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Carranza Kaujasi už 
Savo Gyvybę 

Washingtonas kol-kas Negali 
Pripažinti Naujos Valdžios 

i * j CARRANZA ATSIDŪRĖ PA-
CARRANZA VIS DAR SKAI I SKUTLNĖN POZICIJON. 

NEDUOS PINIGŲ NEREI
KALINGOMS IŠDIR 

BYSTĖMS. 

PREZIDENTAS PRIĖMĖ 
DIPLOMATUS. 

.1. 

Tuo tikslu Washingtone Įvyks 
konferencija. 

Washiagton, geg. 13.—Va
kar prezidentas Wilsonas Bal
tuose Ramuose priėmė du 

Washington, geg. 13.—Fede- į nauju svetimu viešpatijų am-
ralių atsargos "bankų taryba! basadoriu. Už kelių dienu, sa-
ateinančią savaitę čia turės [koma, busiąs priimtas ir nau-
konferenciją su pinigyno sek-1 jas Anglijos ambasadorius, 
retorium Houston. Konferen-r -—•—" — 

NAUJAS VOKIEČIŲ PRA 
SIŽENGĖLIŲ SĄRAŠAS. 

Pareikalauta juos nubausti. 
Iš Turkijos. 

KEMAL PRAMATĖ TALKI 
NINKU ŽYGIUS. 

TOSI PREZIDENTU. 

Meksikoje patvarkoma nauja 
valdžia. 

Seka desperatinis mušis 
u i gyvybę. -. 

Washington, geg. 13. — Iš 
Vera Cruz, geg. 13.—Prezi

dento Carranzos armija iŠ 4,-
Mesico City pareina ofieijalių [ 000 vyrų, visais šonais apsup-
žinių, jog buvęs prezidentas 
Carranza su savo ministeriais 

cijoje dalyvaus ir pašalinių 
žymesniųjų bankų prezidentai. 

Konferencijos tikslas—ban-
kos neturi duoti paskolos ne
reikalingų daiktų išdirby-
stėms. Bet visus kapitalus nu
kreipti ton pusėn, kuri yra 
tampriai surišta su reikalin
gais pragyvenimui daiktais. 

Šalies veikėjai ir finansistąi 
po ilgo teiriavimosi ir tyrinėji
mų Įsitikino, kad šiandie žmo
nės daug pinigų išleidžia viso
kiems nereikalingiems, per-

BOLŠEVDIAI NUŽUDĖ 18 
VYRŲ^R 7 MOTERIS. 

Berlynas, geg. 13. — Talki
ninkai indavė naują Vokieti
jos vyriausybei notų. Prie no
tos pridėtas sąrašas 45 vo
kiečių, katrie kriminaliai pra
sižengę karės metu. Angora, geg 8 (suvėlinta) 

Talkininkai reikalauja tuos į- • ftį praeitą vasarą Musta-

Jis nepaklausė kviečiamas 
Konstantinopoliu. 

ta revoliucionierių, kuriems j t e k l i a u s daiktams, be kurių 
vadovauja generolu Hill iri 

ir 4,(KX) kariuomenės netoliau- i Trevino, desperatiniat gina sa-1 žmonės didele? 
sia nuo Puebla revolineijb- j vo paskutinę poziciją su tik- j ie}(|zja perteki iams, nes per-

visuomet butų galima apsieiti. 
urnas iš 

Varsa va, geg. 13.— Lenkai 
nuo bolševiku mėmė miestą u" 7 _ 
Ar .. , „ . ' . . . / Hmdenburgo, 
Mogilevę. U'irm apleisiant tą *_ -v rt/_^ v 

miestą bolševikai nugalabino 
18 vyrų ir "7 moteris, intaria-
mus suokalbiavime prieš bol
ševikus. 

j vokiečius patraukti teisman 
ir nubausti. 

Naujam sąraše jau nėra bu-

plia Kernai paša. turkų naoijo-
nalistų vadas, neturėjo pasiti
kėjimo talkininkais. .Jis gerai 

vusio sosto Įpėdinio. Nėra nei i nujautė, ką talkininkai žada 
.nei Ludendorf-1 Turki jai. kokią jie pagamins 

fo. Iš 9M žmonių pagaliaus 
parinkta tik 45. 

IŠ PAJUOKIMO MUŠTY
NĖS; 20 SUŽEISTA. 

56 AMERIKONAI PABĖGĖ
LIAI. 

Konstantinopolis, geg. 13. -

nierių apsuptas ir kas'valanda j siu apsaugoti savo viršininką 
laukiama žinių apie jo pasida-1 Carranza. 
vimą. Carranzos kariuomenė pozi-

Savo keliu naujoji revoliuoi-| ei jas pasitaisiusi tarpe San 
jonierių valdžia kuoveikiau-; Marcos, Puebla ir miestelio 
šiai patvarkoma. Naujos vai- Huamantla, valstijoje Tlaxea-
džios provizijonaliu prezidentu la. 
skaitosi Sonora gubernatorius j RevoUucijonieriams eina 
la Huerta, kurs pirmutinis bu-! . t&ffp'ba 

revoliuciją prieš; 
l žvakar ir vakar sekė žiau-

vo pakėlę? 
Carranza. . . 

Bet pildaučiojUvaJdžia yraj ^ ^ ^ ^ ' ^ hJP v a ^ a r 

rankose gen. Obregono ir kitų 
arli jo stovinčių revoliucijonie
rių vadų. 

Čia painformuota, jog Car
ranza su savimi pasiėmęs $13,-
500.000 viešpatijos pinigų. 

Carranza vis dar prezidentas. 

vakaro carranztstai dar nebu
vo išmušti iš savo pozicijų. 

Revoliuoi jonienam.* siunčia
ma stipri pagelba. Nenorima 
leisti Carranzai pabėgti. 

Žentas su uošviu. 
I 

Jo žentas, gen. Aguilar, bu-1 

teklių daiktai plačiai gamina
mi ir išdirbėjai kraują dide
lius turtus. Tuo tarpu varg
dienių darbininkų sluogsnys 
vos-ne-vos atkelia pragyveni
mo brangenybės naštą. 

Kad sulaikyti vidurinį luo
mą nuo tų nepaprastų orgijų, 
»»wliw<.w I - U A I . : . ;X.-.:: i — : _ 
u o l i e n a I M U ' A I V i ^ r j i n i u , Iv&lp 

tik sustabdyti arba susiaurin
ti gaminime pertekliaus daik
tų. Tas atsiekti galima ban-
koms uždarius savo duris 
prieš tų daiktų išdirbystes. 

Neskolinti toms išdirby-
į stėms pinigų ir tuo keliu pri-
| pratinti žmones prie ekono-

Columbus. 0., geg. 1£ — 
Čia vidumiestyj vienas civilis 
žmogus praeinančius kareivius 

». , , . - / . r ,- , •• pavadino plačiai vartojamu. Oia atkeliavo -m buv. v aisti m , , , . • , . . . . / * ! bet kareiviams nemaloniu, zo-pihečiai, \-yrai įr moterys, ka-; ,v. 
trie vedė pašelpini darbą Kau ni. 

Toliau.- suitanas nepritarė 
Kernai'ui gryžti Į Konstanti
nopoli sakydamas, jog jis te
nai žiauriai bus sutiktas sve
timšalių. 

Paskui sultono valdininkai 
išnaujo jam patarę paliauti su 
savo veikimu Anatolijoj. 

Bet Kernai paša visas laikas 
laikėsi savo paprastojo darba
vimosi prie sužadinimo .-: 
tautiečių. » — 

Pagaliaus ^pnskutiniu ka— 
karės ministeri? iš Konstan,'.-
copolio ji paragino gryžti sos
tinėm pasimatyti su talkinin
kų komisijonieriais, g* tie nuo
lankiai ji'priimsiu. 

Mustaphos atsakymas. 

KMZO Kta>iuu>f jr iurėjo oėgii 
nuo bolševiku. 

Pakilo nmštvm-<, kuriose! 
<lalyvavo aj)ie 20 kareivių ir 
kelios dešimtys civilių. Poli-

PERBRANGIOS NAMUOSE I « ? ™k°. * ? * * p a , l a r y t i ' 
l i k m artimųjų kazarmių pa-SAMD0S. 

Žmonės apgyveno šėtrose. 

šaukta kariuomenė apmalšino 
mušeikas. 

Apie 20 žmonių sužeista. 

jai taiką. 
J is tuomet mėgino intikinti 

turkus valdininkus Konstanti-
nopolyj, jog okupavimas Smii 
nos ir Adanos yra kuoaiškiau-
sias* nurodymas, ką talkinin
kai turi pagaminę turkams. 

Tad jisai tęsė savo veikimą; Mustaplm i paskutini para
šu tikslu vis daugiaus ir lalv i ginimą gryžti Konstantinopo-
jaus sustiprinti Anatolijos i Hn tarp kitako taip atsakęs: 
turkų tautinę dvasią, neat-j '^Užėmimas Smirnos ir A4a-
kreijMlamas net donios i tele-|nos mūsų priešininkų ir žiau-
grama iš Konstantinopolio, ! rus jų pasielirimas su mušu 
kurioj buvo sakoma: '"Talki-j žmonėmis, kuoaiškiausiai nu-
ninkų koniisijonieriai reika-1 rodo, ką talkininkai* mums 
lanja. kad tu kuoveikiaus su-
gn-žtum Konstamiiiopolin." 

Nacijonalistų vadas apie vi
sa tai pasakojo čia turkų sei-

gamina. Jei toksai likimas 
ruošiamas mūsų vilajetams, aš 
patariu mūsų valdininkams 
prisidėti prie patrijotirtio ap-

nmi praeitą Šeštadieni. Tarp j ginimo mūsų tautos. 

mingesnio gyA'enimo. 
Bet podraug nekuomet nesi-

Naujos revoliucionierių val
džios agentai čia darbuojasi., .. ,_ 9. ,. . 
i J IT- * i.- L • t.- J l s užmuštas, gavęs revoliuoi 
kad \\ asmngtono vyriausybėj. . . , . , . v .. 
kuoveikiaus ją pripažintų. 

Bet iš valstybės departa
mento meksikonai painformuo-
ti,-ka<l šiandie negalima to pa
daryti. 

Kol Carranza bus laisvėje ir 
bus Meksikoje, visas laikas jis 
skaitysis tos Šalies prezidentu. 
Bet kaip, veik jis bus paimtas 
nelaisvėn arba apleis Meksiką, 
tuomet bus jau visai kitoks 
reikalas. 

Pasiuntiniai gelbėti Carranza. 

Ceu. Obregon paskelbė aštrų 
įsakymą revoliucionieriams, 
kad suimto Carranzos ne tik 
nežudyti, bet su juo kuogo-
riausiai apsieiti. 

Kadangi revoliuoi jonierių 
kova su Carranzos kariuome
ne pašėhisiai vedama, jren. 
Ofereįos 
Cananz.-i 

gailėti duoti paskolų reikalin
goms išdirbystėms, katros ga
mina reikalinguosius žmonėm^ 

jonierių leidimą susijungti su į daiktus. 

vęs Vera Cruz gubernatorius, 
apie kuri yra buvę žinių, kad 

Newark. N. J., geg. 13. —Del 
pabrangimo samdų už pagy
venimus, apie 100 darbininkų 
šeimynų pasistatė gautas iš 
armijos audeklines šėtras vie
tos žaismavietėj ir apsigyve
no. 

Miestui patintai toks žmonių 
pasielgimas ir privedamas 
prie šėtrų vanduo. Bus pri
vesta ir elektros šviesa. 

NEGALĖJO KARIAUTI, 
DUODA PINIGŲ.. 

PD2KTTE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Londonas, geg. 13. — Iždo 
ministeris Cliamberlain prane
šė parlamente, kad iždas nuo 
vieno žmogaus gavęs $650.000 
kaipo dovaną viešpatijai su
mažinti tos karės skolas. 

Tasai žmogus yra buvęs 
atsisakęs nuo dalyvavimo ka
rėje. Už tai dabar atsilygina 
su viešpatija. Jo pavardė vie
šai nepaskelbiama. 

savo uošviu ir su tuo bendrai 
dalinties likimu. Jis praleistas 
per revoliucionierių linijas i 
San Marcos. Jam draugavo 
tiktai vienas jo štabo viršinin
kas. / 

Carranza ir jo kariuomenė 
turi keletą traukinių. Vienuo
se traukiniuose yra ginklai, 
kituose amunicija, dar kituose 

1 valdžios arebivai, paimti iš so
stinės. 

ŪKININKAI EINA PRIEŠ 
DARBININKUS DA

NIJOJE. 

kitako j : pazymeje jog Ar.-' 
glija mėginusi sukelti kurdus 
prieš nacijonąįijvtus ir norėju
si, kad kurdai užpultų r^re?-
rumą lygiai tuo metu. kuomet 
čia prasidės seimas. 

Sultano telegrama. 

J i s j'^sakojo apie telegra
mą, kokią jam prisiuntė sulta-

-Anglų TV»«ą l A f Q C 

Neville atsidūrė kurdų tarpas 
ir šituos kurstė užatakuoti 
mus pasakodamas jiems, bule 
mes esame kalifato priešinin
kai. Jo pastangos neturėjo pa
sisekimų. J is be nieko turėjo 
kuoveikiaus apleisti kurdus. 

"Mes priešinamės, kad sve
timšaliai turėtų maišytteg į 

nas praeit;] liepos mėnesi. Sul- j mūsų vidujinius reikalus. Bet 
tanas telegramoje sakė, kad j mes nesipriešinsime, jei kas iš-
anglai pradėjo spausti vyriau
sybę. 

lauko mėgins mums draugin
gai pagelbėti." 

Jie visur užima streikininku 
vietas. 

UKRAINAI PAĖMĖ 
0DESSĄ. 

Londonas, geg. 13. — Iš 
Ukrainos gauta ofieijalių ži
nių, kad miestą Ode<są nuo 

j lx>!ševikų atsiėmę ukrainai. 

NAUJAS STREIKAS ANT 
GELEŽINKELIŲ. 

Pittsburgh, Pa., geg. 13.— 
Vakar patirta, jog čia tomis 
dienomis turėjo slaptą susirin-

i kimą 1,000 traukinių inžinie-
vedama, gen ' ril* i r Pp{V'keri"- Nottata kaip 

labai abejoja", kad Į ž i a n d i e . ^ i a P a k e 1 t i * į ? * 
išliktų gyvas pa- ] 

puolęs revoliuoi jonierių ran-

Tad ;> Mo\ico 
vu\n 

C M v mūšių 
!'U'e:k;,u]va pasiųstas 

zvn. .;;:.':n:<) Travino su s;ivo 
Itabu. dam duota Įsakymų dė-
• i visas pastangas išgelbėti 
iv:v:,s;;:m r̂-'X:.d<mtMi : v w ! v . 

Pienuojama kontrrevoliucija 

iš San 

Streikas paliestų 3,000 inži
nierių ir pečkurių ant geležin
kelių: Pennsylvania. Baltimore 
and Obio ir Pittsburgh and 
Lake Erie. 

tus ir užėmė streikininkų vie- Į Uoste yra 40.000 tonų ang-
tas. Ūkininkai nukaitę iškrau-j lių laivuose. Bet nėra kam jų 

j na iš laivų ir sukrauna i lai-j iškrauti. Naujoji vyriausybė 
į vus visokiausias prekes.. | (ministerių kabinetas) deda 

Streikuojantieji uostuose pastangas iškrauti anglis, šiau-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ darbininkai pakelia protestus į kiami savanoriai. Poheija«turi 

~~ ] prieš ūkininkus. Bet šitie ne-į instrukcijų suareštuoti kiek-
Copennagen, geg.^ . —j atkreipia domos. Dirba savoj vieną, katras tik kenktu ve 

Streikas eina vis arsvn viso- j • „__Q i , . . , 
. _ .. . ^ .. ' . ir gana. • darniems darbams uoste. 
je Danijoje. Sustreikavus ju-j Kai-kuriose vietose jwks-• u ••.:.•:. . . . . 
rininkams sustojo gtfrtaivjcįta sa» rkių sos&irtimų. Visur *Taniatomas boykotas. Į Apie tai gauta patvirtitan-
plaukiojimas visais Danijos | ^ Į ^ ^Qy] u k i n i n k u p u 5 ; ^ į Jei kartais jurininkų orga 

j pakraščiais. Tik kai-kur vei
kia paprastieji pervažai. 

Jutlande ir Fyene nėra a-
laus, danams mylimojo gėralo. 
Nes bravarai suvaržė išdirH-
mą alaus. Tam tikslui trūksta 
anglių ir javų. 

Geležinkeliais 'nesuspėjama 
išvežioti prekės, katras pir
miau išvežiodavo garlaiviai. 

Pačiam Copenliagos uoste 
sukrauta prekių tikri kalnai. 

Patvirtinamas Odessos Puolimas 
NAUJA LENKŲ OFENSYVA 

PRIEŠ BOLŠEVDXUS. 

Sunaikiiita 2 bolševiku pulku. 

Varsa va, geg. 13. — Lenkai 
>n ukraina is vakar pakėlė 
naują ofensyvą prieš bolševi
kus išilgai upės Berezina ir 
toliaus Minsko šone. 

&ita ofensyvą pakelta lab-

gaiši:di šąli 

Išplaukė keli laivai 
1 **"*" , Pašėlusiai veikia artilerija. 

Sakoma, jurininkų ergam-
z i zacija turinti užtikrinimu nuo var^ava. H TC " 

Iš vietos uos,lo aną dknąi Tntornacijonalės Jurininku Ke-«' * 7 ' ^ "•' <• • 
r n l o n U ' L - » l i k i v a i cn r>rt l , •- , , . ' . KlJCVO SOUC. t a i p VISU r v t l l l I U 
i>plauke keli la?N*ai su prek ( ^ m . , 1 0 S ) ka< tuomet visiems! n , , . . . , v ' ., . .: 
n.Jv: r'-ininkai savnnnri-ii «r , v •• , • • , ; Padniopnu bolševikai stiprina _ _ _ _ P" J Danijos garlaiviams butu ms-
SMM 'arnauti laivuose. k . ( . l b tns ^ ^ 

h'lreikininkai mėgino nelei 

I 

w di l ia i r\iu . ^ u o i j i i i u n i u . v ir>u* l , _ 
policija stovi ukininku pusėje. į J ^ kartais jurininkų or?a <•'« N ^ k t a žinių ir Paryžiuje, j t o l j a U s « ! • * • šone. 
Nes tie geidžia šaliai gerovės.! n a c i j a pralaimėtų streiką, ju . B 0 I ĄVTm[k1 W T M . w n P A . S , t " ^ - ' T I r k e ! t a

J ^ 
Kad tuo tarpu streikuofantie-' rininkai. anot žinių, galėtu pa- i B0LŠEVlf^ N E M A N O PA- jaus išlyginti frontą, kad bu-
ji darbininkai mėeina pra- i dan i i nauju nesmagumu D*. SIDUOTI. tų daugiaus patogumo. Sian-

i5i ( ; HV n i i a i > die lenkų bolševikų frontas 

j savo pozicijas. Aiškus daiktas, 
kad jie nemano pasiduoti len-

ri plaukti laivams iš uosto 

s« I 

Tas pat yra ir visose geležin- \.)\( 
kelių stotyse. [rytą tiltą. Bet policija juos f | 

Prekyba nuo 
| kenčia. Pirkliai 

Transatlatiniai garlaiviai is į k a m s i r ukrainams. 
~ ., ,A. , Danijos taippat neplaukia.: 

stengėsi palaikvti u/da-'p. ,. v • . • , ,. .• i _ ' ,; .. . į Daugelis žmonių turi keliautu . Itet rtoliena mos r. . * .. _ . 
Ypač Kijevo šone pašėlusiai | 

tęsiasi per 420 mylių. 
Lenkai keliose vietose p 

metę per Berezina ir pa ' . . . 
keletą sodžių. Generalis šta
bas skelbia, kad šitam puoli
me sunaikinta du bolševikų 
pulku. 

Pačiam Kijeve lenkai su uk-
rainais atradę tik vienus mū
rinius namus. Mediniai namai 

i veikia bolševikų artilerija į , l J n a n ( i o t i kurui praeitą žiemą. 

kilsianti ir turėsianti pasise- j njn'Kai aimanuoja 
kimų tik tuomet, kuomet Car- j kas veikti 
ranzai pavyksią kaiknriam 
laikui pasprųsti iš revoliucijo-
hi' ?h; rankų. 

i ir krautuvi- r t t e T i T u r i p a n e 5 t i n u o s t o l i u J i - N « ^ ° n k " "' l l k r ' v m j p o z i c i -
.oja ir nežino "' S m i s dienomis, kaip p T , . ! Paversti kelianti Skandinai * * . Loi 

nešta, išplauks iš čia daužau •' ? n . * *^^*"m* ir tik Odessos šone. anot praneši- yaldy 

Ar* 
l l oa i i l ; ' * . A;<> i i ;i l"i ; H I / . O > 

kai, kelių Meksiko*, 
gilhematoiiai. pleniioj; 
revoliuoi ja 
Kontrrevol 

'^.. : a 

Užima streikininku vietas. 

Danijos ūkininkų organiza-
t»B gali Įvykti. Nes Carran-; cijos nusprendė pakelti kovą 

palydovais u.-.;! pabėgti i j prieš streikuojančius miestiK/ 
i i i i . t i -

va! kė.<e. 
rne Mnylin-jSe darbininkus. Nes tie strei-

'HV-\ lai- k)i: k< n;;i;i ūkininkų reik.i-
-111» a;»<irai^{a>. 1: 

IMI t II o r f t M r>v<M-r.> -r\^ 
lams. 

l i t i - , i .\-rtX 

Kija. sakopia. pa ; kii'i naujai vėsnla Moks IKOJP. ninkn >uj urvo ;n!! f c no-i-

išpl 
laivu. Gal tuo metu susipras 
ir -.treiknojantieji darbinink;.i 

Mažai auglių. 

Anglių čia ir visoj Danijoj 
labai mažas išteklius. Uždary
ta žymi dalis dirbtuvių. Pasi
likusios dirbtuvės irgi turės į ko metu sostinėje butų atlik 
b u t uždarytos, jei veikiai ne į tos pilnai būtinosios vaidinta-1 
įvyks kokios nors atmainos. kų priedermės. 

iš ten imti laivus Į Ameriką. 
Vyriausybė paieško savano

rių jurininkų ir transatlanti
niams garlaiviams. 

Mieste iš piliečių suorgani
zuota "baltoji gvardija". Jos 
pareiga prižiūrėti, kad stivi-

Londonas. geg. 13. — Karės 
nnas paskelbtas mieste 

mų, ukrainai varosi toliaus ir T^n z ' t i e s Dunojumi, Augštu-
paėmę Kniaziopolj. j lin<1i Austrijoj, kur buvo paki-

lusios riaušės ir piešimai. 

MIRĖ N0VELISTAS. 

New York. geg. 13. — ( , :a 
sirgtlamas inflnenza mirė Wil-
liam Dean rlowolls, garsus A-

ORAS 
GEGUŽĖS 13, 1920. 

Cuieago. — Šiandie išdalięs 
mt-rikos novelisfas irkomjviri- ; apsiniaukę ir šalta: rytoj kiok 

I torius, fijo 83 metus. : šilčiau. 
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Ketvirtadienis,* geg. 13 1920 

U E T T V i y KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

JI 

Eina kasdieną išskyras pedėldlenias. 
PRENTMERATOS KACfA: 

CHICAGOJ m CŽS113JYJE: 
Metams $6.00 
Pusei Metę ._.. . . . „ . , . U O 

SUV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi iskalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienoa 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia aių-
gti isperkant krasoje ar erprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus j 
registruotą laišką. 

"Draugas" Pnblishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, Ei. 

Telefonas HcKinley SI 14 
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Dalinimas. 
Prisieis dalinti žmonėms vi

sų privatiniu ir daugumos 
valstybės dvaru žemę beže
miams ir mažažemiam;; žmo
nėms Lietuvoje. 

Viena to padalinimo sunke
nybė bus dvaru triobos. Jos 
dažniausiai murinės ir didelė 

tum0 ir painių nėra didesnis Į 
nuostolis, kaip palikimas dva
rų triobų, kad sugriūtų tie
siog. 

Visos partijos įtraukusios 
j savo programus priverstiną 
dvarų padalinimą, greičiau
siai, nepaisė, kas bus kaip rei
kės juos dalinti, ir nenumanė, 
kad tas dalinimas paliks be 
naudos sugriūti keletą dešim
čių milijonų turto, esančio tau
toje. Bet tos partijos šiandien 
negali atsitraukti. Jo» pažadė
jo ir pasirašė; tai jos turi iš
pildyti. Apie pildymą negali 
būti abejonės. Didysis uždavi
nys yra išrasti budus, kad tas 
žemės padalinimą^ 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 Seinų 
vyskupijos seminarija. Kol kas 
ji ne visas triobas sunaudojo, 
nes ji tik laikinai teatsikraus-
tė j tą dvarą, ne su visu savo 
turtu. Bet ta nelaimė parodo, 
ką reikėtų daryti ir su kitais 
dvarais. 
Lietuvoje permaža buvo mo

kslo įstaigų. Dabar jų reikės 
kur kas daugiau. Mokvkloms 

"Globėjai" ir Globėjai. 
Kaip visų tautų visokios rų-

šies socijalistai, taip ir lietu
viškieji apsišaukė save didžiau
siais ir vienatiniais darbininkų 
globėjais. Jie tiktai turi teisę 
kalbėti ir rašyti apie darbiilin
kt] reikalus, jie geriausia apie 
juos nusimaną. Kiti nedrįskite 
nei prasižioti apie darbininkus. 
Jie nuolat šaukia apie darbi
ninkų vargus, skriaudas, išnau
dojimą, kruviną jų prakaitą ir 

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

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

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

tt. Jie padarysią, kad darbi-j žiūriu. Ir kas! Seserys-vie 
nįnkams bus taip gerai, kaip nuolės, tos, kurių neapkenčia ir 
niekam dar šiame pasaulyje 
taip gerai nebuvę. Mažai reikės 
dirbti, liuosai gyventi, daug 
lhdisinintis ir jokių vargų ne
patirti. Tuo nuolatiniu šauks
mu, tais dideliais pažadėjimais 
daliai naiviškų darbininkų už
imponavo ir gavo juos į savo 
' 'globą." Gi didžiuma darbi
ninkų, klausydami jų šauksmų 
ir nesveikos vaidentuvės pasa
ką, šypsosi. Jie mano sau: 
"Taip jums tinka "globėjų" 
vardas, kaip vilkui avies kailis. 
Jus darbininkų "globėjai" j 
mus tik pažadais, kurių nieka
da neišpildysite, "globojate" 
tik tais mus raminate. Žadate 
aprūpinti ir mūsų vaikelius ir 

niekina socijalistai, nesiliauda
mi vadintis darbininku "globė
jais." Jos globoja uabar gal ne 
vieną toki, kuris, paklausęs so-
cijalistų vadovę, sykiu su jais 
tas pasišventusias mergaites 
keikė, o dabar naudojasi ją pa
sišventimu. Jos dabar nemoki
na keikti socijalistus. bet prie
šingai draudžia, jei kuris ban
do keikti prisinunęs, kaip jis 
buvo jų klaidinamas. 

Einu toliau. Štai vėl švario
je, gražioje vietoje malonus 
namas stovi. Kas čia jis butą 
per vienas ? Tai nuolatinė naš
laičių ir dieninė vaikučių prie
glauda. Keno-gi tie našlaičiai 
prieglaudoje—tai vargšų dar-

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

Socijalistai, 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 lazdą 
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. 

\r& išrokavimas nemažinti 
darbininkų vargo, kad lengviau 
butų kelti jų širdyse kerštą 
prieš visus sau netinkamus 
žmones. Soeijalistų vadai pa
našiai daro. Jei ištikrųjų jiems 
rūpėtų darbininkai ir jų gero
vė, tai darbuodamiesi, kad ta 
gerovė įvyktų ateityje, turėtų 
rūpinti* padėti jiems kuo tiktai 
galima ir dabar—mažinti jų 
vargą, arba prisidėti ir 'remti 
tuos, kurie tą vargą mažina. 

Bet ar taip yra ? Xe. Ir ko
dėl? ' 

V. K. 

Lietuvos su teise dalyvauti rin
kimuose. 

Žagarės gyventojai, patyr;. 
kad latvių vyriausybė kelia 
pretensijas del jos priklausy
mo, atsiuntė Lietuvos valdžiai 
prieš tai protokolą ir dideliame 
susirinkime, vasario 29 d., pa
reiškė vienu balsu savo norą 
priklausyti Lietuvai. 

AMERIKOS LIETUVIŲ KA
TALIKŲ VISUOMENEI. 

ir šiaip kultūros įstaigoms jojimai. "Pažadėsi, patiešysi. 
mums trūksta triobų. Del.neišpildysi, nesugriešysi," 

O'erbiamoji Kedakeija: 
Lietuvos Krikščioniu Demo-mūsų senelius, bet tai tik pažą- Į b i m n k ų > k u r i e ^n]mū mįūtč-

Į jo ką palikti savo vaikeliams, j k™*ų i'artija prisiuntė per Dr. 
s a " iš ko jie galėtu pragvventi. O j J- J- Bielskį Amerikos lieto-

Žmonėms gavusiems po 1U de-1 ^ a u k ' s namų, Uel .Mokslo įfco patarlė. Jos laikosi socijah- l ^ e n u i e j e prieglaudoje keno viams katalikams sekanti pa-
setinų jo, bus netik perdide-j D r « W " nan,<> žmonės net į,tai. j * I r i a u s i a liudija ne- v a M i a i pr ižitoinii ir auklėja-!sveikinta*: 
lės ir nereikalingos, bet daž - i t v c i a ™ziavo i Ameriką pint- laiminga Rusija. Ten * 
niausiai painingos. Tos triobos j ° a u t i - K a MN t a i s Pa<* i a5?ijai" jau lieja darbininkų krau 
Tm 7.»mniii ™ < r « t v t / w iv/ inc I t a k a i s re ikė tų p a n a u d o t i d v a - ! i a Jtarhiuinlrai u o t u n i p u r i a m 
yra znmnm TW.VT^T\TO>, II/. ia- ..... ..» x ... 0 -«• ,u a v ; UZiaiKo ir veua: uai, saKv-i 

~ " "Imi, žinia, ne kapitalistų, tik 
; darbininkų. O kas tas priegiau- j 

1)11 i I M - » • • - * * / i 1 1 

yra pinigas mokėtas. Pavers
ti jas griuvėsiais yra didelis 
nuostoli? tautos turtui. 

Galima iš anksto spėti, kad 
tą dalyką socijalistai panau
dos savo pažiūrų tikslams. Jie 
sakys, kad dvarų žemės nebū
tų dalinamos kiekvienam be
žemiui, bet kad visi vieno dva

rus. 
Nepatogumo yra ir čionai. 

Mokyklos mėgsta būti mies
tuose, o dvarai yra laukuose. 
Bet atsiminkime, kad mokslo 
įstaigo* susibėgo į miestus tik
tai aštuonioliktame šimtmetije 

nešti soeijalistų jungą, ima kel- j p i t e - d į d ž i a u s i darbininkų 
ti maistus 
Tai tau 

Juos už tai žudo ; prieteliai. globėjai ir geradė-
globa." Daug nuo i j a i „ KW^te ] a b a i J i e m g t o k i 

darbininkų suima dabar pinigų Į d a r b a i p ^ p į ^ klerikališki, 
socijahzmo vykintojai, bet dar-;krikšV-ioiiiški. Kaip jie Uesis 
bmmkai nieko iš to neturi. | p r i o ^ „ & l i g u s i t e p t i socijalis-
Xors dar socijalistiška tvarka ^v, sfcaįstybe 
neužvesta, vis-gi šį tą galėtų „, . , , . 

1 ąs prieglaudas veda ir uzlai-

ro bežemiai sudarytų draugi
ją arba tarybą, ir kad ta drau! lėtume neieškoti naujų kelių, 
gija a-ba taryba butų dvaro; ne?rižti pri0 mokslo decentra-
savininkė taip, kaip buvo pir- loci jos , jei būtume turtingi. 

taip vadinamo apšviesto abso
liutizmo laikais. Tada Įvykojdaryti gera vargšams, jų gio-
mokslo centralizacija. Mes ga- bojamienis darbininkams. Bet 

to nėra." 

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 ką nors, o ne ben
dros žemės, kuri jam i r pri
klauso ir nepriklauso, arba 
priklauso jam ir ne jam. Liet. 
dvarų darbininkams daug len
gviau yra pūrą rugių nešti, 
negu tarybose dalyvauti. Jei-! n o r u > : 

gu bendras žemės valdymo 
būdas ir taptų įvestas Steigia
mojo Seimo įsakymu, tai jis 
neilgai pabūtų. Savininkų ben
drovė žemę parduotų kam nors 
visą arba dfelimis, 0 paskui 
kiekvienas sau pirktųsi kiek 
galėtų. Jei nevalia butų par
duoti nei parceliuoti, tai dva
rų laukus naujieji savininkai 
surėžytų į lysias taip kaip bu
vo surėžyta kaimų žemė. Tada 
kiekvienas šeimininkautų ant 
savo lysių nepaisydamas k$ 
kiti daro. 

Taip iš dvarų pasidariusieji 
kaimai laikytųsi šiaip taip 
krūvoje, kol dvaro triobos bu
tų geros, kol jie tose triobose 
kiekvienas turėtų sau paskirtą 
vietą, (iinčai už tas vietas su
darytų amžiną pragarą. Nesu
tikimams esant niekas triobų 
netaisytų i r jos greitai sugriū
tų. Tada tie kaimai, kilę iš 
buvusių dvarų, imtų dalintis į 
viensėdijas, kaip dabar kad 
dalinasi senieji kaimai. 

Turtas įdėtasis Į dvarų trio
bas Lietuvoje vis tiek turės 
žūti, ar susyk dvarų žemė bus 
padalinta atskiriems asme-
rf'TsS, arba turės pereiti len
dre ar pusbendrio valdymo 

Bet reikiant statyti daug trio 
bų mokslo Įstaigoms, reikiant 
palikti dvarų triobas tuščias, 
rodos, kiekvienam aišku, kad 
reikia kelti mokyklas j buvu
sius dvarus. Ponams mokinto
jams, ypač ponioms mokinto
joms, gal nelabai patiks gyven 
ti trioboje perdirbtoje iš arkli
dės, bet negali gyventi demo
kratiškojo dvarus naikinančio
je šalije ir pildyti |>oniškus 

Teko man būti ne viename 
mieste ir aplankyti daug įvai
rių vietų. 
. Štai, pavyzdi n, viename ne

dideliame palyginamai mieste-

ko vėl tos "nelemtos" vienuo
lės, "dykaduonės, darbininkų 
išnaudotojos," kaip jas nekar
tą socijalistai mėgsta pravar
džiuoti. 

Ir Chicagos lietuviai nori 
įsteigti našlaičiams ir sene
liams prieglaudą. Kas tie lietu-

"Lietuvių Krikščionių De
mokratų 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 pagellią darbo dirbti, 
tariame širdingiausią dėkui 
už karštą užuojautą ir triūsą 
Krikščionių Demokratų par
tijai. 

lyje, bevaikščiodamas užeinu, vių našlaičiai ? Ar tai kokių ka
štai vieną vietą—augštas upės pitalistų, buržujų vaikai? 
krantas, apsodintas įvairiais j Anaiptol—tai vis darbininkų 
medžiais, medeliais, krūmais ir J vaikai ir tai suvargusių darbi

ninkų. O kas tie seneliai! Tai 
ir darbininkai ir tai, greičiau
sia, suvargę. Kas ten kitoki ir 
eis į prieglaudas. O tarp auko-

gėlėnus. Ištaisyti gražus keliai 
ir takeliai: ir čia, tų grožybių 
viduryje, stovi taippat gražus, 
didelis, puikiai Įtaisytas na
mas. Tai laimingas, manau sau, į tojų tos prieglaudos įsteigimui 
to namo valdytojas ir gyvento- ar daug rasime soeijalistų, 
jas. Matyt, nemažas turtuolis. į ypač soeijalistų vadų ir šulų. 

l a p r d S t a S D a i k t a s * {Susitinku vietinių gyventojų ir j kurie nuolatos šaukia apie savo 
« [klausiu, kas per vieni tuose ru- j"globą" ir didžią užuojautą 

muose gvvena? vargšams darbininkams?'' Diena į diena Cbicagoje pa
vagiama ne mažiau dešimties 
automobilių. Ir tik maža dalis 
atrandama tų mašinų. l>idžiu-
ma iš anų, matyt, pristatoma 
kur-nors tnrgun. 

Tarpe pavogtų automobilių 
vra visokiu geresniu ir men 
kesnių. Abelnai skaitant, kie
kvienas automobilius turi kai
nuoti nemažiau tūkstančio do-
lierių. 

Reiškia. Chicagos gyvento
jai kasdien atsavinami nuo 
10,000 doiierių. Tais pinigais 
pelnijasį visokios rūšies pik
tadariai. 

Vogimas, automobilių (hiea-
goje taip įprastas daiktas, kad 
prieš taį nepakelia energingos 
kovos nei policija. Nepakelia 
trukšmo nei skriaudžiamieji 
žmonės, nei visuomenė. Nes tai 
perdaug įsigyvenęs daiktas ir 
tai toksai, prieš kurį neleng
va kovoti ir pačia^ policijai. 

Jei kas turi kiek supratimo 
apie poliitikierines painiavas 
tokiam mieste, kaip Chicago. 
tasai žino. kad čia vargas ko
voti prieš piktadarius ir gin
ties nuo jų. Nes jei sugautas 

liūs dešimtys metų ginčo pik-'piktadaris vienam teisme nu-

/ 

i / 

baudžiamas, tai, kiek palau- i d. buvo 21 lyr. (50, o gegužės 11 
kus, kito teismo paliuosuoja- ;d. 19. 70. Šveicarijos ir Suėmi
mas. Paliuosuotiejį ir vėl ima- jos pinigai truputį atpigo. Ge-
si savo pa.prasto amato — pik- • gūžės 4 d. už 1 dol. davė o fr. 
tadariauti. Į tokius niekšus .~>9f o gegužės 11 d. davė o fr. 
policija dažnai žiuri pro pirš- 66. Suomijos Šimtas markių ge
tus. Nes kitai}) ir pati policija gūžės 4 d. buvo lygus $.">.44, per 
gali susilaukti nemalonumų. savaitę atpigo keturiais cen-

Krtais žodžiais tariant. Čia J **»* *r buvo &)M 
žymi dalis stambesniųjų pikta- L e l l k «. P i n i ? a ' pabrango. 100 
darių palaikoma politikierių < 31 ™arkią gegužės 4 d. buvo 
—sukčių globoje. I 6 0 c e n t 1 - ° . ^ K Ž Č * 11 d.-65 

Kaip * automobiliu vogimai! w " t a i - ™ ? k a ]mr*« » ^ f 
Chieagoje vra paprastas daik- j ™ k a ! a i f " i a s *ma '*>a>> a-
, . . . * . _ • • Į Gegužes 4 d. u/. 100 markių da
tas, taip tas pat yra ir su api-| 
plėšimais firmų raštinių, ban
kų, krautuvių ir praeivių gat-

" Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Partijos Cen
tro Komiteto vardu. 

A. Stulginskis, 
V. Čarneckis." 

Malonėkit Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Partijos pa
sveikinimą patalpint jūsų ger
biamame laikraštyje. 

Su tikra pagarba, 
Jonas E. Karosas. 

Federacijos Tarybos 
sekretorius. 

Š. UL pirmoj vasario pusėj 
atvykęs Seinuosna didokas len
kų kariuomenės būrys (apie 
500) su artilerija ir užėmęs Se
minarijos rumns, savo Fnivimu 
nemaža daro sunkenybių ir keb
lumų vietos kunigams, o ypač-
gi sergančiam kam Grigaičiui, 
Sennnarijos ir Katedros šeimi-
iinukui. 

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 
apleisianti seminariją ir visa 
nurimsią! 

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

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

(Daugiau bus.). 

Vyrų ir Moto? Rniuj Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Muaų* iateaut ir mokymo būdu jųa 
trumpu laiku Umoluut TUO ama

to. 
l i e s turime didžiausius Ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas {auna gerai 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masino* 
Tmr .̂-no* elektros j iesa. 

KvieOiame kiekvieną ateiti bUe ko-
kiuo la i lu , diena ir a r vakarais, pa
sižiūrėti Ir pasikalbėti del sąlygų. 

Pat terts daromos sulig mieros, vi
sokio stJ'.iaus ir dydžio iŠ bet kurta* 
mady knygos. 

MA5TSE DESIGlflKO 
SCHOOL. 

į. F . Rasnicka, Ve<lSjaj 
180 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lak* St, ant ^ tų lubų 

DR. 6. M, 6LASER 
Praktikooja a» metai 

Ofisas 9148 So. Morgan SC 
Kertė S3-ro St., Chicago, DL 

SPECIJ.UJSTAS 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro

niškų l igų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po piety, nuo 6 iki S valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards iS7 

- S 

Dr. M. Stapftkki 
3107 So. Morgi^ otreet 

CH3CAGO, OLUSOIS 
TtltftMUi YanSi 58U 

Valitados: — S iki 11 II ryto; 
t 90 pietų Iki i rak. Nedė!ro-
mls nuo 5 ikt 8 vai. vakare. 

Į KATALIKŲ SPAUDOS DR 
JOS KUOPAS IR NARIUS. 

v#?se. Visur blogų žmonių tik-

vė $1.8o, o gegužės 11 d. $2.0"). 
Anglu pinigai laikosi ant vie

tos, kai]) buvo taip ir yra $3.85 
, . . . . . , i už sterlingu svarą, nors pane-ra calvb<>. Ir ju <tka.itnus kas-1 5.. . , ^ . 

, . ; . , . : . . delvje buvo puse eento atpigę, 
dien dide,--. jei neatMmamys 
šiandienines ne])akenčiamos sa lygos 

Pinigai. 

bet utarninke ir vėl pakilo tiek 
pat. 

Kanados pinigai nejuda. 
Mainant Suvienytų Valstijų 
1<XX) doiierių i Kanados dolie-
rius duoda 11 ("K). 

Šitos skaitlinės priverstinai 

PLUOŠTAS žINiy-žINE-
Liy Iš LIETUVOS. 

Tik kį atėjo Lietuvos Mtei-
jon pluoštas įvairių žinių iš 
Kauno. Žemiaus paduodame 
prisiųstas žinias, tikimės, kad 
Amerikos lietuviai, skaitydami 
apie Lietuvos darbuotojų besi-
grumima. su pirmynža»gos 
trukdytojais, pasiskubins ir jie 
s(oii aniems pagelbon isigijant 
bent vien.*} Lietuvos Laisvės 
l>oną. 

Žeimelio valsčiaus Taryba 
savo posėdyje, kovo 14 d., 192(1 
m., vienbalsiai išnešė rezoliuci
ją ir protestą prieš latvių pre
tensijas. Xors augšeiau minė
tame valsčiuje esą latviškai 
kalbanėių, liet tikrų lietuvių, 
ktirie turėtų teise vadintis Lie
tuvos piliečiais, labai maža, 
daugiausia atėjūnai iš Kuršo, 
ir žinodami, kad dalis Žeimelio 
vai. ir miestelis ineina į ginčų 
sriti ir negalės dalvvauti rinki- i 

Prancūziškosios rūšies pini
gai kyla, l'ž vienųdolieri gegu- .tinka mainant 2.">.000 Ameriko 
žės 4 d. davė 16 fr. 50. savaite doiierių. Mažesnes sumas raai-jmuose j Steigiamąjį Šeinių. 
vėliaus tik 15 f. 10. Italijos ly- nard Įvyksta skĖrtmitų l>an- j prašo Lietuvos vyriausylh's.m šir.o .-i: 
rų už tą patį dolierį gegužės 4 kailis ant naudosr*. 'pintis šią ttali priskirti prie !W. 46th 

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

Spaudos Draugija savo lėšo
mis išleido nesenai dideliai 
naudingą ir svarbią kiekvie
nam žmogui, gana stambia knv-

' 'žmogus ir Oyvuolys." 
Jos autorius yra kun. Fr. 

Bučys. Knygos kaina 30c. Pus
lapių 64. 

Ši knyga nebus siuntinėjama 
Spaudos Draugijos nariams, 
nes 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 sugrįžtų tuojaus ir 
dar su pelnu. Už sugrjžusius 
pinigus galima butų leisti kitą 
naudingą knygą. Tokiu būdu 
draugija savo darbštumu ir pa
sišventimu atsiektų savo tikshi 

išplatintų daug gerų knygų. 
Be to. tokiu bodu augtų drau
gijos iždas, tuomet gaUma bu
tų lengvai ir be jokiu sunkeny
bių išleisti vieną, kitą ir labai 
žymų veikalą. ŠĮ darbą stumia 
pirmyn Draugijos Centras, rū
pindamasis, kad daugiau susi
tvertų kuopų. l>et jo darbas ne-
aisieks pageidaujamų vaisių be 
uolaus visų kuopų valdybų ir 
narių samiarbininkavimo. 

Pasitikime, kad šis niusų at
sišaukimas nebus praleistas be 
apsvarstymo kuopose ir kad 
tuojau^ prasidės darbas. Įvei
kia pasistengti, kad tos knygos 
Centre greitai neliktų. Tenau-
dojasi ja žmonės. 

Katalikų Spaudos 
Draugijos Valdyba. 

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

i 

M SO. LA SALliK StSEEt 
O n r a a l m TaL HamboMt 97 

Vakarais 1911 W. SJ-nd StrMt 
T a i RAckw»tl «9» 

C a C A O O . XLL 

S. D. LACHAUCZ 
Ltetovyi Graborim pataratajo. t&td. 

I:cv*i>e ko prausia. Reikale iaoldilu at-
BiJanktl, o mano darbs bustte tigaaMtail 

(2314 W. 23 PL Chiago, Dlj 
TeL OnaJ n u , 

Dr. L E. MAKARAS 
Ltectrvti Gydytoja* Ir CfairvgM 
Kmtimat: 1MM ga, MteUiM Ava, 

CbkagoJ: 4S16 So. Wooi 8tr. 
Ttk KetTOTC* vairake B M SIM iki SM 

M M ZMOtSa, 
Ž • • - • • « • » . . . . . • • g 

Dr. P. P. ZAI1YS 
lietuvis Dentistas 

DR. S. MIKELIS 
LULTl'VIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofi«a« Ir GyvMiimo r.ett 
S25S So. Hateted gtr. 

Ant Viršaus rnfvofsal Stote Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 ifci 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedaliomis nuo 10 iki 2. 
Td«r«Ma XaMa tSM 

S— 

OR. CHARLES SE6AL 
Porkc'lč vnvo ofisą po nnm. 

4729 S. x Ashland Avenue 
Kur gyio l igas vyrų moterių ir 

vafkų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki S po pietų: nuo 7 iki S.30 
vakare N"ed*Uomis 10 iki i. 

Telefoną*. l>rexcl 2SSO 

1 

P. 
ai> i 

Mi ii/saKymai^ >v •<•-
ilai> galima kreiptisir 

K i k ) 

Ręski. 9SS So. AflblaDd Blv. Obtcago. 
Trlefonaa Haymarket 1644 

OR. A. A. ROTH, 
Ku«w {rrdrtojaa Ir cbirarcas 

Spccljalistas Motcrtikc. Tvriška 
Vafkų tr vis^ dironNkn Ilgų 

Ofisas: JS&4 So. H a b t e * St, Ctufcage 
Telefonai Drorer 9d3 

'Draairas. 
Cir ' • »^ ' . w. 

VALAKDAS: 
p M o J—« v « a 

10—11 tyto %—* y> 
19—1* 4. 

] 
V « ' 

. 

A 

iėėmuM •M 
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HARTFORD, CONH. 

Dvasiniai sustiprino. 

| mos ketarią metų klesinio mok-
i slaptojo Į vienį iž garsiyjų A-
; merikos augštu mokyklų— 

Nuo balandžio i'l iki 27 J.. S. \ Hol>- C r o s s C o l I e S e ' Woreester, 
ui., Šv. Trejvbės parapijoje bu-: M*ss. F o <* i e « i w t u *10s ko1"-
vo Misijos, kurias laikė misijo- j ='JU* mok* lo> l*[oi<> i Baltimo-
norius Alfonsas p a s į o n į s t a . . j rcs, MH. dvasišką seminarija, 

Kasdien buvo po 3 pamok- i k u r ^baigiant pirmus metus 
sius ir žmonės labai skaitlin-1bl lV0 p a k t a s j Suvienytų Val
gai lankėsi, ypač vakarais. Pa - ! s t l J u kariuomenę xr buvo pa
skutini vakarą tiek prisirinko | s & r t a s angliškos kalbos moky-

* - * •" w^;MS;H;;ft03umde! lietuvių kawviq. 

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽ. RĖMĖJŲ ATSKAITA. 
Už sausį, vasari ir kovo mėnesius, 1920 m. 

Ineigos: 

Sausio mėnesyje buvo ineigų $8,2f)9.34 
Vasario mėnesyje buvo ineigų 3,226.59 

Kovo mėnesyje buvo ineigų..' 1,220.37 

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

Viso . $23,370.0' 

zmoi icau vej 
jau negalėjo bažnyčion itilpti. 
Misijos pasibaigė su 40 valan
dų atlaidais. Didžiuma hart-
iordieeių ištikrųjų pasinaudo
jo tomis Misijomis ir dvasiniai 
save sustiprino, Įgydami Dievo 
malonių. 

Lai Aūgšeiausias suteikia 
stiprios sveikatos savo pasiun
tiniui, gerb. misijonoriui, kad 
skelbdamas Kristaus mokslą 
ne tik tikinčius stiprintų, bet ir 
paklydusius atvestų ant tiesos 
kelio. E—is. 

CLEVELAND, OHIO. 

Milžiniškas koncertas. 

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
draugija, po vadovyste gerb 

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

P-as Jakaitis pasižymėjo tar
pe savo daugelio pažįstamų, 
kaipo tikras Lietuvos patrijo-
tas, geros širdies, rimtas ir 
mandagus jaunikaitis. Priklau
so prie L. R-K. Susivienijimo 
Amerikoje, prie Lietuvos Vy
čių ir L. R. K. Moksleivių Su-

I sfvienijimo. Nevienas mokslei-
I vis bei vytis jam yra labai dė
kingi už mokinimą vakarinėse 
mokyklose. 

Ypatingai p. Jakaitis buda-

I ŠE I GOS: 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del fabriko darbo. Pastovų.-

darbas. 
Link Beit Co. 

39-tu & Stewart. 

REIKALINGOS. 
Laundrey mercinos prie plovimo 

indu. Atsišaukite 
J i.'.n Howa*d Avcaue 

Kogers P u r i 321 

Oibi 

Ekspresas $ 18.42 
Spauda 30.36 
Memeograi'as 35.00 
Parcel Post 10.35 
Pašto markės 22.50 
Kablegrania Paryžiun 4.85 
Dr. Rutkauskui už prakalbas, kel. lėš 125.32 
Kelionės lėšos atstovui Lietuvon 350.00 
Ženkleliai 116.16 
Pasiųsta Lietuvon (500.000 m.) 9,783.50 
Extra išlaidos 16.50 
Sekretoriaus alga 125.00 
Randa už namą 30.00 

REIKALINGI. 
u s vyrai prie visokio darbo — 

Geros algos pastovus darbas- Atsišau
kite gatavi prie darbo. 

SolT lAX.-k.iug Cartou Co. 
4ST E . IUmois St. Siii Ftoor 

Ki : iKAi . lN i i l VAIKAI. 
Dirbti poperiniu dėžių Fabrike. 

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

Sclf Locking Carton Co. 
4X7 E . lllutois St. oth Floor 

REIKALINGI. 
Salonianai . jauni, gabus vyrai. 

Mokame aukščiausia mokesti. Atsi
šaukite nedeldieniais nuo 10 ryto iki 
6:30 vai. vakare. 
-J9S0 An-hor Av Kajnp. Crawford Av. 

: 

Apyseniai — Vyrai Du nešioti pra- { 
nešimus. Darbas a n t lauko. 

Wal lace Press 
540 \V. Harrison St. Kamp. Clinton. I 

'muzikos profesoriaus Juo/.o imas mokytojum Amerikos ka-
Čižausko, rengia pirmą milži
nišką koncertą, kurs įvyks ge-

riuomenėje daug pasidarbavo 
iipsynimelietuvių kareivių nuo 

gūžio 16 d. Moose svetainėje. į lenkų legijonininkų globos (len-
Durys bus atdaros septyniose, j kų oi'icieriai stengėsi lietuvius 

karcivius Įtraukti i lenkų legi-
joaus)JBe to,ra§ė bei skaitė ka 
reiviams laiškus e t e ) . . . 

Laimingos jam kelionės ir 

gi programa prasidės lygiai 
8:15 vai. vakare. 

Prie progos reikia pažymėti, 
kad kiek jau čia koncertų buvo 

Viso $10,667.1)6 

Vasario mėnesyje. 

Atstovui Lietuvoje $ 200.00 
Pašto markės 12.00 
Parvežimas baksų 9.95 
Extra išlaidos 16.23 
Expresas 9.64 
Parcel Post (vilnų siuntimas) 10.00 
Baksiukai kareiviams 80.00 
Renda namo 30.00 
Alga sekretoriaus t 125.00 

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

r. J . K. 
704 W. 31-st St. Chk-ago, III. 

"DRAUGIJA" 
Gavome 4 '"Draugijos" numerius po 2 nuni. vienoje knygoje 

Kaina vienos knygos $1.00. 
•'Draugiją" gausime ir toliau. Kas norite, galite 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. -." •?*pms straipsnių iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytinį-religijinį gyvenimą apskritai pasaulyj ir y-
pač Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius gyvuosius mūsų dvasiš-
kijas gyvcTiimn klausimus. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 Šilingai 

I "ŽVAIGŽDE" 
Eina sykį į mėnesį. Kaune. 

Šis laikraštis skiriamas kataliku dvasiškiems reikalams aprū
pinti: Iš paduotu nurodymų, kas bus jame rašoma matyti, kad 
bus labui Įvairiau* turinio ir pilnas malonių pasiskaitymu. Re
daktorius ku:i. M. Vaitkus. 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 šilingu 

Visus galite užsiprenumeruoti "DRAUGE". 
Kas norite tiesiog su tu laikraščių Administracija susinešti tai 

levartoja ši adresą: 

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

AXT r.YRDAVIMO. 
BuCcrne ir grocerne turi būti par-

•l!!<it:t trumpu laiku nfs savininkas 
išeina j kitu bizni, parr.iduos pigiai. 

3355 \V. SStli .Street 

ANT PARUAVIMO. 
Furnitūros už ncauyšta kaina. 

1836 \V. 47 Piace 

panašus dar niekas neparengė j ])asisekimo savo numylėtame 
ir užtikriname, kad publika į Lietuvos krašte. 
bus patenkinta, nes gerb. mu
zikas prof. Juozas Čižauskas 
deda visas savo jėgas, kad ge 
riausia išlavinti chorą. Keikia 
kia taip-gi nepamiršti, kad jis 
yra pagarsėjęs solistas tena' 
ras, gabusis chorvedis ir kom
pozitorius, ilgus metus studija
vęs muziką Europoje, 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 pilims. Jiedu yra ži
nomi visiems Amerikos lietu
viams; jų dainos visus žavi ir 
lietuviai jąsias myli; jiedu yra 
garsus ir-gi tose dainose, ku
rias žaviai Įdainavo-Į grafafo-
nų rekordus. / 

Šv. Jurgio parapijos choro 
žvaigždė, p-nia V. Bukauskie
nė, lyriška soprano, taip-gi ža
vės klausytojus. 

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

Mokslo Draugužis. 

ROCKEORD, ILL. 

NEW YORK, N. Y. 

Vyksta Lietivoa. 

P. Jakaitis, raštininkas, prie 
Li<iu\(» Sksijos Amerikoje, 
vvksla l.;"!avi)ii. .\\> i»a<'ina iš 

*'Draugo" 102 num.. balan
džio 29 d., 1920 m., tilpo kores
pondencija p. P. J. Steponai
čio, kur yra pasakyta: *'p. Pet-
rėnas S. L. E.-K. A. susirinki
me, kovo 14 d., 1920 m., kalbė
jo: įJųs visi nežinot kam tie 
bonai teks, o aš žinau ir nepirk
siu jų.' " 

Todėl p. Petrėnas atsilankė 
į S. L. R.-K. A. susirinkimą, 
kuris įvyko gegužės 9 d., 1920 
m., ir klausė susirinkimo, ar sa
kė jis augšeiau minėtus žo
džius. Susirinkimas pripažino, 
kad p. Petrėnas nes?kė šių žo
džių : " Jus 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. 

S. L. R,-K. A. 137 kuopos: 
J. Andrukaitis, Pirm., 
J. Valeatnkeyičius, Rast. 

627 Island ave., 
Rockford, 111. 

Viso $492.82 

Kovo mėnesyje. 

Atstovui Lietuvoje , $ 200.00 
Baksiukai kareiviams 
Pašto markės 
Parvežimas baksų 
Extra išlaidos : 
Pirkta vilnos sausyj, vasaryj 
Už garbės narių ženklelius 
Renda ofiso * 30.00 
Alga sekretoriaus 12o.00 

• • * • • 

91.67) 
10.00 
4.00 

33.91 
887.00 
121.29 

Viso . . .$l,7)02.8o 

Sutrauka: 

Viso ineigų per tris mėnesius... 
Viso išeigų per tris mėnesius... 

...$12,706.30 

.. .$12,063.63 

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

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

P. iŠ Balandžio 2 d. per kun. Mikšį pasiusią Lietuvon 
$4,000.00. National Catholic Council Washingtone siuntimui 
nursių Lietuvon $2,000.00. 

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

ROSELAND. ILL. 

Gegužės 6 d. L. Vyčių 8 kp. 
buvo j rengus šeimimni vakarė
lį *u programa išleistuvėms 
vieno nario. 

Programą pradėjo gerb. kun. 
P. Lapelis gražia prakal!)a. 
Po to sekė dainos, solai. Visų 
Šventų parapijos choras veda
mas vietinio vargonininko V. 
Niekaus dainavo. Po viskam 
jaunimas išsiskirstė pilnas ge
ni įspūdžių. 

Korespondentas. 

DETROIT, M3CH. 

16 dienoj gegužio Šv. Jurgio Lietuvių bažnyčioj atsibus 
iškilminga primicija, Gerb. Kun. Ignaciau> F. Boreišiaus. 
nedėlioj 10:30 išryto Primieijantas yra Kuniirų du mėnesiai 
Įniko, bet iš priežasfies sunkos ligos Jo primicija dasitiesė 
lyg viršminėtos dienos. 

Taipgi toj pačioj bažnyčioj ant rytojaus 17 geg. atsibus 
iškilmingos metų sukaktuvės A. A. Kun. Pranciškaus Rūsio. 
Pamaldos prasidės ant 8 ir tesis lyg 11. Privaliojo 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 iškilmėse ta
riame širdingai ačių i skalno. 

Rengėjiai tu iškilmių. 
Juozapas ir Philomena Permenai. 

$100.00 GAUS. 
Kas praneS kur mano moteris Ma

rijona Plauškienė ( p o tėvais Baraus-
kiutė) ir 3 vaikai: Mikutis 17 metu, 
Jonukas 15 m., ir Leosė 12 m. Jau 
12 metu kaip jie prasišalino nuo ma
nęs. Kas žinote ap ie juos praneškite 
man arba jie patįs tegul atsišaukia. 

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

Mikola- Plauška, 
2904 Marwinc Axc. Seranton, Pcnna. 

PRANEŠIMAS. 
Visiems Lietuvių Prekybos 

Bendrovės šerininkams ir prie-
teliains šiuonii pranešame kad 
p. A.'J. Sutkus, iš Waukegan, 
IHinois. 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. 

Bridžių k;.ii :o. šakių apskričio. 
Amerik'u, atvyko 1010 m. pas 
savo vyresnius brolius: kun. J. 
J. Jakaiti ir p. 
\\ orcosier. .>«;*>>. 

Pasimokinęs privatiniai įsto-įsu 

NAUJA EPIDEMIJA GRE
SIA SERBIJAI. 

Belgradas. — Burini šiltinė* 
užkrėstų pabėgėlių iš gem-rolo 

J. Jakaitį i ; D«*nikino puiki; kasdien atkc-
: i : . , . . : . . v . _ ] , ; : 

wiisia epulenuj 
ia šaliai į I 

Serbijos 
joj šv. I^auryno kolegiją. Mon- 'žmonės i-rašė j)agelbos Ameri-Į] 
treal'yje. Kanadoje, kur išbu
vo tris metus. Išlaiką k\oti-

kos Raudonoj" Krv/.iaus kovai j 
i s n iut! pavoju. I 

FARMOS! 
Geriairsia vieta ir žeme del Lietuvių 1 kininkų tai pys 

mus kur tirščiausia Lietuvoj gyvena, kur yra graži 
Draugija susidedanti iš vyrų ir moterų, kurie rengia 
dideli pikniką nedėlioj 4 Liepos. Atsilankykite pas 
mus ir pasižiūrėkite mūsų gi-ažios kolonijos. Jug pri-
-hiirbato gana sunkoj po fabrikus, praleiskite nors 
pora savaičių pas mus vasaros laike gausite kaniba-

i s . A d r e s u o k i t e 

M. WALENČIUS 
|8es 9S Hari MidŪ! 

TONSILAI 
PRAŠAUNAMI 
Mano ofise — nereik 
važiuoti liconbutin. 
Ta pačia diena po o-
peracijai galima gri-
žti namon. 

Mano ištaisytuose 
hMkfeaftMM jie turi 
visus namvi smagn-

.m\is ir pailsi ir ma
no geriausia prie žyra. Mano 
Nauja Metodą Toosily Gydymo 
l>»daro operacija lal>ai Ipns^ia tr sau-
ur.i. N'ilauk Hjra!. bM dk ,tuoj?.o.* r«« 
srydytoj»\. Eirzaminaa <l>k;ii. 

DR. F. 0 . CARTER 
Akig. AUSŲ. Nosies, tierkies 

120 S. Stato St. 2 lubos. Ohicjųro. 
Vi«in» dnri« nnn KaJr Ž.T m. nnl « « t f St. 
\:il..nc)<»-: ii iki fi N«icli«nii» IS iki Vi 

AGENTŪRA 
Laivakortes 

PINIGŲ 
SIUNTIMAS 
KNYGYNAS 

U N U O S 

SPAUSTUVE 
M. G. V A L A S K A S P. P. MONTVILLE 

Pranešimas! 
Kiekvienam Kensingtonieriui. Roselandiečiui, Wes t Pull-

maniečiui ir apie l inkės lietuviams, gerai paž į s tamas ir k iekvieno 
užtikrintas M. G. V A L A S K A S , kuris per keliolika mėty užlaikė 
Agentūrą, Knygyną ir Spaustuvę ir v is iems rūpinosi v i suomet 
kuoteisingiausia ir kuogeriausia patarnauti , Biržel io 19 diena, 
geriausiu ir didžiausiu laivu "Imperator" išvažiuoja L I E T U V O N 
pasivešeti ir parsivežti iš ten savo seną tėvelį . Norintįs kartu 
su juo važiuoti ir vadovautis jo nurodymais ir patarimais, ar 
norintis, kad j i s atl iktu jiems kokių nors reikalų Lietuvoje , 
tuoj atsikreipkite j jįjį. Sugrįš į Ameriką už poros mėnes ių . 
Tame laike v isus reikalus ves P. P. MONTVILLE, kuris kaip 
ir pirma, sute iks v is iems kuogeriausį patarnavimą. 

SIUSTI pirris-v Lietuvon ir būti tikrmig, kad 
jutu pinkai yra teismrai išsiosti geriau
siais salimais dabar keliais ? 

VAŽIUOTI Lietuvon ir tur*ti saue-a. smagia 
ir sreita kelione be jokiu klioeiu ? 

GERO advokato, kuris laimčtu kad ir sun 
kiaesia jusu bylą? 

PADARYTI kokiuos nors raštus, ar juos pa
liudyti ? 

Jai taip. tai tuojaus atsikreipkite prie M. G. Valasio 

1 

Visitms ir visokiuose reikaluose patarnauja-n e kietaisisgiausia ir kiiofiaasia 

I W r r bubt..-...;. ..iv.,yw '«6i« 
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PAPUDINE 
^ ^ * ^ PAMĖGINK PAMĖGINK 

LABAI <;EROS I>EIi 

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

« 

i " i . : „ : _ i . . 

J.P.WATTCHES 
ATT0RNEY AT LAW 

UETITV18 ADVOKATAS 
454J S. WOOD STREET 

l t* W . IMK VTJ;K.KT 
CB1CAOO. 

MeKinley 43SO 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skol iname 

pinigus ant lahal lengvų išlyga. Be jokių iškaščių. 
Tilnas informacijas gal ima gauti kas Pirmadienį nuo 7:30 vai. 

vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgjo parapijinėje svetainėje, prie S2ro place 
ir Auburn avenue. arba pas Bendrovės valdyba. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm. . P . Baltatfc. Ra§t„ B. Sekleckis, I/din.. 
»S27 I n i o n Avenue. «261 So. Halsted S t S425 Aubarn Avenue. 
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Po valgiui neuimlrlk, kad gertas- \ 
plas vaUtaa tavo skilviui yra EATO-; 
K I C Praaal'.na visvs nesmagumu* i 
mivirSkinlmo. o taa reiškia, kad rel-1 
U!a rais*g!2t! Tise^- P a f l s d a " ! * j 
p«4 Vito* apneconn* . 

Carter's Iittle PiDs 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pignlka 
Maia.s Dosas 

M.iia ka ina 

KraojH" ni-inrinti* (irtrfien 
yra prirta«tiroi iibl5iko«iu 
veidy. 

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikra- turi pasiraitymav 

CA R T E R ' S I R O N P I L L S 
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D R A U G A S Ketvirtadieni*, geg. 13 1920 

CHICAGOJE. 
—K 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES 
N 

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

Penktadienis, gegužės 14 d.. 
Šv. Jono Nepomueenas, kank. 

CHICAGOJE BUS FEDERA-
LĖ DARBO TARYBA. 

ŽMOGŽUDŽIAI VALOMI 
CHICAGOJE. 

Daug darbo atliekama krimi
naliam teisme. 

IŠ GHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Iš Labdarybės dirvos. 

Tam tikslui steigiama raštinė 
Kesner buste. 

Kesner baste, Wal>a>li ave. 
ir Madison g-at.. steigiama raš
tinė federaliai darbo tarybai 
Nusamdyti kambariai penke
riems metams, po $28,0(10 per 
metus. 

Ateinančios savaitės pra
džioje tos tarybos nariai bus 
jau Cliicatfoje ir ėia imsis dar
bo — taikinti darbą su kapita
lu geležinkeliu lauke. 

Kriminaliam teisme pasi
baigė byla žmogžudžių Eddie 
Rrislane ir Rohert 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. Bristame nu-

Kai-kurj laiką mūsų apylin
kėje taip viskas nutįlo,nurimo, 
tartum jog nėra nė draugijų, 
nė veikėjų arba kad ir yra, tai 

rnenys taip pamylėjo labdary
be, kad josios reikalus stato 
pirmoje vietoje. Tat ir nestebė-
tina, kad i,ab.Sąj. Pirmoji kp. 
keturių mėnesių lygyje padarė 
$979.50. 

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

Paskiausiai laikytame kuo
pos susirinkime tarp kitko nu-

t.il!H!!ii<IUIli!;H:!i!i: !i!!:i:i::iW!ti!!:;'ii 

P E A B L O U E E N 
KONCEIT INOS 

visiškai nieko nebeveikia. Jei
gu kas taip manytę, tai tas ma- į t a r t a trumpoje ateityje suren-
nymas butų klaidingas. <&l agitatyves prakalbas. J ko-

Apio visą mūsų apylinkės misiją inėjo pp. S. Šlukšnys, F. 
darbuote nerašysiu, tiktai tru- I Veryga ir V.-Galnaitė.. 
put] parašysiu apie labdarybe, į Tame pačiame susirinkime 
kuri taip-gi lošia svarbią rolę. j Šv. Kazimiero pašelpinė vyru 

Gavėnioje mųs Lab. Sąj. 1 i draugija patapo garbės nare ir 

NELENGVA SUDARYTI 
PRISIEKUSIŲ TEISMĄ. 

baustas miriop. (ii Carter jkP- u u v o surengus vakarą, j įmokėjo $100.00. Tai pirma vy-
Sehool Hali svetainėje, kuria- I rų draugija padarė toki žygi. 
me vaidinta keturių veiksmų į Garbė ir širdingiausia padėka 
drama "Pirmieji žingsniai." j jai, gi visoms kitoms pavysiu 
Dramą vaidino L. Vyčių 13 į Susirinkimo pabaigoje buvo 
kuopos artistai-mėgėjai. i pakviestas vietinio Katalikų 

Reikia pažymėti, kad L. Vy-j Federacijos skyrio atstovas, 

Turi prasidėti byla visos ei
lės socijalistiĮ, kaltinamų sno-
kalbiavinie prieš šalies vy
riausybę. Juos teisman patrau
kia valstija. 

Renkami kelinta diena pri
siekusieji teisėjai. Bet neleng
va tuos parinkti. Tai viena, 
tai kita pusė nesutinka su tei
smo pakviestais žmonėmis.Nes 
tviekvienas Kan<it<m(as turi pa
sisakyti apie savo Įsitikini-i ^ a 'ton plac 
mus. 

Dar keletas dienų praei: 
kol bus sudarytas prisiekti 
siųju suolas. 

kalėjimu ligi gyvos galvos. 
Šiandie Cbieagos kalėjim" 

laikomi net penki nubausti 
mirties bausme žmogžudžiai. 

Be pasmerktojo Brislane y-
ra FrankZagar, kurs kituomet 
nužudęs du žmogų arti.Burn-
bani. Paskui seka Frank Cam-
pione, Tbomas Errico ir Xi-
cholas Vana. Visi apkaltinti 
visoje eilėje žmogžudysčių. 

Pagaliaus mirties bausmės 
laukia ir Artbur Haensel. lm-
vęs kareivis, kurs perniai nu
žudė savo jauną moterį, intar-

Dabar yra pat»trr"ntoa ir Tarto-
Jamoa daugumos lietuvių, kurie g** 
JIJa koncertine ir augštsl retorr.cn-
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytos* .Valstijoea A-! 
marike. Mes ga!inie Jas parūpinti 
augšto arba žemo toao. 

Reikalaukite katalogo, kur* lAoian 
člame dykai. 

6E0R6I & VITJIK MOSIG GO. 
1840 W. 47U» s u Chicago, m 
HIJIIIilIllIlUiJIlIHllIHlilIlIlIlIUIlIltlIlIIII 

damas ją neištikimybėje. 

GYDYTOJĄ UŽPUOLĖ PLĖ
ŠIKAS. 

Pavyko perkalbėti plėšiką. 

ėių kuopa šj veikalą vaidino 
veltui. Daug laiko pašventė vi
si artistai, ypatingai p. P. Bir-
giolas, dramatinio skyriaus 
pirmininkas. J is taip-gi turėjo 

gerb. kun. N. Pakalnis, buvęs 
Katalikų Federacijos Tarybų 
suvažiavime, buvusiame vasa
rio 10 ir 1 d., š, m., Pittsburgh, 
Pa. Jis pinu pradėsiant duoti 

vieną iš ilgiausių rolių ir kaipo > raportą, išreiškė kelias užuo-
gabus režisierius sumaningai l jautos mintis veikėjams, pažy-

L. Vyčių 13 mėdamas, kad kas visa širdimi v<nlė tvarką. Užtat 
kuopai nuoširdžiai ačiū. Po darbuojasi labdarybės dirvoje, 
vaidinimo kalbėjo didis labda-įtas, tankiausia, pamiršta ir sa-
rybės mylėtojas gerb. kleb. kun. j ve. Paskui išdavė raportą. 
A. Skrypka. Jis kalbėjo apie Smulkiai išdėstė Federacijos 

1 i T V . H 
l.MIUIt*V, 242 East 

KALINIAI BEDARBIAUJĄ. 

e, sugryzęs po ap
lankymo sergančio žmogaus, 
arti savo namų sutiko apsigin
klavusi revolveriu plėšiką. 

Hitas gydytoją susistabdė ir 
liepė jam iškelti augštyn ran
kas. 

" t a m s t a negali taip dary-
Valstijinio kalėjimo^JoliPte! ti*', tarė ] plėšiką gydytojas, 

viršininkas Zimmer vienam su i "Argi tamsta nežinai, kad jei 
gmnkime kalbėdamas pareis-j mane pašautum ir pavyktų 
kė, jog blogai esama su kali-1 tamstą pagauti, tuomet, beabe-
niais. nes ne visi jie turi nuo- Jonės, atsidurtam po kartuvė-
latini užsiėmimą. Sako, <ii-; mis. 
džinam kaliniu liedarbiaujų ir i "Iškelk rankas ir duok p>-
tik veltui maitinami. juigus. arba tuojaus žųsi", at-

Tas esą todėl, kad gyvuoja !kirto plėšikas, laikydamas ran-
apdraudžiantieji darbą įstaty- j koje revolveri, 
mai. Tie neleidžia kaliniam.-

tai, kad kiekvienas lietuvis ka
talikas maža dalele gali prisi
dėti prie Labdarybės ir skati-
*no visus prie jos priklausyti. 

nutarimus, kuriuos norint apra 
syti labai daug vietos užimtų, 
o antra neverta atkartoti tų 
dalykų, kurie tapo surašyti 

Telephone: Tards 6492 

AKUŠERE 
A. SlSIfO 

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

3255 So. Halstoil St, Chicago, DL 

Telefono kompanija paskutiniais 
iaikais negali duoti toki patar
navimą koki norėty. Laikas 
susitrukdo darant sujusgin:*^?, 
už kuri mums teisingai turėtu būti 
užmokama, kuomet paduodama ne
teisingas numeris, tuomet pasitaiko 
kad operatorka atjunsia. Tas žinoma 
iabai nepageidaujama ir mėginama -ki< k 
ta» prašalinti. Patys prenumeratoriai gali tane 
mums pgelbti. 

Paayzdin: Kuomet operatorka neatsako greitai 
negaiSink laiko ja bardamas' kuomet ji atsi
liepia. Xes tai ne jos kalte. Dabar labai trūks
ta prityrusiu operatorku ir didelis pasidaugi
nimas telefono Šaukimu prisideda, ir užtat pa
tarnavimas nOra taip greitas kaip jis turt'tu bū
ti. 

Jeigu žinai jauna mergina kuri nori gera darbą 
pasilipk ją į mušu Operators Trainiag Pt-pait-
ment. 3!1 AVcst \\'ashington Street. 

Chicago Telephorve Company 

Tuo naciu nurodė, kain roika-inrotokolan ir paskelbti spau-
« • -•-•-» i A j * r 

linga yra našlaičiams prieglau- doje. 
Xors 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. 

DR. J. SHINGLMAN 
i Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 4930 W. 13 St. 
Kamp. M Ooart 

Res. 12*9 W. 49 Aveooe 
Telefonas Cicero 3«5I 

Ofiso Cicero 49 
KALBAMK LTETrVIšKAI 

IIIIIIIIIIIIUIIIKIlIflIlIlIlIlIlIHIlHIIIIIIIIIHIIIIIIHflIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIHIlIlIHIlIHMIlI 

j DIDELIS TEATRAS I 
i "\ LAISVĘ ŽENGIANT" § 

Bengia 

S- —« a 

da. 
Vakarą vedė p. S. šlukšnis. 

Pelno liko $95.00. 
Taippat gavėnioje Pirmoji 

Labdarylx''s kuopa buvo Įren
gus bazarą parapijinėje svetai
nėje. Nors oras buvo prastas, 
vienok žmonės atjautė tą darbą 
ir skaitlingu atsilankymu ji pa
rėmė. Ačiū jiems! 

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

Ačiū taip-gi komisijai: pp. S 

IŠ TOWN OF LAKE. 

rx 

V. W. RUTKAUSKAS j I 
ADVOKATAS I = 

Draugystė Švento Kazimiero 

Nedėlioj, 16 Gegužės-May 1920 
PARAPIJINĖJ SVETAINĖJ, 

Pradžia 2 vai. po piotif 
fžanjra Suaugusiems 2.V'. Vaikams n«o 10 metii 10c. 

I 

I • I I I I • 
• Vakarais, 812 W. 33 St. 
• TeL Tards 4«81 

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

Nuoširdžiai kvkvia KOMITETAS. Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street |i TiiiiiiitHiniitiitiiHiffiiiiiiHEiiiiiiiiiiiiisiHiiiiiiiiiftfttifafniiuiiniiįifiisiiiiiiiiHiiiiiiifT 
Kambaris S24 j 

TeL Central 63»0 

dirbti dari)!!?, kokie yra kenk
smingi darbininkų unijoms. 

GAL UŽDRAUS MOTERIMS 
RŪKYTI VIEŠOSE 

VIETOSE. 

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

Aldermanas sako. kad an
dai jo duktė nuėjusi teatran. 
Atmainos metu jinai inėjusi 
pašalinin restoranan. Tenai ko 
neapalpusi nuo cigaretę da
mų. Rūkusios moterys ir jau
nos mergaitės. 

Tiesiog baisus daiktas! pa
sakė Adamovski. 

IŠ Krdabl juhilierinės krau
tuvės 3262 Xo. Clark gat., 
pavogta visokių daiktų venėv 
$6?00O.-

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

"iierai, tad atsigulk ant 
šaligatvio, gi -aš iškrėsiu kiše-
nins", sekė plėšiko įsakymas. 

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

Apie visą tą atsitikimą pa
sakojo pats gydytojas. 

Kai-kas nuomoniauja, kad, 
lurbut. plėšikas turėjo neužtai-
svtą revolverį. Bet galėjo jis 
taippat susigėdinti savo ama
to, arba galėjo pajusti tuo 
momentu kokį nors pavojų. 

Gydytojo šaltai pasilaiky-
mas išgelbėjo kiek pinigų, kas, P. Paukštis ir daugelis ki-

LAIŠKAS "DRAUGO' 
REDAKCIJAI. 

Gegužės 13 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 

Šlukšniui,*M. Švaikauskuį J . d » u S papasakos žinių iš mųs 
Kardeliui, B. Tiškui, A. Butkui i tėvynės, Lietuvos. Prakalbas 
ir F . Verygai, nes jų pasidar- rengia Tautos Fondo 39 sky-
bavimu bazaras davė pelno r m s -
$195.75. . Valdyba. 

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 pagarba. 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-

PASPORTŲ BLAZSKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Consnltation Bnreaa, Inc. 
S5 So. Dcarborn St. Chicago. 

Room 20« 
L 
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PIKNIKAS! 
Parengtus 

JAUNU VYRU KUUB0 
NEDĖLIOJĘ GEGUŽĖS (MAY) 16 D.. 1920 M. 

Chernaacko Daršė Lyons. UI. 
Pradžia 9 vai išryto . Įžanga 25c. 

Muzika A!exanders Jazz Band Prašome visus atsilankyti 

. ;JJIIIIIIIIIIIIIimHilIi!l!IIIISmilli!ll!IHI!imilllll!imilil!IIIIHII!lltlilUn!nnf!!!IIHiill!l 

, « 5 Dr. c. z. vezeiis i Didelis Balius 
I LIETITVIS DENTISTAS 

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

UT12 SO. ASHLAND AVENT7E| | 5 
arti 4 7-tos Gatvės 

Rongia 
V 

j II ..Draugyste Šv. Petronėlės.. | 
-* i = iiiiiiiiBiEfifiimeniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiifftiiiiifffintniiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiini = 
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kokius sn savimi turėjo 

PEAMATOMI PULKUS UŽ-
DERŽJIMAI PRANCŪ

ZIJOJE. 

tų, kurių nė pavardžių nepa
menu. Šitie ir pamirštieji as-

Gerb. "Draugo" Redakcija 
Meldžiu širdingai pranešti, į J 

kad pas mane randasi laiškai 
sekančioms ypatoms: 

Frank Urbonas, iš Bagamo-
lų, Viduklės parapijos. 

Stanislovas Bukas iš Žvirz-
dės, Namakšėių parapijos. 

Juozapas Tamošaitis iš Prat-
valku, N'amakšėių parapijos. 

Jonas Danis iš Namakšėių. 
Porslas Audus nuo Milkin-

tienės, paštas }?amakšeiai. 
John W. Dimsha, 

34.11 Emerald ave., 
Chieago, 111. 

Dr. M. T. STRK01/IS Į 
LIETl'VIS ; 

Gydytojas ir Chirurgas j 
Ofisas: 1757 W.47th St.. • 

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

Td . Boutcvard lftO l 
Ros. 2*14 W. 43rd Street 

« Tel. McKinley 263 

| Nedelioj, 16 Gegužio-May 1920 
| Šv. Juręio Parapijos Svet. 32 PI. ir Auburn Ave. 

fžanpa S.">c. Vpatai. i S Pradžia 6:30 vai. vakare 

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės, senus ir jaunus atsilan
kyti ant mušu didelio baliaus. Kurie atsilankysite, visi busite kuoge-
riausiai užganėdinti ir prisišoksite iki valinį. Muzika turėsime brolių 
Sarpaliu. KOMirKTAS. 

a », iĮiiiiufn!>M!i!!VMiiiif!;niĮiiiniiimiiiiiiiiHHiiiiiiiHiiiiiii!iiiiiiiiiimiiiiii(iiiiimiiiH 

Suareštuota* Kny Phillips, 
2865 Mel^ean ave., už vogimą 
automobiliu. 

. *CTI»ATI* S FABIJONAS 

A. PETRATIS & C0. 
MORTGAGE B A N K 

REAL. ESTATC-INS'JRANCE 

EBttrfEM AMERICAN BUREAU 
! fitane.'a l i n i j ų » Parduoda l-aivokort*> 

N O T A R I J t Š A S 
1241 U. teste*1 SNti. Ckicaf» IHiooia 

T f i . r » H O N t 0OULEVAMO 611 

Paryžius, cre<r. 12. — Pran-
f-nzijos žemdirbystės ekspertai 
pilnai jsitikinę. kad po javų 
pjūties per ištisus metus visa 
Prancūzija bus aprūpinta nuo-
.siva duona. Xe.< pramatomi 
javų užderėjimai tokie puikus, 
kokie senai Prancūzijoje yra 
buvo. * 

8IZNIERUI GARSINKITĖS 
^ D R A U G E . ^ 

Subatoj, Gegužio 15,1920 
Schoenhoffen Svet. Milwaakee ir Ashland Ave. 
Pradžia 7:30 vai. v«k. l/jinjra perkant nuo nerî j iftc. Prie dnrin 50c. 

Profrramas susidės iš solu, duetu ir choro. Kviečiame visus nuo
širdžiai atsilankyti. 

I/»ct R*bs. Cn. Sky. 2«» A. C. W. ei A. 

DIDŽIAUSIA Į jTgnąa KRAUTUVE nHicAsojE 

;r«4RL Qt^BN KONCBRTTNA 

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Musu krautuvė—viena ii didžiausin Cbicagoje 
PBidniviam*' nž žeraiansia kaina- ta:" k '•; ' 'a!;i rreansi. 

Mašir.t\iŲ la;šk^n-s d r;: k:} et. ir '"'••?•• ']r.~\ r.rs ^ra naujau
si w macis. U?irrk'<m v.sok:'.:? laikrodžius, ::,ed:;s. šliubi-
n*::s ir deimantai"*: c"a":iaf"r::r ;irtr,viška;« roknr lai? ir 
koncertinių ef-iansi-;. srmo'.ku msiškii ir prūsiška išdir-
bys'dn. Balalai^-. ci^an; ir fru :ku. kokių tik rrikia. Dir-
hrr"f T '•••k:-js /Vr.k!::s dranpj'stt-rr^s. ta:1;, rr.e laikrodžiUF ir 
rri-.::-.'.--:;i.l.>kiis. :n-*-:;:nr!'';i« ai.-akančiai 

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

Telefonas: P ROVER 73CS 

, 

http://retorr.cn-



