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Anglija
Darbais

KARSTAI PASVEIKINTAS 
LLOYD GEORGE.

Nčv Augu ja uaiig laimė ju 
Rėmo konferencijoje.

Londonas, bal. RQ.—Angli
jos premjeras Lloyd Georgu 
parvažiavo iš Renio konferen
cijos. atlikęs tenai didelius 
darbus Anglijai. K

Už tai jin savo šalininkų ir 
Anglijos patrijotų karštai bu
vo pasveikintas. Iš savo nu- 
veikimų konferencijoje vakar 
premjeras tlnvė pranešimų 
parlamente.

Pate premjeras jaučiasi imi- 
tenkintas ir linksmas, užkaria
vęs kuom* visų Mažųjų Azijų. 
kur Anglija turės sau daug 
naudoa.

!• 1
Kalba parlamente.

Vakar premjeras kalinda
mas parlamente |i/reiškė. knd 
pirm Rėmo konferencijos tar
ia* talkininkų gyvavę kai-ko
kiu nesusipratimai, paremti 
molais neaiškumais. v

Bet -pačioje konferencijoj**
(ie nesusipratimai prašalinti. 
Padanges pilnai praskaidėjo. 

Pareiškė, jog Renio konfe
rencijos pasekmėmis fmtenkin- 
li vj«i talkininkai su savo šali
ninkais. Patenkintas ir jis pats 
ir, jo nuomone, pati Anglija.

Talkininkai santaikoje.

Pasak Lloy’tl George, konfa-
;1 '■ ------------------------------ :—"■1. , _ .

Nauji Radikalų Suokalbiavimai 
S. Valstijose .

renciju nuėsto San Reino bu
vus vietm iš svarbiausių po 
padarymo armisticijos.

Ne* joje nebuvę jokių paki
lusių nesusipratimų. Visi at
stovai bendrai rišo įvairiau
sius klausimus ir jautėsi lai
mingi.

George pasakojo parlamen
te, knd konferencijoje nebuvę 
nuomonių įvairumų klausimo 
taikos sutarties su Vokietija. 
Nutarta bendrai stovėti už tai, 
kad Vorsailleso sutarties su
lygo* pilnai butų. išpildytos 
vokiečių.

Nesusipratimai už Ruhr.

Pirm konferencijos svarbiau
sius nesusipratimas tarp talki
ninkų buvo pakilęs dėl Rulir 
apskričio, sakė premjeras.

Tam apskrityj įvyko vokie
čių sukilimai ir jutskui susi
kirtimai. |

Praneuzi.in pmiuinė. kml ji 
viena galinti patvarkyti vokie
čiu*.

Kito* viešpatHo* nuo
mom a vo. Sauvalių prancūzų 
pasielgimo-, grūmojo bukni 
Eurojiojv.

Tas klausima* kuogražiau- 
sini išrištas. Visokie nejaisi- 
tenkinimni prašalinta.

Prancūzija veikiai «ntšank.s 
savo kariuomenę iš naujai 
okupuotų Vokietijos’ miestų. 
Nes Vokietija sumažina savn 
kariuomenės skaitlių Ruhr 
plotnose (neutraliam ruože).

RADIKALAI PASIKE8IN 
ŠIĄ PRIEŠ AUGA 
TUOSIUS VALDI- 

NINKUS.

■ *
kai. Tai visa ineina komunis
tų partijos programon gegu
žės 1 dienų.

• *
Perspėti valdininkai.

Teisingumo departamentas 
imasi priemonių.

Waahington, bal. 30. — Ge- 
Seralis Suv. Valstijų prokuro
ras Palmer vakar paskelbė, 
jog Teisingumo Departamen
tas susekęs nauju*. radikalų 
*uokaH>j*vimus kokie turi 
hut pravesti socijulistų švgu 
tėjc gegužės 1 dienų, jiakeliont 
Kocijaljstnms nbelnas demons
tracijas.

Tarp kitko susekta, kad ra
dikalai gegutės T d. yra nus
prendę pn-ikrainti prieš dvi
dešimtį ar daugiau augštųjų 
šalies valdininkų. Tų skait- 
iiun ineinn ir keli valstijų val
dininkai, radikalų nepaken
čiami.
T Vepartameutas tart infor
macijų, kad šio* šalies ko
munistai pakelsiu demonstra
cijas, tampriai surištas su j- 
vyksiančiom ir tų dienų demon 
strarijomis Europoje.

Prokurorą** Palmer sako, 
jog radikalų nuplmnota žmog- 
tadyatės. užpuolimai ir. airei- 

. « -, >• 4’ . t a- kf* •><*

ap.*t-

Yorke. 
Philn-

Tois-ingumo Departamentai 
yra žinomi tie vnldininlrni. 
prieš kuriuos norima pusike- 
siūti. Tud jie dar vakar bu
vo perapėti stiprini 
drausti ir apdsnitgoti.

Darbininkai Kete 
Clticagoj, Pittsbiirghe,
drlpbijoj ir kituose indu*trijo« 
rcntruo«o ktiMomi radikalų 
gegužės I d. pamesti dirbus ir 
dalyvauti “tarptautiniam prn- 
•imnnkštynn* darbo šventėje.”

Be to. diirbininkni kurstomi 
visur pakelti demonui racijas.

• v
Perspėjama viiuomenė.

Prokurorą** Palmer tvirtina 
jis netikįs kad darbininkai 
fMtklausytų radikalų šauksmo 
ir pakeltų gegužės 1 <1. *tn»i- 
kus arini demonstracija*.

Tariaus jis negali užtikrinti, 
kas ištikrųjų gali įvykti.

Todėl iškalno perspėja pla-. 
čiąją visuomenę prieš radika
lų jdenaviinu!* pakelti nerei
kalingu* trnkšmns. Nes radi
kalų lygiai atkreipti prieš ša-

ANGLIJA NAUJAS SĄLY 
GAS STATO BOLŠE

VIKAMS.

Reikalauja taikinties su Deni- 
kinu ir kitais.

Londonas, bnl. 30.—Rusijos 
vfiMth irt*

^iųlo liukų Anglijai. .Xes kuo
met bolševikam* pavyktų su
sitaikinti su Anglija, mi kito
mis viešpatį jomis butų tik pu
sė vargo.

Išpradžių Anglijos vyriau
sybė nenorėdavo nei prisimin
ti apie taikų. Juk. tiek kartų 
pasižadėjusi su bolševikais ne- 
sitaikinti, tiek daug yrn išsi
lėbavusi paremdama Deni k i n;ą. 
buvusių Kolėnko valdžių ir ki
tus priešholše vi kinius elemen
tus.

Bet kitaip ėmus. Anglijai 
sunitai k int i su bolševikais bu
tų dnug parankamo. Tad An
glijos vyriausybė j bolševikų 
pariųlymu* dabar atsako:

Pirmiau pertraukite karę su 
buvusiąja gvu. Denikino armi
ja, susitaikinkite sll los armi
jos viršininkais, tuomet ir An
glija kitaip atsineš j jus.

Dalmr ėin gauta iš Maskvos 
žinių, kad bolševikų valdžia 

jau mėgina patraukti taikos 
tnrvbosna nugalėtos Denikino 
armijos viršininkus.

Jei tasai tikslas butų pa
sekmingas, tnomet gal Anglija 
kitaip imtų atsinešti į bolševi
kų, pusių lytu u s padaryti taikų.

LENKAI PALIUOSŪOSIĄ 
UKRAINĄ.

Varšava; bal. 30. — Sulig 
lenkų generalio *tal*o prane
šimo, lenkų armija visu Uk
rainos frontu pažangiuoju. 
Kni-kur tik sutinka stipresni 
bolševikų pasipriešinimų.

Kruvina kovu buvus už žito- 
mirj, kur Itolševikai buvę 
skaitlingi. Bet lenkai juos į- 
veikę.

Anot pranešimų, lenkams 
tenka du u g bolševikų grobio 
ir daug Belaisvių.

Lenkijos valdytojos Pilsud
skis skelbia, kad knip tik bol
ševikui bus išvyti iš Ukrai
nos. šita tuojaus busianti pro- 
kloiuuota nepriklausoma ir 
laisvo, priede dnr susirišusi 
sn lx*nkijn.

lies vyriausylię, taigi ir prieš 
pačią visuomenę.

Pagelba rusų bolievikama.

Svnrbiausias radikalų žy
gis no veikli kokiais nors 
darbininkų reikalais, nes, to
li gružu, jiems nekilomet neru
pi darbo žmonių laimingesnėj! 
padėtis.

Brt savo ųiiKoltoi* truksi
mais jie nori užinanifestuoti 
patenkamą ir pritarimų rusų 
bolševikų <terlunns. Norima 
pakelti obalsis, kml Amerikn 
būtinai turi susitaikinti *tt 
bolševikine Rusija ir čia duoti 
visutiną Laisvę rusų bolševikų 
agentams.

Anot prokuroro, šiandie tad 
radikalai agentai nukaitę dar
buojasi darbininkų tarjie.

Kaip visuomenė, taip dar
bininkai perspėjami prieš ra
dikalų kuratymu“.

ANGLAI APTEIKIA EPITE- BOLŠEVIKŲ TERORIZMAS 
TAIS S. V. SENATĄ. RUSIJOJE. Koks Padėjimas Europoje

Klausia apie Pnilipinų salų 
paliuosavimą.

Ištraukos iš bolševiku komisi
jos pranešimu. PILNA MAISTO EUROPOJE 

IR PIGUS.

kodėl Suv. Valstijų sena- 
ncduodi! nepri klausom y- 
Pliilipinų saloms, jei tąsi 
semitas; šiandie daug rn-'

Berlynas, bal. 30. — Mask
vos bolševikų laikraštis Tzvies- 
tija praneša nuveiktus iliirbu* 
bolševikų valdžios paskirtos 
nepaprastos komisijos sulaiky
ti pricšlmlšfvikini veikimą Ru
sijoje 19JS jr 1‘iP.i metais.

Sulig komisijos pranešimų, 
tais metais bolševikai nfirija- 
liui nugalabinę 9.641 žmogų.

Išviso buvę suareštuota 128,- 
000 žmonių. Tarpe suareštuotų 
yra buvę 9.314 žmonių už iš
reikštų savo nuomonę prieš 
tiųlševikus. Gi kontrrevoliuei- 
jonierių buvę suan*štnnta 21.- 
032 žmogii.

Reikia žinoti, kad šitie ko- 
misijos pranešimai paliečia tik 
Maskvą ir Petrogradą ir tų 
miestų upskririu*.

Į
RADIKALAI PRALAIMĖJO

DANIJOJE.

Londonas, bnl. 30. — Auą 
dieną Anglijo- parlninonte pri- 

. iiiiiiilii Suv. V,d tijy M'uulm^ 
kur.- kitnomd yra jwularę> 
Airijos nepriklausomybė* re- 
žolinei jų.

Viena* htfrtovn*. Airijos ne- 
priklausomybės priešininkas, 
pastatė vyriun-ybei paklausi
mą.
tos 
bės 
pat
pinasi Airijo* likimu.

Paskui jiakluu-ta. nr nebū
tų galiam Anglijos parlamen
tui, sekant Suv. Valstijų ju-do- 
mis. pularyti rezoliuciją už 
Plrilipinų salų pnliiiosavimą.

Dar kita* atstovas padavė 
paklausimą, ar nebūtų gvrinu- 
siu, kad kiek\ iena šalis rūpin
tųsi tik nuosavais reikalais.

Vvrimiąybė- atstovzu Btmar
La’.v į t no* ir kitus jmklnud-Į 
mu* atsakė, kad vyriausybė Neteko jie 15 atstovu 
neturinti jokių formulių žinių mente,
apie Suv. Val-tijų senato vei-i 
kimų. Ir todėl vyriausybei ne 1 
galvoje, kas kur veikiama. Nes 
tas veikimą*- nquiliečia Ang
lijus.
LaikraštisJhilin Bul! ntspauz- 

dino atvirą laišką Suv. Valsti
jų ambasadoriui Londone. Jo- 
hn \V*' Dovi*.

Prašo ambasadoriaus atkreip
ti domų Suv. Valstijų angš- 
taxIvnsi<iM*nnio, kur-ai maišosi 
į svetimų šalių vidujinius rei
kalus, kad jis sustafalytų sa
vo šalyj n i gėrių žudymus 
(lin«'avimus).

ATSISTATYDINO ISPANI 
JOS KABINETAS.

Madridu.;;, ba|. 29. — Atsis
tatydino Ispanijos ministerių 
kabi net n* su pirmininku Stela- 
zar.

parla

Copenhagen. bal. 29. — Įvy
kusiuose Danijos (Mirlamentan 
rinkimuose radikalų partija 
prakišo 13 savo atstovų.

Po vienų atstovų prnlnimėjo 
socijak temok ra ta i. neprigul- 
mingi dešinieji irneprigulniin- 
gi radikalai.

Anuitninku partija laimėjo 3 
atstovus dauginu, konservai is- 
tni 7 daugiau, socijnlistai 4 ir 
liberalai 4.

PARKELIAUJA S. V. PA- 
SIUNTINYS.

Londonas, bal. 30. — Suv. 
Valstijų pasiuntinys Danijoje, 
lra Nelson Morris, yra Ismdo- 
ne. Jjs iškeliauja j Suv. Vals
tija*. .

Pasakojama. kad jis jnu ne- 
begryšiąs užimamai! vieton.

THINGS THAT NEVER.HAPPEN
By GENE ’ BYRNE5

Taip sako Baldivin Locomo- 
tivc Co. prezidentas.

London&s, bal. 30.—“Padė
tis visost. šalyse, per kūrins te
ko keliauti, ntrcMK. daug ža- 
dunti. Žemdirbystė visur žydi. 
Niekur nemitriau vargo. Bet 
kur tik teko pasisukti, visur 
lmvo užtektinai maisto.”

Taip čia liudija Samilel M. 
Vauelain, Llahhvin l.oronmtive 
(’o. prezidentas, vos tomis die
nomis Įuirkelinvęs iš vidurinės 
Europos.

Jis sako, jog Euro|toje atra
dęs sąlygas daug geresnes, 
kaip tikėjęsis rasti. Jis aplan
kė Varšuvą, Turiną. Danzigų. 
Knikovą, Lvovą, Bukurestą. 
Belgradą, Trieste, Veneciją ii i 
Paryžių. Ypač jis daug indo-! 
litavęs Austrijoje ir Lenkijoje, i 
Tenai patyriys apie viešpatnu- 
jaučias aąiygns.

Javai laukia išvežimo.

“Didelės kii*kyte*>s javų 
sitr laukia t ransjmrt arijo, 
sakė Vmirlain. * 
užtekt inui. 
lokmnotivų. 
nai darbu 
esančioms lokumof ivimis.

• * K o ten žmonės reikalauja, 
tai ne labdarybė*, la*t finansi
nės pagalbos, kad ji** galėtų 
jmkilti ir vėl ant kojų. Zmo-

vi-
• •

nė.« visur pasitikintieji, teisin
gi. Kuomet Šiuo kartu jiems 
butų {Ulgolbėta, jie jaustusi 
laimingi ir la*galo dėkingi.

rJOrnpiu •!' nnuiiMfi
i reikalingas lokoumlivos. 
j kui seku žemdirbystė* 
! ims. Taippat reikulingte

‘Vagonų visur! 
Tik labai trukstn 

Tenai hutų pil-! 
visun.,-. pusaulyj i

-■ *■ t

NEPATAISOMAS VAGIS 
SUGRY2O KALtJI 

MAN.

Pas- 
mnši- 
.••Ktši- 

nos verpti ir andcklu* dirbti. 
Niekur mnn neteko sun^ū 
žmonių, norinčių labdnringu- 
mo. Ir mnn neteko niekur taip 
pigiai pragyventi, knip Buka
rešte.

Prancūzija žydinti šalis.

“Apkeliavus man išilgai ir 
skersai visą Prancūziją p. l x 
rodė, kml šalis tikrai žv<l 
Reiškia, kad Prnncnzijn l:i 
greitai ntsignuna |x> kares.’’

Apie dabartinį |»inigų kursą 
Vnuclain taip sako:

“Tas klausimas daugiausia 
priguli nuo eks|xtrta. Kol Ku- 
r<»jMi n<*|uiilidin> tinkamai sa
vo eksjMjrto, taip ilgai jos pi
nigai bn« mažos vertės. Tas 

i reiškia, kml kiekvienai šaliai 
1 reikia smarkiai imties produk
cijos ir šitą dalinti visomis 
priemonėmis.

**Žinoma, prie blogo, pusės 
reikia paskaityti ir tų faktą, 
kad kares metu Euro]ai> šalv* 
neteko < langelio darbininkų. 
Brt tas nuostolis yra tik laiki
nas Tam vaistai yra įnikus.” 

Vaurliiin iš rin Amerikon 
iškeliaus geguži- S.

Sako, liuosam but — brangus 
pragyvenimas.

150 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
GELEŽINKELIO.

Baisus buvo reginiai nelaimės 
metu.

Bombay, Imli ja. bal. 31L — .
Rytuose nuo Delbi anl geležin
kelio OikIIi nml Rohilkluuid 
s(isi<hntžė du kits prieš kitų 
greitai viižitmjnneiu pnsažieri- 
niu traukiniu.

130 žmonų užmušta arba žu-\ 
vo lieųtsnose užsidegus vago
nam-.

Pasibaisėtini buvo reginiai 
|n> to stisidmižimo.

Daugeli** sužeistų imiėnų 
ki««ku galėdami sprmlo nuo

• it nijnuniiit ••'•ro

I Htiimuositis raistus tenai 
pasislėpti.

Nebuvo kum ir kaip gvll»»*ti 
nelniminguodu*.

Kol prisišaukta ptig<«lha, 
daugelis -už«*i>tų žmonių mi- 
r<*.

Nelniinės vietojo atrasta 
daug mm ugnie* sutirpusio j 
kaiiiuolėliii* -idnhro, kokį •’) 
savimi gabeno indėnai.

Ta baisi nelaimė įvyko 
lundžio 24 divii,;.

Jolitl, Dl., bnl. 29. — Pcr- 
brongus šiais laikais pragyve- 
ft:ma> privertė vagilių Robcrt 
Kreditam savanoriai sugryžti 
kalėjimnn ir teųai išnaujo gau
ti miu užtikrintų prieglaudų.

Neodliom vietos valstijinių 
knlėjimnn buvo papuolęs už: 
vagyste--. Balandžio I dienų jis: 

I buvo |mro!iuotns Volfe lx-at- 
her kompanijai. Bot išėjęs iš 
kalėjimo atsisakė pasirodyti 
jmlici jai ir pasislėpė. Vadinasi, 
jis {Nužengė |iuroiiavimr jsin-

Ir kuomet nnų dienų visoj 
valstijoj jis buvo jtolicijos ieš
koma*, jis per tvorų įlipo nau
jo kalėjimo kieman. Tonui jis 
ir buvo paimtas.

“Tikėkite mnn.” pasakojo 
s kalėjimo valdininkams, 
šiandie žmogui negalima ju

kino budu pragyventi, netu
rint kokio nors pelningo užsi
ėmimo. Kaip žinote, nš nieko 
neturiu, Goriausias daiktas iš
vengti brangaus, pragyvenimo 
būti kalėjime. Kuomet aš ėia 
esu, suprantama, aš esu var
žomu*. Bet užtad be jokio var
go gaunu pavnįgyti ir esu pil
nai it|xiraustas.*'

’ t HAVE A 
BROTHtR- (N-tovV 
V/HC KAS BECM 
OUT OP WORV.
POR 5lX MONTHS 
AMU Kti TO© 

TO ASk 
ME FOtt Ase.

PIETŲ JŪRIŲ SALOS IR 
JAPONAI.

PAGAMINAMOS TURKAMS 
VIETOS

Tokyo, bnl. 30.— Jajuinijos 
imnisicrių kubiir-la- iiuispicu- 
<lė Pietų Jūrių -olose panai
kinti karas valdžių, jmniainant 
civiliu valdymu.

i . NEKUOMET TAIP NĖRA.
— Ai turiu svuuų. kuris jau Mi mėnesiai nedirba. Ir jis 

yra tiek tave gerbiąs, kad ligžiol neprašo pas mane pinigų.

Vera&illB*, bal 30.—Francu- 
rijos vyriausybė pagamina ei* 
tinkamus butas apsistoti tur
kų atstovybei, katra atkėliau* 

' priimti taikos sutartie*.

BALANDŽIO 30. 1920 M.

Chicago. — šiandie lietu* ir 
šalčiau; rytoj, turbut. gražu* 
oras, bet Šalta.



DRAUGAS

Sta-

«V ANTANO DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

WAUKEGAN, ILL.
UErVVH’ KAT.UJKV DIKVnAATIS

“DRAUGAS”
Etna k*Mllmi) H«Lyro« noUldlcntn*.

PKKNCMEK.Vl'Oe KAIMAt 
CinCAGOJ UI VZsIEMYJK:

Mh»hu ....................................... Sa.vo
Pu-vl M<-c« .................................. Z.50

am*, vaist.
Meti, tns • • • • • . ••••••• 0^.00
Pusei Melų ................................. 3.00

Prenumerata mokosi likaluo. LaI-
ku ukoltoel nuo ulsirtutymo dlonaa 
ne nuo Naujų Metų. Norint p«n»ai- 
ny'.i adr«iM| ruutda reiklu prlBtųitl tr 
•cnai adroaaa. PlnlctU tortąu»l* «tų- 
•tl l.tperknnt krueoje ar eapreiio "Mo- 
ney Ordcr" arba įdedant ątnlfftu | 
r«či*truotų lattkų.

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

Tck-Iotuu McKtnlcy 8111

Pasaulio Dieno
tvarkė.

Kml draugijos posėdis susi
renka. tai viddylta turi turėti 
prirengusi apie ką žmonės 
.aibės, kokius reikalus aptars.

• Tų reikalų sųrašus vadinasi 
dienotvarkė. Pasauliui nereik 
rūpintis kas sustatys'dieno
tvarkę ir kų į jų įtrauks. Pats 
gybenimas tų padaro.

Jau kelios dešimtys metų 
praslinko nuo to. kaip žmonių 
gyvenimo.* unt žemės ėmė ne
apsakomai smarkiai juo* ver
sti gyventi išvien. Telegrafai, 
geležinkeliui, garlaiviai, vienu3 
visoms tautom* mokslas, vie
na Įiasntilio pirklvba tuip su
rišo tautas į krūvą, kad ju* 
turį tuo daugiau kentėti, kun 
ilgiau nesutvarko visatino 
žmonių gyvenimo ant žmnAs.-' 
Tai tas ir yru vienu.* pirmuti
ni-. ir didžiausias mų.* laikų 
dienotvarkės punktas.

Kaip draugijoje pradėjus 
svarstyti viepę di<*ruitvnrkė* 
punktų pasirodo dvi arba dau
giau nuomonių, kurios taukiai 
smarkiai ginčijasi tarp savęs, 
taip ir |<asuulije dabar yra ne 
vieria įmoinouė apie visų žmo
nių sib>iurganiz4ivimų j vienų 

. didžią visus žinom** upiuum- 
eią liendrijų. Žiūrint į tų kas 
dnru*i ir klausant to kas šne
kama, rodosi, kad yra trys 
nuomonės apie tų svarbiausią
jį dalykų.

Aiški ir aštri via bolševikų 
nuomonė. J j suko: reikia pa
ini i kinti vi*a.» tautas. įvykinti 
“darbininkų“ diktuturų visa
me pasaulije, buržujus panai- 
kiuti, nvjuiliekunt nei jų laik
raščių, ncieid&aot jiems L.d 
draugijų imi susirinkimų. Bur
žujum vuduiasi kiek vienaių 
kas ar pripažįsta iii«>,-iijuu/.- 
iuo, iM*i probdarijato teisėti Im
ti diktatorium, kuomi neužsi- 
tiki komunistinio socijaJizmo 
vadai. Nilu jmivalga diiliar 
viešpatauja Rusijoje, turi daug 
pritarėjų Vokietijoje ir kito* ■ 
šalyse, neskiriant nei Am«-ri 
t0M.

Kitokiu niiotiKinė yra Angli
jo* diplomatų. Pačių mintį su
vienyti visa* tauta*, suorgani
zuoti ]m*uii!i didieji Didžio- 
*uvs Britanijos |s>litikai skaito 
svajone. Ji<- nori, knd butų ke
leto tautų liendrvbė Anglijos 
bt«taiuu. Ainluisudoriu* Sir 
A ūkiami, (iedde* tų j m vadi no 
‘‘Briti.-h t'omuiunity of na- 
4 * - — •♦!»" • 4.1 *’• ••
vtUMc. A I »r WUUI IJU?»

priklauso ir Airija ir Egiptas, 
ir Indija ir Afrikos Būrai, 
pirui 20 u*Hų jm»vergtieji, ir 
Kanada ir Australija. Tą visa 
lieodriją ved* Anglija. o ta 

ves, 
Ar-

bendrija vės 
ar išnaudos.

pasaulį. Ar 
tai neaišku.
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mėnija bus po Kanada, o Ka
nada l>us pu Anglija. Ugniniu 
gal ir daugiuu taip pasidary
ti. Šita nuomonė yra taip-pat 
galingu pusaulija, kaip ir bol
ševikų nuomonė.

Trečia nuomonė tapo ištarta 
1917 metais ir atkartota 1918 
m. Tadu ji rodėsi galingu, nes 
jų skelia* prezidentas Wilso- 
nns Suvienytų Valstijų vardu. 
Tn nuomonė sakė, kad reikia 
panaikinti utilitarizmu*. suda
ryti jūrių laisvę ir visas tuu- 
tas, dideles ir mažas, suvesti 
į sųjungų, kurioje jos vi
sos butų lygios ir laisvos. Du- 
lmr šita nuomonė yra silpniau
sia. Beveik nei vienas gulin- 
gas asmuo jos negina, nei 
pats VVilsonas neatkartoja.

Nejaugi \Vilsonas taip greit 
butų užmiršęs, ką taip smar
kiai ir liup įskilmiugiu skel
bė Jis neužmiršo, bet' gyve
nimas persimainė. 1917 ir 1918 
m. pavojaus prispausti AVilso 
no nuomonė pritari* anglai, 
prancūzai ir kiti. Dabar jiems 
pavojaus nebėra: jie nei ne
pritaria. Tokiu budu viltis į- 
kunyti IVilsmio -pažvnlgus ma
žėja. Bet ji nenyksta. Daugiau 
Degu Europiečiais ,\Vilsona- 
turi pasitikėti Amerikos žmo
nėmis. Tik klausima*. nr pa
tys amerikiečiai prituriu \Vil 
šonui ? 
kraujų
tai čių vyrų žuvusių karėje 
gražiems anų metų tikslam' 
įvykinti! Ar jnu mums negai
lu milijardų doliorių turto, 
km j prarijo karė!

VV i įsomis rudeni je pastatys 
tuos klausimus Amerikos pi
liečiams. Naudinga yru iš an
ksto juo< žinoti ir prirengti at
sakymą. Tas atsakymas juiro- 
dys taipgi kokios norime pa 
■'imlije tvarkos; ur Imlševikiš- 
ko ekskliuzyvizmo, ar angliš
ko iiuponjidizmo. ur broliškos 
visų laisvų ir lygių tautę >ą 
jungos! Amerika turės jiegos 
jų Įvykinti, jei mes turės mo 
drąsus jų paremti. Visos ma
žosios ir miskriuustosim. tau
tos Ims su mumis. Jos sudaro 
pasauliu dnugumų.

Ar jnu užmiršome 
pusantro šimto tuk'*

Rygos Vyskupas
Ilygos mierjų IJtH metais į- 

knrė vyskupas AJIhtIus. ilgui- 
niu tas miestas taj>o paki*iUir- 
į arkivyskupijų. Brt užėjus 
I iro t ėst an t izi u ui k at oLi k y st ė,

t drauge su ja ir arkivyskupija, 
ta|m pnnaikinta. U*nkų galy- 
lies laikais Ryg^ vvskupijit ir 
arkivyskupija trunųuan laikui 
lupo atnaujinta, lx*t 19 ir 20 
šimtmetij« Hygu buvo Multy- 
levo arkivy.Hkupijuje.

DidžtuSiu* šios karė* laiku, 
knita lai t vija reugėai |*ukilti 
iš vergijos, Benedikta* XV ut 
lutoji uu ii y gus vyskupijų ir 
vyskupu Iru |Mt<-kyrė kun. Ed
vardų grafų O’Rourkc. Jis, tie
sa, nėra latvy*, l»et bdviams 
labai j>rijaučiant i' veikėjus. 
Rygoje ji» Itaigė ]xdilechmkų. 
piL'kui limsbruko utuversitote 
teologijos skyrių, paskui buvo 
prok-orium l’etrograilo klie
rikų neiuiuurijoje.
Vyskupas O’Rourkc nėra vo

kietis. Jo protėviui grafui O’- 
|{<>nrke*ui «*«ptynioliktiimc 
šiiiitiurlijf, kuilit Anglija bai
siai spaudė airius atkeliavo 
iš Airijos į Lietuvų. Vyskupu 
Uivuniiis O’Rourkc gimė savo 
tėvų <lvare Kauno gubernijoje. 
Jis gražiai kaliui lenkiškai, 
rusiėkui. vokiškai, angliškai ir 
lotyniškai. Jis jaučiasi lietu
viu, visiškai pritaria Lietuvos 
ta u t mitini kilimui ir politinei 
nuprigulinyhei, 1x4 silpnai kal
bėjo lietuviškai prieš karę. Ka
dangi ju mot imi buvo sulenkė
jusi Uetuvo* aristokrate, vya-

Kai kurių Konstitucijos Projekto Daly 
kų Paaiškinimas bei Pamatavimas.
Kas butų Ltotuvai Unkiuuea- 

nis, nr parlainentaris ministe- 
rių kabinetas, kaip iš<lėstyta 
konstitucijos projekto priede, 
ar Valstijos Taryba, kaip ji 
išdėstyta pačiame konstituci
jos projekte!

Valstijos Taryba, kaip ji iš
dėstyta jutčiaine projekte butų 
Lietuvai naudingesnė už parla
mentarinį kabinetų dėlto, kad 
pnrlainentaris miuisterių kabi
netas tuomet tėra stiprus, kada 
jis reprezentuoja vieną imrti- 
jų. kuri turi parlamente dides
nį daugumų atstovų. Kooliciji- 
nis-gi miuisterių kabinetas yra 
Is'veik viiMiomet silpnas. Parla
mento daugumu yra miuisterių 
kuliiut-lu puuiaiu. Jei ui dau
guma yra beterogeniška, sūdė-1 
ta iškeliu susijungusių partijų, 
ji yra siljma, ir ta vienybė su
gulėjusiųjų jiartijų visuomet 
gresia iširti, u iširus vienybei, 
griuvu ir miuisterių kabinetas 
unt jos pastatytas. Kad palai
kius nuo išgrųvimo tų vienylię, 
ministerini turi (Mitaikauti su 
si jungusioms partijoms, daž
nai su skriauda visuoineifcs. 
Tada koalieijinis ministerių 
kaitinėtas yra silpnas, papras
tai trimųsi gyvenimu ir visuo
menei mažai naudos tegali at
nešti.

Lietuvoje-gi. kur visuomenė i valdžia pinigus leis ir pati sa- 
: t .i..*.-----— ve ar jos pastai} tasis atstovas

kontroliuos, aišku, kad toki 
kontrolė butų laimi mažos ver
tės ir neduotų visuomenei gva- 
rancijtitf, knd jos sudėtuosius 
pinigus valdžių t eis ingiu su
burtojo. Toki kontrolė buvo 
prakt ikuo jaiun monarclu jose. 
Kiekvienoje demokratijoj kon
troliuoja į vigas ir išlaidas nr 
tn vablžia, kuri išlaidas darė, 
Im-I tie, kurie’ifnnigus sudėjo 
arba jų atstovai. Delbi kfab- 
vienas parlamentas sutveriu 
ypatingų komisijų ir jai pave
du griežtai ]M>rkratyti visos 
vykdančiosios valdžios suskai
tau. Tn kontMė skaito* kiek
vienoje demokratijoj vienu iš 
svarbiausių parlamento užda
viniu. Dėlto negali liut nei kui
lio.*. kad jų pasisabintų vyk
dančioji valdžia.

Delko dveji |jariamriilu rū
mai! Purlnmeiito užduotis yra 
suformuluoti ir išleisti tinka
mus visuomenės labui įstaty- 
iuus. Tas daug geriau fmvvk- 
sta tuomet, kada įstatymų Jei- 
d įlįs- veikia dvųjį jmrlamrnto 
rūmai, o ne vieni. Tai parodė 
šimtmetinė pmktikn Anglijoj, 
Amerikoje. Šveicarijoj ir tt. 
Pagaliau*- Aprikus nigrrių res
publika Lilieria ir ta suprato 
reikalų savo parlamentų jm<ra
liu ti į dvieju* ruaius.Dabar vi- 
Mine «l*-in*«k: ntiŠkoM1 šalv.*e 
• Iinuų Mdvuiur |>aii«-
mento sutvarkyme skaito* visų 
prųNižiiitu uksioma.

Db'iejieiu* ruAuuns esant, 
jstatynuM <Umg gerina apsvar- 
stumi, daug gerinu suformuluo

pasidalinusi į tiek partijų. jia- 
prnstu laiku turėtų Imt koiill- 
cijinis miuisterių kabinetas su 
visomis savo silpnybėmis.

Kas kita su Valstijos Tary
ba. Ji. nebudiunu daugumus or 
ganu, nepriguli ir nuo tos dau 
gumos .Milpmuuo. Toks valdžios 
sutvarkymus užtikrina valdžiai 
didesnį | »ast o v urnų, padaru jų 
netiek prigulnungų nuo paTti- 
jų > patų limo ir reikalavimų 
dažnai nesutinkančių su visuo
menės lalm. I

Parlamenta ris miuisterių 
kabinetas Imdamas trumpo gy
venimo neguli vesti nuosaikiai 
ir sistenuitiškui politikos upro 
kuolo- ilgesniam laikui. Jų 
veikimas yra tarsi sukapotam 
jų politika yra lyg mozaikų, 
sudėta iš atskirų, nesusijungu
sių dalių. Toki politika yra 
menkos vertės.

Kas kita su Valstijos Tary
ba. (iriųvant kokios partijos 
vudovavimui. Valstijos Tary
ba negriuvo, nes ji tos partijos 
ne reprezentuoja. Ar ilgui kuris 
V. TurvImis sąnarys fiasiliks 
Tarylioje daugiausiai priguli 
nuo jo gabumų, o ne nuo jo 
partijos, ltelto V. Taryba yra 
daug pastovesnė. dėlto jos po
litiku yra sisteinatiškesnė up- 
rokuota ilgesniam laikui ir vi
suomenei daug naudingesnė.

Ar Vaisi. Taryba negali tap
ti tirauiška, kadangi ji neatsa
ko parlament ui TNežinrint jtui, 
kud V. Taryba neturi lokius at
sakomybės parlamentui ir nuo 
jo taip nepriguli. kaip juirln 
menturis kalnuotas, vienok ji

kupas yru šalininkas protingo 
ir trl'ingo Uetuvo* sugyveni
mo su lx*nkijn.

••Draugo“ redakcija turi 
vyskupo O’Kourkv’o laiškų, 
kuriuiuv jis rašo, kad H v gal 
ir visa? loitvijui reikia latviu 
vysku|Mv. dėlto jutai kaipo ne- 
latvys uUisakysių*.

Dabar p. KiiljX)ka> praneša 
4‘Darbininkui.” kwl Rygos vy
skupu ih]xi ]>askirtas kini. Au- 
IniuL- Springavyčius. Ji* vrn 
gimęi 1877 metais, baigi* klie
rikų seminarijų ir knhtlikų A- 
kademijų Petro gnu b* Ku teolo
gijos magistro laiĮisnin. Kuni
gu jis tapo įšvviitmtas 1MUI 
nu'tuia. Buvęs kiek laiko tikė-

tironiška lapu įMttnii. ne* par
lamentas jų kontroliuoja, gali 
atmainyti jos parėdymu*, o 
kiekvienas pagnJiaus pilietis 
ministrus už piktmlaryate* gn 
ii paduoti į teismą Tas pilnai 
apsaugoja ‘piliečius nuo jos pa 
sikesinimų.

Delko prezidentas su minis* 
toriais negali leisti įstatymų? 
Dėlto, knd parl*m<*ntaš tuomet 
bebūtų vykdančiosios valdžios 
tik priidu, kurs greit jai pasi- 
rodytu nebe raukai i urii ir dėlto 
pannikintinu. Tuomet demo
kratija laitai krypt ij į despotiz
mu ar tironiją. Jei luinisteriai 
su prezidentu turėtų teisę lei 
sti įstatymus, jie galėtų išleisti 

: lokiu.' pLul^lUUs, klUle padėtų 
jiems pana9duti demokratiją 
ir įvesti despotizmų, tirnnijv 
ar oligarchijų. Kadangi jie tu 
ri savo rankoje armijų, su jos 
pagelha jie galėtų tuos savo 
įstatymus įvykdinti. ir šit de
mokratija pasmaugta, o visuo
menė nustebusi iš demokrati
jos atsidurtų tironijoj.

Dclko demokratijoj negali
me priimti prezidento paskir
tojo kuntrolierio * Dėlto, kml 
prezidentą* yra vykdančiosios 
valdžios galva. Vykdančioji 
vablžia šeimininką n ja ir lei
džia valstijos pinigus. Jei imi t i

jami, vieni rūmai pataisų klai
da* antrųjų, sulaiko daugybės 
n c tikusi ų įstatymų, kurie ardy
tų visuomenės gerovę.

Jei pariaotrutas teauauledu 
tik iš vienų rūmų, jų dauguma Į 
tuoj linksta į dsepotizmą. Ge- • 
riausin jos dwpt>ti*mo ar lira-1 
nijus aprubežiaviuiu yra an
trieji rūmai.

Antrieji rūmai yra geriausiu 
autidotum prieš neapgalvotas 
staigias permainas, kurios gali 
tapti pavojingos ir pačiam val
stijos gyb’vnimui.

Delko senatorius turėtų rin
kti provincijų tarybos, o ne 
stačiai pati vtaucmcnč? Dblto, 
kad senatas nebūtų atstovų rū
mų ]Nivartojimu, bet butų kito- 
kesnis. Atstovų rumus renka 
pati lihihlis ir ti'uiit|N*sninm 
laikui dėlto, knd iie Imtu nrli- 
unuuei liaudict* uuių mrvmke* 
jai. Senatų renka iš liaudies 
parinktieji, t. y. provincijos ta
ryba. deltų jie gali nuitmiibHi, 
kokie vyrai tiktų į taip svarbią 
vietų. Senato užduotis yra ne 

liaudies norų 
kiek
to

J-

jimo ntokiulojuin gimnazijoje 
kun. A. Spriugarvčiu' 1906 
m. tapo Uksnaa klebonu unt 
Dauguvos kranto, mylių kelio 
į vakaru.' uuo LhmgpHč* arba 
Dvilinko.

1‘sžyrtMal latvius kunigus 
reikia |m>idžiaugti. kad kun. 
Sprmgu vyčiu.* tapo vyskupu. 
Jis turi prityrimo, adminis
tracijų* gabumų parodė ves
dama* 14 t u k«tan<* iu žmonių 
purupijų ir prižiūrėdamas 
naujus bažnyėiais- statymų Li- 
k.-uoje. Jo budo* yni darbštus 
ir nuaus. Tokio ir reikia vys
kupui.

Visa širdimi t jam linkime 
virukio pa't m; Kimo.

išreik- 
jį apsvarstyti, 

noro išpildymas 
pačiai visuo-

tiek 
fiti. 
kml 
nekenktų
menei lX»lto jie yra renkami il- 
gvsuiam laikui ir yra dar la
biau pageidaujama, kati į sena 
tų |Mtektų gabiausi, šviesiausi 
ir doriausi šalies piliečiai.

Kum roikalinga vitlščitims au 
tonomija? Valsčiaus autonomi
ja yra demokratijos esybė. 
Čia, o nckur kitur demokrati
ja ir apsireiškia visoje savo 
skaist vliėje. Čia liaudis y palių- 
gp, apčiuopiamu hudn dalyvau
ja vaidyuic. Be valsčiaus auto- 
numijus demokratijos nėra, ne 
bent ant jmperos. Be vidščių 
savivaldos iš vienos pusės yra 
tik visagale valdžia, o iš an
tros pusės yra atskiri Itejiegiai 
|iavaldiniai—vergai.

4 U» i
D«lko piliečiai turi būt pa

galiau* verčiami dalyvauti rin- 
kintuOsr ir ImIsAviHiuose! -

Kiekvienas jiilnarteisis pilie
tis neša savo ntsakv>n»yix*s da
lį už tai. ar geri bus išleisti 
įstatymai ar blogi, ar jie kels 
visuomenės gerovę^ ar jų ar* 
dva, ar jie stiprins tėvynę, ar 
jos ]mitintus griaus. įstatymai 
bus tokie, kokie Ims išrinkti į 
jHtriamtmtų atstovai ir kaip pa
ti visuomenė balsuos.

Kadangi kiekvieno jalieeio, 
ypač demokratijoj, yru prie
dermė rupintien pakelti visuo
menės gerovę, ir kadangi ta ge
rovė laimi daug priguli nuo 
tinkamų rinkimų ir bolaavimų, 
dėlto kiekvienas pUnatoitds pi
lietis turi ue vimi teisę, bet ir 
priedermę laikjuoti.

Tu paties rcikaluuja ir jo pa
ties gerovė. Juk, jei bus blr«g«i 
visttuoMSiei, ims blogai ir pa
vieniui piliečiui.

Rinkiniai turi Imi taip 'su
tvarkyti, kad išrinktieji repre
zentuotų Liet u vos visuomenę, o 
ne kokių jos dalį. Tuo tarpu il
gos demokratiškųjų šalių pri
tyrimas rodo, kad visuomenė 
vis laimiu ir kibiau apsileidžia 
ir šalinas uuo rinkimų bei bal
savimų.

Tokie rinkimai ar balsavi
mai, kur nedalyvavo nei pusės 
to krašto rinkėjų, negali besi
vadinti demokratiškais. Išrink
tieji nereprvzeittųięįa visumue* 
nės. ir taip demokratija irsta 
paciuoze savo pamatuose.

Bemok reti jo*-gi pilietis turi 
tų- vien teisę, bet ir priedennę 
clgties taip, kud jo šalyje de
mokratija neirtų, liet klestėtų.

Punn. —- Autanas Sutkus. 1317 H. 
Victory Str.

Vicc-Pirm. — Steponai Kelio! ia, 
1223 8o. VicUiry Str.

Nut. Balt. — Jurgis Bukantui 
U01 So. Viotory Str.

Finsnau-Rašt. w— TaTadoras 
uolia 502 So. Uties Str.

Kaaicriua — Antanas Bakšy> 1339 
So. Victory 8tr.
Karas Globėjai: —

J. I'rauaa Kasdoieričiua 4017 — 
t Kight 81 r.
2. Jonu M. Ixjaky« 1329 So. Jark- 

ran Str.
3. Petru Pocius 726 Eight St. 

54nr»alkoa>—
1. Kazimieras Stulgiiutkia J339 8. 

Victory Štr.
o Sirnnh’n*’ 7^** Kberl-1

i1£a1 Kv-yU.
Knygini. — Pranas Kapturauskia 

>321 So. Vieton' St.
Veliavee nešėjas: — Stonūdm-ae 

Urbonu 911 Eight Si.
Organo Uižiurėtoja* — Kazimie

ru* Burbu 1416 S. Preseott Ava 
Šv. Anlauo Draugija stuirtnld- 

mus laiko po 8-tai dienai pinus 
sekmadieni, kiekviena mėnesi, -tuo 
valanda po pietų. Lietuviu svdai- 
nėjo, 9th h* So. Linrein Btra. Wnu- 
kegan lUiuoia.
1L. . 1. ,T'L! TtT- J----- -TSIL — . ■■ .JT?*
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS• 
OHaaa tNdmkMyj:

29 South La Šalie Street
K*uUrt. U4 

TcL Ccntr*J •3tfi

Vakarais, 812 W. 33 St
TcL Varta MSl

♦ »•

A. Malinusias

šaltis limpamas.
Skepetaitę uždėk ant hnnu>» 

ir nosies, kuomet kosti ar 
čiaudni-

Svvtki žmonės ndengvai pa-, 
gaunu šaltį.

Vyrų ir Moterų Kabų 
mo ir Dengnifig Mokykla.
Murai is»n» tr tsokjnio budu )ųa 

. trumpu lai Iru ttmokatte tuo u»*. 
to-

Mm turini* dlOltauMua tr rvrHu- 
■iua kirpimo. dMt*nlnc tr riurtmo 
rkyriua. kur ki«kvlcu»» sauna fftroa 
prakuto tolitolBtaraM.

VMom Mūvimo akrrtiMM malinoa 
varomu* olektroo J1««*.

KvIHiomo klakruma autu Nla k». 
tuno Mitra, auna ir ar raharala. pa- 
•murdo Ir pkalkalMtt dei MėSO-

Fononu daromi** votie tnleroo. vi
sokio run-UK tr CydUo tl bo< kurtau 
•indu knyctML

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

•. 5'. Iv.., Voūvjav

3*o n. statu trmrrr. chicago. 
Kampo lako 8V. ant 4-tu lubų
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Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgai Street

I CHDOAGO, nJAMOU 
TetetoaM Tarta buza

ValMdaa; — I IU 11 U ryto: 
* po p:»Uj Ikt « vok. Nadtoo- 
tn» nao t UU • r*L vakar*.

X :—«
DR. G. M. GLASER

Prakukuoja 2» metai 
OrtMu, SU* So. Moe**<i St.

Kert*- 32-ru SE. Cblfflco, III.
8PEC1JALISTA8 

Moteriškų. VrrOkų. taipgi chro- 
nliltų lirų.

OFISO VAUANnOJĮ: Nuo 10 ryto 
iki S po plato, nuo t Ud * valan
dų vakarv

Scdviininb! nuo * iki t po pia*. 
TelefooM Tarta «»7

fe—

b

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentista* 

I0UT So. MtctaCMi. Arm* 
a **>■<, tu 
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Šiandie, balan- 
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galima pasiskuityti laikraš
čiuose.

• KUN. DR. V. BARTUŠKOS RAPORTAS.
TMnotsr Amer Tn f veikta* T.iotirvin Binto Kartas
rybai, kuri jj 1917 pasiuntė ją

atstovauti Sveicų orgnni-
- racijose.

Anot įgaliojimo, kurį apturė
jau iš Amerikos Lietuvių Tary
bos, nmn, žemiau paprašiu
siam, buvo įsakyta stoti į visas 
lietuvių organizacijas, veikian
čias kaip politiko*, taip ir lab-

Veikimas Taryboje.

Pamatai ftvoicariškiai Tary
tai buvo padėti 1916, kuomet' 
Amerikos Delegatai, Lietuvos, 
Rusijos ir Užsienio lietuviai 
buvo susirinkę Lausannojc tau
tų konferencijos meta. Toji Ta-

darytės tikslais. Taip aš ir pa
dariau. Nuvažiavęs I^iusannon 
tad vasarą radau ten veikian
čias sekančias lietuvių organi
zacijas: Augščiausios Tarybos 
Delegaciją, Lietuvių luforuta- 

: rijos Biurą ir pašelpinį “Li
tuania" Komitetą. Likau vice- 
UllUuiiiiąiu Į UI j UUS.il JulUJ U> U 

nariu “Lituanijos.” Išgavus 
lietuviams dieną nuo ftv. Tėvo, 
tapo suorganizuota “Pildoma
sis Lietuvių Komitetas, nuken- 
tėju.-tans nuo karo šelpti.” To 
naujo pnšelpinin komiteto li
kau vice-pirmi ninku. Pirmais 
mano Sveicuose buvimo mčne- 
fiiąis, visą laiką pašvenčiau 
Biuro. Tarybos ir Pildomojo 
Komiteto darbams. Kadangi 
pradžioje kovo mėnesio lenkai 
ir vienas liet nvis įskundė visus 
minui organizacijose veikian
čius asmenis Ententos Amba
sadoriams Berne vokiečių sim
patijose, tai ir man, Amerikos 

Jiotnvių atstovui, nepavyko iš
važiuoti iš neutralės ftveicų 
žemės į kariaujančias valstijas 
su politikos ir labdarybės tik
slais. (Skundo kopiją turime 
musų žinyboje Sveicuosc). Tos 
ant uia.-ų mestos dėmės nega
lėjome nuplaut net musų prie
šingu vokiečiams įtikimu. Čia 
turiu pažymėti, kad ftveicuose 
veikusieji organizacijos nariai, 
Lietuvą 
karte ui

} vokiečiams; valdant, 
idė'kii rt o $ri

sti turėti su vokiečių Berne at
stovais kokių tokių mandagu
mo mantikių, kaip ve, prašytis 
jųjų persiųsti pinigus, taškus, 
vizuoti pasus važiuojant Lietu
von, etc. Bet man ir dar vie
nam draugui nebuvo leista tu
rėti by kokių suntikių su vokie
čiai*. Aš tai sąžiningai išpii- 
džiau ir laikiausi nuo jų atstu.

Kuomet musų leidžiamuose 
komunikatuose laikraščiuose. 
“Pro Lituania,“ “Lilbiivii’e” 
ir kitose musų biuro išleistose 
knygose būdavo skaudžiui už
gauti vokiečiai ir jų nelemta 
Lietuvoje politika, Jai organi
zacija takto žvilgsniu visuomet 
mesdavo kaltę anf manęs, ku
rio, anok jų, nebuvo galima su
valdyti, kaipo Amerikos atsto
vo, Šelpiančio minėto* lietuvių 
organizacijų* pinigai*. Būda
mas Lausanoje taveik vienas 
redagavau laikraštį “Pro IJ-

ryta, spalio mėnesyj, 1917 m., 
i buvo užtvirtinta Lietuvos Ta

rybos ir jai duoti platų* įgalio
jimai varyti Lietuvos politiką 

i. užsienyje. Lietuvos politikos 
paimi tas buvo išgauti Lietuvai 
pilną iH'priklnusomyta. ftveica- 
rijos Taryta ištikimai stovėjo 
abi lųa pupinius n uiekuuui ne
nusidėjo nepriklausomos Lie
tuvos idėjai. Tuom tikslu jinai 
pagamino mcmnrijajn, kuri 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 spau7xlinami opci
jose “Pro Lituania.” Lietuvių 
Taryta Lausannoje nesutiko 
su vokiečių siūlomuoju projek
tu sudaryti iš lietuvių taip va
dinamą “Vertrauen Rat’t'a.” 
Tai pavyko pasiuntus Lietu
von tris delegatus sutverti da
bartinę Lietuvos Tarybą, kur. 
nuo pat pradžių stojo kovon su 
okupacijine vokiečių valdžia, 
kuriai iki karo pataigaj vokie
čiai nevelino beveik nieko veik
ti, uedavė pinigų, ir trukdė jos 
pasirįžimą imti į savo rankas 
valdžią. Datartinė Lietuvos 
Taryta, todėl, nebuvo ir ifėra 
vokiečių padaras, tat tikra, iki 
Staigiam. t Sęiinui, Rietuvių 
atstovybė. ^veicariškė Taryba, 
ir aš jos vice pirmininkas, ne
išėjo iš savo kompetencijos ri
jų ir Lietuvai valdovų nerinko. 
Kas teisybė, jinai buvo asme
niškai pasipažinus su Ispanijos 
Infantu, bet niekuom uesianga- 
žavo. Prie Urach’o išrinkimo 
jinai niekuom neprisidėjo, 
l'racb’ą išrinko Lietuvos Ta
ryta 16 balsais prieš keturis, 
oje valandoje, kuomet Lietu

vai gręsė pavojus iš vokiečių 
»usės būti jjęikergtai prie prū

sų Inš prie saksų. Uracho iš
rinkimas, tai Lietuvos nepri
klausomybės gelbėjimas, bet 
ne jos pardavimas. Vokiečiams 
Jracho išrinkimas baisiai ne
ištiko, ir tuomet kįlo jų spau

doje dideiiaiuias trukšmas. 
Esant Lietuvos Tarybai provi- 
sorg Lietuvos valdžia, ftveica- 
riškės Tarybų* pri«JeryBtė bu
vo vbu kuom ją remti ir jos ak
tus. Lietuvos vardu padarytus,

i---------

P-as Mikalauskas Su Savo Šeimyna.
Vargonininkas Kleofns M i-linui tos laimine*- vnlnndm* 

aalauskas ir jo scimy nu išva
žiuoja į Lietuvą.

K. Mikalauskas, ftv. Antano 
parap. vargonininkas, Cicero, 
III., ištarnavęs čia septynis mo
tus, dabar su šeimyna grįžta į 
tėvyne.

Septynėta metų atgal, caro 
despoto laikais, susipainiojus 
K. Mikalausko gyvenimo aplin
kybėms, su širdgėla prisiėjo 
apleisti gimtasai kraštelis. Su
grįžti nebuvo vilties, nes caro 
dvigalvi* aras išskėtęs aštrius 
nagus—laukė jo...

Dabar., .dabar grįžta į lais
vą, nepriklausomą Lietuvą. 
Girdi niatušė ir tėvelis apie su
grįžimą.sūnelio. tiek metų lau
kiant. Trūksta žodžių išreiški-

KHllU Vd V4M UUilIlbl.s VUlgUlb 
ir |ialnimn po savo gimtiniu 
stogu.

Grįžta tėvynėn, tat jnn no 
vienas, o su žmona ir dar par
veža Lietuvai dovanų jauną po
relę; eundį f'ealvvą ir dukrele 
Augeniją.

Apie varg. K. Miknlntakn 
darbuotą lm sprendžia patys 
eiceriečiai. Pagerbimui jo iš
leistuvių rengiama viešas va
karas su išleidimu naujos smui
ko*, kuris bus_' 
džio 30 d.. ftv. A 
jos svetainėje.

Laimingos kelionės prakil
niai šeimynai.

Draugužis.

įmetus. Tų musų darbų vaisiai 
buvo tie. knd parašyta keli de- 
sėtkai tuksiančių laiškų, at- 
s|<auzdinln apie Lietuvos var
gus |M*nkiomis kalbomis bro
šiūra ir jinai tuk slančiai.*, eg
zempliorių pasiųstu pniĮiagan- 
dai. Per Pild. Lietuvių Komite
tą supažindintu katalikiškajai 
pasaulis su IJeitiva, jos var
gais ir jiastangomis. Moralė 
lietuvių dienos nauda buvo be- 

j galo didelė. Nemaža pagelbėta 
‘Lietuvai ir medeginini. -Nors

musų sostinėje Vilniuje. Tenai 
pirmutinė demaskavo Prolotą 
Michalkevičių Ryme, ir nors 
Rymas nenorėjo karo metu at
mainų Lietuvoje daryti, liet 
galutinni sutiko su musų nusi
statymu ir paskyrė kun. I)r. 
Matulaitį Vilniaus vyskupu, 
ftveicariškė Taryta rūpinosi 
Vilniaus univerritatė* išgavi
mu, taf vokiečiai, turėdami sa- j 
vo pienus, trukdė darbą ir jo 
realizavimą.

Per visą mnno atstovavimo j jar toj dienoj surinkta suma 
mnn nrisiAin rlmia* knrtu ...... - . • _ t * • . •laiką, man prisiėjo daug kartų 

sueiti į pažintis su Ententos 
ambasadoriais Berne ir su 
ypatingais anų šalių pasiunti
niai* Šveicarijon. Prieš juos vi
su* gyniau lietuvius nuo lenkų, 
rusų ir vokiečių, ir net išsidir
bau sau jųjų akyse radiknlatm 
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 riša 
t&i, kas galėjo atkreipti jų akis 
į musų nelaimingą tėvynę, nar
dančią po vokiečių jungu. Kas 

e<R«»X*» 44•*«« *»«e**«

nevisai jMiaiškėjo. tat jau šian
die musų žinyboje yrn per l1.į 
milijono frankų. Kas to komi
teto nuveiktais Karimi* rūpina
si. lai paskaito laikraščiuose 
atskaitą, paskutinėmis dieno
mis tilpusią.

Nežinodamas ir jjo šios die
no* kokių priežasčių delei ma
no atšaukė Amerikos Lietuvių 
Taryba pradžioje 1918 metų, aš 
pasilikau darbuotis visose virš- 
minėtose orgnnizncijose. Nega
lėdamas grįžti Amerikon pa
baigoje 1918 metų, nuvažiavau 
Lietuvon ir iš ten atvykau ML 
Carmelin, savo buvnsion parn-

Oleomargarine
IEKVIENA diena skaičius šeimininkių auga 
vartojančių /mmOmT Oleomargarine dėl stalo 
ir kepimo — užtat, kad jos supranta io geru

mų. ihe Armour Ovai Labei ant pakelio rcis- 
kla, kad geresnio negalima išdirbti. Ryšis ir c- 
konomija rekomenduoja ją.

pristatys tau.

Pirk šiandien.

*3

KLAUSIMAI IR ATŠAKI 
MAI.

VaUbaienkll* kuri* 
i«ima abejojimų 
Ii pirkimo.

Tavo krautuvininkas

«•<•**• • • *■« ovcKAiA MtiVv

pasiųstas Uracho išrinkimo ak
ta* Entanto* valstybių atsto
vams, lyginai kaipo buvo siun
čiama žinia apie Lietuvos Ta
rybos sudarymų, vokiečių Lie
tuvoje žiaurumų gvildenimas 
tos pnl Tarybos mums prisių
stas, lenky neteisingų preten- 
sijų kaslink Lietuvos isrodinė- 
jimas, nuo Rusijos atsiskyri
mas ir tiems panašus aktai. Aš, 
kaipo Amerikos lietuvių dele
gatas, jausdamas save Lietu
vos sunom, žinomas daiktas, 
negalėjau protestuoti prieš te
galės Lietuvos valdžios žiup
snius, ir iki galui mano atsto
vavimo tų tonų 'Stiklinai iŠlai- 
Irian ftvoimrtMlrA T’i»r\’ta nArs 

niekuom nusidėjusi Lietuvos 
Tarybai ir ją visuomet gynė 
prieš vokiečių ir Ententos pa-

apie Su. d!:., guta*rniją, apie 21 
Amerikos lietuvius, 31 apie 
Lietuvos spauda ir draugijas. 
Taip gi man buvo pavesta po- 
lemižkoji dalis darta, su prie
šingais Lirtttros labui strai|>- 
miais, tankini pnsirodydavu- 
riaia’lenkų. prnnrnzn. vokiečių 
laikraščiuose. Tie visi atsaky
mai būdavo siunčiami tiem* 
pat laikraščiam*, kur tie šmeiž
tai tilpdavo, ir būdavo atspauz- 
dmti vėliau musų olicyose 
‘Pro Lituania.’ Ypatingą kovą 
reikėjo ve*ti su prof. Bruckne- 
riu Berlyne ir admirolu Bieu-, 
dimer Paryžiuje, kuriuodu ta
vo tyčia lenkų pasamdytu, kad 
t<-ršti liehivin vnrda: nirmn«--k- * • • •
ce.utraK«*e valstijose, o antras 
pas ententą. Biuras leisdavo 
po 3-4 komunikalus savaitėj -_____,_____
keturiomis kalbomis apie Lie-i sikemninras. Tą galima doku- 
tuvą. \ i-n.i inkarpo* apie Lie- *•'»»»•«*«•»• n«nrt«w»n
tu.*ą. kurios riekia šimtus tuk-; 
siunčiu, vra sutvarkyt<»e pagal

mentaliai prirodyti. Gindama 
Lietuvos nepriklausomybės
ftveirariikė Taryta palaikė 

Galutinai iųijr nn- .lietuvio kandidatūrą

sėt f aso mmsiki »u«vjMM wmm« 
nešimų su mane pasiuntusią 
Šveicarijon Amerikos Lietuvių 
Taryta, bet tame nėra mano 
kaltė. Mano visus raštus kon
fiskuodavo Ententos cenzūra. 
Mano daritą Lietuvių Tarybo
je Kirtau kaip geriausiai iš
maniau. Paskelbtų Lietuvon ne- 
priklausomybę Lnusannoje, ku
rią skaičiau pirmutiniu iŽLictu 
vių Tautų Konferencijoje 1916 
m., ištikimai gyniau prieš visus 
jos priešus iki galui ir galiu 
šiandie drąsiai sakyti, kad man 
prikaišiojimas Lietuvo* parda
vimo vokiečiams yra nedorų 
žmonių veidmainingas prasi
manymas. kuri jie negalės iiie-' 
kadnn dokumentaliai prirodyti.

Kadangi mano įgaliojimai 
siekė ir labdarybės, tai Lau- 
sannoje įstojau į komitetą nc- 
laisviams keipti “Lituania,” ir 
išvažiavus kitiems Pildomojo 
Komiteto nariams, sykiu su 
Daumantu dirbova tos organi- 
sarijos darbus per ištiiAis 1917

pijon.
Teikdamas šias nors trum- 

pas mano veikimo Sveicuosc 
A. L. Tarytai žimaa, esu pasi
rengęs duoti platesnių paaiški
nimų ypatingais klausimais.

Buvęs Amerik'Ui Lietuvių 
Tarybos ir jos pasiuntinys Eu
ropon,

. (jmsirašo)
Kun. Dr. V. Bartuška.

Užkrečiamo Ligos.
Būtybę užkrečiinnų ligų ra

portuokite sveikatos of: ievini.
Greitas suradimo* epidemi

jos geltas kovą prieš ją.
Platinimas epidemijų nerei

kalinga.
Nesunku surn-ii bgų prieža

stį.
Visuomet galime panaikinti 

puiuuiiiią ligų.
Atsargini gydvkit ligonius.
Po epidemijų difterijos, 

Skarlatinos ir lt. <iezinfektoji- 
mas kambarių yrs Imtinai rei
kalingas.

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 Wert 71 rtr.. New York, 
u. t ’ - v * •

• n

Lietuvių Tautos Pradžia.

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

Benediktas Labuckas:

Atsakymas. Kaip visi žmo
nės, tnip ir Lietuviai yru kilę, 
pirmiausiai, iš Adomo ir Jic- 
vos. Nerti žinios kaip senas tas 

I laikas. Nojaus laikais tvanas 
išnaikino visus žmones. Iš tos 
neluimės išliko tik Nojus, jo 
pati ir trys sūnus su marčio
mis. Yra labai tvirtų ženklų, 
rodančių, kad Lietuviai yra iš 
antrojo sūnaus, būtent .lafet’o 
giminės. Nėra nei mažiausios 
žinios, kaip Lietuviai atkelia
vo į Nemuno apielinkę pas 
Baltąją jurą. D-ras Jonas Ba- 
sannvyčius spėja, kad jie ke
liavę |M*r Mažąją Aziją, knd 
ilgokai gyvenę Trakuose, kur; 
dabar gyvena bulgarai pas 
Dunojaus upę apie Balkanų 
kalnus.

Pirm aštuoniolikos šimtų 
melų Romos raštininkas Taci
tus rašė, kad nnt Baltosios Ju
ro* krantų gyvenę Aisčiai (lo
tyniškai Avelis). Spfjama, knd 
jie buvo Lietuviui.

Tikrosiom žinios apie Lietu
vius, Ijitvius ik Prusus prasi
deda npio vidurį dvyliktojo 
šimtmečio po Kristui.

Apie Lietuvoj praeitį ge- ’ 
rinuria yru skaityti knygoje: 
“Lietuvon Istorija.“ Parašė* 
Antanas Alekna. Praplatintoji 
laida. Kaune 1919 in. ftv. Kn-1 
ziiuiero Draugijos 252-as Jei-! 
dinvs pn*1. 2634-VI ir ketnri 
s|»nlvijoti žemlapiai.

PINIGŲ NEPASTOVUMAS.

Klausimas. Sekant lnikraš- 
čiuiuc pinigų kursą pasirodo, 
kad jis kasdien mainosi pul- 

(Pabaiga ant 4 pusi.).

<
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JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas

M DU. LA HALLK HTRt-KT 
OrTMtmo Tai. Humboldt »T 

Vakarai* MII W. |J-nd etreet 
Tel. Rftckereli' «»»>

* CHICAGO, ILL.
-•
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IŠNAIKINA
J o. Išalkinu
f.iurk^a Pvta* Tsiukimua Va*»dc- 
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TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Kaino* kurion pritinka klokvln- 
nara k Geniui. Ovarantuojamo kad 
eutauplnalme jums Iki 5«%
ant kiekvieno pirkinio; nokurle 
dalykai tnaklau nesu vholnoale 
kalooa

Vvru Ir taiinu valkvnn ntavi 
drubuilal padirbti ant ufauikymo 
bet neatalkauktl ei u tai Ir overko. 
lai eu d trieilei* 
Ir kitokio aiyliaua 
I*amatykitn tnuau 
atutu ir overkotu 
»:o, mi &o, m 
Siutai po M5 iki M$. Molinos vii- 
nos siutai po MB iki MO. Valku 
siutai Ir overkotal t*.50 ir au*ft- 
člau. Vyru kelines S*. Ir augtėiau. 
Mellnoe puevllnee kelines l’.SO Iki 
ItT 60 Specilolle nuoMmtis 5% ant 
kiekviena pirkinio alunCiamo , 
Europa.

Atdara kiekviena diena Iki 0 
vai. vakare Sulm tomis 10 vai. Ne

daliomis iki C vai. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

Ir be, for fitung 
M!50 Iki MO 
apecllnte eile 

po <15. 17.50. 
Ir MO. Juodi

FARMOS z ŪKĖS.
Jnn dldllumn* net nuirtojo viltie* 

■kad n abu* atpiclntna pnųtyrenltnaa 
Ir bevelk tlcen. nan net pati vyrlau- 
aybe murtajo darbavud necal.'-doma 
■uraati būda. Kg galima daryti kad 
to Ikvensu* yra ūauz Įmonių kad 
to nekenčia ku»-rl ucl farmerlal 
ne* farinerlal nesmerk* malato bet 
da parduoda ut kg Katinam cčra 
kaina ir mu*ų turtas aura kasdien 
Ir mn« turim i ink* t na ryvenlmų noa 
nesigirdi aimanavimai tūlei Ger- 
blanilejle tautiečiai jei kurie norite 
rantau* ryvcnlmo tai Inayinklt aau 
farmn bet kur Kalinta *ura*U f»ra 
vieta ne* reikia tarma taip rinkti* 
patinkama kaip kad velkina* reny- 
darna*!* verti o renka*! mergina Jei- 
ru tarnai* nualpirkal kur forma o 
putam nebūni uąrnnėdlnta* lai yra pa 
lyginimą* gyvenimo kad apalvedu* 
bloga pačia taigi mea paurrtm kur 
galima auraatl tinkama vieta ugi kll- 
rhtgnno lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim aualvienljlmu* Ir drau- 
gyatč* ir parapija* Ir vlaoklu* pa*l- 
llnkamlnlmu* mu*u kolonijoj Jau y- 
r* ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mo* aavo tarpe turim viaokių 
matinarljų kaip tai iemdirbyrtė* 
malinu. Intlnų rnajunų automobilių 
Ir taip toliau. Jau me* neprivalom 
kreipti* prie avetimtauflų reikale 
kad ko kam pritruk*!* me* paal- 
golbrtlm vien* kitom riet rt’ollintau- 
čial rtebevt inatldaml lietuvių darbi- 
tuma ūkininkavime kad* lietuvi* nu- 
atperka forma tol J pora motų jau 
ta* narna* atrodo daug kilok* me* 
panelriaiijame kad ko datiKlauaia do
rų Ir dartAčių tinoniu atvoiluotų tr 
čia apsigyventu pa* mua. Gerbta- 
mln kaa norėdami pirkti ūke krelp- 
kitle* prie dorų Irtcialnru įmonių o 
no nrla iknai.di.tntu arentu kurie ne 
patirta Dievo ne rrlnto tik doreli 
taigi krelpkltiaa prie Av. Antano 
Draugy*!**. Cuatr-r Mtrblgan kur 
vinį dori Ir teimngl ūkininkai pri- 
klauno me* turim tam ttkalu n tin
ki rta kominlja kurt Juina pa tarno u* 
Ir po laiku neaakyai. kad agentai 
apgavo ant 1560 ur daugiau kur 
tanklauaia taip ataltlnka. au daugiau 
InfurtnacIJu kreipkite* tuo nJrcau:

ŠV. ANTANO DRAUGIJA
Custcr, Michigan.

c-o Kaz. Daunoras

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



9 DRAUGAS

BLOGO SKAITYMO AOaA.
likea*, liuobkis.

Jaunas vaikinas vardu Pranas N. buvo tikinti.* katalikas ir 
gražiai apsieidavo. Atvažiavę* iš Lietuvos j l*hila<li*l|4iią, ji.- 
apsigyveno prie So. Front sl. Tnupimlmiin* pinigu.* ji.* joido- 
rini susidėjo arti 2(MX) dolierių.

Tų pajutę pasaulio lygintojai susitarė jį sulyginti su gir
tuokliais plikiais. Pradžioje jie jam kalbėjo. kad pasaulio tvar
ka esant negera. .Jam nelabai tikini jie nuolat atkartodavo, 
kad skaitytų tuos laikraščius. kuriuos tie nenaudėliai vadino 
“darbininkiškai.*." Jiems nerūpėjo Pranui gyvenimų page
rinti, bet rūpėjo, kam jis turi daugiau pinigų už juos.

Ant iH'dicvi.-kos meškerės jie užmovė darbininkišką slie
kų. Darbininkui .*u socijalizmu taip gera, kaip sliekui Luti už
mautam ant meškerės. Bet Pranas N. to nesuprato. Pradžio
je serijai is tų laikraščiuose jisblnr žiūrėdavo kas rašoma apie 
...irbininkus. tai nvpraleizdavo neskaitęs nei pliauškytnų prieš 
kunigus ir tikėjimą.

Trumpu laiku namiškiui pastebėjo, kad Pranas jmrėjęs iš 
darlm ima nesvariai pliaukšti. Tai Imvo pirmieji ženklai, knd -o- 
cijnlistų apšvieta prigijo jame. Veikiai Pranas jau. nebexkai- 
lydavo .*<* ijalistų laikraščiuose kas yra apie darbininkus, tik 
šnekėdavo, kati nėsą Dievo, Šeimininkas bandė vaikinui pa
tarti, kad saugotųsi nelemtu draugų ir liautųsi skaitęs šlam
štus. Pranas Įiasirodė atkaklus. Jis sakėsi daugiau išmanąs 
už tuos, kurie nebuvo blogesni už jj.

Baimė buvo, kad naujasis socijalistų mokinys neužkrėstų 
šeimininko vaikus. Tą pa matęs Kurpus ir negalėdamas Pra 
no i»eršnekėti, pasakė jam pasiieškoti kitur vietos. Pranas iš
sikraustė.

Bekraustydiuua* daiktus Pranas rado savo skrynioje mal
dų knygų, šventų žvakę ir rąžančių. Išmėtęs tuos daiktus su 
panieka ant žemės, jis karčiai nusijuokė ir savo motina pavn 
dinų tamsuok. Motiną paž<*minęs, save pnaugštinv* Pranas 
išėjo laimės ieškoti ir apsigyvenu pas pasaulio lygintojus.

{namini įijus, šeimininkas fiakėlė nuo žemės numestąją 
knygų. Ji, tarsi, jam prakallu'-jo: “Tu nepnnickyk manę*.* dar 
aš galiu būti naudinga.’' 9

Persikraustęs jjus «<M'ijalistus Pranas veikiai prisirašė 
prie jų kuopom Trumjiai jro to posėdyje jis patyrė, kad kuo
pai trūksta pinigų labai svarbiems reikalams. Turėdamas 
kur-gi nepaskolinsi “darbininkų ająrynėjams.” Xe visus nei 
reikėjo paskolinti, tiktai šešiolika šimtų. Keturi šimtai dar 
liko Pranui.

Pasinslęs toki* geras viešiems reikalams, Pranas gavo nuo
širdžių prietelių. Bet tie. betarnaudami “darliiniiikams,” bu
vo “pašventę” visą savo turtą. Ir jie prašė Pranu paskolinti. 
Naujasis socijulistas skolinu. Jam beliko vienui vienas šimte- 
lis. ' ___

Pats Pranas jau nebebuvo taip taupus kaip jjirnia kol ka
talikiškose tamsylH'se gyveno. Paskutinis jo šimtelis nebėri* 
daugino, laimingas laisvės gyvenimas mat brangiai ataieina.

Pritrukęs pinigų Pranas paprašė* gerojo draugo, kad ati
duotų skolą. Drangas supyko. Skolos neatidavė ir dar ėmė 
Pranų pašiepti. Veikiai Pramik pajuto, kad ir kiti jo kalti
ninkai yra toki jait.

J Dievą jis nebetikėjo. Pinigo nelwt<*ko. Tai kam-gi gy
venti! Užbėgo Pranas ant antrų lubų ir šoko žemyn per lan
gą. Kriste nukrito, lx-t neužainiušė nei nesusižeidė. Pakilęs vėl 
užbėgo augštyn ir nebešoko, tik galva žemyn }>asilei<i<> kristi. 
Nukrito, susimušė galvą ir kruvinas gulėjo ant žemės.

Policijos vežimas paėmė nabagą ir nuvežė j ligonhulj.
djalistai džiaugdamiesi šnekėjo: “Vienas durnius mažiau. 
Dabar jam nereiks mus kvaršinti už pinigus.”

Tečiuus nelaimingasis jm» kelių dienų Jigonlmtyjv atsiga
vo, tik nežinojo kur nei kaip esąs. Patyrė tą istoriją Mciininin- 
kas iš South Front st. ir nuėjo j ligonbutj. Pranas putnatęs 
“tamsuoij kataliką” Inbai nudžiugo. Aprinkę savo gyvenimų 
tarp boeijnlisių, išdėjo savo nelaimę ir klausė, ką daryti

“Kaip norėčiau, kad kunigas ateitų,” pridėjo Pranas. Bet 
tuo jo kalba susinmiri . Nebvilties apimtas jis ėmė kartoti knip 
jis kunigus keikė, kaip jis šukė, kad juos reikia iškarti, bažny
čias išdeginti nr sugriauti. Nusiminęs šeimininkus ėmė ramin
ti. Avelnųs užuojautos žodžiui prablaivė ligonj. Jis įgijo vil
ties. Hi'iminniluis įtikriuo, kad kunigas ateis ir nieko nei.tme- 
unės. Pranas ir pats atsiminė kutulikų mokslą apie utguiią. 
Ašaros kaip žirniai ėmė ris’tis jam jht veidą. Jos nuritu nob- 
viities akmenį nuo Prano širdies. Jaunikaitis nurimo.

bleimininkus iš ligonbuėio nuėjo tiesiog įius kunigą j Kv. 
Kazimiero purnjnją ir apsakė viską.* Kunigus tuo bčgo į li- 
gunbutj.

Kunigu regėsio Pranas nesikėlė. “Kaip jis gal inan do
vanoti, kad aš ant jo tiek niekų šuekėjniif” mintijo ligonis. 
Jis apeivošė kniūpsčias, įsmeigė veidą į (Mtgalvę ir nesidavė 
įkalbinti. Kunigus kailiu meilingai su užuojauta, ligonis neat
sako. Gražiausi žodžiai, aiškiausi pavyzdžiai... viskas lyg į 
akmenį.

Ir kunigui nervui pailso nuo įtempimo. Ligonio gyvibė 
pavojuje, u čia prakeikta nebviltis. Mirtis ir pragaras taip ar
ti, knd net baugu daro.-i. Kunigus sėdėjo pas lovą ir laukė 
taip ilgai, kaip ilgai gulimu sėdėti ligonbutyje. Po ilgų tylėji
mų keliais atvejais lamdė prašnekinti ligonį, liet veltui. Galu
tinai kunigai išėjo iš ligonbuėio nieko nepelnęs.

Im’ jęs į savo kambarį kunigas puolė ant kelią ties krylium 
ir karštai meldėsi. Niekai! aiškiau jis i>**sijuuzdavu <-sų» liejits- 
gib prie žmoliių širdies, kaip įlakir. Niekad stipriau nesupras
davo, kad nusidėjėlių ntvirliiiuts nepriklauso nei nuo kunigo 
mokslu, nei nuo iškalbos, tik nuo Dievo malonės.

Perėjo kelios dienos, kol kunigas nurimo |s> šito atsitiki
mo. Nurimęs kunigus vėl nuėjo j ligimbųtį Prano atlanky ti »r 
vėl rado juodą pragarinę m-bviltį. Išguldo sveikata išrodė 
blofesnė. Gęjiu kunigus namo ir antru kartu nieko gero nejui 
daręs. Kugrįžęs vėl uicldesi.

So-

Švento Vincento a Paulo Parapijoje
Springfield. IU.. Yra Duodama

MISIJAf UH 

nuo 22 Balandžio iki 2 Gegužio, Springfield ir ii apie 
linkės Lietuviai pasinaudokite šia progai.

Klebonas Kun. L Kershevich.

=
=
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l’riisliiik'i gana daug laiku nuo šHvažudystčs dieno*. Žaiz
dos ėjo kns kart geryn. Pirmasis Prano šriminiiįkas vėl nuėji' 
jo aplankyti ir pakliiusė: “Ar buvo kunigai!”

Buvo,” atsakė Pranas. “Mariau ja sunkią, ja gražų vei
dą, girdėjau kaip mnn kalltėjo apie Jėzaus kančią, bandė prie 
mnnęs prisiglnusti. bet aš negalėjau žodžio ištinti. Kaip tarri, 
kad nš esu sakęs, buk reikią kunigus iškarti! Kaip aš jam tų 
pasakysiu i aki; f’* Tą ištaręs ligonis užsidriiKv veidą ir ėnn- 
verkti.

Ju lankytojas, p. Kurpus, eme aat’keu. “Brolau, Ui kly
sti. Kaip tu galėjei kunigo suknią nintjli, kad jis Ik* suknios 
atvažiavo pas tave. Jis išvažiavo piu> taye, knip tik aš jam 
pasakiau. Jis ncsiviTko suknios, o išėjo iš namą drauge >u ma
nim taip kaip stovėjo.”

••Nežinnu,” atsakė ligonis, “kas su manim yra. Tik žinau, 
knd kunigas negali eiti pas mane. Negali, negali! Velnią 
kąsnis aš; kam aš žadėjau kunigus iškarti.” Tą ištaręs ligo
nis vėl užsidengė veidą rankomis ir vėl ėmė veikti.

“Nebūk mažas, Pranciškau,” tarė p. Karpus. "Kunigo 
dar nepatarei. Jei vieną Imtum pakoręs, tai kitas tau duotų 
išrišinčj. Ką kvailai šnekėjai, tai no tu pirmutinis, ne tu nei 
paskutinis. Kunigams ta ne naujiena. Pats Kristus meldėsi 
už tuos, kurie Jj kalė prie kryžiaus; meldžiasi ir kunigai už sa
vo priešų. Jei netiki, išbandyk.” •

“Tomistą! Išimk mane iš ligonl^učio, išgelliėk iš nelaimės, 
priimk j savo namus, pakviesk kunigą!”

Karpus yrn geras žmogus. Jis pasižadėjo atsiimti jauną 
vyrą j savo namus. Pirma jis nuėjo pas tuos socijnlistus, kur 
Pranas buvo paskiausiai gyvenęs, turtą ir sveikatą praradus. 
Jie jMisirodė toki geri darbininkų privteliai, knd nenorėjo ati
duoti Pranu drabužių. Karpus ]»ursivpžė jaunikaitį iš ligon- 
laičio ir davė žinią kunigui, kad ligonis jau jo namieje.

Kunigas veikiai atvyko. Ligonis gražiai atliko išpažintį 
ir priėmė Nvencinusią Sakramentą. Linksma* ir šviesus buvo 
kunigo veido# išeinant iš ligoniu kanilMirio. Pranas tuom tar
pu karštai meldėsi. Jo akyse buvo ašarų, bet tos jau buvo 
linksmius, džiaugsmu ir ramybės ašaros. Pranas jau vėl jautės 
žmogum.

Kunigui išt*jus Karpus pada' ė Pranui ju maldaknygę, ro
dančių ir švęstąją žvakę, tuos visus daiktui, kuriuo' Pranas 
buvo išmetęs iš savo skrynios ir išvadinęs prietaiuis. Kaip 
džiaugsmingai jis juos priėmė ir kaip meilingai su jiagarba 
pabučiavo!

šeimininkė to nematė. Vyra* jai pnsukė atidavęs tuos 
daiktus ligoniui. Ji tarė: “Negeru padarei; jis silpnas, įmina 
tęs tuos daiktus gal tuziną gauti ir susimaišys jum protas.”

Ligonis išgirdo tuos žodžius ir tari*:
“ Dabar mano protas jau nesustmaišjs, Lik at*dVdwv« Su

mišęs buvo mano protas, kad aš prie sucijnlistų pristojau."
Namiškiui susirinko ligonio kamlmryjv. Bet Pranas juos 

papras*, kad paliktų jj vieną ]>asimekti. Dvi valandas jis mel
dėsi. Po to.jmžiurėję namiškiai rado jj b<*klupant ant grindų.

Pranas dnlsir išgijęs. Dviejų tūkstančių dolierių jis nels*- 
turi, Is-t žino, kad no socijidistai yra dnrbininkų prieteliai, ir 
knd nereik skaityti oocijalistiškų laikraš<'ių. Brangiai vaikinui 
ta žinia atsiėjo. Kad nors kiti pasinnudutų jo prityrimu.

Vį/alanfi Šakelė.
. - - — Jlai- =

KLAUS1MA1 ir ATSAKYMAI

(PulMiign nuo 3 pusi.), 

dumti* ir kildamas. Kodėl taip 
yra! Kas turi teis; jų kainą 
dauginti ur mažinti?

nigais. Kokiomis sąlygomis jie 
muiito vienos šalies pinigui* i 
kiton, tokių prisilaiko visi l>an 
kai. Tas ir radiua.-i pinigų 
kursas.

® *»!♦••** *%*-•* l«««1

Net septyni ginkluoti plėšikai 
inėjo Kir*t Nntionnl bankon, 
Snndy Springs, nužudė ban
ko* direktorių, kitus darbinin
kus uždari* geleži n ėn npsaugos 
kelnorėn. paėmė $4,500 ir pa- 

I bčgo atriomobiliii.

Žingeidus.

Atsakymas. Auksinių pinigų 
kuino* beveik visada yra pn— j 
lovius. Mainosi tik poporinių 
pinigų vertė. l’uperinis pini
gu* yru tarsi paskolos ženk
lus. Jeigu kokia nors šąli.* tu- Į 
rėdamu šimtų milijonų dolie- 
rių vertės aukso, išleidžia po- 
porinių pinigų 110 milijonų 
vertės, t ui jos j>ojM.*rinis dolie- 
ris pasidaro tiktai 90 centų 
vertės Jei ji pankui tų 10 mi
lijonų perviršį išperku, tai jos 
dofieris vėl gnuna pilnų savo 
vertę. Kartui* poperinis pini
gą* brang-1 a ir atpingu <lel 
kitokių priežasčių padauginan
čių arba iiamožiimncly vieApa- 
tijo»- turtų. Taip Vokietijo* 
ppperiniai pinigui smarkiai nu 
smuko deltų, kad ji prulnimč-' 
ju kary ir guvu mokėti per- Į 
galėtajam* dideliu* atlygini ' 
mus. Kiekvieno* šalies didieji1 
piniguočiai turi savo susirin
kimų vietų ir tenai mainosi pi-.

IHHIIIUHIlHHUHHUmHUIIinUHiiUUIHl

LIETUVIU ŪKININKŲ 
KOLONIJA.

Atvažiuok i Vilas Cuunty, 
IVisconrin. ir nusipirk ūky unl 
lengvų i'iitokest'ių; klimatas 
ideališkas, kelini geri, turgu 
užtektinai; Ežerai, Upės, šal
tiniai, Gera žeme ant kurio* 
galima h.aiųjyti iki 230 buže- 
Ilsi K s ei r iet •n Immvji

<■ oyy------- • * — — *.
kapitalų. Didžinuria 1 dėtuvių 
Kolonija A menke, D»d pilnes
nių infonnucijų ir uploikymo 
kningutes dykai adresuokite:

SANBORN lt COMPANY, 
Savininkai

53 Santara Building 
EsgFe liver. Wisc

PRANEŠIMAS.
Jau prirengėme ir tuojaus 

spausdinsime lietuvių kalboje 
‘ ‘Amerikos KftUtiką Vyskupų 
Ganytojiško laiiko ištraukas ” 
kurias buvo skirta skaityti vi
sose katalikų bažnyčiose.

SmiuuiinRim* tiak kiek itin- XX23M * 
pusėtinas skaitlius kunigu už
sisakė arba da užsumkys. Pra 
tame tat pasiskubinti su visi- 
sakymais tos knygelės.

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

ui
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*£oery Pictare

Ar Pavasaris Randa Tavę
Nusilpusiu?

AR jauties nusilpęs, pavargęs; ir nenorias dirbti? Ar nuolatai skauda tau strėnas, 
galva ir duriančius skaudėjimus strenuose? Ar pa vasari j a jautiesi senesniu ne
gu esi? Iufluensa 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. Dėl grei
tos pageltas reikia gauti užtektinai pasilsio, miego ir pasimarikštinimo. pradedant 
vartoti DOANS KIDNEY PILLS. Doan’s pagelbėjo tūkstančiui pagelbės ir tau. Pa
siklausk savo kaimyno;

Skaityk ką šitie žmones sako:II

m vo PAVARGT* uc 

SERGANTI.
4

DUAK*8 FAGk-IJiEJO.

Mr*. F. Moli. 411 itale St . 

ta*ttu>«. Mirtų tako: "A* vi- 

auotnct tort-jau akaurtrjiiiia e|r«- 

near. vlenomot Jaoči«UMf nuaU* 

puai PradĄjun nkattjĮi apie 

l>mn*a Kldtioy Pilta n mari a u 

pauiArlntl Jaa tr itanrtlr d> tau

ri uo»l, kad imliu tvirtai «ak>-- 

U. kad Jo* man jiucelucjp.

Krank J. l-ttnka. anvlnlntac 
kalio* Midland. Taa.. oako: 
"MuSO aUvnoa v|*uoniet buvo 
•kauiloiiioa, *« Jaurtauel truatl- , 
pea ir nmiiutl* dirbti. Mano 
Inkstai dirbo nara*uhartaL Plr- 
nnauata a« pradėjau vartoti 
Ikmtui Kldbey 1*111* tai Kuboj.' 
būdama* kareiviu Jo* pa*«It>4~ 
Jo mnn ir dabar kuomet tik 
maliau, lu Kerai tuojau prade
du jaa vartoti o rcauitatal ut- 
tlfcrtntl. Taippat vartojau jaa 
būdama* l'hlllplnuoac aargaatu 
karei rijoj.**

NTKF^iUS SKAI DAMOS.

■ ■ 1 . ...................

‘ M r- John >*lutk«. Tx>nr 
Fratrir. Mina., mko: "Mana 
■tremia buvo italalai ■kuudume*. 
budufo kad |>u*lleak<tavau tol 
Itagukdavau ntaiUcaU. UaJV* 
mano il»uo«na< buvo ataudam* 
T^toua aortai maut kankinda
vo, aVAJkvdua būdavo nvpUė- 
davaa nal kvepuuU. btrt nuo to 
laiku kiwm»t pradėjau vartoti 
Lkana Kldtar Pili* jauetuoal 
irvalUa ir patariu vlaioma kurie 
krači* Kun alrenu ak*ud*Jlma 
J*a pani*«latL no* Jo* graita 
phKclba aut alkia."

JAU IĖtJO

IMi.lSH TI HI PIDI.I,E VEHTK

W«ii. Itooakj'. M4Įninku. ?M4r)ku krautuvo*. S* 
Hrlttau Str., TunksiuintiiM-k. l'cnnu. ūko; "Ai ktnU- 
juu per nvkuri laiku nuo ■drenų nkuud/JItno. Ai tik
rai Juui'UiurI kai|> *ur«klnta» nmlvjuu dirbti ituunla 
mu.no krūvų *uiityru«ina ir inkitai nwiirt»aiivo Kerai. 
Pntnt'Klnm Ikian. Kltjnry Fili* jau/uulal *rolkaa.

I'unnu Kuouky ta irfuteiiientu duvo lApknClo so. 
ISO) o Vneariv Iii i Jia *ako: "Ai noturrj^u nuo 
to laiku sroKoa vartoti |»oan. Kidner uitai kati tat , . .
■kuudtjltnu* ttauKtau naauBrm..** ,a*"° vmrbažcnklj wu parašu-'Vowiw

DOANS
Kidney Pilis

Gaunamos kožnoj aph'ekoj. 60c už dėžę. Foster-MiUburn Co., BoHalo, N. Y., Mirs.

*

“MEILES"
3-ttas NUM.

Km troulta mcU**, lai uiatasko ir nitai t u “Meile.** 
"Metlr** m tnclUauatua lt j«-alrtau*iua ik pualMpiu luOttaill*.

PHiALMKMATA MFT.UtS TIK SIMO.
"Majlė" uuubųi truulua »ūu« i-r^s ».'«*, ,,
Kaa ••MaJIjf ttyfcj svrakatto taa tw Jo* jau nocall gyventi. 
"MaUtal** i»rM«r« rastu kickvimo itviuvlv uatnu

Mate Mrrrt -MSUl.r.,“ . X»1

■



lJ Penktadienis
w ■■ ■■■—r^—•—

GRAND RAPIDS, MICH.

Bahndkio 18 d. L. Vyčių 43 
kp.. »u pagelba L. R.-K. Mot. 
8. A. 42 kp., statė scenoje dra
mų‘‘Kantri Alena.” Vaidini
mas ;>avyko. Artistai savo "ro
les gerai išpildė.

Svarbesnėje rolėse būvu šie 
asmenys: Alenu—A. Abromai-' 
tukė, Cies. Antonijus ir I’a , 
kuonijus—J. Bsnis, K ar. En- 1 
rika&—A. Maudmluu I’ržė—M. 
Vaičunieuė, KusigaikStis—P J 
Kanuurkat, Klarisa, Marijona 
ir Vežėjas—O. Kiilaitienė, Du-' 
gas—J. Dietinikailhų Vystu j 
pas—P. Kamantauskas, llan-, 
4Ulv—J. ^L'iiuUU&, -kliillj -1 
J. Dyrda, Tarnas—V. Anibula- 
viėiukė. Pasiuntinys—B. Juod- 
anukis.

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

Netikėtas svečiai.

laikant vyčiams mėnesinį 
susirinkimą, netikėtai atsilankė 
didžiai gerb. svečias p. M. Nor
kūnas iš Lavvrcnce, Maus. Jis, 
knijio vienas iš pirmųjų tvėrė
jų L. Vyčių orgaruoarijos, pa- 

,* pasakojo, kaip buvo sunkus 
pirmieji žingsniai, kiek kliūčių 
turėjo pergalėti. Bet, i»akė: 
"Su pasišventimu, nenuilslaii- 
Čiai pasidarbavus, pavyko pa
traukti prie A’yėių ir buvusių 
priešų, kurie dabar yra uolus i 
vyčių veikėjai.”

Toliaus sakė: "Kaip dabar 
linksma matyti musų veiklesnį 
jaunimą susispietusi j kuopas 
po L. Vyčių vėliava, dirbam 
Bažnyčiai ir tėvynės naudai. 
Kokį nudoaų įspūdį daru atai- 
lankiub į \7Čių seimų, kaip su- 
važiavę atsiuvai: daktarai, ku
nigai, advokatai, klierikai, pro- 
fesijonalai ir ]>aprė»ti. su pu- 
slotaju deliuiis, darbininkai 
sveikinasi kaip brolis su brolių, 
lygus su lyguin, kaip bendrai 
svarsto savo organizacijos ir 
tėvj uės reikalus. Apgailestau
ja, kad (os kelios dienos taip 
greitai prailgo. Žodžiu sakant, 
negali peraiskirti. Tai tokia 
tarjM* vyčių esąs draugišku 
mas."

Tojiaus patarė neniekbit sa
vo priešų, bet mandagiai su 
jais kalbėti. Tada paiuaty mu
sų muudaguiuą bei prakilnumų, 
nevienas paklydęs musų brolis 
bei sesutė, pamutę savo klaidų, 
grjž ant tiesus keliu, prisidė> 

*pric doto ir prakilnaus jauni
mo.

iiei-gi imuue neprimn prie 
vyrių koluų ištviriadių ir 
laukt, kad jie pasitaisytų; bet 
žiūrėti, kad jie pirmiau taptų 
gerais, dorais, o tada tįk juos 
priimti i savo tarpų.

Pagaliau* ragino rengti do
rus piuriJinkuninimus, vakarė 
fius, šeiminimus išvažiavimus 
(piknikus J.

Be abejonės, toji kalba ir 
gražus patarimai nepasilik* be 
vaisių. Už tai Grand Rapids'o 
vyčiai labai dėkingi p. M. Nor
kūnui ui ■tnilaalfyB^T <■

Daugiau tokių svertų.

OLEVELAND. OHIO
• J. . J I

Vakaras paminėti penkių metų 
<L. Vyčių 25 kp. gyvavimo 

sukaktuves.

J. B.

4 MTBRtiB • » AM Į* P* A B

A. PETRATIS & CO
Moriuaūe Bank

—wc*i iv trr n,5_jwswc«—
Eurofeam Amiricam Bupfau 
B *j«k* • Uaiv**^***

tvos AMl4<MAto 
ifu u 

1<M
Cnt. art fl>

t»CMO

O

Po ilgos ir šaltos žiemos mu
sų jaunimas parodė Ulcvdan- 
do pnhlikai, ką žiemos metu 
šaltais vakarais veikė. Vietos 
jaunimas per visą žiemų trių- 
8o, lavinosi, kud vėliau paro- 
’h'ti, jog nesėdėjo audčff ran
kas. bet pine Lietuvai liaurų 
vainikų ir kėlė jos vardų sve
timųjų akyse.

Balnndžin IM d. L. Vylių 25 
nftn'mAin nerdrin n»ctn pv- 

vąvuuo sumiki ules. Programų 
buvo plati ir publikai laimi pa
tiko. Sekančioje tvarkoje ji bu
vo išpildyta: 1) Overtnra 
"iHistspiel,” kurią grojo Tau
tiškas beįias, |io vadovyste p. 
K. Buriu; 2) kalini p. V*. A. 
Greičiaus, kurs plačiai nupiešė 
U Vyčių 25 kp. penkių metų 
gyvavimą ir darbuotę. Ant ga
lo ragino jaunimų priklausyti 
prie prakilnios jaunimo orga- 
uiracijos—Lietuvos Vyčių.

3) " J Laisvę Žengiant.’’ Vei
kalėlį vaidino kuopos artistai- 
įnėgvjai. Gražiai išėjo. Geriau
sia vaidino p-Iės M. Vaizboniu- 
tė, J. Skripkatrakaitė, p. A. E. 
Stankus, Rr Sadauskas. Kiti 
jr-gi gerai atliko savo roles. 
PtuilehėjHU, kad per vaidinimų 
dauguma žmonių net apsiver
kė.

Po vaidinimui kalbėjo klebo
nas gerb. kun. Vilkutaiti< apie 
Cievclando lietuvių pradžią, 
gyvavHnų, darbuotę ir prie ko 
šiandieną priėjo. Kalba buvo 
indomi ir visiems jiatiko.
x 4) "Byčių dvasia” eileė — 
deklemavo p. P. L’rbšaitis.

.5) L Vyčių choras dainavo 
“Vyčių himnas” ir ‘‘Gegužinė 
daina.” Choras buvo iššauktas 1 
atkartoti.

6) "Naktis” ir "Love, I < 
kave won you” solo žavėjau- I 
eini dainavo p-niH O. Pocienė iš 
Chicago. UL Ji taip patiko 
Clevdando publikai, kad net 
nuo scenos nenorėjo nuleisti. 
Iššaukimuose vis dainavo ki
tas dainas. Jai p-lė L. .Matulai
tė nuo' L. Vyčių 25 kp. įteikė 
pintinę gyvų gėlių.

7) “Lietuvos Vėliava*.*, eilės 
—gražini padekleinavu pjė O. 
Palubinakiutė.

8) "Meilės vairas” gražuti 
jiadainavo p-nia S. Greiėicnė, 
vienintėlė įžymiauam Clevelan- 
do solistė.
, 10 “ Merginų daina”, eilės 
dcklemavu p. I*. Urbšaitia.

11) . Antra kartu p-nia O. Po
cienė dainavo "Vai močiau* 
mano," "įleiskit j tėvynę” ir 
"Čhanson Provencale." Labai 
fiuikiai išpildė. Ir vėl buvo pri 
versta keletą dainų padainuoti. 
Dainavimo* p-nio**Q. Pocienės 

‘taip patiko publikai, kad po 
kiekvieno pasirodymo pusigirz 
Javo grinusmingi ranką ploji
mai. Ir ne veltui programų ve
dėjas, perstatydnniBM, pasakė, 
kad p-nia,O. Pocienė yra vie
na ii įžymiausiu dainininkių 
lurturių tarpe ir yra vadinama 
“hfoeįui* žvaigžde ” ligai, ilgai 
p. Pocienė* aUilankytua* ;»si- 
Lka cleiciandito jų aiuuuiyje.

12) "Kur bėga i&ešupė,” 
‘ * Viena* xudi» nešneka * * daina-
t—*,
r -t gv«|

Programą iižbuig* uhurns ir 
lamus l.ieiuvu- himnu.

Visa* programų būvu ©irai 
atlikta ♦ vyčiai. Imdami 
veiki tauriu jaunimo, cuorgin-

, gai prw jos rengėm- e
Per peukarius metus jaųni- 

_ mas—ryčiai aavo darbštumu 
r x i

1 daugel sykių pasižymėjo. O at
eityje, *0 stipresne viltimi, yra 
parirįžo dar daugiuu darbuo- 

t ties.
CIevelundo juunimns t u ratų 

daugiau domės kreipti į vyčių 
darbuotę. Kiekviemu turėtų 
priklausyti ir »ykiu veikti dai
lės srityje. Tauta šaukia, kad 
organiiuotumtM į nepajudina
mą katalikų tvirtovę, kad 
galėtuuu* atlaikyti pasikesini- 
iiius visų* musų piešų.

Tai-gi, darban I Jaunime, lai
kas stoti po vyčių vėliava.' Vie
nybėje g&lvbė.

Nemažinu .larbuojasi K«silą- 
vindammt ir 6v. Jurgio hnžnyti 
uis choras. Trumpu laiku išmo
ko giedoti gražias mišias, ku
ria* Velykų ryte užgiedoju* 
didelį malonumą suteikė susi- . . .

prof. J. Cižaųskui, kad virą 
energijų ir nepaprastus muzi
kos gabumus įdėjo į chorą, o 
taip-gi ir choristams už gerą 
laiinnuąsi. •

Dabartės nędėlioinis. atsilan
kius bažnyčion, smagu girdėti 
giedant puikini išlavintą chorą. 
Užmiršti visus vargus, u vien 
paskęsti žavėjančiuose akor
duose. Laimingi clevelamliočifli 
turėdami tokį muzikos mylėto 
ją. kokiu yra vargonininkit- 
prof. Čižąuskas. taip-gi ir kle
bonas kun. Vilkutaitis, kuris 
yra gabus muzikas ir didis dai
lės mylėtojas.

GARY, IND.

Svečias.

Vyčiai rengia koncertą.

Gegužiu 2 d. L. Vyčių 82 kp. 
riioras (kuris sykiu.y ra ir vie
tinės Mv. Kazimiero jtnrnpijos 
choru) su savu vedėju, p. A. 
šlapeliu. rangia puikų koncer
tą. O tas Gary’je retenybe.

Ne vien garūčiams. bet'chi- 
cagiečianis ir apyli tikinimus 
pravartu butų atvažiuoti ; šį 
koncertą, pamatyti vietines 
spėkas ir sykiu paremti. .Juk 
nepraeina nei vienas didelis 
ehicagieėią vakaras, kuriame 
būrys gariočią ttedalyvann.i. 
Tui-gi, visi kas gulime, virime 
koncertai!.

Koncertas bus Fruebvl Ąud*- 
turiuiu. Pradžia 7 vai. vakare.

' Pr.

CICERO, ILL.

Sekmadienyje, Indundžio 13 
d. nelaimė patiko dvi moteri, 
P. Tereikieuę ir Aleną T ruke
nų i tą. Jiedvi vakare ant 4U-Uuj 
uve. ir 12-4us gat. ižiipu ii gal- 
vakariu ir tuo pačiu metu va
žiuojantis pru šujį autmnulN- 
lius trenkė į jas. taip kad Ale
ną Trakėnai t ę truputį u|>daužė, 
o Pet. Tercikienę ant virtos už- 

fmu— .
Prt. Tereikienė (po tėvais 

P reik kaitė) buvo išmintinga, 
maldinga parteris. Veikimu 
idėjmeHC draugijose, yjiutingai 
Bridgeporte (kur ji pirmiau 
gyveno/, pMižyinčju. Musų 
tauta ir Iminvėin neteko stip
rins ramsčio, lurt graži; pavyz
di paliko.

Lai lengva jai bus si svetinia 
žemelė.

ROSRLAND. ILL.

Pr.

Jk-ju išv. Omu* tara* priuš- 
mrtinj suririnkūuą milėlioj. 
gegužio 2 cL 1D2»» hk. Visų 

psmpjb“ -‘fkyHr“1 
kumimK jr No. & Bus renkama 
nauja valdyba ir dorhiniuko* 
piknik'ii, kuri* bu* Gerdami 
Bark V. I23rd ir Mirhigan avr.

Visos narės inuhnieJritr atri- 
lankyii HiririnkiiiMn. Bus daug 
svariau dalykų avaratyiMui.

P. Susmaic raši.l

■

DRAUGAS 
---- ----------=

ERNESTO GALVANAUSKO' 

BIOGRAFIJA.
*--------- I

Gimęs 1S$2 m., Vubulmnkų 
parap., Birią npskrityj (buv. 
l’uuevėžio apslu .). 1902 m. bai
gė Mintaujos Realinę mokyklą 
ir išlaikę* kopk ursinį egzaminą' 
įstojo į Kulnų Inžinierių Lnsti- 
ttuą. Petrograde (Gonti lošti- 
tut Imperatrici Eknterini i!), j 

1!H*5 m. l'k (i.ilt.iiiaiiskar ala-1 
lyvavo Lietu' *.- revoliucijoj 
\osdanin« agitacijų ypač Pane
vėžio apskrity,! ir vadovauda- t 
mus tos apygardos valstiečių 
judėjimu. Palu vožiu apylinkių 
valstiečių nularimai vėliaus 
huvo priimti pnintitnn Valstie
čių Sąjungos, kuri susitvėrė 
Vilniuje didžtejo Vilniaus sei- , 
mo melu. E. Galvanauskas,t 
Kilti? liiliiv lilA’i
vo vienus pinmijŲ inicijatorių 
ir tvėrėjų Valstiečių Sąjungos. 
Po Vilniaus susivažiavimo. 
Valstiečių Sąjungos kno|xis 
pirmiausia sustvėrė tose Lie
tuvos dalyse, kuriose E. Galva
nauskas vurė politinį darlią. 
Reakcijai prftsi*įėjus 1906 m. 
pradžioj, E. Gnlvnnituskas bu
vo suimtas ir pasodintas Pane
vėžio kalėjimo n. kuriame išsė- 
įlėjęs 3 mta. pasiliiKisavo ant 
parankos iki teismui. Kadangi 
jo kandidatūra buvo ]>astaty- 
ta rinkimuose į antrąją durną, 
tai. dvarininkams ir pblieijai 
prašant, jam buvo pristatyta:** 
kitas apkaltinimas ir duotos 
įsakymas Teisingumo Ministe
rijos prokurorui vėl jį suimti 
ir neiinloisti dalyvauti Iw»m* 
rinkiniuose. E. Galvanausko 
draugai, J. Sruoga. K. .Matulis 
ir P. Žitkevičiui- buvo suimti ir 
nuleisti nuo 3 iki t> m. sun
kiųjų darbų bausmėm, E. Gnl- 
vanaa*kui-gi pi isekė išvažiuo
ti iš Petrogrado I- balandijon ir 
ten a ps įgyveni i savu motino* 
vardu, Žiikūui-kiu. Finlaudijoj 
būdama* nuo 19iX> m. iki 1908* 
m. Im* savu specijąlio mokslo 
darbų, p. E. Galvanauskai ra
šė fitraipnnius ir populiarias 
brošiūras visokiom)* islapyvar- 
dėmis, p*v. “.Imslkalnietis."

Dideliems areštams prasida- 
jus ir Fiidanilijoj, E. Galva- 
imuskas išiažįavu Belgu jon
Licgeo 1‘nivei sik*tan. kur bai
gė kalnų inžinieriau* ir inži
nieriaus elekt ro-tochniko mok
slus, ir iki 1913 m. darbavosi 
kuip iužiuierius Belgijoj. 1913 
m. pabaigoj buvo Serbų vai 
džius iškviestas į kalnų depar
tamentą, lx-t ntvnžiuvęs Bel
gradan įstojo Prancūzų keletos 
bankų konsorcijų koui{winijon, 
kuri skolino serbų valdžiai pi
nigus, ir tokiu budu išguro di
delės konet-M jog g<*ležiukeljų 
statymo, miškų eks plot arijo* 
kampanijos ai tovu kuro metu, 

astrams ir bulgarams už«'*inus 
čierhiją, E. Gai vunauskas turė-i 
jo trauktis su Serbų kariuoipe. 
ne per Albaniją ir J arnikai iii ją 
(Montenegp*). Tas pasitrauki
mas lęsėri 3 uiėn. laimi sunkio
je sąlygori*. Iš visos Ko ritą ka
riuomenės (apie 3(MHXXI) jinai. 
liko gyvy tik ii.ue 75.(XX). Kitu* 
sunaikino nada.i ir ligos. (Jalo 
savo kelionė.- miesto Skutari 
(Alltanijoj) E. Galvanauskas 
susirgo tyfus ir tik aciu pran
cūzų ir Italų ambasadorių ru- 
|x?suim jo gy vj liė buvo išgelbė 
tu Ir jis’jM'rvvztas paskutiniuo
ju Raudonojo Kryžiaus laivu 
PruDcuuijoii t IU1G m. pra
džioj). Bes*dii' bijodamas Pa
ryžiuje, vienoj iš didižausių

• !•* I* • »w«’ ■ l«*.** •«.*»«*•• v •••

žinierius elektrai pritaikinti 
kalnuo.M- ir mrtaluijpjui. E. 
Gąlvniiaiu k;..- hovo Uetuvos

G

B■as
l»SUK

Pittsburgiečiai 
Tėmykite!

Jškilmingas Stasio
Šimkaus Išleistuvių 

Lietuvon

KONCERTAS
.iimmiiumiimimiiiiiHUUiiMiiimmuiimmiiiiiiiiimiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiii

Panedelyje, Gegužio-May 3, 1920
Atvu*iuu>. G< TtMaintu Kl**>^ Aimku* Jkjrtnlntiidu* lietuviu kumpom ori u*. Ir ra*ytoj<>* įlalnų. Tnli'Kl u:- 

x«l|uuM p-am-Ic Mari^toa RakMOJuiHr. Ji yra virnu U Kurai-iuoiii <lainininkii| ka mo* įmurtai n*n<ll<n 
turtino

Aputi ar tiktu, dalyvau* l'ilt»l>ur»o auvlr njti vliornl |>n vadui >»t. U. Sabonio. Ir St. MImIimiIo
Konrvrl* dalyvaus ir l'illaburito dnllaa iiiylėtnjal aollital .1. Grajau^kn-. A. SaiUiiU.a*. SI. AllukonG i'-tila 
s. Ša I* Kilime ir K. Sabonį*.

Tikuiit* Kalima liu* numplrktl Ik ankato pa* rencėju* Koncerto Ir ehoriMuu ibilnininkn*
11 Ptitaburgo vnžlnvjant kiirq Unkllo No. 2<> St. nnt kampo O-lli SI. eikite du xki6ru i kairu) Imlia* 

namas • «

REIKALAUJA.

REIKALINGI.

Vyrai dvi lcugvnus ir sva
raus išdirbystės darbo; prity
rimą?. nereikalingas; gera pro
ga prasi lavinimais.

■
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The Joseph Klicka Company : 
20th Str. & Califomia Avė.

McrtuHėa K metu ar dauginu pri- 
pildyti lt utalutl dtuako* nial^ii*. *fi 
valanda* Mvaiu-J X5-<0c. j valanda 
l'imtuvua darban Alnltauklte.

Morton Salt Co.
Kaiųa. Eu»t Soutli M'alor Street.

> 1

ItrikalliiEa- calKi- lantoninlnka- 
G.ra iiH>kr—U.. Te ntUknnkla prie: 

Kun. 1. Kcr*hrticx.
Ml« N. B-tii M. Si'ritifffield. IIL

L,M'Ųl'EltEltlK — au prityrimu ant 
rhnndllnr darbo

Gntrrnt l.lghthig Pikturna Co. 
3* U'rx laike Nrwi.

lilIUlKJl.M
Geiu-ral l-ightiiig Ftzinrr* <’u. 

2* Ucm tartu-

1'I.ATEItl^I Su prilyrituv ant 
chandlat* darbo.

Gevrrral lAglililig liMUO.* Co.
Me*4 laike Mnx-t

!*ulr*Akau Aiitano JuM«> paeinu A 
Kuunu Kodibu> i iuiovolto apakriflc 
Trak imk ų kalinti MbUių Vaisčiau*, 
pirmiau gyveno 3 metai atšalia* 
iiackiord. lll.. liabur acAlcu kur. Tu
riu nuo molinus Ii IJotuvo* 1 lai Aku* 
nieidllu kaa nple j| Vnot pranrAt.

K PUilgG.
I*. O. Bos ;:i Kcnnolia. U to-.

AKT PAKOAVIMO.
Kalt) priversta* parduoti 6 UlMiu* į 

lotu* ant TCi.to* Ir Taluiun Avė. Lala- 
v+* 1'imk oi o* prtlmuiu kaipo plrtnu* . 
UlokoaCtu* Atūžaukite:

J. U. M Kl'ACE
• HMl U. 7* Sirena

---------------------- -----------------------------------------------

PAILSI IILOBA.
IluCarnv Ir erurern* ir kurtu na- I 

rna*. I uuk4£1U 3 paavi onimi/ |>o 4 j 
kiuotuirlu* kirkvicnnin. i>ar*1duodu 11 
pneUuitr* mirtie* tuiulioa. Kaina

JuMida /atkara *ld 
4S33 b. Uuod Str.

»».-

ĮSIGYK ‘SAVO NAMA 
l*iK>k suveli milu, iiUNtok tnuiu- 

jęs nuirsiąs mada*.
PupuduiMiu derini namai po 2 

|>ug>vvi'iiiinų.
Veliama inlaiiuniai elektra, 

nuudyklt*: viai gėrimui įtaui- 
mai. netoli nuo lietuviško* laduiy- 
čtuM, 2 blokai nuo kuri/ linijos A|»- 
namu i*vmiat*A*w« mitMUira, 
nitluinhi už žetniaUMM* kuilius. Ant 
lengvu išiuokčjunu (tuko,. 
Imučiu įmokėti, o liktutins taip kmp 
ant ramdės nešu* į inenėm M9.00.

Kreipkite* per telefonu uilia y- 
pat tikai pas:

J. A. POŠKA.
4436 8. Washtenaw Avė. 

Chicago. Tel. McKinley 5608

*• • •

WESTPULLMANIEČIAIĮ

Atkreipiamo Jnsų atydų. 
kud pas du* dienraštį "Drau
gų” n t stovu u j* p. M. Kiupc 
lis 12115 So. Halsted St.

Pas jj gahle gauti kasdien 
nUhi]Hrkli "I)raugą”, taip- 
jajgi gulite užviprenumertiuti 
ai npgaisiuttoų |MUJUUti | 

dienraštį.

uUilankyt! savu tėviškėn. E.

Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Šliubo Dienos

vieno* H iynHutnitjjŲ ir alinhiliuuj

=

yra
c, tvriiuic dienu. T<m1<T ntikium nori turi-U tu ilienų nltninimui 
kok| nor. n-uklg.

Mr* tame dntykr |ur-iutouH- grašius |ia r ciksiu**.

Pirmosios Komunijos................ 15x9 colių po 10c.
Diriiutvouės.................................. 14x8 colių po 10c.
Šliubo........................................... 17x13 colių po 20c.

Tokia kulną Juo. |iardti<Mlnn>c. kn. ittin ncnuiiau 10 nn , u kas lik 
vi**tg. tai turi | irisUi* ti 5c. t trinu, prnduntimul.

Am iHrniaiuuė- lorvrikalo išreikšta >Ua Sakrnnu-iiio liimiavonto 
lutorlja.

Be to nnt |wiv<-ik'4ų aftaėfoa yra aisfrauMlliiU tam tikri h* litai Ir 
palikta tuMta* virtos. kur gailina uira.ytl .anla«. patartis, virta ir 
laika*. Itelkalnudnnil kreipkite.;

"DRAUGAS” PUBL. 00.
1800 W. 46th Str. Chicago, UI.
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BNAUJA ĮDOMI KNYGA!

“Mano Patyrimai” Didžiojoj Karėj 
1918-1919

Paraše 
Kun. J. F. Jonaitis

Kapelionas

Kaina 25 Centai
Joje telpa daug gražių ir įvairių aprašymų apie vino- 

kiu> karės lniku atsitikimus. kukius patyrė pr.l> auto
rius, dalyvaudamas toje karėje.

Galima jų gaut

•‘DRAUGO” KNYGYNE
1800 W. 46 Str. Chicago. Ulinois.
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NAUJA KNYGA

v.

4,

UŽmogus ir Gyvuolys”
Pararė: Kun. Pr. Bufya

lUelalu Katalikų Mpuudn* Oratorija* lekoutt*
Mai

1. ijaotru* RilUM- 
tt. tmonjŲ Vrities 
111. Etašin

trui»i>u« turiu;*

IV. Moterį*
V. /.mugu, lilr-vo Paveiksią*
VI. Al. 1 takia, ir Mok. npb- imoffv-

Kickvieaaa punktu* yra nuosekliai U gvildenta* Ir 
lytu*

Kfmtnmr tvej-rto-o. tiro |»l. **-Or>)-» vrotn Jo-
Verta l.-Ua.*. . ....

aikkim IMėo*

* ’«•> vertę.
M1M gOc.

“DRAUGAS” PUBL1SH1NG CO.
1800 W. 46-th Street, Chicago, IIL

Biznieriai garsinkites “Drauge.”
SL3

?aidžios |msk<rtos Delegacijos GalvanuusJcas Imvo Valstybė* I 
’nik<u> Kotiiereucijoj Paryžiuj Prezidento |takvi<wta* sudary-Įs 

t 1---- w . • t • • 'Wnariu. Parvaimv^ iė Cucenms 
(fcrvjranjoj) Surijalintų Kdn-
it*rviKjijo» (1919 ulj Liftuvon ntaistatydinuš.

tl naują kabinetą (darbo kabi-, 
notą), koalirijiniam kabinę!ui I

IiIi
B

ii
a 
BI 
|
■■IB
g ir, parir-kitr tvkati musu Uorei liu,: oiv.kltt jl»o.» koyK'j a.yitita g 
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Amerikos Lietuviai!
Suteikite Musų Karžygiams Šviesos Spindulių!

L.lftuvo» knrluotTirnr. mvo ir l‘rluJ*o krnuj* lio<1utuu. ■raCHumvini* 
|i*«tMna<»ni* bei vargai* iVvlpj lt Kl«tu«x>« boltevikii* Ir vokiečių t«| 
ratų barinuniininki) pl<4ikua

Uatuvn* kariuvmrn*- anleioti* nnilitilrnt* LJctavo* prlrtama *»!•- 
Auto* l«aJtaiu* giliau btoiuvun 
mūrų Cmonva dar labinu pl/8tu 
Oi otų.

lAaluvo* kariuumeiM- ti|>Kyn<-
lJvtuvm kariuomene Jau Itkovojo I4*turul garbinga vanta ir vitaši 
namalŲ garag.

U«t Metuve* kunuutucnei raiKnltncu *vi<«Mi. rdiujinca. kent ucl 
tirna- (.ietuvu* luirritl* ncUklu La- *k*H>ll ir ra»>1i, kad
j>oxrpiy nnn>o nri>rnailavinaa (Jam. latn»<» >uu*ų tironrtuj TėrjnėJt 

TcmIoI klnnn Mnli* dur n r*, klano Moli dnr t»akai : v, n>*» ine«-

verkti*. lutd rnv» vunl p.i vergtų Ir 
tr r<) juu* | v trgijo* paakiu* i>ua*

ir rtn* mu*t; l>rolltu> tr jo turto-
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auku l'inisma. ul kuriuo* bu* partouna* kareiviam* knysti*. ne* da
bar, kada Kuilio U t-l U Vu* frnoiuirt* ku*u* prade U uoliai Atlasu ka
reiviai: atalctaml Jiaui* ktMHėlUI, mokyklos, darumo* paskaJUM. 
didinama Jv lalkroAU* Ir ’*K*ri*kU| t*kll*"

Knyga* ir pinigu* atkakite tiatlai lAoltnon Alno adresu Kaunas, 
••KarGtou IbatUo” ItrdakHJa arba atiduokite | inuag IHrlngncUo* 
ranka* W**htnirtoi>e «lAk>*i patruieju*. kad Jie iH<r»iv*tt| "Kuli- 
kiu todUo” tlmUkrijal

Broliai am*rikl«<Uu. oteaigailėkit* muši/ katluorucnri ivirnaa! 

“Kariškių Žodžio” Redakcija, Kaunas, Lithuani*.
■■■■■■■■■■naaMMMmmmaa*i*iH*iH*i*immi
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6 DRAUGAS —
iktaJieniA, tai. 30 1920 m.
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“BIRUTES” choras, Aimkui paskutinį kartų ve
dant, daili ims, dainuos, dainuos,., kirk niekad ne 
daipavo Ikto; M. RakninkiiHe, S. G’ugieni\ O. I’o 

’c^mė, M.„Tsnnsausluctir/P. ^v>^is^J?Kxmir^Įu3i7 
Norknitė ir kiti.

Aryan Grotto
Wabash Avė. ir 7ih St.

♦ 
>.
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Bus atlikta nauja* M; ink n u- vriknla* ‘‘Nugrimz
dę* Dvarus” ir MTnaaiS operos “Aida” (Gugicnč 
-■ Aiilos |»artijnj, Rnkansknitė Aru TU'ris. mer-e
gulė ių ir mišrus choras)

Šimkus Chicagai Sudiev Pasakys!
Tikietai parsiduos nno 6 vai vak. Pradžia 8 v. vak.
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CHICAGOJE.
g................................................ ... ...........................

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

Ptjikladiuus, bal. 30 
šv. Patryna Sienietė.

šeštadienis, gegužis 1 
šv. Pilypas ir Jokūbas, ap.

PRAMATO NAUJĄ ERĄ 
ANGLIJOS INDIJAI

CHICAGO, ILL.. BRIDGE-
PORTAS

Sako, nesama ten jokios revo
liucijos.

■■■■«■

Pasilinksminimo

JftANGA SSc
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veikti, kaip kitų dm tgijų na
rini. nes jie turi rnpinties savo 
uždaviniais ir kitokiais reikn- 
Inis. k. t. ieškori priemonių, 
apmokėjimui mokslo lėšų ir tt. 

Nors Chicago- moksleiviai-
I ( v<’k) .' tiiiKiiu t ui i kovoti u nm 
lerijale jiadėtim. vienok, kiek 
man teko jmtirti. negalima sa
kyti. kad vliiFagi's’iai mokslei
viai nieko neveikia. Jeigu mok
sleiviai neveikia moksleivių 
vardu, tai veikia kitose organi
zacijose, tat, kiek gali, vei
kia ir savo orgai.i/.arijos labui.

Atai, lutlandži' 25 d., š. mn 
Dievo Apveiados jiarapijos 
svetainėje jvyko U B.-K. A. 
Moksleivių Susivienijimo Chi- 
engos Ajw. susirinkimas. Susi- 
rinkiinan snvažinvo moksleivių 
iš visų Chicagos apylinkių. Vi
sas susirinkimas, veliant pirmi
ninkei p-loi Beir»-knitęi, buvo 
tvarkus ir gyviu. Sumanymai 
paskui siimanyimis tik kyla, 
tieri-si.

Iš svnrlieaiiių nutarimų gali
niu iMižyiiM-ti Bckniičius;

Nutarta surengti visų eilę 
vakarų. Tam tikslui liko išrink
ta komisija, susidedanti iš pjėa 
Bc-recknitės, p. Augustino ir p. 
Ivinsko. Komisija iiasirupins 
sudalyti vnkarams programas, 
susidedančias ’ iš vaidinimo, 
dainų ir tt. -i

Jei kas draugijų ar organiza 
ei jų veikimų mato tik iš pasi- 
skelbimo spaudoje, tegul nema
no, knd' Chicagos moksleiviai 
nieko neveikia, nes jie nejiratę 
perdaug spaudoje girties, o an
tra. tam tikslui nelaiko neturi.

Kitas Moksleivių susirinki
mas bus gegužio 2^1 d., š. m.. Av. 
Kryžiaus pnra;ūjoa svetainėje. 
Ainiiie susirinkime^ knip toko 
girdėti, bus išjdldyta progra
ma, susidislanti iž jaiskaitų, 
dainų ir skambinimo ant pija
mi.

U1CL V J VAfcĮ . A M AKU ūpo.

Nedelioj, Gegužio-May 2, 1920
. JI KUK>,I’kllArUOS HVET_ M-ro f’lat'r Ir kubam Atcfw 

I belai 7:<»o mL vatai*

■
■ '
■ i
■ 
a 
lt...

Nedėlioję, 2 gegužio, Sv. Jur 
gio bažnyčioje 3 vai. p0 pietų 

bus didelės iškilmės: Arki vys 
kūpąs daljs Tikėjimo Pastip
rinimo Sakramentų (Dirmavo- 
nę). Užsirašiusieji ir norintie- 
ji tų sakramentų priimti turi 
ateiti drauge su savo podžiais 
(sakramento dvasiniais tė
vais) į Sv. Jurgio mokyklų ne 
vėliau kaip 2 vai. po pietų. 
Kurie pasivėlįs. tie nejtilps į 
bažnyčių.

I

Chicngoje vii’šėjo Indijos or- 
viidas, 

: buk raštininku* ir publicistus. 
Baiminu Pustmiji \Vndia.

Aną dieną jis kalbėjo City 
I kliuhe. Pareiškė, knd visokios 
žinios npie revoliucijų Imlijo- 

1 jo yra lx« jmiimto.
“Tenai yra iSdalics nepani- 

tonkinimo kni-knriais Anglijos 
valdininkais.” sakė AVadia, 
“bet lenai nėra nei kokiu ne- 
jiusitvn?:ininio Anglijos vnl- 
džiiL ( •

"Nauja ir laiminga era pri- 
siurtina Indijai, kuomet Ang
lijos piirhimrntaš jNigiiliiuis 

s Indijos savyvaklos bi- 
lių. Nes sulig to biliniis bus 
įsteigtos iinjM'rijtilė ir loknlė 
tarylms jatatyinanis leisti. To- 
snu larybosmi atstovai bus 
renkami |Hičių gyventojų. Pa- 

gyventojai turės teisių 
kontroliuoti savo šalies finan-

• • 
5 US.

Bus kaip Kanada.

NVndia tolinus pasakojo, kini 
' Iruliju tuomH tmii losis kuipir 
1 ilominijos teisėmis ir jos privj- 
I legijos Britanijos šeimynoje 
' Ims lygios Kanados privilegi
joms, išėmus armijų, karės 
laivynų ir policijų. Tas sj>-k:i- 
Anglijn ir tolesniai paliks sa
vo raukosi-.

Daugiau JO.inmi darbininkų 
Indijoje yra susiorganizavę’j 
dariu, unijas. \Vadia yni vy
riausias tų darbininkų organi- 

| zatoriiis. -lis yra ir prezidentas 
Darbo lu-di-nu-ijo* Madrase.

Darbininkų vadai Indijoje 
nekursto suorganizuotų darbi-1 

, ninku. Mikę Wadia. Bet jie į 
darbuojasi suartinti juos su 

I darlNlnvinis *u tikslu bendrojo 
veikimo.

Karė padarė atmainų.

Wjidiš’o* ksll'o“ tiksle* bu
vo knistais žodžiais at>ili>-jiti 
į amerikonus ir šituo* juoko 
tinti prie prekybos su Indija. 
Sakė, buvusioji karė jmdarin- 

.<i didelių atmainų Indijoj. Bet 
tenai vis dar trūksta didžiulių 
industrijų. Iw kokių šalis m-gn- 
li pii/jineimiti. Prekyba duotų 
daug naudos Indijai ir pačiai 
Amerikai.

Wadin Amerikon atkeliavo 
•jh-rnitii. Jis dalyvavo inti-ma- 
••iiomdėj konferencijoj Wn*li- 

; inguiue.
tk t ‘’l 1* * Y 1**
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ROGER SULLIVAN PALIKO ganizimtų dnrbininkų 
$1,500.000 VERTĖS

TURTŲ.

Trys aštuntosios dalys tenka 
našlei.

Nesenai miręs Kogėr Sulfi- 

va n buvo skaitomas gtuia tur
tingu ž.mogum. Buvo sakoma, 
kad jo juiliktų turtų vertė sie
ksianti dešimties milijonų.

Dabar jiusirodė ne taip, knip 
buvo sjs-jiiinn. Paliko lik pus
antro milijono dol. vertės 1nr-i 
tų.

Iš tų visų trys aštuntosios prnv<>: 
dalys pavesta likusiai našlei.

(.’yvas būdamas jis nesigai
lėjo aukų visokiems Inhdarin- 
gittns tikslams. Tad ir mirda
ma* tam tikslui paliko.

Po kelis tūkstančius dube
nų nabašninkns paliko siivo 
giminėms. Neminki nei sesers 
nei brolio.

Av. \'incento de Paul drau
gijai paliko 5 tuksiančius dol. 
Taippat 5 tuksi, dol. ir Nt. 
Mnry’s Trnin’mg Sdiool, D<* 
Mainės, III.

Pasakojama, kini jis Buda- ( 
nuis gyvas savo vaikams 
dalijęs daug nuosavybių.

• 9 
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PABRANGS NUKIRPIMAS 
PLAUKŲ.

Sako, bu, 75 centai.
t »•\ is*Kainos kyla augštyn. 

kas brangėju!
Tai pranešę Chicagos Imrz- 

diis kilčiai ir plaukų kirpėjai 
nusprendė su ateinančiu pir
madieniu pabranginti ir nu- 
kirpimų plaukų.

Tik d:ų- galutinai nenutar- 
tn. kiek imti už kirpimų.

Pietini* miesto dalies barz
daskučiai stovi už. 75 centus. 
Kitų miesto dalių barzdasku
čiai sako busiu gnna 65 rentų.

Matyt, “soiitlisidioriai” lai-! 
im*. Vadinasi, bu- 75 centui.
Vi nii-kiitimn barzdus 25 

reniui.
Kml •‘progresas’’ t ui “pro

gresas.”

8TREIKU0S PATARNAU 
TOJAI VIEŠBUČIUOSE 

\ IR RESTORANUOSE.

Patarnautojai ir kiti darbi 
ginkni viešbučiuose ir restora- 
nnosc nubalsavo pakelti strci-l 
ką rytoj, jei <*nrbdnvini neiš-1 
pibiys jų reikalavimų.

Jų reikalavimai: 35 nunš. 
dauginu užmokėt irs, 
nimns unijos ir geresnės 
>ų1ygo<.

Tie reikalavimai ir streiko- 
paliečio kaip vyrus darbinin- 
kas, taip ir moteris dnrbinin- 
k<*. ]

PIRKITE

16 BRIDGEPORTO.

Balandžio 25 d. IuiIn tari ligos 
.Syjungos5 kp. įvyko mėnesinis 
susirinkimas, kuris nors ir bu
vo skaitlingas, bc( kaip tokiai 
Bridg»-porlo kolonijai, lai turė
jo Imti js-nkis sykius skaitliu- 
gesti i s. Išrinkta aukų rinkėjos 
dėl gegužio 30 d., šv. Kazimie
ro kapinėse.

Ponas Sekleckiš aiškino apie 
Tarptautinę Labdarybę ir ko
kių. naudų mums, lietuviams, ji 
teikia, Jis sakė, kad musų pa
rapijoj yru septynios nelaimin
gos šeimynos, kurios jau antri 
metai iš Tarptautinės IjiImIb- 
rvliės gauna po $30.00 j mAne-

Pu tu svarstytas atsišauki
mas iš Tarptautinės Lalsiary- 
bė»j. Kadangi ji šelpia ir lietu
vių vargo prislėgtas šeimynas, 

i tat nutiyta visokiais budais jų 
remti.

Buvo kalta ir apie vakarų, 
kuri Bridgvjx»rto draugijos ka
da surengti laislaryltės namini. 
Nutarta prašyti draugijų, kad 
jos tuos savo jmžadus įvykintų.

5 kp. Pirmininkas.

IS CHICAGOS APS. MOK 
SLEIVIŲ SUSIRINKIMO.

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

OBREGONAS YRA MEKSI
KOS VILTIS.

Taip sako buvęs gen. James
Ryan.

/y __
y.___

WARSAVINOS ŠTAMPO
Trrn

UNITuD GTATES 
COVERNMENT

Chicagoje gyvena jiaaižymė- 
jęs įvairiose karėse buvę* bri
gados generolas Suv. Valstijų 
Hrinijoje, Jntm* A* ilytui. Bu
vusios kari* metu ji* buvo Mo
li lendant u oficierų lavinimo 
stovykloje Sheridan tvirtumo
je. Po kari* ji* priyMėjo prie 
vienos čia firmos.

Kalbėdamas Meksikos klau
sini*. jis sako, knd Meksikos 
visa viltis yra Obregone, kurs 
šiandie vadovauja revoliucijai 
prieš Carranzų. Jis sako. Obre- 
gon yni kouservatistas geras 
žmogus. Jtri jis Meksikoje lai
mėtų prezidento vietų, ta Rn- 
lis, W nls>jon<*, atnaujėtų. 
pasibaigtų anarchija, kokia 
baisiai praplito prezidentau
jant saumytiui Carranzai.

C.KH1HAM1KJ1:— Al* rakama yra rrnrlnrnaa pa rnpljoa naudai Kiekvieno parapUono yra prtoder- 
m* alailnnkvtl Ir aiulvaall varo rtr*,»rwa Ala vakaran b»rm Mana* f* rtrnllHftgrrtnHv Sfatr-strr-'-
ylant J kitu* parrnctua vakaru*, kaa cyvaa ir myli kokti, aula ūky. pr* Į J)! >

Nevėlankltr. 1‘raatd/-* Irstai laiimrUmn laike. Muallca p. 1'Jr^M.u. A . T
Vlaua prielankiai kviečia KOMuEtAK

PIRKŪSIEM8 BONŲ PER 
“DRAUGĄ.”

Bo 
kas

Greitu laiku jau pareis 
nai iš New Yorko. Todėl 
išvažiuojate šiomis dienomis j 
Lietuvų malonėsite pranešti 
naujų savo adresų (Lietuvo
je), kad butu žinia kur tuos 
Bonus siųsti.

“Draugo" Stoties iždininkas. 
1800 W 46 St.. Chicago. IU.

imiimmiimmtmittttmmmtmntnmii  
LIET. AMERIKONIŠKA RŪ

BŲ’ ISDIRBIMO BEN
DROVĖ

Aėrininkų susirinkimas bus 
ė-tnyčioje. balandžio 30 <1., 7:30 

vai. vakare. VVicker l’ark svet, 
2046 W. North Avė. prie Mil- 
uaukev avė.

Kviečiam atsilankyti laiku 
visus ftėri įlinkus ir tuos, kurie 
nori prisirašyti prie žios lieti- 

<I rovės.
Valdyba.

GERBIAMAS DRAUGE A. A.

Emu priversta parniyti kelia ž/s 
dclius išreikšdama «nvo minti* kai
liuk savo gyvenimo, linkėdama 

Ijunm paaurkitno, <|ėkndnnui ui 
kiekviena juaų žx>drii mj kuriai* a* 
lig šiol žaidžiau, l'žniirfck rialu ir 

! nepyk DM gyvenime ne tiek rcikra 
l>cricMU. Jeigu perrrlu lai tegu) 

I viską* uimmgii romiai, ai turiu niu 
k»b> ir voNtUkėjitua apsaugoti sa
ve acantrėj nuo darbo, skurdo ii* 
vargo; jeigu *«-natiėj ncturėaiu 
vM<«M<rriimn tai linaan varta n*tw>i. » •• • • • 

l kimo. Dabar ai kiaunių Juru ar 
[esi užsiganėdinę* {«vo gyvenimu f

A. 1a lt.-K. Moterių Sųjuu- BmnguiuaM man nieko nekenkia, 
gos 21 kuopa laikys įnėbesinį1 
raairinkimų Įs-tnyčioj, ludan- 
ilžio 3Lt <1.. Ii’20 m., Av. Kry
žiaus parapijini avėti, 7 :3ll vai. 
vak. (ierbimiMM narės, malonė
kit viso/ susmukti, nea turim 
dHug dalykų aptarti

Nepamirškite skaitlingiauaia 
atsilankyti.

Ratt. B. D. R. 
---------į,- . .

IS T0WN OF LAKE

Viktoras.

PRANEŠIMAS.

"Draugo” redakcijon yni 
atėjęs iš Lietuvos (nuo Juli
jonos Paulikietiės) laiškas Mr. 
Augustui lvima*kui. Adresa
tus prašomas ntsišaukti.

PRANEŠIMAS— | 

aptūrinknu ntnurgiai rietą ir pri-! 
iiingn užsiėmimą. Kviečiu Jumis i 
tų darbą jeigu turite palinkima 
dirbti kartu su manimi. Jeigu ku
rių žodelis užgaus junu žirdl atleis- 
nuin, nt* žinai lig kirk romi mylin
ti skaistume gjmunio. lyg tirii 
•■arui paMrciiguai atiduoti jam pa
garba. pasilieku pasiilgimi jūsų 

’žodrlių Su pnbarbe.

A. M.
(Apgr.)

i

Pranešimas S v. Cecilijos gie
doriams.
------ . 919 1

Visi &v. ( rcilijoa giedoriai 
malonėkite atsilankyti j rejieti-. 
rijų Šiaiiilic, 7:30 vai. vakare, 
įmini tinčj svetainėje. Be t<r 
yra laimi svarlnjs dalykas.

Vi«i nfsilankjĮit!
Valdyba. |

BARGENA81

I

X

K'

IŠKILMINGAS

TEATRAS IR RALIUS
• ■ - rarrnotM ————

DR-JOS NEKITO PRASIDĖJIMO 5V. PANELĖS

Nedėlioję, Gegužio (May) 2 <L, 1920 m.

ŠV. ANTANO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 
15lh Si. & 49lh Court, Gcero, Iii.

Pradžia: 6 vai. vakare įžanga 35c ir 50c
X Muzika IMfttino

»

ttmmiimmumiiimiiiiiiiimiimiiniim

ERNEST WEINER
DRV ŪOOD5

1800 W. 47th kamp. Woo<f 8te
Mm daomuna drigaboa *a«a>»M

Ketvertai* ir BuLatomta
D1 daliau;* poalrlnklme gaunami, 

▼laokie malerljolal. valkam* Arabe 
ilaJ, UebAe ir MJkntita

T*l«n>n*s PuUmaa (t

DR. W. Aį MAJOR 
gydytojam ra , 

t CHIKVKGAS
OftaM lirif Mk+trno in<

Adynoa Iki • Ikryto — 1
1 po plotu — «:>• Iki >:*• vakar*. 
KodMioraia nuo 1* tkt 11 taryto

............................■

Telcphono: Yardn «»3

Turiu patyrinu 

moterių l>co»e. ru- 
p«tt»pi pridu
rtu IKoDf Ir kūdi
ki laike ILro*.

325S So. HalMrd M. Otlraco. IU-

K'

79c
Piltas

PLUNK8M0S.

Pluksoos
79c

PRANEAIMA8.
Dr. M. T. STRIKOL’IS 

untviin 
Oydyta&e w r*8įrw**»

S. D. LACHAWICZ 
luarvrys OralMMta* palamaaja lata» 

.«-*» ka piriaaaa. Malkai* aMldtla •*- 
a ta ūkti a ma**-aartm ku*»<* atr<n*4l*tt 
2314 W. 23 PL Chicago, IU.

PAJnęiRTV IM.AJTKAN 
PILDOME

DYKAI.

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

UETtTIB ADVOKATAS 
irti s trooii KTtuter 

IM W. IMk mUDR 
anrjioo.

MaMatep «a**
K

I
I

JMOOC "Z*. M*

Parsiduoda 4 pagyvenimu 

si parsiduoda už $2.(100 įmo
kėti $300.00 kitus kaip randa; 
kas mėnesi. Namas randam 
ant Bridgeporto.

C. P. 8uromski Co. 
3346 So. Halated St Chicago

tai yra RUFFLES? Ar 
duoilt Nr!* Ar fcre- 
i rauta,? Net! RUF- 

yra tai papraataaah 
_ plaukų ir odo» austiprmtoji*,

kuru pnifcta šamui mirta rinoirui priklauaanti groij O lua nl 
bot graieanto ui iltua, blirmačia*. ivrlnin ataalniaF Kaa »a1 »»■>• f 
nnųeimo ox cy»ų nrniriinčig galvot oda?

HUFFLBK
panikių pkiakosaa! Sa jomi* nereikia kelia mintam gr'.rnt 
iryniao: dviejų ar trijų dienų bagyje RUFFLtS prade* malinti 
plrialomn oiavaitl* laike ja j«o nr; iyrni* neita! Paikui tik nekar
tai* auvilgunt galvų bn« Mirta iru. kad piritai* reatauuajmtų.

S'uatpirkie Mgnakt RUFFLES buakatų avftckoje Kaituo tik 
bet jų* Mky*ite, kad jot verto* <la*g daaųfaiH. KaHkhtani 

pridėti pr»e kiekvieno* bonknrfr* Jei nnranthe Jarų ap!eltoje. tJ 
*i»iųtate nMim* /M pačio marktaua. ar a»oor» arder astan Įgrūs; 

—•r. ad. mcHTe* o co..
I

F
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