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METAI-V0L. V. No. 109 

Baigiasi Carranzos Valdžia 
eksikoje 

Revoliucijon įstoja ir plėšikų 
vadas Vii 

REPUBLiKONŲ PARTIJA 
TURI TRIS SVAR

BIUS KANDIDATUS. 

VARGIAI CARRANZA 
GALĖS PABĖGTI. 

Prieš jį uždaryti visi uostai. 

Washington, geg. 6. — Oi a 
oficijaliuose sluoksniuose aiš
kiai pripažįstama, kati baigia
si Meksikoje -Carranzos vai-
džia. Tr taip greitai, kaip «e-
kuomet nesitikėta. 

Su v. Valstijų vvriausvbė i 
pietinius .Meksikos vandenis 
kuo veik iatis pasiuntė visa eilę 
karės laivu. Xes prsieina nešti 
pagelbą ne tik amerikonams, 
bet ir kitiems svetimšaliams. 

Visi yra dideliam pavojuj. 
Pasiunčiamų karės laivu ko

mendantui indavė instrukcijų 
pats laivyno sekretorius. Ko
mendantui nurodvta, kokios 
tvarkos ir politikos jis turi lai
kyt ies būdamas Meksikos pa
kraščiuose. 

Laukiamas puolimas. 
Revoliucija Į^s j fegf t , jįajtfr 

staiga vystosi ir taip viskas 
ten šiandie kunkuliuoja, ka<l 
čia kasdien laukiama žinių a-
pie Carranzos puolimą. 

Puolimas, ir tai dar greitas, 
neiš vengtinas todėl, kad Car-
ranzą apleidžia parinktiniau-
sieji jo karininkai, katrais jis 
daugiausia buvo pasitikėjęs. 

Apleidžia jį ir k i tuomet bu
vusi jam ištikimoji kariuo
menė. Visi stoja revoliucijon 
prieš šalies išnaudotoją. 

Tokiose aplinkybėse negali
ma jam laukti kokios nors pa-
gelbos. 

Sulig gautų informacijų, 
šiandie revoliucijonierių stip
rumas jau kelis kartus dides
nis už Carranzos dar valdomą
sias spėkas. 

Papuolęs i spąstus. 
Kad Carranzos puolimas rie> 

išvengtinas, tai labai aišku. 
Tik nieko nežinoma, ar jis tu-
rčs kur-nors pasprųsti. 

Sekantieji revoliucijos pro
gresą Meksikoje tvirtina, kad 
Carranza, jei dar šiandie yra 
pasilikęs sostinėje, jis yra pa
puolęs į spąstus, iš kuriu jam 
nebus galima išsTsukti. 

Rytuose ir vakaruose ir pa
kraščių uostai prieš jį uždary-
ti-revoliucijonierių rankose. 

Rasi, jis galėtų dar pasiek
ti S. Valstijų rubežius tam tik
slui pasinaudodamas tolima 
geležinkeliu kelione. 

Be to, dar galimas gaiktas 
jam pabėgti (iuatemalon Te-
huantepec pasiansai i u. 

Bet reikia atminti, kad vie
nui- ir kitur geležinkelių da
lys jau užimtos revoliueijonie-

Tai Wood, Johnson ir 
Lowden. 

rių dr tie nepražiopsos, kad 
praleisti ta žmogų, dd kurio 
pakilusi visa šalis. 

_ J g e fcraujo revoliucija. 
Ypatingas Meksikos revo

liucijoj apsireiškimus tai tas, 
kad nėra kraujo p ra Ii ėjimo, 
išėmus pavienius atsitikimus. 

Niekur neįvyksta dideli su
sirėmimai revoliucijonierių su 
Carranzistais. Nes pastarieji 
be mušiu arba tuojaus stoja 
revoliucijon arba atsimeta kur 
į atvangesnes vietas. 

Toks apsireiškimas, ypač 
Meksikoje, tiesiog negirdėta*, 

Villa stoja revoliucijon. 
Pranešta, kad prie revoliuci

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

A*pie tai patvirtinančių žinių 
vakar apturėta iš EI Paso Tex. 

VVashington, geg, 7. — Re-
publikonų partijos prezidenci-
jaliai kandidatų parinkimai 
jau beveik pasibaigė. Yra trys 
garbiausieji kandidatai, iš 
kurių vienas turėtų but pa
rinktas kandidatu į preziden
tus* ateinančioje konvencijoje. 
Tie vyrai yra gen. YVood, se
natorius Johnson ir gubernato
rius Lovden. 

Bet ateinančioje konvenci
joje gali kartais atsimainyti 
delegatų pažiūros i tuos visus 
tris nužiūrėtus asmenis ir kan 
tlidatirgali but paskirtas visai 
koks netikėtas partijos žmo
gus. 

Kuomet šiandie pabaigta su 
.skyrimais, partijos frakcijos 
pradės manebruoti, kad sau 
artimą žmogų pastatyti prie
šakiu. Tam tikslui bus pavar
toti visokios njžies kompromi
sai 

Skyrimuose daug'ausia vi r-
ša,,s gavo Wood ;r Johnson. 
VVood laimėjo didesr.? dalį de
legatų konvencijou, bet John-
s'»n yra laimėjęs di lesnį skait
lių piliečių balsų. 

Lowden seka paskr? anuo
du. Ir šitas tikisi pasivaryti 
j»mnyn kompromis:\is. 

KITI KITIEMS TRUKDd 
VEIKIMĄ PRIEŠ RA

DIKALUS. 

Varžomas radikalų deportavi
mas. 

GERAI UŽVAŽIAVO " L E I 
D E I " ASTCR.- . 

KINAI PLĖŠIKAI UŽPUO 
LĖ TRAUKINĮ. 

6 žmones nužudė, traukinį 
apiplėšė. 

TĖVĄ APKALTINO, MOTI 
NĄ IŠTEISIMO. 

ATIDARYTA PIRMOJI PO 
KARINĖ KASYKLA. 

Paryžius, geg. 7. — Ane i c re 
atidaryta pirmutinė karės me
tu buvus sunaikinta ir už
griauta anglių kasykla. Ka-
syklon įvesti naujausieji pa
tais vmai. 

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

VVashington, geg. 7. — Dar
bo departamento sekretorius 
VVilsonaš paskelbė, jog prigu
lėjimas komunistų ar kitų ra
dikalų partijosna nėra joks 
pamatas, kad tuo remianties 
svetimšaliai radikalai turėtų 
but deportuojami. Sekretorius 
VVilsonaš pareiškia, jog negali 
but ateityje deportuotas nei 
vienas žmogus, katram neluii 
aiškiai prirodyta jo norėjimas 
prievarta sugriauti šalies vy
riausybe. 

Tokiuo būdu subraklinamas 
dabar generalio prokuroro 
Palmerio veikimas prieš bolše
vikus. 

Seniau tas pat sekretorius 
buv() skelbęs kaip tik priešin
gai. Šiandie komunistų parti
joje jau neįmato jokio veikimo 
prieš šalies vvriausvbė. 

Tas sekretoriaus paaiškini
mas, matyt, bus arti surištas 
su jo asistento Posto reikalu. 
Kongrese Post, kaltinamas už 
varžymą radikalų deportavi
mu. 

Londonas, geg. 7. — Aną 
dieną Anglijos parlamente bu
vo svarstomas bilius apie per
siskyrimus porosv\ Biliuje pa
sakyta, jog gana svarbi prie
žastis pačiai gauti persiskyri
mą su vyru, jei vyra- paskirtu 
laikotarpiu ją parietęs, arba 
yr , nepataikomas girluoklis. 

Parlamento atstovė lady As
toj1 aštriai kritikavo bilių. Ji 
pasakė, kad, kur gyvuoja įs
tatymai lengvai per/'skirti, te
nai moterys atsitolinusios nuo" 
pažangumo. Pavyzdžiui nuro-
dė Amerika. 

Po šito savaitraštis "Jolm 
Bul l" atstovę pavadino hypo-
krite ir paskelbė, kad pati la-
dy Astor yra persiskyrusi su 
pirmuoju savo vyru. Jr jinai 
šiandie dar .duoda patai ;mu. 

Parlamento susirinkįman la-
dy Astor ateina vis nurauJu
si. 

Patvirtinamos Rinkinių 
Pasekmes Lietuvoje 

LIETUVOS DELEGACIJA IŠKELIAVO MASKVON. 

DIDELIS BOLŠEVIKŲ GR0 
BIS KAUKAZE. 

(Telegrama "Draugu i " nuo Lietuvos atstovybės) 

V7ASHINGT0N, geg. 6. — Lietuvos Atstovybė gavo to
kią oficijalę kablegramą iš Kauno: 

Galutiniai Steigiamajin Seiman rinkimų rezultatai: 
Krikščionių-demokratų 59; soc. liaudininkų 29; socialde

mokratų 13; žydų 6; lenkų 3; vokiečių 1; nepartijinių darbi
ninkų 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. 

Graikai ima Okupuoti Trakiją 
Nėra Susimylejimo Ungarijai 

\ 

NELEIDŽIAMAS UNGARI
JAI PLEBISCITAS. 

NELEIDŽIAMI ANGLIJON, 
KELIAUJA AMERI

KON. 

Beirutas, geg. 7. — Praeita 
mėnesi apie 200 siri>įpnų no
rėjo iškeliauti-Anglijon. Pa
reikalavo pasportų. 

I>et anglų valdžia jiems ne
davė pasportų. Pasakė, kad 
jie yra negeistini Anglijai. 

Šiandie tie žmonės iškeliau
ja i Ameriką. Amerikoniškas 
konsulis sutiko vizuoti jiems 
pasportus. 

Londonas, geg. G. — Balan
džio 28 d. bolševikai Kaukaze 
paėmė miestą Baku su apylin
kėmis, žibalo versmių pati een-
t ra. 

Da/bar iš Maskvos ofieijaliai 
skelbiama, kaip didelis grobis 
ten tekės bolševikam*! 

B ū t e n t , p a i m t a : 3 0 0 , 0 0 0 p u -

dii benzinos; 25,000,000 pūdų 
kero^ino; 2,000,000 pūdu gaso-
linos; 1,200,000 pūdų tepalo; 
115,000,000 pūdų mazouto ir 
SO pūdų žalio žibalo. 

Apie Kijevi) bolševikai pra
nešime sako: 

Nesutinka atmainyti ir 
rubežių. 

GRAIKAI GABENA KA
RIUOMENĘ TRAKIJON. 

Prieš graikus kovoti talkon 
pakviesti bulgarai. 

Paryžius, geg. (>.—Talkinin
ku ambasadorių taryba vakar 
davė atšaky 1114 Ungarijos tai
kos atstovybei į Ungarijos iš
reikštus reikaląvimuH atmai
nyti kai-kurias aštrias sąlygas 
taikos sutartyje. 

Talkininku atsakymo turi
nys nežinomas. Bet patirta, 
kad 1 ngarijos visi troškimai 
ir reikalavimai griežtai atme
sti, kaipo bepamatiniai. 

Talkininkai atmetė ir reika
lavimą pravesti plebiscitą at
skirtose nuo Ungarijos terito
rijose. Lygiai atmetė ir sugra 

Konstantinopolis, geg. 6. — 
Graikija pradėjo transportuoti 
savo kariuomenę Trakijon, ku
rią talkininkai pavedė grai
kams. 

Mukkar bey, kurs vadovau
ja turkų kariuomenei Adria-
nopolyj, mušė telegramą eia 
vyriausybei. Telegramoje jis 
jDažymi, k a d j i s p r i p a ž į s t a s u l -
tano valdžią, bet priešinasi 
g r a i k ų o k u p a c i j a i . 

Ir todėl jis tuo tikslu or
ganizuoja apsiginimo spė; 

PARINKTINIAUSI OFICIE 
RAI PAMETA SULTANĄ. 

Pabėga ir dedasi prie 
nacijonalistų. 

Vladivostokas, geg. 1.—Du 

New York. geg. 7. — Prisie
kusiu teisėjų teisimi: dti 
no žmogžudystėje Andrew 
YVtdker, kurio 9 metų duktė 

šimtu kinu plėšiku užpuolė m i r ^ ne'gydytojo patarnavi-
ek*presini traukinį Vladivo- m o - ^ a l k e r susirgusiai mer-
stokas-Harbinas pravažiavus 
traukiniui Kinijos rubežių. 

_ * 

Plėšikai apkraustė keliau
jančius, nužudė inžinierių, du 
japonu, paštpsl&rgą ir du, de
lnu kareiviu. 

Traukiniu keliavo ir gen. 
Cho\v, Kinijos parubežio sar
gybos komendantas. J i s su sa
vo moterimi užsirakino vie
nam vagono kambaryj ir išli
ko gyvas. 

Visuose plotuose tarpe Vla
divostoko ir Harbino siauėia 
skaitlingos gaujos kinų plėši-
kų~galvažudžių. Traukinius W 
žmones užpuldinėja naktimis 
ir dienomis. 

gaitei .nešaukė gydytojo, bet 
klausėsi visokių patarimų sek
tos Christian Seienee "gydy-
tojų." 

Teisman buvo patraukta ir 
motina. Bet teismas ją išteisi
no pareikšdamas, jog namuo
se galva yra vyras ir jog mo
teris yra vyro valdžioje. 

TĘSIASI GENERALIS 
STREIKAS. 

Paryžius, geg. 7. — Genera-
Jis darbininkų streikas eia ir 
visoj Prancūzijoj teisiasi be žy 
inių atmainų, baliai padėtis 
arsėja. 

Konstantinopolis, geg. 6. — 
Čia turkų sultano paskelbta 
mobilizuoti armiją. Mobiliza
cijos teeiaus negalima atlikti 
be rekrutavimo, kuomet nėra 
kas mobilizuoti. I 

Tad mobilizuojamon sulta
no armijon šiandie rekrutuoja
mi kareiviai ir ofieierai. Ar
mija turi but panaudota prieš 
turkus nacijonalistus, kucie 
pakėlė karę prieš talkininkus 
ir patį šaitaną, .esantį šiandie 
anglų intakoje. 

Iš to rekrutavimo didžiausia 
naudą apturi nacijonalistai. 
Nes nors Konstantinopolio 
apylinkės stipriai apsaugoja-
mos, 'bet parinkt ini aus i turki] 
ofieierai ir jaunį turkai kas
dien būriais pabėga Amitoli-
jon ir tenai prisideda prie na
cijonalistų. 

Siūlomos augštos algos. 

Sultano vyriausybė de^ia pa
stangas suorganizuoti nors ne
skaitlinga, bet stiprią armiją. 
Bet vargiai pavyks tas pada
ryti. Žmonės atsisako stoti tar
nybon ir kovoti prieš nacijo
nalistus. 

Vyriausybes agentai vaik
ščioja per įvairias viešąsias 
užeigas ir vietas. Kalbina ar-
mijon jaunus vyrus. Buvu
siems oficierams siųlo augštas 
algas. Bet retai kas iš turkų 
sutinka su tomis siūlomomis 
>alvgomis. 

ir rekrutuoja armijon bun 
"Kijevo apylinkėse, vaka- j ž i n i n m į ^ n " r u b e ž i ų l^iga- I r u s k a n o n u s . 

ruose nuo to miesto, mūsų ka- r i j o s vįe$į>atijai. 
nuo.nenė Įsitaisė naujoka po- Vngarams atstovams paskir

ta dešimts dienų pagaminti 
dar kokius nors paklausimus, 
j kuriuos ambasadoriai pa
duos galutinus atsakymus ir 
paskirs laiką patvirtinti tai
kos sutarti. 

rv 

Tad rekrutavimas slenka la
bai ipalengva. Daugiausia tar-

'nybon Įstoja senyvesni buvę 
kareiviai, arba neturintieji jo
kio užsiėmimo. 

Juokingas atsitikimas. 

Aną dieną sultano karės mi-
nisteris paskelbė, jog jau esą 
surekrutuoti ir sumobilizuoti 
keturi kareivių batalijonai. 
Tie batalijonai, pranešė mini-
steris, pasirengę iškeliauti 
Anatolijon. 

Sultanas paskirtos vieton 
turėjo pasiųsti savo atstovą 
peržiūrėti tuos naujus batali
jomis, atžymėti jų oficierus ir 
jiems induoti reikalinga vėlia
va. 

Paskutiniuoju momentu, 
kuomet turėjo vykti sultano 
atstoyas, tų batalijonų komen
dantas patyrė, jog vietoje 4,-
0(K) kareivių jis turįs vos 800. 

Tuomet- komendantas ant 
greitųjų surinko reikiamą kie
kybę pašalinių civilių žmoni n, 
davė jiems uniformas, pažadė

jo atlygint už sugaišintą laiką 
ir sustatė juos eilėsna. 

Sultano atstovas peržiurėjo 
' 'kariuomenę" ir nuvažiavo. 
Iš visur surankioti žmonės bu
vo paleisti. 

Tas atsitikimas atrodo kaip-
ir kokia pasaka. Bet tai yra 
faktas. 

Blogas išrengimas. 

Sultano kariuomenės išren
gimas—labai prastas. Xes di
džiuma geresnių ginklų ir ka
reiviams reikalinga daiktų 
nuolat buvo palaikoma sande
liuose Mažojoj Azijoj. 

Šiandie tie visi sandeliai su 
viskuoni yra tekę nacionali
stams. 

Naujagadinis turkų karei
vių išrengimas Konstantino-
polyj yra anglų rankose. An
glai to visa nenori duoti tur
kams. Nes aiškiai mato, kad 
tie surekrutuoti sultano karei
viai yra palinkę prie nacijona
listų, gali pereiti anų pusėn il
su savinii nusinešti viską. 

Tad surekrutuoti sultano 
kareiviai šiandie apginkluoja
mi šautuvais, užsilikusiais ntio 
rusų-turkų karės 1877 metais. 

Aišku, kad iš to nieko neiš
eis. Tuo tarpu apskaitoma, 
kad prieš nacijonalistus reik
tų pastatyti mažiausia 100 
tūkstančių; kariuomenės. 

TARIASI PREMJERAI 
PIRM SUVAŽIUOSIANT. 

Susiejimas su vokiečiais — la
bai svarbus daiktas. 

Londonas, geg. 7. — Gegu
žės 25 d. mieste 8pa Anglijos 
ir Prancūzijos premjeru suva
žiuos su Vokietijos atstovais. 
Toje konferencijoje bus riša
mas klausimas, kaip daug Vo
kietija gali duoti kaVės atlygi
nimo talkininkams. 

Talkininkai buvo nuspren
dę, kad iš Vokietijos reikia iš
gauti milžiniška suma, ty. arti 
šimtas milijardų dolieriųi 

Tasai atlyginimas paskui 
atrastas peraugštas ir reika
laujamoji suma sumažinta 
perpus. 

Kadangi Vokietijos finansi
nė padėtis talkininkams ir 
ligšiol tikrai nepažįstama, tad 
buvusioje talkininkų konferen
cijoje mieste San Rėmo nutar
ta tuo reikalu bendrai pasitar
ti su, pačiais vokiečiais. Kon
ferencijai vieta paskirta mies
tas Spa. 

Kad konferencija duotų vai
sių i r neįvyktų kokių nors ne-

Graikai sutiks pasipriešinimą. 
Iš ėia aną dieną 30 turkų na

cijonalistų oticierų iškeliavo 
Trakijon. Tenai jie prisidės 
prie ginimo turku teritorijų. 

^yjgryžusieji eia iš Trakijos 
talkininkų ofieierai pasakoja, 
kad graikai tenai sutiksią la
bai žiaurų turkų pasipriešini
mą. 

Gaus talkon bulgarus. 
Buvęs Trakijos valdovas, ty. 

Adrianopolio turkų spėkų ko
mendantas, Jafar Tayar, pri
siuntė didžiajam vezirui laiš
ką. Laiške sako, jog jis Traki
joj paskelbęs vyrų mobiliza
ciją sulig įsakymo buvusio 
turkų karės ministerio, kurs 
šiandie internuotas Maltoje. 

Jafar Tayar. pažymi, jog 
vargiai bus galima Trakijoj 
sumobilizuoti reikalingų spė
kų. Bet jis tikisi, kad turkams 
pagelbėsią būriai bulgarų, su
trauktų šiauri-nėn Trakijon-
Su tais būriais jis padaręs su
tarčių. 

susipratimų tarp talkininkų, 
pirm tos konferencijos prancū
zų ir anglų premjeru atliks sa
vo suvažiavimą ir suderins 
nuomones, jei tos yra pasis
kirsčiusios. Ne s konferuojant 
su vokiečiais talkininkams yra 
reikalinga vienybė. 

Premjerų suvažiavimui lai
kas dar nepaskirtas. Spėjama, 
kad įvyks Londone ir neanks-
čiau, kaip 'gegužės 23. 



D R A U G A S Penktadienis , gegužės 7 1920 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Ema kasdieną Išskyrus nedėldlenius. 

PRENTJMERATOS KATNAJC 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams #•.•© 
Pusei Metai *A0 

SUV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metaj 8-00 

Prenumerata mokas! iskalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruota laišką. 

"Draugas' ' Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 6114 

"*"*' ''""*'•a "** Uetuvos Raudonasis Kryžius. 

Pinigai. 
Vokiečių markės nuolatai 

kyla augštvTi. Panedėlije 3 
gegužio KH) vokiškų markiu 
a r lietuvišku auksinų bovo 
$1.82; 4 gegužio jau buvo 
$1.85. Lenkijos pinigai dar 
vis smunka žemyn: pereita 
savaitę šimtas jų markių bu
vo 70 centų; šia .savaitę pa
nedėlije ir utarninke buvo tik 
60 centų. 

Prancūzų pinigų už Ameri
kos dolierį 3 ir 4 gegužio -da
vė 16 frankų ir puse. Tie pi
nigai truputį pabrango, nes 
pirm savaitės už t a pati do
lierį davė 16 fr. 1)2 santimu. 
Italijos pinigai stovi labai 
blogai, bet ima taisyti.-. 27 ba
landžio už dolierį davė 22 ly
ras 75 centezlmus; 3 gegužio 
jau tedavė tik 21 lyrą 85 cen-
tez., o 4 gegužio tik 21 lyrą 
60c. Tat reiškia, kad italam-
Amerikos dolieris per savaitr 
atpigo 1 lyra 15 eentezimu. 
suomių arba Finlandijos mar
kės eina ferangyn. Pereitoje 
savaitėje 100 jų markių buvo 
$5.35 o šioje savaitėje $5.44. 
Suomių markės vadinasi vo; 
kiškų vardu, bet turi prancū
ziškų didumų. — Šveicarijos 
t rankai taip-gi eina brangyn: 
27 balandžio už dolierį davė 
5 t'r. 68 s.; 3 gegužio tedavė 
tik 5 fr. 61 s., o 4 gegužio tik 
5 fr. 59 s. Tai-gi Amerikos 
dolieris per savaitę šveica
ram^ atpigo 9 santimai!. 

Anglijos pinigai truputį 
banguoja, bet nedaug. Ster
lingų svaras 27 balandžio bu
vo $3.84c.; per savaitę paki
lo pusantro cento, paskui 4 
gegužio pusę cento nusmuko. 

Visos šitos žinios teisingos 
mainant 25,000 dolierių. Ma
žesnes sumas mainant bankai 
daro sau patogesnių sąlygų. 

Pereitos savaitės žymė yra 
Amerikos pinigų atpigimas be
veik visur. Sunku sužinoti ti
krą, to priežastį, bet greičiau
siai tą padarė politikų suva
žiavimas San Renio. Anglijąs 
politika ten laimėjo, Amerikos 
politika pralošė, a rba nors r'i-
nansistams ta ip pasirodė, kad 
pralošė. Todėl Amerikos do-
liris susilpnėjo, nes paprasta i 
poperiniai pinigai pralosian
čios Šalies eina pigyn. Mes ti
kimės, kad San Hemo suva
žiavimo pasekmės pasirodys 
ne ta ip geros anglams, kaip jie 
mintija. 

Išvarytųjų va rda i : grafas Vi
lemas Battyanyi- i r F a r k a s 
Radnai . J u o d u tapo pakviest i 
dalyvaut i Vengrijos vyskupų 
susir inkime dėlto, kad išvary
t i iš Čekijos rado prieglaudų 
Vengrijoje. 

Tame vyskupų susirinkime 
pirmininkavo kardinolas Jonas 
Czernocb. 

Vyskupas Probaszka tapo 
išr inktas į Vengrijos parla-
mentą. Į vietų mirusio vysku
po dijecezijai Vacz Šv. Tėvas 
paskyrė kun. Steponų Hanau-
er. Tas jau dalyvavo minėta
me susirinkime. 

Susirinkusieji vyskupai pa 
žymėjo savo gerus santikius 
su Vengrijos valdžia. Pr ie tie
sioginių bažnytinių dalykų,ku-
riuos surinkimas aptarė , tapo 
t a i p g i sustatytas planas dar
buotis, kad palengvinus da
bartinį Vengrijos vargą. Jos 
vyskupai nori dažniau ir la
biau susižinoti su kitų šalių 
katalikais. 

Iš Katalikiškų 
Mokyklų. 

Maryiaml 'o Valstijoje yra 
katalikiška mokykla vadinama 

• 

Bt. Mary's Industrini Schoal 
(t. y. ttv. Marijos Pramonės 
Mokvkla) . Jos direktor ius vra 
vienuolis ne kunigas brolis 
Povylas. Joje auklėja bernai
čius 18 iki 21 metų. Mokykla 
yra žymiai padidėjus, nes pa
sisekė surinkti jai aukų pus
trečio milijono dolierių. Bet 
vaikiną į ją siūlosi tokia dau
gybė, kad nuo nauju metu iki 
pirmai gegužio dienai atmesta 
tūkstant is prašymų. Bepig, 
kad mes lietuviai turėtume 

* 
nors vieną tokią mokyklą! 

Vengrijos Vyskupai 
Vengrijos sostinėje Budapeš

te 20 balandžio shi metų už
baigė susirinkimų Vengri j os 
vyskupai ir arkivyskupai . Su
sirinkime dalyvavo taip-gi du 

Boy Scoutaius buvo užduota 
sustatyti planą tiito per Bull 
Run vietoje vadinamoje Pa-
tapseo State Forest Jieserve. 
Trys įpratę inžinieriai buvo 
įgalioti, kad peržiūrėtų skau
tų prisiųstuosius planus ir iš
rinktų geriausią. Tie inžinie
riai savo uždavinį atliko ir 
geriausiu pripažino Boy Scou-
t 'ų planą prisiųstą iš kuopos 
X. 74. Ta kuopa susideda iš 
vaikų katal ikiškos.Šv. Marty
no mokyklos Baltinio re, M d. 
Planą padarė du broliai Jero-
me ir Richand Prodoebl, mi
nėtosios mokyklos auklėtiniai. 
Kaip tik oras taps patogus, 
74-tos kuopos skautai padarys 
minėtąjį tiltų. Bet juos pri
žiūrės tam tikras, valstijos į-
galiotas inžinierius. Kuopta 
vedėjai yra kun. Bernard J . 
McNamara ir vienuolis neku-
nigas brolis Arnols. 

Nesenai vyriausybė buvo ap
garsinusi , lenktynes t a rp mo
kinių, kas geriausia parašys 
straipsnį *'Kokia yra nauda 
įstoti į Suvienytų Valstijų 
A r m i j a . " Teima Dolan' iutė 
laimėjo tų kontestą. J i buvo 
Šv. Pa t r i ck 'o parapijinės mo
kyklos auklėtinė Elizabeth 'e , 
bet apsirgus tėvui turėjo per
sikelti į kitų kraštų miesto, 
kur pradėjo vaikščioti į viešų
jų mokyklų. Garbė pripažinta 
Sv. Pa t r iko mokyklai, kadan
gi viešoji mokykla nebūtų ga
lėjusi suskubti jų umu laiku 
išmokinti tiek, kiek reikėjo 
tam straipsniui. — Pirmų do
vanų New Jersey valstijoje 
už tų pačių temų gavo VVilliam 
J . AValdron, St. Mary ' s High 
School mokinvs Trentone. —-
Pirmųjų dovanų Nevvark'o 
mieste ir apielrnkėse gavo AVil 
liam Brady, S T . Juozapo mo
kyklos mokinys. 

Amerikoje yra 75 tukstan-

Mes amerikiečiai lietuviai 
labai didžiu daigtu skaitom 
Raudonąjį k r y ž i ų dėlto, kad 
Amerikoje jis y r a labai nau
dingas. Apie Raudonojo Kry
žiaus gerumus taip-gi skaitė
me i r kitų tautų istorijoje. Su
lig tų svetimų pavyzdžių įsi-
vadzdiname i r savąjį Raudo
nąjį Kryžių. 

Lietuvos atstovai Šveicari
joje-bandė sudaryt i , kad Lie
tuvos Raudonasis Kryžius ta
ptų inkorporuotas į tarptau
tinę Raudonojo Kryžiaus or
ganizacijų. Tečiaus centralė 
valdyba esanti Genevoje mųs 
atstovu n o r o neišpildė, pasi
teis indama tuomi, kad Lietu
vos nepriklausomybė da r ne-
bepripažinta. 

Atvažiavus kun. Mironui iš 
Lietuvos į Chicagų mes pano
rėjome pat i r t i , ka ip y r a Rau
donojo Kryžiaus dalykai Lie
tuvoje. Kų patyrėme iš ger
biamo svečio, tų ir sakome. 

Lietuvoje Raudonasis Kry
žius nėra valstybės įstaiga ir 
p . Smetona nėra jo preziden
tas. Tai ne ta ip kaip Ameri
koje ar Šveicarijoje, kur res
publikos prezidentas yra vien 
kart i r Raudonojo Kryžiaus 
prezidentu. Lietuvos Raudo
nojo Kryžiau* pirmininkas y-
ra dak ta ras Alekna. 

Čia prie kun. Mirono žodžiu 
tur ime pridėti , kad mūsų re
dakcijoje yra pora laišku, 
gautų iš Amerikos lietuvišku 
kolonijų, kuriuose sakoma, 
kad dr-as Alekna yra pasižy
mėjęs savo prieškrikščioniš-
kumu. 

Kun. Mironas patvir t ino, 
kad dr-as Alekna yra parti jos 
žmogus, ir kad Raudonasis 
Kryžius Lietuvoje y ra veda
mas- jpartijos radimimos San
tara . Pr ie valdybos priklauso 
kanauninkas Kazimieras šiau-
lys, bet jo balso neklauso san-
tariečių didžiuma. Su ja eina 
ir p. Makauskas, vaistininkas 
socijalistas. 

Lietuvės . socijalistės, ir 
šiaip nuo tikėjimo nutolusios 
turi savo organizacijų Lietu
vių Moterų Draugijų, priešin
gų Lietuvių Katal ikių Moterų 
Sųjungai. Ta nekatalikiškoji 
moterų draugi ja prie Micke-
vyčiaus gatvės Kaune įkūrė 
prieglaudų vaikams. Prieglau
dos vedėjos yra socijalistės 
liaudininkės pp. Šleževyčienė 
ir Bortkevyčienė. Tų prieglau
dų lėšomis aprūpina Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. 

P-no Šlezevyčiaus kabinete 
buvo Socijalės Apsaugos mi
nisterija. Ta ministerija įkūrė 
prieglaudą vaikams prie ()r-
zeszkienės gatvės Kaune. Tų 
prieglaudą dabar veda Rau
donasis Kryžius. Prieglaudos 
dvasią parodo šitė du atsiti
kimai. 

motinos pamestas nesenai gi
męs kndikte. J i s buvo t a ip 
silpnas, kad buvo aiškiai ma
tyt, jog veikiai mirs. Tarnai tė 
pasakė prieglaudos vedėjai, 
kad kūdikis reikėtų pakrikš
tyt i . Vedėja neleido to daryt i , 
sakydama, kad nežinia keno 
tas kūdikis esąs. 

Nuo savęs pridėsime, kad 
krikščioniškoje Lietuvoje kū
dikį galima palikti nekriksty-
jus t ik tada, kada žinia, jog 
jo tėvai nebuvo krikščionys. 
Demokratiškose šalyse sulig 
demokrati jos principų nežino
jimai priskaitomi prie daugu
mos. 

Ki tas dalykas dar yra aiš
kesnis. Minėtoje prieglaudoje 
prie Orzeszkienos gatvės vai
ka i bandė melstis. Prieglau
dos vedėja juos pajuokė už ta
tai. Šitų atsitikimų mes žino
jome iš krikščioniškų Kauno 
laikraščių, bet nedrįsome jam 
tikėti kol kunigas Mironas ne
patvir t ino. 

Chieagoje pp. Račkus ir 
Stulpinas agituoja t a rp vyčių 
ir kitų veikėjų r inkdami pa
rašus ant rezoliucijos reika
laujančios t a rp kitko, kad A-
merikoje katalikų sudedamieji 
pinigai butų siunčiami kas 
mėnesį Raudonajam Kryžiui 
j Kaunu. " D r a u g o " Redakto
rius sakė p. Račkui ir p . Stul
pinui, kad jųdviejų sumany
tasis reikalavimas įteiks kata
likų pinigiu įstaigoms,vengiau 
čionis krikšto, pajuokiančioms 
maldų. 

" D r a u g o " redaktorius sa-

MUZIKANTAS-PREZ. ARBA PADEREVSKIS RYME. 
Pavedama visiems Lietuvoje 

muzikos mylėtojams. 

kė, kad reikalaujant kutali-* reikia. 

į prieglaudų tapo atneštas 

čiai vaikinų kar iškai organi
zuotų įr vadinamų Boy Scouts. 
Penki šimtai kuopų dar ne
baigta organizuoti. Tame dar
be dalyvauja ir katal ikai . Na
tional Couucil for Boy Scouts 
of America nesenai pertaisė 
savo konstitucijų i r kaipo ka
talikų atstovą priėmė MJehael 
J . Slattery. J a u du tūkstančiu 
kuopų iš katal ikų vaikų yra 
organizuota vadovaujant Ka
talikų Gerovės Tarybai (Nat
ional Catholic Welfare Coun-
cil) . J ų vedėjas y r a Francis A. 
McCann, skautų raštinės sek
retorius. Yra buvę atsitikimų, 
kad vaikinai atsisakė iš neka
talikiškų kuopų i r netingėjo 
vykt i penkias mailes, kad pri
sirašytų prie katalikiškų. 

kiškų pinigu nuolatinio siunti
mo i Kauną reikia pareika
lauti gvarantfjų, kad tie pini
gai netarnaus tikėjimo prie-
šaan^ ir jų tikslams. P-nas 
Račkus nepripažino, kad tos 
gvaranti jos reikėjų. " D r a u 
g o " mlak to r i aus minėtuosius 
faktus jis atsisakė imti do-
mon. Redaktorius siūlė peržiū
rėti atėjusius iš Kauno laik
raščius, kuriuose buvo minė
tas maldos išjuokimas, bet p. 
R. ir S. nenorėjo to d a r y t į nes 
tų laikraščių yra gana didelė 
krūva. j į; 

Mes galime pridėti dar vie
nų daigtų. Raudonasis Kry
žius Kaune, gaudamas daug 
pinigų iš Amerikos lietuvių 
katalikų, laiko moterų §ocija-
lisčių prieglaudų prie Micke-
vyčiaus gatvės. Tame pačiame 
Kaune y ra didelių labdaringą 
įstaigą, kurias veda Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugija. 
Šitos prieglaudos iš Raudono
jo Kryžiau? nieko negauna. 

Taip dalykams esant Ameri
kos Lietuviai Katal ikai turi 
apsižiūrėti kam duoda savo 
pinigus. 

P . Račkaus reikalavimas, 
kad Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus Valdyba visada turėtų 
apyskaitas tvarkoje yra ge
ras, bet reikalavimas teikti 
katalikų pinigus įstaigoms pa
juokiančioms maldų yra blo
gas. Todėl visuomenė turėtų 
nesikarščiuori matydama p . 
Račkaus nesutikimų su valdy
ba Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų Draugijos, esan
čios Amerikoje. Raudonojo 
Kryžiaus dalykai y r a painesni 
negu kaikuriems studentams 
rodosi. 

(Versta iš italų kalbos, iš 
dienraščio " H T e m p o ' ' balan
džio 5 d., 1920 m.) . 

Užsuko į Rymų, pakeliui mat 
buvo, garsusis Padereyskis, 
buvęs kokį laiko tarpų vyriau
siu žmogum lenkų respubliko
je. 

Garsųjį pijanistų Rymas 
tuoj atsiminė, nes čia kitusyk iš 
proto eita dėlei jo puikios mu
zikos. Paderevskio koncertai 
paliko gilų brūkšnį muzikai 
jautr iose širdyse, tai kų-gi 
veiksi nenuėjęs pas jį pasima
tyti , negi storžieviu pasiliksi. 

— Ekscelencija, maestro, te
čiaus. . . maestro pa r excellen-
ce, męs tamstų labai gražiai pa
žįstame ir puikiai atsimename, 
kaip savo mikliais piršteliais 
lypstei fortepijono kaulelius, 
ir kaip iš po tų kaulelių kįlo 
svaiginančios meliodijos. 

— Dievuliau, kas per poezi
ja, koki gražus žodeliai ir koks 
malonus atsiminimas. 

— Tamstos koncertų mes 
niekad neužmiršime. Tamsta 
paskui pasileidai į p'olitikų ir 
ėmei tautų akordus t v a r k y t i . . . 

— Žinotumėte, kur kas sun 
l^iau suderint tautų koncertas! 

— Kaip Lenkijoje e inat 
— Vos, vos preliudiją ligšiol 

užtraukt pasisekė. 
— Dovanotumei, kad atėjau 

stačiai, be įžangos, arba intro
dukcijos, bilietėlio. 

— Vistiek, introdukcijų tu
riu prisirašęs daugiau kaip 

matysime, kas bus po valstybių 
koncerto, kuomet iš San Rėmo 
ir iš Paryž iaus paduos mums 
"LA." 

— Visos tautos to laukiame. 
— Bus ištikrųjų grandioso, 

maestoso, J ų s , italai, g u r d ų s : 
išsipainiojote iš t r i lypės san
t a rvės ; ta i buvo nesuderintas 
tercetas. Ypač Anglija nepa
kenčiamai da rkė ; bepigu su 
Prancūzija, su jos tyru ir malo
niu, kaip Idernetas, b a l s u . . . 

— A r daug nemalonumų tve
r iant valstybę? 

— Kur-gi nebus, bet mūsų vi
suomet majorinis ūpas. Kai
mynams dėlei jų nepamatuotų 
pretensijų uždėsime sordino. 
Mūsų kariuomenė ne iš pupų 
varoma, mokės išvest triumfal'į 
maršą "od morza do morza." 

— Lenkams, be abejojimo, 
priemonių neit skolintis. 

— Žinoma. Mes paimsime 
priešus an t fis, j iems atsieis 
nuleist nosis ant kvintos, tai 
bus kitaip sakant sustenato. 
Paskui, kad priešų karš t is pra
nyktų, padarysime j iems smor-
zando. Lenkijai vienatinė šito
kia politika i r taktika mano 
forte i r piano. Lenkija kils 
augštai . 

— Kad tik kojomis žemę sie
ktų, maniau sau kildamas eiti. 

Duetas buvo baigtas su aiš 
kiu, kaip matote, brariss'nno 
maestrui , kurs niekad nedarė 
f'msco. 
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Vyrų ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs iitema ir mokymo būdu jųa 
trumpu laiku išmoksite Tiso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, deatgning ir siuvimo 
Skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mailnoa 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko-
kiuo laiku, diena, ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos suUg mieros, vi
sokio stUiaus ir dydžio iš bet kurtaa 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

j . F. KasnickA, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake S t , ant A tu lubų 

Tel. Drover 7141 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTO3TA8 

Valandos: suo 9 ryto iki • vak 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-toe Gatvė* 

H — 

3107 So. MorgtsS Street 
CHICAGO, IliLHfOI8 

Telefonas Yartls M M 
Talandos: — 8 Iki 11 Iš ryto; 
i i p o pietų ik t 8 vak. NedėUo-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakarą. 

* - « - • - » - - » » » — » » - • • » • • • • • • ! 
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MOTERIMS IR MERGI
NOMS. 

— Vyruti , čia muzikantas, 
ėia pat p rez iden tas ! . . 

' — Buvo pakankamai vilko 
neštu i r pamestu, gavusių ir 
davusių, dabar bus pasaulyje 
bent vienas n i u z i k a n t a ^ r e z i -
dentas ,—pratarė pranašo atsa
komybe Paderevskis , kratyda
mas kaip levas savo garbinių 

Mažai žinomame Ulinojaus 
miestelije Tentopolis praside
da geras daigtas. Tenykšeios 
moterys ima pačios prisilaiky
ti protingų taisyklių rūbuose 
ir ki tas kviečia daryt i taip 
P*t- .. . . 

Jos garsina šitas keturias 
taisykles: 

1-ma Visai nenešioti dekaltė, 

DR. G, M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St.. Cliicago, III. 

SPECIJAL/ISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro-

niSkų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

kuodų, lygiai taip, kaip k r a t y - ' t * . r u b u b e p a k i l ų . Atme-
davo atsisėdęs pr ie fortepijono I t a m i r u b a i ' k m * v i r š l U s e i n a 

Chopinų ir Beethovenų žaisti. 
I r akis į dangų įsmeigė tar tum 
užžavėtas. Norėdamas priža
dinti užsižavėjusį (baugu buvo, 
kad neapalptų) paklausiau: 

— K a i p eina naujoje respub
likoje ? 

— Eina piano, bent išpra-
džių, turime keletu atvirų ir 
slaptų priešų, bet mes jiems iš-
rėšime fugą, bėgs i r rėks ap-
passionato, išgirsite swuitą. 

— Sveikiems pasisektų, visa 
širdžia noriu. 

— Reik nesiskubint—adagio, 

žemiau negu duobutė po ka
klu. 

2-ra Sutarė nedevėti trumpų 
rankovių, t rumpų ir siaurų si
jonų. 

3-eia Nenešioti permatomų 
rūbų, jei po jais npra kitų ne
permatomų. 

4-ta Dėvėti t ikrai kūnų ap-
rėdančkis rūbus, kad nebūtų 
bereikalingo nuogumo. 

Kas žin ar daug atsiras pa
sekėjų protingai ir naudingai 
reformai. Neprotingoms ma
doms pasekėjų būva daug. 

DR, J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Ooort 
Ros. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 86 Bf 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
R — -

Tele fonu PoUman SM 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

1 0 9 5 7 S o . M l c h i g a n , A v e a o e 
lUseland. IIL 

VALANDOSt 9 Iki 9 vnkars. 
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"DRAUGUA" 
Gavome 4 Draugijos" numerius po 2 iium. vienoje knygoje 

Kaina vienos knygos $1.00. 
' 'Draugiją" gausihie ir toliau. Kas norite, galite pas mus 
užsiprenumeruoti. 

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip t ik ta i gausime. 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" 
redaguojamas prelato A. Dambrauskos, padedant kun. M. Vait
kui. Laikraštis didumo 32 pusi. Jis talpins straipsniu iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytinį-religijinį gyvenimą apskritai pasaulyj j r y-
paČ Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius gyvuosius mūsų dvasiš-
kijos gyvenimo klausimus. Laikrašeio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 Šilingai 

SPALIS. 
Kožnas miestelis turėtų rea 

lizuoti svarbų medikališko per
žiūrėjimo mokyklų. 

•Kožnas mokinys priverst inai 
turi but egzaminuotas. 

Mokyklų medikališkas per-
žmiėjimas sulaiko ligas. 

ii ŽVAIGŽDE" 
Eina sykį i mėnesį. Kaune. 

i 

Sis laikraštis skiriamas katalikų dvasiškiems reikalams apru-
piuti: Iš paduotų nurodymų,, kas bus jame rašoma matyti, kad 
bus labai ivairiaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. Ue-
daktorius kun. M. Vaitkus.. 
fcaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 šilingų 

Visus galite užsiprenumeruoti "DRAUGE". i 

Kas norite tiesiog su tų laikraščių Administracija susinešti tai 
te varto ja šj adresą : . - * 

KAUNAS, DIDŽ. VILNIAUS G. N. 34 LITHUANIA. 

• I I • I I I I I 
S 
• 
I • • 
I • 
I • 
I • 
I • • 
I 
I 
B 

• • 
I • 
I 
B 
I • I I I I 

V. W.RUTKAUSKAS 
I • 

ADVOKATAS ! 
Ofisas Didmiesty!: 1 

29 South La Salle Street į 
Kambaris 334 | 

Tel. Central 6390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4981 

i i 

• 
i 
I 
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Telefonas Pullman • • 

DR. W. A MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michlgaa Av*. 

Adynos 8:11 iki 9 išryto — 1 Iki 
2 po pietų — «}t« iki 1:19 vakar*. 
Nedėliomis nuo 1* iki 11 ifiryto 

K'* * mm m • • • • ' • » • • • • • • • • • • • , . j į 

f »» 
'* J.P.WAITCHES 
ATTORNEY ĄT LAW 

LIETUVIU ADVOKATAS 
4S42 S. \VOOD 8TRKBT 

7t6 W. 19th STKBBT 

K * » • • • • • ' • » < 

CHICAGO. 
McKinley 4320 

9v%99'9/9>9/9*'tv'$9/9/9/&e*'*/w«yfee*/t4t 

Resld. 931 So. Ashland B1T. Chioago. 
Telefonas Haymarket 1644 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specialistas Moterišku. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ugų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 999S 

^ VALANDAS: 1 0 — n ryta 9 •« po 
j pietų 7—8 vak. Nedėliomis 19—11 d. 

e a a ^ t v t t k a s a i a a s t t t s a * * * * * * * 
it 
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AMERIKOJE. 
S P R I N G F I E L D , ILL. 

Šv. Vincento de Pau l 'o baž 
nycioj nuo balandžio '2*2 d. iki 
30 d. kun. F . B. Seraf inas, M. 
I . C.-laike misijas, š imta i žmo
nių; pasinaudojo tomis misijo
mis ir sust iprino savo dvasios 
reikalus. Ko nuo senai jau gei
dė, to ir susilaukė. Gražiais pa-
mokslais ir pamokinimais kar
što i r uolaus Kris taus ta rno 
sotinos visa širdžiini atsilankę 
bažnyčion žmonės. Galėtum at
siminti Sv. Pauliaus žodžius, 
matant geru piemenį dabojant 
savo bandii: "Apsakyk žodį, 
nepaliauk laiku ir nelaiku, 
l>ark. maldauk, grasyk su visu 
kant rumu ir pamokinimu.'? 

Vietinis kleboną* ir visi 
Spr ingi ie ld 'o lietuviai tar ia 
širdinga a r iu ! 

Kun. I. Kershevich. 

4 
v 
t 

WORCESTER. MASS. 

Mus lietuviai, praleidę gavė-
nę ir sulaukę šilto pavasario, 
t a ip suskubo rengti visokius 
vakarus , vakarėlius, kad nei 
nueiti į visus negalima. Netik 
nedėUomis, bet rengia ir kitais 
vakarais . Mat visos draugijos 
viena per kitą skubinas, kad 
surengti nors po vieną vakarą 
pakol užstos vasaros karščiai 
ir prasidės visokie išvažiavi
mai. 

La I M la rinkos draugijos nei 
naktimis nemiega; galvoja, 
kai}) ėia surinkus daugiaus pi
nigu, žinoma, ne savo naudai . 

Bažnytinė merginu draugi ja 
—Marijos Vaikeliu—rengia 
gražii vakarą, kuriame vaidins 
"Desenzano Mergelė. ' Ši ta 
drama yra viena iš gražiausiu 
scenos veikalu. Vaidintojos įno-
kinasi roles ir žada nustebinti 
YYoreesterio publiką. 

Ši ta draugi ja pirmiau buvo 
kaipir apsnūdus, žinoma, nega
lima už tai ir kaltinti , nes jos 
narės darbavosi kitose draugi
jose. Bet dabar žada j au labai 
smarkiai veikti. 

Laimingo pasisekimo. 
Paraš iau Aš. 

paskola, ir imkite 5 nuošimtį. 
•Po to stoties rašt ininkas $. 

Gadeikis pranešė,kad negalįs ii 
giauliktis savo vietoje ir dirbti 
prakilnų darbą, nes išvažiuojąs 
Lietuvon su Lietuvos Laisvės 
Sargais . J i s pasakė t rumpą 
prakalbėlę apie savo pasiauko
jimą tėvynei, Lietuvai.Taip-gi 
karštai ragino pasilikusius 
ėionai darbuotis tėvvnės labui. 
Stoties komitetas nutarė iš sa
vo kišenės sumesti aukų ir su
teikti j am dovaną. 

Laimingos kelionės didžiam 
tėvynės mylėtojui. Kad tie sar
gai, nuvykę Lietuvon, išvytų 
lenkus iš mūsų sostinės Vil
niaus. J . Trakšelis. 

' ' 

dCJHMMLL. 

Pasidžiaugti reikia, kad šio
je šalyj augusios mūsų mergai
tės rišasi į draugijas ir dar
buojasi kaip savo, ta ip ir lietu
vių visuomenės ta rpe . Bet mi
nėtos mergaitės pirm pradė
sią n t kokį veikimą turėtų rū
pestingai apsvars ty t i , a r bus 
koks lietuviams pamokinimas 
iš jų nuo veikalų. 

Štai, Nekalto Prasidėj imo P . 
švenėiausios dr-ja, gegužės 2 
d., 1920 m., surengė vakarą pa
rapijos svetainėj su vaidinimu 
ir Šokiais. Pras idėjo 6 vai. va
kare. 

Žinodamas, kad minėtoj (Ir
ioj randasi gabių vaidintoju, 
indomavau pamatyt i . Bet vai
dino visai netikusias komedtjė 
les, bū tent : " S u l i g naujausios 
mados ' ir " T h e Kainbo\v Ki-
luona." Kad ir geriausios vai
dintojos, nieko tokio ypat ingo 
neparodė. Publika taip-gi ne
ramiai užsilaikė. 

i 

Pastebėjau, kad kelios mer
gaitės pirmą sykį pasirodė sce
noje, kurios tur i reikiamus vai
dinimui gabumus. Reikia tikė-
ties", kad ateityj jos surengs ką 
nors geresnio visiems lietu
viu uis suprantamoj kalboj. 
Tuomet ir pagyr imo susilauks. 

Jonas. 

KENOSHA, W I S . 

Gegužės 1 d., š. ni., L. L. Pa
skolos stoties buvo posėdis. 
Peržiurėjus bonų pardavinėto
jų knygutes pasirodė, kad per 
Šimkaus koncertą, buvusį ba
landžio 25 d., š. m., bonų par
duota už 2,000 dol. Pasekmės 
gražios. Tai-gi nemaža pagelba 
Lietuvai iš Šimkaus atsisveiki
nimo koncerto. Laimingos jam 
kelionės. 

Mūsų stotis kiek galėdama 
darbuojas ; galvoja budus, kad 
daugiau parduot i paskolos bo
nų. Šiame posėdyj nutarė an
t ru sykiu eit į per namus, kada 
bus prisiųsti gatavi bonai ir iš
dalinti tiems, kurie skolino Lie
tuvai pinigus. Bus raginami 
pirkt i tie, kurie da r nepirko ir, 
sulig Misijos skelbimo, surašy-
ti tie, kurie nepirks. 

Prašomi yra visi tie, kurie 
pirko bonų ant išmokėjimo, kad 
pasistengtų išmokėti, nes jau 
t rumpas laikas. 

Išrinkta komisija įrengti iš
kilmingą apvaikšėiojimą už
baigiant L. Laisvės paskolą. 
Didis džiaugsmas -tada bus 
tiems, kurie bus pirkę tos pa
skolų- bonų, nes jausis atlikę 
didelį darbji. Apvaikšėiojiums 
pienuojamas birželio mėnf*io 
pa baigoj. 

Tai-gi visi. kurie jaueiatės 
lietuviais ir norite pagelbėti 
savo močiutei "Lietuvai; neat
meskit jos maldavimo, duokite 

L IEPOS. 
: 
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Kūdikių Sveikata. 

Tankiai sverk kūdikį. 
Kūdikiui reikia daug šviežio 

oro. 
Gydytojas tur i pr ižiūrėt i 

akis kūdikio, tas sergėjimas 
nuo aklumo. 

Je igu kūdikio akys nesvei
kos, neatidėliojęs neškit pas 
gydytoją. 

Kožną dieną prausk kūdikį 
ir apmainyk drapanas . 

R U G P J Ū T I S . 

Prižiūrėjimas savo sveikatos. 

Švarumas pusė sveikatos. 
Nesveiki dantys, ženklas 

menkos sveikatos. 
Čystyk savo dantis—po tam 

če ve rykus. 
Valgyk iš lengvo, pasirink 

tinkamą valgį, o gamta atliks 
visą kitą. 

RUGSĖJIS . 

Pienas. 

Pienas,geriausias maistas. 
Šiltas pienas, greičiausia ga-

dinasi. 
Neprileisk pr ie pieno musių. 
Švarus tvar ta i , švarios kar

vės ir švarios rankos reiškia 
gerą, čystą pieną. 

Nugraibytas pienas geras. 
•i i » 
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LIET. P ILIEČIŲ DR J O S 
VAK. PA. 

Pittsburgh, Pa. 

Valdybos Antrašai: 
J. P. Petraitis—pirmininkas. 
J. Janauskas—vice-pirminiukas. 
J. W. Patckevich, nutarimu raš

tininkas. 
J. Dauksys—finansų raštininkas. 
B. W. Wo8hner—iždininkas. 
Direktoriai s—S. Simanavičius, 

J. Pakrosnis, S. Liutinskas, F . 
Venslovas, J. Marcinkevich, P. 
Bardzilauckas. 

Lagonių direktoriai:—J. Kybar
tas, P. Marmokas. 

STEGER, ILL. 

Nesenai ' ' .D rauge" buvo mi
nėta, kad gražiai čia gyvuojan
ti Hv. Ju rg io dr-ja paskolino 
Lietuvai $100.00. To pat ies bu
vo tikėtasi ir iš gyvuojančios 
ėia tautiškos Dr. Vinco Kudir
kas draugijos, kuriai , ir-gi, ro
dosi^ turėjo rūpėti tas reikalas. 
Kas tikėjosi,kad ta dr-ja pirks 
Liet. Laisvės bonų, labai ap-
s m , e . 

Nedėlioję, gegužės 2 d. minė
ta d raugi ja laikė susirinkimą. 
Apsvarsčius savo reikalus in-
ešta.kad dr-ja,sulig išgalės, iš
ėmus iš iždo pinigų pakolintų 
Lietuvai nupirkdama bonų. Bet 
kas t au ! Tuojau atsistojo vie
nas raudonukas i r ėmė šnekė
ti buk "Lie tuvoje dar nėra 
valdžios, nes nėra pripažinta, 
todėl nė pinigų negalima sko
linti, nes nežinia kam gali jie 
t ek t i . " Sakėsi girdėjęs, buk 
Lietuvos prezidentas j au kur 
tai "pa run i j ę s ' , " t a i g i ir to
dėl negalima duoti jokios pa
skolos. 

Bet vietoj to, vietoj keletą 
dol. paskolinti tautos reika
lams, nuisų kaimynė draugija 
paskolino " K e l e i v i u i , " nupirk
dama šėra, kuris yra vienas iš 
didžiausių doros ir kataliky
stės niekintojų. 

\)o resniems tos draugijos 
nariams senai j au reikėjo susi
pras t i ir nesiduoti vienam ar 
keliems '•cicil ikučiams' ' save 
už nosių vedžioti. 

SV. KAZIMIERO DR-TĖ. 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 
T. Grigaliūnas, pirm., 1437 So 

l l t h St., 
Jurgis Bataitis, vicc-pirai., 1428 

So. l l t h St., 
Aug. Juknialis, fin. rast., 1626 

Ncw Jersey ave., 
Prot. sekr. Kazimieras Smai-

džiunas, 1017 Swifts A ve. 
Ižd. Antanas Cižauckas, 1318 

New York Ave. 
Kasos glob. Kazimieras Lukšis 

ir Jonas Jočis. 
Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antra, 

nedėldienį mėnesio. 
! " •• " • ' ••" « ^ ^ 
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N A U J A S BUSINESS IR T E I 
SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuonii pra
nešu savo visiems 
pažįstamoms kad 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Faunu. 
Taipgi skolinu pi 
iringut ant namu 
ir fannu už maža 
nuošimti ir apsau 
gojų namus ra

kandus ir automobilius nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu naujų 
ir senu brangiu ir pygiu mūriniu 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
farmu ant pardavimo ir ant raudos 
su gyvuliais ir su visais jtaisimais 
kas tik yra reikalinga prie gyve
nimo. Tos fa mos yra Valstijose 
\Viseonsin ir Miehigan. Todėl ne
praleiskite tos geros progos kad 
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
te i mano ofiso ir galėsite gauti di
desnes informaeijoH apie namus ir 
farmas. 

GEORGE P E T K U S . 

Real Estate . Loans & Fire 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steam Ship Tickets. 

3402 S. Halsted St. Chicago. 
Tel. Yards 5379 

» 

Lietuvos Artojas. nmiHHiHuniiiHmuuniiuHiiiiiniiiiMii 

REIKALAUJA. 
REIKALINGI. 

Truckeriai ir leiberiai vyrai dirbti 
viduj warehousej. Pastovus darbas ir 
gera mokestis. Atsišaukite Supt. 
Four th . 

Guinbinsky Bros. 
c-o Union & Lumber Strs. 

REIKALINGOS MERGAI 
TES. 

H) meti] ir suvirs. Pr i tyr i 
mas nereikalingas. Šviesus, 
švarus fabrikas. Gera alga iš-
pradžių. Greitas pakėlimas. 

Rand McNalley & Co. 
536 S. Clark Str. 

REIKALINGOS. 
Moteris, del lengvaus sva-

riaus darbo. $16 savaitėj . Dar
bas pastovus. 

Atsišaukite. 

Pepsodent Co. 
6th Floor 1104 S. Wabash Ave. 

Vaikai — \Vest — Katalikai del 
greneralio ofr'iso.ir pasiuntynistės ge
ra ateitis. Atsišaukite. 

The Dapruto Ktatuary Co. 
766 AVest Adams Street. 

Vyrai dirbti poperos stocko kam-
bnrij. Geras darbo sąlygos. Atsišau
kite. 

Aimrican Color Typc Co. 
1151 Koscoc Street. 

REIKALINGI L E I B E R I A I . 
Del fabriko darbo. Pastovus 

darbas. 
Link Beit Co. 

39-th & Stevvart. 

REIKALINGI . 
Senyvi vyrai del fabriko 

darbo. 
Atsišaukite: 

700 Wešt 22 nd Str. 

REIKALINGI ŠIANDIENA 

Vyrai ir Moteris prie viso
kio darbo pirmos klasos l lote-
lij. C'lubs Suinnier Uesortai 
Kostau runose ir institucijose, 
Taippat Mašinistai Engineriai 
Firemonai ir Vyrai mokintis 
visokių ainatij. 

Madison Employment Agency 
105 W. Madison St. arti Clark 

GERA VIETA LIETUVIUI. 

Daktarui, Dentistui. 

108th Gatve ir Miehigan Ave. 

Roselande. 

Atsišaukite į Kimbark State 
Banką arba S. A. Novak, ReaJ 
Estate 108th ir Miehigan Ave. 

REIKALINGI . 

Hog Butcheriai 

P i rb t i paeking house. 

Hetzel & Co. 
1743 Larrabee Str. 

PAIEŠKO 
Paieška u savo brolio Stanislovo 

Mikniaus Kauno (Jub. Raseinių apsk. 
Adakavo parap. kaimas Sniegoniškiai 
apie i« metų gyvena Amerikoje, se
niau gyveno (^hieagoje. 

Kas apie jį žinote arba jis pats 
tegul atsišaukia šiuo adresu: 

Pranciškus Miknius, 
Bos 240 Kooosha. \Vis. 

Paieskau darbo narzdaskutykloj, ar-
ba_gai kas parduoda barzdaskutykla, 
lietuvių apgyventoj vietoj o neturi 
lietuvio barzdaskučio. Meldžiu pra
nešti sekančių adresų: 

Barzda Skintis, 
311 t'oUege A\e. Siou* City, lo\va. 

ANT PARDAVIMO. 
Du nauji namai Lietuvių apgyvėn-

toj vietoj South Waahtenaw ir 43-čios 
Gatves. Vieno augščio medinis namas 
su krautuve iš priešakio už $3500.00 
ir vienas dviejų pagyvenimų mūri 
nis namas su krautuves už $15,000.00 
Šiandiena verti $30,000.00. Parsl-
duos po viena arba abudu kartų už 
$18,000. Atsišaukite pas savininką. 

IJOUIS J£bel, 
2659 W. 43 Street. 

'Parsiduoda didelis su visais jtaisl-
mais del dvejų šeiminų pagyvenimo 
namas su krautuve. Kaina žema ir 
mažas įnešimas. Priežastis pardavimo 
yra liga. Norėdami daugaus sužinote, 
meldžiu kreiptes sekančių antrašu. 

John Kruszas, 
703 Lincoln Ave. Rockford, 111. 

Telef. Mahi 3969 

Parsiduoda du lotai ant Tripp Ave. 
30x125 pėdas, vanduo ir šaligatves 
užmokėta. Vienas blokas nuo Archer 
Ave. arti Crane Plantos. Kaina $350 
už viena, verti po $900. Parsiduos 
po viena arba abudu. 

Savininkas 
2714 Indiana Ave. 
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ANT PARDAVIMO 
2 augščiu namas po 4 ir 5 kam

barius, cemento beismentas, elek
tra gazas šiltas ir šaltas vanduo 
4 inetu senumo, ir 2 lotai. Kreipki
tės šhio adresų: 

Bargenai Illinojaus Farmų. 
40 akrų farma ant pardavimo 

arba mainymo miesto lotus. Kaina 
šios f'armos $2,000.00. 

Ant pardavimo ar mainymo. 
\ . . . 

2 pagyvenimų mūrinis namas 
ant 60 akrų Illinojaus fanuos, gra
žus 8 kambarių najnelis, žeme labai 
gera parsiduos arba mainysis ant 
miesto propertes. 

116 akrų farma su javais ir ma
šinerijom. 40 akrų Illinojaus far-
mos. stoek ir mašinerija. 

Šitos visos farmos vija labai ge
roj vietoj. Norint daugiau infor
macijų kreipkitės pas 

P. Borneika 
840 W . 33rd St. Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 2437 

ANT PARDAVIMO. 
Negirdėta proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais mūrinį namą 
ir taippat gerai išdirbtą, biznį. Pir
mos klesos knygyno* ir Cigarų 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga
zas, geriausi elektros įvedimai, 
maudynes abejuose pagyvenimuo
se, basementas, akmens paniatas 2 
pėdų ir 18 colių storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-mas pagyvenimų — pir
mos klesos knygynes ir cigarų 
krautuve kampas 47-tos ir \Vood 
gatvės Grindįs muro, durįs ir lan
gai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai. 

Pasiduosiu namą ir biznį vidu
tine kaina dėlto kad išvažiuoja į 
Europą. 'Atsišaukite tuojaus į 

P. MAKAREWICZ, 
1757 W. 47 gatve Chicago, IU. 

ATYDA BARGENU IEŠKO
TOJAMS. 

Pamatyk sekančius namns pirm P a 
kinio kito nes tie yra mušu didžiau-
sej bargenai. 

Parsiduoda 3-ju lubų augščio mū
rinis namas 5 pagyv. po 5 ir 6 kam
barius ir 2 storai su maudynėms ir 
c l e k t r o k a i n p i n i s . L.otas 6 0 x 1 2 5 r a n -
dos neša $2400 j metus preke $15,000 
namas randasi ant Emerald Ave. ir 
32-ros gatves. 

Parsiduoda 3-ju lubų augščio mū
rinis namas. 1 storas ir 4 pagyv. po 4 
ir 5 kambarius beveik naujas su e-
lektro namas randasi prie 3321 So. 
Morgan St. Didžiausis bargenas an t 
Bridgeporto, preke tik $7500.00 

Parsiduoda pikniko daržas su visais 
intaisymais gatavas del biznios, šita 
daržą galima nupirkti pigai nes sa-
vinikas turi apleisti miestu. 

Parsiduoda 2-ju lubų augščio mū
rinis namas 2 pagyv. po 6 kamba
rį u$ namas yra geroj tvarkoj tai yra 
labai didelis bargenas preke tik $2,-
500.00 {mokėti $500.00 likusius kaip 
renda. 

Parsiduoda 2-ju lubų augščio mū
rinis namas 2 pagyv. 5 ir 6 kambare j 
,su maudynėms beveik naujau randasi 
ant Bridgeporto Preke $6800.00. 

Taip mes parduodam farmas ir 
mainom Ant miesto namu, mūsų far
mas randasi Wi&eonsion Valstijoj 
120 myliu nuo Chieagos, del plates
niu paaiškinimų kreipkitės pas 

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31st St. 
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| Pirmosios Komunijos, Dirmavones | 
k Šliubo Dienos | 

yra vienos iš žymesuiyjų ir atmintinių žmogaus 
gyvenime dienų. Todėl neviena* nori turėti tų dienų a įminimui 
kokį nors ženklą. 

Mos tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus. 

Pirmosios Komunijos 15x9 comj po 10c 
| Dirmavones 14x8 colių po 10c. | 
S Šliubo %. 17x13 colių po 20c. | 

Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau 10 egz., o kas tik 
vieną, tai turi prisiųsti 5o. viršau* p i ,;:n'.'Tr.ui. 

Ant Dirmavones paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavones 
g istoriją. 

Be to ant pa veikslų apačios. yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir 
palikta tušeios vietos, k u r galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir 
klikas. Reikalaudami kreipkitės: 

| "DRAUGAS" PUBL. CO. 1 
| 1800 W. 46th Str. Chicago, 111. | 
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DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kur gydo ligas vyrų moterių ir 

vaikų. 

Valandos nuo 10 iki 12 
2 iki 5 po pietų; nuo 
vakare. Nedėlioinis 10 

išryto; nuo \ 
7 iki 8:30 

iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

PASPORTŲ BLANKAS 
PDLDOME 

DYKAI. 

lialtio Gonsultation Burcau, D J C 
35 So. Dearborn St. Chicago. 

Room 206 

K 
I 

URA!! 
Visi ant Šviežio Medaus!! 

W. STRYGAS 
KJJ. tik parvežė iš Michigano. 
$1.95 už 5 svarų vieclruka. Pri 
statau į namus. 

3022 W. 40th Street. 
Chicago, 111. 

LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJA. 

Atvažiuok į Vilas County, 
AYisponsin, ir nusipirk ukę ant 
lengvų išniokesčių; klimatas 
ideališkas, keliai geri, turgų 
užtektinai; Ežerai, Upės, Šal
tiniai, Gera žeme ant kurios 
galima užaugyti iki 250 buše
lių bulvių pradedant s»u mažų. 
kapitalų. Didžiausia Lietuvįų 
Kolonija Amerike. Del pilnes
nių informacijų ir aplaikymo 
kningutes dykai adresuokite: 

SANBORN & COMPANY, 
Savininkai 

53 Sanborn Building 
Eagle River, Wisc. 

JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TIESIOK | LIEPOJU. 

Važiuojantiems į Lietuva, parū
piname pasportus, pagelbame at
siteisti su taksais. Parduodame 
laivakortes ant skyrtų linijų, Siun 
eiame pinigus pagal dieninio kur
so. Padaroire \: -.v > 7 ; L " " . ::< £* 
kumentus Jjietuvos ir Amerikos 
reikaluose. Taipgi perkame par
duodame namus lotus ir farmas. 

Turime ant pardavimą daugy
bes mūrinių namų gražiose api-
gardos ir ant lengvių išlygi;. Taip 
kad su mažai pinigų galėti tapti 
savinikų narna. 

Visais reikalais kreipkitės pas 
John J. Zolp A. M. Barčus 

COMMERCIAL REALTY 
• BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. Chicago 
Tel. Yards 145 
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ERNEST WONER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sta. 
M«a doodamt dvigubM ftumpftt 

Ketverraia Ir Subatomls. 
Dideliam* pasirinkime gaunami. 

Visokie materljolai, ra ikam* drane 
ilai, ftlebėe ir Jakntė*. 

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios prit inka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% iki 50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesale 
kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišaukti siutai ir overko-

i tai su dirželiais ir be, for fitt 'ng 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatyki te mušu speciiale eile 
siutu ir overkotu po $15, 17.C0, 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $60. Vaiku 
siutai ir overkotai $6.50 ir augš-
Čiau. Vyru kelines $4. ir aug.šciau. 
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$rt.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Europa. 

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

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

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 

'surasti būda. Ka galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farineriai 
nes farineriai neperka maisto bet 
da parduoda už ka gaunam gera 
kaina ir mūsų tur tas auga kasdien 
ir mes tur im linksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 

Į farma bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
pat inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi k u r farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedua 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
galima surasti l inksma vieta ugi Mi
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mea 
čionai turim eusiyienljimus ir drau-
CysUtt U į/.Uc^ „ ^ .i visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turt ingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad .ko kam pri trūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svetimtau- i 
čiai stebėsi matidami lietuvių darb i - i 
tuma ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka, farma tai į pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
ru ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų a&entų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie šv. Antano 
Draugystės, Custer Miehigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Miehigan. 

c-o Kaz. Daunoras 

PETRATIJį FABIJONAI 

Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 
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A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

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

EUROPEANAMERICAMBUREAU 
Siunčia P . n i į j s F~'*,Juod» L*.voM>rt»i 

N O T A R U I 

3249 So Halsted Street, Chicago i 
T E L E f H O N t B o U i . r v A N D 611 
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D R A U G A S Penktadienis, goffnžės 7 1920 

2ras Milžiniškas 
! 

Ir Išleistuves 

RENGIA 
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Susivienijimo Am. Liet. Kareiviai 
) 7-to Regimento Svetainėj 

Wentworth Avenue ir 34-tos Gatvės. 

Subatoj, Geg. - May 8, 1920 
Pradžia 7-tą Valandą Vakare. 

GERIAUSIA MUZIKA S. A. L K. BENAS. 

Susideda iš Gabiausių Chicagos Muzikališku Spieku. 

• 

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės nepraleiskiat šios progas 
nes gal paskutini atsisveikinimas su savo Broliais Chicagiečiais 
kurie nesigailia net brangiausia žiedą savo jaunistės už Tėvynia 
ir josios garbia, 

Kviečia Visus. S. A. L. KAREIVIAI. 

Buvę Suv. Vai. Kareiviai 
Kviečiami Uniformose 

R-
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Pengtadienis, gegužės 7 d., 
Šv. Stanislovas, vysk. kank. 

Šeštadienis, gegužės 8 d.. 
Šv. Mykolo, ark. apsireiškimas 

DALYMPLE YRA PAPRAS 
TAS PILIETIS. 

Jo agentai nėra federaliai 
agentai. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

PASKUTINIS PAVASARIO 
KONCERTAS. 

ŠĮMET PAVASARIS SUSI 
VĖLINO. 

Vasarą bus vėsios naktys 
Chicagoje. 

Iš šiaurinės ir vidurinės da
lių Illinois valstijos praneša
ma, kad su sėjimais laukuose 
ir daržais šįmet visai nevyk
sta. Pentaug šaltas pavasa-
ris. 

Taip sako federalis meteoro 
lobistas Chicagoje, prof. Cox. 
1 Anot jo, šįmet pavasaris su
sivėlinęs, šiandie jis stovįs už
pakalyj net trimis savaitėmis. 
Dar prisieis laukti apie tris 
savaites, kol ateis šiltesnės die-
no>. 

Prof. Oox pataria žmonėms 
nemesti palaidiniu ir skėrių, 
nepadėti šalin Šiltesnių drabu
žių. Nes per sekančias tris sa
vaites vis dar bn< šalta. Šal
ta* oras dažnai bus pamargi
namas šaltu lietum. 

šįmet balandžio mėnuo bu
vo šalčiausias nuo 1007 me
tų. (Ii lietaus tiek daug ne
būta nuo 1909 metų. 

Tokį orą čia padaro nepa
prasti šalčio sluoksniai paky
lantieji .šiauriuose ii- per Chi-
cagą einantieji j pietų šonja. 

Anot profesoriaus, šįmet va
sarą šiluma bus vidutinė su 
vėsiomis naktimis. 

Pietinėse 1 Ilinojaus valsti
jos dalyse žmonės naudojasi 
tikruoju pavasariu. Tik Chi-
cagai ir apylinkėms prisieina 
atjausti nesmagumų. 

Majoras Dalrymple, prohibi-
eijos pravedimo viršininkas 
Illinois ir kitose aplinkinėse 
valstijose, taippat jo visi vy
rai, katrie yra žinomi kaipo 
proliibieijiniai agentai, nėra 
vidujinių mokesčių agentai, 
bet paprasti piliečiai. 

Apie tą vakaT~pranešta iš 
\Vashingtono. Pranešė raštu 
pinigyno departamento kontro 
lieiius \Valter \V. Warwiek. 

Pranešime pasakyta, kad jei 
I prohibieijos pravedimo virši
ninkas arba jo agentai nori 
areštuoti koki nors intariama 

c | 

ar prasižengusį prie prohibici-
jos įstatymą žmogų, tam tiks
lui turi įsigyti teismo waran-
tą. Bet kad \\>arantą gaut i, pir
miausia jiems reikalinga tu
rėti leidimą apskričio proku
roro arba jo asistento arba vie
tos mokesėių rinkimų raštinės 
viršininko. 

Pagalinus tiems prohibioiji-
uiams agentams yra uždraus
ta su savimi nešioties kokius 
nors ginklus. 

Tasai parėdymas paskelbta* 
iš VVashingtono, kuomet ten 
apturėta daugybė nusiskundi
mų prieš tu agentų sauvalia
vimą. 

Ir Chicagoje 
nėmis elgėsi žiauriau 
fius nuožmiausius kazokus. 

Pats majoras Dalrymple va
kar klausiamas atsisakė apie 
tai duoti kokių nors paaiški
nimu. 

• 

jie gu žmo
li ž pa-

SUSEKTA NAUJA LIGA. 

DARBUOJASI SULAIKYTI 
BYLOS VEDIMĄ. 

Federalin apskričio teisman 
Chicagoje penkiolika angleka-

Sveikumo departamento pa
rėdymu uždaryta dirbtuvė 
Chicago Curled Hair Co., 2301 
So. Paulina gat. Kelių mėnesių 
laikotarpiu mirė trys tos 
dirbtuvės darbininkai, pagau
ti "anthraK" ligos. Be to, mi-

syklų operatorių, katrie pa- rė dar kitu du žmogų, matyt, 
duoti teisman už suokalbiavi-
mus, padavė peticiją, kad vy
riausybės pakelta byla prieš 
juos Imtų pertraukta, nes jie 
nieku neprasižengę prieš vi
suomenę ir Leverio įstatymą.. 

Peticiją padavusieji reika
lauja '•injunetion", kad jie 
neturėtu but teisiami. 

NELAIMĖJO GAZO KOM 
PANIJA. 

. (Jazo kompanija Chicagoje 
kaip žinoma, reikalavo State 
Public Utilities komisijos pa
didinti jai mokestį už gazą. 

Bet komisija šiuo kartu at
metė reikalavimą ir gazo da
bartinę kainą paliko ligi rug
sėjo mėnesio. 

Ligį to laiko komisija per-
kratysianti kompanijos reika
lavimą ir patilsianti, kaip 
daug kuo jis pamatuotas. 

nuo anų užsikrėčiusiu. 
Sveikumo departamento vir

šininkas Dr. Robertson tvirti
na, įad , regis, ta liga* bus 
pargabenta iš Argentinos su 
importuojamais iš ten gyvu
liu plaukais. 
Anthrax yra avių liga. Tuo 
tarpu kompanijos viršininkai 
sakosi, jie savo dirbtuyėje ne
turėję jokių avių vilnų. Tik 
vartoję kitų gyvulių plaukus 
ir kiaulių serus. 

Pastaruoju metu didelė Chi
cagos lietuvių kolonija taip 
augštai pakylo dailėje, kad di
dieji jos chorai (Liet., Vyčių 
Chicagos Apskričio ir "Biru
tės") bei artistų-mėgėjų gru
pės koncertus, vakarus rengia 
jau ne mažose parapijinėse 
svetainėse, bet vidurmiesčio 
teatruose, kuriuos pilnai užpil
do lietuvių publika. 

Praeitas ruduo, žiema ir 
šių metų pavasaris ypač buvo 
gausus dideliais koncertas, ku
riuos rengė Ii. Vyčių Chicagos 
Apskričio choras, su p. A. Po
cium priekyje ir ' ' B i r u t ė s " 
choras, su p. Šimkum. 

Pirm negu Chicagos lietuviai 
pasileis į laukus, miškus su 
visokiais piknikais, ekskursi
jomis, kad prikvėpuoti 
tyro oro ir atsigerti 
miškų ir laukų gėlių 
kvapsnio, dar turės progą at
lankyti vieną didelį koncertą ir 
sielą pasotinti lietuviškomis 
dainelėmis. 

Paskutinis pavasario koncer
tas bus gegužio 30 d. Pilsen 
Auditorium svetainėje. Jį ren
gia L. Vyčių Chicagos Apskri
tis išleistuvėms dainininko p. 
Justino Kudirkos, kuris aplei
džia Chicagą ir važiuoja Itali
jon. Programon bus įtrauktos 
didžiausios Chicagos lietuvių 
dainininkų spėkos. 

Iš anksto galima sakyti, kad 
kaif> visuose koncertuose, taip 
ir žitame Chicagos publika ne
bus apvilta. Sėdynės rezervuo
tos ir įžangos ženklai pardavi 
nėjami. A. 

'sos. Žodžiu sakant, kas atsilan
kys tan vakareiin, bus paten
kintas. Iš savo pusės alumnai 
stengsis, kad vakarėlis tikrai 
butų įspūdingas. 

Programoje dalyvaus alum-
nai, lankantieji augštesnes mo 
kyklas. 

Vakarėlis bus bažnytinėje 
svetainėje nedėlioję, gegužės 
9 d. Pradžia 7 vai. vakare, 
įžanga pigi. 

- Alumnė. 

J. O. Roach—Rnt Klijus išnaikina 
fciurkea, Pelos, Tarakonus, Vande
ninius vabalu*. 
j O. BUK—Hoach Povrileris išnai- H 
kimi Tarakonus . Vandeninus Va
balus, HlaUes ir kttu« va.baleiiu* 
Var to jamas nekurtuose skyriuose 

S V. Valdžios. Saugus, švarus, va / , 
tojimui. Per 40 metus žinom* " 
var tojamas. 
25c. Viso*e Vuiatiny-

AHfll OP1TZ INCORPORATEtf | 
ftiiifcH * 'f' "•»-» i 
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(Iškilmingas Balius Į 
/ 

Parengtas 

K — 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Tautos Fondo 32 sk. nepa
prastas susirinkimas bus pėt-
nyčioj, gegužės 7 d., 8:15 vai. 
vakare (tuoj po pamaldų), ftv. 
Jurgio para p. mokyklos kam
baryje. 

Visi T. F. nariai bei rėmėjai 
kviečiami susirinkti. Yra labai 
svarbus reikalas, ypatingai rei 
kia prisirengti prie prakalbų, 
kurios įvyks nedėlioj, gegužės 
9 d. Gerb. kun. dek. Mironas 
yra paskelbęs, kad minėtą die
ną surengtiiniėm prakalbas. 
Bus svarstoma ir daugiau 
svarbių reikalų; 

T. F. Sekr. A. B. 

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

M BO. M 8ALLK 8TRKKT 
Gyranimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais XVII W. J l - n d StrMt 
Tai. Rockirel l •»»» 

CHICAOO. I L L 
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j DRAUGYSTES ŠV. ALFONSO 
| Nedėlioję, Gegužio-May 9 d., 1920 
I ŠV. JURGIO PAR. SVET. 32 PL. IR AUBURN AVE. 
= Pradžia 7:00 vai. vakare Įžanga 30c. ypatai. 

:•: 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselaadet ltDOS Ho. Mlrhlg-aa Ava 

T«1C*«MM Paliauto S4t Ir Pallmaa HM 
Chicagoj: 4515 80. Wood Str. 

Tik Ketrcrro vakoke nuo 5:30 ud 7:60 
TaUfMHM Taras 7W. 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į mųs balių. S 
I ' Kviečia KOMITETAS. | 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LUBTUVIS 
Gydytoju Ir Ohlnirgms 

Perkėlė aavo ryvenlmo Ttets 1 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Svarbus pranešimas. 

L L. Bonų Stoties Komitetų 
susirinkimas bus" pėtnyčios va
kare, 8 vai., parapijos svet. 
(prie 44-tos ir So. Fairfield 
a ve.). 

Visus kviečia valdyba: 
J. A. Mickeliunas, pirm. 
J. K. Enčeris, rast., 

4403 So. Mozart St. 

Brlghton Park. 
S*14 W. 43rd Htreet.. 

TeL McKlnley 161 
Oflma: 1757 H . 47th 8a, 

(47 Ir Wešd rat.) 
Valandos: 10 ryto iki S po pietų. 6:10 Iki 
8:10 vakare Nedellomle I Iki I i rytai* 

TeL Boulevard 160 

ANT PARDAVIMO. 
ISvažiuojg, užtat turiu parduoti sa

vo moderniška 2 flatų murini narna 
po 5 ir 6 kambarius 2 furnecai. Kai
na $8,000 atsišaukite nedeldieniats 
ant 1-mo flato. 

5012 So. YVinohcstcr A ve. 

PIKNIKAS 
Atsibus 

NEDKI.IOJ, GEGIŽIO, MAY 9 D., 
Chc i i ia iuko Darže No. 2 Ijjons, III. 

Pradžia 9 vai. iš ryto. 
Pirmas didžiausias dub<-ltavas pik

nikas bus atidariinas Chernaucko 
daržo No. 2. ir M. M. Kliubo ant ši
to pikninko tiktai negalėtum gauti 
tėvo ir motinos o kitko tai gausi vis
ko ko tik norėsi bus visokiu gėrimu 
ir užkandžiu bus kuogeriausi muzi
kantai ir grieš visados besustojimo 
galrsi dainuoti ir šokti nuo 9 vai. 
išryto lyg 10 vai. vakare prašome 
atsilankyti busite visi palinksminto ir 
užganėdinti. 

DR, S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
Ofieae ir Gyvenimo vieta 

S262 So. Hals ted Str. 
Ant Viršaus UniversaI State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedė l iomis nuo 10 iki 2. 
**• Telefoną* Tardą 8544 

Telephone: Yards 6492 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Oraborlus patarnauju, laido 

tuve&e ko pigiausia. Reikale melafla at-
*ilaukti, o mano darbu bukite užganėdinti 

2314 W. 23 PL Chicago, m. 
TeL CanaI 2199. 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių l igose; rū
pestingai prižiū
riu l igonę ir kūdi
ki laike ligos. 

3255 So. Halsted St., Chicago, DI. 
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IŠ NORTH SIDE. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Nedėlioj, gegužės 9 d., Šv. 
Jurgio parapijos .svetainėje, 5 
vai. po pietų įvyks S. L. R. Iv. 
A. Chicagos 1-mo Apskričio 
nepaprastas susirinkimas. Pra
eitas susirinkimas buvo gana 
skaitlingas. Eeikia tikėties, kad 
šitas posėdis bus dar skaitlį il
gesnis. 

STREIKININKAI EISIĄ Į 
FARMAS. 

Daugelis streikuojančių 
, ,>witchmenų" nusprendė ne-
gryžti darban ant geležinkelių. 
Nes, sako. su gaunama užmo-
kestimi negalima pragyventi 
mieste. Jie tariasi gautį darbų 
fanuose, kur lengvesnis ir 
sveikesnis pragyvenimas. 

Kaip praeitą kartą minėjau, 
jog kai-kurių S-mo kuopų at
stovai (galėčia net išvardinti) 
nesilanko į Apskričio susirinki
mus. Toki žmonės maža nau
dos neša mųs organizacijai. 

Kuopų valdybų pareiga yra 
žiūrėti, kad išrinktieji asmenys 
lankytų Apskričio susirinki
mus. 

Iki Seimo liko jau vos du mė
nesiu, o mes dar neprisirengę 
prie jo. Jei norime, kad šis 
seimas atneštų naudą kaip tė
vynei, taip S-mui, visi prisidė
kime prie to darbo. Rast. 

Pranešu visiems nariams, 
kad Šv. Mykole Arkaniolo No. 
2 draugijos mėnesinis susirin- • 
kimas bus nedėlioj, gegužės S 
d., 1920 m., paprastoj svetainė- s 
je, tuoj aus \)o pamaldų. 

Visus narius kviečiu susirin- ! 
kiman, nes reikės aptarti svar-. 
bus reikalas, del kurio yra ša u . 5 
kiamas tasai susirinkimas vie
na savaite anksčiaus kaip pri
puola. P. Skodžius, rast. 

ATVYKSTA P. A. NORKŲ 
NAS. 

= (k 

Gegužės 9 d. atvyksta Clii-
cagon p. A. Norkūnas, kuris, 
sakoma, lankysis po lietuvių | 
kolonijas tūlos bendrovės rei-
kalaisT 

mSŽi 
9 

NUO ADMINISTRACIJOS. I 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Alumnų 1 kuopa rengia įvai
rų vakarėlį. Programoje bus: 
juokingų perstatymėlių, mono
logų, dialogų. Dainuos alumnų 
choras vedamas varg.V. Dauk-

Pabaigėme pardavinėti Lie
tuvos Pašto ženklus (štam
pas) daugiau nebegalima bus 
gauti jų "Draugo" ofise. Iš 
viso pardavėm už $868.00. 

Dabar kas nori kokią pašal
pą suteikti savo giminėms, tai j 
geriausia tegul siunčia pini
gų į Lietuvą. 

ANT PARDAVIMO. 
Automobil ius —-°"Reo" 1916 mode

lis. ' Savininkas priguli prie Associa-
tlon ir už Association kaina parduos. 
Atsišaukite: 

5423 S. Honoro Str. 

^ l f Q f K i i m r f c i c Geriausias Prie O t d l I \ U I l i p i h Kiekvieno Valgio 
DASIRUPINK, kad tavo šeimyna valgytų užtektinai Armour 's 

Star, visiems žinoma "Ham What A m / ' Niekas negali apsivil-
Ii tikru skanumu Star Kunupio, nes jo skanumas ir sultingumas pri
guli nuo gerumo rūšies mėsos, kuri tiktai randasi gerai išrūkytam 
kumpyj su Pančiakimu Viršeliu. Kuomet nusiperki kumpį, kuris tu
ri gerą sultingą skonį iki pat paskutinės riekės—tikrai pasakysi: 
"Aš žinau, kad šis Kumpis—tai visiems žinomas Armour's S t a r P 

Lai reputacija Armonr's Star Kumpio būna 
jūsų vadų prie pirkimo. Reikalaukite jo— 
Žiūrėkite, kad mit jo rastųsi Armour Ovai Labcl. 
Tuomd galėsi užsitikrinti, kad užganėdinsi 
šeimyną ir sutaupysi pinigus. 

A R M O U R 4 C O M P A N Y 
CHICAGO Vaizbaienklis , kuris 

iš ima abejoj imą i; 
pirkimo. 5 
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