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Norėta įsteigti radikaliai so

vietai.

Paryžius, geg. 19. — Jei tik 
butų pavykęs generalis darbi- 
sinhų strv;kr»s visoj Fnuivti- 
aijoj. kurs buvo pradėtas su 
gegužės 1 diena — socijalis- 
tų šventėje, tuomet visoj ša
lyj bolševikai, butų įsteigę so
vietus jr hntų buvus nuvers
ta vyriausybė.

Taip tvirtina vietos polici
ja, kuriai pavyko sunikti apie 
tai kuoaiškiansius prirodymus 
pas suareštuotus bolševikų vn- 
dus.

• Apie tai dokumentų atras
ta užgrobtuosiuose raštuose 
Boriso Suvorino irzidencijo' 
•*. Savorin yra sorijalistų 
laikraščio redaktorius ir jis 
suareštuotas, kaipo suokaL 
biautojas prieš valstijų.

Suareštuoti ir kiti radikalų 
vadai, pas kuriuos . nlrastn 
daug uždraustų raštų.

7 sovietai buvo įsteigtu

Poličijtf I prirodymų, kad 
Įvairiuose Prancūzijos* mies
tuose su geguži’*.- 1 diena hu-

Prancūzija Kaip Tik Nepa
tekus Sovietų Valdžion

* -
vo įsteigti net 7-ni sovietai, 
katrie butų ėmę veikti, kuo
met butų išsivystęs streikas. 

V* ~ 1\ OH • o
vaa ir Paryžiuje.

Bolševikų vadai buvo gau
siai aprūpinti Maskvos bolše
vikų valdžios rubliais, gi tie 
rubliai buvo apdrausti įlanko
se depozituotais deimantais ir 
kitokiais brangiais akmenė
liais. Su savimi jia turėjo 
dnug ir aukso.

Ką sako vienas bolševikas.

Tarpe suareštuotų svarbus 
bolševikas yra prneuzas Ro- 
ppoport. Jis praeitų rudenį 
buvo kandidntas parlamentnn. 

Jis yra atviras radikalas. 
Sakosi jis žinojęs, kad busiąs 
suareštuotas. Pripažino ; jis, 
knd tikrai norėta sugriauti 
dnhartinę A-yrinusylię.
.‘‘Kodo’ rac-s urturėluinv ir 

negalitume pavartoti bol
ševikų aukso tuomet, kuo
met anglai su prancūzais pa
vartoja auksą kovai prieš mus 
Riki joje*” sako Roppoport. 

‘‘Aš kaltinu Generole* Dar
bo Federacijos preziiientų Yo- 
uliauz. klirs tuus pardavė vy- **•**•«*• • • ’?*'• “’J T. * *ruiusyhei.* Jįjj yra reakcijonie- 
rius buržujus. Gi mes esame 
revoliucijonicriai socijalistai. ”

> *

GALI BŪTI BLOGA SU 
MAISTU.

ialtas oras kenlčia daržovėms, 
ir javams.

Albany, N. Y., geg. 19. — 
Laikraščio Eann and Heme 
redaktorius , Herhert Mvrick 
rašo, jog blogas oras iš pimi- 
sdiių įįuii padajyU blugue lu- 
derčjimus javų, ir tuomet Suv. 
Valstijoms gali pritrukti mais
to. ✓

Užderėjimų pasekmės, sako 
jis, bus tikrai žinomos praė
jus 99-tiin* dienų.

Jei butų blogi užderėjimai. 
tad ateinančių žiemų maistas 
butų laliai brangus, Reikėtų 
mokėti sviesto svarai $2, kiau
šinių tuzinui $3, bulvių buše
liui $15 ir miltų bačkai $44).

Tni bent Imtų laikai.

PATARIA SUŠAUKTI TAU 
TŲ SĄJUNGOS KONFE 

RENCUĄ.

Chicagoje Baigiasi Anglių 
Išteklius

Rymas, geg. 19. — Tautų 
sąjungos taryba pasiuntė pre- 
zidt-ntui n'iisonui patarmių ru 
šaukti tiLiitii sųjungos pirmųjų 
konferencijų šįmet lupkrityj 
nfieste Bruaselyj. Pareiškia
ma, jog miestas Geneva tain 
tikslui dnr neparuoštas.

' _______________________________________

BOLŠEVIKAI ATAKUOJA 
LENKUS.* >*• ų **r—** Įjfih.r, .;**

Londonas, geg. 19. — Ties 
Berakina upe, praneša bolševi
kai, vienoj vietoj bolševikų 
kariuomenė ntbloškusi lenkus.

S. VALSTIJŲ PILIETIS 
MASKVOS KALĖJIME.

*—----------
Dedamos pastangas jį paliuo- 

suoti.
—-------- -

Washington, geg. 19. — Mas
kvos ■knlėjin,<* ilgn.< laikas lai
komas Suv. Vafetijų pilietis. 
Nonnnhnn P- Knlnnvitiann '* 
Chi vagos.

Kalėjime jam esant jo svei
kata laip pablogėjusi, knd jis 
kuoveikiaus turėtų Imt paliuo- 
suotas. Nes kitaip jam grūmo
ja parojtm.

Knlamatiaii yra įmigęs Chi- 
engos universitetų. Pirmiau 
jis tarnavo amerikoniškam 
konsuliate Mu-kvoje, kaipo ko- 
mercijinis patarėjas.

Bolševikai jj intarė šnipu ir,, 
suėmę, uždarė kalėjimai!. Ar- j 
ti pusantrų melų jis vaitoja ' 
kalėjime.
Valstybėj departamentas pa- ■ 

.-kelis*, j<*g jis senai darbuoją- j 
sis tų pilietį pnliuosuoti. Bet 
vis -lie ]>asekni*ų. Tomis dieno- j 
mis jo pnliuosavimo klausime* j 
ėmė veikti Lady Marling, an
glų nelnisvių šelpimo komiteto 
pirmininkė Rusijoje.

Apie tai pranešta iš ameri
koniškos pasiuntinystės Co- 
pvnhagene.

BOLŠEVIKAI KAUJASI SU 
ANGLAIS PERSIJOJE.

Londonas, geg. 19. — laik
raštis Times gavo žinių iš Per
sijos sostinės Teherano, kml 
ties Astarn Itolševikai perėję 
Persijos rūbelių.

Bolševikai pranešė, kml jie 
su n»*rsnk* neturi nieko. Iw>t 
augių kariuomene turinti tssi- 
nešinti iš Persijos.

K ai-k oriose vietose jau įvy. 
kę susikirtimai bolševikų su 
anglais.

NESUSEKAMAS CARE 
ANZA.

Washington, geg. 19. — Iš 
Meksikos pranešama. jog re- 
voliucijonierių valdžia tvarko
si.

Bet ('nrranza su savo paly- 
dovy buriu pražuvo kainuose. 
Ir niekur nesurandamas.

500 MILIJONŲ DOL. PA 
ŠELPAI.1

Dės Moines. Ia., geg. 19. — 
Henry P. Davison iš Amer. 
Raudonojo Kryžiaus reikalau
ja 500 milijonų dolierių fondo 

I pašalpai naujai atgimusioms 
valstijoms Europoje, pradėjus 
Baltijos jūrėmis ir buigUs Ad- 
rijntikos jūrėmis.

CUKRAUS SVARUI 28c.

ANGLIŲ PALIKĘ TIK 
5 DIENOMS.

Mažai visko atvežama.

Anglių pirkliai praneša, kad 
neužilgo Chicagai bus dnug 
vargo su anglimis, kurių vi
sai mažai ėia atvežama. Ir an
glių išteklius kasdien vis lub- 
jnus siaurėja.

Jie tvirtina, kad jei anglių 
atvežimas nebus padvigubin
tas arba patrigubintas, j pen
kios dienas išsibaigs miglių 
ištcddius. Tuomet antkart vis
kas mieste turės sustoti.

Nėra vagonų.
. Ant geležinkelių liėgių va
gonų surikimJuTnns ir naujų 
vagonų trukumas — tai svar 
hiausios priežastys, knd šian
die miestan neprislaUnna 
kalingos kiekybės anglių 
maisto.

Chicagojo ant pašalinių 
litini kelių bėgių, knip jau
vo pranešta, stovi su prekėmis 
dešimtys tūkstančių vagonų.

Geležinkelių kompanijos 
tvirtina neturinčios reikalingu 
skaitliaus darbininkų, yjiač 
“RM-itchmonų”, kad tuos va

rei-»jr

tr
ini-

gauti anglių. Nes didžiuma 
mažesniųjų anglių sandelių 
stovi tusti. Iš knikurių san
delių anglys parduodamos bu- 
šaliai* kaip bulvės. Tik dnr 
laimė; knd j<is piktinęs už 
bulves.

Perniaj Šituo laiku gyvento
jai plačiai buvo raginami iš- 
jiavnanrio nusipirkti anglių 
ateinančiai žiemai, ftjmet nė
ra ko raginti. Nea nėra anglių.

Vargas anglekasiams,

Tni miestui vargas.
Bet nemažesnis šiandie var

gas ir angleknsinms. lt<*ikin 
MtouiMtiM, knd angirkasykios 
negauna užtektinai nngiims 

. veŽtį vngunų. Todėl kasyklose Į 
darini j>ertrnnkiaini. Darbi- 

Į įlinkai mnlirlųt ir negauna r/*i- 
ikiamos pragyvenimui užmo- 
! keatica.

Kituomet viri protestavo, 
kuomet nngieka.-'ini reikalavo 
gvarantuoto kasdien kasyklose 
šešių valandų darlto dienoje. 
Buvo sakoma, knd jie turi kas- 
di«m dirbti po aštnonias va
landas. - i •

Šiandie daugel kasykloM> no-

i

gnirus prirta*yti j reikiama* išdirbama nei šešių valandų.
ridtas. Darbininkų nėra, nes 
pertnažai jiems mokama. Kom
panijos sako neturinčios iško 
mokėti. K??'

Kuomet ant bėgių sukimšti 
vagonai tuno, kompanijos ne
gali gauti naujų vagonų, nes. 
kaip sako, noturrnęios pinigų.

Nelengva guti anglių, 
šiandie žmonėm* nelengva

Kitur vit«ai nedirbama. Ir 
prieš tai nieko nesakoma.
Seniau “angliniu badu” grū

mojo visuomenei nngiekasiai. 
Šiandie tų daro geležinkelių 
kompanijos, kurios “didžiai 
nubėdi nėj usios. ”

Gal įvyks atmaina.

Iš VVaslūugtono pranešama, 
kad tarpvahdijinė komisija

BOLŠEVIKAI PUOLASI 
. PRJ.EA KUEVĄ.

Londonas, geg. 19. — Iš 
Maskvos bolševikai pranešu, 
knd jų kariuomenė Kijevo šo
ne pradėjo puolimų prieš len
kus. Matyt, nori atsiimti Ki
jevu.

PRANCUZAI APLEIDO
fraNkfortą.

Sako, jie išlaikę savo žodį.

Londonas, geg. 19. — Ir čia 
pabrango cukrus. Svarui mo- 
kamn jnu 28c. Sakunui, kaina 
dnraugščinu pakilsianti.

NAUJAS GELEŽINKELIU 
DIREKTORIUS.

PAŠAUTAS KIKULSKI 
PASVEIKSIĄS.

Suareštuotas šoferis, kurs 
žė piktadarius.

ve-

Waahington, geg. 19. — Vie
tojo Walker D. J line* genern- 
liu geležinkelių direktorių 
prezidentą* MTilaonaa paskyrė 
Jobu Bsrton I’ayne.

Mayence. geg. 18.-------Va
kar prancūzų kariuomenė ap
leido okupuotus Vokietijos 
miestus, kaip tai Frankfortų, 
Darmstaiitų ir kitus, paskelb
ta čionai.

Prancūzų kariuomenės va
das apie tų faktų pranešė vo
kiečiams proklenineijn. kurioj,, 
sako. “Prancūzai išlaikė savo 
žodį.”

Tu proklemncija buvo išli
pinta visuose miestuose.

Turkai Nacijonalistai Pasirengę 
Pulties Prieš Graikus

• •

SKAITLINGA TURKŲ AR 
MIJA EINA PRIEŠ GRAI 

KU8.

Komendnntns sako, jog tur
kai su bulgarais graikus su- 
tikrin t/iepe T^hatalja ir ' ’ 
rmno]M>lio. kur graikai pra
dėsią Trakijos okupavimų.

. Turkų spaudos raštinė gavo 
i žinių, jog Turkijos miestų Tre 

Konstantinopolis, geg. 19 —Jhizondų apvablę vietiniai bol- 
PrieŠnik Sminią, Mažėjoj A- 
zijoj. skaitlinga turkų armija 
užatakavo graikų kariuomenę, 
kuri okupuoja tas apylinkes.

Smarkus susirėmiinas įvyko 
tnrp<* Magiiisa 
už 25 mylių 
Smirnos.

40.000

Turkų 
nopolvj. 
čia prisiuntė pranešimų, kad 
tonai, ty. Trakijoj, 40.<Mri tur- 

1 kų ir bulgarų pasirengę viso
mis išgalėmis imsi priešinti 
graikams.

Pakeliamas puolimas prieš 
Smirną.

ir Mennmeu, 
rytuose nuo

turkų

komendantas Adrin- 
europinėj Turkijoj.

ir bulgaru.

i £•♦»»•• !•••• 
« 9 • * •

Tuo tikslu mieste įvykusios 
milžiniškos demonstracijos, 
žmonių minios nutraukusios 
turkų vėliavų ir išsk1oidu*io<i 
bolševikinę.

Protestuojama prieš taik 
sąlygas.

Daugel Turkijos vietom sn- 
keliamos demonstracijos prieš 
taikos sąlygas. Protestuojama 
prieš talkininkus, knd šitie 
mėgina skaldyti Turkiją, ne- 
atsižvelgdnnii j savo paskelb
tus karės metu apsisprendimo 
principus kiekvienai tautai.

KAS NORS TURĖS ĮVYKTI 
KINIJOJE.

šalis atsiduria ant naudos ga
dynės slenksčio.

Pašauta* ir apmuštas stock- 
vardų darbininkų organizato
rius Kikulski yra ligoninėje. 
Gydytojai pkelbia. kad jis pu 
s ve i k siųs.

Policija, savo keliu, ieško 
piktadarių. Suareštuota,. Šo 
ivris Josepii Bitei, 24 metų. 
4732 Ko. Wood gat., kurs >u 
automobiliu vežė du piktadn- 
riu, kuriuodu apmušė ir pu* 
šovė Kikulskį.

Bitei tvirtina, kad jis nepa
žįstas tų “razbaininkų.” Bet, 
matyt, jis' i>oli<*ijai -jmgcidos 
daugiau. Nes, lieabejonės, jia 
žino daugiau.

Policija ieško Edwardo O*. 
Donnell ir Elintro Jolinson. 
Tuodu daugiausia infariami.

smarkiai darbuojasi paliuo* 
šuoli geležinkelių l>ėgins ir 
tuščius vagonus kuoveikiau.; 
pristatyti į reikiamas vietas.

Sakoma, esama vilties^ kad 
I keiias dienas j*acicli« ant ge
ležinkelių išgerėsianti.

Nes uždrausta geležinkeliais 
vežti nereikalingas prekes ir 
daiktus. Pirmon vieton padc- 
\as maistas ir kuras ir viso, 
kie pragyvenimui reikalingi 
daiktai.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
1 CepynoM.

NEKUOMET TAIP NĖRA.

I

Kinija šiandie mažiau res
publika knip Japonija, gi Ja
ponija šiandie žengia Vokieti
jos |H*domis iš tų laikų, kuo
met ten viešpatavo žinumaa 
Bismarkas.

Kinijoj negyvuoja a t.sakiu 
inhji demokratija. Anos vietą 
tr/oiui milifarim’* autokratija.

Savimeiliai valdininkai.

Niekus negali pasakyli. kiek 
Kinija turi gyventojų. Nieko* 
jų nesuskaito. Ne- niekam tas 
nereikalinga. Oficijaiiai visur 
sakoma, kml turi 44M) milijo-. 
nų gyventojų.

Tai kolosali* šalis. Rodo*, 
pnkilusi užgrobtų visų žemės 
ptiskamuolj.

B»*t taip nėra. Nes nėra 
reikalingos kultūros, vienybės, 
susiklausymo. Žinomi via ki
nams tik vieni streikai ir Imi- 
kotai. Išreikšti savo nepasi
tenkinimų kuo-nors kinai ne- 
turi jokių metre i ų.

Dideli žemvaldžiui juos iš
naudoja. Nuo tamsos ligi nam
uos ji(. dirba pusdykiai. UL 
darbių neužtenka nei maistui.

| Per dienų-dienns kasasi jie

Gerai numaniau, kad esu kų tokį pamiršęs. Juk ši vakarų 
išmokomos algos. Turiu tuojau* eiti ir gauti kas prigult

Shanghai, geg. 10 (suvėlin
ta). — Šiandie Kinijoj lau
kiama kokių nors dramatinių 
pervenunių ir atmainų. Tos 
atmainos turi sekti nefioilgam. 
Gal tai Ims pasiimi sėtina re
voliucija prieš daliartinę Ki
nijos vyrinusylię Pekine. O gal 
įvyks liekrnujė revidiueija. 
Bet kas-nors turi įvykti. Nes 
visa šalis šiandie stovi kaip 
ant kokio ugnekaluio.

Čia atkeliavusieji žmonės tų 
gali m* tik nujausli. Iw*t ir pa- 
ridiėti iš įvairių apsireiški
mų. GyventuojuoM* apsireiškęs 
nepnprastni karingas ūpas. 
Žmonės siekiu prie ko tni nau
jesnio. Visokių senobinę tvar
kų. įpročius ir reakcijos pa
likimus norima sumaišyti su 
žeme.

Kinija rengiasi |>ati save pa
tvarkyti. Tasai |>atvartymas 
išsilies iš pačių žmonių, kat
rie tuksiančius metų buvo at- 
vienėti nuo pažangos, nuo Eu- į 

kiiltuios ir tiuvo uždary-1 pimyne aplink ryžius. Bur
ti nugštomis muro sienomis. į jį(. g,.lnn> flU‘pi< paM.n,t9 

Pati sau priešininkė. I *r numiršta.
Kinija pati sau yra Imiscsnė Ta.*, yra taip todėl, knd val- 

priešininkė už pavojingiausius ' dininkai ne-irtipina gyvento* 
išlaukinius priešininkus. Kiek
vienas tų pripužįsta. kas tik 
šitų šalį nuodugniau studijuo
ja.

LigšioJ Kinija buvo dauginu 
'niekas, kaip lik militaristinė 
i šalis, pilim purviniaurių j»oli- 
. tikierių. Visas laikas ji buvo 
stipriai subraklinta visokiau
sios rųšics burtais ir brutaliais 
įpročiais. Tni visa Kinijai yra 

I kur kus diflesnia priešininkas, 
kaip kad tokia Jaj/onija.

Tikrai pasakius šitos 
netoli atsilikusios kita 
kitos. Kaip vienur, taip 
pinnon vieton statomas 
tariznms, valdančioji žmonių 
klika. Šitos uždarinis—neleisti 
gyventojams nei pagalvoti a- 
pie kokias nors reformaš ar
ba kokias nors teises.

šalys 
nuo 

kitur 
luiii-

; jų padėtim ir likimu. Kinijos 
Į valdininkai yra atkariausi sa
vimeiliai. Rūpinasi tik miosa- 

| vnis reikalais. Jie darbnbjn -j 
j ir svnjojn tik apie savo .;i- 
■ molis išaugėti ainių, kad pu- iii 
^turėti užtikrintų lengvų gj.£ 
niinų.

Tokia padėtis negali ilgai 
tęstis. Ji jnu prilimpa liepto 
gidų. Nes gy ventojai nejučio- 
nūs atbunda. Kinijai aušta 

, naujoji gadynė.

ORAS
GEGUŽES 19, 1920.

Chicago. — Išryto lietus; 
paskui gražus oras; vešiau; 
rytoj giedra ir šalta. *
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LIFTUVIV KATAUKV DIKNIUTn# 

“DRAUGAS”

Etna kaolinui Gskyru* ncdčldlcnluM.
PRENUMEllATOS KAINA: 

CUICAGOJ IR VZSIU’lVJK:
Metanu .................................. 00.00
Pu*el Meta .••••• - -y * •.•jj-- l*W 

iil.V. VALOT.
Metamu ....................... ■.......... 05-00
Fuocl Metp ............................. 3.00

Prcnuraerata niokaal Ifikalno. Lai
kas akaitosi nuo ulairalytno dieno* 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adreso vtaada talkia prialųeU tr 
nenae adreiu*. Pinigai rerlauaia alų- 
M1 Upe: knn! krnaoje ar cipreae "Mo. 
ney Order" arba (dedant pinigu* j 
ragtatruotą laUka.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, Dl.

Telefoną* McKinley 0114

torius sakė, kad ir Vilnų Tres
tas ir Medvilnės Trestas abu
du yra šunpelniai. Jis minėjo 
pavyzdžių,knd kai kurios audė
jų kompanijos turėjo pelno!00 
nuošimčių, jis įvardino vienų 
kompanijų, kuri savo šėrinin- 
kams išdalino 300 nuošimčių 
dividendo*. Pirm poros savai
čių daugelis vilnų ir medvilnių 
dirbtuvių apgarsino savo divi
dendas (pelnų padalinimus). 
Kaikurios siekia 100 nuošim
čių. Kubų lu augumas paskuti
niais penkeriai# metais pakilo 
daug smarkiau negu kitų gyve
nimui reikalingų daigių, nors 
audėjai darbininkai buvo taip 
menkai apmokami tuo pačiu 
laiku ir dar pasitaikė sumaži
nimo jiems.

Stebėtina, kad apie nerima
vimus audimo dirbtuvėse tuipl 
maža girdėti ir kml tie nerimą 
viniai taip mažai.

I
DRAUGAS

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

v-

Audėjai.
New Bedford’o audėjų strei

kas turbut yra tiktai pradžia 
daugelio ir didelių streikų vil
nų ir medvilnės (bovelnos) dir
btuvėse Suvienytose Valstijo
se. Audėjų Darbininkų Sąjun
ga (Unitod Toxtile tVorkers) 
reikalavo pakelti užmokestį 17 
ir pusę nuošimčio, kuomet ei
nančioji #u nna lenktyn Su
bendrintų Audėjų Darbininkų, 
organizacija (Amalgamatei 
Te.vtiles \Vorkers) pareikala
vo padidinti mokestį 50 nuošim 
čių ir darbą apriboti 44 valan
domis savuitėje. l’nited Tcx- 
tile \Vorkers (Audėjų Darbi
ninku Sąjunga) priklauso prie 
Amerikos Darbo Federacijos, 
o Amalgaiuatcd Tcxtile Wor- 
kers (Subendrintų Audėjų Dar 

' bihinkų organizacijų) priklau
so prie Suliendrintų Bulių Dar
bininkų (Amalgamated Clo- 
thing AVorkers).

Vilnų ir medvilnes (buvei
nę*) dirbtuvių darbininkai il
gus laikus gaudavo mažiausia 
uždarbio visose Suvienytose 
Valstijoj*. Viena durlidavių 
kuojai dumia lėšų įstaigai va
dinamai National Industrini 
Conferem*e Bourd (Amerikos 
Pramonės Konferencijos Val
dyba). Ta įstaiga ranka žinias 
ir skaitlines apie pramonijų. 
Iš šitų žinių pasirodo, jog ka
rės pradžioje vyrai medvilnė# 
(bovelnos) dirbtuvėse viduti
niškai gaudavo $10.00 į savai
tę, o moterys $7.70. Tuo pačiu 
laiku vilnų dirbtuvėse vyrai 
vidutiniškai jielnyditvo $11.52, 
o moterys $8.70. Kovo mėn., 
1919 vyrai medvilnės dirbtuvė
se gimdavo $17.10. o moterys 
$12.75. Tame pačiame mėnesi- 
jo vilnų dirbtuvėse vyrai už 
di rKiavo $18.51, o moterys 
$13.46.

Tie darbininkai, kurie karai 
prasidedant gaudavo mažiau 
negu reikia šeimynai pragy
venti, karai K-siiMiigiai i buvo 
dar nelaimingesni, ne# gyveni
mui pabrangus tiems darbiniu-' 
kains dar daugiau nepritikda
vo. Tiesa, pereitai# melais 
jiem# šiek tiek pridėta prie 
uždarbio, bet laimi alx-jotinn 
ar ta# pridėėkas yra taip di
delis, kaip dideli# buvo gyven
imo pabrangimas tuo pačiu 
laiku.

Penkeriais ]iaskutiuiais me
tais audėjų dirbtuvėms teko 
nejmprastni daug jielno. Sena
torius Copjier nesenai kalbė
damas Senate pavadino jas 
šunpelniai# (profitieruinkcia). 
Jia prirodė, kad medvilnės (bo- 
v«4nos) kaina pakyla 1SU0 nuo
šimčių kol ta medvilnė iš laukų, 
kur augu, ateina iki tam žmo
gui, kuris ją sunaudoja. Sena-

Atkeleiviai.

tėčiu U# juos 
ėmė nusiskusti

Koinisijoiiierius

Karės laiku nuliai atvažiuo
davo j Amerikų ir dėlto pap
rastai nebūdavo perdaug ne
mokančių amato darbininkų 
galimų pasamdyti, kaip tat 
imvo pritirta senesniais me
tais. Atkeliaujančių trukumą 
dabar sukelia daug sunkių 
minčių daugeliui žmonių.

Nemokantieji amato darbi
ninkai galėdavo jielnyti tiek, 
kiek pakildavo gyvenimo 
branguma# kaikuriose darbo 
šakose. Kaikurio.se pramonėse 
jie net pelnydavo viršaus, ne
gu iNibrangimas išnešė. Iš to 
pasirodė, knd darbo upmokes- 
tis tose šakose pasidarė nug- 
štesnis negu buvęs tada, kada 
daug žmonių atkeliaudavo iš 
svetur. Nore tat buvo labai 
naudinga iš uždarbio gyvenan
tiems žmonėms, 
samdantieji 
tuomi.

Imigrantų
(t. y. valdininkas, kuriam Kuv. 
Vaisi. Vyriausybė pavedė pri
žiūrėti atkeliaujančių iŠ kitur 
žmonių dalyku-) sustatė ra- 
[Kirtų npie tai, knip spėjamai 
bus tada, kada šalis grįž j pap
rastų laikų gyvenimų. Komi- 
sijonieriu# tikisi, kml daug 
atvažiuos žmonių iš Balkanų 
Viešpatijų (Bulgarijos, Ser
bijos. .Jugoslavijos, Albanijos, 
G rak i jus) it iš Turkijos. K 
Italijos, turimi, atvyks kiek 
atvykdavo iki šiol nors atsta
tymo darbas Prancūzijoje n- 
ti t rauks daugelį tų. kurie šiaip 
butų keliavę j Nintirinę ir Pie
tinę Amerikų. Teeinu# tuomi 
žvilgsniu reikia pažymėti, kad 
’rancttzijds reikalai galės a- 

titraukti tiktai tiek Italijos 
darbininkų, kiek prieš karę jų 
sunaudodavo Vokietija ir del
no it.ilij iitkebuViiimr Į šių ša-
į nesumažės.

Mintijama, kad negulima į- 
n]M*ti kokis bu# skaičius sla
vų atkeliaujančių j Amerikų. 
Viskas priklausys nuo to. "kuip 
pelningu bus gyventi žmonėm# 
naujoje slavų Viešpati just*.

Galima tikėtis, kad vokie
čių ]s> kiek laiko ims keliauti 
dauginu negu būdavo iki šiol, 
langeliui rodosi, kad ekono

minis Vokietijos' gyvenimas 
taip .-mirs, kad daugelis žmo
nių bus priversti keliauti ki
tur. jei-gu taikos suturties >ą- 
ygo# netaps permainyto#.

Tuomtarpu tie vokiečiai, ku
rie dalmr pateko ]m> valdžia 
tautų, buvusių jų pavaldinė
mis, keliaus kitur labai skait
lingai. Suvienytos Valstijos 
bus geru priebėga luliai dau
geliui tų žmonių, nor# pinti
nė Amerika ir Australija, vei
kiausiai. pit rauks daugelį, 
kadangi jiedvi ]mdaugitio sa
vo pastangas įgauti daugiau
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22. Visatinasui Susirinkimas 
a) leidžia naujus Sąjungai Įs
tatus, arba, prireikus, maino 
senuosius, b) patvirtina nau
jus narius, e)' išbraukia negei
stinus, d) galutinai sprendžia 
didžiuma balsų visus Sujungus 
reikalus; tik jos panaikinimo 
klausima# sprendžianias yra

esančių Imlsų.
23. Visatinis Susirinkimas 

ranka tris delegatus į Komisijų 
kasai ir Sujungus knygoms 
peržiūrėti.

24. Susirinkimų atidaro Ccn- 
tralis Prezidentas, o veda pir
mininkas tam svkiul delegatu 
puvudintus.

25. Nuturimus surašinėja Se
kretorius taip-pat tam kartui 
aprinktas.

26. Visi Sąjungos Susirinki
mai prasideda ir baigiasi mal: 
da.

VII skyrius. Valdyba ir jos 
priedermės.

A) Centralė Valdyba.
27. Centralė Sąjungos Vahly 

ba susideda iš šešių narių, vi
satinėje susirinkimo renka
mų vieneriems metams, t. y. 
prezidento, vice-prezidento, se
kretoriaus, iždininko ir dviejų 
iždo gloliėjų.
28. Prezidentas sušaukia Visu 

tinąjį ir Centro Valdybos na
rių Susirinkimus: pirminiuknu- 
jn Centro valdybos susi rinki
muose ir su kitais Centro 
valdybo# nariais sušaukia lie
pa I iras t uosius vj #a t i 11 uosi us 
susirinkimus.

29. Vice-prezidentas reikalui
parėjus visame pavaduoju pre
zidentą. j

30. Sekretorius veda Sąjun
gos narių sąrašą, atlieka ofici
jalę korespondencijų su prezi
dento ir savo parašu, surašiiiė- 
ja Centro Valdybos susirinki
mų protokolus.

31. Iždininkus priiminėja į 
Sąjungos iždą aukas ir pinigi
nes narių įnašas, veda knygas, 
kuriose smulkmeniškai yra įra
šoma Sąjungos inėmimai ir iš
laidos.

32. Iždininkas turi teisę mo
kėti pinigus iš Sąjungos iždo 
tiktai gavęs Centralio Prezi
dento paliepimą, išduotą raš
tu.

33. Iždininkas su iždo globė
jui# kas try# įnėnesui daro fi
nansinio Sąjungos stovio apy
skaitų ir apie tai praneša Cen
trui bei Visatiniam Susirinki
mui.

34. Iždininkas užstato kau
cijų ir Sąjungos pinigus pade-

din ėja į banką jos vardu kai
lio iždininkas-Treasurer. •

33. Iždo globėjai, kas pusė 
metų, peržiūri iždininko sąskai
tų knygas ir iš iždo storio iš
duoda apyskaitų Centrui bei 
Visatiniam Susirinkimui.

36. Centro Valdybos nariai 
susirenka kas trys mėnesiai.

37. Centro Valdybos susirin
kimas būva teisėtas, jei sueina 
l»ent keturi nariai.

38. Centro Valdybos susirin
kimuose sprendžia lialsų di
džiuma, pasidalinus-gi balsams 
lygiai, ta pusė persveria, ku
rioje yra l’režidentas.

30. Centro VaMvhn
prieš naujų metini atstovų su
si važiavimų išsiunčia kuopoms 
apyskaitų iš Sujungus darbų ir 
paduoda nauju# sumanymus, 
kad kuopos galėtų juos apsvar
styti.

40. Centro Valdyba arba tani 
tikra Komisija, apsvarsčiusi 
katalikiško mokslo šviesoje 
stambesniuosius viešojo lietu
vių gyvenimo Amerikoje reika
lu# ir nuolikiujg iškilusiu# iš to 
apsvarstymo sumanymus ir pa
stabas įteikia ofivijaliaup or
ganizacijų veikėjams.

B. Provincijų Valdyba .

41. Kiekviena Sųjungos pro
vincija turi pilnų savivaldą sa
vo ribose.

42 Sąjungos provincijų Val
dyba susideda iŠ trijų renkamų 
vieneriems metams asmenų: 
Pirmininko, Iždininko ir Sekre
toriau#.

43. Provincijos pirmininkas 
sušaukin provincijos kunigų 
susirinkimus, juos atidaro ir 
veda.

44. Provincija* Sekretorius 
veda provincijos narių surašę, 
visų oficijalę korespondencijų 
ir iiosėdžių protokolų knygų.

45. Provincijos Iždininkas y- 
ra sykiu ir įnašų rinkiku. Jis 
surenka provincijos narių au
kas bei mokesčius ir ne vėliau 
dviejų savaičių pristato Centro 
Iždininkui Provincijos Iždinio 
kas taip-gi veda provincijos 
piniginių įnašų knygas.

Prierašas. Dalmr veikiančio
je konstitucijoje dar yra antro
ji dalis apimanti keletu ganu 
svarbių dalykų: a) laikraščio 
leidinių, b) mokyklų įkūrimų, 
c) blaivybė# platinimą, d) mi
sijų organizavimų, e) imigra
cijos sutvarkymų. Kun. I)-rui 
Maliauskiui ir man rodėsi, kad 
tuos daigius geriau yra jadik- 
ti netraukus į konstitucijų.

Laikraščiui vesti jau susida
rė tum tikru kunigų ir nekiuu- 
gų grujiė, kuri turi savu kons
titucijų ir sutartj padarytų su 
Amerikos Lietuviais Kunigais. 
Mokyklų kui mum ir misijų ren
gimas yra tiesiuginis klebone; 
ir parapijos durims. Naujoji 
konstitucijų pastalė pri'.eipų 
nesikišti į kh-lxmų^ daly kus. 
Dešimtie# metų prityriuum jm- 
rode, kud tas neaikišuuu# yra 
Imtinai reikalingas, nes klebo
nai negali Imti j»o d vieni juris
dikcijom. Ištenka vienos vys
kupo jurisdikcijos ant jos.

Blaivybės platinimų aprūpi
na Suvienytų Valstijų Konsti
tucija. uždntlįsdama svnignlų 
išdirbiiną tr | m niūrimų. Be to 
yra tam tikra Pikių Blairinin-

iilKeleiviŲ. la paėjo# Vokieti
jos galiom tikėtis pirmiausiai 
idkeliuujant fabrikų darbi lin
ky, o po kieA liuko i mulatu i 
didės skaičius atkclmųjau'iŲ 
žemdirliių.

Iš Anglijo# turimi atkeliaus 
tiek, kiek atkeliauduvo iki 
šiol. Skaitliu# ulkeliuujuuėių 
airių priklauso nuo politiškos 
padėties, apie kurių dabar 
nieko negalimu sakyti. Ku- 
misijonoritPrpėjn, kad iš Ru 
sijos pribus, kiuk pribūdavo; 
žydų, veikiausiai, atvyks dau- 
jjuu negu iki šio).

Visi tie sjiejinmi stovi aut 
abejotinų į nūnai ų, ;>«• galima 
tikėti#< knd nikelei*ių. daugm-Įkų Draugija, turinti mm&’o lai*
ma susnle.: is vukrucu; alavų, 
riisig žydų, grekų ir kitų lau- 
tii gyvenančių apie Balkanų- 
kalnus. Jei gu slavų viešpati
jom# seksis, tai #*ua*xė# jų 
keliavinns į Amerikj, bet ta
da jų vietą užims A*ukn#iui. 
kaip skaitlingai pirm keletu guhmngn. valdiki 
metų keliaudavo alavai.

kraštų.
Imigracija# klausimas šian 

dien taip-gi stovi kitaip Degu 
1910 ui. Am. l.iet R. Kat. Hu- 
aivienijima* įgijo imigrantams 
namų. Pati imigracija laimi su
mažėjo. Lietuva, tapusi uepri- 

u»u» lėšomis up 
rupjs imigrantu# į ta# šąli#.

T.ietnvojc, ntus-ų tėvynėje 
gražu. Pavasaris ankstyha#. 
Žieminiai javai žaliuoja ir 
smarkiai, šuoliais skuba augš- 
t y n, rudau, uorėdauii prisiek
ti savo gaivintoją, bkaiščiąjų 
saulelę. Pavasario jiasėliui ne
nori atsilikti nuo žieminių. 
Laukų išvaizda duoda daug 
džiaugsmo Lietuvos žmonėms. 
Ir pati Lietuva stovi pavasa
ryje. Jo# vaikai rūpinasi ja. 
Jie netiktai žarnelę aria, akėja 
ir sėja, l»et apdirbinėja ir jm- 
litiškus dirvonus. J seimų, ku
riam dirvų rengė jau senai, 
jie stengėsi išrinkti geriausius 
iš savo tari#) gr*lu#, kud Sei
me atneštų puikius vaisius. 
Bet kirk virokiy piieiikių ko
lei lapo surasti parinktieji, 
kolei ta politiška sėkla tapo 
pagaminta.

Sunkiau dirbti politikos dir
vonuose, kaip laukuose žeiaę. 
Stoka teisingumo viską truk
do. štui ką rašo Kaunu “Lais
vė”:

1. Kauno mieste rinkimai ue 
visai tvarkiai vedami. Rinki
mų vietos ir rajonai sulig įs
tatymų turi būti nurodomos 15 
dienų prieš rinkimu# (§ 49). 
Čia gi paskelbė tik balandžio 
13 d. Sąrašai buvo įdaryti 
luboi tendenciniai. Daug lietu
vių nebuvo įrašyta. Pasitaisy
mo metu didžiūnui įsirašė. Bet 
dabar rinkimų metu jie pa#ir>- 
do neįtraukti vėl į sąrašus. K » 
dėl! Kokiu tiksiu t Girdėt Vy
riausioji Komisija žadanti 
traukt sąrašų #tutyUiju# al#a- 
komybėn. Kai kurios Komisi
jos ne visai sąžiningai ieškpjo 
sąrašuose IKilsuotųjų jjavard- 
žių. Greitomis peržiūrėję są
rašų — ĮMisako neįrašyta#, drą
sus žmogus užprotestuoja, pri
verčia dar kartų žiūrai, ir da
žnai randa rinkiko pavardę. 
Nedrąsų#, pikti ir nusiminę, 
keikdami ir valdžią ir žydu#, 
nes jie dažniausia surašinėjo 
žmones, eina namo.

2. Pri,e plakatų stovi krūva 
žmonių. Jų tari#1 yra kareivių. 
Vienas kareivis agituoja už so 
eini demokratus. Kitas karai-, 
vis jo klausia, ar tu žinai tuos 
{Kinus, už kuriuos ragini liūl
iuoti! Ar žinai kas yru Požė
la ir Bielskis! Atsako, ne. Tui 
bolševikų komisarai, kurie 
musų kraują liejo, mums gy- 
vastis atiminėjo, kurie plėšė 
musų tėvynę ir musų tėvu# 
vargino. Ar žinai ka# yra Lin
gys! Ne. Tni iš tų, kurie l>ol- 
ševiktuns einant į musų kraš
tų, rengė jiems kelią, šaudė 
mų# kareiviu# iš ]m> krūmų, 
kurie pjaustė’telegrafus, tele
fonus, ardė gelžkelius, kj<l len- 
Irvinu hutu hnUu.vilrnm-; nnint- 
ti musų tėvynę. Už tai musų 
valdž.n jj išsiuntė j Maskvą. 
Ar žinai kas yra Plečkaiti#! 
Ne. Tni daug pakenkę; musų 
tėvynei savo bolševiki'i.ii# dur 
bais. Jis šiandien si up* tos i nuc 
valdžios. Dabar žinai u.< ką 
pats nori balsuoti ir kitu# ra
gini! Žinau, atsakė. O jie 
mums visai ką kitą pasakojo. 
Tai mes tiems rup— atsimo- 
kėsini. Reik pranešt savo (irau 
gailis. Ir tuoj patraukė į ka
reivines.

3. Krūvelė žmonių prie soe. 
ILaud. deni, plakato. VieutL1* 
socijalistas aiškina: Draugai.

Kur pusirody# žymus jų aKai- 
čiua.

Čia išdėtiMio# priežasty# uiu- 
dvluiii išrodė taip #vurhius, kad 
abudu vienaip luuitijovu. jųg 
ta antroji konstitucijos dalis' 
yra VMai nereikalinga šiais lai
kais.

" - ■ "■ --------------ę-----
ne).alsuokit už storpilvių#. jie 
eina su ponais: paėmę seimų 
baudžiavų j ve*, jumis ars, kaip 
puuaaa wę. *^- Ką jau ble*U- 
goji. mačiau baudžiavą, ilgai 
gyvenau, ir niekur kunigėliai 
žmonėmis nearė ir ponams ne 
padėdavo mus skriaust. Bau
džiavos metu kunigui buvo 
mų* vienatiniai užtarytojai. 
Cicilistai tai ars žmonėmis. Aš 
esu nuo Marianipolės ir ten 
vienas ciri lietas daktaras pas
kutinę skūrą lupo nuo biuJno 
žmogaus. Nori kumetis parsi
vežt j Kvietiškį (verslas už 
Mar.) klausia ąr turi 25 rub^ 
jei neturi, nei iš viutos neposi- 
j.tUins. O jei toliau kur j kai
mų, tai be šimto nei iš vietos. 
O kunigėliai kad ir toliausia 
pus ligonį dovanai važiuoja.— 

mtUųp «UplU4ĮĮpĮ| 
trečias, čia kunigas su lazda gi
na žmones nuo neprietelių. 
Žmonės pasirodo suprantu, 
kame tiesa. Pramanytais pa
veikslais jų įiesuklaidinsi.

nA5TEB^^5TSTEH

Vyry ir MoLctm
mo ir Designing Mokykla.
Muaųs If ma ir mokymo budu Jim 
trumpu laiku litnokalto viao ama

to.
Mm turimo dldlUualua tr geriau. 

•Ui* kirpimo, dmigning tr Mūvimo 
akyrlua. kur fclekvieua* gauna garo* 
praktiko* baairooklndaniaa.

V1*uum Mtuvlroo akyrluoM maMnoa 
varomo* aleklro* jtaga.

Kviečiam* klakvl*M atalU bllo ko- 
kluo laiku. dl*n< ir ar vakarais p<- 
aUUurKI Ir paalkalbMJ dėl utlygii.

Paliom* daromos uulig mleroa. vi
sokio stiliau* Ir dydi!o M bot kurta* 
madų knygo*.

MASTER DESIGNING 
8CH00L.

d. jr. liaMik-ka. VodAJaa
190 N. STATĖ FTRLET, CHICAGO.

Kampą* Laka 8U anl 4 tu lubu
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PRAKALBOS PASKOLOS 
- REIKALE.

Prakalbti# Bonų reik’le 
sckanėiuBe kolonijose; 
Gegužės

19d. Alei ruse Park, 111. 
20 d

V

M

9 23 d.

bus

Chicago (šv. Petro 
ir Povilu parap 
Worce#ter, Masti ir 

ElizttlieUi, N. J.
30 d. Brist oi, Conn, Pitt- 

ston, Pa. ir Bodies te r, 
N. Y.

Birželio 1 d. Bridgejmrt, Conn. 
Lietuvos Misijos 

Informacijos Skyrius.

H

L. R. KR. R. REIKALAIS 
MARŠRUTAS.

Kun. J. Petraitis, L. Ii. Kr. 
Rėm. pirmininku#, dabartiniu 
laiku lanko# i po Naujų jų An
gliją ir žada būti šiose vieto
se:

Gegužio

91

99

»•

99

M

99

99

19 Nortliampton, 
Maus.

2(1 Pittsfield, Mibš.
24 Atliol, Mass.
25 O range. Mass.

26 Greenfield, Mass
27 Gardner, Ma##.
28 Fitchburg, Ma##
31 W. Lynn, Ma##.

Birželio 1 Nasbua, N. 11.
9 9

99

99

99

99

99

2 Mandiester, N. H. 
‘ 3 Hnverhill, Mos#.
4 Meriden, Conn.
8 1a*wisIod, Me.
9 Rumford, Me.
10 Nnugntuck Conn

Kolonijos Pradeda 
Judėti

Pasiųsto# visoms lietuvių 
kolonijom# aukų rinkimo Liet, 
ftund. Kr. Rem. “quotosn ne
nuėjo niekai#. Lietuviai pradė
jo judėti ir stengtis savo už
duotį atlikti. Štai šią savaitę 
atsišaukė jau kelio# lietuvių 
kolonijos, kurių tarpe mažoji 
lui Šalie, III., su savo veikliais 
lietuviai# pasirodė. Pareikala
vo informacijų ir pasižadėjo 
jai paskirtą “quotą*’ surink
ti. Dauginus mum# tokių 
ražirdžių tėvynainių!

J. Tumazonis,
456 Grand St.

Brooklyn, N. Y.

Liet.

g0.

AMERIKOS LIETUVIU

MOKYKLA
MoKUmomu »D<U*ko* ir UMunMuv 

kalhn ■»«.
nocnkTlJoa. «yt^wrltla£ 'pirklybn* UJ. 
•tV. 8u». V«M IMortyiM. lWnt» i*to- 
rU<«. K*o*nUija«. polUlklnFa pkopo. 
o0o*. pillcty*tr*. datn*#*lUr»t4x

Mokinimo valanda* nuo * ryto MU 
< raUndoo po vaknnua nuo 4
ua i# ««l 
3106 So. Hal&ted St.. Chicago.

PIRKITE LIKTU VOS V4L
Kun. P. Budys. I STYBtS BONŲ.

I

UK. Ii. M. (iLASER
Prakukuoja 3* metai 

Ofisas 3148 t>o. Morgan St. 
Kertė 39-ro SU tlilcagu, III.

SJ’ECI J AUSTA# 
Moteriškų, Vyridkų. taipgi chro- 

nUku Ilsu- 
OFISO VALAKUOS: Nuo 10 ryto 
Iki 3 po piety, nuo t Iki I valan
da vaJcarc. 
Nodullomi* nuo 9 Ik) 3 po plot 

Telefono* Yards 437

B--- —.............  —-------------- «l!

„----------------------i-----------------------------

Dr. M. T. STRIKOL’IS 
ŪKTI'VIS

Gydytoja* Ir <7iinir|ra* , 
On*aa; 1707 W. 47th SU, 

(47 ir Wood Kat.) 
Valnndo*: 10'ryto Iki 
4:30 Iki 0:30 vakaro 
9

J po piety. 
Nodd lomia

Iki 13 rftata
Tel. Ii. iuIri nnl

Re*. 2014 W. 43rd Stnvt.
Ti l. MdUnlcy X6» n

ISO

Dr. P. P?ZAUYS S 

Lietuvis Dentistas
IOM7 Ho. NM>*rui. Av-aine S

į VALANPU01 • • V^uks.

v- -u
TM. Orover 7043 

£>r. C. Z. Vezelis 
LIETl’VIfi OENTISTA# 

V*i*u4cm>: auo 0 ryto iki » 
.SeredomU nuo 4 lyg 0 vakare x . 

4711 60. ASHLAND AVKNUB
aru 47-lo* GMvte

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

Kunp 40 Cvurt
Be*. 1Z30 W. 40 Aicms

Oflao Clrr.’o 40
KAU1AME UKITVIAKAI 

 —.... ,m 
 , .... .A ■ ■ — 

"*Dr. L E MAKARAS

IUitinli lijdjloJ*i tr (lilrurj*. 
llwrlMdt> 1«*M •>*. Mtehteaa Ar*.

Cbkamof: 48l» Mo. WooM Mtr.
Tik **•*•* aoa 0O0 Iki 1*M

x*ra> n>.
•M

r.
DR. S. NAIKELIS

: imi 4 po pMB* i
| Nedaliom i* m

it

’■ josėph a woLoir 1̂ 
deturis Advokatas 

M KO. LA ftALLE NTIIĖKT 
Gyranunv «•»- Kumboiai ai 

▼•karate 3111 V. S3-utf #ira«t 
lMWkw«U 4000 

r.HICAOO. RA.
B1

Kaikurio.se


✓Trcri,v)trnta i io iffijn

PERU, ILL. PITTBBURGH, PA.

Av. Bedo kolegija.

Ncsigarsinnme visuomenei 
dažnai apie save ir savo veiki
mų. Tas nereiškia, kad mes esa
me ajisfiudc arta ta idėjų mok
sleiviai. K ai-kurie moksleiviai, 
rašydami apie save ir girdami 
savo universitetus, nori mus 
žemyn pastūmėti.

Kaip kas nori gali kolliėti ir 
manyti apie Sv. Bedo kolegijų 
ir jų lankančius lietuvius 
moksleivius, bi mokslo įstai
ga yru taip kaip lietuvių įstai
ga. Ji yrn prielnnkianria lietu- 

žmones įtuvicn moksle, 1x4 do
roje ir tėvynės meilėje. Sitų 
kolegijų papeikia tas, kuris iš
bėgo iš jos dėlto, kad kartoki 
jam buvo čia kvotimai.

Lietuvių kalboje klesas turi
me ne du kartu į savaitę, kaip 

ku> rašo, bet keturis, o žiemos 
metu penkta Moki narnės lietu
vių gramatikos, sintaksės, hito 
rikos, Lietuvos istorijos, litera
tūros ir gražkalbystės. Laip
sniai'už lietuvių kailių ir graž- 
kai by s t v yrn duodami lygini 
kaip už kitas kalbas. Delio čin 
mokinantiems lietuvių kalbos ir 
iškalbingumo duodama du laip
sniu, būtent: už kalbų ’r išknl- 
binguimi. Lietuvių kaltas mo
kytojom yra Anicetas Linkus, 
buvęs ••Moksleivio” redakto
rius, žilius lietuvių kailių ir 
Lietuvos istorijų-

Čionai lietuviai yra pasižy-

I

Gegužės 9 d. Lietuvių Mok
slo Draugijos laikytame susi- 
rinkimo, i»o apkalbėjimo bė
gančių draugijos reikalų, pa
kuliu klauaiinas pirkimo Lietu
vos Imisvės tanų. Kadangi mi- 
nėtoj dr-joj raminsi keletas 
raudonukų (komunistų), kurie 
tuojau ]*aky)o ir pradėjo riau
moti prieš L. L. Paskolos klau
simų, šaukdami, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia nedarbininkiš
ku, kad Liet. Laisvės Paskola 
prapuls, kad Lietuvos Misija 
ne nuo lietuvių atsiųsta. Girdi, 
tik tada pirksim bonų, kada at- 

mut* 
komunistų).

Bet kadangi L. M. Draugijoj 
didžiuma yrn tikri lietuviai, rė
mėjai savo tautos ir neatsisako 
nuo dėjimo aukų Lietuves rei
kalams. tat ir šiuo sykiu, nepai
sydami keleto komunistų užsi
spyrimo, nutarė pirkti pasko
los lamų už 30d dob

Tai gi, visos l’ittslnirglio dr- 
jos bei Idiubai, pirkite Lietuvos 
Laisvės bonus, o Lietuva ištai
kys nepriklausomybę ir atsi
stos ant tvirtų kojų. Imkit pa
vyzdį Lietuvių Mokslo Draugi
jos ir pirkite L. L. bouų kiek 
tik išgalite. Lietuvos Rėmėjas.

•__________ DRfiūGftS

ŽODIS |
PAŠALPINIŲ DRAUGYSČIŲ NARIAMS IR J(J VADAMS.

Kiekviename Ameriko* lietuvių nmijokyiir. kųi npxigyv<nę tani 1 
pora denėlkų lirtuvių taimynų, raaime ŠV. Jmiu, £v. Petru nr Inai pa-. 
naša u* vardo patalpinę draugijų. Didžiumoje jo* yra l;< Irius ar kelio- 
liko* metų wuo*. .Mat nžėjn* lomi, iš Lietuvon išeivijai Mistojus Amen-' 
ko* lietuvių imujokiuai nclH-aididiuu ir ncbcridiiuiriiii; ir Įmšalpinių 
draugijų skaitliu* piiHtnrntsiui* metai* taipgi netari*Imunini. Neimižui 
patalpinių draugijų pastaraiaiab metai* buvo sutikę ir sunkenybių. 
Alni tįsiųjų narių mažiau j juria* raūori. gi anknciau* hmiiašę nnriut neii- 
*tn — įlažtiigua nUM-r. j ir iluugiuu.* mirštu. Ntkununsi' knii>|M'liuon<- 
patčinyta. kad tokia* pušalpinė* draugijų* -•“įtiko sunkų finansinį kri- 
ri- Viena tam iš priežaačių lmvo pabaigoje 1!J|H m. riauturi influciun. 
Ta* pimtiuuriai atsiliepė nnt anglie* kasyklų npidiukių. Ten iiriuažai 
nenų ir tvirtų draugijų Maigu buvo priveltos prie baukrutu \ ir- 
nouHi epidemija, kitom* narių išvažiavimai į diduii>,*čius, buvii Imn- 
kruto privžaktį*.

Influcnziį lengviau perleido draugija* «"<an<ta* didmiesčiuose. J 
ten mat plaukė dauginu* iš nmžcnuių uiie*tclių jautimui ir draugija* 
t a rijo proga* ingauti naujo gaivalo.

Pergyventi draugijų krizini turėjo tuomet tnaž-j riikšmę nnt a- 
lielno* Amerika* lietuvių viauontenės. Buvo tni staigu* ir tik fimttiri- 
nbt krizis. Bloguma* dar priešakyje. Prieš Amėmta lietuvių visuo
menę stovi pušalpinių draugijų ubclmm krizis netolu u .j, ateityje. A- 
meriko* lietuvių visuomenė* vadai štai kų permato. 1920 metus pra-l 
dedant Ameriko* lictovin Ltetnvnn t'krn«l< . nradifžl : V*
rudtas buu Uuhuuui, i»ud Liviuvui ubu tupu*, ur Angcri-
kus lietuvių daugiau* važiuos Lietuvon, negu iŠ Li<1uv<is Amerikon. 
Nuniurai musų mažesnių naujokinų Amerikoje, vieno jm kilom, bus vi
sai apleisti J Vieni iš ten išvažiuot mėnesiu ar metu auksčiiins, kiti vė
liaus. Ten eaančios draugijos sutiks savo galų. Tas juu urbus draugi
jų finntuunis krizis, bet bus natystėa kriata Išvažitiojuii t i nariai, su- 
lyg draugijų įstatų, nuturi teiriv sava įmokėtų piniirų atsiimti, nei 
gi mivu draugijoje nurnsiė* teisės Lietuvon parsivežti. Tik keli įiuuiu- 
olai užsilikę nariai spręs draugijua ir jos likimų, kuutuet dešimtį* ar 
šimtai per liekurj laikų auklėjusių draugystę narių, dėjusių jai savo 
spėkit* ir centus, ta jokių teisių, tėvynės taukinmi bus privemti jųjų 
upleikli. č'ia Ims skriauda didžiumai, ir tui tiems, kuru- pirmieji 
pra* Auriu, grįžimu tėvynėn, kad jus ncprigulmyta išlaikius ir 
saugojus.

HU-
Up-

DETROIT, MICH.

3

SIVAKARA ■atnešk 
savo taupinimus į šią stiprią 
Valstijinę Banką. Jų spur
gus vedimas užtikrina Jums 
tikrą apsaugą..

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 
dalis pasaulio. Šifkąrtes par

duodamos ant visų linijų.

Centrai Manufacturing District Bank
lt 12 West 35th Street

Perviršius suvirs $6,000,000.00KAIP IŠ TO IŠSIGELBĖTI?
Sęna žmonių patarlė noko: "Nėra to blogo, ko ihbūt gulimu ap

versti tint gero”. Laiku aLspėjun ir Kuprutui, muaų patalpinių draugijų 
busimu* pavojus, galiniu dar situacijų įhgi ltHti. kad tautui išeitų ant 
nutuki*. Tos išgvlbėjinitui yru galima* tiktai per ceutrnlę organizacijų. 
\'duim patalpines draugija* sutraukų* į vienu kūnų butų gulima perkel
ti skyrių ar skyrius Lietuvon drauge su kelmu jaučiui* į ten draugi
jų nariai*. Tokiu didelio kūno suorganizavimui po»uilpiiiėt> draugijų* 
neturi būdų ir galės atlikti. Antra ii- nėra reikalo imujij centralį kūnų 
tverti. Lvtigviausin* ir naudingiausia* draugi joms ir lnut.ii budos butų 
prisidedant ir pereinant j jau esančių eeutralę lietuvių orgnnizaeijų. 
AmafamfiMiria ir pricinauūaušu draugijų ikdgclhčjm.;;; ....truk ur- 

d ra ugi jos į S. L. R. K. A. nenustoju savu uktivių teisių. Norinčias, ša
lip kuopuo numeriu, palaiki) ir draugijos senų vardų; gi tuomi apsaugo
ja draugijų nuo ateityje ula-lnų krizių. Juu anksčiam, tui draugijos su
pras ir prie S. L. R. K. A. prisidės, tuo bu* nuudtngiuus musų tautai 
ir geri draugijų narini tėvynmnini neturės moralė-, m-i fiiumsiuės 
skriaudos.

S. L. R. K. A. yra padare- specialus taisykles dratm^ priėmimo — 
įsilcidžiaiit tuo kcliu'narius u* Iki t>0 metų fimžiaus. \ viki, i iiudratau- 
ėios draugijos dar turi progų* ir visus savu narius į p. L. 1L h. A. per
kelti. Laukiant dguu*. peri-K 60 metų amžiaus, nebegalėj į 8. L. R. K> 
A. pereiti. . — •.

Prisidėję prie ji. L. R. hi. 4- ii' važiuojanti Lietuvon nnnni nenus
toja organizacijos teisių, ir ueivikalauju savo sumokėtų pinigų atsiža
dėti. S. L. R. K. A., būdama didele organizacija, jau turi būrelį na
rių Lietuvoje ir daru žygius, kad savu broliškos giot*w vaikinių praplė
sti oficiaiiškų skyrių Lietuvoje perkelti. Dideliai orgunizdeijai tas pa- 
oaryti yra leugviaus, negu draugijoms turinčioms desėlkus ar šimteliu* 
norių.

Todėl draugijų valdybos, vadai, organizatoriui ir kolonijų veikė
jai yra kvmėiami atkreipti durnu* į jų ititekrnėje. jų išauginta* ar augi- 
namo* draugijas ir ajMiarstyti tų draugijų likimu. Titu labiau yra kvic 
čiami susipažinti sa S. L. R. K. A., ju idėja, tikslais ir A jo naudų 
tautai ateityje, kukių padarytų susilieję Ameriku-. Iii tuviui krūvoje.

S. L. tt. A. 4. ( ENTKALE VALDYBA.
J. S. Vu»iituiuka», Pirnimitikas (Bulumun.*, 31d. > 
A. J. Hutkiu, Vicc-Pinnininkaa (\\ auk< guii. lll. > 
Z\ llvlit, Raštini nkss (Bi uddyu, N. Y.) 
J. Bftdyaitū, Iždininkas (ftilkes-Barn, Po.) 
J. Juroiu (So. Bustom ilaic.) ir
U. Btndorailunė (Brooklyn, N. Y.) Iždu Globėjai. 
Kun. .¥. J. Dtlkut, D rasi o* Vadovus i B naiki) n. N. Y.)

Koustilueija ir visus informacijos apie 8. L. R. K. A. gaunama 
dykai jMtrukaluvua iš Centro Ruštinėa. Kunstitucijo- xtnii]Muiis Iii nu
rodo spcciale* teise* draugijų in*irašymo.

S. L. II. K. A. nariui gnuna konstitucijos, mokeauių knygeli*, na
rystės paliudijimu* (diplomų). į vai r nu, blanko* ir suvaitraštj ••Ganių"' 
doviniai. 1920 metais viri guvu |»u gružmusį posoulv jv kalendorių su gra
žiu pirmojo Lietuvos prezidentu A. Smetonų* paveikslu. Tokį kulendunų 
gauna dar ir naujai insirutanti duviuiui.

luformacijų klauskite udivsuodumi:

CENTRO RAŠTINE.
222 SottUi 9 th Street, Brooklyn, N. Y.
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Liet Laisvės jiaskolos tanų |k*anizocija yra 8’asitanupmtu Lūtuvių R. K. Atntrikojt. Pervidiunue
imrdavinėtojų komiteto susi
rinkimus įvyko gegužės 9 d., 
Šv. Jurgio parapijos svet. Iš-

mėję ir atletikoje, ypač B. Ado-Į hykio plaukė tik aštimni ko- 
maitis ir Z. Norkus, raip-gi uiileto nartai. Paskui atėjo dar 

keturi. Viso buvo dvylika: aš- 
i • uoni nuo katalikų ir keturi 
‘ nuo tautininkų.

Kusi rinkimų vedė pirm. kun. 
F. Kemėšis. Perskaičius proto
kolų eita prie svarstymo bėgan
čių reikalų.

Visų-pinna kalbėta apie su
rengimų prakalbų, kad plačiai 
išaiškinti žmonėms apie Liet. 
Laisvės paskolų, kad įtikint 
pirkti tanų tuos, katrie viso
kiais išsikalbinėjimais, išsisu
kinėjimais atidėlioja pirkimų, 
katrie klausu kvaibuusių plepa
lų ir dėl to neperka.

Jau pirmiau buvo sutarta, 
kad prakalbos tuo reikalu turi 
įvykti gegužės 16 d. Bet pasi
rodžius, kad tų dienų bus kitas 
svarbus įvykis, tatai nutarta 
prakalbas rengti suimtus vaka
re, gegužes 22 d. pobažnytinėj 
svetainėj. Kalbės kun. F. Ke
mėšis ir kiti įžymus asmenys. 
Patartina detroitieėiams ne
praleisti tų prakalbų, nes jose 
bus kas tai nepaprasto. Apart 
prakalbų bus išpildyta progra
ma, susidedanti iš dainų, mono
logų ir deklcmacijų. {žangu bus 

! veltui.
Po to kalbėtu apie atsikreipi- 

inų į vietos žydus su Lietuvos 
Laisvės paskola. Tuo reikalu 
jau teiravosi p. P. Andriušis ir 
kiti. Pasirodė daug keblumų, 
bilus ntaulas uUdetas aut to
liau.

Nutarta j taško los reikalu per 
laikraščius varyti didelę agitu- 
cij«-

Itajtortas peržiūrėjimo kny
gų tapo priimtas.

Kadangi gatavi jnu L. L. P. 
j tanui, tatai pakelta klausimas, 
"kaip gauti tuos bonus ir išda- 

* liuli pirkusiems ir įtuo^ėju-

maitis i
beveik visi kiti dalyvauju, tat 
viršminėti du užsipelno pažy
mėjimo. Žaidimai: base-balt, 
foot-bali, baske t-bąli ir kiti (ii 
uonųi, tam yra laikas), žaidžia
mi su kitų kolegijų ir apylinkės 
miestų atletų rateliais, kaip 
seniau čia buvo jmrižvnieję lie
tuviai atletai, būtent Antanas 
Kaugžeinis, Adolfas Gnruckns, 
Kazys Ivinskas, taip dntar B. 
Adomaitis^ yra gaudytojus 
(catcher) “basę-bąli” žaidime.

Taipjau lietuviai klinbų val
dyboje, choristai, dailydės ir 
kitoki mechanikai.

Svečiai.

Gegužės 2 d., š. m., mus ap
lankė gerb. svečiai, kunigai, bu
te u t : P. Vaitukaitis, Balinskas, 
J. čižauakas, P. Lapelis ir V. 
Stavynas. Jie pas mus užva
žiavo iš Sprtag Valley, 111, kur 
buvo keturios dešimts valandų• I 
atlaidai. Mes esame jiems dė 
kingi ir džiaugiamės, kad mus 
aplankė. Našlaitis.

*

AKauN, Gzuv.

Daugelis lietuvių darbininkų 
atvažiuoja Akronan, kurie lon- 
gvni gauna gerai apmokamų 
darbų, tat negalėdami gauti 
namų gyvenimui, turi grįžti at 
gal.

Todėl patartina prieš va
žiuosiant į Akronų paklausti 
laišku, arba atvažiavus užeiti 
“Būtos” bankon (130 Woostcr 
Avė.), kur kiekvjemu- gaus gc 
rų patarimų ir, kiek hus ga
lima, pagelbės suieškoti gj've 
nimui knmbarios.

Maudis.

WORCE8TER, MASS.

Worcesteryj gyvuoja orguui 
racija, nelabai senai sutverta. 
Ji vadinasi Labdarybės drau
gija. T i kalas tos draugijos yra: 
šelpti lietuvius nelaimėje, pri
žiūrėti ligonius, rūpintis naš
laičiais, kurių tėvai maitinto
jai mirę ir nepalik v turto. Tai
gi, ar įieprakilnus yra šios dr- 
jos tikslai?

Tai-gi viriams Worcestario 
lietuviams reikėtų priklausyti 
prie tos draugijos ir remti jų 
kuo kas gali: piniginėmis auko
tais arba šiaip daiktais.

Todėl, wor<-*-xtariečiai, rušy- 
kiuH'K L&bdanbta d ra ugi jon, 
Aclpkiui jų, kud, kartais, neini- 
tuėfi patikli galėtume pašalpos 
susilnukti.

B—aš.

RED. ATSAKYMAI.

V. V. Vaišnoroj, Slienandoali 
Pa. Minėtosios laiške klišės 
‘‘Draugu’.’ n-uokciju nėra ga
vusi.

NEGIRDĖTA PROGA.
J*ATMUuoda llt.ibton I*ark«. |ilcU»i 

biuuava vteu. in-uum. 4 metm kaip 
pala MVl|Unkn< Mai*. apa.iujc yru 
Kiuvarač. pilniu*.. ketvkrtiu. ninla*

t

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D.
IAETVVIS AKI V SFECI AUSTAS 

i'MtaiirvIn* rMrt»-mritat yra
ta tariam m»l
j’.tne tfnivoa. nvtumi* 
Ui*. AHrtnlinu. O9*c- 
»utun»%.tr uiclilaurualuai kariniu aktu kr*4var« akva 

kAtrr^tir tomui* Fl«; nr<|kr*A inGrtUm.
1'artmrti rczahilrtati t«kfr« t*af•sdaldia ttia- 
Siaura* kUlda* Aki torai pritaikomi lri*tn- I 
RAl, l»ll tr eiti tnataAllrtng pair*IU«LA ItarrA- ! 
kllr *to frjhčjLUio ir valku* cinato^iua mo- 
K; k;ca_ VaUndaa: &ua U Ui l VAk&ro. ?<»• 
(Mllmtii* touo !• Iki 1 VA L pu pUtfc.
1553 W. 47th St. ir Ashland Av.

TrlclMUM l>ni,rr *C4*.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Soictono* gerai pritaikinti akinis) 
Ibui palnngvinircu dėt Ju»y akių.

Kuomet tų kenti nuo galvos «kau- 
dijuno, kuomet raidų* lietui j kro 
r*, kuomet skaitai ar siuvi ar įk
iši. tai tuomet yra lenkia*, kad 
reikia Jums akinių Mano lt metų 
patyrimą* priduoa Jum* geriama* 

j palarnavlm* ui prieinam* kaina 
uet taip temai net iki (1.09.

JOHN SMETANA 
IAkių Specijalistas

1801 S. Ashland Av. Chicago

Egiamtiuui Kulrlklanuu* dykai.
Knxnpti» IB-Um gat v6a

3-i'iu* luboa vlH l'lalt’o aptlrkmu 
Kambarį* 14, 15, IS, 17 Ir 1* 

Tėuiykllc j rmuio tiarai*.
Valandų*: nuo 7 vai. Uryto Iki * 

' vul. vakar*. l*aa*dėliala. OSredo- 
ml* ir Velny domia.

Kaino* kurto* pritinka kiekvie
na tu OUetUul. Gvnrantuujanie kad 
■uuuptnalme jum* 10% Ud S0% 
ant kiekvieno pirkinio: nakurta 
dalykai malinu ne<u vrboleaale 
kalno*.

Vyru ir jaunu valkynu gatavi 
drabužiai padirbu ant uiankyiuo 
bet naatalkauktl (lutai ų overko- 
Ur »u dirteliai* ir b*, tat BU n* 
ir kitokio atyllau* (17.40 Utį 1(0 
1'atuaiyklt* tuuau ■pocijalc eit* 
•lutu Ir overkotu po |!t. J7.00. 
«:o. i::.to. iii. ir f to. juodi 
Siutai po Ui Iki l«H. Metine* vil
na* aiutal po (35 iki >(0. Valku 
uuUi Ir overkotai |(.(9 Ir kupl- 
ėiau. Vyru keline* I*. tr nuritinu. 
Molino* puavtine* keli n ve IS.S9 iki 
117.60. K peri jai la nuotlmtla (A> ant 
kiekviena pirkimo ;
Europa.

Atdara' kiekviena diena iki J 
vai. vakaro Sutuitomla 10 vai. Ne- 
dėliotnia iki C vai. vakar*.

A PflIUYII » rA»IJORA>

A PETRATIS & CO.
Mcrtgagi Bank 

*t*L KOTĄ ra- !*SJ»**Cl 

Europiam Amlricam Bor£au

>■•-- . ax*Sl I" •
Tt k f r».v>N< tl«*»uivvA*P i. J

o «

IkieMU vibų buiuij, iiea kai-kurie 
pirkusieji jau klausinėja. Titu 
n-ikidu rupinties apsiėmė* iždi
ninkas Jonas Balčiūnas.

Ant galo paraginta, kad 
kiekvienas tanų pardavinėto- 
[ja* •merjei ilgiau i m tų m darta 
M" M -___■—

r pardavinėtojų. Vargo žiedeli*.

———■-■i -■**■+ 
MA'inr. "41, U,P ■«.

1*1 /il«u4J>» *uugU><**<.
*>>ilan«iu — v ruitou IM 

««l« iriupt *«• l> *,«m« piru- 
imu .. Mm riM* nrl danui 

g.tiu. ".v*. r«r i«M ta* »r>' <«■ 
tlu'Ji, *»*« piu*- 

t»l lirimu ir futli. U t«>
i«i *t ort*i* Kurtui:"

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
pianti* vanduo? Ne!! RŪF- 
FLES yra tai papra*ėiatifi* 
plaukų ir odos sustiprintoji*,

kuris prigultu gamtai suteikt žmogui priklautantt grožį. O ka* gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančiu^, švelnius plauku*? Ka* gal būt 
»mage*nio už čystų neniežmčių galvo* odų?

m u y i-' j- n ei
panaikina pleiskana*! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvot 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitė* laike jų jau nei žymė* nelik*! Paskui tik retkarj 
ėiai* tuvitgnnt gal v* bus uztcktimi, kad pleiskanos neutsinaujintų.

Kutipirktc šiynakt RUFFLES bonkutę apuekoje. Kaštuos tik 
65c . bet jų* sakysite, kad jo* vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos InVnkuiė* Jei negautiie jutų aptiekoje. tai *" 
atsiųskite mum* 75c pačiu markėmis, ar nioncy order šiokiu adresu;
- —— F. AD. RICHTtR 6 CO.. 3U-330 Bro«!v»*y, Ne* York -—'--fe
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| Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Šliubo Dienos

> m ri r, rat-rJiJųjų tr atmintinu) Žmogau*
KMruliiK- <il<-t>i|. Totlil urttenaa nori turt-ll ly cJIcuų ntniiuimul 
l>uk| uor» ivukl*.

Mt-k latuc dnl>kc pa-dulurm- gražiu* pur elk>lu*.

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

Tokia kaina juo. (amlutakimr. ka» ima nrmažlaa 10 re*-, o ka« tik 
v Iru*. lai turi |>ri«iQ»tl 0r. *ir*am> |M-r*ituiŪmui.

Ant Dlrtuatuuė. imtrikMo Išreikšta vl«a Sakramento Dirmatonė* 
Morų*.

Kr tu nnt |M*Hkatų n|u>rio* ,m at.pauMlIiiU tam tikri rodžiai tr 
liailkla tuščio* virto*, kur Kalimu ulraš,ft> vanta*. patarti, virt* ir 
laika*. ilcikalaudaaii kreipkite*;

—A. w

=
I

E 1800 W. 46th Str. Chicago. IU. g
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E MtTTTt rnnuTvirvnii

at*AVWA» ^A/V4<AA 4>

“Mano Patyrimai” Didžiojoj Karėj
1918-1919

Paraše
Kun. J. F. Jonaitis 

Kapelionas

Kaina 25 Centai
Joje tcljia duug gražių ir įvairių aprašymų npie viso

kius kūrės laiku atsitikimus, kokius patyrė j»ats auto
rius, dulyvnuttamas toje karėje.

Gulima jų guut

“DRAUGO” KNYGYNE
1800 W. 46 Str. Chicago. IUinou.

jiHiiuiiiiiiuiiuiiiintuiiiimmiHiiiiiimiHmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiimmiu
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Tarpe šeljuanuijų tos d ran
gi j<» žmonių yrą ir tokitj, kurie 
pirmi o u tiuCmgi buvo ir j»cr- 
takliuje gyveno. Tokie žinotam 
gal nė nemanė pritridėli prie 
labdaryta* draugi j”*, nes no- 

__ __________________ jRnė vargšai*. Bot ra- 
lenktųsi surasti daugian! ti^clnimę, turto neteko ir, 

”_________ *r • iiorėk, jau pašeireikalingi.

| bmp tutp't* *u r..imat* virtau ai- 
l daliu • Ipmiitariti tlaln*. cltklru* 
Į Mrtcm v*no* Ir i..uhmi v|iwt:i« muic. 
, K<>nkrtl« Ih-.Aiuailtna |t|«lclt» tt*r- 
• tn* Ir lota* Kr.tiial MpUtl*>t*n. Vir- 
i luta Verti* (t t>«(. tyudii<>al,iM> iu 
, (73»«. ataMuukii- i>«r tolcfvn* M<K- 
i min »H«
■ Km plrsi*. to Ininif

S. GOKDON, 
1415 So. Halsted Street

J ! Si

PIRKITE KARAS TAUPY | 
MO ŽENKLELIUS (W.S8 ).'

(U>Ji»r C«H<«ullath*i FUinau, Inu. 
ii So. iH-artmrn St. Cbkac**- 

K mitri *>*

l*ASl*onTV IIUVMKA* 
PILDOME

DYKAI.

STPA1GMT IO*
STPATGHTi —

Guresnis ir gorinu užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

l*skl*u-4i *ntu krautu*niitl<i»—Iki Jctęs 
krnuiuviilukn- ni-turi—ra»,k nurm*. 

I.LEIVISCIGARMFC.CO.NuukJU 
LbijoI Mcperien! Cgar Factay inlhr kbrid
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< • ! DRAUGAS

CHICAGOJE.
i——--------------------------------------------------------- -................. —i*
KATALIKIŠKOS ŠVENTES i plaoiat kalbama apie 

------------ I NAUJĄ STREIKĄ.
Trečiadienis, gegužės 19 d., 

šv. Petras Celestinas.
Ketvirtadienis, gegužės 20 d. 

šv. Bernardas Senietis.

PROKURORAS PEIKIA PA- 
ROLIAVIMO ĮSTATY 

MA.

IŠ NORTH SIDE.

šiuo kartu tas streikas — tai 
gatvekarių darbininkų.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
L. VYČIŲ CH. A?. KUO 

POM8.

Trečladienia, gegužės 19 1920, - .<■***-. .. -j.. _____________________ __ _
uiiimiiiiiiuiiimmiiiiiiiiimiimimmimiimiiiiimiHmiimm.iiimimiimiiiiiiiimimiiiiimmmmumimffiiiimiiiimiiimin

Važiuokite j LietuvąPastarasis L. V. Ch. A. susi
rinkimas įvvko gegužė* 16 d., 
šv. Jurgio par.”svetainėje.
Išklausyta Veikiančiosios Ko

misijos raportas. Pasirodė, kad 
kol kas nieko neveikta kaulink 
metinio išvažiavimo.. Geres
niam ir juisekmingesniam vei
kimui liko išrinkta j komisijų 
iš visų kuopų po vienų narį.

Kurių kuopų atstovų nebuvo, 
teiksitės išrinkti ir prisiųsti j 
Komisijos susirinkimų, kuris 
įvyks jiėtnyčioj, gegužės 21 <1., 
Darbininkų krautuvėje, 901 W. 
33-rd SU 8 vai. vakare.

Neužmirškit atvažiuoti ir go
rų sumanymų atsivežti.

J. P. Baubkus. Komisijos 
narys. •

=

-
—
-

Moterų Sųjungos 4 kp. nėra 
pratusi girtina, tai kaip kada 
rodosi, knd ji nieko ir neveikia.

Gegužės 11 d. laikyto su
sirinkimo yrn verti paminėji
mo kai-kurie dalykai.

Pirmiausia buvo svarstoma 
kuopos reikalai. Paskui sekė 
raportas iš buvusio vakaro. 
Apie vakarų nerašysiu, tiktai 
pažymėsiu, kad bu rengimo va
karo programos dauginusia 
pasidarbavo p-lė E. Martinaiti1 
ir. priešingai, vietoje pndėkos, 
susirinkime nuo kai-kurių 

narių gavo nemalonų iškalbėji
mų.

Geistina butų, kad narės 
vengtų puua.-ių ulbtUkmių.

Parapijos reikalų taip-gi ne
pamiršo. Išankęto pradėjo tar
ties, kaip prisirengti prie para
pijos bazaro, kad daugiau* pel
no padaryti. Sutarė nupirkti 
gražią rekordu sopote ir išlei
sti per serijas. Pinigus tam da
lykui nupirkti pažadėjo suau
koti sekančios:

A. Urbonavičiene $10.00.
Po 2 dol.: T. ValaiČiutė, M. 

Bacevičiūtė.
Po 1 dol.: E. 

Čepaitienė, B. 
Nausėdienė, V.
Deksnienė, K rikščiunienė.

Dalyko sutvarkymui išrinkta 
komisija iš dviejų asmenų: A. 
Urbonavičienės ir Krikščiūnie
nės.

Labdaringai Sų-gai aukas 
rinkti Kapinių puošimo dieno
je pasižadėjo T. ValaiČiutė.

Atsilankę parapijos komite
tai kvietė visas dalyvauti pa
rapijos išvažiavime.

PER i
=
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DEPDSITORS STATĖ BANKSu liepos 1 <1. gatvekarių 
darbininkų unijos su kompani
ja sutartis pa.-ilmigin, Jei 
pirm tos dienos kompanija ne- 
imdidins darbininkams užųio- 
kesties. streikas neišvengiirias.

Darbininkai nori $1 valan
doje vietojo 65 centų.

l’nijoa atstovai jau turi kon
ferencijas su kompanijos at 
stovais. Konferencijos virši
ninkai sako, knd darbininkai 
didesnę užmokestį gausių tik 
tuomet, kuomet nuo žmonių už 

įvažiavimų k om j m m ja giilesmii- 
11 i imti S centus vietoje 6 cent
rų. gi ant viršutinių geležinke
lių 1<> r. vietojo 8c.

Ta didesnė mokestis priklau
so mm Public l'tilities komisi
jos.

Kompanija neatsako darbi
ninkams reikalaujamos užmo
kesti es. Bet pirmiau reikalau
ja daugiau pelnyt* nuo žmonių 
už važiavimų.

Reikia laukti streiko. Nes l»c 
to darbininkai negaus.

Sako, tas įstatymas daugina 1 
skaitliu piktadarių.

valstijinis 
Jis sako, 

tnip novy- 
rrikiit r*fl

s 4633-4637 South Ashland Avenue
=

I CHICAGO, ILL

PRABUVO MERGAITĖ
a

. ....

Banka —

f

parodo faktų, 
piktadariai yra 
keturi.^ kartus.

NUŽUDYTO POLICMONO 
ŠEIMYNAI REIKA
LINGAS FONDAS.

Mnrtinaitė, O. 
Tumai tč, E. 
Pocienė, Ona

Kalinių paroliavimo .-‘afy 
mo klausime išnaujo smarkiai’’ 
žodžiais prabilo 
prokuroras llovne. 
ka<l tas įstatymas 
Ve«. jog būtimi ii
mainyti. Nes jis daugina via 
skai11 ių prasižengėlių.

Sako, jiaro Ii avimo jstatvnins 
tiesiog lenktyniauja -u teis- 
•nais. Ncs|M‘.j(i teismai pikti*- 
darių nubausti kalėjimu, kad 
šiai tie piktadariai, kiek jin- 
l.inkm:, paliiiosuojuni ,paio- 
liuojami) iš kalėjimų. t

Paroliuoti piktadariai iš
naujo prasižengia. Tad išnau
jo jie suimami, teisiami, bau
džiami kalėjimu ir išnaujo pa- j 
roliuojami.

Prokuroras 
kad kai kurie 
paroliuoti net
kuomet buvę nubausti už to- 
kilis put prasižengimus.

T rikotarpiu nuo sausio 1, 
• ligi sausio 1. 1920 motų, 
statii tika Štai kr. "pnrodo: Iš 
Cook apskričio sulig teismų 
nusprendimo pasiųsta Jolicto 
kalėjiman 1.529 žmonės. Tuo 
pačiu laikotarpiu iš Joliet k.« 
įėjimo į Cook apskritį juiro- 
Ihlota net 1.730, Taigi 201 žmo
gumi piiroliuofa daugiau, kaip 
teismų nubausta.

Kuone tas pat yra ir -u 
Pontiac’o kalėjimu.

Didžiuma parolinotų kalinių 
nepusitaiso ir išnaujo bau
džiami kalėjimu.

Taigi ve kame visa paslap
tis, jei šiandie Chicagoje yru 
pilna visokios rųšies pil.tudn- 
lių. Ir jų skaitlius n.’>uinažė,- 
tnip ilgai, kaip ilzio nebus at
mainyti parn! jivimo jst.uty- 
‘.ui i.

Traukinio plėšiko nužudytas 
noliemonas Robertą išlaidota* 
-u bažnytinėm:? a{>cigoniis. 
Laidotuvėse da’yvavo daug ]kj 
licijos. Buvo ir pats policijos 
viršininkas.

Policijos viršininkas atsilie- 
|M’ j visuomenę sudaryti $20,- 
(XKl fondų likusiai jrnlicmono 
š<’iinj*nai. N<*g juiliko moteris 
>ii jN’nkiais mažais vaikais b* 
jokių užlaikymui priemonių. 
Vyriausias vaikas yra 6 metų. 
Jauniausia. — 6 mėnesių.

Namuose paliko tikras vnr- 
gnr.

IŠ NORTH SIDE.

TAISOMAS COLISEUMAS

Respublikonų partijos- kon
vencija taisomas žinomas Chi
cagoje Coliseumas. Sugabena
ma daug visokių nuilžių ii len
tų. Daromi atstovam.: suolai. 
Statoma pint forma p rezidi j li
nini.

1916 metais konvencijai Co- 
liseumo parengimas atsiėjo 
$23. Aįmet tam tikslui bitu iš
leista $ 55,090.

TEISĖJAS PAROLLAVO 
PRASIŽENGĖLĮ.

(‘baries E. Rugers <1 i rito luini 
shnw Knitting Co., 1400 We-t 
Jackson ImmiIv. Gaudavo $25 
savaitėje. Dėl vargo ji* pavo
gė iš firmos drabužių vaikams.

Teisine prisipažino ir apsakė 
savo vargus. Teisėja. Dennis 
SuJiivan jį jiarotiavo viene- 
rieins metama, ty. leido pasi
taisyti.

IŠ FIRMOS EAŠTjlNėB 
IMTA $1.700.

Jjiikniščiiii pavedė savo skil
tis rinkti aukas.

PAŠAUTAS KRAUTUVI

N.
k

Gegužės 9 d. išėjęs prisivaik
ščioti sutikau savo bendramin
tį, kuris jrnsakė cinus į Moterų 
Sąjungos 4 kuopos vakarų, ku
rį Sųjungietės rengė pobažny-
linėje svetainėje. Kadangi sy
kį jau teko matyti sųjungiečių
gražus vakaras, tatai nutariau

PAŠAUTAS KRAUTUVI
NINKAS.NINKAS.

Keturi plėšikai užpuolė nič-

ir sį sykį nueiti pasižiūrėti.
Nuėjome svetainėn kaip tik ant
laiko, kada turėjo prasidėti

Keturi plėšikai užpuolė mė- 
>os krautuvę po num. 1353 So. 
Wood gut. ir pašovė krautuvi
ninkų Joseph \Vendler.

Krautuvė kartų jnu buvo 
apiplėšta praeitų metų pabai
goje. TVendler nuo to laiko 
krautuvėje turėjo pasigaminęs 
revolverį.

Šiuo kartu, kaip ant nelai
mės, revolveris buvo padėtas 
gyvenamuose kambariuose.

Jis sviedė j jitėšikus su bu
teliu. \’ienus plėšikų šovė ir 
-nžriidė kmuturtninkut petį.

pr įgrama, liet žmonių radome

>os krautuvę po num. 1353 So.
Wood gut. ir pašovė krautuvi
ninkų Joscpli H’cndler.

Krautuvė kartų jnu buvo
apiplėštų praeitų metų pabai
goje. Wentller nuo to laiko
krautuvėje turėjo pa* i gaminęs
revolverį.

Šiuo kartu, kaip ant neini-
mes, revolveris buvo padėtus
gyvenainuoM’ kambariuos’.

Jis sviedė j jdėšikus su bu
teliu. Vienus plėšikų šovė ir
Kifži.idi*. krantūvininkni

— ■■
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KODĖL MOKĖTI RANDAS?

ba-

nedaug.
Pusvalandžiui prabėgus ir

sulaukus daugiau 'žiūrėtojų.
ncknntraudami laukėme, kada
atvažiuos tas dėdė, kuris buvo
padėta^ programoje. Palaukus
keletu minutų pasirodo vakaro
vedėja, rodos, kuopos pirmi
ninkė, trumpais žodžiais paaiš
kina Sąjungos užduotį ir pra
neša, kad greitai prasidės “Dė
dė atvažiavo »» vaidinimas.

Pasikelia uždanga ir prasi-
do<in veikimas. Iš Fjkio vaidin
tojams einasi vidutiniškai, kai-

Marijona Gailiūtė, 14 metų 
amžiaus, vidutinio ilgio, juo
dais drabužiais apsirėdžiusi, 
su nertine kepure, dirbusi Op. 
penbeimerio store.o paskutiniu 
laiku grosernėje ant 48 st. ir 
Ashland avė. utarninke, 11 d. 
geg. jao negrįžo iš grosernės 
namo. Kas žinotų apie jų, pra
šomo duoti žinia Petrui Gai
liui. 6535 S. AVashtenav nvo. 
arba j “Draugo” Administra
cijų, 1800 W. 46 str., Chica
go, m.

Kas duos žinią, gaus už tai 
atlyginimų, nrba ji pati tegul 
sugrįžta, nebus jokios baus
mės, bus viskas dovanota.
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Galim išpildyti jums ap
likacijas dėl paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE- 
pojų, arba per DANZIG,

f

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai. 
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa 

tian, Servian ir Jewish.
\

PRANEŠIMAS.

A. M. C, & B. r. of N. A. lietu
viu skyrius 257 turės laimi svarbų 
RUKirinkinų ketvergv. gegužės 20 d.. 
R vai. vnk., p. J. J. Ežerskio svet., 
4000 So. Paulina St. Bus svnrrio- 
nu apie reikalavimu vieno dolierio 
dnugiauK dienoje. Visi dirbantieji 
gyvulių skerdykla*. privalote daly
vauti šiame suririiflume ir išreikšti 
savo nuomonę.

J. P. Parkauskas

PaleAkau aavo dėdte Petrą tr bro
lio Jono l’etku paėjan.'l'i i* Kauno 
rodyboa Taurage, apokrifu. *11nl<-a pa- 
ra p. Rllu kaimo. (Medijau kad <r- 
vena Ir djrba lualnoaa tneld/ly ntM-
Muktl tarnam ar k«* apla juo* šmo
te meldilij praneltl man o buriu la
bai dėkinga*.

W. 23 St.
K. 1'ETKrS

Chicago. III.

PalriUcau aavo Avogert Kngimlern Aa
palo paeina ii Kauno Hedyboa. Ila-
neini ų Apakrlflo, I-olHi parapijom,
Gailiu Kaimo. I’irmiau gyveno na
cine. Wlae.. dabar nelinau kur gy
vena. Parimatyti relkaJInrn dėl labai
avarblų reikalu.

Ro*. Miaiimuakir-nė.
112 W. I»tii Ilarv Cim-ogo, IU.

ANT PAIIDAVTMO.
& kambarių medinis namai, au

Comentlnly baaementij. modornlAlua.
biakuU daugiau kaip H akro, ga
lima auginti darlovao, rnndaal arti
Archer Ava. kary linija*, turi bau
parduota greitai nea piningai reika
lingi.

131* W. 1B Strort
siavte

ClilcaKo.

Porai6uoda Riii^CB* Ir Otocom*.
bonl* laba.1 yra carai IMlrbla. Ila-
turtu *prrr*ntoj vt«1oj, ka* nupirk*
a Vlttta Viri ttal*ai <*Mkim«a* Friva**-

B
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=
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=
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Telephone: Tard* «4»J

AKUŠERKA
A. SHUSHO

Turto patyrimo 
moterį g ll*o*«; ru- 
pertlnrnl pritlu- 
rtu Urenę Ir kūdi
ki taiko 11*0*.

32*5 So. HalUcd Su. Ct>l<«co. IU.

MK-
r

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgkb otreet

chicago, njuoB
Telefoną* Varde waa

r olando*: — 1 Iki 11 U ryto.
» po t»atu Iki ■ mk Nodėilo-
mla nuo 6 Iki • vai valtare.

♦

■X

DR. CHARLES SEGAl
Prrkrl,'- novo ollta p«» num.

DELEGATAI I LIETUVĄ
Liet Amerikoniškos Rūbų Išdirbimo B-vės delegatų

< . ’ ir narių išleistuvių. t- ,

VAKARAS
Bus Subatoj, Gegužio 22,1920

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

Gardus užkandžiai švelnus gėrimai visiems uždykų 

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

Tel. Boti Ieva rd 611

. įžanga 50c. Ypatai.

| “DRAUGIJA”
Gavom* 4 “ Draugija**' nuruerius po 2 num. vieno ja knygoje 

Kaina vienos knygos $1.00.
■ ••liraugijų" gnuMime ir toliau. Kas norite, galiie putinu* 
B užsiprenumeruoti.J Mėtom. M.00. PriOuntiaMta. kaip tiktai
■■I

4729 S. Ashland Avenuetl« pardavimo »^rl*tiiknii ltvaiuoja
kuriems stoka judėjimo. Bet 
•' Dėdei atvažiavus“ jau tik
rai galima buvo gerėties. Kal
ba, nudarimais visų vaidinimų, 
rodos. |iataisė. Publika iki so
ties prisijlmkė.

Po to sekė monologas ir dai
nos.

Ant galo kalls-jo p. Pr. Kišo- 
nas. buvęs Suv. Valst. kareivis. 
Jis kalbėjo apie tai, kad reika
linga yra moterims jungties į 
grupę ir lavinties, šviesties. 
Apgailestavo, kad taip mažai 
dar musų moterys ir mergaitės 
supranta organizacijos naudų. 
Bet, sakė, tikimės, kad su laiku 
musų moterys, mergaitės atsi- 

lo iF iv’vroiri ūa uiti'
Ini, kuria netik joms, bet ir vi
sai lietuvių tautai naudingas.

Garbė jums, kurios dirbate 
Bažnyčios ir tėvynės^ lJctuvoa 
Inbui.

IJctuvnn Atriteukll* Kroliu laiku. 
J<>-rjili strum-kK.

Tcl. Iluinhotdt ♦*»» 
103# U alMMuria Aro.

■2-L'LL

Kur cydo iiw» rytu moterių Ir 
valkq.

Valanti'.* nuo 1* Iki i! Hrylo; nuo 
’1 iki t po nuo ? Iki *:#«
vakar*. NedCIloml* 10 Iki l.

Telefoną* Drosri 2M0

I t

Dvasiškiai skiriama* mėnesinis laikraštis 

“GANYTOJAS” 
rv<lnguojaina* prelato Al Dambrausko*, padedant kun. M. Vait
kui. Laikrašti* didumo 32 puri. Ji* talpina atraiponių iš pl*- 
t joMUK dvoMiUiŲjįj ųiukrio urbia*. Mtcngria informuoti riuulylo- 
ju» apie bažnytini-rdlgijinį gj'vrnimu aprimtai panaulyj ir y- 
paė Lietuvoje, kcla b* gvildena įvairiu* gyraoriu* mu*ų dvoriš- 
kijot gyvenimo kiaurimuc. laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 Šilingai

5■FARMOS ARTI CHICAGOS
Tiktai to myliu nu* vidktr* Chl- 

rmnM miesto | nMVlnlnkax
lukrduoda Pvarą.Unnch dėl IJotu- 
vlų kolnljo*. tai yra: 11.*00 akru 
lynu* juodtrtnlcd prie upė* dvi my- 
bo» nuo KvIellDkrli*, teta dalu lėdlr. 
I.to< tcm.n, llkuklajt tcanykloo tr 
tnlIktuL Cta rri<M>katml au*alnl M«: 
Komai. Kviečiai. Ha«UI. *MirUal. A- 
viAoa. Uulv.'-a ftlrnna o y pa tintai dar- 
tortą: Kopaatoi. Cibuliai. Agurkai. 
Tamriėa. Raloloea ir ti.o t rokai, da
rda | ITik-aco P** dvi ra landa a, 
namai dėl *-• l-imratl. daugy b* bu- 
davonly. vtaokloa maMnna. punktai 
tr padarai. r« mkO*, pakankini, 4u 
trokMl. t vėlimai tr »»• K*įviji). •* 
kiaulių, talprl naukaeiu. taip kad 
vien* dien* nuraUO*** ten *nt ryto
jaus Kali pradMl aklnlnkautl. pa* 
stsdai t r.-z anaSJ jrztrtsU

x

■■S. f>. LACHAWICZ
iMturr* [MUrtaUĮl MM*.

>«•*«■ ko llalu»» umiaaiu •>-
•ttakkii ■ l.u»'t» nl«k*441ntt
2314 W. 23 PL Chicago, UI.

T*L danai *100.

Jei TnuiKtn rnndnvoji iianu}. tai 
ttiokėdninna ramina nttpirki namų 
kitam.

.Vnupirkite tau nntną, 
štai kdrtAN barbenti i 

Murini* 2 nugštų narna* nu
ramentu, du fintai po raiis kam
bariu* $2.'i00.00

2 auirilų labai grafo* murini* 
įminąs su vanotai*. 40 pėdą pintu* 
loto*. -\u«šias baramenta* $5,000.. 
00.

Gražioj vietoj juuriiu* 3 auguty 
namas ra mūriniu namų užpaka
li jc. Viso 4 pagyvenimai po 6 knm- 
lieriu*. Abu namu nž. *71*00 00 

(to. | šitie namai turi būti parduoti

Fa

Birdies CoTif’H’lioncry 
raktinę, 1217 West Monroe’®rc,ta** 
gntv užpuolė keturi plėšikai. 
Ir pasiėmė $1.700. katrie buvo 
pagaminti apmokėti darbiniu- 
kus.

Mn* turime daug namu ant par
davimo. ,

A. PETRATIS & CO.
3249 S. Halsted St. Chicago. L. Vyti*.

o latMl plaut l*na p*r*aot» ant II. 
nj lonjrTU i*tnr>k«naa. farmo* po 40 
Ir *0 akrt) au javola budaron*n>la 
au<*l*la. ralriSUa Ir au pad&zala Orį 
plalMniy ttnly upla katlonf, kaina, 
auairinklma ir tt. Ra*rk Talefonuok 
| liaturit) Ūkininku llandrnvf

351.7 W. 3*rxl Pi. CMt aim. III. 
Telapbone Panai 1*6# ano < Iki I* 
vakara.

?T"w"rotkauŠkas
ADVOKATAS

29 South La Šalie Street
E.mlkrt. *»*

Tr*. Onitral **M

B■■
i

■

I ■
■"ŽVAIGŽDE”

Eina sykį J mėnesį. Kaune.
ši* laikrašti* ak iria m tu katalikų dvariškiem* reikalam* aprū

pinti: I* paduotų nurodymų, ka* bu* jame raioma matyli, kad 
bu* labai j vai Ha n* turinio ir pilna* malonių pasiskaitymą. Re- |
iMuuutiu* auti. tovauB.
Kaina: -- Amerikoje $3 00 

Visus galite užsiprenumeruoti ‘‘DRAUGE“.
Ka* norite ticriog ra tų laikraščių Adininiatrarij* rarinešti tai S 

tevartoja šį adrtMi: |

Anglijoje 12 Šilingu J

□
• KAUNAS, DIDŽ. VILNIAUS G. N. 34 LITHUAN1A. J

/*
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