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ANTROJI LAIDA

Baigiasi Carranzos Valdžia
Meksikoje

[NIEKAIS NUEIS PRANCU 
ZŲ TROŠKIMAI

NACIJONALISTAI ĮVEIKĖ 
SULTAN0 KARIU0 

MENE.

AMERIKA REIKALINGA 
DIDELIO VYRO.

\ Revoliucijon įstoja ir plėšikų

Bet Konstantinopolyj kitaip 
skelbiama.

Taip sako buvęs sekretorius 
McAdoo.

varias Vilią

A
MARGIAI CARRANZA 

GALĖS PABĖGTI

Prieš jį uždaryti visi uostai.

VVasLingtou. geg. G. — čia I 
oficijali-uose sluogsniuosc aiš
kiai pripažįstama, kad baigia
si Meksikoje Carranzos val
džia. Ir taip greitai, kaip ne- 
kuoinet nesitikėta.

Suv. Vnlstųų vyriausybė į 
pietiniu*? Meksikos vandeni? 
k liovei kinu> pasiuntė visų eilę 
karės laivų. Nes prsieina nešti 
pagelhų ne tik amerikonams, 
tat ir kitiems svetimšaliam?.

Visi yra dideliam pavojuj, 
il’ariunėiamų karės laivų ko

mendantui indavė instrukcijų ■ 
pats laivyno sekretorius. Ko
mendantui nurodyta, kokios 
tvarkos ir politika? jis turi lai- ' 
kyties būdamas Meksikos pa
kraščiuose. 1

•)
Laukiamas puolimas, lu

5

Revoliucija Meksikoje taip 
staiga vystosi ir taip viskas 
ten šiandie kunkuliuoja, kad 
čia kasdien laukiama žinių a- 
pie Carranzo.? puolimų.

Puolimas, ir tai dar greitas, 
neišvengi inn* todėl, kad Car- 
ranzų apleidžia parinktiniau- 
sieji jo karininkai, katrais jin 
dn ilgiausi a buvo jrnsit Beėję*.

Apleidžia jį ir kituomet bu
vusi jam ištikimoji kariuo
menė. Visi stoja revoliucijon 
prieš šalies išnaudotojų.

Tokion* aplinkybėse neguli
ma jam laukti kokiom nors pa
geltam.

Sulig gautų informacijų, 
šiandie revoliuci jonieri ų stip
rumam jau kelis kartus didem- 
niž už Carranzos dar valdomą
sias spėkas.

Papuolęs į spąstus.
Knd Carranzos puolimas ne

išvengi inum, tai labai aišku. 
Tik nieku nežinoma, ur jis tu
rės kur-nors pasprųsti.

1 Sekantieji revoliucijos pro
gresų Meksikoje tvirtina, kad 
Carranza, jei dar šiandie yru 
pasilikęs sostinėje, jis yru j»a- 
puolęs j spąstus, iš kurių jam 
nubus galima išsisukti.

Rytuose ir vakaruose ir jm- 
kraščių uostai prieš jj uždary- 
t i -revol i uci jonieri ų rankose.

Rasi, jis galėtų dnr pasiek
ti S. Valstijų rutažius tam tik
slui iKisinuudodamns tolima 
geležinkeliu kelione.

Be to, dar galimus daiktam 
jam pabėgti Guateuialon 
Imantepec purinamai iu.

Bet reikia atminti, kad 
nur ir kitur geležinkelių 
lys jau užimtos revoliucijonie- 
rių ir tie nuprnžv»p«n< knd 
praleisti tų žmogų, dėl kurio 
pakilusi via* šalis.

Be kraujo reyoliucija.
Ypatingas Meksikos revo

liucijoj apsireiškimam tai tos, 
knd nėra kraujo praliejimo, 
išeinu* pavienius atsitikimus. 

,Niekiij- neįvyksta dideli su
sirėmimai reVol i ucijonieri ų su 
Carranzistais. Ne*. pastarieji 
ta mūšių urh« tllnjąu* stoju 
rex/>lmcijon arba atsimeta kur 
j atvangesnes vietas.

Toks apsireiškimas, ypač 
Meksikoje, tiesiog negirdėtas.

Vilią stoja revoliucijon.
Pranešta, kad prie revoliuci

jos prisidėjęs ir žinomas plėši
kų vadas Vilią su savo buriu iš 
2,000 žmonių. Sakoma, jog jis 
lengvai galįs savo būrį padi
dinti ligi 10,000 vyrų.

.kpie Ui pat virt inanėių žinių 
vakar apturėta im EI Paso Tex.

T.-

vie- 
dn-

I

tik
inę

Vokietija neduos jiems reika
laujamo atlyginimo.

—•c--------
Berlynas, geg. G. - Iš 

rų versmių teko patirti.
Vokietija neduos didelio karės 
atlyginimo, kokio ypač rrika- 

P'UJielMijti,
Kuomet buvo pasirašoma 

]>o taiko? sutartimi, talkinin
kai buvo pareikalavę nuo Vo
kietijos 100 milijardų markių. 
Dabar toji suma jau jM*rpu> 
sumažinta.

Sakoma, ir iš tos sumos pa
siliksianti t’k maža dali-, 
kuomet tuo tikslu talkininkai 
turės konferencijų mieste Spa.

BAISENYBĖS ILLINOIS 
VALSTIJOJE.

Washington, geg. 6. — At
stovas Gnllivan iš Massachu- 
setts kalbėdamas kongrese n- 
pie proliihicijo* pasekmes pa
reiškė, jog lllinuis valstijoje 
probihicija atliekanti pasibai
sėtinus darinis. Plėšimai ir vi
sokios piktadarybės ten kele
riopai padidėję, k(, uekunmet 
nebuvę pirm įvedimo proliihi- 
rijos.

KONGRESO ATSTOVAI 
PROTESTUOJA UŽ KA

LINIMĄ AIRIU.

Washington. geg. 5. — Ang
lijos vyriausybei, premjero 
Lloy<l George vardu, pasiųsta 
k ntal i u protestas prieš tai, 
kud Anglija ta* bylų pravė
dintų ir l»v teismų nusprendi
mų laiko kalėjimuose dauge
lį airių pntrijotų.

Po protestu tarpe kitų pa
sirašę 88 Suv. Valstijų kon
greso atstovai.

I

n _
Brussa. Turkija, geg. I («u-1 

vėlinta), ęė- Turku nacijona-Į 
listų kariuomenė sut niškino1 
*••¥1 ’t • ’
čia vakaruo-p ir pietvakaruu- 
se. Nugalėtu, šaitano kariuo
menės va<la*. Anzavour paša, 
posprųdo turkų kuri-? laivu.

Paskutinis mušis įvyko ties
1 Biga. Abi pusi pavartojo ar
tilerijų. Anzavour prašos ka
riuomenei geltajo turkų kares 
laivai. Liepimui anglų karės 
laivo komendanto turkų laivai 
nutilo, kuomet jiastebėta, kad 
šaudoma ta jokio tikslo, kad 
tai.* šaudymai* nepaliečiamos 
nacijonalistų eilės.

čia apturėtuose iš Konstan- 
tino|*olio turkų laikraščiuose 
padėto* visai priešingos ži
nios. Sakomu, kad suJtuno ka
riuomenė jSrivertnsi nacijonn- 
listus pasitraukti iš Brussa. 
nes Anzavour pašo* intako 
didėjanti.

New York. geg. G. — “Mo- 
j (ai Trade.*” taryta Brookly- 
I ne buvo padariusi ruzoliuci- 
1 jų, ?n kurtąja j šalie? prezi- 
■ deniu* in<l<M*-nr«> Guvu*- nin> 
gymi j-ckretoiių AicAduo,

Tos taryboj sekretorius ga
vo nuo McAdoo at*ukymų.

Atsakyme buvę.* *ekrid<»rius 
pareiškiv, jog jam neap<*inu1 
kiaušiams, ka* turėtų laimė- 
pakili) augšlai |»olilik<»je m-t 
ligi prezidento vielos. Bet vi-, 
supimui jam rupi šalies gero
vė. Kad šalini gerovę užtikrin
ti. preziilento vieton šiandie 
reikalingas didelis vyras, vi
sapusiai suprantąs Šalies pa
dėtį.

Ir McAdoo atajojąs, kad jis 
tokion rieton Imtų linkai)-*:*.

---------------- i------- 
DIDELIS BOLŠEVIKŲ GRO

BIS KAUKAZE.

SULAUŽYTAS PASTOS 
LĖKTUVAS.

Sandusky, 0.. geg. (i. — Su- 
v.nIhu »!*▼<. mašinerijai ne
toli nuo čia lukunns Knight su 
paštiniu lėktuvu, skrindnneiu 
į rytas, huvo priverstas nusi
leisti žemyn. I/dttavas sulūžo 
krisdamas ant žemės. Lakūną* 
gerokai buvo pritrenk tas.Kiek 
palaukus jis su pasta paimtas 
j llitron.

Capetov.n, Pietų Apriko? 
Unija, geg. G. — žemesnių jam 
parlamento bute (rūmuose) 
priimta rezoliucija, prielanki 
moterų lygiateisei.

Londonas, geg. G. - Balan
džio 28 d. bidšrvikni Kaukaze 
(uiėmė miestų Baku su apylin
kėmis, žibalo v<T.«mių pati cen
trų.

Dabar iš Alaskvn* oficijalini 
skelbiamu, kaip didelis grobis 
ten lėkęs bolševikams.

Ituieni, ptęiinla: 3G0,iKKi pu
rių įamžinus: 25.000,0110 pūdų 
kerurino; 2,000,000 pūdų gaso- 
lino*; 12J.j0.WJO pūdų tepalo; 
115,000.00() purių mazniito ir 
''O pūdų žalio Žibalo.

Apie Kijevu bol.Sevikai pra
nešime sako:

•"Kijevo apylinkėse, vaka
ruose nuo to mie-to. musų ka
riuomenė įsitaisė naujOFiui po- 
zicijo.-nm.”

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

i

PARINKTINIAUSI OFICIE 
RAI PAMETA SŪLTANĄ.

Pabėga ir dedasi prie 
nacijonalistų.

f

-jz=^= -r-------- —

KINAI PLĖŠIKAI UŽPUO 
LĖ TRAUKINĮ.

BOLŠEVIKAI PLĖŠIĄ KI 
JEVĄ.

Laimėjo Rinkimuose
GALUTINIAI REZULTATAI RINKIMŲ | STEIGIA

MĄJĮ LIETUVOS SEIMĄ;

Krikščionių-demokratų 59 delegatai.
Socijalistų liaudininkų 29.
Socijaldemokratų 13.
Žydų 6.
Lenkų 3.
Vokiečių 1.
Darbininkų sąryšio 1. Romanas.

. (Kablegrama gauta per “Darbininką”)

PATVIRTINAMOS RINKIMU PASEKMĖS LIETUVOJE.
LIETUVOS DELEGACIJA IŠKELIAVO MASKVON.

(Telegrama •‘Draugui” nuo Lietuvos at*tavyl>ės)

WASHINGTON. geg. 6. — Lietuvos Atstovybė gavo to
kią oficijalę kablegrama iš Kauno:

Galutiniai Steigiiunąjin Seiman rinkimų rezultatai:
Krikščionių-demokratų 59; soc. liaudininkų 29; socijalde

mokratų 13; žydų 6; lenkų 3; vokiečiu 1; uepartijinių darbi
ninku 1. Išviso išrinkta 112 delegatų. Balsavo tarpe 80 ir 90 
nuošimčių piliečių.

Lietuvos taikos delegacija išvažiavo iš Kauno Maskvon 
balandžio 30. Maskvoje bus gegužės 4. Delegacijos pirmininku 
yra Naruševičius, gi nariai: Klimas. Račkauskas, Semaško, 
Rosenbaumas, J. Vailokaitis ir Bizauskas.

Nėra Susimylęjimo Ungarijai
GRAIKAI GABENA KA
RIUOMENĘ TRAKIJON.

NELEIDŽIAMAS UNGAPT- 
JAI PLEBISCITAS.

Prieš graikus kovoti talkon 
pakviesti bulgarai.

Nesutinka atmainyti ii 
rubežių.

6 Žmones nužudė, traukinį 
apiplėšė. •

• «------------
Vladivostokas, geg, 1.—Du 

šimtu kinų plėšikų užpuolė 
ekspresini traukinį Vladivo- 
rtoka«uHnrbinBH pravažiavus 
traukiniui Kinijos rutaŽių.

Plėšikai npkmustė keliau
jančius nužudė inžinierių, du 
japonu, pagtes sargų ir du fe 
ku kureiviu.

Traukiniu keliavo ir gon. 
ITiotr, Kinijos naiutažio mnr- 
gj ta* kuuivnJanta-*. Jie su sa
vo moterimi užsirakino vie
nam vagono kambaryj ir išli- 

•rv^ar

Taip praneša lenkai.

Konstantinopolis, geg. (i. — 
Čia turkų sultonu juiskribta 
mobiliznoti armiją. Mobiliza
cijos lėčiau* nt-gulinia atlikti 
ta rekrutavimo, kuomet nėra 
ku* mobilizuoti.

Tud mobiliauojainon sulto
no armijuc šiandie rekrutuoja
mi kareiviai ir ofirierai. Ar- į 
mijn turi Imt |Ninaiidota prieš i 
turkus, nucijonalistus, kurie., 
jiakėlė k«uy prieš talkininkas L ...................... . . ............
ir patį sultonų, esantį šiandie | krlnri kreivių hotalijonai.

Visuose plotuose tarpe VIa- 
divostoko ir Barbino siaučia 
skaitlingos gaujos kinų plėši- 
kų-galvažudžių. Traukintus ir 
žmones nžm»Minėj« naktimi* 
ir dimomis. t /

V aria va, geg. 6. — Iš karės 
fronto apturima žinių, kad len
kai vis smarkinu spaudžiasi 
ant Ukrainos miesto K i javo.

Guunania informacijų iš j>a- 
tiea Kijevo, jog bolševikai jut- 
sircngę apleisti Kijevu. Tuo 
tikslu jie plėšia miestą. Ap- 
4cr*iMz? vi*Hw namus ir viešą
sias įstaigas. Nieko nenori iš
likti priešininkui.

Vyriau.*yl»ės ngeutni vaik- 
| šėioja jht įvairias viešuma* 
Į užeigjbi ir vietas. Kalbina ar-1 
nrijon jaunu? vyrus. Biivu- j 
ricm* uficienuns riųlo migšta- 
algas. Ih-t retai kas iš turkų 
sutinka >ii tomis siųlunimni-1 
sąlygomis.

Tuil rekrutavimas slenka la- Į 
bai <pal<-iigvti. Daugiausia tar
nybon įstoja acnyveshi Imvo: 
kareivini, ariin neturimieji jo- j 
kia užsiėmimo.

Juokingas atsitikima*:

Anų diena *ultano knri-s mi- 
nisterib paskelbė, jog jau esą 
.surekrutuoti ir sumobilizuoti

GAUS $25.000,

Ncw York, geg. ti. — čia vic 
nam restorane M. D. Spitzer 
vrogydauinm sriubų prarijo dvi 
vinute?, kurios buvo sriuboje.

Restorano kompanijų pada
vė teisman ir pareikalavo $25.- 
000 atlyginimo. Au gilesnysis 
M?fee* pripažino tų afiyjpni

anglų intnkoje.
Jš to rekrutavimo didžinurią 

naudų apturi nncijonnli*4ai. 
Ne> nor> Kon?tantino|Mjlio 
Apyliltkt-r ttppaugojti-
UNM, tat pnrinklMiiausi turkų 
oficierai ir jauni turkai kas
dien burinis i*ahėgH An&loli- 
jon ir tanui prisidiiln prie na 
cijonali*tų.

Siųlomos augštos algos.

Sultano vyriausyta*- deda pn- 
stanga? suorganizuoti nors ne 
skaitlingų, tat stiprią armiją. 
Bet vargiai pavyk* ta* padn- 
ryti. žtuonė? atamako rioti tar
nybon ir kovot: niicž nacija 
naiirin*.

r.

Konstantinopolis, gegs. G. — 
Graikija pradėjo tratis|>ortuoti 
savo kariuotpenę Trakijon, ku
rią talkininkai jpavedė grai
kams.

Alukkar Ih-v, kurs vadovau
ju turkų kuriiiuiuetiri Adrin* 
iiu|x*lyj. mušė iriegramą ria- 
vyriausyboi. Telegramoje jis 
pažymi, kud jis pripažįsta *ul- ’ 
tano valdžių, tat priešinasi • 
graikų okupacijai.

Ir fndet ji> tu,, Ijkriu *.*r ' 
ganizuuja ap.*iginioio spėka? 
ir rekrutuoja nnnijon bulga
rus savanoriu*.

jo atlygint už sugaišintų laikų 
ir sustatė juo.* cilėsna.

Šaitano atstovas p-ižiurėjo 
••kuriuuiiKMię” ir nuvažiavo. 
Iš visur surankioti žmonės bū
vu pnlefoti.

Tu* atsitikima* atrodo kaip- 
ir kokiu pasaka. Bet tni yra 
faktas.

Blogas įrengimas.
Suttnnn L-ariuouu-nė-

giinas—labai praMa.*. Nes di
džiuma geresnių ginklų ir ka
reiviam* reikalingų daiktų 
nuolat tavo palai koma -ji mie
lių.>*.* Mažojoj Azijoj.

Kinnriie tie visi sandeliai mi 
viskuoin yra tekę nncijounli- 
stains.

Naujagadiuis turkų karci- 
i vių išn-ngima* Konstantino. 
1 |wlyj yra augių rankose. An
giai to visa nenori duoti tur
kams. N«s aiškiai mulo, kad 
tie surekrutuoti sultano karei
vini yra palinkę prie narijona- 
li*tų. gali |>cre)ti n n y pusėn ir 
su savimi nusinešti viską,

Tnd surekrutuoti sultono 
kareivini *inndi«. sM»<rinlrlnn»n.• • • *
mi šautuvai*, užrinkusiai* nuo 
rusų-turkų koris 1877 metai*. 

Aišku, kad iš to nieko noiš- 
«*K Tuo tarpu apskaitoma, 
kad prieš nacijon» Iistn.* reik
tų IMtslstlyti ttutžinttstn tOo 
tukriančių kariuomenė-?.

'Tie 4mtalijona£ pranešė mini- 
Meris, pn* j rengę iškelianti 1 
Ano t oi i jo n.

S ui Laitu- uuidcirlun vielini 
tarėjo pn-ių-ti snvo atstovų 
peržiūrėti tie* nauju? batai i-; 
jonus, atžymėti jų oficimi* ir 
jiem* indimti rrikidingą vėliu

Paskui i ni uojn momentu,
kuomet turėto vykti -nltano 
atstovas tų Imtalijonų komen- • 
dnnto* patyrė, jog vietoje 4. 
000 kareivių ji? turįs vo? 800.,

Tuomet komendantas ant 
greitųjų surinko reikiamų kie
kybę pašalinių rivilių 
<!avė jiems uniformas, pažadė-1

Paryžius, geg. ti. -Talkinin
ku ambasadorių taryba vakar 
davė atsakymų l'tignrijos tai
ko* atstovybei į l'ngarijo* iš
reikštu.* reikalavimu.* atmai
nyti kai-kurin.* aštria* sąlygas 
taiko* sutartyje.

Talkininkų atsakymo turi- 
li\* Ue/.iuumtt*. Bet patilta, 
kad l'ngarijos visi troškimai 
ir ri'ikalavijmii griežtai atme
sti. kaipo taparnatiniai. . 

Talkininkui atmetė ir reik®* •• 
laviniŲ pravesti plebiscitų at
skirtose mm l'ngarijos terito
rijose. Lygiai atmetė ir sngrą. 
žininią M-nųjų ruta-žių l’ngn- 
rijos viešpatijai.

Graikai sutiks pasipriešinimą. Pagamina atstovams paskir
ia čia aną dienų 3(1 turkų nn- j lH •i,‘eimt.* dienų pagaminti (

’rijonnlistų oficierų iškeliavo |’,rtr kokius nors pii’tlnusimus <
Trakijon. Tenai jie prisidės i kuriuos aiiihiisndoriai pa- 

i prie ginimo turkų trritnrijų. ^Uos galutinus atsakymu* iry^Į 
u ................. .... .. ’ pn-kir* laikų patvirtinti tai- i
SugryžuMų. <•« .► Trak,JO., >n|<r(į

talkininkų oficionn |UL*ukoja. _________________ * ,
kati graikai tunai sutiksią In
tui i žiaurų turkų pasipriešini- 
mų.

Gaus talkon bulgarus

Buvęs Trakijos valdovas, ty. 
Adriano|>o!io turkų spėkų ko- 
inendnnlns* -Jsfa.- Ts’.'Ur, pH 
siuntė di<lžiųjnni vėžinti laiš
ką. Laiške sako, jog jis Traki
joj paskelbęs vyrų mobiliza
ciją sulig įsakymo buvusiu 
turkų karės minisferio. kurs 
šiandie iniernuotaK Maitoje.
Jafnv Tayar pažymi, jog

vargini bu.* galima Trakijoj 
sumobilizuoti reikalingų spė
kų. Bet ji* tiki*i. knd turkam? 
pagvlltėrių burini bulgarų, su
trauktų šiaurinėn Trakijon. 
Su tai* burinis jis padaręs su- 

j tarėjų.

ORAS
. GEGUŽĖS 6, 1920.
Chicago. — trandie ir rytoj 

gražus oras; maža atmaina 
temperatūroje.

- • - •
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“DRAUGAS”
Vili. Lax!lrtu> lAticyrtu n«l<Mdlculn«-

PKENVMEHATOS KŪMA: 
CU1CAGOJ IH VtGUNYJE:

Mrtiim ................................. 66.00
PU*vl Mcty ..............„f-AJ...- S-60

SW. V.UAT.
Melams ........................  >5.00
Ihisci Mcty ............................. 3.00

Pronumcrata luokcal UUuUno. LaI- 
ka» akaitonl nuo utjtraAytno dienos 
De nuo Naujų Metų. Norint permni- 
Mj-tl adresų vlKida rolkla prisiųsti Ir 
nen.t* adresas. ITnliral geriausia sių
sti Ifperkant krwo)t ar eipreee "Mo. 
Der Ordcr" arba (dedant pinigus | 
CVtfletruot* lalftkv

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI.
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Rinkimai į Steigia
mąjį Seimą.

Pirmam pti.-lapije paduoda
me p. Romano telegramą iš 
Kauno, korių “ Darbininkių- “ 
suteikė ir mums. Negulime ri- 
«ai tvirtai atsidėti ta telegra
ma dėlto, kad iš l’hiiaigos 
AV<-tvni 1‘nion stoties jn 
mums perdavė telefonu asmuo 
nemokąs lietuviškai, todėl vei
kiai gulėjo supainioti lietu
viškus partijų vardug ir skai
tlines. lnmnt skaitlines ir var
dus taip kaip turime pasirodo, 
kad .Steigiamųjųme Seime l»u< 
112 atstovų.

.■ Krikščionys demokratai ju-1 
tnv turės 59 atstovus, t. y. tiL 
viršaus per pusę. Vienai jiarti- j 
ja: turint tokį skaičių atstovų i 
tejsduvybėjc viešasis durbiu 

.yra galimus, bet gana sunkus. 
. Užtenku trims vedančios jmr- 
tijus atstovams neateiti į po
sėdį ir gali susidaryti kryzis, 
ulbu ministrų atsistatydini
mus. Pridedant prie to papras
tų nerangumą gunu stiprų 
Lietuvoje, m-mulunių puioių 
galimu tikėtis gana daug. ✓

Kaip visuose purlnmcntuoM', 
taip ir Kuriomųjame Lietu
vos Seime eis partijų kova. 
Nekrikščioniškos partijos stos 
priešui.- krikščionis demokra-i 
tus. Nekrikščioniškų partijų 
pasirodė trys: žydai 6 at
stovais, socijalistai liaudiniu-, 
kai su 29 atstovais ir soeijul-j 
demokratui mi 13 atsiuvu. Iš 
tn trijų jairtijij susidarys blo-1 
.kas. Jis turis 48 atstovus, t. 
y. teveik pusę.

Visu i ncturiiųe žinių apie 
politiškų “darbininkų surašo” 
išvaizdą, (iul tut yru bolševikų 
puiuju; gal lai būti narys *-i 
dosniųjų partijų nepanorėję- 
pasirodyt j savo iš.aizdus, o 
perėjęs luomo ubnl-iais. Jei 
vienu- to surašo ntstovas nėra 
bolševikas, tai jis Seime arba 
liks ImjNirlyviu, arba prisidės 
prie kurios nors didėsės par
tijų.-; krikščiunių demokratų, 
arte nekrikščioniškojo bloku. 
Ta- prisidėjimus nepadnrv.- 
žvliiės partijų jiegų sulygime.

Žymėtina tautini.- nelietu
viška- atstovų liurelis. Jame 
vadovauja žydui su G atsto
vais. Try- lenkai ir vienn- vo. 
klėtys bu žydais sudaro visų 
dešimtį. Tokia grupė kartais 
guli tari*)i reikfanšg balsavi
muose. jei ji Imva gerai susi- 
orguuizavus. Bet jai nelengiu 
lm- organizuoti-: žydai mi |eji 
kxi> mažiau sutinka negu su 
lietuviui*. Taip pat sunku ti
kėtis serų mantikių tarp vo- 
kiečių ir lenkų kol nėra tikros 
žinios

Gautoje Iri egi am oje * irim-

dingo ]Mižangietis išrinktas 
Panevėžio apygardoje T Spėja
me, kud p. Romanus jį pris
kaitė prie krikščionių demo
kratų. Tų patį ji» padarė, ma
tomai, ir su kitais pažangie
čiais.

Iš Kauno 
sužinome, kad 
buvo susidaręs* 
kas Pažangus, Sandaros 
Žemdirbių Sąjungos. Iš tų tri
jų labiausiai krikščioniška 
Zolm 1 i rbi ų Sųj u ngu. 1 ’ažanga 
susideda iš gana įvairios rų
šies asmenų, o Sandaru yra 
aiškiai priešingu krikščionijai. 
Juigu tat p. Romanas visų pa- 
žanginį Jilokų priskaitė prie 
krikščionių demokratų, tai ga
linu, turėti netikėtu daietti.

Lietuva iš po Riu-ijoa jungo 
išėjo skaudžiai sužeista. Krik
ščioniškoji liaudis neteko kri
kščioniškos į Misa ulinės inteli
gentijos. Paskutiniais laikais 
ta inteligentija pradėjo atsi
rasti. liet jos dar nėra tieji 
kiek reikėtų. Kadangi Rusija 
atsidėjps griovė katalikystę 
Lietuvoje, lodei ėjo didi tikė
jimo kova musų šalije. To-gi 
<lel beveik visa jaunuomenė 
nepamdnvuši Rusijos mokyklų 
įtekmei, ėjo j kunigus. Kuni
gai negali ir nenori užiminė
ti valdvietes atge.manriojv 
Lietuvoje, n ]Hisaulinių inteli
gentų krikščionių demokratų 
trūksta.

Tu musų silpnybę, taatajo- 
nės, rupįsis sunaudoti nekrikš
čioniškasis blokas. Krikščio
niškoji tautu nenorįs taip šok
ti, kaip jis dudilus. Tolei rei- 

I kin tikėtis Lietuvoje gana di- 
I <!elčs ir ganu sunkios kovos už 
j tikėjimą. Jei knikščioiiys-dė- 
; mokratui toje sunkioje kovoje

laikraščių 
rinkimams 

blo- 
ir

I

j sugebės išauklėti užtektinų 
skaičių pn-tiulicčių inteligentų 
krikščionių, tai jie laimės tų 
kovų. Tadu tautus kuriniu 
dariais gulės eiti pilna vaga.

Bažnyčia ir Mokykla
Prancūzijoje kovu tarp ku- 

; tiilikyM<*s priešų ir katalikų 
I tankini ir smarkiai užgauna 
I mokyklą. Iš tikėjimui priešin- 
I gos pusi»s tą kovą ]>er mokyk- 
i tas veda laikraštis “Keole et 
j Vie” (Mokykla ir Gyveni- 
mus). To laikraščio redakto
rių Prancūzijos valdžių senui 
jau pitskjTė valdiškų mokyklų 

Į prižiurėtojum.
Rugsėjo mėnėsije 1919 m.

i minėtasis laikraštis siūlė Pran 
elizijai atšaukti tas teises, ku
rios leidžia Prancūzijoje tai
kyti privatinių mokyklų. No
riam. kad raidžia paimtų 
smarkiai kontroliuoti visas 
privatines mokvkl!!*. 
mėm-sije šių melų tas laikraš
tis labai išgyrė Saksoniją, ku
ri išleido įstatymą draudžian
tį dauginti privatines mokyk
las, išskiriant mokyklus ser
gantiems ir nelaimingai upsi- 
gimusiems (nenorimitiems) vai 
kams.

Tas laikraštis suųrgmiizavo 
ir įteikė dalelę dovaną vieniim 
augštnin valdininkui “už jo 
stipri] rncijomdistišką tikėji
mą.” (tai ne visi žino, knd ra- 
eijonalistiškutikėjimii viulinasi 
neprijmžinti Dievo nei jo ap
reiškimo. Luikrašiis nori, ktui 
visi busiantieji mokintojai 
butų gerai išmokę tos filoso
fijos, kuri juos priprarnui prie 
rarijonnli.stiskų ]nežvalgų.

Diduma a ilgšių ]XU)Ų Pran
cūzijoje mintija tuip pat, kaip 
tas jų laikraštis, ta«t 1 m t ip in
gi y>s žmonių nuomonė yra vi
eni priešinga. lAitaringija va
dinasi ta šalis, kuri nuo 1871 
iki 1918 Dę-tŲ priklausė Vv-

Kristaus Mirties Vieta.
(Pabaiga ii piuuitu .num.). 

Krikščionys ir Golgota

Po Kristaus mirties, atsi
kėlimo ir užžengimu į dungų 
beveik visi apaštalui keletą 
metų laikėsi Jerozolimoje ir 
jos apielinkėse. Maždaug de
vintam metais imi Kristaus 
mirties ir 42 imi Jo užgimimo 
Erodo 
krikščionis visur. Jerozolimo
je liko Av. Jokūbas senasis, 
liet ir jis tapo nužudytas. Jo 
ypėdiniu Jerozolimos vyskupu 
liko Av. Aimanas. Kaip tik 
vienų Jerozolimos vyskupų 
priešai nužudydavo, tai kitas 
stodavo jo vietoje. Tnip nuo 
Intinė Jerozolimos vyskupų 
eilė susilaukė krikščionių per
galės 313 metais imi Kristaus 
užgimimo, kuomet visoje Ry
mo imperijoje ėmė viešpatau
ti pirmutinis imperatorius 
krikščionis Knstantinns Didy
sis. Kastnntino laikais Joro- 
zoImuos vyskupu buvo Av. 
Makarius.

Visiems Jerozolimos krikš
čionims buvo brangi V. Jė
zaus mirties vieta, tat labiau
siai jų brangino vyskujmi 
persekiojimų laikais. Nuolat 
būdami pavojuje žūti, jie sėmė 
stiprybę iš Kristaus kentėji
mo. Jei dabar pusiau išdykę 
krikščionys garbinu Kristaus 
mirties vieta.taj ką bekalbėti 
apie pirmųjų amžių krikščio
nis, kurio risi visados buvo 
{Nudrengę gyvybę atiduoti, bet 
tikėjimu neatsižadėti.•

Tie krikščiony# taip garbi
ndavo Kristaus mirties vietą, 
kad pemekiojuuai negulėjo 
.-ustabdinti. Tadu .Jerozolimos 
valdininkams patariant iuųx‘- 
ratorius Adrijams apie 134 
metus paliepė krikščionių gar
binamoje vietoje padaryti 
daržų ir jame jmstatyti dvi 
dovyti Jupiterio ir Veneros. 
Kadangi apie tų dievų ir tų 
deivę stabmeldžiai juLsakodiu 
vo kuodaugiausiui paleistuvin- 
gų .pasukų, kadangi krikščio
nys kuolabiausini šlykštėjosi 
paleistuvyste, tai-gi sujungus 
jų su stabmeldyste, tikėtasi 
atpratinti krikščionis nuo gar
binimo tos vietos, kurioje mi
rė jų Mokintojas.

Krikščionys, tiesa, liovėsi 
ten meldęsi, tat nesiliovė šne
kėję apie permainų, įvykusių 
šventoje vietoje. Stovylums iš
buvus apie šimtų metų, į Je- 
rozolimų atkeliavo didis mok
slininkas Aleksandrijos mo
kyklos vedėjas, kuris buvo pn- 
tnšęs stebėtinų daugybę vei- . 
kalų. Ir jis |Mt»ipikiinu tuumi,

žiaurumas išblaškė

kietijai, u datai |>o karei lapu 
priskirtu prie Prancūzijos.

Aį jMivusari Prancūzijos val
džia davė nubnlsuoti IjOtarin- 
gijos gyventojoms ar reikia pa 
likti buvusius jm< vokiriiais 
bažnytines mokyklas, nr pada
ryti jas In* tikėjimo tnip knip 
yra kitur Prancūzijoje. Alin
ta* tūkstančių su viršum tėvų 
leidžiančių vaikus j mokyklas 
dalyvavo balsavimuose ir pn- 
ndkidnvo katalikiškų mokyk
lų. Todėl lxit«riugijoje moky
klos tiks tažnytinės, t. y. su 
tikėjimo pamokomis, nors 
šiaip Prancūzijoje teterMpa-
tauju seninu išleido.- įstaty- 
inas, draudžiantis minėti Die
vų mokyklose.

Isitaringijos atstovai Pran
cūzijos parlmncnte tapo įgalio
ti kovot «n tikėjimo priešais, 
kurių yra gana daug Prancū
zijos valdžioje ir trisdavybė- 
je-

, kad Kristau* kemtejimo vi« 
toje buvo pariogiintus pedeis- 

i tuvių stovylbs. Ta.s mokslinin
kus vadinom Orig-m s.

t Kryžiaus Atradimas.

1 Stovyloa iabuvo minėtoje 
vietoje iki 323 metų. Tada į 
Jerozolimą atkeliavo impera
toriaus Kastantinu Didžiojo 
motina šv. Elena. Vietinis vy
skupas 6v. Maka rius jai pasa
kė, kadKristns mirė- tenai, kur 
stovi iMileirtuvyiiės dievų sta
liai.

Tn vieta buvo netoli Daržo 
Vartų esančių įniršto sienoje. 
Žydiškai tie vartai 
Geanntli. Av. Elenn 
slovylaą. Bet vielų 
beišrodė taip, kaip 
rusi Kristaus laikais, nes Ad- 
rijnnas buvo liftp's primūry
ti įvairių pridėrkų prie tos 
kalvos, ant kurios buvo daro
mi daržai. Imperatoriau* mo
tinai liepiant architektas Eu- 
stachius su savo darbininkais 
nuėmė šalin vmos t uos pridėč- 
kua.

Tada likosi plika neaugšta 
kalva iš tokio paties akmens, 
kaip ir aplinkiniai kalnai. Ta 
kalva yra perskilusi. Tai pri
menu žemėn drebėjimų ir uolų 
plyšimų -minėtą Evangelijoje, 
Jėzaus mirties aprašyme.

Salia to plyšio yra duobė, 
į kurių, kaip «aprjnma, buvo 
įstalvins V. Jėzaus kryžius. 
Dalmr abyšaliai tos duobės, 
nrtoliesia nuo jo- yra dvi vie- 
ti pažymėti juinlu nutrmnlu. 
tSakoinu, kud tos> dviejose vie
tos* buvę pastatyti dviejų 
piktadarių kryžiai.

Benuimant ženivs ir akmenta 
nuo uolus 323 metais tujai at
rasti trys mediniai kryžiai ir 
vienu lentelė su parašu “Jė
zus Nazarietis žydų Kara
lius” trimis kalbomis. Kadan
gi lentelė buvo vhmi skyrium 
uuo kryžiaus, tai iš jos negali
nta buvo patirti,.kuris kryžius 
yra Kristaus. Tada visus tris 
kryžius dėjo prie sunkiui ser
gančios moteriškės. Du nieko 
negelbėjo. Trečiuoju palytėtu 
moteriškė sūnyk tapo sveika.

Bažnyčia.

D-ras liauju įtaria vyskupą 
šv. Mokariją, buk tas norė
damas pasinaudoti augšlus vie 
šnios duosnimiu, kad ji pasta
tytų jK>rą gražių bažnytėlių 
(two bandšuniu ehurvhes) jmi- 
vttkęa jai vielą, kuriu* jiata 
nežinojęs. 1‘ranešinnii apie 
stebuklų i)-rn< Ifnupt neti
ki. Bet iš tų |MM*ių raštų jis 
gaunu patirti ir Elenos atsi
lankymų Jeruzolimoje ir mo
teriškės išgijimų -ir bažnyčios 
statymų. Jei netikėti &v. Ma- 
k n riju us nijH»rlui, rašytum 
Ciecoriui Kil-t antinui, tai rei
kėtų atmušti ne vien moteriš
kės išgijimu titobuklą. aprašy
tų tuine raporte, bet taipgi 
ir Av. Elenos upeUtuikyiiią ir 
tatžnycios statvvnų.

Bažnyčia statant prisėjo 
dalį uolos nugriauti. Bažny
čia tapo juibnitfia apie ?.3ti me 
tus. Ji buvo graži ir didelė. 
Ji vadinosi Kristaus kuj>o ba
žnyčia. Nėra abejonės, kud V’. 
Jėzaus k a įsi vieta tapo up- 
imta tos lmžtiyrio> sienomis. 
Nuo kiiĮH, iki Kalvarijos kalno 
viršun^ yni 140 juslų tolumo. 
Kalno viišunė yra 13 pėdų 
augščiaii už ka|>ų. Paprastai 
miutijumii. knd Av. Klienos |m- 
-tatytoje bažnyčioje abi rieti 
tapo įimti į bažnyčių taip ]uit 
kaip dutair, tel aiškiu^ tik- 
rytėti sunku gauti dėl rienos 
makos aplinkybės, būtent dėl
to, kad Av. Melanija jaunoji

vndinosi 
imnnikino 
vis-gr ne
buvo bu-

K*I va rijus kalnų pupuošė ko
plyčia 436 metais. Av. Elenos 
juistalytoji bažnyčia tuomet 
dar tuuusiovcju. Vautiausuu, 
turbut, buvo tarp, kad šalia 
stovinčios didelės bažnyčios, 
apimančias V. Jėzaus mirties 
vietų ir kapų Av. Melanija 
imstaiė <iar ypatingų koplytė
lę, pavestą kokiam nor* ypa
tingam tikslui ar paannėjimiik 
Ir daluir prie didėsės hažnv- 
čios yrn dnug įvairių mažesnių 
koplytėlių.

Av. Elenos bažnyčia buvo 
475 pėdų ilgio. Ties viduriu 
buvo kopula G5 pėdų skersi- 
nio.Tn bažnyčia apėmė {lietinę 
Kalvarijos kalno pusę ir V. 
Jėzau., kapų. Jų 530 m. piųHio- 
šė imjM'ratoriu? Teodozius. pn 
•tntvdnmfu tonžu didiii alta
nų.

Bažnyčios nelaimės.

Bet 614 m. tu bažnyčia su
degė. Tai htrt’u knrės laikai 
tarp Bizantijos imperatorių ir 
tarp persų karaliaus Chosroa.-. 
GŠO metais bažnyčių atstatė 
architektas Archulfus. Ji vėl 
.-udegė 1010 metais. Imt 1048 

Į m. vėl tujio atstatyta tik ne 
vienu bažnyčia, o daugybė ma
žų koplytėlių. Tai buvo kari* 
kryžeivių su turkais. Miestas 
ėjo iš viėnų rankų į kitas. 1149 
m. kryžeiviai suvienijo visas 
koplytėles taip, kad pasidarė 
didelė bažnyčia. Sako, kad tu 
da nuo kalno nukirjję tų vie
tų, į kurių buvo įstatytas V. 

kryžius, ir vežę j K<»n- 
stunlinojHilį, bet iškilo audra 
ir laivas su šv. relikvijų nu
skendo juroje ties Syrijos 
krantai.-. 1808 mM jau tur
kams senai valdant Jcrozoli- 
mų, ištiko gaisras Av. Kapo 
bažnyčioje. Kopula nuo vir
šaus /griuvirį ridų.

Grekų architekto* Koiume- 
nes j imi ari naujus plonus, 
grekai tai armėnai sudėjo pi- 
uigų ir nauja bažnyčia ta|Hj 
pašventinta 1810 metais, liet ji 
buvo be kopulos. 186S m. Prun 
euziju, Rusija ir Turkija pas
tatydinu kopulų.

Ar Kristus tikrai toje vietoje 
mirė?

Av. Vilibuldus atkeliavo į 
Jerozolimą aštuntame šimtme- 
tije ir pastebėjo, kad Sv. Ka
po tažnyeia yru šiapus Jero- 
zolimos miesto mūrų. Jis ir pa
rašo savo nusistebėjimų, neži
nodamas, knip suderinti tų 
taktų su Av. Povylc liudiji
mu, kad Kristų* narė anapus 
miesto mūrų.

Dvyliktame šimtmetije bi 
imti abejonė užėjo Soeu*nlf’ui. 
Aštuoniuliktninv Aimtmvlije vo 
kiviyg knygų pirkly*, Junti* 
Korte aplankęs Jerozolimą iš
leido knygų “Reise naru tiem 
gelubtrn Lunde,” t. V. Kelio
nė į garbinamųjų žemę, mies
te Altona 1741 m. ir drįso 
tvirtinti, knd Arentojo Kapu 
bažnyčių esant pastatyta klai
dingoje vietoje.

Paskui Korte ėjb labai dau 
gelis. Jų eilę užbaigiu Balti- 
more’s profesorius Flaupt. Jų 
visų yra viena temdra klaidu, 
kad nežinojo, jog V. Jėzus ta
po prikaltu* prie Kryžiau.- už 
antrųjų mic.-lo mūrų, ir jog 
tretieji murai, šiapus kurių y- 
rn Golgota, tapo pastatyti j 
dešimt metų po Kristaus mir
ties.

Katalikam- šitas < Udy kas 
yra akyvus kaip kiekvienas 
kitas istorijos klausimus. Ti
kėjimas ju neliečia, nei jis m* 
liečia tikėjimo. Dievas įmini' 
apreiškė, kad Kristus mįri 
prikultu- prie Kryžiau^ ana 
pu.- muro, kiu'iuouii buvo np į 
siuitas Jerozolimos miwtar. 
Bet Die vai imaprviškė matus. ,

.

SKAITYTOJŲ BALSAII

Vyrų ir Moterų kabų Kurtu
mo ir Designing Mokykla.

Bažnyčios ir Viešpatijos atl 
dalinimas.

Velnias bėga zakristijonų 
{mimatęs, nes jnučia, kad ne
toli zakristijono gali būti ir 
kunigas. Dienraštis “IJetu- 
vn” norėtų ir mokyklas Lie
tuvoje atidūlinti nuo Bažny
čios, kad tik toliau butų nuo 
kunigo.

Nematau kas kam gali būti 
gera iš to nfidalinirno. Jie pa
tys statosi nnt prupu įtins 
kranto ir nori, kad mes sto
tume šalę jų. Jie nesupranta, 
kad tebėgdami nuo krikščio
niškos mokyklos. bėga tuomi 
nnt rinn Rriotri*!® mr»t-<|n, Vn 
i| tos mokyklos biuugnui ir 
skelbia. Palakęs nuo Kristaus 
žmogus nežiūri Dievo ir daž
niausiai tampa aršiu bedieviu. 
J tokį blogų padėjimų palė
kęs. knin dar kitus kalbinti 
prie to nviabuuio prisidėti.

Ir “Lietuvos” raštininkai ir 
kiti buvusieji katalikai, gerai 
žino, kad krikščioniškoji mo
kyklų yrn katalikų tikėjimo 
pamatas. Atsimetę nuo Kris
taus, nekęjuiami Jo mokslo, 
kaip nekenčia visi atsimetėliai, 
jie tyria griuujn krikščioniškų 
mokyklų, kad sugriautų tikėji
mų.

Katalikų bažnyčia vrn lyg 
kariuomenė, žmonės yra karei
viai, kunigai — karininkai, 
vyskupai yra vadai. Kristus y- 
ra karalius. Kristaus priešai, 
norėdami sunaikinti Jo kuriuo 
menę, labiausiai užsipuola nnt 
kunigų. Japonai kariaudami 
su rusais savo kareiviams lie
pė labiausiai šaudyti rusų ofi- 
eierius. Tų žinant lengvu su 
prasti, driko “Lietuva” ir kiti 
tos rųšies lapai taip .smarkiai 
užsipuola ant kunigų. Kunigai 
stovi pirmose katalikų eilėse. 
Išnaikinus kunigus lengva bus 
pagauti j kilpas visus krikš
čionis. t

iš krikščioniškų mokyklų 
užtektinas skaitlius jaunikai
čių išciha j 'kunigus; kiti ne
tapdami kunigais, lieka gerais 
krikščionimis. To bijosi viai 
krikščionijos priešai, dėlto jie 
taip bijosi krikščioniškų mo
kyklų.

Mokyklų dar nėra kunigas. 
Bet ji artyma kunigui, nelygi
nant. zakristijomis. Kaip vel
nias bijosi pamatęs zakristijo
nų, tnrj> Cliicagos laisvama- 
uiai bijosi, kad Lietuvoje ne
imtų krikščioniškų mokyklų. 
Jie bijo»i kryžiaus, kuris tone 
mokyklose butų; jie bijosi, 
kad kas Avesta vandens « inx■ • • • 
neįneštų. Goriems žmonėms 
švęstas vanduo nekeukin.

Augustinai Martinavičius.

»
ar dabartinė šventojo Kapo 
bažnyčia ftovi «rtt tos vietos 
kur buvo kajois ar ne ant tos. 
Pirmąjį dalykų ukudiuuns 
vienaip su visais krikščioni
mis kiekvienas gali turėti aa
vo atskiri} suenonę antram* 
klaus iuu-.

,V> ni*oJx’jojn, kad dabartimi 
Šventojo Kapo bažnyčia stovi 
toje vietoje, kur Išganytųjų-, 
buvo ĮMtlnidotas. Taip liudija 
istorijos mokslas. Kas to ne- 

w«t4rrr1»vcl«t<*• *3*••••*•»••♦♦ — —«.n»r —f ««<*«»«• j
jai, o ne tikėjimui.

Knn. Pr. Bučys.

trumpu buku Urockdte vtao •.ma
to. •

Ma» turime dlAlUuelui. tr cerUu- 
■lua kirpimo, daalgvlng tr ■turimo 
•kyrlua. kur Idokvlmuu gaunu gertu 
praktiko* baatmoklailatna*.

Vlauoaa Mūvimo *kytluo»o uuUltaua 
varomo* eloktro* jiega. i

KviedUuue kiekviena ateiti bite ko- 
kiuo laiku, dieno tr ar «*kan>ia. pa- 
afbuHu tr pasikalbėti dėl aalrrv

rattenu daromo* uultg mlerOa. vi
sokio sutiau* ir dydJUo ii bet kurtu 
madų knyro».

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

J. r. Kaenlcka. Vadėj**
l»0 N. STATĖ STRKKT. CHICAGO.
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Ketvirtadienis. g*cu DRAUGAS S

SVARBUS KATALIKU NUTARIMAI
'partija* Foderarijn gulė* pa- 
I kreipti Katalikų Centro vaiki
nių į tinkamus vėžes. Katalikų 
Centras taip-gi turės persior- 

įgaataioti. Paitekmingnni veiki
mui į jį turės ineitj visų Lietu
vos krikščionišku partijų atsto- 
.•ai ir pavieniai veikėjai.

L. Simutis: Jei Pažanga yra 
krikščioniška partija, tai kokiu 
budu jon galėjo patekti Dr. 
Šliupu, adv. Balutis ir p. Šal
čius, kurie Amerikoje buvo pa
sižymėję prieš-krikš<'ionišku 

Į nusistatymu f
Kun. dek. .Mironas į L. Šimu- 

di<> klausimų atsakė, kad ant 
kiek jam yra žinoma, viršuj 

[ pažymėto* ypafas prie Pažan- 
■nrlVlnultr ’’

Knrosas: Ar Lietuvos

Balandžio 22 (L, 4. nu Penu- 
sylvnnm Hotd'yje, New Yor- 
k’e. W vnl. išryto Federacijos 
Tarybos, Tautos Fondo ir L. 
R Kryžiaus Rėmėjų Draugijos 
valdybų auvnžiuviiuą atidarė 
Federacijos Taryluis Arire-pir- 
mininkai* kun. J. J. Jakaitis,, 
maldų alkaH>ėjo kun. F. Kemė
šis. Federacijos Tarybos sekre
torius J. E. Karosas trunųMli 
pranešė kokiu tikslu suvažiavi
mas buvo šaukiamas ir pasiūlė 
Federacijos Sekrplorijab* iė- 

’ /rtrTiŪ*
kę, kuri su dapihiyinais ir pa-1 
taisymais buvo priimta.

Nno Federacijos Tūry Ims 
Valdybos suvažiavime dalyva
vo: kun. J. J. Jakaitis išlVor- 
rcater, Mas*.. K. Česiiulis iš bo. 
Bos t o n, Mas.?., Jonas E. Karo 
sus iš BnartUvn. N. Y., K. J. 
Krušinska* iš Brooklyn, N. Y., 
'šimutis iš Brooklyn. N. Y. ir 

kun. M. Pankus if Bridgeport, 
Conn.

Nuo Tautos Fondo dalyra-. 
vo: kun. F. Kemėšis iš Detroit, 
Mich., kun. K. Urbanavičius tš ' 
So. Bėston, Marš,. K. ,J. Kru- 

• šinskii.? iš Brooklyn. N. Y. ir B.
Vaškevičiutė iš Ncvark, N. J.

Nuo L. R. Kryžiaus Rėmėjų 
Draugijos dalyvavo: kun. J. 
Petraitis iš Paterson, N. J., J. 
Tumasonia iš Brooklyn. N. Y. 
ir B. Vaškeričiittė i.i Ne vark, 
N. J.

Be valdybų nnrįų suvažiavi
me dalyvavo f)r. J. J. Bielskis, 
nesenai sugrįžę.* iš Lietuvon, 
kur buvo nuvažiavęs Ameriko»| 
lietuvių brigados reikalais, Fe
deracijos Tarybos nariai: P. 
Molis ir Pr. V i rokas ir Lietu
vos Valutyik-s Tarybos narys, 
svečias, kun. dek. J. Mironas.

SuvužiaAinio vedėjui kun. J. 
J. Jakaičiui paprašius, gerbia
mas svečias kun. įlok. J. Miro
nas trumpai, bet labui pavyz
džiai paaiškino apie Lietuvos 
krikL-iuniškasins partijas, ku
rios sulig svečio žodžių atrodo 
šitaip: J'innon galvon reikia 
dėti lietuvių krikščionių demo
kratų partijos veikimų, kurio? 
obulsiai yru aiškus ir gana kai
rys. Krikščionys demokratai 
pagavo bežemius, o daugiuusiu 
pasitikėjimo gavo pas mažaže
miu*. Žemės klausimu nustaty
mas aiškus. Rinkimuose j JStei- 
giauujjį iSeuuų uis turėjo ue- 
maža reikšmės. Mažažemiai 
krikščionių demokratų progra
mų pilnai jiatenkiuli. Stambes
nieji ūkininkai, kurių rriknlai 
buvo paliesti, atskilo nuo krik 

! sciomų demokratų ir sudarė
Žemdirbių Sųjtmgij. Žemdirbių 
Sujungtai inriiut tiiip-gi ir inte
ligentai, tai yra gry nai katali
kiška partija. Žemdirbių Są
junga stori tarpe krikščionių 
demokratų ir Pažangos, kurių 
sudaro inteligentų viepininčių 
burja. Pažanga yra krikščio
niška partija

Lietuvos krikščioniškos pur- 
L lijo# kai-kuriais pamatiniais 
p7

J

I

J.
krikščioniškos jiartijos pripažį
sta Katalikų Centro autorite- 

!tų? Ar Katalikų Centrui siun
čiami Amerikos lietuvių pini
gui bu* sunaudoti tikriems tik
slams f

Kun. dek. Mironas nurodo, 
kad Kntalikų Centras dabarti
nėje jo sųstatoje nėra patenki
na utis. Katalikų Centrą reikia 

į ]M>r<»rgaiiixuoti.

Dr. J. Bielskio raportas.

Pilną iš aavo misijos rajiurtą 
I Dr. Bielskis prižadėjo pnskelb- 
I ti s|>audoje. Šiuo kartu tik įhi- 
sidaliim su suvažiavimo atsto
vais savo įspūdžiais iš kelionės 
Paryžiun ir Lietuvon. Iš Dr. 
Bielskio pranešimų paaiškėjo, 
kad Amerikos lietuvių Dr. Biel
skio pranešimai. Imituojant tik 
Federacijos Tarybos Valdybos 
nariams, priimta 4 balsais 
prieš vieną K. flrsnulki.

Byoir’o Publikacijos Biuras.

Federacijos Tarybos narys 
P. Molis klausia suvažiavimo 
nuomonės dėl Byoir‘o publika
cijas biuro, kuris Lietuvos val
džių* atstovų Paryžiuje nuro
dymais. buvo vedamas Ameri
koje išimtinai lietuvių katalikų 
lėšomis. Tautininkai norą ir 
žadėjo prie publikacijos biuro 
su savo lėšomis prisidėti lygia 
dalinu su katalikais, bet savo 
prižadų neišpildė. Publikacijos 
biuro darbuotojais buvo Kau- 
pns, Mas t austas, kini. Žilius ir 
Molis, kuris iki pat galo savo 
užduotis pildė, kitiems iš pub
likacijos biuro dėl įvairių prie
žasčių jiasitraukiant. Publika
cijos biuru reikalams iš Tautos 
Fondo buvo paskirta $40,000.- 
OO. Iš tų pinigų $1,400.00 *u- 
giųžinta atgal Tautos Fondui, 
o pubbkarijos biuro fonde dar 
liko $1,080.63. Bylos neapmo
kėtos telegrafo kompanijai, ku
riai priklauso iš pubiiknciė** 
biuro virš $800.00. Nuvjžiavi- 

Urnir'n iirtkliir*w<i i«e* Kiti.—r ~ * jr-—   —w
ru likvidavimų pnvedn užbaig
ti P. Maliui. Biuro višnu išlai
das pertikrinti paskirta revizi
jų* komisija iš Jodu Karoso ir 
B. \'uAkeričiute«.

(Daugiau Bus.).

VIENINTfcLre VALGIS 
ŽUVIS.

Hnufiitmue suMirin, tik takto 
žvilgsniu okiruuu.

Kun. pr. Bumbrauskas. kun. 
pr. Marulevirins, kun. Vnilo- 
kattm ir kiti Lmiuvua veikėjai į 
partijas uoineiiiu. Jiv i neina j 
Katalikų Centrų, kuria jmrtijų 
veikimo aanar mistumum j Ka
lį, nedaro didelės intako* į Lie
tuvos žmonių-gyvenimų. Kata
likiškas grynas vrikinia* yra 
alntoutato ateičiai Amerikon L 
R. K. Fodernrija turi arčiau

NovprOMisk. y imi pietinė 
Rusija valgo žavia. Vra užlėk- 
tinai javų, daržovių ir meno?, 
liet stoka pargabenimo būdų ir 
vertingų pinigų dol perkėlimo 
į įvairius miestelius. Šių mies
telių gyventojai turi valgyt žu
vis ir diwnų.o nuo to valgio jml 
trina nania litrą «ti Imrift knm- ,r ' *•*
ja Amerikos Raudonasis Kry
žius.

LIETUVIAI AMERIKOJE. Į
~* ■------ — r -■ * > —___ , • •

mo komisijų.- atsišaukimų, tai 
yra:
.1. Kuizinus, A. Niiknišn? ir J. 
J. Janušuuskn?, Imk uš vužino 
*ins Lietuvon lino kokiu* jžila- 
vi tiškus orgun i žarijos, kaipo 
atstovas.

Aš nmnmi. kml tai |n>r klai
dų huvo tas nt-išaiikima? pn- 
talpinta* ju*n g»>rh. dienrašty
je, liet išlaukę- net 13 dienų ir 
kiul niekas nepataisė ir neban
do taisyti, tai čia yni tas neva 
komisijos ntgražu.? pasielgi
mas.

Manęs nieką? nerinko ir nei 
A'ienoje ilranfijtije. kur nš pri- 
klimrim HMmvn T'nlu'lfrt? 1:1sn 
simus apie jokia ntstovylię.

Aš tos komisijos atsišauki
mų skaitau blogiauriu prasi
žengimu prieš žmogiškų dorą 
ir jaučiuos* iiii-krinii*tas. nes 
aš išdaviko vardo nnnžsitarua- 
vau. Reikalauju, kad lig gegu
žės 10 dieno? prirodytų, kokia 
organizacija mane siunčia Lie
tuvon, kaipo šalie? priešų. Jei
gu lo nepacbny* lig viršminė- 
tos dienoti, tai u? buriu priver
stas kreipties į šalies teismą ir 
tndn turės jie tai padaryti.

Su imguriui,
D. Shatkus.

213 Kensington nve., 
K<*n?ington, III.

Tel. Pnilman 315.
Redakcijos prierašas. Pana 

šus nesiisiprniima- gal pasida
rė ir sn p. Valaskii. Tikimės, 
kad j m.skolos valdyl«i Ių nesu
sipratimų išaiškin? ir paklaidų 
atitaisys.

WATERBUh;J CONN.

ROCKFORD. ILL.

Musų, Bookford’o kolonijoj, 
gyvuoja Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų 44 skyrius, 
kuris 1919 metais daug pasi
darbavo rinkime drabužių ir 
aukų Lietuvos vargšams. Bet 
šįmet apie L R. K. rėmėjų 
darbuotę jau nieko nesigirdžia, 
Gerb. rvckfordievMii, laika? 
mums stoti į bendrų darluj, nes 
musų kolonijai L R. K. rėm. 
Centras paskyrė surinkti su
virtam 200 dol.

l*aikas pradėti rinkti aukas. 
Musų broliai. Liotuvrts karžy- 
ffinf. py4«»^i« vd to
vynes laisvę. Jie gyvastis auko
ja, kad mes sugrįžę tėvynėn 
galėtume laisvai gyventi, tvar
kytiem. Tai-gi musų, amerikie
čių. pa i vigu remti juos de
dant aukas L. R. Kryžiui.

L R. K. 44 sk. {galioti asme
nys eis per namus ir pardavi
nės 1920 metų ženklelius, kurie 
kiekvienas kainuoju nmžiunsia 
1 dol. Kožnas vienas užsimokė
jęs vienų dolierį į metus, palie
ka LR. K. nariu.

Bot ne pro šalį bus. jeigu 
mes ir po jienkinę arba daugiau 
paaukosiu!. Garbė butų rock- 
fordiečiams, jei snrinktunit* 
daugiau negu .paskirtu mums 
surinkti.

Sekančius asmenis skyrius 
įgaliojo eiti |M»r namus: B. Ta
būnų, A. (rietantį ir P. Stepo
naitį. Jie pasirišę dirbti, gi 
Rockfordo lietuvių pareiga ne
sigailėti aukų, knd tas darbas 
atneštų didelę nnudų.

Pr. S—tas.

ROSELAND. ILL.

Lietuvos Vyčių 8-ta kuopa 
laikė nepaprastų susirinkimą. 
Apkalbėta daug dalykų ir per- 
žvelgta tampos darbuotė.

Po to Jonas Puuluuskas, jau
nimo tarpe veikėjas, atsisakė 
toliau* būti pirmininku. Prie
žastis tame, kad išvažiuoja Lie
tuvon. Todėl L. V. 8 kuopa lin
ki buvusiam pirmininkui lai
mingos kelionės.

Nutarta įrengti išleistuvių 
vakarėlį su programa.
Lietuvos Vyčių 8 kuopa kvie

čia Chicagos jaunimų atsilan
kyti tan vakarėliu, kurs bus ge
gužės 6 <1, 7 vai. vakaro, liaž- 
nytinėj svetainėj.

Korespondentas.

Atsišaukimas j kitų kolonijų
darbininkus.

Vienu* pinigų įdėjimas, ku
ris yra absoliučiui saugus, yra 
pirkimas Valdžios Taupymo 
užstatų ir Libeilų Isjuu. Žnio- 
uės gerai žino. kad už|Mkalvj 
jų stovi tvirtumas ir pajiegns 
visos valdžios, ir nėra kiausi* 
niojog ir atsukantis nuošimtis 
bus atmokėtas. Lilierty Bonui 
nepasiliks ant lubų, nei tavo pi
nigui. Jeigu nori mest pinigus į 
orų. tai nors pats mesk, neleisk 
neištikimų gundytojų sugrai- 
byt nuo grindų kuomet nupuo
la nuo lubų.

Pirkite Karės Taupymo 
Ženklelius.

VANDUO.

Viinduo.kuris išrodo ėystas.- 
nerisnomet cvslas. Prašalink 
abejones it išvirink.

i’uprask geri šviežią vande
ni-

šaltiniai ir šuliniai turėtų 
ramtis toli mm srutų duobių.

PRANEŠIMAS.
Jau prirengėme ir tuojaus 

spausdinsime lietuvių kalboje 
“Amerikos Katalikų Vyskupų 
Ganytojiško laiško ištraukas.” 
kurias buvo skirta skaityti vi
sose katalikų bažnyčiose.

Spausdinsime tiek, kiek jau 
pusėtinas skaitlius kunigu už
sisakė arba da užsisakys. Pra- 

' šome tat pasiskubinti su užsi
sakymais tos knygelės.

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

“Draugas.”

Gerbiamieji darbininkai! 
šiuomi riešai pranešame visi; 
kolonijų darbiiiinkmn*. kud 
mes, Waterbury’o, Conn. dar
bininkai. stojome į kovų už pa
gerinimų savo huvio, t. y. išėjo
me j streikų.

Kad neapsiviltumėl jus, tat 
mes jMilariame jums, kitų kolo
nijų darbininkui, nevažiuoti 
Waterburin. Paskui, po strei
ko, pranešime viešai per laik
raščius.

Str. Sp. Kom.: 
M. P. Skučas, 
G. J. Kazlauskas, 
G. Kasiulis.

NEPAPRASTI BARGENAI 
NAMŲ IEŠKOTOJAMS.

Brighton Parke liauju* 2 auifš- 
etų mūrinis luitu a* 2 (lutų 4 kam- 
įtarių riektru guzo*, su porchiaia. 
3 metų senumo $600 į nirtits Kai
na SG.-tOO $1.000 jmoket likusiu* 
kaip tiktai iki gegužio lė tai.

3 fialų meiliniu 3 metų Meilumo 
narna* šilta* ir šaltus "vanduo va
lia Ramios $540 į metu* kaina 
$3,700.

2 |Mig.vvfiiiiuų 4 kambarių valia 
kilta* ir Kaltu* vanduo, gamgr* už- 
pakalėj Ibuidt* $420 j įlietus kai
na $3.5(fc). Muitui dcjarsitu* 
kui ant lengvų išmukcsčių.

Auišaukitc pas:

Mr. P. Bomeika
840 W. 33 Str. Chicago, 

Tel. Bo ule v ar d 2437

pUH-
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CICERO, ILI^.

Praneš ima. a.

L. b. S. 49 kuopos svarbus 
iut-aiiT-iiii* ifikiiiMaS j Vyki
gegužės 8 d., 1920 m., Šv. Arv 
tano parap. svetainėj, tuoj po 
gegužinių pnmnldų.

Viri L. D. S. nariai malonė- 
aite susirinkti, ne* turime iš 
Centro svarbių žinių, kurios 
kiekvienam reikia žinoti.

Prie to L. D. S. Centrą* pri
siuntė nariams dovanėlių nau
dingų knygų “Nnnjus gadynės 
prieaušryje.”

Gera proga tiem*, knrii- nori 
įsirašyti L. 1). S. orgnnizaei- 
jon. nes ir naujiem* nuriam? 
bos duodama dovann.

Visi Cicero# lietuviai fevie* 
čiauii ateiti ir įsirašyti L. 1). 

ši organizacija ytfa nau- 
itingmusia lietuviam^ darbiniu 
kam?.

NENAUDINGAS PINIGŲ 
MĖTYMAS.

Yra žmogų* vakaruose. kuri? 
surinku Urmų pinigų ir giriasi, 
kad gavo savu pradžia segan-
čiai:

Jis buvo šinkorius ir kožnų 
vakarų, prieš užnikj?i«nl kur
čiam?. kaip jis pats jiasakojo. 
puimdavo dienos imintus pini
gus abiejose rankose ir mesda
vo į luha?. Kas prilipu prie lu
bų. prigulėjo karkiamos snvi- 
ninkni, kiek puolė nnt grindų 
jis įsidėjo j savo kišenių.

Tūkstančiai dolierių žmonių 
pinigij k<>ž<u« dienų mėtomi į 
viršų pei n •i-ųžiuingu? gundy
toju*, rėmėjus (dėjimo pinigų į 
abejotinu? ur spelculiatyviškas 
nkcijssJie mėta savu pinigu- j 
lubų* ir ki<>k ten pasilieka, tai 
tavo, kiek ne. tai einu j kišenių 
gundytojo nr pardavinėtojo.

Nepaisant, kad viršuiiitėtas 
žmogus turi pinigų, draugam*

Finansų rait. jis neištikimas, ypatingai 
-  ______ Itiems, kurie turi dirbt su juo. 

Jie visuomet prižiūri, kų jis 
_ __________ __ ----- -------____ įveikia- Mes n tegalime prižiūrėti 

Balandžio 17 d.. 19211 m., j viršininku?, tų į<iėtų pinigų į 
“Draugas” atspausdino Bose- i nesaugia* akcijas, tik turime 
lando i.ietiKo* hon«j perdari- ' imti jų gaila.- ž-lp

REIKALAUJA

Vjrnl dirbti papero* irtucko kam- 
ImtIJ. Genu darbo af lygos AtaiAaU- 
klte

Auii-Hiaii < «b,r Typr- <«,.
I IM Ibr-aiM-

REIKALINGI LEIBERIAI.
Ih'l fabriku darbo. Pastovu* 

dtirlui.*.
Link Beit Co.

39-th & Steuart.

REIKALINGI.
Senyvi vyrai <lel fabriko 

durim.
Atsišaukite:

700 West 22 nd Str.

REIKALINGI ŠIANDIENA

ąĮimimiiiiiimiiiiiinimiiiiimiiuiniiiiii)iiiniiimmniiiniimiiiiiniiiiiiiiimnww 
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Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Ši i ubo Diepos

ibvicM I* iymcMilųJų tr atmintinu, inx«iia

1
=

— >r«
S RVimlnK- dtmų. Tmlrl nei lenai- nori liin'-tl it, illcnų a įminimui 
a >n*k| nor* kreklų.
a Mc-. i*mr dal,kc |ia*iulonu- arailu* |Kiirik*lu*.

| Pirmosios Komunijos................ 15x9 colių po 10c.
| Dirmavonės.................................. 14x8 colių po 10c.
Ę Šlinbo  .........................................17x13 colių po 20c.
a Toki* knlim Jnu* panliioilauic. ka* Ima nrniaiJaii IU i-ri., o ka* tik 
2 ik-nų. tai turi prt-.h,«tl Ik-. *Mbb* pu aMtlsul.
X Ant IHmuiinoi'? paiclk-bi |«rrik*la iImi Snkinnntno Illrmaionra 
X ialoriją.

Ik- to ant |iairik*lt; aparki* j ra al*p>"»iMllnti tam tikri inlIUI Ir 
X |ialiktn InkMii* ilc-tn*. ktir cnltnin uirn-yti vardu*, luiiarilv. lieta Ir 
E laika*. Krikalatiilanil kn-ipkllės:

“DRAUGAS” PUBL. CO.
| 1800 W. 46th Str. Chicago, III.

mimu.......

=—
I

K
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NAUJA KNYGA’

UŽmogus ir Gyvuolys”
l*nr**£: Knn. Pr. lUivy* 

IMalvta Kataliku Kjviudoa Draiutljna letomta.
Alai

t. žnmcatt. Klintį
11. Zmonli, A'<-i*lė*
t II. Iluita

lniiU|M* i iiriii, »
IV. Moteris
V. Zrrmcu, Dievo Paveik*!** 
A1. Av. lla-ia* Ir Mok. apie žmocv-

Kiekviena* punktu* yra nuosekliai it rvildenta* Ir 
tytn- ,

NvraAome pagyrimų. n«a pati turiny* rodo Jo* 
Verta kirkvlcnuni J»l<yU.

“DRAUGAS” PUBLISH1NG C0. 
1800 W. 46-th Street, -Chicago, Ul.

--------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- —-«

ūHkltl lWvt- ,

didėt? vert*. 
KAINA 30c.

tiiiiiiiiiimiiimiiiiiimiimmiimiiiniiiiiiiiiiiimnmiiiiiimiiimitiiiiiiiiiiiiiuMMir
| NAUJA ĮDOMI KNYGA!

1 “Mano Patyrimai” Didžiojoj Karėj
Į 1918-1919

Paraše
Kun. J. F. Jonaitis

= Kapelionas

| Kaina 25 Centai
= Joji1 telpa duug gružių ir įvairių aprašymų apie viso-
= kius karus laiku atsitikimu.?, kokius patyrė pat* auto- E 
= rius, <lalyvaudnnias toje karėje. =
s Galima jų gaut £
E “DRAUGO“KNYGYNE
= 1800 W. 46 Str. Chicago, Illinois. a
miiiiiiiiiHiimiiimiiiiuiuiimiiiiiiimimiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiimmmu
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REIKALAUJA.

REIKALINGI.
Trurkeriai Ir lellirrtiil riral dirbti 

iiduj W4ic*hou*rJ. I*u*Iuvum <l*rl*a* ir 
K<iru tnokcarti*. AUUaukit* Supt 
I'uurth.

Gumlituokjr Uru*. 
<--o L niou A lainibcr Mm.

PAIEŠKO
l'aleMiaU *uiu brolio SUuiMoro 

Mikniau* Kuuno GuU. Koactnia apak. . 
Adakavu poruii. kaimu* Hnl<-«ooiAkiui 
uplc 14 meti) nrvrnu Amerikoje ■•- 
alau gyveno i'htcagoje.

K*« u pi e j) tinote orl<* ji* put* 
tu«ul utMlkuuklU kluo udrOMN 

Prani-lAku? Miknių*.
lio* SIU Kt-uo-lia. Wi».

REIKALINGOS MERGAI
TES.

16
mas
švaru* fabriku*, udfa alga 
pradžių. Greita* pakėlimas.

Rand McNallev & Co.
536 S. Clark Str.

metų ir suvirs. Pri tyri- 
nereikalingas. Kviestis,

I*-

PuicAkuu <lart><> l>aruia*kut>kloj. ar- 
bu cul kaa parduoda barzduokutykia. 
lietuvių apK> Ventoj vietoj o neturi 
lietuvio burzdaakuCin. Mtldliu pra- 
nr*tt Mknnetu ndrcių:

llaruLa Skioll*,
311 (Juitacc Ai c. Siuuv City, loma.

A.NT VARVAVIAKI.

U unt ukl<
1 * arrna* i Gero uMuvkcalta

Mr. Jue y.»l|>,
K. 1 llo* 70 CaMMilv urbė.

f»*j u**’**
toj vietoj Soulii Wa*hl*M* Ir <J-<‘i«m 
Untvca Vieno uurfc'iu medini* narna* 
•u krautuve i* priekaklo ui 
ir viena* dvi«jų puc>v<.alui9 muri
nta narna* *u krautuve* ui lit.ow.00 
Alandlinn verti 410.000.00. I’ar ai
dui* pu Urna «4*t>a abudu kurtų u* 
11 g.00 V. AtalMiuklto pa* tavinink*.

laHII* Ebc4.
2«ū« W. 43 Street

REIKALINGOS.
Moteris, dėl lengvam* sva

rinus diirlio. $16 savaitėj, bur
bas pastovus.

Atsišaukite.
Pepsodent Co.

Gtii Floor 1104 8. Wabash Avė.

Valkui — AVe»t — KalnhluU dei 
Evnaralio orn*<> ir |i,*iuntynl*tt« ge
ra .utelUa- AUtaaalUtB

Tlir lMi|im4u Maiuarjr Clo.
>00 AVn4 Aitam* Mrwt.

AKT PAKDA11MO.
UivaiiuojŲ. trtlat turtu parduuti aa« • 

vo niodcrntaiu 2 fintu murini nanm 
|m> S tr • kambariu* : furnccoL Kal
nu f K,000 utiifcauklto n. deldionlaM 
aut J-tuo flatc.

MI3 Ko. Uitubriu? Ai c.

1*ar*iduo«tA dideli* «ti t i*al* liet*:- 
mm* dėl dvejų Oeliuim, |.«i,->-venlme 
Barnu* «u krautu*? Kama Vuu Ir ‘ 
malu* Itlr.Utuaa. I'tluijjlu purd*v.A.u 
>‘rn |i*u. Nur<4aniJ darniau* vulinute. 
meldiiu ktciptra *eluinčtų auirnM, • '• 

Jotui h rusas*.
103 l.lnivdn Are. Kru-Mord, Ui.

I REIKALINGI.
Vyrai Iatlų-iliovėjai $2o sa-

dirbti.

17 North Šute Street 8th floor

Vyrai ir Moteris prie viso
kio darlio pinuos klasos'llote- 
lij. Čiukš Suinmer Retortai 
ReotauniDOM.* ir institucijoae, 
Tuippat Mašinistui Engineriai 
Firrinunai ir Vyrai mokinti* 
visokių amatų.

Ant iiurduvimo ; naryieniuių n«.
T
Ir

KENSINGTON, ILL.4

Ant panluvtwv> «rocrme 
UIH. panMiK* ut M*»i « 
Uaa ligot. AtUkuddta 

los W. »»th Mrv-n

susinešti su Katalikų Centru, 
kurs ateityje turės*nemažai in- Motinos pienas geriausias

TK? ČTLAJ «
l »'-■ KA a<K

AKT PAIIUAVIMO.
Autuinoi-ihn* — “It«“ 1*1* moda

lia kavintnka* privult pri* -Vwoeia 
t*«,lrut AaauvtaUun kata* pardiM* 
AtMlouktl.- 

1183 tk llonorr Str.
dinl* muiua t ir • kambarių aa 
prdų aulinio boJutmcntų. ***>• 
clrktn* arti AahUnd Are

M«*iatakaa ant imu tūbų. 
4*0* S<>. MarabOrM Arti.

K&ryės pienas natūralia mai- 
liiiiinas veršiukui, bet ne dėl 

IrsnjaygimtHftn kūdikio. -

S’tfer*Į>—TV **, U. . .

Maziicnn Employroen! Agcncy
105 W. Madison St. arti Clark



DRAUGAS
■ ■ r .

CHICAGOJE. Į
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

------------ I
Ketvirtadienis, gegužės 6 d., 

šv. Jono ap. aliejuje virinimas
Pengtadienis, gegužės 7 d., 

šv. Stanislovas, vysk. kank.

DAUG “SWITCHMENŲ ’ 
DAR STREIKUOJA.

AšTUONIOLIKIEOIAI, NE 
PAMIRŠKITE!

DAUG DARBO SU SAMDI 
NINKAIS PAGYVENI- 

MŲ.

Jo* Ims išlalinlv? šitame su
sirinkime.

J. M. Andrižiunas. rašt.

siiiomi pranešame, kad A.
C. ir B. W. of N’. A„ Lie 

tuvių skyrius 257, laiky* la
imi svarbų susirinkimą ket
verge, geg. G d., 8:0(1 vai. vak. 
j*. J. .1. Ežeokio svet., 4600 So. 
"Paulina St.

Visi nariai-res malonėsite 
atsilankyti susarinkiman.

Bridgejiorti’ie<’iai, mokėję 
menėsines duokles po numeriui 
3249 So. llnls-tcd gnt„ dalia r 
privalote mokėti 45,19. So. 
Marshndd Avė., nes Bridgo- 
{xirto brandi ofisą uždarame 
dėl sumažinimo išlaidų.

Valdyba.

V. JiMidis, J. Bnkalnuskis, S. 
Jueevičia* J. Blankus S. Ma
tas J. Itorvcndci*. S. Daknnn- 
vičin. K. Vrbonavičia, .1. Zvirls 
lis.

Smulkiu <’On
Viso s linuko ta $59.50.
Turiu priminti, kad šita dr- 

ja nėra turtinga, lu-t gražiame 
sutikimo visi narini darbuojasi 
Bažnyčiai ir tautai, ir nepa
miršta kitų prakilnių rvikalų

Geros kloties ftv. Jono Evan
gelisto dr-jai!

S. Jucevičius, pirm.
Turėkite Kiškuti kantrybės kuo

met gaunate Busy Signalą per 
telefoną. Tas reiškia kad kas 
vartoję tę pačia linija. Tam nie
kas nekaltas.

Kclvirtailichis. gegužės 6 19-0

1

. įjįįgjį'l
» , “*;

K i■T V’CB
A

L z
Žymi dalis “-ivitclimenų” 

jan senai dirim. Daugeliu kan
dim gryžta prie darbo. Bet 
daug jų dnr R streikuoja.

Dabar streikas t«*sinmas ne 
už užmokestį, l>et uL tai. kini 
darbininkai Imtų priimti dar
ban kaipo seni, liet no kaipo 
nauji darbininkai. Ne> nau
jiems darbininkams yra ir 
mažesnė užmokės! is.

Tuo tarpu geležinkelių kom
panijų viršininkai nesutinka. 
•Jie sako, kml darbininkai 
Ii gręžti dariniu. Bet jie 
priimti kaijm nauji.

Su gegužės I d. Uhicngoje 
daugeliui žirninių pasibaigė 
rakąs pagyvenimų samdų. Nn- 
imi savininkai padidino sam
das ir nenorint imis dauginu 
mokėti pranešta išsikraustyti.

Terinus daugelis nesutinku 
nei dmitrinii mokėti, nei išsi- 

> kraustyti. Miimcipalių teismų 
bailifo pagrlbi ninku i tad šian
die turi daug darbo. Varnų 
savininkams reikalaujant jie 
turi induoti teismo įsakymu- 
žmonėms kraustytieji.

Ne visi klauso tų įsakymų. 
Vieni teisėjai juilaiko žmones, 
kiti vėl minių savininkus.

Vyriausias municipalis tei
sėjas Olson paskelbė įsteigsiąs 
ypatingi; “sanfflų teismn.”knr 
bus perk ra t i nė ja mos pagyven
amų samdytojų ir samdininkų 
bylos.

ga
lius

DAUG ŽMONIŲ EINA Į 
FARMAS.

Daug Chirago*. darbininkų 
pamota dirbtuves ir eina dirb
ti fanuose*, 
įlinkai labai n-ikalingi.

Tas daroma dol pabrangimo 
pragyvenimo' mieste. Xcs mie
ste kudir daug iiždirlmmn. 
bet vi-kas išleidžiama pragy
venimui. Kn. kita yra fanuo
se.

MOTERIŠKĖ NORĖJO PA 
MESTI KŪDIKĮ.

Aną diėną naminių reikalų 
teismo raštineu. city Imli. bu
vo nuėjusi su dviejų metų kū
dikiu Mrs. Marco Ihmgovitrli.

Ją yra (Munetfg vyras. Teis
mas buvo pažadėjęs išgauti 
reikalingą jos pragyvenimui 
sunią pinigų.

Bet vyra:; staigu kur tai iš
nykę* ir reikalingi pinigai ne
buvo sukelektuoti.

Kuomet moteriškė negavo 
pinigų, pametė ant aslos savo 
kūdikį ir leidosi per duris sa
kydama: Žinokitės.

Buvo .sulaikyta. Ir neprisi
ėmė kūdikio, kol vienas valdi
ninku. jai nepaskolino kelių 
dolierių. Tuomet boba aprimo 
ir nuėjo namo nešina kūdikiu.

NAUJAS 11 WARD0S 
DERMANAS.

AL-

Praeitą antradienį ll-toje 
wardoje uldenminu išrinktas 
Dennis A. Iloran. demokratas.

Jis miesto taryboje užims 
rietą mirusio tos uanios nl- 
<|ermnno Cullorton.

GATVEKARIŲ DARBININ
KAI REIKALAUJA $1 

VALANDOJE

Gntvekarių konduktorių ir 
motorinanų ntstovris* turėjo 
konferenciją su gntvekarių 
konųmnijos viršininkais.

Durliininką vardu atstovy
bė pareikalavo 
konduktorinm- 
nams.

Šiandie jiems 
67 centai valandoj' 
molcestiep sutartis baigiasi su 
birželio 1 diena.

Tni tik pradžia viso* eilė* 
konferencijų tno žvilgsniu.

$1 valandoje 
ir motonnn-

mukamn 65 ir 
je. Tog už

e

A HTŠATU S FA«IX>NAB

A. PETTRAT1S & C0.
----- MSKilčAčE BanK-----

OCAL istatc-ins jranck 
European Americam Burfau 
l.MBt.* P«r*w»** L*,,»*O<I»*

NOTAPIJLftAS
>24* lt Kil,t<4 Clnt*t* llk**4t

Ttur*o*c Boultv>*O 611

’-a

Gerb. Kun. Dek. Mironas 
liftu Chicagoje. Musų koloni
jos lietuviams duota proga 
pirmiausia pasiklausyti Gerb. 
Lietuvos veikėjo kalbos apie 
svarbiausius ir gyviausius mu
sų tėvynės reikalus. Visi tat šį 
vakarą, t. y. ketverge į Dievo 
Apveizdos "svetainę. Pradžia 
8 vai. vak.

Komitetas.

IŠ BRIDGEPORTO.

Pastaruoju metu dnžninn pa- 
tėmiji laikraščiuose n pi c šičs 
kolonijos darbuotę, ypatingai 
apie pardnvmčjimą Liet. Lai* 
vės pnsk. Imnų. Nemalonu pa
minėti, kml įlang randa*i pas 
mus žmonių, kurio pasako: 
“tai, ir Im« manęs bus jiadary- 
ta.” Bet kaip dideliai klysta 
tie. katrie taip sako arba nin-kur šiandie darbi-

no.
Nors musų kolonija didelė ir 

nors dnug vrn dirbančių, liet iŠ 
' jos dnug ir reiknlnujnnin.

Teko patėmyti, knd Bridge- 
portui yra paskirta (plota iš
pirkti šimtas penkiasdešimts 
tukstnnčių dol. Liet. Paskolos. 
Tiii-gi, bri<lge|Kirtiečiai, kns 
pribus mums į talką, jei kiek
vienas sakysim: “B»*« ir be 
manęs {atdaryta!" Ne. mes ne
turim taip sakyti. Priešingai, 
turim stoti {ietis j petį ir pildy
ti nždnvirų. v-

Liet. Igiis. Pask. stotis susi
rinkimus laiko kožną utaniinką 
šv. Jurgio pnrap^ svetainėj.

Praeitam susirinkime jiadn- 
rė nutarimu ir išrinko keletą 
asmenų nueiti į moterų liei mer
gaičių draugijas ir paprašai 
pagellms tame sunkiame daria*. 

Visi mano ir sako, kad gerui 
Imtų pereiti kiekvieną lietuvių 
namą ir pakalbinti pirkai Liet. 
Laisvės bonų. Tat-gi kviečia
mos yra draugijos prisidėti, 
nes reikalas neišvengtinas.

Stotis yra pasirengusi su
rengti dideles prakallias gegu
žio 9 d., Šv. Jurgio parap. sve
tainėj. kad suteikti visuomenei 

•Iat4**niy žinių. Taiji-gi, mano- 
n n, gal tame laike jau bus pri 
yiųoti gatavi luinai ir kurie bus 
pilnai užsimokėję, tie galės 
juos gauti.

RUBLIŲ KLAUSIMAS 
TEISME.

Vienon privalinėn Imnkon 
pmlėjo pinigų iš So. Chicagos 
dnrliininkus Cliristiun Chanri. 
JLigjįjul* j. 1919 m., jis |Wn- 
kan nunešė $2.5(10 ir prašė 
bankinėn knygntėn užrašyti 
rusiškais rublinis. Jam, sulig 
to Įniko pinigų kurso, įrašy
ta 16,600 rnhlių.

Tilo metu šimtas rublių bu
vo iNčrduoilama po $15. ftian- 
dip šimtą* rublių yra vertės 
lik $lp.

Clinnci norėjo atsimti rub
lius, bet pareikalavo, 
bunka jum išmokėtų 
šiandieninio kurso.

Banka atsisakė. Visas rei
kalas nukreiptas teisman.

Pn.*ihmlo ve kas: (’lmn<' 
liankon padėjo Ki.fiOO rublių. 
Gi kuomet rublini dabar at
pigo, tai jum norisi gauti dnu- 
giau pusantro šimto tūkstan
čių rublių.

knd 
sulig

NEPABRANGS PLAUKŲ 
NUKIRPIMAS.

Barz«kiškučių “bossą” su
sirinkime, įvykusiam Great 
Northern viešbuty], nutarta 
nepmlidinti kainų už plaukų 
kirpimą ir barzdų skutimą.

NUBAUSTA KOMPANIJA.

M uniripaliam teirane 
ja* Moras Armouni 
ją nuimndė $1.000 pabando* 
už
savo kaminų.

skleidimą lirtty

A. B.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

9

Balandžio 24 d. Liet. Vyčių 
4 kuopa buvo įrengus gražų šei- 
mininį vakarėlį pagerbimui A. 

. Strazdo, kurs išvažiuoja Lietu
von.

Vnlmm vedM** ' T»f>,.n*»i ■ 
paniškiuo vakaro tikslą ir pro
grama pnulėta eilėmis, “Grį
šiu tėvynėn” kurias pndėkh*- 
innvo p-lė A. Alburdaitė. Dek- 
lemuojant tas jausmingas eiles 
kai knm net sutarus akyse ]Misi- 
rodė.

Po to kalbėjo kun. Ig. Allm- 
virius, pabrėždamas visą p. 
Strazdo darbuotę ir gražų gv-- 
veiiimą.

Buvo ir daugiau kallsdojų, 
kurie iškeliaujančiam tiekė 
geriausių linkėjimų.

Pažinti ji. A. Strazdą teko 
balandžio 26 <L, J917 m., kada 
įsirašė L. Vyčių 4-ton kuopom 
Jis buvo pavysdžiu kiekviena
me darlie. Niekas nematė jo nu 
liudusio, nei užsirūstinusio.

Nebuvo L. Vyčių 4 les kuo 
pos vakaro, prie kurio p. A. 
Strazdas savo darbu neimtų 
prisidėjęs. Nebuvo aukų rinki
mo Bažnyčios ar tautos reika
lams, knd -V Strazdas nebūtų 
aukojęs ir dar kitus pnrvirši- 
jęs.

Žodžiu sakant; imvo tvirčiau 
sias šulas L. Vyčių 4-tos kuo- 
pos. Gaila 4-tni kuopai netekus 
tokio žymaus nario. Iš kitos-gi 
pusės L. Vyčių 4-ta kuojia 
džiaugiasi, kad gali ^avo narį 
išleisti į laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą.

Igiimingos kelionės tau, 
strazdeli, parskridęs Lietuvon 
suk sau tinkamą lizdelį.

Jonas P. Baubkus.

PIRKITE KARĖS TAUPY k
IMO ŽENKLELIUS (W.8 8.).|

NUO ADMINISTRACIJOS.

Palauk minuta ar dvi ir paskui pa
antrink šaukimą.• U

Nėra nei jokio kito budo perduoti 
savo šaukimą kuomet liniia už
imta.

P ui K. Šlepečiui Prašome 
parašyti mums aiškiai savo 
adresa. nes męs dabartinio ne
galime suprasti.

Draugas.”

Po rolslol aantmlrlk. kad nrUo- 
ilu raliiM tavo akllvinl rr* EATO- 
NIC Fra Halina -rtau* nonurumu 
•uTlriklnlmo. o ta* raUKla. kad rei
kia parodau rian*. Parduodam* 
pas viaa* apUa»onua.

r ------------------------------- x
PRANEŠIMAS. j

Dr.M. i.SikIKūLTS
IJKTTVt* Ovdnajaa ir CMrarpa* I «rO*» crnaima vIM* I

nrtrMaa rara.W <>r* Mevat. 
_ T.t M- Kuirr 1«» 
6tu*i im w. *ru> m- 

141 Ir Wm4 c**JVoIobOm: limo im i p« t>«<| *:t* nu t.M vaaarv N*d*nan>i* I Imi ll rytai* 
T*l Braurard lt*

*—------- ■ ■ - ------------ --

K

IŠ NORTH SIDE

i

X

Dr. L L MAKARAS
UrtiiH, GydjtojM tr (lilrurrn
■ ll«****»r 1«M* S*. MleOt*** Ara 

railaa* S43 Ir 1-Mllmaa «IM
Cbkuųtvj: 4SIS So. W<>od Str.

Tik K*«*w*» ra*a*« *M *l» Ud 7i«*
TMaaa* TarA* nx

Į-------------------------------------------------------------

f AsroKTV 1U AN’KAS
PILDOME

DTKA1*

r.

Ilaltk- ConjiultaUan Burrau. Inr.
36 ho. iH-arLom SI. Ctilr*p>. 

Itoon, 200

4 • •t
kompani-

dūmų iš

knd

IŠ NORTH SIDE.

Prakalbos.

R. K. R. ir Tautos Fon- 
v. do 43 skyriaus praluillios įvyks 

nuimtoj, gegužio S <1., 1920 m.
Kalbės gerb. kun. dž. Miro

ms. L. Valstylk** 3'nrylios na
rys. Dnug ką naujo išgirsime.

Tai-gi skaitlingai susirinki- i 
mo.

Prakalbos prasidės 7:30 vai. 
vakare. i

L.

Susirinkime dr-jos ftv. Jono 
Evangelisto, laikytam kovo 28 
•I., š. m., 1920 m..buvo svarsto
ma, už kiek pirksim Lietuvos 
Laisvės Paskolos luinų. Nu
tarta pirkti už KMI.OO.

t** C* • lel«*4 • »1»M» Mi * i » ** • *• •**

Nedėliojo, gegužės 9 d.. 192(1 
iii., A. L. R.-K. Moterų Sąjun 
gos 4-ta kuopa pirmą syki 
North Sidėjv vaidins ‘‘Dėdė 
atvažiavo.” Veikai ūkas yra la
bai linksmas. Apart to, bus ii 
kitokių pamarginunų-

l'nsi likime, kad atsilankiu
sieji bus pilnai patenkinti.

ftis vakaras įvyks ftv. Myko
lo parapijos svetainėje.

Sąjungietė.

NEPAPRASTA PROGA
Perkandom* arno* namu* ir it^tantloin* nauju*, tno* attoliname 

punšu* ant lala! lenrry IMyrę. Be lokių lAkaACių.
Pilna* Intormarijo* (illnia rauti ka* Plrm*dhn| nuo 7:10 vai. 

ink. Iki 0 ml. rak, ftv. uJrrio parapijinėj* notalnėje. prie liro pino* 
ir Auburn a venų*, arba x—» Bendrovė* valdybų.

Lietuvos VyČip Building and 
Loan Association

Jūrei* Žak**. Pirm.. P. naltutlo, lloAc. B. SekJsckM, Udta, 
3337 l uka Avcnur. 3341 So. HaUlcd SU 3435 Auburn Avvaue.

Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Malu Plculka
Mala* lk>Miw

Maža IvuiuA

Vaistas Kuris

Reikalingas Visiemt
TtKra* turi eaMravyiua.

CARTER’S IRON PILLS
• Jum* |»*ribrM. iMumxlnkJtt* V

T

DR. S. NAIKELIS
lietuvis 

GYDYTOJAS III CUIRIROAU 
on**a tr orr«nt»* *im« 
8333 SO. Halatrd Str.

Ant i it-.m l'nirmal Stalo tani. 
Valandos nuo 1* Iki 12 ryt*: nuo 
3 Iki 4 po pUtv: nuo T iki • vak. 

Nedėlioml* nuo lt Iki 2.
TrtrfaaM Tarti*

miiimimiiiiiimimmiimimimimiHiui

j PEARL QUEEN
KONCERTINOS

• »*««• j**«jd«4O.«a« « g *«• da*
<lą. nutarta sudėti aukų, kiek 
kns gali.

Aukojo sekantieji: 
L. Ijekavičia $3.00.
Po 2 dol.: J. Grisius, J. 

bonavičia.
V. Karvelis $1.50.
I’o 1 dol.: J. Dimfat, J. Fen- 

kauskis, J. Zubrio, A. Dum- 
brnuskis, J. Zeutis, A. Grisius, 
J. Rimas, A. Dargi s, A. ftim- 
kus. J. Gricius, L. Norkus. S. 
Grisius, J. Vilimas, D. Švei
kauskas, A. Vaitkevičių, J. Sto
nis, S. Remeikis, A. Stulgins- 
kas, P. Jcruscvičia, J. Lengrfe, 
J. Mockevičia, J. Vanagas. A. 
Bladika, F. Bltulikn, Ig. Pap- 

.T RndrnviČin. .1 Midre.* 
vičia, V. Lukoševičia, P. Links- 
monavičia. Su K ašini imki s, J. 
Zdanaričia. N. Petraitis, J. Ju- 
vniša, J. ftantarns, J. Baikis, J. 
Žibartas, J. Vanagas, D. Ai
rius. J. Nracvi&a, A. Mstušio,

PRANEŠIMAI.

K-
JOSEPH C W0L0N 

Jetuvii Advokatas ' 
t* SO. LA SALLE NTRFK1 
Orvontmo T*L Hcmboldl r* 

Vakarai* 3*11 W. 33-ad »trwt

—

>«

S. D. LACHAWICZ
OraUorloa tAlartMKjn. laida 

mrMn ke plriaiMla. Ilalhaja niktŽM* al- 
•KauMi. • ttiaan dartra btialta ataaaSdlac 
2314 W. 23 PL Chicago, IIL

TeL Ctao*l MM.

jOB A. SHUSHO
t 1^1 Turtu patyrti

TelsphoM: Yard* <4*3

patyrinu 
tnnUrtij liaore: rw- 
pe*Unyal prifti ti
riu itgotif ir kūdi
ki laik* ll»a*Tai. BnrkrSU <»»» 

CHICAGO. ILL

Ur-

ftv. Cecilijos giedorių drau
gija laikys mėnesinį susirinki
mą pėbiyčioj gegužės 7 d., tuo
jau po gegužinių pamaldų.

Visus giesmininkus kviečia
me skaitlingai susirinkti. Turi 
ino pranešti darbių dalykų, 
kuriuos reikės aptarti.

Valdyba.

L. 1>. S. 29 kp. laikys mėnesi
ni susirinkimą ketverge, gegu
žio 6 d.. 7:30 vaL vakare, ftv. 
Jurgio parap. .velninėje.

ftitan susirinkiman kviečiu 
susieiti visus narius. Kadangi 
prarito snėnerintO 
nebuvo, tai šiame susirinkime 
daug svarbių dalykų reikės 
aptarti.

Visi nariai malonėkite ateiti, 
ne« veltui gausite po knygą,ku 
rios yra atriųM™* iš Centro.

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA (RAUTUVE [ĮRICAGDJE

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO *j
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje I 
Parduodame ui femiauie kaina, kur kitur taip negauri.

Maiinėlitj įrišta mi drukuoti ir ofiao dirbama yra naujau- ' 
aioa tnadoa. Užlrikotn visokiu laikrodžiui, žiedui, limbi
niu* ir deimantiniu; gramafonu lietovilkaia rekordais ir 
koncertiniu geriauių. armoniką ruaiflnj ir pruaiikų iMir- 
hvuAin Ralalnik-n rifam 4r kr’k’Ų t*-- relkį*. D*T
tame visokiu ženklu draugystėm*. taisoma laikrodžiu ir 
munka!iširu inatrumentu atsakančiai

Steponas P. Kazlanski
4632 So. ASHLAND AVĖ, CHICAGO, ELL

Telefonas: DftOVER 7309
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