riuomenės (apie 300,000) pasi
liko gyvų tik apie 75,000. Kitus 
sunaikino badas ir ligos. Gale 
savo kelionės miesto Skutari 
(Albanijoj) E. Galvanauskas 
susirgo tylus ir tik ačiū pran-, 
euzų ir italų ambasadorių rū
pesniui jo gyvybė buvo išgelbė
ta ir jis pervežtas paskutiniuo
ju Raudonojo Kryžiaus laivu 
Prancuzijon (1916 m. pra
džioj). Besidarbuodamas Pa
ryžiuje vienoj iš didižausių 
kompanijų, kaipo prekybos in
žinierius elektrai pritaikinti 
kaluuose ir metalurgijai, E. 
Galvanauską* buvo Lietuvos 
valdžios paskirtas Delegacijos 
Taikos Konferencijoj Paryžiuj 
nariu. Parvažiavęs iš Lucernos 
(Šveicarijoj) Socijalistų Kon
ferencijos (1919 m.) Lietuvon 

Pittsburgiečiai 
Temykite! 

• • • • • • • • • • • 
Iškilmingas Stasio 

Šimkaus Išleistuvių 
Lietuvon 

K O N C E R T A S 
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Panedelyje, Gegužio-May 3, 1920 
A įvažiuoju <Jerbia»ias Stasys Šimkus žymiausias lietuvių kompozitorius, ir rašytojas daing. Taipgi at

važiuoju p-nelė Marijona Rakauskai tė . Ji yra viena iš grarsiauaiu dainininkių ka mes lietuviai šiandien 
turime. . * 

Apart svečių artistu, dalyvaus Pittsburgo suv ienyt i chorai po vadovystė i i . Sabonio, ir St. Aliirivonio 
Koncerte dalyvaus ir Pittsburgo dailės mylėtojai solistai J. Grajauskas. A. Sadauskas. St. Allukoiiis P-nia 
S. Sahonione, ir K. Sabonis. 

Tikietus galimu bus nusipirkti iš anksto pas rengėjus Koncerto ir choristus dainininkns. 
Iš l ' ittsburgo važiuojant kurą imkite No. 20 St. ant kampo 6-th St. e ikite du skveru į kalną baltas 
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REIKALAUJA. 

REIKALINGI. 

Vyrai dcl lengvaus ir šva
raus išdirbystės darbo; prity
rimas nereikalingas; gera pro
ga prasilavinimuis. 
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j Pirmosios Komunijos, Dirmavonės | 
i ir Šliubo Dienos i 
= 

yra \ i e n o s iš žymesniųjų ir atmintinių žmogaus 
gyvenime dienų. Todėl nevienas nori turėti tų dienų atminimui 

S kokį nors ženklų. 
~ Mes tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus. 

The Joseph Klicka Company 
20th Str. & California Ave. 

Mergaitės 16 metų ar daugiau pri
pildyti ir užsiūti druskos maišus. 4 5 
valandos savaitėj 35-40c. j valanda 
Pastovus darbas. Atsišaukite. 

Morton Kalt Co. 
K a m p a s Ka*»t South Water Street. 

Reikal ingas 
Gt'ra mokestis . 

Kun. I. 
806 N. 8-th St. 

gabus vargonininkas 
Te ats išaukia prie: 
Kersl ieviei , 

Springfield, 111. 

LACQCEUERIS — su prityrimų ant 
chandlier darbo. 

General IJght ing Fixtures Co. 
28 West Lake Street. 

vienų, tai turi prisiųsti 5e. viršaus persiuntimui. 

Ant Dirmavonės paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavonės 
istorijų. 

Be to ant paveikslų apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir E 
palikta tuščios vietos, kur gal ima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir 

S laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

| "DRAUGAS" PUBL. CO. 1 
1800 W. 46th Str. Chicago, 111. 1 
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C H A N D K U K R D I R B E J I A I 
General Ligbting F i s tures Co. 

28 West I^ake Street 

l 'LATERIAl . Su prityrimų ant , 
chundler darbo. 

General Lighting i ' ixtuivs Co. 
28 West Lake Street 

Paieškau Antano Juško paeina is 
Kauno Kedibos Panevėžio apskričio 
Trakinikų kaimo Meškų Valsčiaus, 
pirmiau gyveno 3 metai atgalios 
Piockford, 111., Dabar nežino kuK Tu
riu nuo motinas iš Lietuvos 3 laiškus 
meldžiu kas apie jj žinot pranešt, 

S. Pinigis . 
F. O. Box 274 Kenosha, Wise. 

po 2 

ANT PARDAVIMO. 
Lsių priverstas parduoti 5 tuščius 

lotus ant 70-tos ir Talman Ave. Lais
vės Paskolos priimam kaipo pirmus 
mokesčius. Atsišaukite: 

J. B. SLRFACK 
1430 W. 73 Street 

PARSIDUODA. N 

Bučernc ir grocerne ir kartų na
mas, 2 uugdčių 3 pagyvenimų po 4 
kambarius kiekvienam, parsiduoda iš 
priežastes mirties žmones. Kaina $8,-
700.00. 

Joseph Znkouski 
4822 S. Wood Str. 

ĮSIGYK SAVO N A M Ą 
Įsijęvk savou ama. nustok mokė

jęs augštas randas. 
Parsiduoda dėviu i namai 

pagyvenimų. 
Vėliausi intaisiiuai elektra, 

maudykles: visi geriausi jtaisi-
mai, netoli nuo lietuviškos bažny
čios, 2 blokai nuo karų linijos. Ap
linkų puikiausios dirbtuvės, par
siduoda už žemiausias kainas. Ant 
lengvu išmokėjimu (1,000.) tuks* 
taneia jmokėti, o likusius taip kaip 
ant rendos neša j menėsi $49.00. 

Kreipkitės per telefoną arba y-
patiškai pas: 

J. A. POŠKA. 
4436 S. Washtenaw Ave. 

Chicago. Tel. McKinley 5608 

WESTPULLM ANIEČIAI! 
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1 NAUJA ĮDOMI KNYGA! 
s = 

1 "Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj I 
i 1918-1919 1 
• * mm 

5 = 

Paraše 
Kun. J. F. Jonaitis 

Kapelionas 
S S 

I Kaina 25 Centai { 
Joje telpa daug gražių ir įvairių aprašymų apie viso

kius karės laiku atsitikimus, kokius patyrė pats auto-
5 rius, dalyvaudamas toje karėje. 

-Galima jų gaut 
E "DRAUGO" KNYGYNE S 
| 1800 W. 46 Str. Chicago, Illinois. | 
miuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHifiT 

N A U J A KNYGA 
i 

Ii 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Parašė: Kun. Pr. Bučys 

Išleista Katal ikų Spaudos Draugijos Iešoniis. 
Štai trumpas turinys 

I. žmogaus Ki lmė IV. Moteris 
I I . žmonių Veislės X. žmogus Dievo Paveiks las 
I I I . Dūšia VI. šv. Raštas ir Mok. apie žmogų. 

«. Kiekvienas pupktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas. 

N e m š n m o T>» DTf *"**'. v r n p-̂ tp t i r : ryp ro<!o <r>? '''<JrTn vertę. 
V<«-ta kU.kv.t- <<;.,... KAINA 30c. 

"DRAUGAS" PUBLISH1NG CO. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, I1L 
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Biznieriai garsinkites "Drauge." 

Atkreipiame- Jūsų atydą, 
kad pas Jus dienraštį uDrau-
g $ " atstovauja p. M. Kiupe-
lis 12115 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugą" , taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti' į 
dienraštį.. 
mmm wmmmmmmmmmt0mmmmimmmmmmmmmmmmmmm 
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atsilankyti gavo tėviškėn, E. 
Galvanauskas buvo Valstybės 
Prezidento pakviestas sudary
ti naują kabinetą (darbo kabi
netą), koalicijiniam kabinetui 
atsistatydinus. . 

Amerikos Lietuviai! 
Suteikite Mūsų 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, gob
š iems lenkams gil iau Lietuvon veržtis, kad mųs visai pavergtų ir 
mūsų žmones dar labiau plėfitų ir vėl juos j vergijos pančius pan
čiotų. 

Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina mūsų brolius ir jų turtą. 
Lie tuvos ,kar iuomenė jau iškovojo Lietuvai garbingų vardą ir v isam 
pasaulų garsą. 

Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei 
vienas Lietuvos 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 m ū s ų 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". 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas, 
"Kariškių žodžio" Kcdako-ija, arba atiduokite J mūsų Delegacijos 
rankas "VVashingtonc aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "KM 
kių Žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos! 

Jj "Kariškių Žodžio" Redakcija, Kaunas, Lithuania. 
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DRAUGAS Penktadienis . l>al. 30 1920 m. 
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" B I R U T Ė S " choras, Šimkui paskutinį kartą ve-

i PORYT, 2 D. GEG. 
| Aryan Grotto Temple 
1 VVabash Ave. ir 7ih St. 

ŠIMKAUS TUVIU 

» 

• 
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, 'aiil, .laimios, dainuos, (laimios... Įdek niekad ne
dainavo lieto: M. R a k a u s k a i t e S. Ouprienė, O. Po
ciene'", M. Janušauskienė, P. fttogis. 3. Kudirka, M. 
Norkui to ir kiti . 

BUP a t l ikta naujas Šimkaus veikalas "Nugr imz
dęs Dvaras ' ' ir scena iš operos " A i d a " ((Jugienė 
— Aidos part i joj , Rakauskai tė — Amneris , mer
gaičių ir mišrus choras) 

, w 

Šimkus Chicagai Sudiev Pasakys! j 
Tikietai parsiduos nuo 6 vai. vak. Pradžia 8 v. vak. 
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CHICAGOJE. 
i 

KATAUKlšKOS ŠVENTĖS I PRAMATO NAUJĄ ERĄ 
ANGLIJOS INDIJAI. 

Penktadienis, bal. 30 d., I ,— 

S " • • • » — • • • • 
II 
• 

Šv. Pa t ryna Sienietė. 
Šeštadienis, gegužis 1 d., 

Šv. Pilypas ir Jokūbas, ap. 

j Sako. nesama ten jokios revo-
liuciios. 

ROGER SULLIVAN PALIKO 
$1,500.000 VERTĖS 

TURTŲ. 

Trys aštuntosios dalys tenka 
našlei. 

Nesenai miręs Roger Sulli-
van buvo skaitomas gana tur
tingu žmogum. Buvo sakoma, 
kad jo paliktų turtų vertė sie
ksianti dešimties milijonu. 

Dabar pasirodė ne tai}), kaip 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI! 

CHICAGO, ILL., BRIDGE-
PORTAS. 

C'hieagoje viešėjo Indijos or
ganizuotu darbininku vadas, 
laikraštininkas ir publicistas, 
Bali man Postouji YYadia. 

Aną diena jis kalbėjo City 
kliube. Pareiškė, kad visokios 
žinios apie revoliuciją Indijo
je yra be pamato. 

"Tena i yra išdalies nepasi
tenkinimo kai-kuriais Anglijos 
va ld in inkais ," sakė \Yadia, 
" b e t tenai nėra nei kokio ne-
pftsitenkinimo Anglijos vai-

zia. 

Nedėlioję, 2 gegužio, Šv. Jur
gio bažnyčioje 3 vai. po pietų 

bus didelės iškilmės: Arkivys
kupas dalįs Tikėjimo Pastip- v i a i l l i e k o neveikia. Je igu mok-

veikti, kaip kitų draugijų na
riai, nes jie tur i rupinties savo 
uždaviniais ir kitokiais reika
lais, k. t. ieškoti priemonių, 
apmokėjimui mokslo lėšų ir tt. 

Nors Chicagos moksleiviai^ 
(vės) sunkiai turi kovoti suma-
terijale padėtim, vienok, kiek 
man teko pat i r t i , negalima- sa
kyti, kad chieagiečiai mokslei-

rinimo Sakramentą (Dirmavč-
nę). Užsirašiusieji ir norintie
ji tą sakramentą priimti turi 
ateiti drauge su savo podžiais 
(sakramento dvasiniais, tė
vais) į šv. Jurgio mokyklą ne 
vėliau kaip 2 vai. po pietų. 
Kurie pasivėlįs, tie neįtilpš" į 
bažnyčią. 

Iš BRIDGEPORTO. 

buvo spėjama. Paliko tik pus- " N a u j a : r laiminga era pri-
antro milijono dol. vertės tur- srartina Indijai, kuomet Aug
tų, lijos parlamentas pagaliaus 

Iš tų viso trys aštuntosios praves Indijos savy valdos bi-
daly> paves»ta likusiai našlei. 

Gyvas būdamas jis nesigai
lėjo aukų visokiems labdarin
giems tikslams. Tad ir mirda
mas tam tikslui paliko. 

Po kelis tūkstančius dolie-
rių nabasninkas paliko savo 
giminėms. Nemiršo nei seser< 
nei brolio. 

Sv. Vincento de Paul drau
gijai paliko 5 tukstanėius dol. 

liti. Nes sulig to biliaus bus 
Įsteigtos im]>erijalė ir lokalė 
tarvlH)s istatvmams*leisti. To-
sna tarybosna atstovai bus 
renkami paėių gyventojų. Pa
tys gyventojai turės teisių 
kontroliuoti savo šalies finan-

Bus kaip Kanada. 

VVadia toliaus pasakojo, kad 
Taippat 5 tukst. dol. ir St. I Indija tuomet naudosis kaipir 
Mary 's Training Scbool, Dės ' dominijos teisėmis ir jos privi-
Plaines. 111. I legijos 'Britanijos šeimynoje 

Pasakojama, kad jis būda - ' bus lygios Kanados privilegi-
mas gyvas savo vaikams iš
dalijęs daug nuosavybių. 

joms, išėmus armiją, karės 
laivyną ir policiją. Tas spėka-
Anglija ir tolesniai paliks sa-

PABRANGS NUKIRPIMAS vo rankose. 
PLAUKŲ. 

Sako. bus 75 centai. 

Daugiau 20,000 darbininkų 
Indijoje yra su '.organizavę į 

| darbo unijas. AYadia yra vy-

Kainos kyla augštyn. Vis-i 
kas b rangė ja! 

Tai pranešę Chicagos barz-
daskuėiai ir plaukų kirpėjai 
nusprendė su ateinančiu pir-

riausias tų darbininkų organi-
I zatorius. J i s yra ir prezidentas 

Darbo Federacijos Madrase. 
Darbininkų vadai Indijoje 

nekursto suorganizuotų darbi
ninkų, sakė Wadia . Bet jie 

Balandžio 2o d. Labdaringo* 
Sąjungos 5 kj). įvyko mėnesinis 
susirinkimas, kuris nors ir bu
vo skaitlingas, bei kaip tokiai 
Bridgeporto kolonijai, tai turė
jo būti penkis sykius skaitliu-
gesnis. Išr inkta aukų rinkėjos 
del gegužio 30 d., Šv. Kazimie
ro kapinėse. 

Ponas Sekleckis aiškino apie 
Tarp taut inę Labdarybę ir ko
kią naudą mums, lietuviams, ji 
teikia. J i s sakė, kad mūsų pa
rapijoj yra septynios nelaimiu 
gos šeimynos, kurios jau antr i 
metai iš Tarptaut inės Labda
rybės gauna po $30.00 i mėne
sį. 

Po to svars ty tas atsišauki
mas iš Tarp tau t inės Labdary
bės. Kadangi ji šelpia ir lietu
vių vargo pris lėgtas šeimynas, 
tat nu tar ta visokiais budais ją 
.emti. 

Buvo kalba ir apie vakarą, 
kurį Bridgeporto draugijos ža
da surengti labdarybės naudai. 
Nutar ta prašyti draugijų, kad 
jos tuos savo pažadus įvykintų. 

5 kp. Pirmininkas. 

I š CHICAGOS APS. MOK 
SLEIVIŲ SUSIRINKIMO. 

sleiviai neveikia moksleivių 
vardu, tai veikia kitose organi
zacijose, bet, kiek gali, vei
kia ir savo organizacijos labui. 

Štai, balandžio 25 d., š. m., 
Dievo Apveizdos parapi jos 
svetainėje įvyko L. R.-K. A. 
Moksleivių Susivienijimo Chi
cagos Aps. susirinkimas. Susi
rinkimai) suvažiavo moksleivių 
iš visų Chicagos apylinkių. Vi
sas susirinkimas, vedant pirmi 
niūkei p-lei Bereckaitei, buvo 
tvarkus ir gyvas. Sumanymai 
paskui sumanymus tik kylo, 
tiesėsi. 

* Iš svarbesniu nutar imu gali-
ma pažymėti sekanėius: 

Nutar ta surengti visą eilę 
vakarų. Tam tikslui liko išrink
ta komisija, susidedanti iš p-lės 
Bereckaitės, p. August ino i r p . 
Ivinsko. Komisija pasirūpins 
sudaryt i vakarams programas, 
susidedančias iš vaidinimo, 
dainų ir tt. 

Je i kas dratigijų a r organiza
cijų veikimą mato tik iš pasi-
skelbimo spaudoje, tegul nema
no, kad Chicagos moksleiviai, 
nieko neveikia,, nes jie nepratę 
perdaug spaudoje gir ties, o an
tra, tam tikslui nė laiko neturi . 

Ki tas Moksleivių susirinki
mas bus gegužio 23 d., š. m., Šv. 
Kryžiaus parapi jos svetainėje. 
Šiame susirinkime, kaip teko 
girdėti , bus išpildyta progra
ma, susidedanti iš paskaitų, 
dainų ir skambinimo ant pija-
no. 

Viktoras. 

Pasilinksiiiininiū | f 
REN GIA 

Liet. Vyčių 16 Kuopa 
Nedėlioj, Gegužio-May 2,1920 

SV. JI'RGIO PARAPIJOS SVET., 
Prashlos lygini 7:00 vai. vakare 

32-i*o Plaoe ir Aubunt Avcnuc 
JŽANGA 35c 

GERBIAMIEJI:— šis vakaras yra rengiamas parapijos naudai. Kiekvieno parapijono yra priedpr-
nvė atsilankyti ir atsivesti savo draugus, šis vakar as tegul būva vienas iŠ skaitlingiausių. Neatsisžvel-
giant j kitus parengtus vakarus, kas gyvas ir myli šokti, sulaukė, pra į jį! 

Nevėluokite. Prasidės lygiai pažymėtame laike. Muzika p. Kžcrskio. 
Visus prielankiai kviečia KOMITETAS 
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PIRKUSIEMS BONŲ PER 

"DRAUGĄ." 

Greitu laiku jau pareis Bo
nai iš New Yorko. Todėl kas 
išvažiuojate šiomis dienomis į 
Lietuva malonėsite pranešti 
naują savo adresą (Lietuvo
je), kad butų žinia kur tuos 
Bonus siųsti. 
"Draugo" Stoties iždininkas. 

1800 W. 46 St., Chicago, m. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII 

LIET. AMERIKONIŠKA RŪ
BŲ IŠDIRBIMO BEN

DROVE. 

•.*> 
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Šėrininkų susirinkimas bus 
pėtnyčioje, balandžio 30 d., 7:30 
vai. Vakare, \Yickor Park svet., 
2046 W. North Ave. prie Mil-
\vaukee ave. 

Kviečiam atsilankvti laiku 
visus šeri niūkus ir tuos, kurie 
nori ]prisirašyti pr ie šios ben
drovės. 

Valdyba. 

» » » » » » » • • • » » • • • » » » « » » » » » » » « i » » » » | 

IŠKILMINGAS 

TEATRAS IR BALIUS 
- Parengtos 

DR-JOS NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠV. PANELĖS 

Nedėlioję, Gegužio (May) 2 d., 1920 m. 
ŠV. ANTANO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 

15th St. & 49th Court, Cicero, 111. 
Pradžia: 6 vai. vakare 

.Muzika Bičiūno 

įžanga 35c ir 50c 
SS- ™ « 
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GERBIAMAS DRAUGE A. A. 

PRANEŠIMAS. 
madieniu pabranginti ir nu- , , . . 

K darbuojasi -suartinti juos su 
da r galutinai neimta r-

kirpimą plaukų. 
Tik 

ta, kiek imti už kirpimą. 
Pietinės miesto dalies barz

das k uėiai stovi už 75 centus. 
Kitų miesto dalių -barzdas k u-

. darbdaviais su tikslu bendrojo 
! veikimo. 

Karė padarė atmainų. 

U'adia 'os kalbos t ikslas bu-
! vo karš ta i s žodžiais atsiliepti 

i amerikonus ir šituos paskaliai sako busią gana 65 centų. 
Matyt, "sout l i s id ieė ia i" lai- į i n t i p p i e p r e k v b o s 8 U Indija 

mės. Vadinasi, bus 75 centai. S f t k -% i )UVUslo-jj k a r o padariu-
Už nuskutimą barzdos 25>?g. ^ ^ a t m a i n u j^joj. Bet 

o e n t a K tenai vis dar t rūks ta didžiulių 
'firogrefiafi' tai - p r o - m l u s t r i j u < b e k o k i u S a U s nep;a-

jrresas s . " 

STREIKUOS PATARNAU 
TOJAI VIEŠBUČIUOSE 
IR RESTORANUOSE. 

Ii pažanginoti. Prekyba duotų 
daug naudos Indijai ir pačiai 
Amerikai. 

AVadia Amerikon atkeliavo 
perniai. J i s dalyvavo interna^ 

i 
PIRKITE 

Patarnautoja i ir kiti darbi- f ' i 0 ™ 1 ^ konferencijoj Wasli-
ninkai viešbučiuose ir restora- \ m S t o n e -
nuose nubalsavo piikelti strei-j Dabar-iškeliauja Indijon. 
ką rytoj, jei darbdaviai neiš-
pildys jų reikalavimų. 

Jų reikalavimai: 35 nuoš. 
daugiau užmokestips, pripaži
nimas unijos ir geresnės darbo 
palygos. i 
' Tie reikalavimai IT streikas 

paliečia kaip vyrus darbinin
kus, ta ip ir moteris darbinin- ( 

kos. , j 

WAR SAVLHGS .SIAIIP3 
I58UE3 £Y THS 

UNITEP STATES 
GCTVERKMENT 

Girdėjau šnekant, kad Chica
gos moksleiviai nieko neveikia. 
Žinoma, moksleiviai negali tiek 

OBREGONAS YRA MEKSI
KOS VILTIS. 

Taip sako buvęs gen. James 
Ryan. 

atsilankyti. 
Rast. B. D. R. 

Chicagoje gyvena pasižymė
jęs įvairiose karėse buvę* bri
gados generolas Su v. Valstijų 
armijoje, .James A. Ryan. Bu
vusios karės metu jis buvo ko
mendantu oficierų lavinimo 
stovykloje Sheridan tvirtumo
je. Po karės jis prisidėjo prie 
vienots čia firmos. 

Kalbėdamas Meksikos klau
sime jis sako, kad Meksikos 
visa viltis yra Obregone, kurs 
šiandie vadovauja revoliucijai 
prieš Carranzą. J i s sako, Obre-
gon yra konservatistaą, geras Visi Šv. Cecilijos giedoriai 
žmogus. Je i jis Meksikoje lai-s malonėkite atsilankyti į rėpeti 

Esu priversta parašyti kelis žo
delius išreikšdama savo mintis kas-
link savo gyvenimo, linkėdama 
jums pasisekimo, dėkodama už 
kiekviena jūsų žodeli su kuriais aš 
Iii? šiol žaidžiau. Užmiršk viską ir 

" D r a u g o " redakcijon yra n eP-v k n e s g e n i m e ne tiek reikės 
atėjęs iš Lietuvos (nuo Jul i 
jonos Paulikienės) laiškas Mr. 
Augustui Ivanauskui. Adresa
tas prašomas atsišaukti . 

PRANEŠIMAS. 

perleisti. Jeigi| pervelu tai tegul 
viskas užmiega ramiai, aš turiu mo 
ksla ir vasitikėjima apsaugoti sa
ve senatvėj nuo darbo, skurdo ir 
vargo; jeigu senatvėj neturėsiu 
vasigerejimo tai busiu verta papei
kimo. Dabar as klausiu Jusu ar 
esi užsiganėdinęs savo gyvenimui 

A. L. R.-K. Moterių Sajun- Brangumas man nieko nekenkia, 
gos 21 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimų pėjnyčioj, balan
džio 30 d., 1920 m., Šv. Kry
žiaus parapijos svet., 7:30 vai. 
vak. Gerbiamos narės, malonė
kit visos susirinkti, nes turim 

daug dalykų aptar t i esmi p a s i r e n g i atiduoti j W i pa 
Nepanurškite skaithngiausm | ̂ ^ p a f j U i e k u p a 3 i i l Į f u s i ju iU2 

žodelių Su pabarba, 

apsirinksiu atsargiai vieta ir pel
ninga užsiėmimą. Kviečiu Jumis j 
ta darbą jeigu turite palinkima 
dirbti kartu su manimi. Jeigu ku
ris žodelis užgaus jusu#irdi atleis-
man, nes žinai lig kiek esmi mylin
ti skaistumą .gyvenimo, lyg tiek, 

DR. W. A. MAJOR 
aYOVTOJAS IP 

CHTRFKGAH 
otiMM i i71 f iiichir«D '.%*©. 

Adyno* 8:St lfc) 9 iftrvlo — 1 «H 
t po pletu — «: ! • lkt l . I t rakar^ t 
Nedėllorots nuo 10 Iki 11 išryto 

g • • ••• I 
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ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

18C0 W. 47th kamp. Wood Sts 
M M duodam© drl^uba* t t tmpt i 

Ketvertais ir Subatomla. 
Dideliame paairlnkirae cannaml. 

Visokie materl.lolal, raikama dra?>«-
žlal, Slebea Ir Jakuti . 

Pluksnos 
79c 

Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiif 

S. D. LACHAWia 
Lietuvy* Oraboriu* patarnuuju. laldo-

tuvAse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu bualte užganėdinti 

2314 W. 23 PL ChicagofIH. 
TeL Ganai H M . 

Telephone: Yards 6492 

AKUŠERIU 
A. sHusir 

Turiu patyrimą, 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos. 

3255 So. Halstotf St., Chicago, III. 

K' 
PRANEŠIMAS. 

Dr: M. T. STRKOL'IS 

i 

IJOTUV1S 
Gydyto jau t r Chirurgas 

Parkele savo gyveninio vieta I 
Brigbton Park. 

*»'* iv. 43rd HtmL. 
Tai. McKinley M | 

Oilmi*: 178? W. 47th t a . 
(47 Ir tVaed cat.) 

Valandoe: 10 ryto iki 2 po pletn, «:»• Iki 
t:S« vakare Nedeiiomls t iki 11 rytala 

TeL Boulevard X«# 

lt 
J. P. WAITCHES 

ATTORNBY A T LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS. 

4M« 8. WOOD 8TRKKT 
7«6 W. 18th STRKKT 

CHICAGO. 
McKinley 438d 

K" • • • • » » » » » • • • » • • » • • > • • • 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Consultation Burcau, Inc. 
35 So. Dearfoorn St. CSticago. 

Room 306 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 
8252 So. Halsted Str. 

Ant Virdaus l'nivorsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
t iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliemls nuo 10 iki 2. 
Vsfofl 

U TOWN OF LAKE. 

mėtų prezidento vietą, ta ša 
lis, be abejonės, atnaujėtų. Nes 
pasibaigtų anarchija, kokia 
baisiai pra.plito prezidentau
jant saumyHui Carranzai. 

Pranešimas Šv. Cecilijos gie 
doriams. 

A. M. 
(Apgr.) 

eijij. šiandie, 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėj svetainėje. Be to 
yra labai svarbus dalykas. 

Visi a t s i l an lo ia t ! 
Valdyba. 

BARGENAS. 

Parsiduoda 4 pagyvenimu 
namas rendos $38.00 j įtTeno-
si parsiduoda už $2,600 Įmo
kėti $300.00 kitus ka ip renda 
kas mėnesi. Namas randasi 
ant Bridgeporto. 

G. P. Suromski Cp. 
3346 So. Halsted St. Chicago. 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą!* Hbandiiav vitokuu matfojimu*, 
trinkimu*, muilarimu* — ir vitkat ta* 
nieko nepagelbėjo ano tu bjauriu pleit-
kanu... Man giėa net daroei!" 

MARE. "Na, tai kam tau kett be
reikalingai! žiurik, kokie mano plau
kai graim, ivelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLE8!" 

Kastaiyra.RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUF-
FLĘS yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čysta, neniežinčią galvos odą? r U P P L E S 

Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų die*nų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje tai 
atsiųskite mums 75c pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu • 

F. AD. RICHTER & CO.. 326-330 Broadway, New York' 

file:///Yadia
file:///Yickor
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