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Carranza Niekur Nesu 
randamas

GEORGENAI ĮVEIKĘ 
AZARBAIJANUS.

Turkai kurstomi prieš krikš
čionis.

I
PATARIAMA ATSARGIAI 
APSIEITI SU ŽIBALU.

UŽPULTAS IR PAŠAUTAS 
DARBININKŲ VADAS.

Paimtas grobis gabenamas 
sostiTi^’n

CARRANZA PRAŽUVO 
KALNUOSE.

Matyt. mėgins pasiekti kokį 
nors uostą.

Cruz. geg. 18 — Ca- 
nieknr nesurandamas.

Jo 
sulaikyti

Vera 
rranza 
Taškui jį į kalnus {išsileido sti
prios revol iucijonierią spėkos. 
Bot ligšiol nesurandami nei 
pėdsakiai.

Gan. Medina iš čia iškeliavo 
Inter-Oeeanic geležinkeliu, 
kelionės tikslas
Carranzą, jei tasai iš kalnų 
mėgintą ineiti Vera Cruz val
stijom

Čia nuomonianjama, kad Ca
rranza niekur kitur negalės pa
bėgti, kaip tik ineiti šiton vals-' 
tijon. .

Iš nelaisvės stovyklos pabėgo 
andai suimtas Carranzos žen
tas, gen. Candido Aguilar.

Matyt, ir jis nudūmė į kai 
nūs, norėdamas susijungti su 
savo uošviu.

. . ■ ■■ ---
Grobis gabenamas sostinėm

EI Paso. geg. 18. —- Revo- 
liucijonierią agentams čia pra
nešta patvirtinančią žinių apie 
paėmimą dvidešimts keturią 
Carranzos traukinių su didele 
kiekyta* pinigą ir visokių daik
tą au valdiškais dokumentais, 
kokius jis buvo pasiėmęs su sa
vimi, aplrizdamas sostinę.

Daliar tas visas grobis gali
namas atgal Meksikos sostinėm 

Tarpe knikurią valstiją iš
imojo pradėtas susisiekimas 
geležinkeliais.

Sostinėn sutra ūkiama žymus 
skaitlius revoliucijonierių ka
riuomenės.

-T

PRANCŪZIJOJE BALSAVI
MO TEISES TURĖS IR 

VAIKAI.

Tuo tikslu parlamentan 
duota biliuB.

Paryžius, geg. 18. — Pran
cūzijos parlamentas šiandie 
atnuujino savo sesiją. Tarpe 
kitą indąmybią parlamentui 
IMiduota .sumanymas (bilius) 
rinkimą metu leisti hnlsuoti 
hr vyrą ir moterų dar ir vai- 
ktim«.

Sumanymas paremtas prin
cipu, kad Prancūzijoje kiek
vienas pilietis ar pilietė, ar 
jis butą rcna--, ar jaunas, tu
ri turėti luil.sanmo teises ir 
savo balsai* prisidėti prie rin
kimą. ,

žymi dalis atstovą sutinka 
su tuo sumanymu.

pa

duoda savo balsus per tėvą 
ariat motiną, šeimyna, saky
sime, susidedanti iš tėvo, mo
tinos ir keturią vaiką turi tu
rėti 6 halsus. Rinkimą dieno
je tėvas eina bil.-avimo vieton 
ir l*nsi paduoda G habffia, ty.

• I

Pramatoma taika Meksikoje.

Washington, geg. 18. — 
Kuomet iš politikinio Meksikos 
sūkurio pasitraukė gen. Gonza- 
los, čia aiškiai suprantama, 
kad revoliucijnnierią valiai no
ri Meksikai taikos ir gerovės.

Reiškia, vadai dėl šalies ge
rovės ima kiti kitiems nusileis
ti, ka<l tik kuuveikiaus patvar
kyti nuteriotą ša)j.

Iš Meksikos sostinės čia gau
ta plačią informaciją apie visą 
padėtį toj šalyj ir apie visus re 
voliurijonierią žygius.

Gegužės 24 dieną susirenka 
sušauktas Meksikos kongresas, 
kuris paskirs provizijonalį 
prezidentą.

Konstantinopolis, geg. 18. — 
Per dešimtį dienų Georgia 
respublikos kariuomenė kovė
si su Azerhaijano totoriais, 
puiriu buvo AUpludę 
ir naikino kelią tiltus.

Galų gale totoriai įveikti. 
Georgcnni uždavė jiem* didelį 
smūgį.

Konstantinopolio dalyj, va
dinamoj Stambu!, jinsirodė 
turkų atsiliepimai antgnlviais: 
“M usnį įritinai, ant Anatoli-; 
• , oJOS*

Tolinus pasakyta:
“Dalmr viskas jau aišku ir 

ko jąs laukiate. Matote, kad 
krikščionys pradėjo veikimą 
prieš musui manus. Kame jąs 
padedate savo viltį! Pakilkite 
ir pulkitės prieš priešininką.”

ŠVEICARIJA PRISIDĖS 
PRIE TAUTŲ SĄJUNGOS.

Tą dieną bus surengtos so- 
j etinėje didelės manifestacijos, 
kuriose, sakoma, dalyvaus de
šimtys tūkstančių žmonių.

įvyks ir kariuomenės paru
davimas.

Revoliucijonierią valdžia pa
informavo visą Meksikos dip
lomatinį korpusą, kad į penkio- 
liką dieną jis pripažintą naują 
valdžią, atsisakyt lamas seno
sios.

I
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Referendumo pasekmės prie
lankios Sąjungai.

Washingtcn, geg. 18. •— An- 
lies kasyklų valdiškos raštinės 
direktorius Mniining jiaskelbė 
]MTs]M'‘jimą, idant visoj šalyj 
kuoatsnrgtau ir taupiau butų 
apsieinama ru žibalu. Nes jei 

Į vartojimas žilialus tęsis tokioj 
(proporcijoj, kaip kiui ėiuudiu, 
už dvidešimties metų Suv. Val- 
jdijos neteks žibalo versmių, 
nes rišo* bus išnaudotos.

Jau ir šiandie Suv. Valstijų 
žibalo taukuose išeikvota 40 
nuoš, žibalo. Palieka tik 60 
nuoš. Prie dabartinio vartoji- 
įnn netruks išsekti ir likusia 
žibalas. Tuomet Suv. Valsti
joms prisieis žibalą gabenties 
iš svetimų šalių.

—4------PAMAINĖ 5“GERMANIA" 
STOVYKLA. '

-------
Strassburgts, geg. 18. — Al- 

zaso praviucijfije viešpataujant1 
vokiečiams vietos universiteto ‘ 
buvo pastatyta stovyln vardu 
‘•<;< rinaiiiu’’,jreiškiaiiti Vokie 

jtijos ini|>erijds simbolą.
šiandie Alznsas sugrvžęs 

prancūzą valdžion. Tad ta sto- 
vyla prašalinta. Vietoje anos 
bus pastatyta šv. Joannos d’ 
Are stovyla. Tuom darbuojasi 
patys studentai. J><‘ nukėlė ir 
“Germaniu.”

Jan perdaug to ChicagaL

■
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Vakar vakare užpultas ir ]mi 
vojingni/pnšauta* .lobu Kikul- 
ski, stoekvardą darbo tarybos 
pirmininkas ir darbininką or
ganizatorius.

Paimtas ligoninėn, Suvaryta 
jin dvi kulipkos. Sakoma, vie
na kulipka užkabinu-i plau
čius.

Pašautas Kikul.-ki (Milicijai 
nurodė savo priešininku*.

Kikulski pirm kelią savai
čių smarkiai susikivirčijo su 
kitais darbininką vadais Chi
cagos Darbo Federacijos susi
rinki urnose. Nesutikimai paki
lo dėl pinigų.

*Jei jo priešininkai neturėjo 
kitokių argumentą, kaip tik 
užpulti su nužudymo tikslu, 
reiškiu jie yra kalti.

Jau |H*rdaug tų galvažndy- 
biu lurpe darbininką vadų.

KALBAMA APIE 30 MILI 
JARDŲ DOL. ATLYGINIMĄ.

Prasidėjo Kuriamasis
Lietuvos Seimas

(Kablegrama iš Kauno, gauta per “Darbininką").

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

Roman.

Japonai Pasiketinę Apleisti

Pabėgo j Suv. Valstijas.

San Francisco. Cal., geg. 18. 
J Suv. Valstijas pailgo Žemu
tinės Californios pietinio aps
kričio gubernatorius gen. Ma- 
nuel Mėžta.

Apie tą čia gavo žinią Mek-! pigino 20 nuok visas parduo 
sikos revoliucijonierią agentas j<lainaa žmonėms prekes. 
Teodoro Frecieres.

Sakoma, gubernatorius Mėž
ta su savimi pasiėmęs ir $20.- 
000 iš valstijos fondo.

Berne, Šveicarija, geg. -S. — 
Prfedtą sekmadienį visoj Švei
carijoj pravestas referendumas 
klausinio, ar Šveicarija turi pri 
aidėti prie tauLą.>ąjuugus,.Tai-< - ------------
gi visi piliečiai balsavo tuo KOVA UŽ SUTARTĮ — VIE 
klausiniu.

Nuhataiiotn prisidėti, nežiū
rint to, kaip tai smarkiai buvo 
agituojama prieš tautą sąjun
gą-

NA POLITIKA.

Taip tvirtina prancūzai.

ATPIGINA PREKES

Omalia, Neb., geg. 18. — vie
tos departamentinės krautuvės 
paakeliiė, kad su vnknr jos at-

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

Paryžius. Buvęs Prancūzijos 
iministeris llenrv Franklin Ho- •
1 uillon tvirtina, knd prancu- 
zams nepadaroma nieko bloga, 
jei Suv. Valstijose nesiisitaiko- 
nia taikos sutarties klausime.

Jis sako, kud toji ameriko
nų kova už taikos sutartį yra 
ne kas kita, kaip tik ]>aprasta 
amerikonų jiriešrinkiminė js>- 
litika. Tni )iaprasta partiją ko
va prieš rinkimus prezidento.

Atidėta konferencija mieste 
Spa.

Paryžius, geg. 18. — Pran
cūzijos ir Anglijos ministorią 
pinui ninku turėjo konferenci
ją mieste llytbe, Anglijoje.

Niekas negali pasakyti apie 
konferencijos pasekmes. Tik 
yra Žinoma, kad rengiama su 
vokiečiai> lumferencijn mies
to Spa atidėta ligi birž. 21 d.

Kitokiuose khiiisitmmse spė
jimų yra visokiausių.

Pav., tvirtinama* jog prem
jeru sutikusiu, knd Vokietija 
išmokėtą atlyginimo 120 mi
lijardų markią arba 30 mili- 

! jardų amerikonišką dolieriu.
Sakoma, kad didesnėji tos 

anuos dalis turi tekti Praneli-
I zijni. katra daugiausiai nu- 
į kentėjusi karės metu.

JAPONIJA PAREMIA BU- . N es nišai neturi kuo nj 
FERINE VALSTIJĄ SIBE ' goti sugrąžintą geležink- 

Dali.* rusą armijos nuginklur 
ta. Kita dalis yni pasjimdu- 
si j apvlinkines kalvas.
Vladivostoko—Nikolsko aps- 

krityj nišai turi apie 10.000 
veikiančio* kariumnenės, 
tuo tarpu japoną kareivių 
dauginu 

Rusai 
ja;Ninai 
liūs, jei
Vuldivostoką ir kitu- ju 
puotas miestus.

Rusai tvirtina, knd su 
sugrąžinimu geležinkelių 
tik japonai netaiso jiems 
kią-nors naują žabangų.

RIJOJE.

balsuoja už save, moterį ir už 
vaikus.

Katroj šeimynoj nėra tėvo 
(šiandie Prancūzijoje yra daug 
tokią šeimyną), tuomet motina 
balsuoja už save ir už savo 
vaikus z

Sppcijaliai nurodymai jki- 
daryti Imlsuoti našlaičiams ir 
neteisėtiems hąikams.

To siiąianynin n u torius yra 
Henry Dungagv, atstovas iš 
Orgn. Ji* sako, kuomet daugy- 
vė vyrą ir tėvą žuvo karėje, 
butihai reikalinga pripažinti 
balsavimo teises moterims ir 
vaikams, kad jie nebūtą atskir 
ti nuo naudojimosi pilietybėj 
teisėmis. r

TURKIJA TURI BŪTI LAIS 
VA ARBA NEIKOKIA.

Taip sako nacijonalistų vadas 
Kernai.

BOLŠEVIKAI ŠAUKIASI . 
PAGELBOS.

Londanas, geg. 18. — Bolše
vikai iš Maskvos kibirkštiniu 
utiniam pa«Miv4M%| lutu jianriu- 
šieji mūšiai seka lenką fronte. 

Bolševikai nusiskundžia len
ką užpuolimais prieš Rusiją. 
Atsiliepia į viso pasaulio pro- 
letarijatą. kad lenkams nebu- 

. tą pristatomi ginklai ir amu-

Angara, geg. 1 (suvėlinta).-— 
Plntua Allfitol? JO" 2OskriČ!Il! 
šiandie neturi su Konstantino
poliu nei pulitikinią, ekonomi
nių a r Imi karės sąryšių. Turkai 
nacijonalistai neturi nieku l>en- 
dm su sultano vyriausybe. Jie 
įsteigė sau provizijonalę vy
riausybę, kuri kontraliuoja vi
są Anatoliją.

Konstitucijonaiistai tvirtina* 
jog jų vyriausyliė vaike taip 
ilgai, kaip ilgai pačiam Kons
tantinopoly} nebus įkurtas mi- 
nisterią kabinetas, tikrai at
stovaująs Kalifatą ir išdundąs 
reikalingu* įsakymus l»e jokio* 
anglą kontrolė*.

Ką nacijonalistai atlikę.
Vnei LinoUdni caVnct »ir»
• *•— •#**— .............—

Ii prirodyli pasauliui, jog tur
kai lx> svetimo* jmgclliOF gali 
vaJdytieK.

Visoj Anatolijoj įvesta svai
galą prohibicija. Turkai gy- 
Ventoj?! laimi apsunkinti viso
kiais darbais.

' Paėmėm talkininką oficierus. 
l’ž areštavimą turką Kons- 

tantinopolyj atkersimi mes su
areštavome talkininkų ofieie- 
rus, kokius suradom savo ri
bose*.

Su graikais ir armėnais, ka
itrio gyvena Turkijoje, pildo i- 
statymus ir nesimaišo į turką 
nacijoiuilį veikimą, mes apsiei- 
nanie tnip, kaip su kitų šalių

. M u- pavaldiniais.
Kuomet Ferid paša ėmė ben

drauti su anglais, urnjmiaJis- 
tai jsTtraukė visokius ofioijn- 

* . liūs susisiekimus sn K<ms>nu- 
tino|M>liu.

Vienys tautą.
“Mano ]M*r*<malė nuomonė”, 

“yra tokia, kad

Bei jie tas sunkenybes velku 
Im* jokio murmėjimo. Nes ži
no, kad jų pasišventimas Imti
nai reikalingas tėvynę ginti 

Į nuo neprašytą svečių.
Kur nepasisnkaL visur pa

matoma ir net Htjaučiama ko 
kie tai nenormaliai įnikai.

Ką nacijoualistai vrn ligšiol 
atlikę ir ką mano jie atlikti, 
geriausia apie tą nupasakoja 
pats jų vyriausias vadas 
rtapha Kernai paša.

Įsteigė cencurą.
Kovo 16 mes patyrėme.

šakojo Kėniai, kad talkininkai 
oku|>avo Koii.'tniitino|x4į.

Tuomet mes nugiiiklnvonic 
anglą spėka* Eski Kliokia ir
Afiun, paskui Kam ir Hisnrr. sakė Kernai.

Mos sunaikinome geležinke mes turime vienyti turkų Liū
lių tiltus, kini neleisti laikiniu-, tą. Gal bus gulima kukį laiką 
knms atlikti ekspedicijos iš,valdyti salį su neteisėtais ly- 
KoiuitaiiGiiGpuliu prieš Ciliciją. |deriais. Bet tas nepasiliks ant

Mes įsakėme, kad neimtą visuomet. Provizijonalė vy- 
priimamos telegramos iš Kons- riausylM* tegu veiks tik ligi pa- 

19r- it— . , - *?mmimihijrvMO. uasdauiivMiv nuvnutiiiiv If rvrti-
visoms bankoms siąsti pi'Jgus'mos intekmės. Kuomet tas bus 
arba kokias nors brangenylies atlikta, tuomet pasiliaigs pro- 
j Konstaidinoimlj. . \ izijorudės vyriausyliėa veiki-

Mes Įsteigėme cenzūrą, taip- Imas.
imt ėnh'in /kontroliuoti žmonių j **Nacijonalis susi rinkimas to-' 
perukuidininu; iš vieną vietą į gu bus adimnistratyvis ir Ir 
kitas. jgislatyvis kūnas.”

.7-'^ •

Sugrąžina rusams*Vladivosto
ko Nikolsko geležinkeli.

Harbinas, Mnncliurija, geg. 
18. — Vyriausia* ja|»oną ka
riuomenė* vadas Sibvrijoje. 
gen. Oi. kur* savo raštinę tu
ri Vladivostoke, gegužė* 11 d. 
paskelbė, jog Japonija prita
rianti sumanytai atskirtai ru
są vol-ti jai Rytų Silierijnje.

Gen. Oi sako, kad japoną 
žygiai Si beri joje neturi nieko 
bemini su užgrobimais arba 
Marinimais teritoriją. Japo
nija veikia tik ap-iginimo tik
slais. Neš nuu pakilusią nera
mybių daug kenčia japoną rei
kalai Manchurijoj ir Korėjoj.

Džiaugiasi japonai.
.ht|MHią vada* pranešime sa

ko, kad japonams esą linksmu 
nugirsti, jei Rylų Si Imti jos 
gyventojai sugalvoję įsteigti 
nepriklausomą nuo Maskvos 
valstiją. Tokia valstija duos 
daug naudos patiems gyven
tojams.

Ir todėl jnjmnni velija, knd 
tie žmonių troškimai k uorei- 
kiau- išsipildytą. Tuomet ja
ponui su mielu noru pasitrau
ktą is okupuotą vietą ir nebū
tą reikalo svetimoms šalims 
maišyties į vidujinius Rytą 
Siberijos reikalus.

kad 
bus

30.000.
.-iiko. ka.- i? to, 
sugrąžina geležinke- 
jie atsisuko apleisti

kad

tuo 
nr 

ko-

ANGLIJA SIUNČIA KA
RIUOMENĘ AIRIJ0N.

Nenori “amerikoniškos” 
laisvės.

Cork. Airija, geg. 18.—Pra- 
j eitą šeštadienį j vakarinį Cork 
{apskritį iš Anglijos prisiųsta 
į kariuomenės ir |ia<lalin-
I ta būriai- po sodybas.

150 kareivių prisiųsta j Shi- 
: Uberifii. Kareiviai užėmė ke- 
i lėtą didesnių trioliesių. Gi 
miesto mimuose įsteigė rasti
nę-

Tbomns Jobnson, veikianty- 
si* prekybos kongreso sekre
torius, ilnrbinmkų susirinkime 
kalbėdamas pareiškė, jog Ai
rijos darbininkai neturi noro

Sugrąžino geležinkelį.

Pagaliau* gen. Oi pareiškia, 
kad japonai Silierijon inėjo 
ne kokiai* karės tikslais, liet 
kad įvesti k raštu n tvaiką, pas
kui kurią seka taika.

Tomis dienomis japonai jau 
ir darbui* parodė «avo gerus 
norus, nors tais norais, toli 
gražu, nepasitiki Silierijos g?-- 
ventojai. ypač Imlševi kiniai 
sluogsniai.

Sugrąžino jie rusam* Vladi
vostoko — Nikolsko geležin
kelį. Tą geležinkelį japonai 
išlaikė 35 dienas.

Bet gali ir vėl paimti.

Non: j^AtUtset *tof* £«*2t*4E»itikvi| 
šiandie jau pačią nišų kont
roliuojama*, tečiaus japonai 
užima tokias pozicijas, kad 
ka* momentas ir vėl gali jmi- 
imti savo rankosnn geh»žinke- 
U. jei jiem* prireiktų tas pa-< 
daryti. .-

4

įkurti tokią re-publiką, kaip 
kad Amerikos, kur visokia i- 
deja apie personai? laisvo nė
ra žinoma ir kur vyrai ir mo
tery- baudžiami ilgiems ter
minams kalėjiman už jautaky- 
mus, jog Amerika nėra lais
vės šalis.

STREIKUOJA 15.000 BARZ
DASKUČIŲ.

New York, geg. 18. — Va-
ark čia sustreikavo 15,000 l«nr- 1
zdnskučią unistą reikalai! 
mi didesnės nžmokesties.

Jie reikalauja imižiau.ia* 1
uŽmoke*ties—$30 savaitėje ir 
komisijos. Šiandie jiems mo-
kaina $25 ir komi-i ja

GEGUŽĖS 18, 1920.

Chicago. r— šiandie pramato- 
mas gražu* oras ir šilčiau; ry
toj gali būt lietaus, vakare ir 
vėl šalčiau.
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Vice Prezidentas 
Marshail.

rija, visų laikų pavyzdinga’ 
motina, papuošė, garbe aptei
kė ir jiušvenLino visų amžių 
ir visų vietų motinystę. Bet 
ypatinga šventybe ji uptiekė 
tų motinystę, kuri nesipriešino 
ir buvo pnlnnki tam, knd jos 
Sudus savo augStom tikslui 
pašvęstų savo gyvybę, savo 
turtą ir savo šventą garbę, 
idant tiktai įvyktų jo kilnu
sis idealus.“

Italų laikraštis išvertęs ir 
atspausdinęs tuos gražius mu
sų rice-prezidenlo žodžius už
baigia liūdna pastaba, kad se
noje Europoje šitoki katali
kiškų jmžiunj pagerbimai yra 
labili reti, yjiač lapuose žmo
nių nebėgančių jau katalikais.

Mes nuo savęs pridėsime, 
kad Europoje didumu katali
kystė* nriešn vrn n)«imrtčlini. 
ių cirdys jau sugedo u t me

tant tiesą. Ir Europ. yrn gražių 
katalikystės įiugerbimo pavyz
džių. Ix*t jie paeina nuo žmonių 
gimusių ir augusių ne katali
kais, kaip p. Marshail. Jiems 
apostazija nesugadino širdies. 
Apostazija vadinasi a t na* t imas 
pažintos tiesos.

_ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ DRAUGAS <

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

Antradienis, gegi

Musų Darbuote.

Rymo dienraštis “Osserva- 
toro Romano’’ labai gėrisi Su
vienytų Valstijų įpročiu Stum
to sesijas pradėti ir baigti 
malda. Taip buvo ir 26 vasa
rio 1920 m., kuomet Rcv. Fcr- 
rest J. Prettyman kai liejo 
maldą prasidedant Suvienytų 
Valstijų Senato posėdžiams. 
Toje maldoje tapo paminėta 
mirtis įvykusi mus respublikos 
viceprezidento šeimynoje.

Dienraštis paaiškina, kad 
tai buvo mirtis jauno bernai
čio, kurį respublikos viee-pre- 
zidentas buvo pasisavinęs.

Vieną kartą p. Marshail ir 
p-niu Marškai ienė lankėsi prie 
gbiuduje Kasliingtone, I). C. 

' Ton jiedviem puolė j ūkis gai
žus ir geras vaikutis labui ne
turtingų tėvų, turinčių, laimi 
didelę šeimyną. Būdami be
vaikiai ponas ir ponia Mar
škai!’iai sutarė pasisavinti tą 
vaikutį. Pasirodė, knd jis ka
talikas. Tėvai perleido vice
prezidentui savo sūnelį, bet 
pastatė sąlygą, kad jis taptų 
užaugintas katalikiškai. Vice
prezidentas jiatė ir jo žmona 
yra protestantai, liet sąlygą 
priėmė, bernaitį pasisavino ir 
augino jį knip tikrą savo sū
nų, tiktai rūpinosi, kad jis ku
tų kataliku. Vice-prezidentus 
net įtaisė savo piiMivintąjam 
stinui škaplierinį niedalikėlį.

Paprastai protestantai ne
mėgsta pagerbti Svenciau/ios 
Marijos, skaitydami, kad tai 
ya katalikystės žymė garbin
ti V’. Jėzaus motiną. Teėiaus 
s: alio mėnesije 1919 m. buvo 
Au mikiečių M ’tiiių surinki* 
Inas, jei neklystame, Goki

me p. Mar-kidl taqi kitko ši
taip kalia* jo:

“fiičia yra viena tvligija, 
kuri gerbia ir augština vieną 
speeijalį moteriškės tipą Aven 
čiuusią Panelę. Man linksma 
mintyti apie ją kaipo apie 
Dangau.*, Karalienę ir įsikūni
jusio Žodžio motiną. Aš nepri
klausau prie tos Bažnyčios, 
bet man rodos, neįžei.-iu nei vie 
ną sakydama*, knd katalikų 
jausmai imami dievišku žvilg
sniu padarė man įspūdžio žino 
gišktt žvilgsniu. Marija mano 
mintims išrodo kaipo motiny
stės tipas visiems amžiams 
lygiai tada, kodu motinos y- 
m priverstos matyti ir ken
tėti, knip jų suuųs kenčia dėl 
teisyls*s ir žmonių naudot, 
kaip ir tada, kada jos mato 
savo šnekins vaikeliu*; užau
gant stipriais vyrais :r sto
jant į sunkią patarnavimo ir 
jiasišvcntiiuo priedermę... Mą-

Iš Italijos Laikraščių
L’Ecunomista <P Italių 8 Im- 

huidžio 1920 m. padavė ilgą 
straipsnį “L’affare di Kov
ini’’, t. y. “Kauno Dalykas.“ 
Straipsnis kiti Imi apie liūdną 
nuotikį, buvusį 21 ir 22 vasario 
Kaune, kirda tenai sukilo ls>l- 
šovikų sukurstyti kareiviui. |- 
siskaiėius į tą straipsnį maty
tis, kud jis parašytas laitai 
j irielankiai lietuviams. Dar a- 
lydžiau skaitant pasirodo, kad 
autorius taip kalba apie minė
tąjį kareivių sukįlimą, kaip 
kalbėtų pati Lietuvos valdžia.
Kaikurie sakiniai skamba lyg 

jau žinomi. Taip ir yrn ištik- 
rųjų, nes straipsnis yra išvers 
tas iš lietuvių kalkis. Kaune 
išeina laikraštis ministrų ka
bineto ofirijozas vadinamus 
“Lietuva“. “L’ Eeomunistad’ 
Italių“ jiasinaudojo to laikraš
čio straipsniu ir išvertė jį italų 
kalkių.

Tas dalykas dvilinkai mums 
malonus. Viena, jis rodo, kad 
jau yra dalykų verčiamų iš lie
tuvių kalkis į italų kidiią. An
tra. matyt italai laku įtiki 
Lietuvos valdžia, kad jos pa
žiūras suvi naši.

BAISUS PRIE6AS.

Kiekviena tauta, kiekvienu 
valstija, u net ir organizacija 
turi savo prietdią ir priešų. 
Minėdami priešus, turimo ome 
nėjo žmonos, liet yra priešų, 
kurie nėra žmonėmis, o yra 
baisiausiais p riešai t> už žmones 
-priešus.

Kuomet iš Rusijos grįžo de
legacijos atstovai, rušo Lietu
vos “Laisvė,” tai vienas jų pa
pasakojo, girdėjęs iš pačių ko
misarų lupų tokį pasakymą 
apie dabartinės Rusijos vidaus 
padėtį: “Pas mus nėra konlr- 
revoliunijos ir mes jus nebijo
me, bet mus ėdu utėlė ir ji mus 
suės.” Tai reiškia, kud bolševi
kiškoji tvarka neneša žmonėms 
gerovės, juos ėda didžiausius 
vargas. Socijnhstai įvykdino 
savo išsvajotą tvarką Rusijoje 
ir stengiasi ją palaikyti, bot 
aiškiai pradeda matyti, kad jau 
jiems gręsiu ekonominis suban- 
krutijinias. Šio vaizdeliai turė
tų atidaryti akis ir darbininkų 
“globėjams,’’ socijalistą va
dams ir patiems darbini ūkams. 
Nors tikisi socijolizmo garbin
tojai, kud jam įvykus, kepti 
karveliai lėks jiems tiesiog į 
burnas, bet pasirodo, kad tų 
karvelių pradeda nepritekti net 
padams. o ■Urbiniuksms lieka

Jau dešimts metų kaip gj Susirinkimą k k. t., d) gauti 
Vuoja Kunigų Sąjunga. Jos spnusdinią metinę Sąjungos 
konstituciją patvirtino a. a. apyskaitų, e) gauti, praneši- 
Arkivyskupas J. E. Quiglcy mus iš Lietuvos kataliką vys- 
2 rugpjūčio 1910 m. Nuo to 
laiko praėjo riša dešimtis 
metų, teČiaus tik pusė kuui- 

’ gų prisidėjo prie Sąjungos.
Pasirodė aiškių ženklų, kad 
kita pusė neprisidės. Buffalo 
suvažiavimas išreiškė mintį, 
knd taptų sustatytas naujas 
konstitmijos projektas ir 
kad jį galėtų aptarti kunigai 

.busiančiame suvažiavime l’i- 
ttsburglie. Naująjį projektą 
sustatė kunigai A. .Malinus- 
kis ir P. Bučvs. Jį čionai ir 
perspaudiname, praleisda
mi angliškąjį tekstų.

I skyrius. Sąjungos Vardas

L Valdinis Sąjungos Vardas 
skaiiils*s: “Amerikos Jaetuvių 
Rymo Katalikų Kunigų Sąjun
ga; angliškai: “The Lithunni- 
au Roman -Uathulic Priests 
Association of America.“

II skyrius. Tikslas.

2. Sąjungos apskritas tikslas: 
suvienyti visusLiclurius Rymo 
Katalikus Kunigus, gyvenan
čius Siaurinės Amerikos Su
vienytose Valstijose ir Kana
doje, kad pusidarbuotų vie
šiems reikalams.

3. Y [Mitingi Sąjungos tikslai: 
a) vesti susižinojimus Ameri
kos lietuvių kat. kunigų vnniu 
bu katalikų orgaiiizadjutuis 
Lietuvoje, ypač su Lietuvos 
vyskupais: h) šelpti ir platinti 
katalikišką sjiaudą ir literatū
rų, c) rūpintis viešaisiais lietu
vių katalikų sorijalio veikinlo 
reikalais Amerikoje.

4. Nei Sąjunga, uci joa val
dyba neturi teisės kištis į kle
kinu priedermes ir į asmeni
nius kunigų reikalus, nei.įtari
nėti kunigams įsakymų. .

UI skyrius. Nariai, jų prie
dermės ir teisės.

5. Sąjungos nariu gali būti 
kiekvienas lietuvis Rymo kata
likiškasis kunigas, esantis vie
nyk'* je su Bažnyčia ir jmi savo 
vyskupo valdžia.

G. Kiekvienas Sąjungos na
rys įstorlamas įneša j Sąjungos 
iždą nemažiau kaip $.“>.(XI ir 
kasinėtai deda narinės mokes- 
ties po jienkis dolierius.

7. Narių teisės: u) dalyvauti 
ir turėti sprendžiamąjį balsų 
provincijų -susirinkimuose, b) 
dnlyvauti Visatiniame Susirin- 

įkime, c) rinkti ir būti išrink
tam į valdylu/. komisijas, ko
mitetus, delegatus į Visatinį

kupų ir orgainxa<-ijų, kiek jų 
bus prisiunčiama valdybai be 
pažymėjimo neskelbti viešai.

8. Kunigas neužsimokėjęs 
metinio įnešimo per du metu 
paliauja liovęs {Sąjungos na
riu. Jei jis nori vėl juomi taj>- 
ti, tai turi užmokėti įstojimo 
mokestį.

9. Jei-gu kuris Sąjungos na
rys kokiu nors budu jai kenk
tų ar dėl kitokios svarbius prie
žasties taptų Sąjungai nepa- 
guidaujamas, tai Visatinis Su
sirinkimas balsu didžiuma ga
li jj is tSųjuugvc prašalimi bu 
jokio atlyginimo.

IV skyrius. Sąjungos Turtas.

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

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

12. Jei Sąjunga ) mirtų, jos 
turtas tektų Šv. Kazimiero 
Seserims.

V skyrius. Sąjungos narių
surinkimai.

tik mažas Imlias vabalėlis, ku
ris juos griaužia ir gali visiškai
suėsti.

Darbininkams judėti reikia, 
imgerinimo būvio ieškoti rei
kia, organizuotis reikia, bet vi
sa tai reikia remti ne vien iš
svajotomis teorijomis, bet ir 
praktikos prityrimu. Matoma, 
kad patys soči jai istai suskiln. 
Vieni jų yra daugiau praktiš
ki, kiti gryni teoretikai. Vieni 
atsižvelgiu nors šiek tiek į žmo
nių jausmus ir mintis, į gyveni
mu aplinkybes ir jo bėgį, kiti 
nieko nežiūri, tik vykdo savo 
nepaatoviiM planus.

Darbininkams judant, papė- 
dim savo judė’’wo ir viso dar
bo reikia dėti krikščioniškus 
] n-i nei pus. Gryna, beširdė revo
liucija, griuvimas visko, noatsi- 
žvelginnt nei į Dievo įstaty
mus, nei į visų žmonių teises, 
juiprastai atneša ir imtiems 
darbininkams ir kitiems žmo
nėms didelį vargą, kokis dabar 
griaužia Rusijos liaudį.

V. K.

13. Kadangi visų kunigų su
važiavimas į vieną vietų yra 
neįvykdomas, todėl Amerikos 
Lietuvių Katalikų Bažnyčia 
tanąui padalinta į šiušias pro- 
viia-ijus: I Bu.-tono, II Nea 
Yorko, III Scrantono, IV. Phi- 
ludt-lphijos, V^Pittsburgho ir 
VI Chicagos. •

14. Kmln-icnos provincijos 
kunigai visi suvažiuoja į vieną 
virtą du sykiu į mėtos apsvars
tytu Sąjungos ir Visuomenės 
reikalų.

15. Provincijų suvažiavimų 
laiką pasiskiria sau pati pro
vincija.

16. Provincijų susirinkimuo
se pirmame pusmetyje tampa 
aprinkta kuopų vaidyba, o ant- 
ranH* pusmetyje du delegatu į 
Visatinį Susirinkimą.'

17. Provincijų suvažiavimai 
apsvarsto iškilasius viešus ti
kybinius ir sis'ijaltus visosAme 
rikos lietuvių, ypatingai savo 
provincijos, reikalus ir prane
ša Centralei Valdybai savo nu
tarimus.

18. Visatinieji paprastieji 
Sąjungos Susirinkimui į vykstu 
sykį į metus vasarų.- laike, u 
ne[»aprastieji, jei Imtinai rei
kėtų. gali įvykti ir tankiau. 
Šiuos sušaukia su Centro Vai 
dyha pa>-itaręs prezidentas.

VI skyrius: Visuotinieji su
rinkimai.

19. Į Visalioų Susirinkimą 
kviečiai ir jum laiką imskiria 
Centralis Prezidentas. Pats 
surinkuuus parenka vietą bu
siančiam susi rinkimui.

21). J N'isatūiųjį Susirinki
mą suvažiuoja delegatui iš pro
vincijų su sprendžiamuoju Imi 
ml Nisielegaiai guli dalyvauti 
tik su ]Mititriiimuoju balsu.

21. Visatinų SusirinkUnų ti
kslus yra: a) prrkmtinti fi
nansinį Sąjungos stuvį, b) per
žiūrėti jos padarytuosius tais 
metais durims, c) spręsti kas 
lieka veikti toliau, d) išnokti 
valdyhj ir komisijas jei kokių 
reikėtų.

(Pabaiga bus.). .

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

(Pabaiga)
Liet. R. K. ž'ederacijos 

Reikalu

Kadangi Am. Lirt. R. K. 
Federacija ir Federacijos Ta- 
rrim yra viršiausios Amerikos 
Ertuvių kataliką knlturi»ės ir 
politihės įstaigos, vienijančios 
po savo vėliava visas Ameri
kos lietuvių katalikų rentrnli-. 
nes organizacijas, draugijas 
ir parapijas,

Kadangi Federacija ir jos 
Taryba yra taipgi grynai de 
ipokratinės įstaigos. Federneit 
jos Tarybą sudaro pačių žmo
nių (Fed. skyrių) renkami ir 
centralinių organizacijų ski
riami atstovai, turintieji vi- 

T’ ’ - •
lygų lialeą.

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

Todek-i konferencija, užgir- 
danui Federacijos tikslus ir 
obalsiuą, 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
rybų. Hiuona ypač atkreipiamu 
domė į Federaciją Ncw Yorko 
apielinkių lietuvių katalikiš
kų draugijų, kurių labai ma
žai prie Federacijos priklau
so.

.Šia rezoliuciją nutartu pa- 
rjusti visuma lietuvių katalikų 
draugijoms New Yorko ajiie- 
linkėse, kurios prie- Federaci
jos nepriklauso.

Amerikos Lietuviai Katalikai 
ir Tautos Fondas.

Federadjos Tarybos narių ir 
darbuotojų, gyvenančių Ncw 
Yorko apielinkėse, konferenci
ja, suprasdama ir atjausdama 
didelę Tautos Fondo varomo
jo dnrbo 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 šelpimo reikalams.

Siuomi konferencija taipgi 
kviečiu visus Amerikos lietu
vius katalikus stoti į talką 
Tautos Fondui su atnaujinto
mis pajėgomis ir per Tautos 
Fondą pngvlliėti Uetuvoskrik 
ščioniškos jmkrnipos žmonėms 
įsikurti didesnei Lietuvos 
naudai ir garbei gražius krikš
čioniškos kultūros runius. ku
rie butų stipriausia tvirtove 
apsiginti nuo lenkų ir kitų 
musų tautos priešų pastangų 
lietuvius pavergti. Konferenci
ja -irgi užgiriu Tautos Fondo 
sekcijos A. L. R. Kryžiaus 
Rėmėjų Draugijos gražų ir 
naudingą darbų, varomą Lio- 
tuvo> laluiiiringuoju reikalu.

Lietuvos Steigiamajam Seimui

Per kraują, ašaras ir l>ega- 
lines kančias IJetuva iškovojo 
Hiu ncprtgulniybę. Jums, Ger
biamieji Seimo Atstovai, ten
ka pirmutinė ir didžiausia gar
bė dėti pirmutinius pamatu* 
noprikluusonuii Lietuvos Vals
tybei. Nuo Jūsų pridera Lie
tuvos žmonią gerovė ir pačios 
tautos nepriklausoma Halis. 

- Amerikos lietuvių katalikų 
darbuotojai Ncw Yorko ir 
New Jcrsey valsUjų, susirin
kę gegužio 5 d., k ul konfe 
rencijon Brooklynr, Ar. Y, 
džiaugiasi tuomi ^Oriška jvy 
kiu ir nnušinnmi sveikimui-

Abi.
i mi atstovus, trokšta, kad de- 

mokratmėje ĮJetuvo* respu
blikoje butų:

1. Pilna sąžinės laisvė vi
siems tikėjimams, lygios tei
sės visų tikėjimų žmosėms. 
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. {statymų lygybė visiems 
piliečiams Ik* skirtumo tau
tos, tikėjimo ir prigimties.

4. Žodžio, sjtaudos. susirinki
mų, draugijų laisvė, jei tiks
las nėra priešingas valstybės

I įsiūtume.
5. Ministerių kabinetas turi 

hut! atsakomybėje Valstybės 
Tarybai.

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

7. Dvarai įgytieji neteisėtu 
budu 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. 
dnrbo diena.

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

Konferenciją 10:30 va!, va
kare uždarė pirm. A. Staknys.

A. Staknys
Konferencijos pirmininkas. 

. Jonas E. Karosas
Konferencijos sekretorius.

L. R. KR. R. REIKALAIS 
MARŠRUTAS.

Kun. J. Petraitis, L. R. Kr. 
Rėm. pirmininkas, dabartiniu 
laiku lankosi J>o Naująją An
gliją ir žudą būti šiose vieto
se:

Gegužio 14 Hudson, Mass.
99

99

99

99

99

• •

99

99

99

99

f* 

H

99

99

17 VVestfield, Mosb.
18 Holyoke, Mass.
19 Northampfon, 
Maas.

20 Pittsfield, Mnss.
24 Athol, Masti.
25 O range, Maas.

26 Greenfield, Mass
27 Gurdner, Mass.
28 Fitchburg, Mass 
31 W. Lynu, Mum.

Birželio 1 Nasbua, N. H.
2 Manrliester, N. IL

3 Haverhill. Maai.
4 Meriden, Conn.
8 l*ewiston, Me. %
9 Numford, Me.
10 Naugatuck Conn

Gautos Skrynios.
Pereitoje savaitėje gautos 

skrynios iš sekančių vietų: 
Chicago, BĮ. (W. Pulhnan), 2 
skr., Mt. Carmcl, Pa. 4 skr«, 
Spring Valley, III. 1 baks., 
Atimi, klass. 2 baks., Worces- 
ter, Muss. 1 bake., Milarankec, 
Wis. 1 baks., llomestead, Pa. 
2 baks. St. Clair, Pa. 1 baks.

V'iršminėtų lietuvių kolonijų 
prisiųi>UN>c skryniose buvo duu 
ginusia kareiviams dovanos ir 
kaikuriust* buvo sveteliai su
j m i rvicui vmw«

Ačiū tariame visiems prie tų 
dovanų prisidėjusiems ir mez- 
gusioms kaip sveterius laip ir 
pančiakus.'

J. Tumasonis, 
'456 Grand St,

Brooklyn. N. Y.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla. 
Mum* ir anokjm* budu Jo*
trumpu laiku Uaokalta *1M ama

to.
Ma* turime dldtiauatu* tr roriau- 

■lua kirpimo, doaianinp Ir liurlina 
■kpriua. k«r ktakviaua* sauna *aro* 
pbMlmoklod<xiiaik

Vtauaee Martino akyrtaOM malino* 
varomo* otaktroa JUO-

Kviaflame kl*kviea* atolu bll* ko. 
k tuo laiku, diena tr ar vakarala, pa- 
aUturMl Ir paalk-JbKI dol ląlyrv.

PaUaraa daromo. autis miero*. vi- 
•Mklo att;taua tr dydtia U bM kurta* 
madų kanto*.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

i. F. Kaaalcka. Vodčjaa
ttt M. STATĖ tJTREET. CHICAGO. 

Kampa* Laka BU. ant 4 tu lubų

I nn n h nuern
U Ui Ui iiii UunULii

«

•x

Dr. M. T. STRIKOL’b
UKTVVI6 

Gydytoju, ir (lilrars** 
UOmui: 17S: W. 4701 St..

(47 tr R'ood pu.)
Valoado*: 10 ryto iki 3 po plotty. 

, t;30 iki t;SO v*k>ro NedėUomt*
« Iki 13 ryUla.

TcL Bouletnrd 10O 
Re*. 2BI4 W. 43rtl Strecl.

Tel. Mt-Kinlry 943 ,,— A" ■--•A

VALANDOS: » iki > nd

’ Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentūtas 

imi; ho. MąAi<M. A

f*-...........................  1
TM. I>ro»«r 7443

Dr. C. Z. Vezelis
UKrima dentistah 

Valandon: «uo » r>to Iki » v*k- 
Scrsdon.U buo 4 lr< » rakare.

4711 SO. ASHLAND AVENL'K 
arti 47-ton Galvi*

f..................  .......į

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4930 W. 13 8t

IU*. 19M W. 44 Avmm
Tolcfon** kCIcaro 1414 

OBm> Cicero 48 
KAI.HAMK ULTI VULU

( f.................. ...

JOSEPH C WOLON
Jelt/vis Advokatas

M MA M MLLbK Ml K1CWI 
Or»Vniuw T«L HumbplOl 4* .

k *41L W. Sl-aS Mtm«
M, llnckw«U 44M 
csncaoo. n**
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DRAUGAS

4c|Daytono, gerb. kun. Cibulskis 
Į Žmonių prnkalliosc buvo daug. 

Maudis.
RATrrMfCR

1 ------------Nelaimė lietuviui ūkininkui. ' 
Jęmui Bakanui.

Subatoj, gegužės 8 d neži- 
jnia i ši kur užsidegi'* ūkininko Į 
J. Bnkuno kluonas, nuo to kitas Į 
kluonas, tvartai, kl-ulininkni. 
rištininkai ir klėtis, kurioj 

Ibuvo daug sėklai grudų. Sudė
viu darbuotę retai kada gali gė daug šieno, daug bulvių. 2 
Įintėmyti laikraščiuose. Delei didelės kiaulės, vežimai, rnaši- 
to kai kam gali rodyties, jog lie- nerijos ir -visi jiadarai, kuriuos 
tuvių moksleivių čia mažai yra, Imvo naujai supirkęs apdirbi- 
arlni kad ir yra, nieko neveikia, rnui 95 akerių žemės, l'ats uki- 
Bet tikrybėje visai kitaip yra- įlinkas buvo laukuose—arė.

Lietuviai moksleiviai čia Kada jiarbėgu jau jier liepsnų 
daug veikia kaip Bažnyčios, negalėjo prieit prie triobų ir 
taip ir tėvynės, Lietuvos, la- itieko negalėjo gelliėt. Daugybė 
hm. tiktai mažai i Inikraščius'knimvnn mihčiro gvihėii namu®, 
ritau uui lu, Kau iuikus mokslei
viui, tankiausia, apribotas. Jis 
turi mokinties, o no žinias laik
rašti n rašinėti.

Val]Mtr*iso lietuviai mokslei
viai turi sutverę L IL K. M. S. 
A. 2 kp., prie kurios priklauso 
visi katalikai moksleiviai, geri 
lėvynainmi. Kas sekmadienį 
kuopa laiko susirinkimus. 
Apart susirinkimų, visuomet 
būva pildoma pačių mokslei
vių programa, susidedanti, 
tankiausia, iš prakalbų, paskai
tų • ir kitokių ]>ainargimmų. 
Tuomi pačiu moksleiviai turi 
progos lavintis iškalboje.

Gegužės 9 d. kuopa surengė 
dideles prakalbas. Kalbėtojuin 
buvo gerai visiems žinomas 
prof. kun. Pr. Bučys, "Drau
go” redaktorius.

J nėjus kalbėtojui mokyklos 
kambarin, kur buvo rengiamos 
prakulboe, visi moksleiviai jį 
pagerbė aVistojimu ir gausiu 
rankų plojimu pasveikino. I’o 
to gerb. kalbėtojas pasveikino 
visus moksleivius.

Kuopos pirniimiikas, N. Ry- 
Isikas, perstatė J. Pocių, pra
kalbų vedėjų, kuris, prataręs 
kelius žodžius, perstatė gerb. 
prof. kun. Pr. Bučį.

Jis kalbėjo apie mokslų, kai- 
yra mokslas ir jo vertę. Aiškiai, 
suprantamai aiškino, dėstė 
svarbiausius moksleiviui daly
kus. Visus moksleivius skatino 
siekti augėlesnius mokslus ir 
užliaigus juos grįžti tėvynėn, 
Lii-ttnon ir ten darbuoties jos 
labui.

Kalbėjo ir apie dabartinę 
Lietuvos padėtį, valdžių ir tL

Po prakalbos buvo duota ke
letas klausinę, kuriuos rimtai 
ir aiškiai aiškinu-alsakinėjo. 
Nereikia nė sakyti, kad prakal
bu vimems patiko. Net laisva
maniai džiaugėsi išgirdę tokių 
kailių.

Po viskam, kada anksti buvo 
eiti į stotį, tai gerb. prof. kun. 
F r. Bučys užėjo imis moksleivį 
J. Pocių, kur papasakojo daug 
dar mums nežiuomų dalykų, I 
suteikė gerų patarimų, kurio il
gai pasiliks musų atmintyje.

Gerb. prof. kun. Pr. Bučio 
atsilankymas ir rimta jo 
prakalta dideliai inus sustipri
nu. Užtat, UK*s, moksleiviai, la
bai esame dėkingi gerb. prof. 
kun. Pr. Bučiui.

Moksleivis J. Zabulionis.

LIETUVIAI AMERIKOJE.----- ------------------------------------------
DETROIT. MICH.

Koncertas.

Suimtojo, gegužes 1 <1 J. A. 
S. svetainėje L. Vyčių 79 kp. 
choro buvo labai rimtas ir įvai
rus koncertas.

Pirmiausia tninųmi ir vaiz
džiai apie lietuviškos tlaiuos 
giTižumų imkalbėjo muzikas A. 
Aleksis. Toliaus programa iš
pildyta sekančiai: 1) dainas 
"Vyčių himnas,” ‘‘Jau slavai 
sukilo” ir ‘‘Sėdžiu po lange
liu” puikiai išpildė choras>-

2) Solo*“Mei)ė” ir "Serena
da.” gabiai atliko tenoras J. 
' ailUb-ib*

3) ‘‘Blae Bvll pdlka” ant 
smuiko  s pusėtinai išpildė J. 
Gabrys.

4) Dainas: "Plaukia sau lai
velis” ir “Prirodino seni žmo
nės” skambiai padainavo mer
gaičių choras.

5) Duetų: "Valio valužė” 
sutartinai atliko J. Valiukas ir 
K. Gervilis.

6) Solo "ir ko-gi man norisi, 
verkti” ir "Gale sodo žynia
vo” jautriai padainavo merge
lė O. Jonikiutė.

7) Dainas: “Vai broli, bro
li,” "Valio dalgelė” ir "Oi 
grybai, ferybai” šauniai užtrau
kė vyrų kvartetas.

8) Duotų: "Laiminga bus 
musų tautu” ir ''Skrendu, le
kia musų mintis” smagiai išpil
dė 0. Jonikiutė ir J- Valiukas.

9) Dainų "Neverkit pas ka
pų” gerai atliko mišrus kvar
tetas, o "Dziedukų” linksmai 
padainavo mergelė D. Gustai- 
čiutė ir S. Stepulionis.

10) Monologų "žiotys” la
bili juokingai atliko gabus bu- 
moriatas K. Gervilis,

- 11) Dainos: "Šėriau žirge
lį,’* "Pasėjau kanapę,” "Mes 
grįšim ten” ir Lietuvos himnų 

.-energiškai išpildė choras.
Prie uoliausių dainininkų 

(apart augšeiau išvardintų) 
priskaitoma šitius: Viloniškiu- 
tė, Dnumantaitė, Stankienė. 
Juriutė, Skambi u t ė, Janšaitė, 
Judickas, F. Stankus, Oėikas, 
Tvarkunas ir daugi*! kitų.

Įteikia pripažinti, kad sis 
koncertas visapusiškai nusise
kė. Chorus netik skaitlingas, 
bet ir gerai išlavintas. Šio kon
certo pasiklausyti žmonių atsi
lankė net perdaug. Gryno pelno 
liko npie $300.00. J’usę materi- 
julio laimikio choras jmskyrė 
išleidimui naujų A. Aleksio 
muzikus veikalų. Linkėtina, 
kad vj-čių 79 kp. choras pana
šių koncertų surengtų kodau- 
giausia.

VALPARAIBO, IND.

Valparaiso yra plačiai pa
garsėjęs dideliu universitetu. 
Ypatingai tas universitetas ge
rai yra žinomas lietuviams, ka
dangi jame randasi nemažas 
būrelis lietuvių moksleivių.

Apie to universiteto moksiei-

i

neprdcizduuu liepsnos, kuri 
jau degino stogų. Bakanai vie
kų iš namų nešdami labai pa
vargo. Nuostolių padaryta ant 
$6,000.00. Apdrausta buvo ant 
$3,000.00. 1 f

Bakanai atvažiavo čia iš N. 
Dabotos, pirkosi laimi gražius 
namus, kuriais jie patys ir sve
timi džiaugdavosi, taipgi ir 
gražiu jo gyveniniu. Dabar vis
kas pavirto į judenus. Pats Ba
ka ims yra padorus žmogus, au
gino gražių šeimynų.

Vielos lietuviai tų nelaimę 
laimi apgailestauja.

Hari Michigano Ūkininkai.

REIKALINGA ŪKININ
KAMS PAGELBA.

Šiais metais, kaip ir 1918, 
stoka ukėrns samdytų darbinin
kų. E. T. Meredith, Agrikultū
ros Sekretorius, išleido atsi
šaukimų j miestuose gyvenan
čius vyrus, kolegijos studentus, 
ir kitus, kad praleistų vakari-, 
jas dirbant ant ūkių, ypatingai 
kaipo pagelbininkai javų lau
kuose.

l*risiųsti raportai Fvderal 
Departamentui nuo atstovų 
kožnoj valstijoj rodo, jog tik 
72% normalės jtagelbos yra 
šioj šalyje, praeitais meta ir 
buvo 84%. Šiais metais trūk
sta tiek pat, kiek truko dvejais 
metais atgal, kuomet dauginiu' 
vyrų-buvo pašaukta karimam- 
nėn. Stoka darbininkų, nepai
sant, jog algos 15 ir 25% dide
snės negu buvo praeitais me
tais. Jeigu ūkių dalykų stovis 
uebus pataisytas, sumažinimas 
irod ūkei jos bus naturalės pa

sekmės. Taip sako Agrikultū
ros Departamento pranešimas. 
Tas viskas sustabdys sumaži
nimų kainų.

Šių metų auginimas nebus 
padidintas. Dauguma žemės 
bus vartota dol žolių ir kitų ja
vų, kas uerntkahiuja daug ap-

išduotos, visi tie, kur i d intere
suojasi tuo darbu, tegul rašo 
agrikultūros darbo direkto- 
rinnis, prie neriknlturos kolegi
jų, įvairiose valstijose. Tie di
rektoriai galės duot vardus 
ugvntų, kurie turi pristatyt 
ūkininkams darbininkų. Tokiu 
budu norintieji užsiimi ūkių 
darbu, galės susinešt su ūkinin
kais.

Iš Connecticut ateina tokia 
žinia: Trūksta daug darbinin
kų. Ūkės šioj valstijoj gali, da
bartine alga, dar ramdyt 3,500 
darbininkų. Iš tų, 2,500 darbi
ninkai reikalingi tabako ir dar
žovių sekcijose dol vasarinio 
darbo. 1,000 darbininkų reika
lingi dėl paprasto darbo ir 
jiems prisieitų dirbt per motus. 
Sunku gaut dieninių darbinin
ko. Aitros rodo 15% it 25% pa- 
Kelinių.

Iš lllinois: Sulig pranešimų 
dviejų atstovų, kurio tyrinėjo 
ūkių klausinių šioje valstijoje, 
ūkininkai Ctampaign Coimty 
tndka po $50.tM.> ir $60.00 į mė
nesį vcdusienig ir nevedimiems 
vyrams, o D<> Kai h County mo
ka po $60.00 ir $70.00. Vis sto 
ka darbi ninku.

Iš Massachusetts: čia ūkių 
darbininkų klausimas atrodo 
blogas. Konkurencija tarp iš- 
dirbystės, pramonės ir agrikul
tūros yra smarki. Agrikultūros 
direktorius sako, jog dar trūk
sta 25% darbininkų.

Iš Ohio: Akiem. Youngstovn 
ir Cieveland apylinkėse darbi
ninkų klausimas yra pavojin
gas. Daugelis ūkininkų moka 
$100.00 į mėnesį darbininkams 
su privilegijomis. Mažai atei- 
rmel*t iioritM-ių dirbt už $75.00 
arbn $80.00 j mėnesį.

-r-

FARMOS - ŪKĖS.
Jau didllumin net m-ntojo viltie* 

kud nebu* alplcmiaa prusyvenitna* 
Ir bevelk tice*. hm nei pati vyriau- 
fc.vbe niirtuĮo ilnrbavukl nerale<luri>n 
auranti būda Kg gailina daryti kad 
to Ifivvnroa >ra dnun ttncmig knd 
to nekcnCl* kna-fl uri farmetlal 
ar* fnrmnrhn neperku mulato bet 
da parduoda ui kg yaunam sora 
kaina ir muay turtu* auga kaadicn 
ir mea tumu 1 Inkam* gyvenimą ne* 
nc.lglrdl aimanavimai taigi Ger
biamieji* ta u t iečiai Jei kurio norite 
rumuu* gyvrmmo Ui tnaygiklt aau 
tarrua bet kur galimu aunutl gera 
vieta ne* reik ui forma taip rinkti, 
patinkama kaip kad vaikino* reng- 
da mitai* vc«tl o rcnkaal mergina Jol- 
gu luinam n tini pirkai kur forma o 
potam urbusi uftganMmta* tai yru pa 
lyginltnna gyvenimu kad upalvcdua 
Lingu Į.»lh taigi me* putaralm kur 
gulima *uni«ti linksma vieta ugi Ml- 
rhigano llotuvig ūkininkų tarpe me* 
čionai turim ouairleflijimua ir drau‘ 
gycii-a Ir jurapUag Ir viaokiu* paid- 
linkamininiu* ruuau kolonijoj Jau y- 
ru tr gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mes buvo tarpo turim vtaoklų 
i.mAlnerlJv kaip 
malinu. Iniinų- malūnų automobilių 
Ir taip toliau, 
kreipti* prie 
kud ko kum 
in-lbttiin vien* 
Clal atebetl mntidaml liotuvlų durtdP 
tuma ūkininkavimo kada lietuvi* nu
siperka forma tai J pora motų Jau 
Uui nuiitni u'.rodo duug kitoks uic* 
pageidaujamo kad ko daugUuala do
rų ir dartiVių Juaniu atvailuotų tr 
Cln ap*ig>v<ntu pa* mua Gerbia-

tnl f<-tudlrby*t<>*

Jau tnea neprivalom 
■veOaitauClg reikale 
prlirukKta t n c* puil- 
kilaiti n"t avetlintau-

a- ___ » • : i: i s ml© bohdarni pirkti ūko kreip-dirlHlRO f HUDUI! Minis UJjdirbtObj kiUo pri® durų IrtcUunru Įmonių o

CICERO. ILL.

Pastaruoju metu iš kaž-kur 
kilo mintis ir kalbos, buk Cice
ras Lietuvos Laisvės paskolų 
knipir imstojus. Girdi, visai už
migo. nieko apie paskolų negir 
dėti. Gal kiek įr buvo snustarė- 
ta, bet tai niekis. Visados pas ii- 

. nėjus dariuos sparčiau eina.
Gegužės 9 d. po. pietų Stoties 

Komitetas turėjo jiozėdį. Nu
tarta rengti prakalbas kun.j 
Žiliui ir Dr. Bielskiui, šitas su
tariu ūks be abejonės, priduos 
daug energijos kaip pirkėjams, 
taip ir punlnvinėtojams. <‘ui 

tiHunnit kml fSei-ro lik.
(ų IMukutiuėje vietoje. Ne, ne- 
kuuuH-t. Visminu žinoma, jog 
Cicero visuomet; pnsižymi savu 
darbuoto^ atlieku mvo uždavi- 
liitis. Cievroje nelik* lietuviu 
bei Liftuvoilės, kurki paliks, no- 
pirkę L. L. ĮuukolcM Luuų. '-į.

Y—noTifl

AKRON, OHIO.

Gegužės 7, 8 ir irit Šv. Petro 
lietuvių jmrupijojc Akrone bu
vo Misijos, kurias laikė Dnyto 
no.lietuvių klubumu, gerb. kuu. 
M. Cibulskis, žmonių gausiai 
ėjo prie velykinės išpažinties.

HutrU/. t.nH.'^ra Wr»-

bouui už surengimų Misijų.
Gegužės 9 d. dr-ja Šv. Stanis 

loi’u surengė prakalbas. Kalbė
jo vietiniai: S. Rodančia, M. 
Kcrtalis ir A. Paleckis. Tar
pais deklamavo ir dainavo Ver--'pais driduinavo ir dainavo Ver-

--------- prlaiit'S ir B, Vcrtnli?.
Pardavėjas, i Ant galo kalbėjo svečias iš

-■ < -r •K? *

žemės.
at j:«u w.— >?c«MvtunuD junvuiui cmiu- 

kias pfgeltan pramonininkus 
ir kolegijom studentus. Prašo jų 
praleisti v akacijas ant ūkių, 
palengvint datartinį ūkių pa
dėjimų ir tokiu budu kovoti su 
dabartine brangenybe. Išlei
džiant tų ataišaukimų, žinoma, 
pradžioje, darbas nebus toks 
pasekmingas, sulyginant su pa- 
tyrueiais darbininkais, tat pa
sekmės buvo geros 1918 m., 
kuomet pramonininkai gelbėjo 
ūkininkams ir nėra abejonės, 
jog šiais metais dartas litis at
liktas gan pasekmingai.

P as Abher llobemi, asisten
tas Officc of Farm Manngc- 
ment, atstovavo Suv. Valstijų 
A vrilniH’jro* l^cpĮtrljimoMt* 
susirinkime National Karui La- 
bor konferencijoj, laikytoj 
Kansas City, talnndžio 16 tL 
Konferencija svarstė ūkių dar- 
bininku klausimų pjovimo ac- 
šone.

Neužilgo Ims išduotos iikrmt-j' 
nčs informacijos, tat pakui ne-

ne prie Uniuidotojy arentų kurie ne 
fuiijata plovė no artėto tik durai! 
uir) trrii'Miia prar ėv. a u ura o 
liraunvl'*. • uat*r Mlchlaan kur 
viai dori ir tctalagi ūkininkai prl- 
klauau nte* turim tam tikalu nus
kirta kutulat>a kuu Jum* VMlaranu* 
ir f>o laiku ncgukyiu. kad ajtcata* 
•tufuvo ant i ■’®« ar daugiau kur 
—W* tat taa— 
tankiausia taip »l*ltlnk». *u daugiau 
informacijų kreipkite* tuo adroau:

8V. ANTANO DRAUGIJA 
c-o Kas. Daunoras 
Custer, Michigan.

MUSU UŽSIĖMIMAS
Perkame ir parduodame na

mus ir faunas. Parūpinami* 
puspūrius. liiivakart<-s, siunėiu- 
iim* pinigui j Lietuva, Padaro- 
me visus h gališkus dokumen
tus Amerikoj ir Lietuvoj. In- 
surance visose formose, stoja
me į u*isniu.* už iierkaitM'Ujjvs. 
John J. Zo!p A. M. Barčus

C0MMERC1AL REALTY 
BUREAU

REIKALAUJA.

KRIKAI.INGI VYRAI IR MOTERę. 
0*1 Irncvaim ir įvariau* fabriko 

darbo. Priorima* noruikallnipui. Mo» 
ju« llmoklnaiin*. Gera l»ror* pa k lll- 
tnul.

7110 Ju-epn Klk-ka Coaųiinj
20 & CalIfornLa Avc. /

-------------------------------------------------------- 1-----

Valkas det paMuntlnyatea. 1 vai. | 
d Ir a), puao dlcaoa Subatomla. kv- 
ru'makoaU*. Paaluvua JMrbaa Atailau 
kita:

Sn i-N l'.n>bro4<ta-r> Co. 
2,4» Slu-ftleld Atetme.

PAIEŠKO

t**lcAkau uivo df-dė* Petrą Ir bro
lio Jono Petkų paf-janfly U Kaunu 
ro<1>b<M* Taiiracv* apakrldo Aliui.* pa
ra p. Šilu kaimo. Girdėjau kad «y- 
vorui Ir dirba mainone nmldtlu u tal
ka ūkti tatnnlu or ka* apie juo* tino
te meldllg pranettl man o buaiu la
ba.! diklnKo*.

K. rKTKVS
•JUOS W. 23 Sl. <l»lv«ųp», III.

t'uieSkuu savo Svogvri hūuuitiiera sa 
palo paeina i* Kauno Redybo*. Ra- 
aeinlŲ ApakrlTlo. Etilu panų*'J o*. 
Gailiu Kaimo. I'irrntnu gyveno na
cine. Wlr.. dabar ncjunnu kur gy
vena I’oalinntyti reikalinga dol laimi 
svarbiu reikalą.

Koz. ZlvalkmiUdcnė.
712 W. 19Ui I'loic Cliivogo. 111.

aNt par»av«mo.
6 katnltarig niodiat* namo*, au 

i'aniantlnlų baaeuicnlv, tnodernlUca*. 
btakuti daugiau kaip »į akro. Ka
lima nutrinti dariovoa. randa*! arti 
Archrr Avė. karų linljoa, turi būti 
purduota' ereliai ne* piningai reika
lingi.

StaHo
IZlS IV. IS Mnn Cltlcngo.

I'&ralduoda Bu.'ern.' ir Groeertic. 
birai* lnt»a) yru Kt-ral UUlirbt*. lie
tuvių apKyventoj vietoj, kai nupirk* 
tn vietų bu* labai dėkingu*. Prieina- 
tla pardavimo navininką* Ikvaiuoja 
Lietuvon. AUiUUuukltc ereliu laiku.

JoM-ftli Mnioi«kl«, 
T-l. RoutliuMl 46»B 
IS35 VmImmmu A.ū.

Po valgiui A«uLmlr<k. kad garlaa- 
•lt* valataa tavo *ktinul yra EATO- 
N1C. PraJlalln* »l*u» natumt^umu* ! 
auvirAkinimo. o tt* roiakla. kad r»l- 
kla pamėginti vien*. Parduodama 
t>a* vi*u* aptltkonua.

KODĖL MOKĖTI RANDAS?
Jei TnniKta rumluvoji namų, tni 

mokėdamas raudas nu pirki namų 
kitam.

Nusipirkite sau uainą.
ŠUi keletas turgeliu:

Marinis 2 augstų narnos su ba- 
Mementu, du fintai po šešis kam
barius $2,500.00

2 augštų labai gražus mūrinis 
namas su valiutais. 40 pėdų platus 
luina. Augštus baserneutas $5,000.- 
00.

Gražioj vietoj mūrinių 3 augštų 
namas su mūriniu namų užpuka- 
liję, Viso 4 pagyvenimai pu 6 kam
barius. Abu namu ui $7,500.00.

fotie namui turi būti parduoti 
greitai.

Mes turime daug namu ant par
davimo.

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

S

=

»■

DR. CHARLES SEGAL
Pcrtu-lė *«to ofb« po »iun.

4729 S. Ashland Avenue
Kur rrdo llsaa vyrg tnoterlg ir 

valkų.

Valandų* nuo 10 iki J S ttayto: nuo 
S Iki J po pletg; nuo 1 iki 
vakare. Nedcliumu 1# iki 1.

Telefono* I»rrxrl 2MO

------------------■------K
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ERNEST WEINER 
DRY dOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood SU.
Ma* d bodama dvtrubaa atamp**

Ketvertai* Ir Subatomla
indeliam* paauinklme c*an*mL 

Vlaokla tnatarlJolaL valkam* dr*b*- 
*tai.

Pluksncs Plufcsnos

DELEGATAI Į LIETUVĄ1
Liet Amerikoniškos Rūbų Išdirbimo B-vės delegatų 

ir narių išleistuvių.

Bus Subatoj, Gegužio 22, 1920

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

Gardus užkandžiai švelnus gėrimai visiems uždykę 

Tikietus galima gauti pas bendrovės narius ir bend- 
rovės ofise 3249 So. Halsted St.

T-l. Rnub-van! G11

Įžanga 50c. Ypatai.

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

Kaina vienos knygos SI .00.
"D-iiugijų” gausime ir tolinti. Kas norite, galite pas mus 
ubciprenunivniiiii.

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime.

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis

“GANYTOJAS”

1
■ ■ ■■ ■

■ ■

redaguojamas pn-latji A. Dambrausko*, padedant kun. M. Vait- ■ 
kui. taikruštis didumo 32 pusi. .Jis talpins slniipsnių is pln- M 
ciosios dvasiškųjų mokslu srities, stengria informuoti skaityto- ® 
jus apie bar.iiytinj-H’ligijiuj gyvenimų a]»«kritai pasaulyj ir y- J 
par Lietuvoje, kels ir gvildens įvairiu* gyvuodus musų dvutriš- 
kij« gyveninio Mausimus. Laikraščio kanu: 
Amerikoje $10.00

... fl 
Anglijoje 25 Šilingai į

-i Ji iII
S■■■
■■

Anglijoje 12 šilingų “B”
4 "nvjnnv"

■
S

“ŽVAIGŽDE”
Eina sykį ’i mėnesį. Kaune. ,

I
Šis laikraštis skiriamas katalikų dvasiMkictus n-ikalanis aprū

pinti: Ii paduotų nurodymų, Liurbiui jame rašomu mutyii. kad 
bus luitai įvairinus turinio ir pilims nmlouių pasiskaitymų. Re
daktorius kun. M. Vuilkua
Kaina: Amerikoje $3.00

Visus galite užsiprenumeruoti ‘'DRAUGE'*.
Ka* norite tiesiog su tų laikraiėių Administracijų susinešti Ui 

tcvirtoja šį adn-sę:

KAUNAS, DIDI VILNIAUS G. N. 34 LITHUANIA.

Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Šliubo Dienos

Hnogaunyra ličiam ii i)ip<-MiiwJŲ Ir nlmluUtnti 
KJivninic dieno. Todėl netimaa nori lurvtl tg diniy atminimui 
kdk| nors lenkig.

Mm lame dalykr |iaxliilons- yrailuB |*a.etiudus.

Pirmosios Komunijos....................15x9 colių po 10c.
Dirmavonės............................. 14x8 colių po 10c.
Šliubo............................................... 17x13 colių po 20c.

Tuku kaina Juo* paiduo<l>itui . ka- Ima urmnUau 10 <-RX-( o k«» Ilk 
«lcng. tni turi prialgsll Ar. < Iriau* |M-r*luntimiiL

Ant DkuuiimZ 'u-.tCaSc. -i »--* :-.l-amciiiu l.irmatatn*
latuript.

ln- lo am paveik.lg ajiafina )rn otHuiu^llntl tam tikri tudžial tr 
palikta tuM’im, tirto,, kur {.linui ulmSytl tardau, isitanlė. vieta tr 
luikaa. lU-lluilauilaml krrt|duU>:

"DRAUGAS” PUBL. C0.
1800 W. 4vi.u Su. Chicago. iii.a

iiiiinuiuiiiHiimiiiiiiiiiitHiiiiiiififiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiinniiiitiiiiiHiti

=

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiir 
NAUJA ĮDOMI KNYGA!NAUJA ĮDOMI KNYGAI

“Mano Patyrimai” Didžiojoj Karėj
=

==
i

1918-1919
Paraše 

Kun. J. F. Jonaitis 
Kapelionas

Kaina 25 Centai
Joje ti-lpn daug gražių ir įvairių aprašymų apie viso

kius karės laiku atsitikimus, kokiu.- patyrė pats auto
rius, duh'vnudunut* toje karėje.

Galima jų gaut .

"DRAUGO" KNYGYNE

i
I

I \
1 l1 i

A

i

s
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=
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=
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79c
SaldeENGLANDEP

PLUNKSNOS.
imiumuiiiiiiiiiiuimmmiimHimmiiif

fiZvututrdoalen^^
atonM

4547 S. Hcniutagc Av. Chicago 
Tei. Yards 145

79c



DRAUGAS
—nR-

CHICAGOJE
LAB. SĄJ. DARBUOTĖ.

18 d.,
Staiga mirė plėšiko tėvas.

d..19

Tūkstančiai žmonių

tą sako apie

■

Šių vyru turtas siekia suvirs V iena Šimtą Milijonų Dolierių.

5

KAS2IN AR TAS TIESA.
KUR BIEDNIAUSI DUODA.

%

A. + A

PABĖGO 11 KALINIŲ.

ne-

VIENNOS MOTERYS.

I

I

2314 W. 23 PL Chicago, UI.

> aatara 
NaMata

I

Antradienis, gegužės 
Sv. Venancjus.

Trečiadienis, gegužės 
Sv. Petras Celestinas.

susiorganizn- 
(raudonųjų), 
nuversti Ra-

Lab. dr<os valdybai, IVor- 
cesteryj, Mass. Pranešimą n- 
pi? dr-jos susirinkimą negalė
jom patalpinti dėlto, knd per- 
vėlni jj gavome.

RUOŠIMĄSI REPUBLIKO- 
NŲ KONVENCIJON.

eina
Cė.

Ji yra Statė Bank po kontrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos 

Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolierių.

I
K-

KALBAMA APIE ATPIGI- 
MA CUKRAUS.

PERDAUG RAUDONŲJŲ 
CHICAGOJE.

SENIS NORĖJO PASIDARY
TI GALĄ.

P-IOS POCIENĖS KON 
CERTAS.

...................... .............----................ -K
SUAREŠTUOTAS NUZUDY- 

TO PLĖŠIKO SĖBRAS.

Įš visu valstijų jau pasirink
ti delegatai.

35M So. HnKtcd SL. Clil<-n<r>, IIL

ADVOKATAS
Oflma Dklnlcalyj:

29 South La Šalie Street
Kambarta BM

TeL Centrai MM

Is Jolieto kalėjimo formos 
pabėgo 11 kalinių, katrie liuo- 
sai dirlKi ir gyveno pasižadė
ję nebėgti iš fanuos. -Bet 
išlaikė savo pasižadėjimo.

M............ —----- ------------ ----------------

KATALIKIŠKOS ŠVENTES

PoMptjoMO.

Turtu patyrimo ' 
moUrtų llroae; ru- 
peatlDsnl prltlu-! 
rlu llsono >r kūdi
ki laike Ilgos.

A rtVRAtlA • MiUOMB

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

»t*L ESTATZ-INSJSANCK

Eu wean Americau Bureau 
SihMl, P««a«»a« u*.

NO1 AMIJLŠAS 
1U1 h mhltt Ilrtal. Cb.tut IIImmi

Į T«v«*»<owr touLt*»»o «il

l'.ISFORTV 1U-AMKAS 
riLIMIMK

DYKAI.

S. D. LACHAWICZ
OnUMTtaa

»,««> k« piviaim* 1_____
*«Mk M. ••**»>•••*• tMMN*

Jos Stockholdcriai ir Direktoriai, arba taip sakant “vyrai sto

vinti užpakali) bankos” ir vyrai turtingi ir su didelių biznio prity

rimu.

K------
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IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

Šiandie Chicagoje jau prn- 
dėtns tikra., darbas rnošties 
repnblikonų partijos naeijona- 
lėn konvencijom Konvencija 
įvyk- ateinantį mėnesį Colise- 
UI IIU*

Visose valstijose jnu pnrin- 
kti delegatai. Įgaliottų aiškių
jų delegatų daugiausia turi 
kandidatas gen. Wood. Paskui 
jj seka gubernntorius Lovden 
ir senaforius .Tobnsnn.

Bet yra daugeli? ir tokių 
delegatų, knfrie nežinia knt- 
ron pusėn turės pasvirti. Ap
link tuo- kandidatus nemažai 
turės pašokinėti kandidatų ko
mitetai. • *

Konvencijos metu (’hieagon 
suvažiuos dešimtys tūkstančių 
žmonių, iš visos šalies, 
politikų.

.Mielinei MrKeon. 6S metų, 
yra išauginęs 7 vaikus. Visi 
vaikai jau suaugę ir vedę.

Senini įsiskverbė galvon 
mintis. Knd jis šiandie savo 
vaikams jnu nereikalingas. 
Negalįs nieko jis jiems pagel- 

ir tik esą? apsunkinimas. 
Tmi verčiau pasidaryti galą.

Matyt, jame nebuvo doros 
nei kibirkštėlės, jei jis tai pa
gundai pasidavė. Nes nuėjo 
nnt ežero kiauto ir įšoko eže
ran.

Policmonn? laiku pastebėjo 
ir ištraukė senį iš šaltos iiiim- > 
d yno*.

Jaunimo globėjimo Sąjun
gos pirmininkė Mrs. Joseph 
T. Bowen viešai nusiskundė, 
knd Chicago vni labui nešva
rus miestas moraliu atžvilgiu.

Policijos viršininkai dabar 
lai poniai atkerta, knd ji ne
tiesą pasakojanti. Nes, sako 
viršininkas, Chicago moraliu 
atžvilgiu esąs švariansins mie
stas v'mose Suv. Valstijose.

Knsžin kiek yra tiesos tuo
se tvirtinimuose.

Valstijos adjutantas gen.
Dirkson tvirtinu, jog Chicago- 
j(. esamu TiOJKM) 
vusių radikalų 
kurie darbuojasi 
lies vyriausybę. 
/ Dirkson Miko, 
valdžios jHilitikojv jhtii 
esama jiatrijutizmo, jvr< 
apsileidimo. Kad tuo ti 
raudonieji visur varo 
pragaištingą projiagandų.

Jau buvo rašyta, kaip trau
kinio plėšikas Walton po apip
lėšimo pašto vagono ėjo j savo 
pagyvenimų, knip jis nužudė 
|ui*ipainiojiisj. jmltemonų ir 
kaip iptskui jiolicija jį mitin
gojo.

Dabar pranešta, kad St. Jo
seph. M<>.. -uarešluotits Wa1t- 
ono sėbras Diek Smytlie, 19 
motų.

Ji? pasilakė su plėšiku \Va- 
Iton gyvenęs tuose pačiuose 
’ ind-nrino. .TL- t nn’ tj hh- 
vęs namie ir miegojęs, kuo
met npie 2:<MI naktį AValton 
nukaitę? jiarbėgęs nnmo ir 
pranešęs, ką jis atlikęs.

Walton tuomet jam davęs 
kiek pinigi) ir iiejięs bogii. 
Gi pats pm-ilikęs kambariuo
se ir nusprendęs ginties nno 
policijos. -

Smytlie pabėgęs. Bet jis ne
galėjęs išaiškinti, kodėl to ne- 
pmlaręs juits AValton. nes bu
vę laiko apleisti kambarius ir 
pabėgti.

Plėšiko AValton tėvą* iš St. 
Joseph, Mo., stt motin.” kelia
vo Chicngon paimti savo »u- 
naus lavonų. Kelionėje tėvas 
mirė iš susigriaužimo.

PASISKUBINS PADIDINTI 
užmokestį geležin

keliečiams.

Geležinkelių darbo taryba 
■ prailėjo savo sesijas Chicago- 
je. Svarbiausia domu atkrei
piama padidinti užmokestį ge
ležinkelių darbininkams. Nes 
be to visoj šalyj ant geležinke
lių gali pakilti streikas.

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

Nes reikia atsiminti, kr.il 
didesnė- užmokesty? luri pr. 
liesti 2 milijonu darbininkų.! 
Padidintoms užmokestims rei
kta turėti daugiau milijardo 
dolerių ]ier metus.

Chicagoje dnug knlbnnm n- 
pic atpigimą cukraus. Bet 
cukraus pirkliai praneša, kad 
atpigimo nereikia laukti dar 
šią savaitę arba sekančią. Pas
kiau gal kiek ir atpiksiąs ta
sai svarbu? žmonėms produk
tas.

Vicnna.—Moterų organiza
cija. kuri vedė dariu; maisto 
paskirstymo šiame liadnujan- 

iriame mieste, yra vienintelė or
ganizacija, kuri turi tikros 

‘ svarbus.
“Fraunen Ililfsaktion” gel

bėjimo draugijos, kurior buvo 
•**/•*•••« r» •***•>•**•*•«*« 6• «A* ••«*•*•»>* tluMlV

kų dinlią, kuomet turėjo mai
sto dėl išskyrimo, bet karei 
įaugus, maisto nesirodo ir jos 
darlrns buvo pert rauktas. Da
lia r gauna maistą iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ir organi
zacija vėl stoju j darlin.

meliodijo, labinti sukrutėjo sa
lėje publika. O kndn sudainavo 
“Ausk, močiutė, drobeles”, tai 
dainininkė priversta buvo at
kartoti ir po atkartojimo publi
ka norėjo, knd dnr atkartotų ir 
dnr, ir dnr.
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 neperdangian- 
sin. Chicago# lietuviams, kurie 
be paliovos yra varginami pa
prastuose vakaruose. ar Imliuo
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. Kitno- 
> r kojfcor»mv-e gal. irpragra- 
moję bus daugiau lietuviškų 
dainų Sparnas.

AR RENGIES Į KON- 
CERTĄ?

Peoples Stock Yards Statė Bank
T- ’ ■ T’ i •

rkdulpčU> rii t Ui ii ribHlUiiU. z-iVCllUC

Praeito mėnesio paskutinę 
seredą Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje įvyko Lab. 
Sąj. Centro mėnesinis susirin
kimas, knrin suvažiavo nemaža 
kuopų atstovų.

Komisiia gavimui leidimo 
pardavinėti valgomus ir geria
mus daiktus prie šv. Kazimie
ro kapinių gegužės 30 d., t. y. 
kapinių lankymo dienoje, pra
neši“, knd gnvn leidinių turėti 
dvi vieti. Tas vietas žadėjo už
imti Antra ir Penkta ir prisidė
ti Aštunta kuopa iš Brighton 
Pa.ko. Todėl prašau tų kuopų 
susižinoti viena su kita ir ben
drai vnflr‘1.

‘Ženklelių parūpi n imo komi
sija pranešė, knd ženkleliai Ka
pinių dienai bus gatnvi ir at
nešti sekantin Centro susirinki 
man, kuris bus šio mėnesio 26 
dieną. Tame susirinkime bus 
galima gauti tr dėžučių aukoms 
rinkti. Visos kuopos prašomos 
išrinkti kodaugiauaia aukų rin
kėjų.

Prie (o noriu tarti žodį ir 
plnčiąjai Chicagos lietuvių ka
talikų visuomenei, knd kiekvie
nas, kuris atsilankys j Šv. Ka
zimiero* kapines, nepagailėtų 
aukos, nors fiOr, j įnešti dėžutėn 
našlaičių prieglaudos naudai. 
Tokiu galima bus surinkti kole
tas desėtkų dolierių. kurių šian
die IjiIi. Sąj. labai reikia.

Patirta, kad daugelis žmonių 
netik neduoda nė mažiausios 
aukos, liet dar nemandagiai, ir 
negražiai, pasielgia su pačio
mis nukų rinkėjomis, pastum
dami jas j šalį arba net kolio- 
dami. Laikas jau hutų susipra
sti ir palinuti Imti nemanda
giais.

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

Be to tą dieną Ims galima im
si pirkt i našlaičių prieglaudos 
namo bilietų |k> 100 dol. Kas 
nusipirks tokį bilietą, tas jau
sis atlikęs prakilnų darbų ir 
sulaukus s<*natvės, ar nelaimė
je. turės užtikrintą vietą.

Prie to bus pardavinėjamos 
i 'lygutės, kuriose yra aprašytn 
IjiIi. Sąj. nuveikti ir veikiami 
darluū ir kiek ji turi turto. Pa
turėta kiekvienam nusipirkti.

Knd viskas, kų čia išdėjau, 
pavyktų, prašau visų I<ah. Sąj. 
kuopų pasidarbuoti ir gerai 
prisirengti. A. Nausėda.

P-as Justina# Kudirka, jžy- 
nms Chicagos lietuvių daini
ninkas; išvažiuoja Italijon 
baigti jiasaulinę dainavimo mo 
kvklų. Būdamas Chicagoje ne- 
svkj pasirodė lietuvių sureng
tuose koncertuos- ir kiekvieną 
sykį su nauju pliusu.

Gegužės 30 d. Pilsen’o Au
ditorium salėje yni rengiama# 
koncertas, kuriame, ajrnrt kitų 
žinomų Chicagos dainininkių 
ir dainininkų, -p-as Kudirka 
žada išpildyti įžymių kom
pozitorių sunkius tvarinius. 
Su <Uū kviirvflti p. Kudirka 
atsisveikins au Chicngn ir, 
gal, gražaus joAhalso dauginu 
neliegi rdėsim.

.Mylintieji dainą turėtų iš- 
anksto pasirūpinti bilietų.Nor.s 
iki koncertui dnr yra su- 
virš dvi savniti, l»et pusė 1>i- 
lietų jau (tardųota. Įraukian
tieji paskutinės dienos gali ne
tekti, nes visas M<dynės 
po numerais.

redTatsakymai.

Budapest&s.—Amerikos Rati- 
donnsi> Kryžiaus įvedė naują 
tvarkų Budapešte kurlink pa
dalinimo maisto. Cik vargin
giausi žmonės, suprasdami sa
vo reikalavimus, atlieka tą der
lią. Tarp tų biednųjų atsiranda 
daugelis, kurie seninu buvo 
turtingi.

■ Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos—
S

i
Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos 

Cook Pavietas ir 26,000 darbininku tari 
savo pinigus pasidėję šiame Banke.

T#iophon«! Tardą C491

AKUŠERKA 
A.SHUSHO

________ e
Neilėlioj, geg. 16 d. Kimteli 

snlėje (vidurmieatyje) p-nia 
Ona Pocienė davė pirmąjį savo 
koiim-rią. Keturiais išėjimai# 
ant scenos ji sudainavo ketu
riolika dainų, tarpe kurių buvo 
keturios lietuviško# p. A. Po
rinu# kompozicijos. Programa 
atlikta gražiai, puikini.
Lygios p-niai O. Pocienei dai

nininkės, nr dainininko, kuri 
turėtų tokį stiprų ir gerai iš
lavintą lialsą. tnip sutvnrkvtą 
kvejiaviiną ir veido išraišką dni 
nuojnnt nr liūdnų, nr linksmą, 
nr ilgėjimo# dniną. Amerikos 
lietuviai neturi, ponia Pocienė, 
galima sakyti, yra Amerikos 
lietuvių dainininkių šampionas. 
Gaila tik, kad musų daininin
kėms reikia naudotis svetimųjų 
repertuaru. Lietuviams lietu-
• » .A.. A* * AAA * O f *’)***

dį, labiau kutena jausmus, ši
tas dalykas aiškiai buvo galima 
pastebėti šitame p. O. Pocienės 
koncerte, nes kada programo 
viduryje uždainavo lietuvišką 
dainų (p. Pociaus kompozici-j 
ją k tuoj, pakutenta lietuviška.

M. MAKGELIENE
Paėjo iš Beinonuėii). Kau

no RėdylsM. švirkšlio* [un- 
pijo*. Mirt- panedėlvj, gc- 
guh'-s 10 dieną po sunkios 
operacijos. Amerikoj*' išgy
veno 15 metų su vyru Juo
zapu Margeliu išgyveno 14 
metų.

Laidoturėa ateibuvo pėtny- 
čioj, 14 geguM** 1920 m. Baž
nyčioje Šv. Petro ir Povilo, 
Gmnd Hnpid* M»ch.

Buvo tai moteria gera ka
talikė ir priiniMjo prie ka
talikiškų da n arijų kaip tai: 
Sv. Rąžančiam, Moterų Rą- 
jnngntt ir daugel kitų. Pali
ko nuliūdime vyrą Juozapą 
Margelj ("Draugo” Agentą) 
ir dvi M<*rį ir daugeli gimi
nią. Buvo tai pavyzdinga 
moteris, nuo giminių ir pa
žįstamų mylima ir godojama.

Tebūna jai lengva šventa 
žemelė.

------------------------------------------------------------x

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgai* otreet •

CHICAGO, ILXJKOIH 
Telr/orau Tania MM 

TalaiMjoa: — t iki 11 U m«; 
A ma **«<•«•« 4V4 • *r*>W Wa4A*4«* a - • * • —- —•— 
mi* nuo i Iki I vai. v*k*r*

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW

UETCVIH ADVOKATAM 
un k wooi» Ttitarr

-thk-ct

j V. W. RUTKAUSKAS
i■

♦
s
K
*

*

t 4

RENGIA

North Sides Kolonija 
Utarninke, Gegužio 18,1920 

SV. MYKOLO PARAPIJOS 8VET.
1644 Wabansia Avė.

Pradžia 8:00 vai. vakare

Atvažiuos L. Misija 
Kalbės Kna. J.įHlin> fr kfti

GERBIAMIEJI!
Kam rupi Tėvynės gerovė ir liuosybė, lai atsilanko 

ant Rių prakalbų. Išgirsite dang ką naujo ir žingeidmis, 
apie dnbartinį Lietuvon stovį.

Prie to, atveš L. Misija Paskolos bonus, Koskaitlin- 
giaiibiai atsilankykite.

Kviečia Rengėjai
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