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Carranza Niekur Nesu
randamas 

i 

Paimtas grobis gabenamas 
sostinėn 

GEORGENAIĮVEIKĖ 
AZARBAIJANUS. 

Turkai kurstomi prieš krikš
čionis. 

PATARIAMA ATSARGIAI 
APSIEITI SU ŽIBALU. 

CARRANZA PRAŽUVO 
KALNUOSE. 

Pramatoma taika Meksikoje. 

Washington, geg. 18. — 
Matyt, mėgins pasiekti kokį ! Kuomet iš politikinio Meksikos 

nors uostų. ! sūkurio pasitraukė gen. Gonza-
— -les, čia aiškiai suprantama, 

Vera Cra. geg. 18 — Ca-jjja(i revoliucijonierių vadai no. 
rranza niekur nesurandamas.; T\ Meksikai taikos ir gerovės. 
Paskui ji i kalnus pasileido sti
prios revoliucionierių spėkos. 
Bet ligšiol nesurandami nei 
pėdsakiai. 

Gen. Medina iš čia iškeliavo 
Inter-Oeeanie geležinkeliu. Jo 
kelionės tikslas — sulaikyti 

Konstantinopolis, geg. 18. 

Washington. geg. 18. — Ša
lies kasyklų valdiškos raštinės 
direktorius Manning paskell)ė 
perspėjimą, idant visoj šalyj 

Per dešimtį dienų Georgia įkuoatsargian ir taupiau butų 
respublikos kariuomenė kovė-1 apsieinama su žibalu. Xes jei 
si su Azerbąijano totoriais, vartojimas žibalos tęsis tokioj 
katrie buvo Ažpladę Georgių j proporcijoj, kaip kad šiandie, 
ir naikino kelių tiltus. j už dvidešimties metų Suv. Val-
• Galų gale totoriai Įveikti, jftijos neteks žibalo versmių, 
Georgenai uždavė jiems dideli! nes visos baf išnaudotos, 
smūgį. Jau ir šiandie Suv. Valstijų 

Konstantinopolio dalyj, va- žibalo laukuose išeikvota 40 
dinamoj Stambul, pasirodė i nuoš. žibalo. Palieka tik 60 
turkų atsiliepimai antgal ia is : inuoš. Prie dabartinio vartoji-
"Musuhnanai, ant Anatoli- mo netruks išsekti ir likusis 

UŽPULTAS IR PAŠAUTAS 
DARBININKŲ VADAS. 

Jau perdaug to Chicagai. 

Reiškia, vadai del šalies ge
rovės ima kiti kitiems nusileis
ti, kad tik kuoveikiaus patvar
kyti nuteriotų šalį. 

Iš Meksikos sostinės čia gau
ta plačių informacijų apie visų 

Carranzų, jei tasai iš kalnu I P**** t oJ * * ! i r a P i e v i s u s r e 

mėgintu ineiti Vera Cruz vai- į™bucijomerių žygius. 

jos-7' 
Toliaus pasakyta: 

"Dabar viskas jau aišku ir 
ko jus laukiate. Matote, kad 
krikščionys pradėjo veikimų 
prieš musul manus. Kame jus 
padedate savo viltį? Pakilkite 
ir pulkitės prieš priešininkų." 

stijon. Gearužės 24 diena susirenka 

žibalas. Tuomet Suv. Valsti
joms prisieis žibalu gabenties 
iš svetimų ša} i u. 

PAMAUTO: "GERMANIA" 
STOVYKLA. * 

Strassbt ,, geg. 18.— Al 
»je viešpataujant ; 

andai suimtas Carranzos žen
tas, gen. Candido Aguilar. 

Čia nuomonianjama, kad Ca-1 sušauktas Meksikos kongresas, 
rranza niekur kitur negalės pa- j k " r i s paskirs provizijonalį 
bėgti, kaip tik ineiti šiton vals-'prezidentų. 
tijon. , Tą diena bus surengtos so-

Iš nelaisvės stovyklos pabėgo! stinėje didelės manifestacijos, 
kuriose, sakoma, dalyvaus de
šimtys tūkstančių žmonių. 

Matyt, ir jis nudūmė į kai-j įvyks ir kariuomenės paro-
nus, norėdamas susijungti su į davimas, 
savo uošviu. Revoliucijonierių valdžia pa-

• T ^ F T » . ! informavo visų Meksikos dip-
Grobis gabenamas sostinėn. ! l o n i a t i n j korpusų, kad į penkio-
El Paso, geg. IS. — Revo-'Hką dienų jis pripažintų nauja 

liucijonierių agentams čia pra- valdžią, atsisakydamas seno-
nešra patvirtinančių žinių apie 
paėmimą dvidešimts keturių 
Carranzos traukinių su didele ; 
kiekybe pinigų ir visokių daik
tų su valdiškais dokumentais, 

ŠVEICARIJA PRISIDĖS 
PRIE TAUTŲ SĄJUNGOS. 

Referendumo pasekmės prie
lankios Sąjungai. 

Vakar vakare, užpultas ir pa 
vojingai/pašautas Jobn Kikul-
ski, stockyardų darbo tarybos 
pirmininkas ir darbininkų or
ganizatorius. 

Paimtas ligoninėn. Suvaryta 
jin dvi kulipkos. Sakoma, vie
na kulipka užkabinusi plau
čius. 

Pašautas Kikulski policijai 
nurodė savo priešininkus. 

Kikulski pirm kelių savai
čių smarkiai susikivirčijo su 
kitais darbininkų vadais Chi-
cagos Darbo Federacijos susi
rinkimuose. Nesutikimai paki
lo del pinigų. 

•Jei jo priešininkai neturėjo 
kitokių argumentų, kaip tik 
užpulti su nužudymo tikslu, 
reiškia jie yra kalti. 

Jau perdaug tų galvažudy-
darbininkn vadu. 

Prasidėjo Kuriamasis 
Lietuvos Seimas 

(Kablegrama iš Kauno, gauta per "Darbininkų''). 

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

Roman. 

zaso provmci, 
vokiečiams vietos universitete! D'Ų tarp^ i T I j buvo pastatyta stovyla vardu j 

;"Germania",įreiškianti Vokie-[KALBAMA APIE 30 MILI 
'tijos imperijas simbolą. 

Šiandie Alzasas sugryžęs 
prancūzų valdžion. Tad ta sto-

'vyla prašalinta. Vietoje anos Į 
Berne, Šveicarija, geg. -8. — |i ) U S pastatyt* Šv. Joannos d' j 

Prieitą sekmadieni visoj Švei-JArc stovyla, Tuom darbuojasi I 

Japonai Pasiketinę Apleisti 
Siberiją 

JAPONIJA PAREMIA BU- , Nes rusai neturi kuo ap 
FERINĘ VALSTIJĄ SD3E- goti sugrąžintą geležink-

RIJOJE. Dalis rusų armijos nuginklur 
| ta. Kita dalis yra pasprudu-
si i apylinkines kalvas. 

JARDU D0L. ATLYGINIMĄ. 

Atidėta konferencija mieste 
Spa. 

Sugrąžina rusams'Vladivosto-

carijoj pravestas referendumas j patys studentai. Jie nukėlė iri 

SIOS. 

klausime, ar Šveicarija turi pri į" Germaniu." 
sidėti prw tautų»*fjuugo«.vTat-1 •* 
gi visi piliečiai balsavo tuo 
klausimu. ' 

N'ubalsuota prisidėti, nežiū
rint to, kaip tai smarkiai buvo 
agituojama prieš tautų sajun-

KOVA UŽ SUTARTĮ -
NA POLITIKA. 

VIE 

Taip tvirtina prancūzai. 

Pabėgo į Suv, Valstijas. " 

San Francisco. CaL, geg. 18. 
f Suv. Valstijas pabėgo Žemu-

kokius jis buvo pasiėmęs susą-* tij1-g Califomios pietinio aps-
viini, apleizdamas sostinę 

Dabar tas visas grobis gabe
namas atgal Meksikos sostinėn. 

Tarpe kaikurių valstijų iš-
naujo pradėtas susisiekimas 
geležinkeliais. 

Sostinėn sutraukiama žvmus 

ATPIGDNA PREKES 

Paryžius. Ruvęs Prancūzijos 
• ministeris Henry Franklin Bo-
juillon tvirtina, kad prancu-
[ 

zams nepadaroma nieko bloga. 

Paryžius, geg. 18. — Pran
cūzijos ir Anglijos ministerių 

j pirmininku turėjo konferenci-
! ją miesto Hytlie, Anglijoje. 

Niekas negali pasakyti apie 
konferencijos pasekmes. Tik 

\ yra žinoma, kad rengiama su 
vokiečiais konferencija mies
te Spa atidėta ligi birž. 21 d. 

Kitokiuose klausimuose spė
jimų yra visokiausių. 

Pa v., tvirtinama, jog prem
jeru sutikusiu, kad Vokietija 
išmokėtų atlyginimo 120 mi
lijardų markių arba 98 mili-

Omaha, Neb., geg. 18. — vie- jei Suv. Valstijose nesusitaiko-
kricio gul>ernatorius, gen. Ma- | ( o s departamontinės krautuvės! ma taikos sutarties klausime, 
nucl Mezta. | paskelbė, kad su vakar jos at-l Jis sako. kad toji ameriko-

Apie tų čia gavo žinių Mek-;pigino 20 nuoš. visas parduo-jnų kova už taikos sutarti yra! jardų amerikoniškų dolierių. 
sikos revoliucijonierių agentas1 damas žmonėms prekes. ne kas kita. kaip tik paprastai Sakoma, kad didesnėji tos 
Teodoro Frecieres. j amerikonų priešrinkiminė po- j sumos dalis turi tekti Prancū

zijai, katra daugiausiai nu-

Harbinas, M and ui rija. geg. 
18. — Vyriausias japonų ka-

vadas Sil)erijoje, nuomone 

Vladivostoko—Nikolsko aps
krity.) rusai turi apie 10.000 
veikiančios kariuomenės, kad 
tuo tarpu japonų kareivių bus 

gen. Oi, kurs savo raštinę tu -^ l a »? ' a » 30,000. 
rį Vladivostoke, gegužės 11 d. \ Ra«" *ako, kas iš to. kad 
paskelbė, jog Japonija prita- japonai sugrąžina geležinke-
rianti sumanytai atskiriai rn-į1 ' "^ jei jie atsisako apleisti 
sų volstijai Rytų Sil*>rijoje, j Valdivostokų ir kitus jų"0kU»*£ 

Gen. Oi sako. kad japonų \ puotus miestus, 
žygiai Siberijoje neturi nieko \ R«sai tvirtina, kad sn tuo 
bendra sn užgrobimais arba sugrąžinimu geležinkelių ar 
savinimais teritorijų. .Tapo-;, tik japonai netaiso jiems ko
rija veikia tik apsiginimo tik-] kių-nors naujų žabangų, 
slais. Neš nuo pakilusių nėra 
mybių daug kenčia japonų rei 
kalai Manclmrijoj ir Korėjoj 

' 

ANGLIJA SIUNČIA KA
RIUOMENE AIRIJON. 

Nenori "amerikoniškos" 
laisvės. 

Sakoma, gubernatorius Mez-
skaitlius revoliucijonierių ka-jta su savimi pasiėmęs ir $20, 
riuomenės. ! 000 iš valstijos fondo. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-; litika. Tai pa)irasta partijų ko-
M0 ŽENKLELTUS (W^.&). j va prieš rinkimus prezidento. kentėjusi karės metu. 

PRANCŪZIJOJE BALSĄVI- j balsuoja už save, moterį ir už 
MO TEISES TURĖS TB. j vaikus. 

VAIKAT. Katroj šeimynoj nėra tėvo 
' (šiandie Prancūzijoje yra daug 

Tuo tikslu parlamentan pa- tokių šeimynų), tuomet motina 
duota bilius. 

TURKIJA TURI BŪTI LAIS
VA ARBA NEIKOKIA. 

Taip sako nacijonalistų vadas 
Kernai. 

Paryžius, geg. 18. — Pran
cūzijos parlamentas šiandie 
atnaujino savo sesiją. Tarpe 
kitų ind<Mnyhių parlamentui 
paduota >umanymas (bilius) 
rinkimų metu leisti balsuoti 
be vyrų ir moterų dar ir vai
kams. 

Sumanymas paremtas prin
cipu. ka<l Prancūzijoje kiek
vienas pilietis ar pilietė, ar 
jis butų .venas, ar .jaunas, tu
ri turėti balsavimo teises ir 
savo balsais prisidėti prie rin-! 
kimų. 

I 
Žymi dalis atstovų sutinka' 

su tuo sumanymu. 
Sulig sumanymo, vaikai pa-' 

duoda savo baisus jier tėvn 
arba motiną, šeimyna, saky
sime, susidedanti iš tėvo. mo
tinos ir keturių vaikų tori tu
rėti H balsus. Rinkimu dieno-

balsuoja už save ir už savo i Angora. geg. 1 (suvėlinta).— 
vaikus. .'Platus Anatolijos apskričiai 

Specijaliai nurodymai pa-l^andie neturi su Konstantino-
darvti balsuoti našlaičiams ir lp^m nei politikinių. ekonomi-
neteisotiems laikams. 

To sumanymo autorius yra 
Henry Dungage, atstovas iš 
Orge. Jis sako, kuomet daugy-
vė vyrų ir tėvų žuvo karėje. 

nių arba karės sąryšių. Turkai 
nacijonalištai neturi nieko, ben
dra su sultano vyriausybe. Jie 
j steigė sau provizijonalę vy
riausybę, kuri kontroliuoja vi-

butinai reikalinga pripažinti j • • A n a t o l i i a 

Bet jie tas sunkenylws velka ; Paėmėm talkininkų oficierus. 
be jokio murmėjimo. Nes ži j Už areštavimą turkų Kons-
no, kad jų pasišventimas bnti- tantinopolyj atkerštan mes su-
nai reikalingas tėv>mę ginti j areštavome talkininkų oficie-
nuo neprašytų svečių. ! rus, kokius suradom savo ri-

Kur uepasisuksi, visur pa-jbose. 
matoma ir net atjaučiamą ko ; Su graikais ir armėnais, ka-
kie tai nenormaliai laikai. ;trie gyvena Turkijojo, pildo j -

Ką nacijonalistai yra ligšio] statvmus ir nesimaišo i turku 
atlikę ir ką mano jie atlikti, nacijonalj veikimą, mes apsiei-
geriausia apie tų nupasakoja name taip. kaip su kitų šalių 
pats jų vyriausias vadas, Mu- pavaldiniais, 
stapha Kernai paša. . Kuomet Ferid paša ėmė ben

drauti su anglais, aeeąjmaiis-
tai pertraukė visokius oficija-

Cork. Airija, geg. 18.—Pra
eitą šeštadieni i vakarini Cork 
apskritį iš Anglijos prisiųsta 

Įsteigė ceneurų. 
Kovo 16 mes patyivinc. na-. . . . . lius susisiekimus su Konsian-

sakoio Kernai, kad talkininkai-,- •• , ,. , , , . .• tmopoliu. balsavimo . teises moterims ir Konstitucgonalistai tvirtina, okupavo Konstantinoj.fdj. 
vaikams, kad jie nebūtų atskir | jog jų \yriausybė v^iks taip! Tuomet mes nuginklavome . Vienys tantų. 
ti nuo naudojimosi pilietybės'ilgai, kaip ilgai pačiam Kons-;anglų spėkas Kski Siiekia ir "Mano personale nuomonė'', 
teisėmis. j tantinopolyj nebus Įkurtas mi;Afiun, paskui Karą ir Hisare. sakė Kernai, "y ra tokia, kad 

nisterių kabinetas, tikrai at- į Mes sunaikinome geležinke-ImeS turime vienyti turkų tau-
stovaująs Kalifatą ir išduodąsdių tiltus, kad neleisti taikiniu- 'tų. Gal bus galima koki laiką 
reikalingus Įsakymus be jokios kams atlikti ekspedicijos iš. valdyti šalj su neteisotais ly-

Konstanlinopolio prieš Ciliciją. deriais. Bet tas nepasiliks ant 
Mes Įsakėme, kad nebūtų visuomet. Provizijonalė vy-

B0LŠEVIKAI ŠAUKIASI 
PAGELB0S. 

Londanas. įreg. 18. — Bolše
vikai iš Maskvos kibirkštiniu 
ti-letrrafu praneša, kad ]>ašėlu-
sieji mūšiai seka lenku fronte. 

anglų kontrolės. 

Ką nacijonalistai atlikę. 

B. -eviKa 

}>riimamos telegramos iš Kons- riansybė tegu veiks tik ligi pa-
Nacijonalisiai sakosi jie ga- t&ntinopolio. Mes uždraudėnae liuosavimo sultano iš po svėti-

li prirodyti pasauliui, jog tur- j visoms banko ms siųsti pi\igus!mos i n tėkmes. Kuomet tas bus 
nusiskundžia len- k a ' I>0 svetimos pagelbos gali arba kokias nors braiigenylies'atlikta, tuomet pasibaigs pro-

Džiaugiasi japonai. 
Japonų vadas pranešime sa

ko, kad japonams esą linksma 
nugirsti, jei Rytų SilK'rijos 
gyventojai sugalvoję įsteigti 
nepriklausoma nuo Maskvos i ; ; .. _ / . , .. J.(KK) kariuomenes ir padaiin-
vaiseya. lokiavastna duos!+ , • • . , 
: , . ta būriais po sodvbas. 
daug naudos patiems cvven-' .-.. , . - r . , . „ , . 

v ? i.)() kareivių prisiųsta j Slu-
' ** . . ! bbereen. Kareiviai užėmė ke-
B todėl japonai velija, kad 

tie žmonių troškimai kuovei
kiaus išsipildytų. Tuomet ja
ponai su mielu noru pasitrau-

i 

ktų iš okupuotų vietų ir nebū
tų reikalo svetimoms šalims; 
maišyties j 
Siberijos reikalus. 

! lėtą didesnių triobesių. Gi 
I miesto namuose įsteigė rašti

nę. 
Tbomas Johnson, veikianty

sis prekybos kongreso sekre-
. torius, darbininku susirinkime 

R>"h>! kalbėdamas pareiškė, jog Ai-
rijos darbininkai neturi noro 

Sugrąžino geležinkeli. Įkurti tokią respubliką, kaip 
T> ,- ,-.. .v, . I kad Amerikos, kur visokia i-
Pagaliaus gen. Oi pareiškia, Į 

kad japonai Siberijon inėjoi 
ne kokiais karės tikslais, bet j 
kad įvesti kraštan tvarką, pa* 
kui kurią seka taika. 

Tomis dienomis japonai jau \ 
ir darbais parodė savo gerus 
nonis. nors tais norais, toli 
gražu, nepasitiki Siberijos gy-

dėja apie personale laisvę' nė
ra žinoma ir kur vyrai ir mo-

i terys baudžiami ilgiems ter
minams kalėjiman už pasaky
mus, jog Amerika nėra lais
vės šalis. 

STREIKUOJA 15.000 BA'RZ-
DASKUČIŲ. 

kų užpuolimais prieš Knsijn. 
Atsiliepia i viso pasauli** jtro-
letariįata. kad lenkams riebu 

valdvties. \ Konstantino|>o]į. 
i 

vizi.jonalės vyriausybės veiki-

je tėvas eina balsavimo vieton tų pristatomi ginklai ir am»-

Visoj Anatolijoj įvesta svai-! Mes Įsteigėme eensur$, taip- mas. 
galų prohibicija. Turkai gy- ]>at ėmėm kontroliuoti žmonių į **Nacijonalis susirinkimas ie-
v.-:-!.. :'> labai apsunkinti viso-1persikeldinimą iš vienų vietų j ; gu bus administratyvis ir lo
kiais dar l:.'0 i s. jMtas. ]gi.c!atyvis kūnas." 

ventojai. ypač bolševikiniai 
s'.uogsr.iai. 

Sugrąžino jie msams Vladi
vostoko — Xikolsko geležin
kelį. Tą geležinkeli japonai 
išlaikė 3o dienas. 

Bet gali ir vėl paimti. 

Nors paminėtas geležinkelis 
šiandie jau pačių rusų kont
roliuojamas, tečiaus japonai 
užima tokias pozicijas, kad 
kas momentas ir vėl gali pa
imti savo rankosna geležinke-i mas gražus oras ir šilčiau; ry-
!į. Je' jiems prireiktų tas pa- i toj gali but lietaus, vakare ir 
daryti. {vėl šalčiau. 

New York, geg. 18. — Va-
ark čia sustreikavo lo,000 bar
zdaskučių unistų reikalai 
mi didesnės užmokesties. 

Jie reikalauja mažiau.ij 
užmokesties—$30 savaitėje ir 
komisijos. Šiandie jiems mo
kama $25 ir komisija. 

GEGUŽĖS 18, 1920. 

Chicago..— Šiandie pramato-
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LEBTTTIC KATALIKŲ DIEKRAŠTTS 

"DRAUGAS" 
Etos kasdieną išskyras nedėldienias. 

PREKCHERATOS KAUTA: 
CU1CAGOJ IR ZtSlESYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Meto, ...,......... tM 

6 t T . VALST. 
Metams . . . . $5.00 
Pusei Metu 8.00 

Prenumerata mokasi iskalno. Lai
ka* skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus } 
registruota laišką. 

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

Telefonas McKinley 6114 
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Vice Prezidentas 
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Kymo dienraštis ''Osserva-
tore Boniano" labai gėrisi Su
vienytų Valstijų įpročiu Sena
to sesijas pradėti ir baigti 
malda. Taip buvo ir 26 vasa
rio 1920 m., kjomet Rev. Fer-
rest J. Prettyman kalbėjo 
maldą prasidedant Suvienytų 
Valstijų Senato pasėdžiams. 
Toje maldoje tapo paminėta 
mirtis Įvykusi niųs respublikos 
viee-prezidento šeimynoje. 

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

Vieną kartų p. Marshail ir 
p-nia Marshalienė lankėsi prie 
glaudoje vVashingtone, D. C. 

' Ten jiedviem puolė j akis gra
žus ir geras vaikutis labai ne
turtingų tėvų, turinčių, labai 
didele šeimyną. Būdami be
vaikiai ponas ir ponia Mar-
shall'iai sutarė pasisavinti tą u 
vaikuti. Pasirodė, kad jis ka-j 
talikas. Tėvai perleido vice-j 
prezidentui savo sūnelį, bet 
pastatė sąlygą, kad jis taptų 
užaugintas katalikiškai. Vice
prezidentas pat? ir jo žmona 
yra protestantai, bet sąlygą 
priėmė, bernaitį pasisavino ir 
augino ji kaip tikrą savo sū
nų, tiktai rūpinosi, kad jis bu
tų kataliku. Vice-prezidentas 
net įtaisė savo pasavintajam 
sūnui škaplierini medalikėlį. 

Paprastai protestantai ne
mėgsta pagerbti Švenčiausios 
Marijos, skaitydami, kad tai 
yra katalikystės žymė garbin
ti V. Jėzaus motiną. Tečiaus 
.sralio mėnesije 1919 m. buvo 
Amerikiečių Motinų surinki
mas, jei neklystame. Gold 
Star Mothers. Tame susirinki
me p. Marshail tarp kitko ši
taip kalbėjo: 

"Šičia yra viena religija, 
kuri gerbia ir augština vieną 
specijalį moteriškės tipą Šven 
čiausią Panelę. Man linksma 
mintyti apie ją kaipo apie 
Dangaus Karalienę ir Įsikūni
jusio Žodžio motiną. Aš nepri
klausau prie tos Bažnyčios, 
bet man rodos, neįžeisiu nei vie 
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 
savo šnekius vaikeliu? užau
gant stipriais vyrais :r sto
jant į sunkią patarnavimo ir 
pasišventimo priedermę... Ma*' 

I 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 tikslui 
pašvęstų savo gyvybę, savo 
turtą ir savo šventą garbę, 
idant tiktai įvyktų jo kilnu
sis idealas." 

Italų laikraštis išvertęs ir 
atspausdinęs tuos gražias mū
sų viee-prezidento žodžius už
baigia liūdna pastaba, kad se
noje Europoje šitokį 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. Ir Europ. yra gražių 
katalikystės pagerbimo pavyz- j 
džių, bet jie paeina nuo žmonių 
gimusių ir augusių ne katali
kais, kaip p. Marshail. Jiems 
apostazija nesugadino širdies. 
Apostazija vadinasi atmetimas 
oažintos tiesos. 

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

> 
Jau dešimts metų kaip gy- Susirinkime ir k. t., d) gauti 

vuoja Kunigų Sąjunga. Jos spausdintą metinę Sąjungos 
konstituciją patvirtino a. a.' apyskaitą, e) gauti, praneši-
Arlrivyskupas J. E. Quigley;nras iš L ie t a i s katalikų vys-
2 rugpjūčio 1910 m. Nuo to 'kupų ir organizacijų, kiek jų 
laiko praėjo visa dešimtis j bus prisiunčiama valdybai be 
metų, tečiaus tik pusė kum- • pažymėjimo neskelbti viešai, 
gų prisidėjo prie Sąjungos, j 8. Kunigas neužsiraokėjęs 
Pasirodė aiškių ženklų, kad e t i n i o įnešimo per du metu 

liūdną 
22 vasario 

Iš Italijos Laikraščių 
L'Economista d' Italia 8 ba

landžio 1920 m. padavė ilgą 
straipsnį "L'affare di Kov-
no", t. y. "Kauno Dalykas.'' 
Straipsnis kalba apie 
nuotikį, buvusį 21 ir 
Kaune, kada tenai sukilo bol
ševikų sukurstyti kareiviai. \-
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 sukįliuią, kaip 
kalbėtų pati Lietuvos valdžia. 
Kaikurie sakiniai skamba lyg 

jau žinomi. Taip ir yra ištik-
rųjų, ne« straipsnis yra išvers 

kita pusė neprisidės. Buffalo 
suvažiavimas išreiškė mintį, 
kad taptų sustatytas naujas 
konstitucijos projektas ir 
kad jį gnlėtų aptarli kunigai 

. busiančiame suvažiavime Pi-
ttsburgbe. Naująjį projektą 
sustatė kunigai A. Maliaus-
kis ir P. Bueys. Jį čionai ir 
perspaudiname, praleisda
mi angliškąjį tekstą. 

I skyrius. Sąjungos Vardas 

1. Valdinis Sąjungos Vardas 
skambės: "Amerikos Lietuvių 
Kymo Katalikų Kunigų Sąjun
ga; augiiškai: "The Lithuani-
an Roman-Catbolic Priests 
Association of America." 

II skyrius. Tikslas. 

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 be 
jokio atlyginimo. 

IV skyrius. Sąjungos Turtas. 

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

11. Nors. Sąjungos fondas 
žymiai pasididintų, tečiau na
riai dalybų negaus, bet Visa
tiniam Susirinkimui paliks nu-

viešuosius reika-

Musų Darbuote. 

Am. 
(Pabaiga) 

l i e t . X. K. Federacijos 
Reikalu. 

ku<j de-
respu-

mi atstovus, trokšta. 
mokratafiėje Lietuva 
blikoje butų: 

1. Pilna sąžinės laisvė vi 
šiems tikėjimams, lygios tei 
sės visų tikėjimų žmonėms 
Kad religijų autonomija vals 

Kadangi Am. Liet. B. K 
Federacija ir Federacijos Ta-; 
ry4>a yra viršiausios Amerikos' 
liebivią kataliku, kultūrinės ir j tybėje eitų taisyklėmis šutai 
politikės įstaigos, vienijančios j sytomis i r surašytomis j teisė-
po savo vėliava visas Ameri- j tai įvykusi konkordatą, 
kos lietuvių katalikų centrali-i 2. Esant Lietuvoje didelei 
nes organizacijas, draugijas j didžiumai tikinčiųjų, mokslas 
ir parapijas, j g^ religija privalo būti val-

Kadangi Federacija ir josįdžios lėšomis. 
Taryba yra taipgi grynai de- į 3. įstatymų lygybė visiems 
mokratinės įstaigos. Federaci-. j piliečiams be skirtumo tau-
jos Tarybą sudaro pačių žino-1 tos, tikėjimo ir prigimties. 

12. Jei Sąjunga pairtų, 
turtas tektų 
Seserims. 

Sv. 

2. Sąjungos apskritas tikslas: 
suvienyti visusLietuvius Kymo 
Katalikus Kunigus, gyvenau-
Čius Šiaurinės Amerikos Su-1 t a r V!: k(>kiuf, 
vienytose Valstijose ir K a n a - į l u ^ f . s u a e l P t K 

doje, kad pasidarbuotų vie
šiems reikalams. 

3. Ypatingi Sąjungos tikslai: 
a) vesti susižinojimus Ameri
kos lietuvių kat. kunigų vardu 
_„ L- . i - . v i -„__.»,:_-„;.:.—-.:». 
SU tvaiamvu x)igamtai ijvnuj-
Lietuvoje, ypač su Lietuvos 
vyskupais; b) šelpti ir platinti 
katalikišką spaudą ir literatū
rą, c) rūpintis viešaisiais lietu
vių kataliku socijalio veikimo 
reikalais Amerikoje. 

4. Nei Sąjunga, nei jos val
dyba neturi teisės kištis i kle-
lxmų priedermes ir į asmeni-

tas iš lietuvių kalbos. Kauneįnius kunigų reikalus, nei.davi-
išeina laikraštis ministrų ka-jnėti kunigams įsakymų, 
bineto oficijozas vadinamas 
4Lietuva''. " L ' Economista d' 
Italia" pasinaudojo to laikraš
čio straipsniu ir išvertė jį italų 
kall>on. 

m skyrius. Nariai, jų 
dermės ir teises. 

pne-

5. Sąjungos nariu gali būti 
kiekvienas lietuvis Kvmo kata-

jos 
Kazimiero 

Tas dalykas dvilinkai mums I l i k i S k a s i s k u i " ' " ; > Vh 

malonus. Viena, jis rodo. kad 
jau yra dalykų verčiamų iš lie
tuvių kalbos i italų kalbą. An
tra, matyt italai labai įtiki 
Lietuvos valdžia, kad jos pa
žiūras savinasi. 

BAISUS PRIEŠAS. 

Kiekviena tauta, kiekviena j 
valstija, o net ir organizacija j 
turi savo prietolių 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 "Laisvė," tai vienas jų pa
pasakojo, girdėjęs iš pačių ko
misarų lupų tokį pasakymą 
apie dabartinės Rusijos vidaus 
padėti: "Pas mus nėra kontr-
revoliucijos ir mes jos nebijo
me, bet raus ėda utėlė ir ji mus 
suės." Tai reiškia, kad bolševi
kiškoji tvarka neneša žmonėms 
gerovės, juos ėda didžiausias 
vargas. Socijalistai įvykdino 
savo išsvajotą tvarką Rusijoje 
ir stengiasi ją palaikyti, bet 
aiškiai pradeda matyti, kad jau 
jiems gresia ekonominis suban-
krutijiraas. Šie vaizdeliai turė
tų atidaryti akis ir darbininkų 
"globėjams/' socijalistų va
dams ir patiems darbininkams. 
Nors tikisi socijalizmo garbin
tojai, kad jam įvykus, kepti 
karveliai lėks jiems tiesiog į 
burnas, bet pasirodo, kad tų 
karvelių pradeda nepritekti net 
badams, o darbininkams lieka 

1 nybėje su Bažnyčia ir po savo 
vyskupo valdžia. 

(>. Kiekvienas Sąjungos na
rys įstodamas įneša į Sąjungos 
iždą nemažiau kaip $5.00 ir 
kasmetai deda narinės mokes-
ties po penkis dolierius. 

7. Narių teisės: a) dalyvauti 
ir turėti sprendžiamąjį balsą 
provincijų susirinkimuose, b) 
dalyvauti Visatiniame Susirin
kime, c) rinkti ir būti išrink
tam j valdybą, komisijas, ko
mitetus, delegatus i 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, bet ir 
praktikos prityrimu. Matoma, 
kad patys socijalistai suskik. 
Vieni jų yra daugiau praktiš
ki, kiti gryni teoretikai. Vieni 
atsiž.velgia nors šiek tiek j žmo
nių jausmus ir mintis, į gyveni
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 j Dievo įstaty
mus, nei j visų žmonių teises, 
paprastai atneša ir patiems 
darbininkams ir kitiems žmo
nėms didelį vargą, kokis dabar 
griaužia Rusijos liaudį. 

V. K. 

V skyrius. Sąjungos narių 
surinkimai. 

13. Kadangi visų kunigų su
važiavimas i vieną vietą yra 

« . tVttlflKIClC1} IV'VIA 1 A l U l l l 1 A \ / C 

Lietuvių Katalikų Bažnyčia 
tampa padalinta i šešias pro
vincijas: I Bostono, I I New 
Yorko, 111 Scrantono, IV. Phi-
ladelpbijos, V tPittsburgho 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. 

16. Provincijų susirinkimuo
se pirmame pusmetyje tampa 
aprinkta kuopų valdyba, o ant
rame pusmetyje du delegatu į 
Visatini Susirinkimą.' 

17. Provincijų suvažiavimai 
apsvarsto iškilasius viešus ti
kybinius ir socijalius visos Ame 
rikos lietuvių, ypatingai savo 
provincijos, reikalus ir prane
ša Centralei Valdybai savo nu
tarimus. 

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

VI skyrius: Visuotinieji su
rinkimai. 

19. Į Visatirią Susirinkimą 
kviečią ir jam laiką paskiria 
Centralis Prezidentas. Pats 
surinkimas parenka vietą bu
siančiam susirinkimui. 

2*>. I Yisatuiąjį Susirinki
mų suvažiuoja delegatai iš pro
vincijų su sprendžiamuoju bal
su. NedelegaUH gali dalyvauti 
tik su patariamuoju balsu. 

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

(Pabaiga bus.). . 

nių (Fed. skyrių) renkami ir 
centralinių organizacijų ski
riami atstovai, turintieji vi
suose Fed. Tarybos tarimuose 
lygų baisa. 

Kadangi Federacija ir jos 
Taryba pasirinko sau pareiga 

Amerikos lietuvių 

Vyrų ir Moterų R«b* Kirpi-
n o ir DedfBmg M okykla. 
Mošų* lst&ma Ir mokymo būdu Jua 
trumpo laiku i&moksite Tiso u u -

j to. 
l ies turime didžiausius ir gerlau-

i sius kirpimo, design'.ng ir siuvimo 
skyrius, kur kiekviena* gauna garo* 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masino* 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikr.lbcti del sąlygų. 

Patteruš uojooiūe aulig mieros, vt-
•tokio stiliaus ir dydžio iš bet kuria* 
madų knygos. 

MASTEE DESIGNING 
SCHOOL. 

». F. Kaantcka, Vedėjas 
i H K. STATE STRTJET, CHICAGO. 

Kampas Lak* St*. ant 4 t\j lobu 

pnziureti 

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

5. Mmistej»ių kabinetas turi 
būti atsakomybėje Valstybės 
Tarybai. 

€. Lietuvos prezidentas ren-
katalikų politinę ir kultūrinę j karnas slaptu balsavimu tik 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BOHUS 

darbuotę ir aukas plaukian
čias įvairiems Lietuvos krikš
čioniškos pakraipos Įstaigoms 
ir musų išeivijos reikalams, 

Todelei koafereneija, užgir-
dama Federacijos tikslus ir 
©balsius, suranda būtinai rei
kalinga, kad visos Amerikos 
lietuvių katalikiškos draugijos 
prisidėtų prie Federacijos ir 
tuojau sudarytų kolonijose Fe
deracijos skyrius, kurie išrink
tų atstovus j Federacijos Ta
rybą. Šiuonri ypač atkreipiama 
domė j Federacijų New Yorko 
apielinkių lietuvių katalikiš
kų draugijų, kurių labai ma-
v o i r»r> in Ti «-vrtf-vi*a/»»-i/-wo -»•»*•» t-1«» i» iA.«i k/ i iv , JL. V-V»V I U V . aJV/C* t ' » i n t u u * 

SO, 

Šių rezoliucijų nu ta r ta pa
siųsti visoms lietuvių kataliku, 
draugijoms New Yorko apie-
linkėse, kurios prie Federaci
jos nepriklauso. 

Amerikos Lietuviai Katalikai 
ir Tautos Fondas. 

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

Šiuomi konferencija taipgi 
kviečia visus Amerikos lietu
vius katalikus stoti j talką 
Tautos Fondui su atnaujinto
mis pajėgomis ir per Tautos 
Fondų pagelbėti Lietuvos .krik 
ščiomškos pakraipos žmonėms 
Įsikurti didesnei Lietuvos 
naudai ir garbei gfažius krikš
čioniškos kultūros rūmus, ku
rie butų stipriausia tvirtove 
apsiginti nuo lenki) ir kitų 
musų tautos priešų pastangų 
lietuvius fcavergti. Konferenci
ja irgi užgiria Tautos Fondo 
sekcijos A. L. R. Kryžiaus 
Rėmėjų Draugijos gražų ir 
naudingų darbų, varomų Lie
tuvos labdaringuoju reikalu. 

Lietuvos Steigiamajam Seimui 

Per kraujų, ašaras ir bega
lines kančias Lietuva iškovojo 
sau neprigulmybę. Jums, Ger
biamieji Seimo 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 Nėw Yorko ir 
New Jors-ey valstijų, susirin
kę gegužio o d., š. m. konfe-
rencijon . Brooklyne, JC. Y., 
džiaugiasi tuomi Ecioritikn :v\ 
kiu ir nnošinrsmi sveikini:-

keturiems metams, jisai turi 
būti lietuviu kilmės. 

7. Dvarai įgytieji neteisėtu 
būdu turi fouti konfiskuojami, 
gi teisėtai įgytieji valdžios 
išperkami. 

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

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

10. Kapitalo perviršis 
Kilti \rjjM9ir>«; lr/\nf>v\1f>'iA 

11. Turi būti jvesta 8 
darbo diena, 

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

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

A. Staknys 
Ko%. "rencijos pirmininkas. 

Jonas E. Karosas 
Konferencijos sekretorius. 

vi 

M.6.M.6USER 
Praktikuoja SS metai . 

Ofisas H M So. Morgas St 
Kertė 3S>i* St., Chicago, m. 

SPEC1JA1ISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi caro- i 

aiškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki S valan
da vakare. 
Nedėliotais nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

1 

' S 

Dr. M. T. STRKOL'IS 
UETCVIS 

Gydytojas ir Chirergae 
Ofisas: 1757 W. 47th St . 

(47 ir Wood g a t ) 
Valandos: 19 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Td. Boulcvard 100 
Res. 2914 W. 43rd Street 

TeL McKiniey 262 

turi 

vai. 

L. R. KR. R. REIKALAIS 
MARŠRUTAS. 

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

Gegužio 14 Hudson, Mass. 
" 17 Westfield,'Mass. 

18 Holyoke, Mass. 
19 Northampton, 

Mass. 
" 20 Pittsfield, Mass. 

24 Athol, Mass. 
25 Orange, Mass. 

" 26 Greenfield, Mass 
27 Gardner, Mass. 

" 28 Fitcbburg, Mass 
" 31 W. Lynn, Mass. 

Birželio 1 Nashua, K. H. 
* 2 Manehester, N. H. 

3 Haverbill, Mass. 
4 Meriden, Conn. 
8 Lewiston, Me. N 

9 ^uniford, Me. 
lč Naugatuck Conn 

Gautos Skrynios. 
Pereitoje savaitėje gautos 

skrynios iš sekančių vietij: 
Chicago, 111. (W. Pnllman). 2 
skr., Mt. Carmel, Pa. 4 skr., 
Spring Valley, III. 1 baks., 
Athol, Mass. 2 baks., Worces-
ter, Mass. 1 baks., 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-
gu-iom> kaip -vet<>rir,.- :a;p ir 
pančiakas.' -• 

J Tumasonis, 
456 Grand St.. 

Brooklvn. N. Y. 

\ Talefaaau Pnll— mb 

Dr. P. P. ZALLYS 
Liet*™ DerfstM 

Tat Drovar 7042 

Dr.C.Z.VezeRs 
Lnrrrvns DEimsTAs 

Valandos: suo • ryto Iki t vak. 
Seredon-.is nuo 4 1' g 9 vakare 

471S SO. ASHU>,VD AVEHUK 
am 47-tos, Gatves 

RoM. 4SS 80. il4iT»iifl BIv. Cblcago. 

08. A. A. BOTH, 
gydytoja* fer 

MotertsAų. Vyrtik* 
Vaikų ir visą chroniškų Ugų 

Ofisu: 3354 So. Halsted St, Chicago 
Telefonas Drover 9MS 

V4JLAHB48: t4»—11 ryta » _ g po 
pteta 7—g vak. nedeUomai ja—11 4, 

• » w 

31 

>> 

DU J. m&m 
Gydytųsi ir Chirurgas 
Ofisas 4990 W. 13 St 

• M a , 49 Oomt 
Res. l t t l W. 49 Avenoe 

Telefoną* \Cicaro KS4 
Oflao Cicero 49 

KATĮĮUMTI: M E i r m u t A j 

Dr. L L MAKARAS 
[ Iietorto Gydytojas tr di lnugaa 

)T*ta<Ma* PmOmaB Mt Ir rViaa 
CUcagoi: « t& Ba. Wooi Mr. 

I tik Ketr«t« Takake as* 639 Iki »M 
T « W H M TarAi TU. 

DR, S, NAIKELIS 
LIETCVIS 

GYDYTOJAS IR CHERUROAS 
Ofi i t 'r OJTunlmo v'.et\ 
»2.>2 So. Hatst^d Str. 

Ant Viršaus l'nivorsal stato Bank 
Vaian'iosi nuo 30 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po p'.ctų: nr.o ~ ;k: n vak. 

Nc»l'"'-l'o:i;!s n-:-! '.0 iki !. 
Ttlttoamu Tardą *S44 

JOSEPH C WOL0N 
Jettn/is Advokatas 

M 80 . U BAlAiK W.~RBB 
Oyve^nu, TaL Buaaboldt 9T 

•akavai* 9911 W. Sf-nd 
VM. Rnckwail «999 

S * ^ 
I < t l »J < 4 *H/X * » . 

I 

tČ.H*to£ čmtMĖm 

http://L-.i-.vi
file:///Cicaro


Aatradiems, gegužės 17 1§20 DRAOGAS 

m-
LIETUVIAI AMERIKOJE 

*]Daytono, gerb. kun. Cibulskis. 
Žmonių prakalbose buvo daug. 

Maudis. 

DETROIT. MICH. VALPA1AISO, DfD. 

Yalparaiso yra plačiai pa-
.'garsėjęs dideliu universitetu. 

» I Ypatingai tas universitetas ge-

S. svetainėje L. Vyčiu 79 kp., , . . , . , i • • . • • • uangi jame randasi nemažas choro buvo labai rimtas ir jvai-1. ' v 
rus koncertas. 

Koncertas. 

Subatoje, gegužės 1 d. J . 

HART, BUCH. 

Nelaimė lietuviui ūkininkui. 
Jonui Bakanui. 

Subatoj, gegužės 8 d neži
nia iš/ kur užsidegė ūkininko 

rai yra žinomas lietuviams, ka- J. Bakeno kluonas, nuo to kitas 
kluonas, tvartai, kiaulininkai. 

Pirmiausia trumpai ir vaiz
džiai apie lietuviškos dainos 
gražumą pakalbėjo muzikas A. 
Aleksis. Toiiaus programa iš
pildyta sekančiai: 1) dainas 
"Vyčių himnas," " J a u slavai 
sukilo" ir "Sėdžiu po lange
liu" puikiai išpildė choras*-

2) Solo "Meilė'? ir "Serena
d a " gabiai atliko tenoras J. 
Valiukas. 

-3) "Blue Bell polka" ant 
smuikos pusėtinai išpildė J. 
Gabrys. 

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

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

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

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

8) Duotą: "Laiminga bus 
UIUSŲ tauta** ir "Skraidą, le
kia mūsų mintis" smagiai išpil
dė O. Jonikiutė ir J . Valiukas. 

9) Dainą "Neverkit pas ka
pą" gerai atliko mišrus kvar
tetas, o "Dzieduką" linksmai 
padainavo mergelė D. Gustai-
čiutė ir S. Stepulionis. 

10) Monologą "Žiotys" la
bai juokingai atliko gabus hu
moristas K. Gervilis.' 

11) Dainos: "Šėriau žirge
lį," "Pasėjau kanapę," "Mes 
grįšim ten" ir Lietuvos himną 

, energiškai išpildė eboras. 
Prie uoliausių dainininkų 

(apart augščiau išvardintų) 
priskaitoma šiuos: Viloniškiu-
tė; Daumantaitė, Stankienė. 
Juriutė, Skambiutė, Janšaitė, 
Judickas, F. Stankus, Očikas, 
Tvarkunas ir daugel kitų. 

Reikia pripažinti, kad sis 
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 niateri-
jalio laimikio choras paskyrė 
išleidimui naujų A. Aleksio 
muzikos veikalų. Linkėtina, 
kad vyčių 79 kp. choras pana
šių koncertų surengtų kodau-
giausia. 

Voras. 

•būrelis lietuvių moksleivių. 
Apie to universiteto mokslei

vių darbuotę retai kada gali 
patėmyti laikraščiuose. Dėlei 
to kai kam gali rodyties, jog lie
tuvių moksleivių čia mažai yra, 
arba kad ir yra, nieko neveikia. 
Bet tikrybėje visai kitaip yra. 

Lietuviai moksleiviai čia 
daug veikia kaip Bažnyčios, 
taip ir tėvynės, Lietuvos, la
bui, tiktai mažai į laikraščius 
rašo del to, kad laikas mokslei
viui, tankiausia, apribotas. J is 
turi mokinties, o ne žinias laik-
raštin rašinėti. 

Valparaiso lietuviai mokslei
viai turi sutverę L. E.-K. M. S. 
A. 2 kp., prie kurios priklauso 
visi katalikai moksleiviai, geri 
tėvynainiai. Kas sekmadienį 
kuopa laiko susirinkimus. 
Apart susirinkimų, visuomet 
būva pildoma pačią mokslei
vių programa, susidedanti, 
tankiausia, iš prakalbų, paskai
tų • ir kitokių painarginimų. 
Tuomi pačiu moksleiviai turi 
progos lavintis iškalboje. 

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

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

Kuopos pirmininkas, N. Ry-
bokas, perstatė J. Pocių, pra
kalbų vedėją, kuris, prataręs 
kelius žodžius, perstatė gerb. 
prof. kun. Pr . Bučį. 

Jis kalbėjo apie mokslą, kas 
yra mokslas ir jo vertę Aiškiai, 
suprantamai aiškino, dėstė 
svarbiausius moksleiviui daly
kus. Visus moksleivius skatino 
siekti augštesnius mokslus ir 
užbaigus juos grįžti tėvynėn, 

REIKALAUJA. 
KJ IK VI lNol VYRAI IR MOT£Rl~. 

Del lengvuus ir švariaus fabriko 
darbo. Prityrimas nereikalingas. Mes 
jus išmokinsime. Gera proga pakili
mui. 

i U. •!*<-< {ii. KJioka (. ouiĮiany 
20 & CaUforai* Ave, 

vištininkai ir klėtis, kurioj 
buvo daug sėklai grudų. Sude
gė daug šieno, daug bulvių, i* 
didelės kiaulės, vežimai, maši
nerijos ir visi padarai, kuriuos 
buvo naujai supirkęs apdirbi
mui 95 akerių žemės. Pats ūki
ninkas buvo laukuose—arė. 
Kada parbėgo jau per liepsną 
negalėjo prieit prie triobų ir 
iiieko negalėjo gelbėt. Daugybė 
kaimynų subėgo gelbėti namus, 
neprileizdami liepsnos, kuri 
jau degino stogą. Bakanai vis
ką iš namų nešdami labai pa
vargo. Nuostolių padaryta ant 
$6,000.00. Apdrausta buvo ant 
$3,000.00. f 

Bakanai atvažiavo čia iš N. 
Dakotos, pirkosi labai gražius 
namus, kuriais jie patys ir sve
timi džiaugdavosi, taip-gi ir 
gražiu jo gyvenimu. Dabar vis
kas pavirto į pelenus. Pats Ba-
kanas yra padorus žmogus, au
gina gražią šeimyną. 

Vietos lietuviai tą nelaimę 
labai apgailestauja. 

Hart Michigano Ūkininkai. 

1 — 
Vaikus del pasiuntinystes. 8 vai. j 

! diena, puse dienos Subatomis. ge
ra mokestis. Pastovus JJarbas Atsisau 
kitę: 

Swiss Kiubroitlery Co. 
2743 Siuffteld Avenue. 

PAIEŠKO 
Paie.škau savo dėdvs Pe t rą ir bro-

REIKALINGA ŪKININ
KAMS PAGELBA. 

Šiais metais, kaip Ir 1918, 
stoka ukėms samdytų darbiniu 
kų. E. T. Meredith, Agrikuitu j randa norhhiu dirbt už $75.00 
ros Sekretorius, išleido atsi- arba $80.00 j mėnesi 
šaukimą į miestuose gyvenan
čius vyrus, kolegijos studentus, 
ir kitus, kad praleistų vakaci-
jas dirbant ant ūkių, ypatingai 
kaipo pagelbininkai javų lau
kuose. 

Prisiųsti raportai Federal 
Departamentui nuo atstovų 
kožnoj valstijoj rodo, jog tik 

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 turi pristatyt 
ūkininkams darbininkų. Tokiu 
būdu 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 samdyt 3,500 
darbininku. Iš tų, 2,500 darbi
ninkai reikalingi tabakn ir dar !1U> J o n o P e t k w »>***"*«¥ iž Kauno 
"i . i reiKaxiii0i laoaKo n aar- r e d y b o s Taurag{.s apskričio šiiaiės Pa-
ŽOV1U s e k c i j o s e de l V a s a r i n i o rap. šilu kaimo. Girdėjau kad «y-
.l.—V,. 1 rwv» J „ - l • • i -i vena ir dirba mainose meldžiu atsi-
darbo. 1,000 darbininkų reika- itvku t a i n a t u „ k a s a p i e ju J a a o . 
lillgi del paprasto darbo ir t e meldžiu pranešti man o busiu la-

. . - , • , . , . bai dt-kingas. 
jiems prisieitu dirbt per metus. fc P E T K l s 

Sunku gaut dieninių darbiniu- ŽOOS m\ 2s st. c-uu-aso. m 
kų. Algos rodo 15% ir 25% pa
kėlimą. 

Iš Ulinois: Sulig pranešimų 
dviejų atstovu, kurie tyrinėjo 
ūkių klausima šioje valstijoje, 
ūkininkai Oiampaign County 
moka po $50.00 ir $60.00 į mė
nesį vedusiems ir nevedusiems 
vyrams, o De Kalb County mo
ka po $60.00 ir $70.00. Vis sto
ka darbininkų. 

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

Iš Ohio: Akron. Youngstown 
ir Cleveland apylinkėse darbi
ninkų klausimas yra pavojin
gas. Daugelis ukimnkų moka 
$100.00 į mėnesi darbininkams i 
su privilegijomis. Mažai atsi- Į 

PaieSkan savo švogeri Kazimiera ša 
palo paeina iš Kauno Redybos, Ra
seinių Apskrifio. Laiiu parapijos. 
Gailiu Kaimo. Pirmiau gyveno Ra-
cine, VVisc., uubar nežinau kur gy
vena. Pasimatyti reikalinga del labai 
svarbiu reikalų. 

Ko.-, živatkauskienė. 
712 W. 19tu Place Chicago, m. 

DELEGATAI Į LIETUVA1 

Liet Amerikoniškos 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 uždyka 
Tikietus galima gauti pas bendrovės narius ir bend
rovės ofise 3249 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 611 

fžanga 5 0 c YpataL 

1 

A\"T PARDAVIMO. 
5 kambarių medinis namas, su 

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

Slavfc 
1S15 W. 18 Street Chicago. 

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

Josrph Strum.-Jris, 
TVi. HiiiiiiHmii 4S98 
i««o y»>iaMfiw A»0. 

FARMOS z ŪKĖS, 
Jau didžiames net n;:stojo vilties 

kad nebus atpiginta* pragyvenimas 
ir beveik tiesa, r.es net pati vyriau
sybe nustojo dnrbavusi negalėdama 
surasti būda. Ka galima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gi ugi farmefiai 
aes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų turtas auga kasdien 

Po raistai neužmiršk, kad geriau
sias vaistą* tavo akliviui yra EATO-
NIC Prašalina Tisus negmagnmnt 
RirirBklnlmo, c tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pat Tiaua aptiakonua 

72% normalės pajrelbos vra i r m e s t u r i n i J'11**"1* gĵ -enima nes 
• . * ' nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
sioj šalyje, praeitais metais 
buvo 84%. Šiais metais truk-

biamiejie tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai insygikit sau 
farma bet k"r galima surasti gera 

sta tiek pat, kiek truko dvejais v ieUl n c s r0-kia f a r m a UiP rinkas 
metais atgal, kuomet daugum?. 
\yrų-buvo pašaukta karinome 

patinkama ka:p kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei-
su tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 

nėn. S t o k a d a r b i n i n k ų , n e p a i - j lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
. . , - e . a-^ J - J i bloga pafia taigi mes patarsim kur 

Sant, JOg algOS lO ir 2 0 % d l d e - | ^ į m a surasti linksma vieta ugi Mi-fjietuvon ir ten darbuoties jos , 
g n e s mgvi j j U V 0 p r a e i t a i S m e - | Chigano hetuvių ukmmkų tarpe mes 

iaOUl. °. i - j i • I ̂ i o n a i turim susivienijimus ir drau-
taiS. Je igU uklŲ d a l y k ų StOVis gystės ir parapijas ir visokius pasi-

CICERO, ILL. 

Pastaruoju metu iš kaž-kur 
kilo mintis ir kaltes, buk Cice-
ros Lietuvos Laisvės paskola 
kaipir sustojus. Girdi, visai už-
rnipn. nieko apie paskolą i,r«nr 
dėti. Gal kiek ir buvo snusterė
ta, bet tai niekis. Visados pasil-
sėju> darbas sparčiau eina. 

Geiružės !' d. po pietų Stotie? 
Komitetas turėjo posėdi. Nu
tarta rengti prakalbas kun. 
Žiliui ir Dr. I">ielskiui. Šitas su-
»arinias. be abejones. ]«rirluos 
(i.Tic ciMTĮrijns knip pirkėjams. 

Kalbėjo ir apie dabartinę 
Lietuvos padėtį, valdžią ir t t 

Po prakalbos buvo duota ke
letas klausima, kuriuos rimtai 
ir aiškiai aiškino-atsakinėjo. 
Nereikia nė sakyti, kad prakal
ba visiems patiko. Net laisva
maniai džiaugėsi išgirdę tokie 
kalba. 

Po viskam, kada anksti buvo 
eiti i stotj, tai gerb. prof. kun. 
Pr. Bueys užėjo pas Moksleivį 
J . Pocių, kur papasakojo daug 
dar mums nežinomų dalykų, 
suteikė gerų patarimų, kurie il
gai pasiliks mūsų atmintyje. 

Gerb. prof. kun. Pr. Bučio 
atsilankymas ir rinitą jo 
prakali* dideliai mus sustipri
no. Užtat, mes. moksleiviai, la-
l)ai esame dėkingi gerb. prof. 
kun. Pr. Bučiui. 

Moksleivis J. Zabulionis. 

aebus pataisytas, sumažinimas 
produkcijos bus naturalės pa
sekmės. Taip sako Agrikultū
ros Departamento pranešimas. 
Tas viskas sustabdys sumaži
nimą kainų. 

Šių metų auginimas nebus 
padidintas. Dauguma žemės 
bus vartota del žolių ir kitų ja
vu, kas nereikalauja daug ap-

AKRON, OHIO. 

t; , pardavinėtoj;;')!.-:. Oa 
Į., 

Gegužės 7, 8 irirll. Šv. Petro 
lietuvių parapijoje Akrone bu
vo Misijos, kurias laikė Dayto-
no.lietuvių klebonas, gerb. kun. 
M. Cibulskis. Žmonių gausiai 
ėjo prie velykinės išpažinties. 

linksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mažinu, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko karą pritrūksta mes pasl-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi rtiatidami 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
ru ir 4arbšri;; žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-

;• -j • v - i mie kas nor. darni pirkti uke kreip-
dirbimo-mazai rasis apdirbtosf k i t i e s p r i e d o r n irteisingu žmonių o 

ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie žv. Antano 
Draugystės. Custer Michigan kur 
visi flori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kurt jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $;>W ar daugiau kur 
• • • S * * * / * * ? ' ® * * * * * * * © ® © * * ® * * 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

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

žemes. 
Sekretorius Meredith šau

kias pagelbon pramonininkus 
ir kolegijos studentus. Prašo jų 
praleisti vakacijas ant ūkių, 
palengvint dabartini ūkių pa
dėjimą ir tokiu buriu kovoti su 
dabartine 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 Ashcr Hobson, asisten
tas Office of Farm Manage
ment, atstovavo Sov. Valstijų 
Agrikultūros Departamentą 
susirinkime National Farm La-

konferencijoj, laikytoj 

KODĖL MOKĖTI RANDAS? 
Jei Tamsta randavoji namą, tai 

mokėdamas randas nupirki namą 
kitam. 

Xusipirkiie sau namą. 
Štai keletas bargonu: 

Mūrinis 2 angstų namas su ba
sementų. du flatai po šešis kam
barius $2,500.00 

2 augštų labai gražus mūrinis 
namas su vanomis. 40 pėdų platus 
lotas. Augštas basementas $5,000.-
00. 

Gražioj vietoj mūrinis 3 augštų 
namas su mūriniu namų ažpaka-
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. 
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U DRAUGIJA" 
Gavome 4 "Draugijos"' numerius po 2 num. vienoje knygoje 

Kaina vienos knygos $1.00. 
'"D.uugiją" gausime ir toliau. Kas norite, galite pas mus 
užsiprenumeruoti. 

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime. 
. . . . . . . . . . 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" 
redaguojamas prelato A. Dambrauskos. padedant kun. M. Vait
kui. Laikraštis didumo 32 pusi. Jis talpins straipsnių iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytini-religijinj gyvenimą apskritai pasaulyj ir y-
pae Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius gyvuosius mūsų dvasiš-
t"iir*« orvvriMiTUrt k l ^ ' ^ i ' l i U ^ Ltii*"**£lŠ—— !r;iiT5a * 

Amerikoje $10.00 

•m i 
• 
: 

Anglijoje 25 šilingai 

"ŽVAIGŽDE" 
Eina sykį 'i mėnesį. Kaune. % 

Šis laikraštis skiriama*; katalikų dvasiškiems reikalams aprū
pinti: Iš paduotų nurodymų, kas*bus jame rašoma'mat y t i, kad 
bus labai Įvairiaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. Re
daktorius kun. M. Vaitkus. 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 šilingu 

Visus galite užsiprenumeruoti "DRAUGE". 

Kas norite tiesiog su tų laikraščių Administracija susinešti tai J 
tcvailoja šį adresą: . , 

KAUNAS, DIDž. VILNIAUS d N. 34 UTHUANIA. 

^iiiiiiiiiiiiiniHH««ttniimiuwiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiJiiinumimiiHfifiii«Jc 

| Pirmosios Komunijos, Dirmavones | 
i ir Šliubo Dienos | 

yni vienos iš />iyo>nitijų ir atmintinai 
gyvenime dienu. Todėl nevienas nori turėti tn dienu 
kokį nors ženklą. 

Mes tame dalyke pasiūlome gražios paveikslus. 

žmogaus E 
atminimui E 

E Pirmosios Komunijos 
| Dirmavones 
E Šliubo 

15x9 COUŲ po 19c 
14x8 coliu po 10c 

17x13 colių po 20c. 

3249 S. Halsted St. Chicago. 5 

Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau 10 cgz., o kas tik 
vieną, tai tnri prisbrsti 5e. viršaus persinntmint 

Ant Diii^v....!.' ; . . . i : . \ , :;r .~. . . i \ . . a L*u»umeuu> lMrmavooė* 
istorija. 

Be to ant paveikslu apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai tr 
patikta tuščios vietos, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta fr 
laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

I 

•!,vk;is it-maiio. ka-i Cicero.lik-! Didelė padėka vietiniam klc 
iii paskutinėje vietojo. \ e . ne- įbonui už surengimą Misijų, 
kuomet. Visiems žinoma. j<»̂  ; (ievužes f! d. <Ir-ja Šv.Stanis- j bor 
''ieero visuomet pasiž> im savo 
darluioie. atlieka savo uždavi
nius. Ciceroie neliks lietuvio iKerlx>iis ii- A. Paleckis. Tar- \ biiiinku klausima pjovimo se-
hei lietuvaitės, kurie paliks ne-'nais deklemavo ir dainavo Ver- ;7.o;;e. 

i' .. . • . I 
'Jiirko 1̂ . f., naskolos IMUIU. 'telaiiės ir R. Vertelis. i Neu'/iliro bus išiiunlūs tikres. 

ovo surenc prakalbas. Kalhė-' Kaušas City, balandžio 16 4 
vietiniai: S. Rodavičia, M. Į Konferencija svarstė ūkių dar-lO 

Pardavėjas, i * . i 
. V i l l i"a'o kalinio sveėtag is:!K^ informari 

MUŠU UŽSIĖMIMAS 
w 

Perkame ir parduotlame na-
mus ir j'armas, Parūpiname 
pasportus. laivakartes. siunčia
me pinigus j Lietuva, Padaro
me visus legališkus dokumen
tus Amerikoj ir Lietuvoj. In
surance visose formose, stoja
me į teismus už perkalbėtojus. 
John 3. Zolp A. M. Barčus 

GOMMERGIAL REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. Chicago 
Tel Taros i w 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kur gydo ligaa vyrų moterių ir 

vaiku. 

Valandos nuo 10 iki 12 Išryto: nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:30 
vakare, Ncdėliomis 18 iki 1. 

Telefonas Dresel 2S8A 

H r "DRAUGAS" PUBL. CO. 
| 1800 W. 46th Str. Chicago. DL | 
(̂NintnniiiniinitiHiiHiMHniiinffiiiMtiiiifiiffifiiifiiiiiiiiuiiiiiiiiinnifiiitintMttiiE 

HiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiuiHf 
I NAUJA ĮDOMI KNYGA! | 

^Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj 
1918-1919 

uiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiuiiHiiiiiimiiiiiiiiuilll:: 

ERNEST WEINER 
DRY 0 O 0 D 5 

1800 W. 47th kamp. Wood SU 1 

Paraše 
Kun. J. F. Jonaitis 

Kapelionas 

i 

I 

Kaina 25 Centai 
I 

Joje telpa daug gražių ir įvairių aprašymu apie viso
kius karės laiku atsitikimus, kokius patyrė pats auto
rius, dalyvaudamas toje karėje. I * 

Me» duodama dvltubac 
Ketv«rg*l8 Ir Subatomls. ~ 

nideliaira ^allinktiaa «*onaml, S 
Visok'e materUolal. Talkams draba- : E 
žiaL fel«bė* ir fakniAa. H 

• 

Pluksnos 
79c 

Pluksnos 
79c 

Galima j ^ gaut '• t 

" D R A U G O " KNYGYNE i 
1800 W. 46 Str. Chicago. IUmois. § 

s 
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P L U N K S N O S : 

HUUIlIlIflMIllHliliiHIlIlIiUIIIIrlIilIHlllH 

E N G L A N D E R 
COUCM-8EO 

S o l d c v s m r h p i r K ' l ' i r . ' ••••rr d^n lc tS 
tmd <tepanmeni «noros 

s^^^^sss 

» * 4 



-

-•' -• aa'^'ii^Hgg^ĮjąjĮĮBiįiĮ* " ^,5?; ^^m^ivmįĮ^^K^įgĘgg^įįmm 

• 
• 

I 
f I 

D R A U G A S Antradieni š, cegnžės 17 1920 

B -

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 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 visu valstijų jau pasirink
ti delegatai. 

1 

j 

• 

I 

Šiandie Cliic&goje jau pra
dėtas tikras darbas ruoštie* 
republikonų partijos nacijona-
lėn konvencijon. Konvencija 
jvyks ateinanti mėnesi Colise-
ume. 

Visose valstijose jau parin
kti delegatai. Igaliottų. aiskin-
jų delegatų daugiausia turi 
kandidatas gen. Wood. Paskui 
ji seka gul>ernatorius Lo\vden 
ir senatorius Johnson. 

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

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

SENIS NORĖJO PASIDARY
TI GALĄ. 

Jau buvo rašyta, kaip trau
kinio plėšikas "VValton no apip
lėšimo pašto vagono ėjo j savo 
pagyvenimą, kaip jis nužudė 
pasipainiojusį, poliemona ir 
kaip paskui policija ji nuda-
gojo-

Dabar pranešta, kad St. Jo-
seph, Mo., suareštuotas "\Valt-
ono sėbras Diek Smytlie, 19 
metų. 

Jis pasisakė' 6* plėšiku Wa-
lton gyvenęs tuose pačiuose 
kambariuose. Jis tą naktį bu
vęs namie ir miegojęs, kuo
met apie 2:00 naktį \Yalton 
nukaitęs parbėgęs namo ir 
pranešęs, ką jis atlikęs. 

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

Smytbe palx*'gęs. Bet jis ne
galėjęs išaiškinti, kodėl to ne
padaręs pats "VValton, nes bu
vę laiko apleisti kambarius ir 
pabėgti. 

Plėšiko "VValton tėvą* iš St. 
Joseph, Mo., su motin? kelia-
v;> Chieagon paimti savo -u-
naus lavoną. Kelionėje tėvas 
mirė iš susigriaužimo. 

IŠ CHICAGOS LIETUVip 
KOLONIJŲ 

LAB. SĄJ. DARBUOTĖ. 

Praeito mėnesio paskutinę 
seredą Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje įvyko Lab. 
8ąj. Centro mėnesinis susirin
kimas, kurin suvažiavo nemaža 
kuopų atstovų. 

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 
Pa ko. 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 sekantin Centro susirinki 
man, kuris bus šio mėnesio 26 
dieną. 

i 

Michael McKoon. 6S metų. 
yra išauginęs 7 vaikus. Visi 
vaikai jau suaugę ir vedę. 

Seniui įsiskverbė galvon 
mintis, tad jis šiandie savo 
vaikams jau nereikalingas. 
Negalįs nieko jis jiems pagel-

Į bėti ir tik esąs apsunkinimas. 
Tad verčiau pasidaryti galą. 

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

Policmonas laiku pastebėjo 
ir ištraukė seni iš šaltos mau-
dvnės. 

FASIŠA-uuiNš tAUIDINTI 
UŽMOKESTĮ GELEŽIN

KELIEČIAMS. 

KASŽIN AR TAS TIESA. 

Jaunimo globėjimo sąjun
gos pirmininkė Mrs. Joseph 
T. Bowen viešai nusiskundė, 
kad Chicago yra labai nešva
rus miestas moraliu atžvilgiu. 

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

Kasžin kiek yra tiesos tuo
se tvirtinimuose. 

Geležinkelių darbo taryba 
pradėjo savo sesijas Chicago-
je. Svarbiausia doma 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 pelno. 

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

. 

PERDAUG RAUDONŲJŲ 
CHICAGOJE. 

Valstijos adjutantas gen. 
Diekson tvirtina, jog Chicago-
j e esama ."iO.OOO susiorganiza
vusių radikalų (raudonųjų), 
kurie darbuojasi nuversti ša
lies vvriausvbr. 
/ Diekson sako, kad mūsų 
valdžios politikoje permažai 
esama patrijotizmo, perdaug 
apsileidimo. Kad tuo tarpu 
raudonieji visur ^aro savo 
pragaištingą propagandą. 

KALBAMA APIE ATPIGI
MĄ CUKRAUS. 

Chicagoje daug kalbama a-
pie atpigimą cukraus. Bet 
cukraus pirkliai praneša, kad 
atpigimo nereikia laukti dar 
šią savaitę arba sekančią. Pias-

M" 

kiau gal kiek ir atpiksiąs la
sai svarbus žmonėms produk
tas. 

PABĖGO 11 KALINIŲ. 

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

VIENNOS MOTERYS. 

-A. mBSS OIXC*I u i j i u u c u u s 

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 «50e, įmesti dėžutėn 
našlaičių prieglaudos naudai. 
Tokiu galima bus surinkti kele
tas desėtkų 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 šalį arba net kolio-
dami. Laikas jau butų susipra
sti ir paliauti būti nemanda
giais, j 

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

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 
i nygutės, kuriose yra aprašyta 
Lab. Sąj. nuveikti ir veikiami 
darbai ir kiek ji turi turto. Pa
tarėja kiekvienam nusipirkti. 

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

meliodija, labiau sukrutėjo sa
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 
da^bų. 

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-as Justinas Kudirka, įžy
mus Chicagos lietuvių daini
ninkas; išvažiuoja Italijon 
baigti pasaulinę dainavimo mo 
kyklą. Būdamas Chicagoje ne
syk} pasirodė lietuvių sureng
tuose koncertuose ir kiekvieną 
sykį su nauju pliusu. 

Gegužės 30 d. Pilsen'o Au
ditorium salėje yra rengiamas 
koncertas, kuriame, apart k* i tų 
žinomų Chicagos dainininkių 
ir dainininkų, p-as Kudirka 
žada išpildyti Įžymių kom
pozitorių sunkins tvarinius. 
Su tuū koiicvrtu p. Kudirka 
atsisveikins su Chicaga ir, 
gal, gražaus vv balso daugiau 
nebegirdėsim, 

Mylintieji dainą turėtų iš-
anksto pasirūpinti bilietą.Nors 
iki koncertui dar yra su
virs dvi savarti, bet pusė bi
lietų jau parduota. Laukian
tieji paskutinės dienos gali ne
tekti, nes visos sėdynės eina 
po numerais. Cė. 

TVIRTAS KĄĮP UOLĄ 
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 Dunojaus Valstijos 

Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolierių. 

Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taip sakant "vyrai sto

vinti užpakalij bankos" ir vyrai turtingi ir su didelių biznio prity

rimu. 

Šių vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonų Dolierių. 

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

savo pinigus pasidėję šiame Banke. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimml 

RED. ATSAKYMAI. 

P-IOS POCIENĖS KON
CERTAS. 

... PCT*ATI« S FABIJONĄ* 

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

REAL E S T A T E - I N S J B A N C E 

EmroptAN AMERICAN BUREAU 
Siunti* Pinigu* Parduoda Laivokerla* 

N O T A R M I . ' 6 A S 
324) So KiKtfd Street. Chicifo l»"ws 

T t u r N O N E B o u t t v i R O 611 

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

*> "Frnunen ITilfsaktion" gel
bėjimo draugijos, kurios buvo 
gerai organizuotos, atliko pui-

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 toki stiprų ir gerai iš
lavintų balsą, taip sutvarkytą 
kvėpavimą ir veido išraišką dai 
miojant ar liūdną, ar linksmą, 
ar ilgėjimos 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 didesni daro įspū
di, labiau kutena jausmus, ši-

Lab. dr<os valdybai, "VYor-
cesteryj, Mass. Pranešimą a-
pie dr-jos susirinkimą negalė
jom patalpinti dėlto, kad per-
vėlai ji gavome. 

KUR BIEDNIAŪSI DUODA. 

Yards 6492 
%£-. -.-Vt^^T 

Budapeštas.—Amerikos Rau
donasis Kryžiaus įvedė naują 
tvarką Budapešte kasi ink pa
dalinimo maisto, čia vargin
giausi žmonės, suprasdami sa
vo reikalavimus, atlieka tą dar
bą. Tarp tų biednųjų atsiranda 
daugelis, kurie seniau buvo 
turtingi. 

Įkų darbą, kuomet turėjo mai 
sto dcl paskvrimo, bet karei!tas dalykas aiškiai buvo galimai 

Ibaigus, maisto nesirodo ir jos ; pastebėti šitame p. O. Pocienės; 
darbas buvo pertrauktas. Da- j koncerte, nes kada programo: 
bar gauna maistą iš Amerikos viduryje uždainavo lietuviškai 
Raudonojo Kryžiaus ir organi- dainą (p. Pociaus kompo&ici-
zacija vėl stojo į darbą. ją), tuoj. pakutenta lietuviška; 

A. f A. 
M.MARGEUENĖ 

Paėjo iš Beinoraioių. Kau
no Rodytas. Šviekšnos para
pijos. Mirė panedėlyj, ge
gužės 10 dieną po sunkios 
operacijos. Amerikoje išgy
veno 15 metą sa vyru Juo
zapu Margeliu išgyveno 14 
metų. 

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

Buvo tai moteris gora ka
talikė ir prigulėjo prie ka
talikišką darugijų kaip tai: 
Šv. Ražanėiaus, Moterų Są
jungos ir daugel kitu. Pali
ko nuliūdime vyrą Juozapą 
Margelį ("Draugo" Agentą) 
ir dvi seserį ir daugeli gimi
niu. Buvo tai pavyzdinga 
moteris, nuo giminių ir pa
žįstamu mylima ir godojama. 

Tebūna jai lengva šventa 
žemelė. Parapijonas. 

A. SHUSHO 
Turiu patyrimą 

moterių ligose: rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 

S2.V> So. Halsted St., Chicago. m. 
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PASPOKTV MiAJTKAS 
PHiDOME 

DYKAI. 

Baltie ConsnltatioD Burean. Inc. 
S3 So. Dcarborn St. Chicaco. 

Room 20« 

Dr. M. Stupnicki i 

i 

3107 So. Morg&i otreet 
CHICAGO, BLLnroiK 

Telefonu Yaid* MSS 
Valandos: — 8 Iki 11 iŠ ryto; 
6 po pietų iki 8 rak. Nedalio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LTETrviS ADVOKATAS 
454* S. WOOI> STRKET 

-tt ve. IKth VTKKKT 
CBICAGO. 

MrKinlry 4 3 » 

• Y, W, RUTKAUSKAS • • 
: 

8 s 
• s 
o 
S I B I 

ADVOKATAS 
Otisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Street 
Kambaris S24 

ToJ. Central *SM 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tol. Yards 4fiSl 

i 

Prakalbos 
L Paskolos Bonu Reikale 

RENGIA 

North Sides Kolonija 
Utarninke, Gegužio 18,1920 

ŠV. MYKOLO PARAPIJOS SVET. 
1644 Wabansia Ave. 

Pradžia 8:00 vai. vakare 

Atvažiuos L. Misija 
Kalbės Kun. J. žilius ir kiti 

GERBIAMIEJI! 
Kam rupi Tėvynė* gerovė ir liuosybė, lai atsilanko 

ant šių prakalbu. Išgirsite daug kg naujo ir žingeidaus. 
apie dabartinį Lietuvos stovį. 

Prie to, atvež L. Misija Paskolos bonus. Koskaitlin-
giausiai atsilankykite. 

Kviečia Rengėjai. 
^»>.,.-(:^nk.'44RVR»v , - ^ m , V ^ H Į R K . V - J ^ ^ W ^ » » ,-ŝ ^̂ Hfci. ^ P H k ~^lVnit. ,4nQVR». .-*^^s>>. 
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N A U J A K N Y G A 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Parašė: Kon. Pr. Bočys 

Išleista Katalikų Spaudos Draugijos 
Štai trumpa* turinys 

i. žmogans Kilmė 
II. žmonių VeisWs 
III. Dnšia 

IV. Mntrrls 
\ . žmosnis r»irvn Pavrilc«la« 
\ I . š \ . liautas ir Mok. ap:-- finnpi. 

S. D. LACHAWICZ 
U M U V T I Or»f«>rtn» p e t t m š e j l l l»i.1<>-

'uv*** ko p l n i s M a . HrtkatM m< Mito »t-

J2314 W. 23 FL Chicago, DJ. 
Tet. CanaI 11 M. 

Kiekviena* punktas yra H l M U 
tytas. 

NeraSome pag>Timi). nes T".:s 
Verta kiekvienam jsigyti. 

'J i m i d e n ! a . s K i ; ; : ; - • • : • • } • • -

R A I N A 8(K\ 

'DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, 111. i 

file:///Valt-
file:///Yalton



