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METAI-V0L.V. No. 118 

Suimti Carranzos 
0 

Kabineto Nariai 
Pats Carranza pasprūdo 

i kalnus 
4 

KARĖS ĮSTATYMAI VEI
KIA BOLŠEVIKINĖJ 

RUSIJOJ. 

Įsakyta su paskuba dirbdinti 
karės medžiagą. 

PAIMTA NELAISVĖN KA
BINETO NARIAI. 

Carranza raitas pabėgo į 
kalnus. 

CARRANZA PASIĖMĘS 
DAUG PINIGŲ. 

EI Paso, Tex., geg. 17. — 
Vietos revoliucijonicrių val
džios agentas gavo žinių nuo 
gen, Obregono, kad revoliuci-
jonieriai nelaisvėn paėmę Car
ranzos kabineto narius, kurio 
su buvusio prezidentu bendrai 
veiki'- prieš revoliucionierius*. 

Kabineto nariai buvo aplei
dę Mexico Cit v drauge su Ca-
rranza. Dabar revoliucijonie-
riai juos pristato atgal sos-
tinėn. 

Revoliucijonieriams tekęs di
delis grobis. 

Mexico City,^eg. 17. — Mie
stelyj Jalapilla, Vera Cruz val
stijoj, revoliucijonieriai suėmė 
Carranzos žentą gen. Candido 
Aguilar, paskelbta čia oficija-
liai. 

Carranza su savo buriu pa
bėgdamas i kalnus su savimi 

Maskva, geg. 12 (suvėlinta). 
— Sulig centralio pildamojo 
sovietų komiteto įsakymo iš 
vakarykščios dienos, centrai i-
nėj ir Šiaurinėj Rusijoj, inė-
nms Archangelską, paskelbta 
karės padėtis. 

Provincijonaliams pildomie
ms sovietų komitetams duota 
pilnos teisės apsaugoti geležin
kelius, karės medžiaga ir įvai
rius karės sandėlius ir kontro
liuoti telegrafus ir telefonus. 

Visose karės medžiagos dir
btuvėse isakvta vesti darbas 
dienomis ir naktimis. 

Karės metų pildomieji komi
tetai autorizuoti naudoties ka
rės tribunalų teisėmis/ inėnms 
nepaklusnybei. 

l*o centralio sovietų komite
to įsakymu pasirašo Kalinin ir 

pasiėmė daugelį "vos tik padir
bdintų Meksikos pinigų. Bet 
didele kiekybe aukso ir sidabro 

V » 4. 

plytelių palikto traukiniuose. 
(ien. Obregono pranešime ly- j T a i . v i s a t o k o revoliucijonie-

giai pažymima, kad Carranza 
su buriu savo palydovu raitas 
pabėgės į kalnns. 

riams. 
A])leizdami traukinius Ca-

rranzistai juos padegė. Bet re-
CARRANZA PASISLĖPĖ, voliucijonieriams pavyko vei-

KALNUOSJS. 

EI Paso, Tex., geg. 17. — 
Cia revoliucionierių agentūro
je gauta žinių, kad Carranza 
jau kaipir buvęs atsidūręs į 

ikiai apgesinti liepsnas ir išgel
bėti daugelį sužeistų žmonių, 

'kurie buvo palikti vagonuose. 
Gen. Jacinto Travino, revo

liucionierių valdžios įgalioti
nis apsaugoti Carranza, jeigu 

Lėni n. i 

PAMESTA RANKINĖ 
GRANATA. 

revoliucionierių tinklus. Tik tas pasiduota, nuvyko mūšių 
stui jis visai netikėtai su nes- vieton, kuomet Carranza jau 
kaitlingu savo kareivių buriu.buvo pabėgės. 

Berlynas, geg. 17. — Esi in
ge ne, arti Stuttgarto, vienoj 
salėj buvo centro partijos su
sirinkimas. Ant pagrindų tarp 
kitų kalbėtojų buvo ir buvęs 
finansų ministeris Erzbergeri.-. 

Prakalbų metu į pagrindas 
pamesta rankinė granata. Pa
kelta baisi pasiauba. Sakoma, 
granata buvo taikoma į Erz-
bergerį. Sužeista keletas įmo
nių. 

prasilaužė per revoliucionie
rių eiles ir nudūmė į kalnus 
arti Oaeaca. 

Yra žinią, kad Carranza su 
600 jo kareivių suimtas. Bet 
tos žinios kol-kas nepatvirtin
tos. 

Pranešta, kad jaskui Car
ranza i kalnus pasileido revo
liucionierių bur'ai. Sakoma 
jie kame-nots pasivysią C;; r-
lanzą ir mėginsią paimti. 

Revoliucijonieriams visas 
\ argas, kad carranzistai su 
«iivim» turi daug kulkasvai-
džių. Su šitais pasekmingai ga 
Ii ginties. 

Iš Mexico City pranešama, 
kad gen. Obregon pasitrauk
siąs iš armijos, kuomet buriąs 
nuskirtas Meksikai provizijo-
nalis prezidentas. 

Didelis revoliucijonieriams 
grobis. 

Revoliucionierių kariuome
nė lig vakar dienos paėmė ne-, 
laisvėn 2,000 Carranzos karei
vių su 24 traukiniais, 4 anuo
tas, 200 kulkasvaidžių, vieną 
lėktuvą, daug amunicijos 
ir visą eilę automobilių. 

Gonzales pasitraukia iš lauko. 

Čia paskelbta, kad iš politi
kos lauko pasitraukia gen. Guo-
zales, kurs darbavosi už savo 
kandidatūrą į prezidentus. 

Jei tai]), tad gen. Obregonui 
tolesnįai niekas jau nestovės 
skersai kelio prezidencijalėj 
rinkimų kampanijoj. Nes gen. 
(ionziiles skaitėsi stiprus kan
didatas. • 

UNGARIJA SU PRIEVARTA 
PASIRAŠYS. v 

Paryžius, geg. 17. — Unga-
rijai padaryta taikos sutartis 
— labai skaudi, sako cia un-
garų taikos atstovybės nariai. 

Sako, taikos sutartį jie pat
virtinsią, nes Ungarija šiandie 
yra bejėgė ir ją. išnaujo gali 
užpulti tokia Rumunija, 

ANGLIJA ĮSIKRAUSTO 
BALTIJOS JURĖSNA. 

Londonas, geg. 17. — Yra 
žinių, kad Anglijos vyriausybė 
Baltijos jūrėse steigia opera-
cijinę karės laivyno stotį. 

VOKIETIJA ATŠAUKIA 
SAVU LAIVUS. 

Senatas Pravedė Taikos 
Rezoliuciją 

— N 
SENATAS NUBALSAVO 

BAIGTI KARC. 

Matyt, prezidentas nepatvir 
tins rezoliucijos. 

Washington, geg. 17. — Ši
tą Šeštadienį pagaliaus senatas 
St balsais didžiumos priėmė se
natoriaus Knoxo rezoliucija, 
sulig kurios, turi but pabaigta 
karė su Vokietija ir Austrija. 
Už rezoliuciją bal>avo 43 sena
toriai, prieš — 38. 

Šiandie šita rezoliucija bus 

ra pravedęs rezoliuciją tokiais 
pat principais. Tad jis neuž
truks apsidirbti ir su senato 
rezoliucija. 

Jei nepasipainios kokios 
nors nepaprastos kliūtys,' šios 
savaitės pabaigoje rezoliucija 
bus induota prezidentui Wilso-
nui. Bet yra daugiau kaip aiš
ku, kad prezidentas nepatvir
tins rezoliucijos. 

Rezoliucijoje be karės at
šaukimo pasakyta, kad atšau
kiami ir visi šalyj gyvuojanti 
karės mėto įstatymai ir nepa-

i -* 
paduota žemesniąjamkongreso 
butui.Šitas butas seniau jau y- ' prasti parėdymai. 

Berlynas, geg. 15. — Vokie
tijos vyr^v rybė paskelbė pa
rėdymą, kad visi vokiečių pre 
kybos garlaiviai sugryžtų na
mo iš svetimų uostų. Nes daug 
laivų reikaUi-ga naminei pre
kybai. 

KANONIZUOTA PALAI
MINTOJI JOANNA 

D' ARG. 

BOLŠEVIKAI SĮŲLO AR 
MISTICIJĄ JAPO

NIJAI. 

Vladivostokas, geg. 17. —Ir 
Irkucko pranešta, kad Busijos 
sovietu, valdžia pasiūlė Japo
nijai armistieiją. 

ATPIGINA PREKES 

Omaha, Neb., geg. 18. — vie
tos departamentinės krautuvės 
paskelbė, kad su vakar jos at
pigino 20 nuoš. visas parduo
damas žmonėms prekes. 

RYMAS, geg. 17. — Vakar 
čia šv. Petro bazilikoj šven
tasis Tėvas Benediktas Pen
kioliktasis kanonizavo palai
mintąją Joąnną d' Are, žino
mą Orleano Mergelę, prancū
zų tautos globėją. 

Pakėlimas šventųjų eilėn tos 
Mergelės įvyko su nepaprasto
mis iškilmėmis. 

Iškilmių metu bazilikoje bu
vo daugiau 60,000 žmonių. 
Prancūzijos respublika buvo 
atstovaujama ypatingosios mi
sijos. . 

Vienoj trubunoj buvo susi
rinkę 140 žmonių, artimesnių 
ir tolimesnių Šventosios Joan-
nos genčių. 

CHICAOOJE, 
BONAI PARĖJO! 

Kun. J. Žilius su p. J.. Biels-
kiu atvažiavo į Cbicago ir at
sivežė LK'tuvos Bonų. Geg. 1(5 
Town of Lake kolonijoje buvo 
jųdviejų prakalbos. P. Bielskio 
prakalba buvo karės turinio— 
daugiausia apie tai, kaip mūsų 
kariuomenė išvarė priešus iš 
Lietuvos. 

Gerb. kun. Žilius su papras 
ta energija ir intikrinimo jėga 
aiškino, kaip lietuviai šiuo 
laiku turi parodyti savo su
brendimą ir valstybinį susi
pratimą, neardydami kiti kitų 
darbo, nepriekabiaudami prie 
Lietuvos valdžios, nepasiten
kindami vientik puikių rezo
liucijų rašymu. Savo pastan
gas išgauti Lietuvai pripaži
nimą, pagelbėt jai organizuo-
ties—reitua remti darbu, šiuo 
laiku toks darbas yra Lais
vės Paskola. Skaitlingai susi
rinkusieji klausytojai nuošir
džiai pritarė tai kalbai. * 

Po prakalbų neliko laiko pa
dalinti Bonus, nes svetainę 
reikėjo kitiems užleisti. 

Bonai yra trejopi: už $50 
geltoni, už $100 žali ir už $500 
raudoni. Tos trys spalvos su
daro mūsų vėliavą; taigi, kas 
paskolintų Lietuvai $650, tai 
turėtų lietuviškąją vėliava iš 
pačiu Bonų. Rep. 

P. S.' Tokios pat prakalbos 
įvyko vakar ir Brkjgeporte. 

GEORGENAIĮVEIK? 
AZARBAIJANUS. 

Turkai kurstomi prieš krikš
čionis. 

Konstantinopolis, geg. 18. — 
^*er dešimtį dienų Georgia 
respublikos kariuomenė kovė
si su Azerbaijano totoriai*, 
katrie buvo užplūdę Georgią 
ir naikino kelių tiltus. 

Galų gale totoriai įveikti. 
Georgenni uždavė jiems didelį 
smūgį., 

Konstantinopolio dalyj, va
dinamoj Stambul, pasirodė 
turkų atsiliepimai antgalviais: 
"Musulmanai, ant Anatoli-
J08- >> 

Tol i a us pasakyta: 
"Dabar viskas jau aišku ir 

ko jųs laukiate. Matote^ kad 
krikščionys pradėjo veikimą 
prieš musulmanus. Kame jųs 
padedate savo viltį? Pakilkite 
ir pulkitės prieš priešininką." 

ŠVEICARIJA PRISIDĖS 
PRIE TAUTŲ SĄJUNGOS. 

Prasidėjo Kuriamasis 
Lietuvos Seimas 

(Kablegrariia iš Kauno, gauta per "Darbininką"). 

KAUNAS, geg. 16. - Prasidėjo čia 
Kuriamasis Lietuvos Seimas. Seimo 
pirmininkas STULGINSKAS; sekre
torius NATKEVIČIUS. 

Roman. 

Turkų Sultanas gal Apleis Sostą 
GAL BUS APLEISTAS 

TURKŲ SOSTAS. 

Sultanas, turbūt, protestuos 
prieš taikos sutartį. 

Referendumo pasekmės prie
lankios Sąjungai. 

Berne, Šveicarija, geg. -8. — 
Praeitą sekmadienį visoj Švei
carijoj pravesta* referendumas 
klausime, ar Šveicarija turi pri 
sidėti prie tautų sąjungos. Tai
gi Visi pilieėiai balsavo tuo 
klausimu. 

Nubalsuota prisidėti, nežiū
rint to, kai j) tai smarkiai buvo 
agituojama fnieš tautų sajun* 
gJJ. 

Konstantinopolis, geg. 17. — 
'kaip buvo ir laukta, čia taikos 
sutartis pakėlė didelį nusimini
mą. Sultano rūmuose įvyko 
susirinkimas sutarties klausi
me. Susirinkime paduota su
manymas sultanui abdikuoti, 
ty. apleisti sostą, jei talkinin
kai nenorėtų atmainyti savo 
nutarimo Trakijos ir Smirnos 

PATARIAMA ATSARGIAI 
APSIEITI SU ŽIBALU. 

Washington, geg. IR — Ša
lies kasyklų valdiškos raštinės 
direktorius Manning paskelbė 
perspėjimą, idant visoj šalyj 
kuoatsargiau ir taupiau butų 
apsieinama sų žibalu. Nes jei 
vartojimas žib^los tęsis tokioj 
proporcijoj, kaip kad šiandie, 
už dvidešimties metų Suv. Val
stijos neteks žibalo versmių, 
nes visos bus išnaudotos. 

Jau ir šiandie Suv. Valstijų 
žibalo laukuose išeikvota 40 
nuoš. žibalo. Palieka tik 60 
nuoš. Prie dabartinio vartoji
mo netruks išsekti ir likusis 
žibalas. Tuomet Suv. Valsti
joms prisieis žibalą gabenties 
iš svetimų šalių. 

SUSTOJA GELEŽINKE 
LIAIS VEIKIMAS. 

Reikalaujama sugrąžinti karės 
> meto patvarkymą. 

VVashington, geg. 17. — Blo
ga su šalies geležinkeliais. Kuo 
met po karės vyriausybė su
grąžino įprivatinėms kompani
joms geležinkelius, su tuo kom 
panijoms sugryžo ir visokie 
nepritekliai ir įvestoji betvar
kė. Pasirodė, kad geležinke
liams trūksta daugelio loko-
motivų, dar daugiaus reikalin
gų prekinių vagonų. 

Kompanijos buvo maniusios 
šiaip taip pasitvarkyti. Apsi
žiūrėta, kad tam tikslui trūks
ta pinigų. Prie tos nelaimės 
prisidėjo dar ir " switchmenų'' 
streikas. 

Šiandie ant geležinkelių įvy
ko jau krizis. Miestai prikimš
ti pilnai su neiškrautais vago
nais. Trūksta "switchmenų." 
Reikalingų naujų vagonų nėra 
kur gauti ant greitųjų. 

Tuo tarpu pramonininkai ir 
fabrikantai' reikalauja geležin
kelių patarnavimo. Geležinke
lių kompanijos negali reikala
vimų išpildyti, nes neturi rei
kiamų priemonių. 

Tad iš to ir pakyla krizis. 
Kad apsisaugoti blogesnių 

pasekmių, geležinkelių kompa
nijos jau kreipėsi Į tarpvalsti-
jinę prekybos komisiją, kad 
šita paimtų savo priežiuron 
geležinkelius. Nori, kad tuos 
patvarkytų taip, kaip yra buvę 
karės metu. 

Tarpvalstijinė komisija nu
sprendė apspręsti tą klausimą. 

mas, pirmu kartu istorijoje 
musulmanai butą palikti be ka
lifato. 

Visgi išreikšta viltis, kad už 
Turkiją užsistos visi mohome-
tanai, gyvenantieji Angelijos 
valdžioje. Gal jie privers An
glija sumodifikuoti sutartį. 

Trakijos gyventojai ginsis. 
Sulig taikos sutarties, visa 

Turkijai prigulinti Trakija, 
KSiiropoje, pavedama Graikijai. 
Pastaroji tau kraštan jau siun
čia kariuomenę. Nori okupuoti 
ir pasisavinti. 

Bet Trakijos gyventojai, ku
rių didžiuma yra turkai ir bul
garai, sutarė bendrai ginti sa
vo kraštą. 

Tam žygiui įsteigtas ir pla
čiai darbuojasi "Trakijos Ne
priklausomybės Komitetas." 
Komitetas organizuoja gink
luotus būrius, į kuriuos įstoja 
turkai ir bulgarai. 

Kaip turkai, taip bulgarai ir 
net dalis Trakijos graikų stovi 
už tai, jog Trakija turi prik
lausyti trakėnams, nežiūrint jų 
rasės, nei religijos skirtumų. 
Graikų okupavimas, sako, 
Graikijai butų pragaištis. 

Turkai atgavę artileriją. 

apskrieius. Kiekvienam aps-
krityj pirmiaus buvo stovyk
los turkų reguliarės armijose 

Kuomet buvo padaryta ar
misticiją, turkai savo arti'* 
ir amuniciją turėjo atidn.. 
talkininkams. 

Bet šiandie kaip artilerija, 
taip amunicija kažkuokiuo bū
du ir vėl patekusi turkams. 

Daug oficierių ir kareivių 
Trakijon atkeliauja iš Bulgari
jos. Turkai oficieriai eina į 
sodžius ir tenai organizuoja 
visus vyrus apsiginimo tiks
lais. reikale. 

Jei įvyktu sultano abdikayi* Teclmikaliai Trakija klauso 

Trakija padalinta į keturis neišvengtina 

Konstantinopolio valdžios. Bet 
sodžiai apturi visokias instruk
cijas tik nuo Adrianopolio ko
mendanto, Jafax Tayar. Šis 
tvirtina, jog Trakijos neprik
lausomybė bus paskelbta, kaip 
veikiai oficijaliai bus pranešta, 
kad Trakija turi okupuoti grai
kai. 

Sodiečiai dirbdina apkasus. 

Vienas korespondentas pasa
koja jis iš lėktuvo matęs, kaip 
-sodiečiai Trakijoje dirbdina 
apkasus, vietoje apdirbinėti 
žemę javams. 

Šiandie visą Trakiją valdo 
turkai.. Iš talkininkų atstovų 
yra tik keli prancūzų oficieriai 
Andrianopolyj. 

Reguliarė turkų armija Tra
kijoje gerai apginkluota ir iš
rengta. Aprūpinta naujomis 
uniformomis. Savanoriai dėvi 
valstiečių rūbus. Iš jų bus su
daryta skaitlinga armija. 

Visam krašte visokiausiomis 
priemonėmis varoma smarki Jb 
gitacija prieš graikus. 

Ekonominė Trakijos padėtis 
yra bloga. I r normaliais laikais 
siaučia vienas vargas. Pakilus 
gyventojams prieš graikus, pa
didės vargas ir badas. I r tas 

PAMAINĖ "GERtyANIA" 
STOVYKLĄ. 

Strassburgas, geg. 18. — Al-
zaso provincijoje viešpataujant 
vokiečiajns vietos universitete 
buvo pastatyta stovyla vardu 
" G e r m a n i ^ ' , reiškianti V o k i e ^ ^ n e p a ( l a r o m a n i e k o b l o j g 
tijos imperijos simbolą. 

Šiandie Alzasas sugryžęs 
prancūzų valdžion. Tad ta sto
vyla prašalinta. Vietoje anos 
bus pastatyta Šv. Joannos d* 
Are stovyla. Tuom darbuojasi 
patys studentai. Jie nukėlė ir 
"Germanią." 

KOVA UŽ SUTARTĮ — VIE
NA POLITIKA. 

Taip tvirtina prancūzai. 

Paryžius, Buvęs Prancūzijos 
ministeris Henry Fr'anklin 
uillon tvirtina, kad praii' 

jei Suv. Valstijose nesusitaiko
ma taikos sutarties klausime. 

Jis sako, kad toji ameriko
nų kova už taikos sutartį yra 
ne kas kita, kaip tik paprasta 
amerikonų priešrinkiminė po
litika. Tai paprasta partijų ko
va prieš rinkimus prezidento. 
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D R A U G A S Antradienis, gegužės 17 1920 

LIETUVIŲ KATALIKŲ D I E N R A Š T I ! 

"DRAUGAS" 
kasdieną Išskyrus nedėldienius. 

P R E N U M E R A T O S K A I N A : 
CHICAGOJ I R U Ž S I E N Y J E : 

Metams $9.00 
Puse i Metu • _ . . . . •,•_•.•»,«,».»». 8>AO 

BUV. VALST. 
Metams $6.00 
P a š e i Metu 3.00 

Prenumerata mokaat iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti' Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

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

Teleforfas McKlnley 6114 

Vice Prezidentas 
MarshalL 

Rymo dienraštis "Q^</rva-
tore Romano" labai gertS Su-

* vienyti] Valstijų įpročiu Sena-
1 to sesijas pradėti ir baigti 

malda. Taip buvo ir 26 vasa
rio 1920 m., kuomet Rev. Fer-
rest J . Prettyman kalbėjo 
maldą prasidedant Suvienytu 
Valstijų Senato pasėdžiams. 
Toje maldoje tapo paminėta 
mirtis įvykusi mus respublikos 
vice-prezidento šeimynoje. 

Dienraštis paaiškina, kad 
tai buvo mirtis jauno bernai
čio, kurį respublikos viee-pre-
z i d e n t a s b u v o p a s i s a v i n ę s . 

Viena karta p. Marsliall ir 
p - n i a M a r s h a l i e n ė l a n k ė s i p r i o 
glaudoje VVasbingtone, I). C. 
Ten jiedviem puolė į akis gra
žus ir geras vaikutis labai ne-

•mm 

turtingų tėvų, turinčių, labai 
didelę šeimyną. Būdami be
vaikiai ponas ir ponia Mar-

1 shall'iai sutarė pasisavinti tą 
vaikutį. Pasirodė, kad jis ka
talikas. Tėvai perleido viee-

_ prezidentui savo sūnelį, bet 
pastatė sąlygą, kad jis taptų 

Z užaugintas katalikiškai. Vice
prezidentas pats ir jo žmona 

-- yra protestantai, bet sąlygą 
priėmė, bernaitį pasisavino ii 
augino jį kaip tikrą savo sū
nų, tiktai rūpinosi, kad jis bu
tų kataliku. Vice-prezidentas 
net įtaisė savo pasavintajam 
sūnui škaplierinį niedalikėlį. 

Paprastai protestantai iu -
. mėgsta pagerbti Švenčiausios 

Marijos, skaitydami, kad tai 
y-a katalikystės žymė garbin
ti V. Jėzaus motiną. Teeiaus 
.valio mėnesije 1910 m. buvo 
Aii ciikiečių Motinų surinki

mas, jei ' neklystame, (Joki 
Star Mothers. Tame susirinki
me p. Marshall tarp kitko ši
taip kalbėjo: , 

"Šičia yra viena religija, 
kuri gerbia ir augština vieną 
špecijalį moteriškės tipą Šven 
čiausią Panelę. Man linksma 
mintyti apie ją kaipo apie 
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Dangaus Karalienę ir Įsikūni
jusio Žodžio.motiną. Aš nepri-

JĮ klausau prie tos Bažnyčios, 
bet man rodos, neįžeisiu nei vie 

1. ną sakydamas, kad katalikų 
jausmai imami dievišku žvilg
sniu padarė man įspūdžio žmo
gišku žvilgsniu. Marija mano 
mintims išrodo kaipo motiny
stės tipas visiems amžiams 
lygiai tada, kada motinos y-

«*•• ra priverstos matyti ir ken
tėti, kaip jų sunųs kenčia del 
teisybės ir žmonių naudos, 
kaip ir tada, kada jos mato 
-avo šnekius vaikelius užau
gant stipriais vyrais ir sto
jant į sunkią patarnavimo ir 
pasišventimo priedermę... Ma

rija, visų laikų pavyzdinga 
motina, papuošė, garbe aptei
kė ir pašventino visų amžių 
ir visų vietų motinystę. Bet 
ypatinga šventybe ji aptiekė 
tą motinystę, kuri nesipriešino 
ir buvo palanki tam, kad jos 
Sunūs savo augštam Ukslui 
pašvęstų savo gyvybę, savo 
turtą ir savo šventą garbę, 
idant tiktai įvyktų jo kilnu
sis idealas." 

Italų laikraštis išvertęs ir 
atspausdinęs tuos gražius mū
sų viee-prezidento žodžius už
baigia liūdna pastaba, kad se
noje Europoje šitoki katali
kiškų pažiūrų pagerbimai yra 
labai reti, ypač lupuose žmo
nių nebesančių jau katalikais. 

Mes nuo savęs pridėsime, 
kad Europoje diduma katali
kystės priešų yra atsimetėliai. 
Tų Širdys jau sugedo atme
tant tiesą. I r Europ. Yra gražių 
katalikystės pagerbimo pavyz
džių, bet jie paeina nuo žmonių 
gimusių ir augusių ne katali
kais, kaip p. Marsball. Jiems 
apostazija nesugadino širdies. 
Apostazija vadinasi atmetimas 
pažintos tiesos. 

Am. Liet. R. K. Kunigų Sąjungos 
Konstitucijos Projektas. 

i 

Iš Italijos Laikraščių 
L'Eeonomista d' Italia 8 ba

landžio 1920 m. padavė ilgą 
straipsnį "L'afi 'are di Kov-
no" , t. y. "Kauno Dalykas.' 
Straipsnis kalba apie liūdną 
nuotikį, buvusį 21 ir 22 vasario 
Kaune, kada tenai sukilo bol
ševiku sukurstvti kareiviai. T-
siskaičius į tą straipsnį maty
tis, kad jis parašytas labai 
prielankiai lietuviams. Dar a-
tydžiau skaitant pasirodo, kad 
autorius taip kalba apie minė
tąjį kareivių sukilimą, kaip 
kalbėtų-pati Lietuvos valdžia. 

Kaikurie sakiniai skamba lyg 
į a u žinomi. Taip ir yra ištik-
rųjų, nes straipsnis yra išvers 
tas iš lietuvių kalbos. Kaune 
išeina laikraštis ministru ka-
bineto oficijozas vadinamas 
"Lietuva" . " L 1 Economistad' 
I ta l ia" pasinaudojo to laikraš
čio straipsniu ir išvertė jį italų 
kalbom 

Tas dalykas dvilinkai mums 
malonus. Viena, jis rodo, kad 
jau yra dalykų verčiamų iš lie-
tuvių kalbos į italų kalbą. An
tra, matyt italai labai įtiki 
Lietuvos • valdžia, kad jos pa
žiūras savinasi. 

BAISUS PRIEŠAS. 

Kiekviena tauta, kiekviena 
valstija, o net ir organizacija 
turi savo prietelių ir priešų. 
Minėdami priešus, turime ome-
nėje žmones, bet yra priešų, 
kurie nėra žmonėmis, o yra 
baisiausiais priešais už žmones 
-priešus. 

Kuomet iš Rusijos grįžo de
legacijos atstovai, rašo Lietu
vos "La i svė , " tai vienas jų pa
pasakojo, girdėjęs iš pačių ko
misarų lupų tokį pasakymą 
apie dabartinės Rusijos vidaus 
padėtį: " P a s mus nėra kontr-
revoliucijos ir mes jos nebijo
me, Bet mus ėda utėlė ir jį, mus 
suės." Tai reiškia, kad bolševi
kiškoji tvarka neneša žmonėms 
gerovės, juos ėda didžiausias 

savo išsvajotą tvarką Rusijoje 
ir stengiasi ją palaikyti, bet 
aiškiai pradeda matyti, kad jau 
jiems gresia ekonominis suban-
krutijimas. Šie vaizdeliai turė
tų atidaryti akis ir darbininkų 
"globėjams," socijalistų va
dams ir patiems darbininkams. 

tojai, kad jam įvykus, kepti 
karveliai lėks jiems tiesiog j 
burnas, bet pasirodo, kad tų 
karvelių pradeda nepritekti net 
vadams, o darbininkams lieka 

Jau dešimts metų kaip gy
vuoja Kunigų Sąjunga. Jos 
konstituciją patvirtino a. a. 
Arkivyskupas J . E. Quigrcy 
2 rugpjūčio 1910 m. Nuo to 
laiko praėjo visa dešimtis 
metų, tečiaus tik pusė kuni
gų prisidėjo prie Sąjungos. 
Pasirodė aiškių ženklų, kad 
kita pusė neprisidės. Buffalo 
suvažiavimas išreiškė mintį, 
kad taptų sustatytas naujas 
konstitucijos projektas ir 
kad jį galėtų aptarti kunigai 
busiančiame suvažiavime Pi-
ttsburgbe. Naująjį projektą 
sustatė kunigai A. Maliaus-
kis ir P. Bučys. Jį čionai ir 
perspaudiname, praleisda
mi angliškąjį tekstą. 

I skyrius. Sąjungos Vardas 

1. Valdinis Sąjungos Vardas' 
skambės: "Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Kunigtj Sąjun
ga; angliškai: " t h e Lithuani-
an Roman-Catholic Priests 
Associaįion o t* America." 

II skyrius. Tikslas. 

2. Sąjungos apskritas tikslas: 
suvienyti visusLietuvius Rymo 
Katalikus Kunigus, gyvenan
čius Šiaurinės Amerikos Su
vienytose Valstijose ir Kana-j 
doje, kad pasidarbuotų vie
šiems reikalams. 

3. Ypatingi Sąjungos tikslai: 
a) vesti susižinojimus Ameri
kos lietuvių kat. kunigų vardu 
su katalikų organizacijomis 
Lietuvoje, ypač su Lietuvos 
vyskupais; b) šelpti ir platinti 
katalikišką spaudą ir literatu-
I^J, c) rūpintis viešaisiais, lietu
vių katalikų soči jai i<> veikimo 
reikalais Amerikoje. 

4. Nei Sąjunga, nei jos val-
dvba neturi teisės kištis į kle-
bonų priedermes ir į asmeni
nius knniirų reikalus, nei davi
nėti kunigams įsakymų. 

III skyrius. Nariai, jų prie
dermės ir teįsės. 

5. Sąjungos nariu gali būti 
kiekvienas lietuvis Rymo kata
likiškasis kunigas, esantis vie
nybėje BU Bažnyčia ir po savo 
vyskupo valdžia. 

6. Kiekvienas Sąjungos na
rys įstodamas įneša į Sąjungos 
iždą nemažiau kaip $5.00 ir 
kasinėtai deda narinės mokes-
ties ix> penkis dolierius. 

7. Narių teisės: a) dalyvauti 
ir turėti sprendžiamąjį balsą 
provincijų susirinkimuose, b) 
dalyvauti Visatiniame Susirin
kime, c) rinkti ir būti išrink
tam į valdybą, komisijas, ko
mitetus, delegatus į Visatinį 

tik mažas baltas vabalėlis, ku-
ris juos griaužia ir gali visiškai 
sUėsti. . > 

Darbininkams judėti reikia, 
pagerinimo būvio ieškoti rei
kia, organizuotis reikia, bet vi
sa tai reikia remti ne vien iš
svajotomis teorijomis, fcet ir 
praktikos prityrimu. Matoma, 
kad. patys socijalistai suskilo. 
Vieni jų yra daugiau praktiš
ki, kiti gryni teoretikai. Vieni 
atsižvelgia nors šiek tiek į žmo
nių jausmus ir mintis, į gyveni-

vargas. Socijalistai įvykdino mo aplinkybes ir jo bėgį, kiti 
nieko nežiūri, tik vykdo savo 
nepastovius planus. 

Darbininkams judant, papė-
dim savo judėjimo ir viso dar
bo reikia dėti krikščioniškus 
•principus. Gryna, beširdė revo
liucija, griovimas visko, neatsi
žvelgiant nei į Dievo įstaty-

Nors tikisi socijalizmo garbin- mus* nei į visų žmonių tekės, 
paprastai atneša ir patiems 
darbininkams ir kitiems žmo
nėms didelį vargą, kokis dabar 
griaužia Rusijos liauaj. 

VI K. 

Susirinkimą ir k. t., d) #auti 
spausdintą metinę Sąjungos 
apyskaitą, e) gauti, praneši
mus iš Lietuvos katalikų vys
kupų ir organizacija, kiek jų 
bus prisiunčiama valdybai be 
pažymėjimo neskelbti viešai. 

8. Kunigas neužsimokėjęs 
metinio įnešimo per du metu 
paliauja buvęs Sąjungos na
riu. Jei jis nori vėl juomi tap
ti, tai turi užmokėti įstojimo 
mokestį. , 

9. Jei-gu kuris Sąjungos na
rys kokiu nors būdu jai kenk
tų ar del kitokios svarbios prie
žasties taptų Sąjungai nepa
geidaujamas, tai Visatinis Su
sirinkimas balsų didžiuma ga
li jį iš Sąjungos prašalinti \ye 
jokio atlyginimo. 

IV skyrius. Sąjungos Turtas. 

10. Sąjungos turtas suside
da: iš įstojimo įnašų, metinių 
mokesčių, aukų, testamentinių 
palikimų ir kitų teisėtų šalti
nių. 

11. Nors Sąjungos fondas 
žymiai pasididintų, tečiau na
riai dalybų negaus, bet Visa
tiniam Susirinkimui paliks nu
tarti, kokius viešuosius reika
lus iš jo sušelpti. 

12. Jei Sąjunga pairtų, jos 
turtas tektų Šv. Kazimiero 
Seserims. 

V skyrius. Sąjungos narių 
surinkimai. 

13. Kadangi 'visųkunigų su
važiavimas į vieną vietą yra 
neįvykdomas, todėl Amerikos 
L i e t u v i ų K a t a l i k u B a ž n y č i a 
tampa padalinta į šešias pro
vincijas: 1 Bostono, I I Ne\v 
Yorko, III Scrantono, IV. Phi-
ladelpbijos, V Pittsbur^lio ir 
VI Chicagos. 

14. Kiekvienos provincijos 
kunigai visi suvažiuoja į vieną 
vietą du sykiu į metus apsvars
tytu Sąjungos ir Visuomenės 
reikalų. 

15. Provincijų suvažiavimų 
laiką pasiskiria sau pati pro
vincija. 

10. Provincijų susirinjumuo-
se pirmame pusmetyje tampa 
aprinkta kuopų valdyba, o ant
rame pusmetyje du delegatu į 
Visatinį Susirinkimą. 

17. Provincijų suvažiavimai 
apsvarsto iškilusius viešus ti
kybinius ir socijalius visosAme 
rikos lietuvių, ypatingai savo 
provincijos, reikalus ir prane
ša Centralei Valdybai savo nu-
tarimus. 

18. Visatinieji paprastieji 
Sąjungos Susirinkimai įvyksta 
sykį į metus vasaros laike, o 
nepaprastieji, jei būtinai rei-
ketų, gali įvykti ir tankiau. 
Šiuos sušaukia su Centro Val
dyba pasitaręs prezidentas. 

VI skyrius: Visuotinieji su
rinkimai. 

19. Į Visatiną Susirinkimą 
kviečia ir jam laiką paskiria 
Centralis Prezidentas. Pats 
surinkimas parenka vietą bu
siančiam susfri ūkimui. 

20. Į Visatinąjį Susirinki
mą suvažiuoja delegatai iš pro
vincijų su sprendžiamuoju bal
su. Nedelegatai gali dalyvauti 
tik su patariamuoju balsu. 

21. Visatinų Susirinkimų ti
kslas y ra : a) perkratinti fi
nansinį Sąjungos stovį, b) per
žiūrėti' jos padarytuosius tais 
metais darbus, c) spręsti kas 
lieka veikti toliau, d) išrinkti 
valdybą ir komisijas jei kokių 
reikėtų. 

(Pabaiga bus.). 

Mūsų Darbuote. 
» -

(Pabaiga) 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOsLOS 

BONUS 

Am. Liet. R. K. Federacijos 
Reikalu. 

Kadangi Am. Liet. R. K. 
Federacija ir Federacijos Ta
ryba yra viršiausios Anferikos 
lietuvių katalikų kulturiaės ir 
politinės įstaigos, vienijančios 
po savo vėliava visas Ameri
kos lietuvių katalikų centrali-
nes organizacijas, draugijas 
ir parapijas, 

Kadangi Federacija ir jos 
Taryba yra taipgi grynai de 
mokratinės įstaigos. Federaci
jos Tarybą sudaro pačių žmo
nių (Fed. skyrių) renkami ir 
centralinių organizacijų ski
riami atstovai, turintieji vi
suose Fed. Tarybos tarimuose 
lygų balsą. 

Kadangi Federacija ir jos 
Taryba pasirinko sau pareiga 
prižiūrėti Amerikos lietuvių 
katalikų politinę ir kultūrinę 
darbuotę ir aukas plaukian
čias įvairiems Lietuvos krikš
čioniškos pakraipos įstaigoms 
ir mūsų išeivijos reikalams, 

Todelei konferencija, užgir-
dama Federacijos tikslus ir 
obalsius, suranda būtinai rei
kalinga, kad visos Amerikos 
lietuvių katalikiškos draugijos: 
prisidėtų prie Federacijos ir 
tuojau sudarytų kolonijose Fe
deracijos skyrius, kurie išrink
tų atstovus į Federacijos Ta
rybą. Šiuomi ypač atkreipiama 
domė į Federaciją New Yorko 
apielinkių lietuvių katalikiš
kų draugijų, 'kurių labai ma
žai prie Federacijos priklau
so. 

Šią rezoliuciją nutarta pa
siųsti visoms lietuvių katalikų 
draugijoms New Yorko apy
linkėse, kurios prie Federaci
jos nepriklauso. 
Amerikos. Lietuviai Katalikai 

ir Tautos Fondas. 

Federacijos Tarybos narių ir 
danbuotojų, gyvenančių New 
Yorko apielinkėse, konferenci
ja, suprasdama ir atjausdama 
didelę Tautos Fondo varomo
jo darbo svarbą, pasižada nuo
širdžiausia remti Tautos Fon
dą jo pastangose surinkti kuo-
daugiausia aukų Amerikos lie
tuvių tarpe Lietuvos krikš
čioniškai akcijai: kultūros, po
litikos ir šelpimd reikalams. 

Šiuomi konferencija taipgi 
kviečia visus Amerikos lietu
vius katalikus stoti į talką 
Tautos Fondui su atnaujinto
mis pajėgomis ir per Tautos 
Fondą pagelbėti Lietuvos krik 
ščioniškos pakraipos žmonėms 
įsikurti didesnei Lietuvos 
naudai ir garbei gražius krikš
čioniškos kultūros rūmus, ku
rie butų stipriausia tvirtove 
apsiginti nuo lenkų ir kitų 
mūsų tautos priešų pastangų 
lietuvius pavergti. Konferenci
ja irgi užgiria Tautos Fondo 
sekcijos A. L. R. Kryžiaus 
Rėmėjų Draugijos gražų ir 
naudingą darbą, varomą Lie
tuvos labdaringuoju reikalu. 

Lietuvos Steigiamajam Seimui 

Per kraują, ašaras ir bėga-
lines kančias Lietuva iškovojo 
sau neprigulmybę. Jums, Ger
biamieji Seįmo Atstovai, ten
ka pirmutinė ir didžiausia gar
bė dėti pirmutinius pamatus 
nepriklausomai Lietuvos Vals
tybei. Nuo Jūsų pridera Lie
tuvos žmonių gerovė ir pačios 
tautos nepriklausoma -dalis. 

Amerikos lietuvių katalikų 
•darbuotojai New Yorko ir 
New Jersey .valstijų, susirin
kę, gegužio 5 d., š. ni. konfe-J panciakas. 
rencijon Brooklyne, N. Y., '. J . Tumąsonis, 
džiaugiasi tuomi istorišku iįvy-
kiu ir ^nuoširdžiai sveikinda

mi atstovus, trokšta, kad de
mokratinėje Lietuvos respu
blikoje butų: 

1. Pilna sąžinės laisvė vi
siems tikėjimams, lygios tei
sės visų tikėjimų žmonėms. 
Kad religijų autonomija vals
tybėje "eitų taisyklėmis sutai
sytomis ir surašytomis į teisė
tai .įvykusį konkordatą. 

2. Esant Lietuvoje didelei 
didžiumai tikinčiųjų, mokslas 
su religija privalo būti val
džios lėšomis. 

3. Jstatymų lygybė visiems 
piliečiams be skirtumo tau
tos, tikėjimo ir prigimties. 

4. Žodžio, spaudos, susirinki
mų, draugijų laisvė, jei tiks
las nėra priešingas valstybės 
įstatams. '; 

5. Ministerių kabinetas turi 
būti atsakomybėje Valstybės 
Tarybai. 

6. Lietuvos prezidentas ren
kamas slaptu balsavimu tik 
keturiems metams, jisai turi 
būti lietuvių kilmės. 

7. Dvarai įgytieji neteisėtu 
būdu turi būti konfiskuojami, 

/gi teisėtai įgytieji valdžios 
išperkami. # 

8. Viena šeimyna negali 
daugiau žemės valdyti, kaip 
50 dešimtinių. 

9. Miškai, didesnieji ežerai, 
geležinkeliai, telegrafai, tele
fonai ir paštas privalo būti 
valdžios nuosavybe. 

10. Kapitalo perviršis turi 
būti valdžios kontrolėje. 

11. Turi būti įvesta 8 vai. 
darbo diena. 

12. Vaikai bent iki 14 metų 
amžiaus priverstinai turi lan
kyti mokyklas. 

Konferenciją 10:30 vai. va
kare uždarė pirm. A. Staknys. 

A. Staknys 
Konferencijos pirmininkas. 

Jonas E. Karosais 
Konferencijos sekretorius. 
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Vyrv ir Moterų Rebų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Musųs i s tema Ir m o k y m o būdu jus 
trumpu laiku i šmoksi t* viso ama

to. 
Mes tur ime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, d e s i g n m g ir s iuvimo 
skyrius, kur k lekvieuas gauna geroa 
praktikos bes imokindamas . 

Visuose s iuvimo skyriuose mašinos 
varomos e lektros j iega. 

Kvieč iame kiekvieną ateiti bile ko« 
kiuo laiku, d iena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti Ir pasikalbėti del sąlygų. 

Pat terns daremos sul ig mieros, vi
sokio sti l iaus ir dydžio iš* bet kurioa 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F . Kasu teka, Vedėjas 
190 N. S T A T E 8TRITET, CHICAGO. 

K a m p a s Lake St.. ant 4 tų lubų 
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L. R KR £ . REIKALAIS 
MARŠRUTAS. 

Kun. J . Petraitis, L. S. Kr. 
Rėm. pirmininkas, dabartiniu 
laiku lankosi po Naująją An
gliją ir žada būti šiose vieto
se: 

Gegužio 14 Hudson, Mass. 
17 VVestfield, Mass. 
18 Holyoke, Mass. 
1-9 Nortliampton, 

Mass. , 
20 Pittsfield, Mass. 
24 Athol, Mass. 
25 Orange, Mass. 

26 Greenfielfr, Mass 
27 Gardner, Mass. 
28 Fitcliburg, Mass 
31 W. Lynn, Mass. 

Birželio 1 Nashua, N. H. 
2 Manchester, N. H. 

3 HaverhiTl, Mass. 
4 Meriden, Conn. 
8 Lewiston, Me. 
9 Rumford, Me. 
10 Naugatuck Conn 

Gautos Skrynios. 
Pereitoje savaitėje gautos 

skrynios iš tsekančių vietų: 
Chicago, 111. '(W. Pullman), 2 
skr., Mt. Carmel, Pa. 4 skr., 
Spring Valley, 111. 1 baks., 
Athol, Mass. 2 baks., AVorces-
ter, Mass. 1 feaks., Milwaukee, 
Wis. 1 baks., Homestead, Pa. 
2 baks. St, Clair, Pa. 1 baks. 

Viršminėtų lietuvių kolonijų 
prisiųstose skryniose buvo dau 
giausia kareiviams dovanos ir 
kai kuriose buvo sveteriai su 
pančiakomis. 

Ačiū tariame visiems prie tų 
dovanų prisidėjusiems ir mez-
gusioms kaip sveterius taip ir 

K 

j 
Prakt ikuoja 28 meta i 

Ofisas S148 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St., Chicago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vjr i škų , taipgi chro

niškų l igų 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da Vakare. 

Nedė l iomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Te le fonas Y arda 687 

1 ; • » » • » » • » » • • » » • • » » • • • » » » » ; . ; 

* Dr. M. T. STRKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 \V 47th St., 

(47 ir Wood g a t . ) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėl iomis 
9 Iki 12 rytais. 

Tel . Boulevard 160 
Res . 2914 W. 4$rd Street . 

Tel. McKinley 263 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dcntistas 

1O047 So. Mt fh igsn , A v erine 
w « m f a . ra. 

V ALAJVDOS: » Ucl » r t k v t . 

— — M 
Tai. Drover 704S 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTAS 

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

47 l t SO. A S H L A N D A V E K U E 
arti 47-tos Gatves 

Resid. »SS So. Ashland Blv . Chicago. 
Telefonas Havmarket S644 

DR. A. A. ROTU, 
R a s a s gydytojas i r chirurgas 
Spec ia l i s ta s Moterišku, Vyriškų 
Vaikų ir v i so chroniškų Ilgų 

Ofisas: S354 So. HaLsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9698 

VALANDAS; 10—11 ryto 1—S po 
pietų 7—8 vak. Nadeliomia 10—19 d. 

yy 

•>? 

v 
yy 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

Kamp. 49 Court 
Res . 1229 W. 49 Avenne 

Telefonas Cicero 8464 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LJLETL VI&KAI 

- » 

•M 

I 
Dr. i. L MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Raaelaade: 1WM 8*. Mlehlraa Are. 

TdeftMUM Pullman 841 Ir Pallmaa 8198 
ChicagoJ: 4515 So. Wood Btr. 

Tik Kstverss vakske noo 5:30 Iki 7sO0 
IelitMM Tsraa 788. 

456 Grand St v 
Brookiyn, N. Y. 

DR. S. NAIKIUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Ofisas Ir Gyvenimo riet* 
S252 So. Halstcd Str. 

Ant Viršaus Universal State B a n k 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po piotų: nuo 7 iki 9 vak 

Nedėl iomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Tardą t544 

L. 
i —n JOSEPH C. WOLON 

Jet4ivis Actvtkates 
19 *JO. LA KALLK 4 T R U C T t 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

nlrswie 9811 W. AJ-sui Atrast 
! Tai. RooksMll iAM 
! TTHTCaOO, TTJL,. 
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Daytono, g>erfo. kun. Cibulskis. 
Žmonių prakalbose buvo daug. 

Maudis. 

DETROIT , MICH. 
* 

Koncertas . 
• ___̂ __ _ 

Subatoje, gegužės 1 d. J . A. 
S. svetainėje L. Vyrių 79 kp. 
ehoro buvo labai r imtas i r įvai
rus koncertas. 

« 

Pirmiaus ia t rumpai i r vaiz
džiai apie lietuviškos dainos 
gražumą pakalbėjo muzikas A. 
Aleksis. Toliaus p rograma iš
pi ldyta sekančiai : 1) da inas 
"Vyč ių h i m n a s / ' " J a u slavai 
suk i lo" i r "Sėdž iu po lange
l iu ' ' puikiai išpildė choras. 

2) Solo " M e i l ė " ir " S e r e n a 
d a ' : gabiai atliko tenoras J . 
y aliukas. 

3) " B l u e Bell p o l k a " ant 
smuikos pusėtinai išpildė J . 
Gabrys. 

4) Da inas : " P l a u k i a sau lai
ve l i s" ir " P r i r o d i n o seni žmo
n ė s " skambiai padainavo mer
gaičių choras. 

5) Duetą: "Va l io v a l u ž ė " 
sutar t inai atliko J . Valiukas ir 
K. Gervilis. 

(5) Solo " I r ko-gi man norisi 
v e r k t i " ir " G a l e sodo ryma-
v o " jau t r ia i padainavo'merge
lė O. Jonikiutė. 

7) J )a inas : " V a i broli, bro
l i , " "Va l io da lge lė" i r " O i 
grybai , g r y b a i " šauniai užtrau
kė vyru kvartetas . 

8) Duetą : "La iminga bus 
mušu t a u t a " ir "Sk renda , le
kia mūsų m i n t i s " smagiai išpil
dė O. Jonikiutė ir J . Valiuto** 

9) Dainą 4"Neverkit pas ka
p ą " gerai atliko mišrus kvar
tetas, o "Dz ieduką" linksmai 
padainavo mergelė D. Gustai-
čiutė ir S. Stepulionis. 

10) Monologą " Ž i o t y s " la
bai juokingai atliko gabus hu
moristas K. Gervilis. 

11) Dainos: " Š ė r i a u žirge
lį ," " P a s ė j a u k a n a p ę , " " M e s 
grįšim t e n " ir Lietuvos himną 
energiškai išpildė e tanas . 

Pr ie uoliausiu dainininkų 
(apar t augščiau išvardintų) 
priskaitonia š iuos: Vijoniškiu-
tė, Daumantai tė , Stankieuė, 
Ju l i u t ė , Skambiutė, Janša i tė , 
Judickas, F . Stankus, Očikas, 
Tvarkunas ir daugel kitą. 

Keikia pripažint i , kad šis 
koncertas visapusiškai nusise
kė. Choras netik skaitlingas, 
bet ir gerai išlavintas. Šio kon
certo pasiklausyti žmonių atsi
lankė net perdaug. Gryno pelno 
liko apie $300.00. Pusę materi-
jalio laimikio choras paskyrė 
išleidimui naujų A. Aleksio, 
muzikos veikalų. Linkėtina, 
kad vyčių 79 kp. choras pana
šių koncertų surengtų kodau-
giausia. 

Voras. 

VALPARAISO, IND. 

CICERO, ILL. 

Pas ta ruo ju metu iš kaž-kur 
kilo mintis ir kalbos, buk Cice-
ros Lietuvos Laisvės paskola 
kaipir sustojus. Girdi, visai už
migo, nieko apie Įiaskola negir 
dėti. Gal kiek ir buvo snusterė
ta, bet tai niekis. Visados pasil
sėjus darbas sparčiau eina. 

(iegužės 9 d. po pietų Stoties 
Komitetas turėjo posėdį. Nu
ta r t a rengti prakalbas kun. 
Žiliui ir Dr. Bielskiui. Ši tas su
tar imas , be abejonės, pr iduos 
daug energijos kaip pirkėjams, 
ta ip ir pardavinėtojams. Čia 
niekas nemano, kad Cicero lik
tu paskutinėje vietoje. Ne, ne-
kuomet. Visiems žinoma, jog 
1 ':eero visuomet pasižymi savo 
darbuote, atlieka savo uždavi
nius. Cieeroje neliks lietuvio 
bei lietuvaitės, kurie paliks lie
pi rkę L. L. paskolos bonų. 

Pardavėjas . 

Valpara iso y r a plačiai pa
garsėjęs dideliu universitetu. 
Ypatingai t as universi tetas ge
rai y ra žinomas lietuviams, ka
dangi jame randas i nemažas 
burelįs lietuvių moksleivių. 

Apie to universiteto mokslei
vių darbuotę re ta i kada gali 
patėmyti laikraščiuose. Dėlei 
to kai kam gali rodyties, jog lie
tuvių moksleivių čia mažai yra, 
arba kad i r vra , nieko neveikia. 
Bet tikrybėje visai ki ta ip yra . 

Lietuviai* moksleiviai čia 
daug veikia kaip Bažnyčios, 
taip ir tėvynės, Lietuvos, la
bui, t iktai mažai į laikraščius 
rašo del to, kad laikas mokslei
viui, tankiausia, apr ibotas . J i s 
turi mokinties, o ne žinias laik
rašti n rašinėti . 

Valparaiso lietuviai mokslei
viai turi sutverę. L. R.-K. M. S. 
A. '2 kp., pr ie kurios priklauso 
visi katalikai moksleiviai, geri 
tėvynainiai. K a s sekmadienį 
kuopa laiko susirinkimus. 
Apar t susirinkimų, visuomet 
bu va pildoma pačių mokslei
viu programa, susidedanti, 
tankiausia, iš prakalbų, paskai
tų ir kitokių pamarginimų. 
Tuomi pačiu moksleiviai tur i 
progos lavintis iškalboje. 

Gegužės 9 d. kuopa surengė 
dideles prakalbas. Kalbėtojum 
buvo gerai visiems žinomas 
prof. kuu. P r . Bučys, " D r a u 
g o " redaktorius. 

Iilėjus kalbėtojui mokyklos 
kambarin, kur buvo rengiamos 
prakalbos, visi moksleiviai jį 
pagerbė atsistojimu ir gausiu 
rankų plojimu pasveikiną Po 
to gerb. kalbėtojas pasveikino 
visus moksleivius. 

Kuopos pirmininkas, N. Ry-
bokas, pers ta tė J . Pocių, pra
kalbų vedėją, kuris, p ra ta ręs 
kelius žodžius, pers ta tė gerb. 
proiVkun. P r . Bučį. 

J i s kalbėjo apie mokslą, kal
via mokslas ir jo vertę. Aiškiai, 
suprantamai aiškino, dėstė 
svarbiausius moksleiviui daly
kus. Visus moksleivius skatino 
siekti augštesnius mokslus ir 
užbaigus juos grįžti tėvynėn, 
Lietuvon i r ten darbuoties jos 
labui. 

Kalbėjo ir apie dabart inę 
Lietuvos padėtį, valdžią i r t t . 

Po prakalbos buvo duota ke
letas klausimsų, kuriuos rimtai 
ir aiškiai aišt ino-atsakinėjo. 
Nereikia nė sakyti, kad prakal
ba visiems patiko. Net laisva
maniai džiaugėsi išgirdę tokią 
Kalną. 

Po viskam, kada anksti buvo 
eiti į stotį, ta i gerb. prof. kun. 
P r. Bučys užėjo pas moksleivį 
J . Pocių, kur papasakojo daug 
da r mums nežinomų dalykų, I 
suteikė gerų patar imų, kurie il
gai pasiliks mūsų atmintyje. 

Gerb. prof. kun. P r . Bučio 
atsi lankymas i r r imta jo 
prakalba dideliai mus sustipri
no. Užtat, mes, moksleiviai, la
bai esame dėkingi gerb. prof. 
kun. P r . Bučiui. 

Moksleivis J . Zabulionis. 

HART, MICH. 

o 

Nelaimė lietuviui ūkininkui, 
Jonu i Bakanui . 

Subatoj , gegužės 8 d neži
nia iš kur užsidegė ūkininko 
J. Bakano kluonas, nuo to kitas 
kluonas, tvar ta i , kiaulininkai, 
vištininkai i r klėtis, kurioj 
buvo daug sėklai grudų. Sude 
gė daug šieno, daug bulvių, 
didelės kiaulės, vežimai, maši
nerijos ir visi padara i , kuriuos 
buvo naujai supirkęs apdirbi
mui 95 akerių žemės. Pa t s ūki
ninkas buvo laukuose—arė. 
Kada parbėgo jau per liepsną 
negalėjo priei t prie triobų ir 
nieko negalėjo gelbėt. Daugybė 
kaimynų subėgo gelbėti namus, 
neprileizdami liepsnos, kuri 
jau degino stogą. Bakanai vis
ką iš namų nešdami labai pa
vargo. Nuostolių padary ta ant 
$G,000.00. xVpdrausta buvo ant 
$3,000.00. 

Bakanai atvažiavo čia iš N. 
Dakotos, pirkosi labai gražius 
namus, kuriais jie pa tys ir sve
timi džiaugdavosi, taip-gi ir 
gražiu jo gyvenimu. Dabar vis
kas pavi r to į pelenus. P a t s Ba-
kanas y ra padorus žmogus, au
gina gražią šeimyną. 

Vietos lietuviai tą nelaimę 
labai apgailestauja. 

Har t Michigano Ūkininkai. 

R E I K A L I N G A UKININ 
KAMS PAGELBA. 

AKRON, OHIO. 

Gegužės 7, 8 i r 9 d. Šv. Pe t ro 
lietuvių parapijoje Akrone bu
vo Misijos, kur ias laikė Dayto
no lietuvių klebonas, gerb. kuu. 
M. Cibulskis. Žmonių gausiai 
ėjo prie velykinės išpažinties. 

Didelė padėka vietiniam kle
bonui už surengimą Misijų." 

Šiais metais, kaip ir 191 S. 
stoka ukėins samdytų darbiniu 
kų. E . T. Meredith, Agrikultū
ros Sekretorius, išleido atsi
šaukimą į miestuose gyvenan
čius vyrus, kolegijos studentus, 
ir kitus, kad praleistų vakaci-
jas dirbant ant ūkių, ypatingai 
kaipo pagelbininkai javų lau
kuose. 

Pr is iųst i raportai Fcdeial 
Depar tamentui nuo atstovų 
kožnoj valstijoj rodo, jog tik 
72% normalės pagelbos y ra 
šioj šalyje, praei tais metais 
buvo 84%. Šiais metais trūk
sta tiek pat , kiek truko dvejais 
metais atgal, kuomet dauguma 
vyru buvo pašaukta, kariuome
nėn. Stoka darbininkų, nepai
sant, jog algos 15 ir 25% dide
snės negu la ivo praei tai* me
tais. Je igu ūkių dalykų stovis 
nebus pata isytas , sumažinimas 
produkcijos bus naturalės pa
sekmės. Ta ip sako Agrikultū
ros Depar tamento pranešimas. 
Tas viskas sustabdys sumaži
nimą kainų. 

Šių metų auginimas nebus 
padidintas. Dauguma žemės 
bus var to ta del žolių ir kitų ja
vai, kas nereikalauja daug ap
dirbimo ; mažai rasis apdirbtos 
žemės. 

Sekretorius Meredith šau
kias pagelbon pramonininkus 
ir kolegijos studentus. P rašo jų 
praleist i vakacijas ant ūkių, 
palengvint dabart inį ūkių pa
dėjimą ir tokiu būdu kovoti su 
dabart ine brangenybe. Išlei
džiant tą atsišaukimą, žinoma, 
pradžioje, darbas nebus toks 
pasekmingas, sulyginant su pa
tyrusiais darbininkais, bet pa
sekmės buvo geros 1918 m., 
kuomet pramonininkai gelbėjo 
ūkininkams ir nėra abejonės, 
jog šiais metais darbas bus at
liktas gan pasekmingai. 

P-as Asher Hobson, asisten
tas Of£ice of F a r m Manage
ment, atstovavo -Suv. Valsti jų 
Agrikultūros Departamentą 
susirinkime National F a r m La-
bor konferencijoj, laikytoj 

išduotos, visi tie, kurie intere
suojasi tuo darbu, tegul rašo 
agrikultūros darbo direkto
riams, prie agrikultūros kolegi
jų, įvairiose valstijose. Tie di
rektoriai galės duot vardus 
agentų, kurie tur i pr i s ta ty t 
ūkininkams darbininkų. Tokiu 
būdu norintieji užsiimt ūkių 
darbu, galės susinešt su ūkinin
kais. 

Iš Connecticut ateina tokia 
žinia: Trūks ta daug darbinin
kų. Ūkės šioj valstijoj gali, du
ba r tinę alga, dar samdyt 3,500 
darbininkų. I š tų, 2,500 darbi
ninkai reikalingi tabako ir dar
žovių sekcijose del vasarinio 
darbo. 1,000 darbininkų reika
lingi del papras to darbo ir 
jiems prisieitų dirbt per metus. 
Sunku gaut dieninių darbinin
kų. Algos rodo 157c i r 25% pa
kėlimą. 

Iš Illinois: Sulig pranešimų 
dviejų atstovų, kurie tyrinėjo 
ūkių klausimą šioje valstijoje, 
ūkininkai Champaign County 
moka po $50.00 ir $60.00 j mė
nesį vedusiems ir nevedusiems 
vyrams, o De Kai b County mo
ka po $60.00 ir $70.00. Vis što
ką darbininkų. 

Iš Massachusetts: Cia ūkių 
darbininkų klausimas atrodo 
blogas. Konkurencija t a r p iš-
dirbystės, pramonės i r agrikul
tūros y ra smarki. Agrikultūros 
direktorius sako, jog dar trūk
sta 25% darbininkų. 

Iš Ohio: Akron, Youngstown 
ir Cleveland apylinkėse darbi
ninkų klausimas y ra pavojin
gas. Daugelis ūkininkų moka 
$100.00 į mėnesį darbininkams 
su privilegijomis. Mažai atsi
randa norinčiu dirbt už $75.00 
arba $80.00 į mėnesį. 

REIKALAUJA. 
REIKALINGI VYRAI I R MOTERįJ. 

Del lengvaus ir Švariaus fabriko 
darbo. Pri tyr imas nereikalingas. Mes 
jus išmokinsime. Gera proga pakili
mui. 

Tuc Jo*epk Jtlioka Company 
20 & Califomia Ave. 

Vaikas del pasiuntinystes. 8 vai. j 
dieną, puse dienos Subatomis, ge
ra mokestis. Pastovus Darbas Atsižau 
klte: 

/ Su i-s Emtaoidery Co. 
2748 Shcffield Avenuc. 

TAIEŠKO 
- Paieškau savo dėdės Petrą ir bro
lio Jono Petkų paėjančiu iš Kauno 
rędybos Tauragės apskričio Šilalės pa-
rap. šilu kaimo. Girdėjau kad gy
vena ir dirba mainose meldžiu atsi
šaukti tamstų a r kas apie juos žino
te meldžiu pranešti man o busiu la
bai dėkingas. 

K. PETKUS 
2008 W. 23 St. Chicago, 111. 

Paieškau savo švogeri Kazimiera ša 
palo paeina iš Kauno Redybos, Ra
seinių Apskričio, Laliu parapijos, 
Gailiu Kaimo. Pirmiau gyveno Ra-
cine, Wi«c., dabar nežinau kur gy
vena. Pasimatyti reikalinga del labai 
svarbių reikalų. 

Koz. živatka it.sk ic nė. 
712 \V. 19tli Placc Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
5 kambarių medinis namas, su 

Cementinių basementų, moderniškas, 
biskuti daugiau kaip % akro, ga
lima auginti daržoves, randasi arti 
Archer Ave. karų linijos, turi būti 
parduota greitai nes piningai reika
lingi. 

Slavic 
1315 W. 18 Street Chicago. 

FARMOS z ŪKĖS. 
Jau didžiumas net moto jo vilties 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo 'darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ką galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi fatmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų tur tas auga kasdien 
if mes turim linksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
iuamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farina bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
pa t inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus, 
bloga pačia taigi mes patarsim kur 
galima surasti l inksma vieta ugi Mi
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turt ingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turim Visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pr i t rūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai J' pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas*norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteisingu žmonių o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažjsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie Šv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kir ta komisija kur i jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 

tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

Parsiduoda Bučernė ir Grocerne, 
biznis labai yra gerai išdirbta, lie
tuvių apgyventoj vietoj, kas nupirks 
ta vietą bus labai dėkingas. Priežas
tis pardavimo savininkas išvažuoja 
Lietuvon. Atsišaukite greitu laiku. 

Joscph StrumskLs, 
Tol. Iltim IK »kk 4009 
183."> Wa bausiu Ave. 

ATONIC 
GĮTc-nasi! 

DELEGATAI | LIETUVĄ1 

l iet Amerikoniškas Rūbų Išdirbinio B-vės delegatų 
ir narių išleistuvių. 

VAKARAS 
Bus Subatoj, Gegužio 22,1920 

Liuosybes Svetainėj, 1822 Wabansia Ave. 
Pradžia lygiai kaip 7:30 vai. vakare 

Gardus užkandžiai švelnus gėrimai visiems uždyką 
Tikietus galima gauti pas bendrovės narius ir bend
rovės ofise 3249 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 611 
l 

Įžanga 50c. Ypatai. 

P o ra iš iu i neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumu* 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pa* visus aptlekoriua. 
mmBm*~ i I Į i w — v • • 

KODĖL MOKĖTI RANDAS? 
Jei Tamsia randavo j i namą, lai 

mokėdamas randas nupirki namą 
kitam. 

Nusipirkiie sau namą. 
Štai keletas bargenu: 

Mūrinis 2 augštų namas su ba-
sementu, du i'latai po šešis kam
barius $2,500.00 

2 augŠtų labai gražus mūrinis 
namas su vanomis. 40 pedij platus 
lotaa. Augštas bašementas $5,000.-
00. 

Gražioj vietoj mūrinis 3 augštų 
namas su mūriniu namų užpaka-
lije, Viso 4 pagyvenimai po 6 kam
barius. Abu namu už $7,500.00. 

Šitie namai turi būti parduoti 
greitai. 

Mes turime daug namu ant par
davimo. 

A. PETRATIS & CO. 
3249 S. Halsted St. Chicago. 

a DRAUGIJA" 
G a v o m e 4 " D r a u g i j o s " n u m e r i u s p o 2 n u m . v ienoje k n y g o j e 

Kaina vienos knygos $1.00. 
" D . aug i j a / ' g a u s i m e i r to l iau . K a s no r i t e , ga l i t e p a s m o s 
užsiprenumeruoti. 

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

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikrašt is 

"GANYTOJAS" 
redaguojamas prelato A. Dainbrauskos, padedant kun. M. Vait
kui. Laikraštis didumo 32 pus}. Jis talpins straipsnių iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytinj-religijinį 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 

1 
• 

• 
• 
• • • • 

i 
ii ŽVAIGŽDE" 
Eina syk | į mėnesį. Kaune. 

Šis laikraštis skiriamas katalikų dvasiškiems reikalams aprū
pinti: Iš paduotų nurodymų, kas bus jame rašoma matyti, kad 
bus labai jvairiaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. Re
daktorius kun. M. Vaitkus. 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 Šilingu 

Visus galite užsiprenumeruoti " D R A U G E " . 

Kas norite tiesiog su tų laikraščiu Administracija' susinešti tai 
tevartoja šį adresą: 

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

^lllllllllllllllllllitlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIimillilIlMUIIIIIIIIIUtilIlIlIimillllllllllllllllllllllJ 

I Pirmosios Komunijos, Dirmavones | 
ir Šliubo Dienos i s i 5 >«i vienos iš žymesniųjų ir atmini imu žmogaus 

S i v 
gyvenime dienų. Todėl nevienas nori turėti tų dienų 
kokį nors ženklą. 

S Mes tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus. 

tt minimu! 5 

mm X 

Pirmosios Komunijos . 15x9 coliu po 18c. 
| Dirmavones 14x8 colių po 10c- | 
I Šliubo 17x13 colių po 20c g 

$~ 

Gegužės 9 d. dr-ja Šv. Stanis
lovo surengė prakalbas . Kalbė- Kaušas City, balandžio 16 d. 
jo vietiniai: S. Kodavičia, M. 
Kerbelis i r A. Paleckis. Tar
pais deklemavo i r dainavo Ver-
telaitės ir B . Vertelis. 

Ant galo kalbėjo svečias iš 

Konferencija svarstė ūkių dar
bininkų klausimą pjovimo se
zone. 

Neužilgo bus išduotos tikres-

SV. ANTANO DRAUGIJA 
c-o Kaz. Daunoras 
Custer, Michigan. 

ISĘĘĘim 
Perkame ir parduodame na

mus ir t 'armas, . Parūpiname 
paspoittus, laivakartes, siunčia
me pinigus į Lietuva, Padaro
me visus legališkus dokumen
tus Amerikoj ir Lietuvoj. In
surance visose i'ormose, stoja
me į teismus už perkalbėtojus. 
John J. Zolp A. M. Barčus 

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. Chicago 
Tel. Yards 145 

nes intormacijos, bet paKoi ne- ^j^^^^^^^^g^g^^^a^^^į^^^^į^^ 

—s 
t 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kur gydo ligas vyrų moterių ir 

vaikų. 
i 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 I k i 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 28S0 

S i 

s 

Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau 10 egi., o kas tik 
vieną, tai tur i prisiųsti 5c. viršaus persiuntimui. 

Ant l>Lt:::...-*.NJ s į . - . . . ^ : u »>. .L . .a \.. u _~.^auicuLo .iJirm&voaėe 
istorija. 

Be to a n t paveikslų apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai t r 
pal ikta tuščios vietos, ku r galima užrašyti vardas, pavardė, vieta Ir 
laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
| 1800 W. 46th Str. Chicago, 111. 
JiiuiuiiiiHiiiiHiHNiHiiNmniuiNiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiil 
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ERNEST WEINER 
DRY GOOD5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mea duodame dvigubas nt«mp/*t 

Ketvergals Ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime gaunami. 

Visokie materijolai, vaikams drabu
žiai, ilebėe tr Jakutėa 

i 

Pluksnos 

79c 
Pluksnos 

79c 
PLUNKSNOS. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIilIlII 

. NAUJA ĮDOMI KNYGA! 

"Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj 
1918-1919 

Paraže r *l 
Kun. J. F. Jonaitis \ 

Kapelionas \ 
Kaina 25 Centai 

Joje telpa daug gražių ir įvairių aprašymų apie viso
kius karės laiku atsit ikimus, kokius patyrė pa t s auto
rius, dalyvaudamas toje karėje. r 

. . Galima ją gaut \ 

e " D R A U G E ' ' KNYGYNE 
| 1800 W. 46 Str. Chicago, ffliiMf I 
ifffllHllimilllllllltHHttHIHI»HMttlHHlllll«lim 
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E N G L A N D E R 
C O U C H - B E . D 

S o l d everywhete W £ ū m t t u r « 
« n d d e p a r a u e n i miasos 

http://it.sk


D R A U G A S Antradienis, gegužes 17 1020 

!•< 

CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES SUAREŠTUOTAS NUŽUDY
TO PLĖŠIKO SĖBRAS. 

Antradienis, gegužės 18 d., 
Šv. Venancjus. 

Trečiadienis, gegužės 19 d., 
Šv. Petras Celestinas. 

RUOŠIMĄSI REPUBLIKO 
NŲ KONVENCIJON. 

Staiga mirė plėšiko tėvas. 

Įš visų valstijų jau pasirink
ti delegatai. 

Šiandie Cbicagoje jau pra
dėtas tikras darbas ruošties 
republikonų partijos nacijona-
lėn konvencijom. Konvencija 
Įvyks ateinantį mėnesi Colise-
unie. 

Visose valstijose jau parin
kti delegatai Igaliottų aiškių
jų delegatų daugiausia tnri 
kandidatas gen. Wood. Paskui 
jį seka gubernatorius Lowden 
ir senatorius Johnson. 

Bet yra daugelis ir tokių 
delegatų, katrie nežinia kat
rai pusėn turės pasvirti. Ap
link tuos kandidatus nemažai 
turės pašokinėti kandidatų ko
mitetai. 

Konvencijos metu Chiėagon 
suvažiuos 'dešimtys tūkstančių 
žmonių, iš visos šalies, 
politikų. 

SENIS NORĖJO PASIDARY 
TI GALĄ. 

Jau buvo rašyta, kaip trau
kinio plėšikas Walton po apip
lėšimo pašto vagono ėjo į savo 
pagyvenimą, kaip jis nužudė 
pasipainiojusi poliomomj ir 
kaip paskui policija jį nuda-
gojo. 

Dabar pranešta, kad St. Jo-
sepli, Mo., suareštuotas AValt-
ono sėbras Diek Smytbe, 19 
metu. 

J is pasisakė s u plėšiku Wa-
Iton gyvenęs tuose pačiuose 
kambariuose. Jis ta naktį bu
vęs namie ir miegojęs, kuo
met apie 2:00 naktį YValton 
nukaitęs parbėgęs namo ir 
pranešęs, ką jis atlikęs. 

AValton tuomet jam davęs 
kiek pinigų ir liepęs bėgti. 
Gi pats pasilikęs kambariuo-
s? ir nusprendęs ginties m o 
policijos. 

Smythe pabėgęs. Bet jis ne
galėjęs išaiškinti, kodėl to ne
padaręs pats AValton, nes bu
vę laiko apleisti kambarius ir 
pabėgti. 

Plėšiko AValton tėvą- iš St. 
Josepli, Mo., su motinr kelia
vo Cbicagon paimti" savo >u-
naus lavoną. Kelionėje tėvas 
mirė iš susigriaužimo. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

LAB. SĄJ. DARBUOTĖ. 

Miehael McKeon, 68 metų, 
yra išauginęs 7 vaikus. Visi 
vaikai jau suaugę ir vedę. 

Seniui įsiskverbė galvon 
mintis, kad jis šiandie savo 
vaikams jau nereikalingas. 
Negalįs nieko jis jiems pagel
bėti ir tik esąs apsunkinimas. 
Tad verčiau pasidaryti galą. 

nei kibirkštėlės, jei jis tai pa 
gundai pasidavė. Nes nuėjo 
ant ežero kranto ir įšoko eže-
įan. 

Poliemonas laiku pastebėjo 
ir ištraukė senį iš šaltos nmii-
dvnės. 

PASISKUBINS PADIDINTI 
UŽMOKESTĮ GELEŽIN

KELIEČIAMS. 

Geležinkeliu darbo tarvba 
pradėjo savo sesijas Cbicago
je. Svarbiausia dorna atkrei
piama padidinti užmokestį ge
ležinkelių darbininkams. Nes 
be to visoj šalyj ant geležinke-Matvt, jame nebuvo doros 
lių gali pakilti streikas. 

KASŽIN AR TAS TIESA. 

Jaunimo' ' globėjimo sąjun
gos pirmininkė Mrs, Joseph 
T. Bo\ven viešai nusiskundė, 
kad Cbicago yra labai nešva
rus miestas moraliu atžvilgiu. 

Policijos viršininkai dabar 
tai poniai atkerta, kad ji ne
tiesą pasakojanti. Nes, sako 
viršininkas, Cbicago moraliu 
atžvilgiu esąs švariausias mie
stas visose Su v. Valstijose. 

Kasžin kiek yra tiesos tuo
se tvirtinimuose. 

PERDAUG RAUDONŲJŲ 
CHICAGOJE. 

Valstijos adjutantas gen. 
Dickson tvirtina, jog Cbicago
je esama 00,000 susiorganiza
vusių radikalų (raudonųjų), 
kurie darbuojasi nuversti ša
lies vyriausybę. 

Dickson sako, kad mūsų 
valdžios politikoje permažai 
esama patrijotizmo, perdaug 
apsileidimo. Kad tuo tarpu 
raudonieji visur varo savo 
praga i Š t i ngą propagamlą. 

Kuomet gi bus^ padidintas 
darbininkams užmokestis, pri
sieis surasti versmes, iš kurių 
geležinkelių kompanijos gautų 
reikalingo pelno. 

Nes reikia atsiminti, kad 
didesnės užmokestys turi pa-' 
liesti 2 milijonu darbininku. 
Padidintoms užmokestims rei
kia turėti daugiau milijardo 
dolerių per metus. 

KALBAMA APIE ATPIGI
MĄ CUKRAUS. 

Cbicagoje daug kalbama a-
pie atpigimą cukraus. Bet 
cukraus pirkliai praneša, kad 
atpigimo nereikia laukti dar 
šią savaitę arba sekančią. Pas
kiau gal kiek ir atpiksiąs ta
sai svarbus žmonėms produk
tas. 

PABĖGO 11 KALINIŲ. 

Iš Jolieto kalėjimo farmos 
pabėgo 11 kalinių, katrie liuo-
sai dirbo ir gyveno pasižadė
ję nebėgti iš farmos. Bet ne
išlaikė savo pasižadėjimo. . 

VIENNOS MOTERYS. 

P E T R A T I S S. F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

RE A L E S T A T E - I N S ' J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda L.aivokort*s 

N O T A H I J L Š A S 
1249 So Halsted Street. Chicago Illinois 

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

Vienna.—\Moterų organiza
cija, kuri vedė darbą maisto 
paskirstymo šiame badaujan
čiame mieste, yra vienintelė or
ganizacija, kuri turi tikros 
svarbos. 

"Fraunen HilfsaktionM gel
bėjimo draugijos, kurios buvo 
gerai organizuotos, atliko pUN 
kų darbą, kuomet turėjo mai
sto del paskyrimo, bet karei 
baigus, maisto nesirodo ir jos 
darbas buvo pertrauktas. Da
bar gauna maistą iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ir organi
zacija vėl stojo į darbą. 

Praeito mėnesio paskutine 
seredą Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje įvyko Lab. 
8ą,j. Centro mėnesinis susirin
kimas, kurin suvažiavo nemaža 
kuopų atstovu. 

Komisija gavimui leidimo 
pardavinėti valgomus ir geria
mus daiktus prie Šv. Kazimie
ro kapinių gegužės 30 d., t. y. 
kapinių lankymo dienoje, pra
nešė, kad gavo leidimą turėti 
dvi vieti. Tas vietas žadėjo už
imti Antra ir Penkta ir prisidė
ti Aštunta Kuopa iš Brighton 
Parko. Todėl prašau tų kuopų 
susižinoti viena su kita ir ben
drai veikti. 

Ženklelių parupinimo komi
sija pranešė, kad ženkleliai Ka
pinių dienai bus gatavi ir at
nešti sekant i n Centro susirinki 
man, kuris bus šio mėnesio 26 
dieną. Tame susirinkime bus 
galima gauti ir dėžučių aukoms 
rinkti. Visos kuopos prašomos 
išrinkti kodaugiausia aukų rin
kėjų. 

Prie to noriu tarti žodį ir 
plačiajai Chicagos lietuvių ka
talikų visuomenei, kad kiekvie
nas, kuris atsilankys į Šv. Ka
zimiero kapines, nepagailėtų 
aukos, nors 50c, įmesti dėžutėn 
našlaičių prieglaudos naudai. 
Tokiu galima bus surinkti kele
tas desvtkų dolierių, kurių šian
die Lab. Sąj. labai reikia. 

Patirta, kad daugelis žmonių 
netik neduoda nė mažiausios 
aukos, bet dar nemandagiai, ir 
negražiai, pasielgia su pačio
mis aukų rinkėjomis, pastum
dami jas į salį arba net kolio-
dami. Laikas jau butų susipra
sti ir paliauti būti nemanda
giais. 

Tikiu, kad šių metų kapų 
puošimo dienoje Lab. Sąj. tik
rai pasidžiaugs lietuvių duos-
numu. 

Be to tą dieną bus galima nu
sipirkti našlaičių prieglaudos 
namo bilietų po 100 dol. Kas 
nusipirks tokį bilietą, tas jau
sis atlikęs prakilnų darbą ir 
sulaukus senatvės, ar nelaimė
je, turės užtikrintą vietą. 

Prie to bus pardavinėjamos 
l.irygutės, kuriose yra aprašyta 
Lab. Sąj. nuveikti ir veikiami 
darbai ir kiek ji turi turto. Pa-
tarčia kiekvienam nusipirkti. 

Kad viskas, ką čia išdėjau, 
pavyktų, prašau visų Lab. Sąj. 
kuopų pasidarbuoti ir gerai 
prisirengti. A. Nausėda. 

IŠIKA1E Ufiy 
moliodijn, lahian sukrutėjo sa- • • • • • • • • • a S I I l H I I I S B l I B E E e U E I S I I I f • • • • • • • • • • • • 
lėje publika. O kada sudainavo 
"Ausk, močiutė, drobeles"; tai 
dainininkė priversta buvo at
kartoti ir po atkartojimo publi
ka norėjo, kad dar atkartotų ir 
dar, ir dar. > 
Per visą programą p-niai Po

cienei pijami pritarė p. Pocius. 
Be to jis dviejuose tarpuose 
artistiniai ant pijano išpildė du 
sunkiu dalyku. 

Publikos buvo neperdaugiau-
sia. Chicagos lietuviams, kurie 
be paliovos yra varginami pa
prastuose vakaruose, ar baliuo-. 
se, pravartu butų lankyti to
kius koncertus, kur tikrai gali 
pasotinti savo sielą ir kupinas 
įspūdžių/grįžti prie rytojaus 
darbų. 

Šis p-nios Pocienės koncer
tas, tikiu, nepaskutinis. Kituo
se koncertuose, gal, ir progra
moje bus daugiau lietuviškų 
dainų Sparnas. 

_ AR RENGIES Į KON
CERTĄ? 

P-IOS POCIENĖS KON 
CERTAS. 

Nedėlioj, geg. 16 d. Kimball 
salėje (vidurmiestyje) p-nia 
Ona Pocienė davė pirmąjį savo 
koncertą. Keturiais išėjimais 
ant scenos ji sudainavo ketu-_ 
riolika dainų, tarpe kurių buvo 
keturios lietuviškos p. A. Po
ciaus kompozicijos. Programa 
atlikta gražiai, puikiai. 
Lygios p-niai O. Pocienei dai

nininkės, ar dainininko, kuri 
turėtų tokį stiprų ir gerai iš
lavintą balsą, taip sutvarkytą 
kvėpavimą ir veido išraišką dai 
nuojant ar liūdną, ar linksmą, 
ar ilgėj imos dainą, Amerikos 
lietuviai neturi. Ponia Pocienė, 
galima sakyti, yra Amerikos 
lietuvių dainininkių šampionas. 
Gaila tik, kad mūsų daininin
kėms reikia naudotis svetimųjų 
repertuaru. Lietuviams lietu
viška daina didesnį daro įspū
dį, labiau kutena jausmus. Ši
tas dalykas aiškiai buvo galima 
pastebėti šitame p. O. Pocienės 
koncerte, nes kada programo 
viduryje uždainavo lietuvišką 
dainą (p. Pociaus kompozici
ją) , tuoj, pakutenta lietuviška 

P-as Justinas Kudirka, įžy
mus Cbicagos lietuvių daini
ninkas, - išvažiuoja Italijon 
baigti pasaulinę dainavimo mo 
kyklą. Būdamas Cbicagoje ne-
sykį pasirodė lietuvių sureng
tuose koncertuose ir kiekvieną 
syki gi nauju pliusu. 

Gegužės 30 i ' Pilsen'o Au
ditorium salėje yra rengiamas 
koncertas, kuriame, apart kitų 
žinomų Cbicagos dainininkių 
ir dainininkų, .p-as Kudirka 
žada išpildyti įžymių kom
pozitorių sunkius tvarinius. 
Su tuo koncertu p. Kudirka 
atsisveikins su Chicaga ir, 
gal, gražaus jo balso daugiau 
nebegirdėsi m. 

Mylintieji dainą turėtų iš-
anksto pasirūpinti bilietą.Nors 
iki koncertui dar vra su-
virš dvi savaiti, bet pusė bi
lietų jau parduota. Laukian
tieji paskutinės dienos gali ne
tekti, nes visos sėdvnės eina 

7 «s 

po mimerais. Cė. 
RED. ATSAKYMAI. 

Tūkstančiai žmonių 
tą sako apie 

Peoples Stock Yards State Bank 
Kampas 47th ir Ashland Avenue 

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos 

Ji yra State Bank po kontrole ir Priežiūra lllinojaus Valstijos 

Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolierių. 

Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taip sakant "vyrai sto- B 

vinti užpakalij bankos" ir vyrai turtingi ir su dideliu biznio prity-

(V* ' 

: 

rimu. 

Šiu vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonu Dolierių. 

>+~m 

Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos 
Cook Pavietas ir 26,000 darbininku turi 

savo pinigus pasidėję šiame Banke. 
ii 

Telepbone: Yards 6492 

Lab. dr<os valdybai, Wor-
cesteryj, Massl Pranešima, a-
pie dr-jos susirinkime negalė
jom patalpinti dėlto, kad per-
vėlai jį gavome. 

KUR BIEDNIAUSI DUODA. 

AKUŠERKA 
> ,sa^^^^į>„ .vSS^i^^'*-, o t f ^ 

Budapeštas.—Amerikos Rau
donasis Kryžiaus įvedė nauja 
tvarkę Budapešte kaslink pa
dalinimo maisto. Čia vargin
giausi žmonės, suprasdami sa
vo reikalavimus, atlieka ta, dar
bą. Tarp tų biednųjų atsiranda 
daugelis, kurie seniau buvo 
turtingi. 

A. f A. 
M. MARCELIENĖ 

Paėjo iš Beinoraičių, Kau
no Rėdybos, Šyiekšnos para
pijos. Mirė panedėlyj, ge
gužės 10 dieną po sunkios 
operacijos. Amerikoje išgy
veno 15 metų su vyru Juo
zapu Margeliu išgyveno 14 
metų. 

Laidotuvės atsibuvo pėtny-
čioj, 14 gegužės 1920 m. Baž
nyčioje Šv. Petro ir Povilo, 
Grand Rapids, Mich. 

Buvo tai moteris gera ka
talikė ir prigulėjo prie ka
talikiškų darugijų kaip tai: 
Šv. Ražančiaus, Moterų Są
jungos ir daugel kitų. Pali
ko nuliūdime Tyrą Juozapą 
Margelį ("Draugo" Agentą) 
ir dvi seserį ir daugeli gimi
nių. Buvo tai pavyzdinga 
moteris, nuo giminių ir pa
žįstamų mylima ir godojama. 

Tebūna jai lengva šventa 
žemelė. Parapijonas. 

A. SHUSHO * 
Turiu patyrimą 

moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos. 

3255 So. Halsted St., Chicago, 111. 
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PASPOHTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Raltlc Consultatlon Buronu, Inc. 
:tr> So. Dcarborn St. Chicago. 

I toom 206 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgbii otreet 

CHICAGO, EbliUrOlS 
Telefoną* Tardą 6083 

Valandos: — 8 lkl 11 Iš ryto; 
6 po pietų iki 8 rak. Nadėllo-
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare. 

— * 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 *S. WOOD STREET 

726 \\. 18th STKEET 
CHICAGO. 

McKinley 4320 
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Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty]: 

29 South La Salle Street 
Kamharis 324 

Tel. Centrai 0390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4681 
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S. D, LACHAWICZ 
Liet u vys Grahortus patarnauju, laido-

tuvėse ko plniausia. Reikale meldžiu at-
slAaukti, o mano darbu busite uiK&nddiutt 

2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 
Tel. Ganai 1199. 
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L Paskolos Bonų Reikale 
RENGIA 

North Sides Kolonija 
Utarninke, Gegužio 18,1920 

ŠV. MYKOLO PARAPIJOS SVET. 
1644 Wabansia Ave. 

Pradžia 8:00 vai. vakare 
i 
1 
'ii 

Ė 

Atvažiuos L. Misija 
Kalbės Kun. J. žilius ir kiti 
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GERBIAMIEJI! 
Kam rupi Tėvynės gerovė ir liuosybė, lai atsilanko 

ant šių prakalbų. Išgirsite daug ką naujo ir žingeidaus 
apie dabartinį Lietuvos stovį. 

Prie to? atvež L. Misija Paskolos bonus. Koskaitlin-
gi ausiai atsilankykite. • 

Kviečia Rengėjai. 
įsg^^t - - -•^jgggsį" -"-^^^m*' 
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^v NAUJA KNYGA 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Parašė: Kun. Pr. tfttčys 

Išleista Katalikų Spaudos Draugijos lėšomis. 
Štai trumpas turinys , 

I. žmogaus Kilmė 
II . žmonių Veislės 
I I I . Dūšia 

IV. Moteris 
V. Žmogus Dievo Paveikslas 
VI. šv. Raštas ir Mok. apie žmogų. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės* 
tytas. 

Nerašome pagyrimų, nes pats tūriais rodo jos didelę vertę. 
Verta kiekvienam Įsigyti, KAINA SOc. 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, UI. 
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