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METAI-VOLV. No. 114 

Nauja Meksikos Valdžia 
Nori Prezidento 

Apgulamas Carranza su jo 
Kariuomene 

L E N K A I SU U K R A I N A I S 
PAĖMĘ ODESSĄ. 

— 
CARRANZA MĖGINA GIN 

T I E S . 

Vera Cruz, Meksika, geg. 12. 
— Ligšiol paduotos įvairios 
žinios apie buvusį Meksikos1 nan ir čia tart ies su mūsų vy-

Meksikos padėties klausimas. 
Revoliucijonierių valdžios 

agentas Nogalese, Emiliano 
Tomez, sakoma, busiąs inga-
liotas atkeliauti AVasbingto-

Konstantinopolis, geg. 12. — 
Vietos rusų ambasadoje aptu
rėta žinia, kad lenkai su uk-
rainais atėmė Odessa nuo bol-
Še vi k ų. 

Odessa yra svarbus Ukrai
nai prigulintis miestas ties 
Juodomis jūrėmis. Tenai len
kai nori turėti išėjimą į Juo
dąsias jūres. 

A P S A U G p T I AMERIKO 
NUS! ŠAUKIAMA SE

NATE. 

Reikalaujama pasiųsti karės 
laivą į Juodąsias jures. 

BOLŠEVIKAI LAIKOSI 
P R I E Š LENKUS. 

Sudinamituoti t i l tai Kijeve. 

Carranza pasirodė netikros. 
Nes buvęs prezidentas dar 

nėra suimtas revoliucionierių. 
J i s yra miestelyj San Mar-

eos, už 27 myliu i š iaurrvtus 
nuo miesto Puebla. Pastaras is 
miestas valdomas revoliueiJo
ni erių. 

Carranza ten yra savo utili
ta r in iam t raukinyj , apsistatęs 
sau ištikimąja kariuomene. 

J i s buvo manęs pasiekti Ve
ra Cruz arba Puebla. Bet va
žiuojant pa t i r ta , kad tuodu 
miestu yra revoliucijonierių 
rankose. 

Dabar prieš jį eina revoliu-

riausvbe. 
* 

Iš Torreono pranešama, jog 
revol iucionier ių valdžia, re
gis, užtrauksianti vidujinę pa
skolą—300,000 pesų, apmokėti 
revoliucijos kareivius. 

Carranza apsuptas . 

Iš *Vera Cruz pareina žinių, 
kad buvę* prezidentas Car
ranza nesuimtas. Bet jis Vera 
Cruz valstijoje apsuptas su jo 
kariuomene. 

Sakoma, jis savimi tur įs 4,-
000 kareivių. Esąs už 20 my
lių nuo miesto Vera Cruz. J į 
va'žiuojantį t raukiniu revoliu 

cijonięrių kariuomenė. Bus pa-j cijonieriai mėginę sustabdyti . 
reikalauta, kad jis,pasiduotu,.j Bet kokiuo tai bmhi jo trau

kinis prasimušęs per revoliuci
jonierių linijas ir pagal iaus 
turėjęs sustoti netoliausia Ve
ra Cruz. 

kad išvengti kraujo pralieji
mo. 

M E K S I K O S REVOLIUCIJO 
N I E R I A I R E I K A L A U S 

PRIPAŽINIMO. 

Varšava, geg. 12.—Pradėjus 
Potesia ir baigus tolokai už 
Kijevo karės frontas driąkiasi 
visu Dniepro paupiu. Ryti
niam upės šone stovi bolševi
kai. Vakar iniam šone—lenkai 
su ukrainais. 

Miestas Kijevas stovi vaka
riniam šone. Bolševikai, aplei
dę miestą, dabar apsikasė ryti
niam upės šone. I r iš tenai di
džiulėmis armotomis griauja 
Kijevą ir lenkų su Ukrainai s 
pozicijas. 
' Keliose vietose lenkai be pa
sekmių mėgina persimesti 
skersai upės. Tuo tarpu bolše
vikų kariuomenė stiprinama 
naujomis kareivių eilėmis. 

Bolševikai apleidę Kijevą 
smtinamitavo- du per Dnieprą 
tiltu. Tik vienas ti l tas paliktas 
sveikas. 

Washing1įon, geg. 12.—Aną 
dieną iš Konstantinopolio bu
vo pranešta, kad Batumo pa
kraščiuose. Juodose jūrėse, jū
rių plėšikai užpuolę prancūzų 
garlaivį su keliauninkais. Tar
pe anų buvę ir amerikoną. 

Pe r dvi valandi plėšikai te
rorizavo keliauninkus. Išver
stas visas laivas. Paskui tą 
garlaivį ir keliauninkus išgel
bėjo vienas prancūzų karės 
laivas. 

Kadangi vietos vyriausybė 
nieko ligšiol neveikė su tikslu 
apsaugoti savo piliečius, tad 
vakar senate pakeltas balsas. 

Užrubežinių reikalų senate 
komitetas padavė senatui re
zoliuciją, kad prezidentas V il-
sonas į Batumo pakraščius 
kuo veiki aus pasiųstų karės 
laivą su tikslu apsaugoti ame
rikonus. 

N A U J A S VOKIEČIŲ PRA
SIŽENGĖLIŲ SĄRAŠAS. 

Pareikalauta juos nubausti. 

Vadai pasirengę tar t ies su 
Wasmngtonu. . 

Washington, geg. 12.—Re
voliucionier ių valdžia Meksi
koje greitu laiku čia ims dar
bu oties ją pripažinti . Xes Car-
ranzos valdžia jau nebegyvuo
ja. Be "pripažinimo nelengva 
tokiai pakirs tai šaliai vekikiai 
pakilt i iš griuvėsių ir kaip 
reikiant pas i tvarkyt i . 

Veikimas už pripažinimą 
pradėtas Sonora valstijoj, kur 
buvo <luota pradžia revoliuci
jai ir kur yra ligšiol vyriau
sioji revoliucijonierių stovyk
la. 

Gen. Obregon nesiskaito vy
riausiuoju revoliucijonierių 
vadu. Tuo vadu yra Sonora 
gubernator ius la Huer ta . Šis 
yra skaitomas ir provizijona-
liu Meksikos prezidentu. (Jen. 
Obregon yra prisiekęs pasilik
ti la Huertos vadovavime. 

Čia kalbama, jog'paprastam 
prezidento YVilsono kabineto 
susirinkime bus aptar iamas 

SUGRIAUTA ITALIJOS Ml 
NISTERlįĮ KABINETAS. 
Rymas, geg. 12. — Atsista

tydino Italijos ministerių ka
binetas, kuriam pirmininkavo 
Nltti. Kabinetas atsistatydino, 
kuomet parlamentas atsisakė 
išreikšti juo pasitikėjimą. 

Ministerių pirmininkas Nitti 
perdaug nuolankiavo socijališ
tarus. Kad tuo tarpu patys so
či jalistai po juo duobę iškasė. 

Kitose žiniose pažymima, 
jog Carranza esąs netolies 
Puebla. Prieš jį siunčiama re
voliucijonierių kariuomenė. 

Carranza nežinojęs padėties. 

Pranešama, kad kuomet Car
ranza buvęs priverstas bėgti iš 
sostinės, j am nebuvę žinoma 
apie pakilusią revoliuciją Ve
ra Cruz valstijoje. J i s buvęs 
manęs su sau ištikimąja ka
riuomene ten nukeliauti , susi-
stiprinti ir pasilaikyti valdžio
je, nežiūrint sostinės puolimo. 

Bet kelionėje įsitikino jis 
apie tikrąją padėtį. Pa tyrė , 
kad visi jo šalininkai vadai jį 
apleidę. 

Carranzai bus duota progos. 

Iš Mexieo City depešuoja-
uia, kad vienam pokylyj gen. 
Obregon pareiškęs, jog buvu
siam prezidentui bus duota 
progos oficijaliai raštu atsi
statydinti ir pasiduoti revoliu-
cijonierįams, jei ligšiol jis to 
nepadaręs. 

Obregon sako, kad tuo bud u 
bus išvengta nereikalingo 
kraujo praliejimo ir pats Car
ranza laimės daug susimylė-
jimo nuo revoliucijos. 

Trūks ta pinigų apyvarta i 
Meksikoje. Visą iždą su savimi 
pasiėmė Carranza militariniu 
traukiniu. Revoliucionieriai 
tikisi paimti savo rankosna tą 
traukinį. Tuomet šaliai butų 
daug palengvinta. 

Maskva, geg. 12. — Angli
ja Rusijon pasiunčia diploma
tinę komisiją, kuriai pirmi-4 

ninkauja gen. Gougb. 
Tad čia džiaugiamasi, kad 

t rumpoj ateityj įvyksianti An
glijos su bolševikine • Rusija 
taika. 

PERBRANGIOS NAMUOSE 
SAMDOS. 

Berlynas, geg. 13. — Talki
ninkai indavė naują Vokieti
jos vyriausybei notą. Pr ie no
tos pridėtas sąrašas 45 vo* 
kiečių, katrie kriminaliai pra^ 
sižengę karės metu. 

Talkininkai reikalauja tuos 
vokiečius patraukt i teisman 
ir nubausti . 

Naujam sąraše jau nėra bu-
vusio sosto įpėdinio. Nėra nei 
Tlindenburgo, nei Ludendorf-
fo. Iš 9(K) žmonių pagaliaus 
par inkta tik 45. 

• 

IŠ PAJUOKIMO MUŠTY
N Ė S ; 20 SUŽEISTA. 

Turkija Gavo Taikos Sutartį 
Kova prieš Prancūzų Darbo 

Federaciją 
PRANCŪZIJA^ P A K E L I A 

KOVĄ P R I E Š RADI
KALUS. 

Įsakyta panaikint i Generalę 
Darbo Federaciją. 

Žmonės apsigyveno šėtrose. 

Newark, N. J., geg. 13. —Del 
pabrangimo samdų už pagy
venimus, apie KM) darbininką 
šeimynų pasistatė gautas iš 
armijos audeklines šėtras vie
tos žaismavietėj ir apsigyve
no. 

Miestui patinka toks žmonių 
pasielgimns ir privedamas 
pr ie šėtrų vanduo. Bus pri
vesta ir elektros šviesa. 

P I R K I T E K A R Ė S T A U P Y 
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.) 

Columbus, O., geg. 13. — 
Čia vidumiestyj vienas civilis 
žmogus praeinančius kareivius 
pavadino* plačiai vartojamu, 
bet kareiviams nemaloniu, žo
džiu. 

Pakilo muštynės, kuriose 
dalyvavo apie 20 kareivių ir 
kelios dešimtys civilių. Poli
cija nieko negalėjo padaryt i . 
Tik iš artimųjų kazarmių pa
šaukta kariuomenė apmalšino 
mušeikas. 

iVpie 20 žmonių sužeista. 

NEGALĖJO KARIAUTI , 
DUODA PINIGŲ. 

Londonas, geg. 13. — Iždo 
ministeris Cbainberlain prane
šė parlamente, kad iždas nuo 
vieno žmogaus gavęs $650,000 
kaipo dovaną viešpatijai su
mažinti tos karės skolas. 

Tasai žmogus- vra buvęs 
atsisakęs nuo dalyvavimo ka-
rėje. Už tai dabar atsilygina 
su viešpatija. J o pavardė vie
šai nepaskelbiama. 

Ū K I N I N K A I EINA P R I E Š 
DARBININKUS DA

N I J O J E . 

Jie visur užima streikininkų 
vietas. 

Londonas, geg. 13. —, Karės 
valdymas paskelbtas mieste 
Linz, ties Dunojumi, Augštu-
tinėj Austri joj , kur buvo paki
lusios riaušės ir plėšimai. 

Copenhagen, geg. 12. — 
Streikas eina vis aršyn viso
je Danijoje. Sustreikavus ju
rininkams sustojo garlaivių 
plaukiojimas visais Danijos 
pakraščiais. Tik kai-kur vei
kia paprastieji pervažai. 

Ju t l ande i r Fvene nėra a-
lauš, danams mylimojo gėralo. 
Nes bravarai suvaržė išdirbi-
mą alaus. Tam tikslui t rūksta 
anglių ir javų. 

Geležinkeliais nesnspėjama 
išvežioti prekės, kat ras pir
miau išvežibdavo garlaiviai . 

Pačiam Copenbagos uoste 
sukrauta prekių tikri kalnai. 
Tas pat y ra ir visose geležin
kel iu stotvse. 

Prekyba nuo to labai daug 
kenčia. Pirkliai ir krautuvi
ninkai aimanuoja ir nežino 
kas veikti. 

Užima streikininkų vietas. 

Danijos ūkininkų organiza
cijos nusprendė pakelti kovą 
prieš • streikuojančius miestuo
se darbininkus. Nes tie strei
kai kenkia ūkininkų reika
lams. 

Keliolika tūkstančių ūki
ninkų sukeliavo į šalies uos

tus ir užėmė streikininkų vie
tas. Ūkininkai nukaitę iškrau
na iš laivų ir sukrauna į lai
vus visokiausias prekes. 

Streikuojantieji uostuose 
darbininkai pakelia protestus 
prieš ūkininkus. Bet šitie ne-
atkreipia domos. Dirba savo 
ir gana. 

Kai-kuriose vietose įvyks
ta smarkių susikirtimų. Visur 
policija stovi ūkininkų pusėje. 
Nes tie geidžia šaliai gerovės: 
Kad tuo tarpu streikuojantie
ji darbininkai mėgina pra-
gaišinti salį. 

Išplaukė keli laivai. 

Iš vietos uos t o aną dieną 
išplaukė keli •laivai su prek • 
mįs. Ūkininkai savanoriai ap-
s'ma ' a rnaut i laivuose. 

Sl ieikininkai mėgino neleis
ti plaukti laivams iš uosto. 
J ie stengėsi palaikyti užda
rytą tiltą. Bet policija juos 
išvaikė ir palaikė tiltą atUa-
rvta. 

Temis dienomis, kaip pra
nešta, išplauks iš čia daugiau 
laivų. O ai tuo metu susipras 
ir streikuojantieji darbinpnk.'.i. 

Mažai auglių. 

Anglių čia ir visoj Danijoj 
labai mažas išteklius. Uždary
ta žymi dalis dirbtuvių. Pasi
likusios dirbtuvės irgi turės 
but uždarytos, jei „veikiai ne
įvyks kokios nors atmainos. 

Uoste yra 40,000 tonų ang
lių laivuose. Bet nėra kam j n 
iškrauti. Naujoji vyriausybė 
(ministerių kabinetas) deda 
pastangas iškrauti anglis. Šau
kiami savanoriai. Policija turi 
instrukcijų suareštuoti kiek
vieną, katras tik kenktų ve 
darniems darbams uoste. 

Pramatomas boykotas. 
Jei kartais jurininkų orga^ 

nizacija pralaimėtų streiką, ju 
rininkai, anot žinių, galėtų pa
daryti naujų nesmagumų Da
nijai. 

Sakoma, jurininkų organi
zacija turinti užtikrinimų nuo 
Internacijonalės Jur ininkų Fe
deracijos, kad tuomet visiems 
Danijos garlaiviams butų pas
kelbta* boykotas. 

Transatlat iniai garlaiviai iš 
Danijos taippat neplaukia. 
Daugelis žmonių turi keliauti 
į Amriką. Bet iš čia negalinga. 
Turi panešti nuostolius. Nes 
priversti keliauti* Skandinavi-
jon tų šalių garlaiviais ir tik 
iš ten imti laivus į Ameriką. 

Vyriausybė paieško savano
rių jurininkų ir t ransatlanti
niams garlaiviams. 

Mieste iš piliečių suorgani
zuota "ba l to j i gvard i j a" . Jos 
pareiga prižiūrėti , kad strei
ko metu sostinėje butų atlik
tos pilnai būtinosios valdinin
kų priedermės. 

Paryžius, geg. 12. — Čia ir 
visoj Prancūzijoj laukiama ko 
tai nepaprasto. 

Vakar Prancūzijos vyriau-
sybė paskelbė parėdymą, su
lig kurio turi but panaikinta 
(sugriauta) Generalė Darin? 
Federacija, kurioje vadovauja 
radikaliai gaivalai ir kuri sti
priai rėmė ir palaikė generalį 
iarbininkų streiką Prancūzi

joje, prasidėjusį tuojaus po 
soči jai istų šventės, gegužės 1. 

Vyriausybė pirm paskelbimo 
to nepaprasto įsakymo pir-
miaus gerai apsidraudė prieš 
galimas socijalistų radikalų 
riaušes arba ką nors aršesnio. 

Su t rauk ta kariuomenė. 

Karės ministerio* parėdymu 
čia ir kitur įvairiose strategi
nėse pozicijose pastatyta žan-
darmai ir kariuomenė. , 

]š priemiesčių pašaukta 
skaitlingi būriai raitarijos. 

Visur .sustatyta eilės armi
jos automobilių, katrais kas 
momentas 
kalingas skaitlius žandarmų 
arba kareivių ir pristatyti nu-
rodvtosna vietosna. 

Darbininkų vadai radikalai 
tvirt ina jie pasitikį, jog ka
riuomenė nekovosianti prieš 
darbininkus, bet pereisianti 
streikininkų pusėn. 

Policija aplankė Darbo Fe
deracijos raštines ir sukonfis-
kavo daugelį laiškų ir kitokių 
dokumentų. 

GaH but neatiaidi kova. 
Tasai vyriausybės žygis prieš. 

Darbo Federaciją pakeltas po 
nuodugnaus ministerių kabi
neto apsvarstymo. 

Ministerių pirmininko Mil-
lerando patarimu, teisybės mi
nisteris po sugriovimo federa-

TALKININKŲ K A R I U O M E ^ 
NĖ PASILIKS KON-
STANTINOPOLYJ. 

Trakija pavedama Graikijai. 

Washington, geg. 12.—Tur
kijos taikos atstovams vakar 
Yersaillese induota talkininkų 
padaryta taikos sutartis . 

Apie tai čia gauta kaikurių 
smulkmenų. 

Sulig sutarties, Konstanti
nopolis paliekamas sultano 
valdžiai. Bet jame nuolatos 
stovės talkininkų kariuomnės 
įgula. 

Dardaneliai visoms pasaulio 
viešpatijoms bus Ii uosi. Jucfs 
apsaugos talkininkų militarinė 
sargyba. 

Nors sultanas Konstantino
polį valdys, bet turkų sostinė 
pasiliks nuolatinėj kontroKj 
talkininkų komisijos, kuriai 
bus pavesta prižiūrėti, kad 
taikos sąlygos pilnai butų pil
domos. 

Trakvja Graikijai. 

K i tuomet prezidentas AVilso-
nas buvo išreiškęs nuomonę, 
idant dalį Trakijos pavesti 
Bulgarijai. 

Tasai prezidento Wilsono 
"sa i tas galima paimti r e * j pasiūlymas atmestas. Vi 

Bfl skaitlius žandaram Trakija pavesta Gra ik i ja i 
Smirna su apylinkėmis pa

vesta irgi Graikijai. Bet tas 
padaroma apribuotam laikui. 

Prancūzija su Itali ja savo 
globon paima provincijas Cili-
ciją ir Adaliją. 

Mesopotamija ir Palestina 
bus globojama Anglijos, gi 
Sirija—Prancūzijos. Toms ša
lims rubežius nustatys ypatin
goji talkininkų komisija. 

Armėnijos klausimas palik
tas atviras tolinus svarstyti . 

Taikos sutarties sąlygas ap
tarti Turkijai duota 30 diei 

tų organizacijos vardu indou 
suodami ir autorizuodami st 
kas, ypač ant geležinkelių. 

Tas reiškia neatlaidžią kovą 
eijos tuo'jaus pa t rauks tieson ! darbininkų su vyriausybe. Tr 
jos viršininkus. Sakoma, šitie į nežinia kaip gali pasibaigti ta 
peržengė įstatymus iš 1884 me- kova. 

BARAMAS GENERALIS 
PROKURORAS. 

Washiiųrton, geg. 12.—Kar
čiais žodžiais nubartas kongre
se generalis prokuroras už jo 
vdamas kampanijas prieš 
svetimšalius radikalus. 

Prokuroro departamentas 
reikalavo paskirt i daugiau 
$500,000 kovai prieš raudonuo
sius. Bet kongresas nepaskyrė 
reikalingų pinigų. 

NUŽUDYTAS TURTINGAS 
ITALAS CHICAGOJE. 

NĖRA ŽINIŲ IŠ MASKVOS. 

Paryžius, geg. 12. — Trečia 
'diena Eiffelio bokšte nepagau
nama jokių kibirkštinių žinių 
iš Maskvos. Kas-nors turi but 
Maskvoje. 

Vakar Chicagoje nežinomas 
žmogžudį s nušovė " B i g J i m , : 

Colosimo, žinomos Colosimo 
kavinės savininkas. Policija-
visaip nuomoniauja apie tą 
žmogžudystę. (Jai tai bus dar
bas juodrankių ar galMas bus 
surišta su unijų vadų galva-
žudystėmis. Colosimo turėjo 
labai trukšmingą rekordą. 

Washington, geg. 12. — Čia 
iŠnaujo kalbama, kad šią sa
vaite kongresas bile dieną ga-
llftinai balsuos klausime tai
kos rezoliucijos. Sulig tos re-
zolincrjos turėtų but paskelbta 
taika su Vokietija ir Austrija, 
nežiūrint nepatvirt intos taikos 
sutarties. 
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LLE1TV1Ų KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

. "DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyrus nedėldienius. 

PRJENTMERATOS KAINA: 
H3HICAGOJ IR UŽSIENYJE: ' 

Metams $«-00 
Pusei Metų ,_. i i . . ^ . 8.50 

BUV. V Al.sT. 
Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokas! iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užairašymo dienos 
ne nuo Naujų Mėty. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 6114 

Dvarų Dalinimas. 
— • • » ' 1 1 - • " 

Prisieis dalinti žmonėms vi
su privatinių ir daugumos 
valstybės dvarų žemę beže
miams ir mažažemiams žmo
nėms Lietuvoje. 

Viena to padalinimo sunke
nybė bus dvarų triobos. Jos 
dažniausiai murinės ir didelės. 
Žmonėms gavusiems po 10 tlė-
setinų jo< bus netik perdide-
lės ir nereikalingos, bet daž
niausiai painingos. Tos triobos 
yra žmonių pastatytos; už jas 
yra pinigas mokėtas. Pavers
ti jas griuvėsiais yra didelis 
nuostolis tautos turtui. 

Galima iš anksto spėti, kad 
tą dalykų soeijalistai panau
dos savo pažiūrų tikslams. Jie 
sakys, kad dvarų žemės neoli
tų dalinamos kiekvienam be
žemiui, bet kad visi vieno dva
ro bežemiai sudarytų draugi
jų arba tarybų, ir kad ta drau 
gija arba taryba butų dvaro 
savininkė taip, kaip buvo pir
ma ponas. 

Šita pažiūra nepatiks Lietu
vos bežemiams arba mažaže
miams turintiems teisę gauti 
žemės iš dvarų laukų. Lietuvis 
norį turėti savo žemės, su ku
ria jis daro kų nors, o ne ben
dros žemės, kuri jam i r pri
klauso ir nepriklauso, arba 
priklauso jam ir ne jam. Liet. 
dvaru darbininkams daug len
gviau yra purų rugių nesti, 
neigu tarybose dalyvauti. Jei
gu bendras žemės valdymo 
būdas ir taptų j vestas Steigia
mojo Seimo įsakymu, tai jis 
neilgai pabūtų. Savininkų ben
drovė žemę parduotų kam nors 
visą. arba dalimis, 0 paskui 
kiekvienas sau pirktųsi kiek 
galėtų. Jei nevalia butų par
duoti nei parceliuoti, tai dva
ru, laukus naujieji savininkai 
surėžytų į lysias taip kaip bu
vo surėžyta kaimų £emė. Tada 
kiekvienas šeimininkauti} ant 
savo lysių nepaisydamas kę 
kiti daro. 

Taip iš dvarų pasidariusieji 
kaimai laikytųsi šiaip taų: 
krūvoje, kol dvaro triobos bu
tų geros, kol jie tose triobose 
kiekvienas turėtų sau pasiirtų 
vietą, (jinėai už tas vietas su
darytų amžinų pragarų. Nesu
tikimams esant niekas triobų 
netaisytų i r jos greitai sugriū
tų. Tada tie kaimai, kilę iš 
buvusių dvarų, imtų dalintis į 
viensėdijas, kaiip dabar kad 
daliua>i sėtfiieįi kaimai. 

Turtas įdėtasis į dvarų trio
bas Lietuvoje vis tiek turės 
žūti, ar susyk dvarų žemė bus 
padalinta atskiriems asme
nims, arba turės pereiti ben
dro ar pusbendrio valdymo 
kelią. Priseina klausti ar ke
lios dešimtys metų ginčo pik

tumo i? painių nėra didesnis 
nuostolis, kaip palikimas dva
rų triobų, kad sugriūtų tie
siog. 

Visos partijos įtraukusios 
į savo programus priverstinų 
dvarų padalinimų, greičiau
siai, nepaisė, kas bus kaip rei
kės juos dalinti, ir nenumanė, 
kad tas dalinimas paliks be 
naudos sugriūti keletu dešim
čių milijonų turto, esančio tau
toje. Bet tos .partijos šiandien 
negali atsitraukti. Jos pažadė
jo i r pasirąžė; tai jos turi iš
pildyti. Apie pildymą negali 
būti abejonės. Didysis uždavi
nys yra išrasti budus, kad tas 
žemės padalinimas atneštų tau 
tai tiek turto, kiek jo yra įkin
kyta dvarų triobose. Mūsų e-
konomistai turėtų pamintyti 
apie tai. Čia ne mažmožis. 

Vieno dvaro triobų sunaudo
jimas jau padarytas naudin
gai. Zypliuose įsikūrė S^Tnų 
vyskupijos seminarija. Kol kas 
ji ne visas triobas sunaudojo, 
nes ji tik laikinai teatsikraus-
tė į tą dvarų, ne su visu savo 
turtu. Bet ta nelaimė parodo, 
ką reikėtų daryti ir su kitais 
dvarais. 
Lietuvoje permaža buvo mo

kslo įstargų. Dabai1 jų reikės 
kur kas daugiau. Mokykloms 
ir šiaip kultūros įstaigoms 
mums trūksta triobų. Del 
"Saulės ' namų, del "Mokslo 
Draugijos" namo žmonės net 
tyčia važiavo į Ameriką pini
gauti. Ką beėjus tais pačiais 
takais reikėtų panaudoti dva
ras. 

Nepatogumo yra ir čionai. 
Mokyklos mėgsta būti mies
tuose, o dvarai yra laukuose. 
Bet atsiminkime, kad mokslo 
įstaigos susibėgo į miestus tik
tai aštuonioliktame šimtmetije 
taip vadinamo apšviesto abso
liutizmo laikais. Tada Įvyko 
mokslo centralizacija. Mes ga
lėtume neieškoti naujų kelių, 
negrįžti p r i e mokslo decentra
lizacijos, jei būtume turtingi. 
Bet reikiant statyti daug trio
bų mokslo įstaigoms, reikiant 
palikti dvarų triobas tušėias, 
rodos, kiekvienam aišku, kad 
reikia kelti mokyklas į buvu
sius dvarus. Ponams mokinto-
jams, ypač ponioms mokinto
joms, gal nelabai patiks gyven 
ti trioboje perdirbtoje iš arkli
dės, bet negali gyventi demo
kratiškoje dvarus naikinančio
je šalije ir pildyti poniškus 
norus. 

"Globėjai" ir Globėjai. 
Kaip visų tautų visokios rų

šies soeijalistai, taip ir lietu
viškieji apsišaukė save didžiau
siais ir vienatiniais darbininkų 
globėjais. J ie tiktai turi teisę 
kalbėti ir rašyti apie darbinin
kų reikalus, jie geriausia apie 
juos nusimaną. Kiti nedrįskite 
nei prasižioti apie darbininkus. 
J ie nuolat šaukia apie darbi
ninkų vargus, skriaudas, išnau
dojimą, kruviną jų prakaitą ir 
tt. J ie padarysią, kad darbi
ninkams bus taip gerai, kaip 
niekam dar šiame pasaulyje 
taip gerai nebuvę. Maiai reikės 
dirbti, liuosai gyventi, daug 
linksmintis ir jokių vargų ne
patirti. Tuo nuolatiniu šauks
mu, tais dideliais pažadėjimais 
daliai naiviškų darbininkų už
imponavo ir gavo juos j savo 
"globą." Gi didžiuma darbi
ninkų, klausydami jų šauksmų 
ir nesveikos vaidentuvės pasa
kų, šypsosi. J ie mano sau: 
" T a i p jums tinka "globėjų" 
vardas, kaip vilkui avies kailis. 
Jus darbininkų *' globėjai' ' 
mus tik pažadais, kurių nieka
da neišpildysite, "g loboja te" 
tik tais mus raminate. Žadate 
aprūpinti ir mūsų vaikelius ir 
mūsų senelius, bet tai tik paža
dėjimai. "Pažadėsi , patiešysi, 
neišpildysi, nesugriešysi," sa
ko patarlė. Jos laikosi soeijali
stai. Tai geriausia liudija ne
laiminga Rusija. Ten "globė
j a i " jau lieja darbininkų krau 
ją. Darbininkai nepajiegdami 
nešti socijalistų jungą, ima kel
tį maištus. Juos už tai žudo. 
Tai tau "g loba ." Daug nuo 
darbininkų suima dabar pinigų 

"Suvargę, susenę ir neturin
ti iš ko pragyventi darbinin
ka i , " atsako man. "Š t a i ve pa
žiūrėk pro tą pusę, pamatysi 
kiek jų ten prieš saulutę šildosi 
ir įvairius darbelius dirba, kiek 
pajiegia." 

O kas jiems tai visa čia su
taisė! Kas juos čia globoja? 
klausiu toliau. 

"Oi ana eina jų globėjai", ro 
do man vienas miestelio link. 

Žiūriu. I r kas? Seserys-vie 
nuolės, tos, kurių neapkenčia ir 
niekina soeijalistai, nesiliauda
mi vadintis darbininkų "globė
jais. !' Jos globoja dabar gal ne 
vieną tokį, kuris, paklausęs so
cijalistų vadovų, sykiu su jais 
tas pasišventusias mergaites 
keikė, o dabar naudojasi jų pa
sišventimu. Jos dabar nemoki
na keikti socijalistus, bet prie
šingai draudžia, jei kuris ban
do keikti prisiminęs, kaip jis 
buvo jų klaidinamas. 

Einu toliau. Štai vėl švario
je, gražioje vietoje malonus 
namas stovi. Kas čia jis butų 
per vienas! Tai nuolatinė naš
laičių ir dieninė vaikučių prie
glauda. Keno-gi tie našlaičiai 
prieglaudoje—tai vargšų dar
bininkų, kurie mirdami neturė
jo ką palikti savo vaikeliams, 
iš ko jie galėtų pragyventi. O 
dieninėje prieglaudoje keno 
v 
mi, žinia, ne kapitalistų, tik 
darbininkų. O kas tas prieglau 
das užlaiko ir veda? (Jai, sakv-
site "didžiausi darbininkų 
prieteliai, globėjai ir geradė-
j a i . " Klysite labai. Jiems toki 
darbai perprasti, klerikališki, 

Galinia užtikrinti, kad nei 
vieno. Vis tai, turbūt, iš meilės 
darbininkų. 

Soeijalistai, žinoma, visuo
met randa sau pasiteisinimą. 
Tai jie turį daug. svarbesnių 
reikalų, tai dabartinė kapitali
stinė tvarka jiems trukdanti ką 
gera padaryti ir tt. ( 

Kas nori mušti, tai ir lazdų 
randa. Kas nenori gera daryti, 
o tik tuščiai rėkauti, tas suran
da sau ir pasiteisinimų. Leng
viau, be abejonės, yra rėkauti 
ir rašinėti, negu darbas dirbti. 

Yra išrokavimas nemažinti 
darbininkų vargo, kad lengviau 
tmtų kelti jų širdyse kerštą 
prieš visus sau netinkamus 
žmones. Socijalistų vadai pa
našiai daro. Jei ištikrųjų jiems 
rūpėtų darbininkai ir jų gero
vė, tai darbuodamiesi, kad ta 
gerovė įvyktų ateityje, turėtų 
rūpintis padėti jiems kuo tiktai 
galima ir dabar—mažinti jų 
vargų, arba prisidėti ir remti 
tuos, kurie tą vargą mažina. 

Bet ar taip yra? Ne. I r ko
dėl f 

V. K. 

Lietuvos su teise dalyvauti rin
kimuose. 

Žagarės .gyventojai, patyru 
kad latvių vyriausybė kelia 
pretensijas del jos priklausy
mo, atsiuntė Lietuvoj valdžiai 
prieš tai protokolą ir dideliame 
susirinkime, vasario 29 d., pa
reiškė vienu balsu savo norą 
priklausyti Lietuvai. * 
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AMERIKOS LIETUVIŲ KA 
TALIKŲ VISUOMENEI. 
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Paprastas Daiktas. 
Diena į dieną Cbicagoje pa

vagiama ne mažiau dešimties 
automobilių. Ir tik maža dalis 
atrandama tų mašinų. Didžiu
mą iš anų, matyt, pristatoma 
kur-nors turgun. „ 

Tarpe pavogtų automobilių 
yra visokių — geresnių ir men 
kesnių. Abelnai skaitant, kie
kvienas automobilius turi kai
nuoti nemažiau tūkstančio do-
lierių. 

Reiškia, Cbicagos gyvento
jai kasdien atsavinaini nuo 
10,000 dolierių. Tais pinigais 
pelnijasi visokios rųšies pik
tadariai. 

Vogimas automobilių Cbica
goje taip įprastas daiktas, kad 
prieš tai nopakelia energingos 
kovos nei policija. Nepakelia 
trukšmo nei skriaudžiamieji 
žmonės, nei visuomene. Nes tai 
perdaug įsigyvenęs daiktas ir 
tai toksai, prieš kurį neleng
va kovoti ir pačia* policijai. 

Jeį kas turi kiek supratimo 
apie polrtikierines painiavas 
tokįam mieste, kaip Cbicago, 
tasai žino, kad čia vargas ko
voti prieš piktadarius ir gin
ties nuo jų. Nes jei sugautas 
piktadario vienam teisme nu-

biniukai nieko iš tt) nettiri. 
Nors dar socijalistiška tvarka 
neužvesta, v isgi šį tą galėtų 
daryti gera vargšams, jų glo
bojamiems darbininkams. Bet 
to nėra ." 

Teko man būti ne viename 
mieste ir aplankyti daug įvai
rių vietų. 

Štai, pavyzdin, viename ne
dideliame palyginamai mieste
lyje, bevaikščiodamas užeinu 
štai vieną vietą—augštas upės 
krantas, apsodintas įvairiais 
medžiais, medeliais, krūmais ir 
gėlėmis. Ištaisyti gražus keliai 
ir takeliai; ir čia, tų grožybių 
viduryje, stovi taippat gražus, 
didelis, puikiai įtaisytas na
mas. Tai laimingas, manau sau, 
to namo valdytojas ir gyvento
jas. Matyt, nemažas turtuolis. 
Susitinku vietinių gyventojų ir 
klausiu, kas per vieni tuose rū
muose gyvena? 

(lerbiamoji Redakcija: 
Lietuvos Krikščionių Denio 

kratų Partija prisiuntė per I)r. 
J . J . Bięlskį Amerikos lietu
viams katalikams sekantį pa-

aikučiai prižiūrimi ir auklėja- sveikinimą: 
"Lietuviu Krikščioniu l)e-

jnokratų Partija siunčia šir
dingiausių pasveikinimų A-
merikos lietuvių katalikų vi
suomenei. ' 

"Tik mums ir Jums einant 
petys į petį išvien mes galė
sime ir sugebėsime mūsų 
idėjas įgyvendinti laisvoje, 
nepriklausomoje, demokrati
nėje Lietuvos valstybėje. 

"Laukdami jūsų grįžtant 
mums į pagelbą darbo dirbti, 
tariame širdingiausią dėkui 
už karštų užuojautą ir triūsą 
Krikščionių Demokratų par
tijai. 

prie to, gali susitepti socijalis
tiška skaistybę. 

Tąs prieglaudas veda ir užlai
ko vėl tos "nelemtos'* vienuo
lės, "dykaduonės, darbininkų 
išnaudotojos," kaip jąs nekar
tą soeijalistai mėgsta pravar
džiuoti. 

( I r Cbicagos lietuviai nori 
įsteigti našlaičiams ir . sene
liams prieglaudą. Kas tie lietu
vių našlaičiai? Ar tai kokių ka
pitalistų, buržujų vaikai ? 
Anaiptol—tai vis darbininkų 
vaikai ir tat suvargusių darbi
ninkų. 0 kas tie seneliai! Tai 
ir darbininkai ir tai, greičiau 
sia, suvarą . Kas ten kitoki ir 
ej*-į prieglaudas. O tarp auko
tojų tos prieglaudos įsteigimui 
ar daug rasime socijalistų, 
ypač socijalistų vadų ir šulų, 
kurie nuolatos šaukia apie savo 
"globą" ir didžią užuojautų 
vargšams darbininkams!*' 

Š. m. pirmoj vasario pusėj 
atvykęs Seinuosna didokas len
kų kariuomenės būrys (apie 
500) su artilerija ir užėmęs Se
minarijos rūmus, savo buvimu 
nemaža daro sunkenybių ir keb
lumų vietos kunigams, o ypač-
gi sergančiam kan. Grigaičiui, 
Seminarijos ir Katedros šeimi
ninkui. 

Tai-gi, kuomet toji kariuo
menė ėmė skirstytis, kan. Gri
gaitis lengviau atsikvėpė ir ra
šydamas savo draugui Mari
jampolėn kun. V.Dvaranauskui 
laišką pareiškė jame, kad arti
lerija iš Seinų jau išėjusi, gal 
greit ir įkirėjusi kariuomenė 
aplcisianti seminariją ir visa 
nurimsią. 

Tas laiškas buvo lenkų suim
tas. I r dabar lenkų karinė vy-
riausvbė, remdamosi tuo laiš-
ku, skaudžiai laiko kan. Grigai
tį Suvalkų kalėjime ir nori ji 
kaltinti šnipinėjimu. 

Suvalkų lietuviai ir nelietu
viai buvo pasirįžę užstatyti net 
visų savo turtą by tik paliuo-
suoti iš sunkaus kalėjimo kan. 
(irigaitį, bet jie gavo atsaky
mą, kad pasauliniai (civiliai; 
žmonės negalį kišties į karinius 
reikalus. 

(Daugiau bus.). 

Vyri} ir Moterų Riibų Kirpi
mo ir Designmg Mokykla. 
Musųs istema ir mokymo būdu jųe 
trumpu laiku išmoksit* YUK> ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, deslgnlng ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvinio skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko
kiu o laiku, dieną, ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioa 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

S. F. l iasnkka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4 tų lubų 
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DR. G. M, GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St.. Cbicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Tards 687 

•:•: 
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I 

| 

•aiaados: — 8 ikt 11 ti ryto; 
& po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakarą. • 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morg<w otreet 

CHICAOO, ILLIJIOIS 
Telefonas Vards ftOg* 
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Į KATALIKŲ SPAUDOS DR 
JOS KUOPAS IR NARIUS. 

"Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Partijos Cen
tro Komiteto vardu. 

A. Stulginskis, 
V. Čarneckis." 

Malonėkit Lietuvių Krikščio
niu. Demokratų Partijos pa
sveikinime patalpini jūsų ger
biamame laikraštyje. 

Su tikra pagarba, 
Jonas E. Karosas, 

Federacijos Tarybos 
sekretorius. 

baudžiamas, tai, kiek palau- į d. buvo 21 lyr. 60, o gegužės 11 
kus, kito teismo paliuosuoja- i d. 19. 70. Šveicarijos ir Suonii-
mas. Palmosuotieji ir vėl ima-įjos pinigai truputį atpigo. Ge-
si savo paprasto amato — pik-1 gūžės 4 d. už 1 dol. davė 5 ir. 
tadariauti. Į tokius niekšus 59, o gegužės 11 d. davė 5 ir. 
policija dažnai žiuri pro pirš- 66. Suomijos šimtas markių ge-
tus. Nes kitaip ir patį policija gūžės 4 d. tyuvo lygus $5.44, per 
gali susilaukti nemalonumų. 

Kitais žodžiais tariant, čia 
žymi dalis stambesniųjų pikta
darių palaikoma politikierių 
—sukčių globoje. 

Kaip automobilių vogimai 
Cbicagoje yra paprastas daik
tas, taip tas pat yra ir su api
plėšimais firmų raštinių, ban
kų, krautuvių ir praeivių gat
vėse. Visur blogų žmonių tik
ra galybė. Ir jų skaitlius kas
dien didės, jei neatsimainys 
šiandienines nepakenčiamos sų. 
lygos. 

Pinigai. 
• - • • • m . 

Prancūziškosios rųšies pini
gai kyla. Už viena, dolierį gegu
žės 4 d. davė 16 f r. 50, savaite 
vėliaus tik 15 t*. 10. Italijos ly
rų už tų patį dolierį gegužės 4 

savaite atpigo keturiais cen
tais ir buvo $5.40. 

Lenkų pinigai pabrango. 100 
jų markių gegužės 4 d. buvo 
60 centų, o gegužės 11 d.—65 
centai. Vokiška markė ir lietu
viškas auksinas smarkiai kyla. 
Gegužės 4 d. už 100 markių da
vė $1,85, o gegužės 11 d. $2.05. 

Anglų pinigai laikosi ant vie
tos, kaip buvo taip ir yra $3.85 
už sterlingi] svarą, nors pane-
dėl\ je buvo pusę cento atpigę, 
bet utarninke ir vėl pakilo tiek 
pat. 

Kanados pinigai nejuda. 
Mainant Suvienytų Valstijų 
1000 dolierių į Kanados dolie-
rius duoda 1100. 

Šitos skaitlinės priverstinai 
tinka mainant 25,000 Amerikos 
dolierių. Mažesnes sumas mai
nant įvyksta skirtunvų ban
kams ant naudos. 

PLUOŠTAS ŽINIŲ-ŽINE-
LIĮĮ Iš LIETUVOS. 

. . . i 

Tik kų atėjo Lietuvos Misi-
jou pluoštas įvairių žinių iš 
Kauno. Žemiaus paduodame 
prisiųstas žinias, tikimės, kad 
Amerikos lietuviai, skaitydami 
apie Lietuvos darbuotojų besi-
grumimų su pirmynžangos 
trukdytojais, pasiskubins ir jie 
stoti aniems pagelbon įsigijant 
bent vienų Lietuvos Laisvės 
boną. s 

Žeimelio valsčiaus Taryba 
savo posėdyje, kovo 14 d., 1920 
m., vienbalsiai išnešė rėzoliuci-

* 

ją ir protestų prieš latvių pre
tensijas. Nors augščiau ruinė^ 
tame valsčiuje esų latviškai 
kalbančių, bet tikrų lietuvių, 
kurie turėtų teisę vadintis Lie
tuvos piliečiais, labai maža, 
daugiausia atėjūnai iš Kuršo, 
ir žinodami, kad dalis Žeimelio, 
vai. ir miestelis ineina į ginčų 
sritį ir negalės dalyvauti rinki
muose į Steigiamąjį Seimų, 
prašo Lietuvos vyriausybės rū
pintis šių dalį priskirti prie 

Dabar yra graži proga Spau
dos Draugijos kuopoms ir na
riams vykdinti gyveniman vie
nų 'iš savo svarbių užduočių, 
būtent, platinimą gerų knygų. 

Spaudos Draugija savo lėšo
mis išleido nesenai dideliai 
naudingų ir svarbių kiekvie
nam žmogui, gana stambių kny-

"žmogus ir Gyvuolys." 
Jos autorius yra kun. Pr. 

Bučys. Knygos kaina 30c. Pus
lapių 64. 

Ši knyga nebus siuntinėjama 
Spaudos Draugijos nariams, 
neš' šiems metams yra skirtos 
kitokios knygos. Jų dalis jau 
yra išsiuntinėta visoms kuo
poms, o kitos bus prisiųstos 
vėliau. 

Jei Spaudos Draugijos kuo
pos uoliai pasidarbuotų išpla
tinime tos knygos "Žmogus ir 
Gyvuolys," tai padėti jai išlei
sti pinigai sugrįžti} tuojaus ir 
dar su pelnu. Už sugrįžusius 
pinigus galinia butų leisti kitų 
naudingų knygų. Tokiu būdu 
draugija savo darbštumu ir pa
sišventimu atsiektų savo tikslų 
—išplatintų daug gerų knygų. 
Be to, tokiu būdu augtų drau
gijos iždas, tuomet galima bu
tų lengvai ir be jokių sunkeny
bių išleisti vienų, kitų ir labai 
žynių veikalų. Šį darbų stumia 
pirmyn Draugijos Centras, rū
pindamasis, kad daugiau susi
tvertų kuopų, bet jo darbas ne
atsieks pageidaujamų vaisių be 
uolaus visų kuopų valdybų ir 
narių sandarbininkavimo. 

Pasitikime, kad šis mūsų at
sišaukimas nebus praleistas be 
apsvarstymo kuopose ir kad 
tuojaus prasidės darbas. Kei
kia pasistengti, kad tos knygos 
Centre greitai neliktų. Tenau-
dojasi ja žmonės. 

Katalikų Spaudos 
Draugijos Valdyba. 

P. S. Su užsakymais ii' ki
tais reikalais galima kreiptis ir 
šiuo adresu: "Draugas , " 1800 
W. 461h St., Chicago, 111. 

J OSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

~T 

f» SO. LA KALLE STRKJET 
ayrentmo Tol. Hnmboldt »7 

Vakarais 1911 W. M-nd 8tr*st 
Tsl. Rockwell C999 

CHICAGO, ILL. 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy. Graborlu. patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
tlsauktl, o mano darbu busite ttlgauedlntl. 
2314 W. 23 PI. Chicago, DL 

TeL Ganai H M . 

Dr. L L MAKARAS 
: : 

Lietu via Gydytoja* Ir Chirurgas 
Rope landė: 1S90S R*. Mlcbiffaa A T*, I 

1Telefonas Pullman MS Ir PaJbnaa HM 
Chicagoj: 4515 So. Woo4 Str. 

Tik Ketvarao rokoke ano 6i30 lkl 7 HM 
Tatefaaaa Tarai 7M. 

Dr. P. P. ZAIaLYS " 
Lietuvis Dentistai 

106&7 So. Mtchigaa, Aveoau. 
Rooeland. DL 

VALAJMDOČ: » U d » vakarą. 

mmm 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

8252 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus l nivcrsal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
i iki*4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Tards SM4 

*&—~~m>m • « » » • * • » »m » . 

I H 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkdfe savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kur gydo ligas vyrų moterių ir 

vaikų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:*0 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drcxel 2880 

S« '»»m~m * » » » « . , "* - - » tt 

» t ^ » t t f ^ * ^ » a a t a a a a | t e M t » » 

Iteaid. tSS So. Ashland Blv. Chteago. 
Telefonas Haymarket 8544 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas gydytojas tr chirurgas 
Bpecljalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiku ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8854 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover MtS 

VAIiAJTDASi 10—11 ryto 8—8 po 
ptotų T—t va*. HedaUomis 10—11 d. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
HARTFORD, COKN. 

Dvasiniai sustiprino. 

Nuo balandžio 21 iki 27 d., S. 
nu, Sv. Trejybės parapijoje bu
vo Misijos, kurias laikė misijo-
norius Alfonsas Pasionistas. 

Kasdien buvo po 3 pamok
slus ir žmonės labai skaitlin
gai lankėsi, ypač vakarais. Pa
skutinį vakarą tiek prisirinko 
žmonių, kad vėliau atėjusieji 
jau negalėjo bažnyčion įtilpti. 
Misijos pasibaigė su 40 valan
dų atlaidais. Didžiuma hart-
i'ordiečių ištikrųjų pasinaudo
jo tomis Misijomis ir dvasiniai 
save sustiprino, įgydami Dievo 
malonių. 

Lai Augsčiausias suteikia 
stiprios sveikatos savo pasiun
tiniui, gerb. mi sijono r i ui, kad 
skelbdamas Kristaus mokslą 
ne tik tikinčius stiprintų, bet ir 
paklydusius atvestų ant tiesos 
kelio. R—is. 

CLEVELAND, OHIO. 

Milžiniškas koncertas. 

&v. Jurgio lietuvių parapijos 
draugija, po vadovyste gerb 
muzikos profesoriaus Juozo 
Čižausko, rengia pirmą milži
nišką koncertą, kurs įvyks ge
gužio 16 d. Moose svetainėje. 
Durys bus atdaros septyniose, 
gi programa prasidės lygiai 
8:13 vai. vakare. 

Prie progos reikia pažymėti, 
kad kiek jau čia koncertų buvo 
panašus dar niekas nepareugė 
ir užtikriname, kad publika Lietuvos krašte. 

nms keturių metų klesinio mok
slo,} stojo į vieną iš garsiųjų A-
merikos augstu mokyklų— 
Holy Cross Coflege, Worcester, 
Mass. Po dviejų metų šios kole
gijos mokslo, įstojo į Baltimo-
res, Md. dvasišką seminariją, 
kur bebaigiant pirmus metus 
buvo paimtas į Suvienytų Val
stijų kariuomenę ir buvo pa
skirtas angliškos kalbos moky-
tojum del lietuvių kareivių. 

Numetant Lietuvai svetimą 
jungą ir kurianties Lietuvos 
valstybei, p. Jakaitis, turėda
mas didelį prisirišimą prie 
savo krašto ir norėdamas to
linus darbuotis del Lietuvos 
valstybės, vyksta Lietuvon. 

l'-as Jakaitis pasižymėjo tar
pe savo daugelio pažįstamų, 
kaipo tikras Lietuvos patrijo
tas, geros širdies, rimtas ir 
mandagus jaunikaitis. Priklau
so prie fu. R.-K. Susivienijimo 
Amerikoje, prie Lietuvos Vy
čių ir L. R. K. Moksleivių Su
sivienijimo. Nevienas mokslei
vis bei vytis jam yra labai dė
kingi už mokinimą vakarinėse 
mokyklose. 

Ypatingai p. Jakaitis būda
mas mokytojom Amerikos ka
riuomenėje daug pasidarbavo 
apgynimelietuviu kareivių nuo 
lenką legijonininkų globos (len
kų ot'icieriai stengėsi lietuvius 
kareivius įtraukti į lenkų leli
jomis).Be to.rašė bei skaitė ka 
reivianis laiškus etc.). . . 
• Laimingos jam kelionės ir 
pasisekimo savo numylėtame 

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽ. RĖMĖJU ATSKAITA. 
Už sausį, vasarį ir kovo mėnesius, 1920 m. 

Ineigos: 

Sausio mėnesyje buvo ineigų , $8,259.34 
Vasario mėnesyje buvo ineigų 3,226.59 

Kovo mėnesyje buvo ineigų • 1,2^0.37 

Viso per tris mėnesius $12,706.30 
Liekis nuo praeito meto '. $10,663.75 

Viso $23,370X5 

IŠEIGOS: 

Sausio mėnesyj. 

Ekspresas , $ 
Spauda 
Memeograt'as 
Parcel Post . .* 

r 

Pašto markės , 
Kablegrama Paryžiun 
l)r. Rutkauskui nž prakalbas, kel. lės 125.32 
Kelionės lėšos atstovui Lietuvon 350.00 
Ženkleliai 116.10 
Pasiųsta Lietuvon (500,000 m.) ..." 9,783.50 
Kxtra išlaidos 16.50 
Sekretoriaus alga 125.00 
Randa už namą 30.00 

Viso $10,667.96 

1842 
30.36 
35.00 
10.35 

4.85 

Atstovui Lietuvoje 
Pašto markės 
Parvežimas baksų . 
Kxt ra išlaidos 
E x presas 

Vasario mėnesyje. 

• • • • $ 200.00 
12.00 
9.95 

16.23 
9M 

Parcel Post (vilnų siuntimas) 10.00 
Baksiukai kareiviams 80.00 
Renda namo 30.00 
Alga sekretoriaus 125.00 

Viso $492.82 

Kovo mėnesyje. 

bus patenkinta, nes gerb. mu
zikas prof. Juozas Čižauskaa 
deda visas savo jėgas, kad ge 
riausia išlavinti chorą. Reikia 
kia taip-gi nepamiršti, kad jis 
yra pagarsėjęs solistas tena ' 
ras, gabusis chorvedis ir kom
pozitorius, ilgus metuB studija
vęs muziką KuropojeJ kaip tai 
Kaune, Maskvoje ir Petrogra
de. Šiame koncerte dainuos jis 
pats ir choras sudainuos jo 
kompozicijos dainas. 

Be to-gi tame koncerte daly
vaus ir pp. Čižauskai, abudu 
nariai Baltimorės Opera Kom
panijos. Gerb. p-nia Marė či-
žauskienė, soprano solistė, sa
vo . tyru-augštu skambančiu 
balsu klausytojus stačiai už
hipnotizuoja. Gi gerb. p. Jonas 
Čižauskas, dramo-operetiškas 
baritonas, jo balsas yra labai 
turiningas, resonansiškas ir 
energijos pilnas. Jiedu yra ži
nomi visiems Amerikos lietu
viams; jų dainos visus žavi ir 
lietuviai jj)sias myli; jiedu yra 
garsus ir-gi tose dainose, ku
rias žaviai įdainavo i grafa To
nų rekordus. 

8v. Jurgio parapijos choro 
žvaigždė, p-nia V. Bukauskie
nė, lyriška soprano, t a ipg i ža
vės klausytojus. 

Gerb. muzikas prof. Juozas 
Čižauskas tame koncerte per
statys garsiųjų kompozicijų 
Veikalus ir dainas, kurių šiame 
mieste dar nei vienas choras 
nedainavo. Tad-gi, visi yra 
kviečiami. Pirkite tikietus is 
anksto. A. iš P. 

Mokslo Draugužis. 

ROCKFORD, ILL. 

" D r a u g o " 102 num., balan
džio 29 d., 1920 m., tilpo kores
pondencija p. P. J . Steponai
čio, kur yra pasakyta: " p . Pet-
rėnas S. L. K.-K. A. susirinki
mo, kovo 14 d., 1920 m., kalbė
jo : ' J ų s visi nežinot kam tie 
bonai toks, o aš žinau ir nepirk
siu jų.' " 

Todėl p. Petrėnas atsilankė 
į S. L. R.-K. A. susirinkimą, 
kuris j vyko gegužės 9 d., 1920 
m., ir klausė susirinkimo, ar sa
kė jis augščiau minėtus žo
džius. Susirinkimas pripažino, 
kad j). Petrėnas nesakė šių žo
džių: " J u s visi nežinot kam tie 
bonai teks, o aš žinau ir ne
pirksiu jų." 

Todėl mes, kuopos vardu, 
'reikalaujame, kad minėtieji p. 
Steponaičio žodžiai butų at
šaukti. 

8. L. R.-K. A. 137 kuopos: 
J. Andrukaitis, Pirm., 
J. Valentukevičius, Rast. 

627 Island ave., 
Roeklord, 111. 

. . . . $ 200.00 
91.65 
10.00 
4.00 

33.91 
Pirkta vilnos sausy j , vasaryj 887.00 
Ui garbės narių zentvieLius J.**!.**«./ 
Renda ofiso 30.00 
Alga sekretoriaus 12;).00 

Atstovui Lietuvoje. . . 
Baksiukai kareiviams 
Pašto markės 
Parvežimas baksų . . . 
Kxtra išlaidos 

NEW YORK, N. Y. 

Vyksta Lietuvon. 

P . Jakaitis, raštininkas prie 
Lietuvos Misijos Amerikoje, 
vyksta Lietuvon. J is paeina iš 
Bridžių kaimo, Šakių apskričio. 
Amerikon atvyko 1910 m. pas 
savo vyresnius brolius: kun. J . 
J . Jakaitį ir p. J . Jakaitį į 
Worccster, Mass. 

Pasimokinęs privatiniai įsto
jo į Šv. Lauryno kolegija, Mon-
treaPyje, Kanadoje, kur išbu
vo tii> metus. Išlaikęs kvoti-

ROSELAND, ILL. 

Gegužės 6 d. L. Vyčių 8 kp. 
buvo įrengus šeimininį vakarė
lį su programa išleistuvėms 
vieno nario. 

Programa pradėjo gerb. kun. 
P. Lapelis gražia prakalba. 
Po to sekė dainos, solai. Visų 
Šventų parapijos choras veda
mas vietinio vargonininko V. 
Niekaus dainavo. Po viskam 
jaunimas išsiskirstė pilnas ge
rų įspūdžių. 

Korespondentas. 

NAUJA EPIDEMIJA GRC 
SIA SERBIJAI. 

Viso * $l,«>02.oo 

Sutrauka: u vi 

Viso ineigų per tris mėnes ius— .$12,706.30 
Viso išeigų per tris mėnesius $12,663.63 

Balansas $42.2/ 
Liekis nuo sausio 1 d., 1920 m $10,663.75 
Pridėjus 42.27 

Iki balandžio 1 d., 1920 m. lieka $10,706.02 

P. S. Balandžio 2 *d. per kun. Mikšį pasiųsta Lietuvon 
$4,000.00. National Oatholie Council Washingtone siuntimui 
mirsiu Lietuvon $2,000.00. 

J. Tumasoni,*, L. R. K. Rėmėjų sekretorius. 

« DETROIT, MIOH. 

16 dienoj gegužio &v. Jurgio Lietuvių bažnyčioj atsiims 
iškilminga primieija, <ierb. Kun. Ignaciaus F. Boreišiaus, 
nedėlioj 10:30 išryto Primicijantas yra Kunigų du mėnesiai 
laiko, liet iš priežasties sunkos ligos Jo primieija dasitiesė 
lyg viršininėtot; dienos. 
. Taipgi toj pačioj bažnyčioj ant rytojaus 17 geg. atsibus 

iškilmingos metų sukaktuvės A. A. Kun. Pranciškaus Rūsio. 
Pamaldos prasidės ant 8 ir tęsis lyg 11. Privaiiejo būti jo 
metų sukaktuves 1 .geg. nes tą diena Jis atsisveikino su 
šiomi pasaulių. Bet iš priežasties jo milimojo draugo Kun. 
Boreišiaus ligos liko atidėta. Širdingai kviečiame visus gi
minės, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose abiejose iškil
mėse. Meldžiame nepraleisti progos, nes retai teatsitinka 
tokios iškilmės. Visiems kurie dalyvaus tose iškilmėse1 ta
riame širdingai ačių iškalno. 

Rengėjiai tu iškilmių, \ 

Juozapas ir Philomena Permenai. 

Belgradas. — Būriai šiltinės 
užkrėstų pabėgėlių iš generolo 
Deni kino pulkų kasdien atke
liauja tterbijon ir gresia šaliai 
su baisia epidemija. Serbijos 
žmonės prašė pagelbos* Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus kovai 
su tuo pavoju. 

FARMOS! 
Geriausia vieta ir žeme del Lietuvių Ūkininkų tai pas 

mus kur tirščiausia Lietuvėj gyvena, kur yra graži 
Draugija suskylant i iš vyrų ir moterų, kurie rengia 
dideli pikniką nedėlioj 4 Liepos. Atsilankykite pas 
mus ir pasižiūrėkite mūsų gražios kolonijos. Jug pri
sidirbate gana sunkej po fabrikus, praleiskite nors 
pora savaičių pas. mus vasaros laike gausite kamba
rius pas Ūkininkus. Adresuokite 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del fabriko darbo. Pastovus 

darbas. 
Link Beit Co. 

39-th & Stewart. 

REIKALINGOS. 
Laundrey merginos prie plovimo 

indų. Atsišaukite 
2450 Howard Avenue 

Rogors Park 331 

REIKALINGI. 
Gabus vyrai prie visokio darbo — 

Geros algos pastovus darbas. Atsišau
kite gatavi prie darbo. 

Self IiOcking Carton Co. 
437 E. Illhiois St. 5th Floor 

REIKAIJNGI VAIKAI. 
Dirbti poperiniu dėžių Fabrike. 

Prityrimas nereikalingas. Geras al
gos, pastovus darbas. Atsišaukite. 

Self Locking Carton Co. 
437 E. Illinois St. 5th Floor 

REIKALINGI. 
SH Iešmantai, jauni, gabus vyrai. 

Mokame aukščiausia mokesti. Atsi
šaukite nedeldieniais nuo 10 ryto iki 
6:30 vai. vakare. 
4980 AITIHT .\V lianip. Crawford Av. 

Apyseniai — Vyrai Du nešioji pra
nešimus. Darbas ant lauko. 

YTallace Press 
540 W. Hnrrison St. Kamp. Clinton. 

Paieškau kambario prie mažos šei
mynos, kambaris turi būti švarus, su 
elektros šviesa, su valgių arba be. 
Mokestis sulyg sutarties. Kreipkitės 
šiuo antrašų: 

F. J. K. 
704 W. 31-st St. Chuatfo. III. 

ANT PARDAVIMO. 
BuOcrne ir grocerne turi būti par

duota trumpu laiku nes savininkas 
išeina j kita bizni, parsiduos pigiai. 

3355 W. 38th Street 

- ANT PARDAVIMO. . 
Furnitūros už neaugšta kaina. 

1030 W. 47 Plaee 

$100.00 GAUS. 
Kas praneš kur mano moteris Ma

rijona Plauškienė (po tėvais Baraus-
kiutė) ir 3 vaikai: Mikutis 17 metų, 
Jonukas 15 m., ir Leoso 12 m. Jau 
12 metų kaip jie prasišalino nuo ma
nęs. Kas žinote apie juos praneškite 
man arba jie patįs tegul atsišaukia. 

Aš paeinu į£ Trakų apsk., Butri
monių valšč. Dabartinis adresas: 

Mikola* Plauška, 
2904 Manvlne Ave. Seranton, Penna. 

PRANEŠIMAS, 
Visiems Lietuvių Prekybos 

Bendrovėj šerininkams ir prie-
teliams šruomi pranešame kad 
p. A. J. Sutkus, iš Waukegan, 
Illinois, iš mūsų agentu skai
čiaus yra išbrauktas, bet dar 
įgaliojimą mūsų bendroves 
duota mums neprisiuntė, to-
delei kas per jį su Lietuviu 
Prekybos Bendrove darėte ko
kius reikalus malonėsite grei
čiaus užbaigti ir sutvarkyti. 
Kol dar bendroves su juomi 
atskaitos galutinai nėra už
baigtos. 

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE. 

TONSILAI 
PRAŠALINAMI 
Mano ofise — nereik 
važiuoti ligonbutin. 
Ta pačia diena pp o-

;\ peracijai galima grį
žti namon. 

Mano ištaisytuose 
kambariuose jie turi 
visus namu smagu
mus ir pailsi ir ma

no geriausia prie žura. Mano 
Nauja Metodą Tousilu Gydymo 
padaro operacija labai l e n k i a ir sau
gia. Nelauk ilKat, bet eik tuojaus pas 
gydytoja. EgzaininaB dykais 

DR. F. 0. CARTER 
Akių, Ausų, Nosies, (Jerkles 

120 S. State St. 2 lubos, Chieago. 
Vienas cterib nno Falr 23 m. ant State St. 
Valandos: 0 iki 0 Nedėliotais 10 iki Vi 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4548 K WOOD STREET 

•J26 W. IKth STREET 
CHICAGO. 

McKlnley 4320 
! » » » • » » » 1 

8 
• 
: 

• 
I i 
I 
I 

: 

S 
I 

j 
• 
I 
I • 
S 
• 
I 
S 
1 

ii DRAUGIJA" 
Gavome 4 "Draugijos" numerius po 2 num. vienoje knygoje 

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

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime. 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" 
redaguojamas prelato A. Dambrauskos, padedant kun. M. Vait
kui. Laikraštis didumo 32 pusi. ."'. šp i l i s straipsnių iš pla
čiosios dvasiškų jų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytinj-rėligijinį gyvenimą apskritai pasaulyj ir y-
pae Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius gyvuosius mūsų dvasiš-
kijos gyvenimo klausimus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 Šilingai 

"ŽVAIGŽDE" 
Eina sykį į mėnesį. Kaune. 

Šis laikraštis skiriamas katalikų dvasiškiems reikalams aprn-
pinti: Iš paduotų nurodymų, kas bus jame rašo^na matyti, kad 
bus labai įvairiaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. Re
daktorius kun. M. Vaitkus. 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 šilingų 

Visus gante užsiprenumeruoti "DRAUGE". 

Kas norite tiesiog su tų laikraščių Administracija susinešti tai 
tevartoja šį adresą: 
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J KAUNAS, DIDŽ. VILNIAUS G. N. 34 LITHUANIA. į 

U„. lUIUIIIIMU lUIUII„., l , .„,lll .llll IUMU imil .lU .„„,.. . . . . .M1 . . . . , , , . . . . , .»• , » u u u , , * * — 

AGENTŪRA 
Laivakortes 

PINIGŲ 
SIUNTIMAS 
KNYGYNAS 

U N I J O S __ 

SPAUSTUVE 
M . C V A L A S K A S P . P . M O N T V I U L E 

Pranešimas! 
Kiekvienam Kensingtoniečiui, Roselandiečiui, West Pull-

maniečiui ir apielinkes lietuviams, gerai pažįstamas ir kiekvieno 
užtikrintas M. G. VALASKAS, kuris per keliolika metų užlaikė 
Agentūrą, Knygyną ir Spaustuvę ir visiems rūpinosi visuomet 
kuoteisingiausia ir kuogeriausia patarnauti, Birželio 19 dieną, 
geriausiu ir didžiausia laivu "Imperator" išvažiuoja LIETUVON 
pasivešėti ir parsivežti iš ten savo seną teveli. Norintis kartu 
su juo važiuoti ir vadovautis jo nurodymais ir patarimais, ar 
norintis, kad jis atliktu jiems kokių nors reikalų Lietuvoje, 
tuoj atsikreipkite į jjjį. Sugrįš į Ameriką už poros mėnesių. 
Tame laike visus reikalus ves P. P. MONTVILLE, kuris kaip 
ir pirma, suteiks visiems kuogeriausį patarnavimą. 

SIUSTI pinigŲ LitCuvop ir būti tikrais, kad 
jūsų pinigai yra teisingai išsiųsti geriau
siais galimais dabar keliais ? 

VAŽIUOTI Lietuvon ir turėti saugia, smagią 
ir ' greita kelionę be jokiu kliūčių ? 

GERO advokato, kuria laimėtu kad ir sun 
kiaustą jūsų bylą ? 

PADARYTI kokiuos nors raštus, ar juos pa
liudyti ? 

Jai taip, tai tuojaus atsikreipkite prie M. G. Valasko 

Visiems ir visokiuose reikaluose patarnaujame kuoteisingiausia ir kuogeriausia 

11444 i»;i:i.:;:r. .".v:.i2 ii***«*,*« umuago, III. 
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EAJB/ * QUICKLY 
. • 

P A P U D I N E 
^ • ' ^ P A M Ė G I N K 

K A B A I G E R O S D E L 

GALVOS SKAUDSJIMO 
10c-30c 60c Buteliai ar Proškel 

• i 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvi; išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadienį nuo 7:30 vai. 

rak, iki » vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
Ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą.. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
1 Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., F. Baltutis, Rast., B. Sekleckis, Iždin., 
3327 Union Avenue S261 So. Halstcd St. 3425 Auburn Avenue. 

— j 

r 

Box96 
M. WALENČIUS 

Hart Michigan 

vaūrirtMAW mir. 
Po Talglul neužmiršk, kad geriau

sias vaistas taro skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o taa relSkia, kad rei
kia pamėginti vieną Parduodama 
ptfi Vitui aptlskorias. 

Carter's Iittle Uver Pilis 
Negali Būti Links 
mas Kuomet Vi
duriai Nedirb 

( i 

Maža Pigulka 
M a ž a s D o s a s 

M a ž a K a i n a 

Kraa jus neturintis Oelržtes 
>ra priežastimi išbli&ktt*iij veidu. 

Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 
Tikras tori 

CARTER'S IRON PILU 
Jums pagelbėt*, pamėginkite £ 



DRAUGAS Ketvirtadienis, geg. 13 1920 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Ketvirtadienis, geg. 13 d., 
Šv. DANGUN ŽENGIMAS. 

Penktadienis, gegužės 14 d., 
šv. Jono Nepomucenas, kank. 

.CHICAGOJE BUS FEDERA-
LĖ DARBO TARYBA. 

ŽMOGŽUDŽIAI VALOMI 
CHICAGOJE. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJĮJ 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Daug darbo atliekama krimi
naliam te isme/ 

Tam tikslui steigiama raštinė 
Kesner buste. 

Kesner lm*te, Wabasn ave. 
ir Ifftdisofn gat., steigiama ras
ti įtė fedoraliai darbo tarybai. 
Nusamdyti kambariai penke
riems metams, po $28,000 per 
metus. 

Ateinančios savaites pra
džioje tos tarybos nariai Ims 
jau Chieagoje ir ria imsis dar
bo — taikinti darbe su kapita
lu geležinkelių lauke. 

NELENGVA SUDARYTI 
PRISIEKUSIŲ TEISMĄ. 

Turi prasidėti byla visos ei
lės soeijatistu, kaltinamu suo
kalbi avime prieš, šalies vy-
riausvbe. Juos teisman patrau-
kia valstija. 

Renkami kelinta diena pri
siekusieji teisėjai. Bet neleng-
va fcuc/s parinkti. Tai viena, 
tai kita pusė nesutinka su tei
smo pakviestais žmonėmis.Xes 
kiekvienas kandidatas turi pa
sisakyti apie savo įsitikini
mus. 

Dar keletas dienų praeis 
kol bus sudaryta^ prisieku
siųjų suolas. 

Kriminaliam teisme pasi
baigė byla žmogžudžių Eddie 
Brislane ir Robert Carter. Jie
du abudu kituomet buvo už
puolusiu apiplėšimo tikslais 
Cra\vford teatrą. Tenai jiedu 
nužudė to teatro valdytoją 
Mills. 

Prisiekusieji teisėjai abudu 
atrado kaltais. Brislane nu
baustas miriop. Gi Carter — 
kalėjimu Egi gyvoe galvos. 

Šiandie Chieagos kalėjime 
laikomi • net penki nubausti 
mirties bausme žmogžudžiai. 

Be pasmerktojo Brislane y-
ra FrankZaiiar, kurs kituomet 
nužudęs du Smogu arti Burn-
bam. Paskui seka Frank Cam-
pione, Thomas Errico ir Ni-
cliolas Vana. Visi apkaltinti 
visoje eilėje žmogžudysėiij. 

Pagaliau* mirties bausmės 
laukia ir Artbur Haensel, bu
vęs kareivis, kurs perniai nu
žudė savo jaun«7 moterį, intar-
damas ją neištikimybėje. 

Iš Labdarybės dirvos. 

GYDYTOJĄ UŽPUOLĖ PLĖ 
ŠIKAS. 

Pavyko perkalbėti plėšiką. 

KALINIAI BEDARBIAUJĄ. 

Valstijinio kalėjimo Jolieie 
viršininkas Zimmer vienam su 
sirinkime kalbėdamas pareiš
kė, jog blogai esama su kali-

- niais, nes ne visi jie turi nuo
latinį užsiėmimą. Sako, di
džiuma kaliniu bedarbiaują ir 
tik veltui maitinami. 

Tas esą todėl, kafl gyvuoja 
apdraudžiantieji darbą įstaty-
mai. Tie neleidžia kaliniams 
dirbti darbus, kokie yra kenk
smingi darbininkų unijoms-. 

GAL UŽDRAUS MOTERIMS 
RŪKYTI VIEŠOSE 

VIETOSE. 

Aldermanas Adanunvski iš 
28-os \vardos pranešė, jog jis 
miesto tarybai paduosiąs su
manymą uždrausti moterims 
rūkyti viešose vietose mieste. 

Aldermanas sako, kad an 
(lai jo duktė nuėjusi teatran. 
Atmainos metu jinai inėjusi 
pašaiinin restoranan. Tenai ko 
neapalpusi nuo eigaretų dū
mų. Rūkusios moterys ir jau
nos mergaitės. 

Tiesiog baisus daiktas! pa
sakė Adamo\vski. 

Iš Erdabl jubilierinės kiau
t inė . , 3262 No, Clark gat., 
pavogta visokių daiktų vertės 
$(>,000. 

Dr. K. C. Dudley, 242 East 
AValton pjace, sugryžęs po ap
lankymo sergančio žmogaus, 
arti savo namų sutiko apsigin
klavusį revolveriu plėšiką. 

Šitas gydytoją susistabdė ir 
liepė jam> iškelt i augštyn ran
kas. 

"Tamsta negali taip dary
t i " , tarė j plėšiką gydytojas. 
"Argi tamsta nežinai, kad jei 
mane pašautum ir pavyktų 
tamstą pagauti, tuomet, beabe-
jonės, atsidurtom po kartuvė
mis ." 

< 

"Iškelk rankas ir duok pi
nigus, arba tuojaus žųsi", at
kirto plėšikas, laikydamas ran
koje revolverį. 

" O , ne, aš manau tamsta 
taip nepasielgsi", atsiliepė vėl 
gydytojas. 

"Gerai, tad atsigulk ant 
šaligatvio, gi aš iškrėsiu kiše-
n i u s ' \ sekė plėšiko įsakymas. 

Sujudėjo plėšiko rankoje 
revolveris. Ir kuomet gydyto
jas vis laikė rankas nuleidęs, 
s taiga piktadaris apsisuko ir 
pabėgo, palikęs šaltu prakai
tu aplietą gydytoją. 

Apie visą tą atsitikimą pa
sakojo pats gydytojas. 

Kai-kas nuomoniauja, kad, 
turbūt, plėšikas turėjo neužtai-
v ' ą revoJverj. Bet galėjo jis 
taippat susigėdinti savo ama
to, arba galėjo pajusti tuo 
momentu kokį nors pavojų. 

Gydytojo šaltas pasilaiky
t a s išgelbėjo kiek pinigų, 
kokius su savimi turėjo. 

Suareštuotas Roy Phillips, 
28(i.") MeLean ave., už vogimą 
automobiliu. 

PRAMATOMI PUIKUS UŽ 
DERĖJIMAI PRANCŪ

ZIJOJE. 

P C T R A T I S F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E I N S U R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
;us Parduoda Laivohort*! 

N O T A R U L Š A S 
3249 So Halsted Street. Chicago Illinois 

T E L E P H O N E B O U L E V A R D 611 

Paryžius, geg, 12. — Pran
cūzijos žemdirbystės ekspertai 
pilnai įsitikinę, kad po javų 
pjūties per ištisus metus visa 
Prancūzija bus aprūpinta nuo-
>ava duona. Nes pramatomi 
javų užderėjimai tokie puikus, 
kokie senai Prancūzijoje yra 
buvę. 

Kai-kurį laiką nmsų apylin
kėje taip viskas nutįlomurimo, 
tartum jog nėra nė draugijų, 
nė veikėjų arba kad ir yra, tai 
visiškai nieko nebeveikia. Jei
gu kas taip manytų, tai tas ma
nymas butų klaidingas. 

Apie visą mūsų apylinkės 
darbuotę nerašysiu, tiktai tru-
pūtį parašysiu apie labdarybę, 
kuri taip-gi lošia svarbią rolę. 

Gavėnioje mųs Lab. Sąj. 1 
kp. buvo surengus vakarą, 
School Hali svetainėje, kuria
me vaidinta keturių veiksmų 
drama "Pirmieji žillgsniai.,* 
Dramą vaidino L. Vyčių 13 
kuopos artistai-mėgėjai. 

Keikia pažymėti, kad L. Vy
čių kuopa šį veikalą vaidino 
veltui. Daug laiko pašventė vi
si artistai, ypatingai p. P. Bir-
giolas, dramatinio skyriaus 
pirmininkas. J i s taipogi turėjo 
vieną iš ilgiausių rolių ir kaipo 
gabius režisierius sumaningai 
vedė tvarką. Užtat L. Vyčių 1S 
kuopai nuoširdžiai ačiū. Po 
vaidinimo kalbėjo didis labda
ry bes mylėtojas gerb. kleb. kun. 
A. Skrypka. J is kalbėjo apie 
tai, kad kiekvienas lietuvis ka
talikas maža dalele gali prisi
dėti prie Labdarybės ir skati
no visus prie jos priklausyti. 
Tuo pačiu nurodė, kaip reika
linga yra našlaičiams prieglau- doje. 
da. 

Vakarą vedė p. S. Slukšnis. 
[Vlno liko $95.00. 

Taippat gavėnioje Pirmoji 
Labdarybės kuopa buvo įren
gus bazarą parapijinėje svetai
nėje. Nors oras buvo prastas, 
vienok žmonės atjautė tą darbą 
ir skaitlingu atsilankymu jį pa
rėmė. Ačiū jiems! 

Ačiū ir mūsų gerbiamai dva-
siškijai: kleb. kun. A. Skryp-
kai, kun. N. Pakalniui ir kun. 
D. Mikšiui už skelbimą bažny
čioje ir malonius patarimus vi
sokiame darbe. 

Ačiū taip-gi komisijai: pp. S. 
Šlukšniui, M. Švaikauskui, J . 
Kardeliui, B. Tiškui, A. Butkui 
ir F . Verygai, nes jų pasidar
bavimu bazaras davė pelno 
$195.75. 

Dabar keletas žodžių dar 
apie labdarybės narius darbuo
tojus. Minėtoji komisija šiais 
1920 metais surengė jau du ba-
zaru ir vieną vakarą. Tai ne
mažas tų darbuotojų pasišven
timas. Jiems priklauso 
netik padėkos žodis, bet 
ir pagaiba. Tiesa, tu
rime ir daugiau panašių dar
buotojų, k. a. pp. Katauskienė, 
S. Nutautienė, M. Šedienė, P. 
Lekienė, J . Nutautaitė, K. 
Šlukšnaitė, J . Stirbaitė, M. 
Mikšaitė, O. Trakšelaitė, D. 
Jurgutaitė, pp. V. Petkevičia, 
M. Šiaučiuvėnas, A. Ginčaus-
kas, P . Paukštis ir daugelis ki
tų, kurių nė pavardžių nepa
menu. Šitie ir pamirštieji as

menys taip pamylėjo labdary
bę, kad josios reikalus stato 
pirmoje vietoje. Tat ir nestebė
tina, kad Lab. Sąj. Pirmoji kp. 
keturių mėnesių bėgyje padarė 
$979.50. 

Tiesa, Pirmoji kuopa mažai 
kalba, bet daug dirba. Garbė 
jai už jos darbštumą. I r patar
lė sako: "Daugiau dirbk, ma
žiau kalbėk.'' 

Paskiausiai laikytame kuo-
pos susirinkime tarp kitko nu
tarta trumpoje ateityje suren
gti agitatyves prakalbas. Į ko
misiją inėjo pp. S. Šlukšnys, F . 
Veryga ir V. dainai te. 

Tame pačiame susirinkime 
Šv. Kazimiero pašelpinė vyrų 
draugija patapo garbės nare ir 
įmokėjo $100.00. Tai pirma vy
rų draugija padarė tokį žygį. 
Garbė ir širdingiausia padėka 
jai, gi visoms kitoms pavyzdis 

Susirinkimo pabaigoje buvo 
pakviestas vietinio Katalikų 
Federacijos skyrio atstovas, 
gerb. kun. N. Pakalnis, buvęe 
Katalikų Federacijos Tarybų 
suyažiavime, buvusiame vasa
rio 10 ir 1 d., š. m., Pittsburgb, 
Pa. J i s pirm pradėsiant duoti 
raportą, išreiškė kelias užuo
jautos mintis veikėjams, pažy
mėdamas, kad kas visa širdimi 
darbuojasi labdarybės dirvoje, 
tas, tankiausia, pamiršta ir sa
ve. Paskui išdavė raportą. 
Smulkiai išdėstė Federacijos 
nutarimus, kuriuos norint apra 
syti labai daug vietos užimtų, 
o antra neverta atkartoti tų 
dalykų, kurie tapo surašyti 
protokolan ir paskelbti spau-
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P E A R L Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

Dabar yra pat* Irt'n tos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
Jlja koncertina Ir augštal rekomen
duojama kaipo goriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
meriko. Mos galime jas parūpinti 
augšto arba Žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri l&siun 
čiame dykai. 

GE0R6I & VITAK MUSIC GO. 
1640 W. 47th Bt.. Chicago, Dl 
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Oy&zAe £)&nt faia^nčTne 
mm. 

Telephone: Tards 6492 

ors šitas Lab. Sąj. susirin
kimas buvo neskaitlingas, bet 
kadangi mes norėjome žinoti 
lietuvių katalikų nuveiktuosius 
ir užsibrėžtuosius veikti dar
bus, tatai prašėme kun. Pakal
nio ir jis papasakojo. 

Tyla. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Gegužės 15 d., vakare, p. J . 
Elijošiaus svetainėje kalbės 
kun. dž. Mironas, kuris nesenai 
yra atvykęs iš Lietuvos. Town 
of Lake lietuviai skaitlingai 
susirinkite, nes kun. Mironas 
daug papasakos žinių iš mųs 
tėvynės, Lietuvos. Prakalbas 
rengia Tautos Fondo 39 sky
rius. • 

, Valdyba, 

LAIŠKAS "DRAUGO" 
REDAKCIJAI. 

Gerb. "Draugo'* Redakcija. 
Meldžiu širdingai pranešti, 

kad pas mane randasi laiškai 
sekančioms ypatoms: 

Frank Urbonas, iš Bagamo-
lų, Viduklės parapijos. 

Stanislovas Bukas iš Žvirz-
dės, Namakščių parapijos. 

Juozapas Tamošaitis iš Prat-
valkų, Namakščių parapijos. 

Jonas Danis iš Namakščių. 
Povvlas Andus nuo Milkin-

tienės, paštas Namakščiai. 
John W. Dimsha, 

3431 Emerald ave., 
Chicago, 111. 

I KONCERTAS j 
• = = IP D A i n TC e 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 
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IR BALIUS 
Rengia • 

Liet. Rubsiuviu Unijos Skyrius 269 
Subatoj, Gegužio 15, 1920 

Schoenhoffen Svet. Milwaukee ir Ashland Ave. 
Pradžia 7:SO vai. vak. įžanga perkant nuo nartų 40c. Prie čiurly 50c. 
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Programas susidės iš solu, duetų ir choro. Kviečiame visus nuo
širdžiai atsilankyti. 

'. Liet. Rubs. Vn. Sky. 269 A. C. W. of A. 

• • • • • 
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AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-
kj laike ligos. 

3255 So. Halsted Rt, Cliicago, 111. 

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

Kamp. 49 Ooort 
Rea. 1299 W. 49 Avenne 

Telefonas Cicero StSf 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

Si 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas DidmicstyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambaris S24 

Tel. Central 6390 

Vakarais. 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4681 

II 
I • 
• • 
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Telefono kompanija paskutiniais 
laikais negali duoti toki patar
navimą koki norėtų. Laikas 
susitrufdo darant sujungimus, 

. už kurt mums teisingai turėtu būti 
užmokama, kuomet paduodama ne
teisingas numeris, tuomet pasitaiko 
kad operatorka atjungia. Tas žinoma 
labai nepageidaujama ir mėginama kiek galint 
tas prašalinti. Patys prenumeratoriai gali tame 
mums pgelbti. 

Pavyzdin: Kuomet operatorka neatsako greitai 
nogaišink laiko ja bardamas kuomet ji atsi
liepia. Nes tai ne jos kalte. Dabar labai trūks
ta prityrusių operatorkų ir didelis pasidaugi
nimas telefono šaukymi prisideda, jr užtat pa
tarnavimas nėra taip greitas kaip jis turėtų bū
ti. • 

Jeigu žinai jauna mergina kuri nori gera darbą 
pasiųsk ją j mušu Operators Training Depart
ment, 311 West Washington Street. 
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į DIDELIS TEATRAS ( 
I "Į LAISVĘ ŽENGIANT" 

Rengia 

Draugystė Švento,Kazimiero 

Nedėlioj, 16 Gegužės-May 1920 
PARAPIJINĖJ S V E T A I N Ė J , 

Pradžia 2 vai. po pietų 
Įžanga Suaugusiems 25c. Vaikams nuo 10 metų 10c. 

1 

! 

šis veikalas yra labai gražus ir pirmų kartu lošiamas Sheboygane 
todėl visi atsilankykite. Apart teatro bus ir kitu pamarginimų. 

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS. 
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PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltlc Consultatlon Bureau, Inc. 
35 So. Dearbom St. Chicago. 

Room 200 

• • • • • • • • • • • • • 

PIKNIKAS! 
Parengtas 

JAUNU VYRU KLIUB0 
NEDĖLIOJĘ GEGUŽĖS (MAY) 16 D., 1920 M. 

Chernaucko Darže Lyons, Dl. 
Pradžia 9 vai. išryto Įžanga 25c. 

• 
S 
S 
• • • • • • 

Muzika Alexanders Jazz Band Prašome visus atsilankyti 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak, J 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare i 

Į 4718* * SO. I ASHLAND AVEN L'E 
arti 47-tos Gatvės 

. mm ^» m> • » • » « » ^ f i t 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS » 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47th St., 

- (47 ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 
Ros. 2914 W. 43rd Street 

I Tol. McKinley 263 

ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii!! 

Didelis Balius 
Rengia 
V 

E 

• = 

1 ..Draugyste Sv. Petronėlės.. I 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 

I Nedėlioj, 16 Gegužio-May 1920 I 
S Šv. Jurgio Parapijos Svet. 32 PI. ir Auburn Ave. 
= Pradžia 6:30 vai. vakare įžanga 35c. Vpatai = ^ 

5 Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės, senus ir jaunus atsilan
kyti ant mūsų didelio baliaus. Kurie atsilankysite, visi busite kuoce-
riausiai užganėdinti ir prisišoksite iki valiaį. Muziką turėsime brolių 
Sarpalių. KOMITETAS. 
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&MJ DIDŽIAUSI* Į lETUVlSKU KRAUTUVE f.HICA60JE 
•&ff»& 

v :P«ARL QUBBN KONCBRTINA 

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Musę krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur t^ip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti.ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DROVER 7309 
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