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METAI-VOL V. No. 124 

Lenkai Nori Jau Taikos 
su Bolševikais 

i Nori Paimti Dvin
ską ir Minską 

ANGLEKASIAI TURI DU 
PASIŲLYMU. 

Suvažiavime vienas iš anų bus 
priimtas. 

LENKAI PARAGAVO 
KARĘS. 

Ima kalbėti apie taiką. 

Berne, Šveicarija, geg. 25.— 
Lenku vyriausybė paskelbė, 
kad kaip greit lenku armija 
kovoje su bolševikais atsiek
sianti savo tikslus, atat inka
mus vyriausybei, pastaroj i 
tuojaus busianti pasirengusi 
stoti taikos tarvbosna su 

» 

bolševikais. 
Tas reiškia, kad lenkai jau 

N E P A V Y K I M A S SUVER
ČIAMAS ANT VOKIEČIŲ. 

1 

Gina lenkai Dvinską, i r Vilnių. 

Londonas, geg, 25 — Iš pa
skelbtų lenkų armijos štabo 
pranešimų sužinoma, jog bol
ševikai skaitlingą kariuomenę 
sutraukė I>vinsko-Minsko šone, 
kur šiandie seka žiauriausieji 
mūšiai. 

Lenkai sako, kad bolševikų 
kariuomenėje esama daug vo
kiečių; išlavintų šaudyme ar-

užveda kalbas apie taiką. Xo- motomis, ypač kulkosvaidžiais, 
ri j ie. kad tų kalbų a tgars is Lenkai ' ta ippat sakosi, kad 
atsilieptų bolševikuose. 

Xes j au aišku, kad lenkai 
neatsieks savo tikslo. Stos j ie 
taikos tarvbosna netekę Dvi n-
sko, Vilniaus, Minsko ir Kije
vo. M 

m 
MŪŠIAI SEKA 90 

FRONTU. 

Lenkai neleidžią bolševikams 
pasiekti ryt inę Prūsiją. 

Varšava, geg. 25. — Rusų 
bolševikų kariuomenė pašėlu
siai atakuoja rytu lenkų fron
to galą per 90 mylių. 

Lenkai deda visas pastan
gas atsilaikyti tam fronte. Nes 
bolševiku tikslas *yra aiškus. 
J ie nori sulaužyti lenkų fron
tą ir susisiekti su rytine Ru
sija. 

Visu 90 mylių ilgio frontu 
seka žiauriausieji mūšiai. So
džiai pereina iš rankų i ran
kas, 

Jer* bolševikai nori savo 
frontą ištęsti ligi rytinės 
Prūsijos,* jie tai gali pada-

lenk\Į kariuomenė didžiausias 
pas tangas dedanti apginti 
Dvinską. Nes jei Dvinskas 
pultų, tuomet, sako, bolševikai 
per Lietuvą susisiektų su ry
t ine /Prūs i ja . (Jai dar Imtų pa
vojaus ir Varsa va i. 

Savo keliu iš Maskvos pra-
nešama, kad Minsko-Dvinsko 
šone bolševikai nepertraukia 
puolimo ir pažangiuoja. Abu
du svarbiu miestu, matyt , vei
kiai teks bolševikams. 

Karės ekspertai tvir t ina, kad 
lenkų armijos viršininkai 
padarė nedovanotiną klai
dą pradėdami ofensyvą prieš 
bolševikus Ukrainoje, 

Kuomet lenkai krikštavo 
briaudamiesi ant Kijevo, tuo 
metu jie neapdraudė dešiniojo 
savo karės fronto sparno, at-
siremiančio Lctgali joj . I r kuo
met jie džiaugėsi Kijevu, stai
ga bolševikų kariuomenė ūžte
lėjo opiausioji lenkų vieton. 
" • "*• 

ryti tik per Lietuvą, pir
miau paėmus Vilnių i r ki
tas lenkų pozicijas Lietuvos 
teritorijose. 

Wilkes-Barre, Pa., geg. 25— 
Iš trijų Ponnsylvanijos kietų
jų anglių kasyklų apskričių 
anglekasių atstovai turi čia su
važiavimą. Atstovai reprezen
tuoja 175,000 ;organizuotų a n 
glekasių. 

Suvažiavime svarbiausias 
klausimas, kokiuo būdu susi
taikinti su kasyklų kompanijo
mis. Darbininku atstovai jau 
t rys mėnesiai tariasi su kom
panijų atstovais. I r vis be pa-
sekmių. Išpradžių buvo taria
masi Xe\v Yorke. Paskui per
sikelta Washingtonan pakvie
tus Darbo sekretoriui. 

Tie atstovai dabar suvažia
vimui rapor tuoja apie -dvi 
priemonių kad sulig vienos, a r 
kitos butų galima susitaikinti. 

Viena priemonė — tai sek
retoriaus AVilsono, sutinkant 
kompanijoms, pasiųlymas pa
didinti kiek daugiau 15 
nuoš. didesnę užmokestį. Nes 
kompanijos jau y r a pasiųlu-
sios 15 nuoš. Be to, kompani
jos apsiima pripažint i uniją. 

Antroj i priemonė — prezi
dento \Vilsono pasiūlymas pa
skirti komisiją iš trijų žmonių 
ir tai komisijai pavesti nusta-

• ';.. '.!:.inkams užmokesti. 
Anglekasių suvažiavimas da

bar turės progos pasirinkti 
vieną iš tų priemonių. 

PERSEKIOJIMAI HAITI 
SALOSE. 

Sako, gyventojai spaudžiami, 
kaliniai kankinami. 

— 

Worces t e į Mass., geg. 24.— 
Clark universiteto konferenci
joje čia kalbėjo Otto Sehoen-
rich iš New (Sorko, buvęs San 
Domingo respublikos finansų 
ministerio sekretorius. 

Apie amerikoniška valdymą 
Santo Domingo ir Hait i j is 
sakė : s- ; 
• " P a d a r y t a s rekordas^ Santo 

Domingo mus pastumia giliau 
apsivyliman, gi Hai t i — imi-
myse tur i sukelti paniekinimo 
ir gėdos j au tu l ius . " 

Kal t ina Washingtoną. 

Didžiausia kaltybė už tuos 
apsireiškimus, sakė, j is . pri
guli AYasbingtonui. Nes vie
nur ir kitur gyventojai alsa-
vinami nuo prigulinčių jiems 
* • • * 1 " . • w * • 

SUAREŠTUOTI CARRAN-
Z 0 S PALYDOVAI. / 

Carranza bus palaidotas su 
karės iškilmėmis. 

ANGLIJON IŠVEŽAMI AUS 
TRŲ VAIKAI . 

Vienna. geg-. 25. — Iš v • 
ei a 

Nepaprastas Nuotikis su Pran
cūzijos Prezidentu 

Keliaujant iškrito jis per trau
kinio langą. 

Paryžius, geg. 25. — t e p r a 
eitą naktį Prancūzijos prezi
dentas Paul Deschanel su ke
liais savo palydovais buvo iš
keliavęs į Montbrison, kin
kai p vakar turėjo but atideng
tas paminklas ant vieno pran
cūzų lakūno kapo. 

Iš šeštadienio prezidentas 
jautėsi nesveikas, sakėsi jau
čiąs persišaldymą. Nežiūrint 
to j is sutiko keliauti iškilmėm 

Del prezidento nesveikumo 
traukinio vagono, kuriuo jis 
važiavo, visi langai buvo- sti
priai uždary t i 

iš lovos naktiniuose drabu
žiuose mėgino a t idaryt i vago
no langą, l a n g a s buvo stip
riai uždarvtas . Tad kuomet 
Deschanel su visu st iprumu 
atsirėmė i langą aitą a t idary
ti^ langas staiga atsivėrė, pre
zidentas neteko ligsvaros i r iš
krito iš vagono laukan. 

Traukinis tuo t a rpu be nie
kur nieko nuvažiavo. % 

Ejo daugiau mylios basas. 
Iškrįtęs Deschanel neper-

daug pasižeidė, nes ' .pataikė 
ant smilčių pylimo. Pakilęs 
daugiau .mylios ėjo vienuose 
naktiniuose drabužiuose, ba
sas, tamsumoje. Eidamas pa-

Kaip jis iškrito. galiaus sutiko vieną geležinke-
Traukiniui smarkiai važuo- lio darbininką. Darbininkas jį 

jant , prezidentas pabudo iš- nuvedė į signalinę stotį ir pa-
miegų ir pajuto persunkų orą telefonuota į artimiausią mies-
savo apar tamente . J i s pakilęs tą Montargis kuoveikiaus pa-

200 vaikų nuo 6 ligi 14 metų 
amžiaus išvežta Anglijon, kur 
jie kokiuo laikotarpiu bus pa
valgydinami ir auklėjami. 

•Tai vaikai yra daugiausia 
vietos profesijinių žmonių, 
kaip tai profesorių, mokyto
jų, gydytojų, advokatų ir kitų. 

Daugeli* vaikų iš Vienuos 
išvežta į Švediją, Daniją, 0-
landiją, Šveicariją ir Italiją. 

Paskiau dar vienas .būrys 
vaikų bus paimtas Anglijon. 

siųsti automobilių. Automobi
lius atvažiavo i r prezidentą 
paėmė minėtan miestan. 

Traukinyje pakilo t rukšmas . 
Kuomet už kelių valandų 

traukinis nuvažiavo i Montbri-
son, tenai susekta, kad prezi
dentas pražuvęs važiuojant 
traukiniu. Pakilo neapsakomas 
trukšmas. 

Bet iš Montargis kiek anks
čiau Montbrison valdžiai bu
vo telefonu pranešta-apie pr?*5 

zid'ento likimą. 

Daug juoko ir džiaugsmo. 

Ant rytojaus anksti j Mon
targis pas prezidentą atkelia
vo jo žmona, i r premjeras 
Millerand ir greituoju t rauki
niu jį paėmė į Paryžių. 

Tas nuotikis Paryžiaus brif-
varduose pakėlė daug juoko 
ir džiaugsme. Pasidžiaugta , 
kad prezidentas išliko sveikas. 

Gydytojai vakar paskelbė 
biuletinąr kad prezidentas jau
čiąsis sveikas, išėmus nežy 
*nius indrėsl.hnuš veide ir k/v 
jose. 

teisių, pasielgiama priešingai 
pietinės Amerikos opinijai.k 

Virgin salų gyventojai jau
tėsi kur-kas laimingesni val
dant salas Danijai. Nes jie 
naudojosi didesne laisve, 

Bet per pastaruosius pen
kerius metus, valdant įas sa 
las Suv. Valstijom*, išnyko 
laisvė gyventojams. Panaikin
tos populerės įstaigos ir įves
tas tiesiog militaristinis vai 
dymas. - * -

In tar iami oficierai. 

Kaikuric amerikoniški 

Mexico City, geg. 25. — Su 
nugalabinto buvusio preziden
to Carranzos lavonu čia trau
kiniu parvyko ir jo buvusieji 
palydovai. Naujos valdžios į-
sakymu suareštuoti jie visi. 

Gen. Obregon intar ia juos, 
kad ar kar tais jie, palydovai, 
nebus prisidėję prie nugalabi-

1 nimo Carranzos. Nes esama 
prirodymų, buk" jie negynę sa 
vo viršininko, kuomet tasai 
buvo užpultas. 

Carranzos lavonas čia bus 
palaidotas su karės iškilmy-
bėmis. 

Vakar susirinkęs Meksikos 
kongresas provizijonalin pre
zidentu išrinko Sonora guber
natorių de la Huer ta , kurs 
skaitosi pirmutinis revoliuci
jos sumanytojas. 

cierai, sakė kalbėtojas yra 
t i ranai . $ fcj 

Visur ten praplitusio.:- pla-
čiaj kalbos, kad kaliniai kan
kinami. 

Vadovaujamieji Sant^ .Do
mingo teismai taippat srovi to 
1« nuo teisybės. Tai tik žmo
nėms spaudimai ir persekio
j imai. 

Kaikuriuose M* tu l'-ismų 
kaltinamiems žmonėms net ne 
leidžiama pasirinkti t i 'ka . :ms 

o f i- j apgulėjus. 

Pragaišo Visokia Industrija 
Rusijoje 

IŠNYKUSI INDUSTRIJA j pi ne darbas, bet gauti kur 
R U S I J O J E . 

Darbininkai vietoje dirbti, ieš
ko duonos. 

KODĖL BRANGUS 
MILTAI? 

MALŪNŲ KOMPANIJOS 
IMA DIDELĮ PELNĄ. 

Be to. daug pelnijasi ir 
pirkliai. 

Washington, gef. 25 — Ge
ležinkelių darbo tarybos na
rys Lauck, kuris atstovauja 
geležinkeliečių darbininkų or
ganizacijas, surinkęs paskelbė 
faktų, iš kurių pat i r iama, kiek j b u ™ ^ p e l n y t i e s 25 centus 

daug už miltus peimja ^ b ^ o e Bhi i S t į s i a i s m e _ 

Tiek mčkai atsieitų, kuomet 
miltai butų jau perėję per i-
vairių įvairiausias agentų, 
pirklių ir krautuvininkų ran
kas. 

Kaip buvo seniau. 

Pirm karės malimų kompa
nijos už miltų bačką imdavo 
13į4e. pelu o. I r iš to būdavo 
užtektinai nuosimčiams už 
indėtą-kapi ta lą ir kitokiems 
reikalains. 

Karės metu malimų kompa
nijos buvo kontroliuojamos 
vyriausybės. Kompanijoms 

Revelis, geg. 25. — Visokia 
industrija Rusijoje . yra išny
kusi. Ją sunaikino talkinin
kų blokada ir civilė karė, taip* 
gi bolševikų veikimas užval
dyti šalį. -

Yra ir kitų priežasčių. Bet 
tos nėra taip svarbios. 

is visų svarbiausioji prie
žastis — tai talkininkų bloka
da, tv. talkininku atsisakymas 
atnaujinti prekybą su Rusija. 

Bolševikai deda pastangas 
viską atnaujinti . Bet jiems 
nevyksfa tas darbas . P r a e i ^ 
daug metų, kol Rusija atsigai-
velios po šito baisaus ja i smū
gio. 

Apverkt inas padėjimas. 

Šiandie kaip Petrograde, 
taip Maskvoje darbininkams 
nėra kas veikti, išėmus gink
lų ir amunicijos dirbtuves. 
Tra lo apskričiuose, sakoma, 
esą daugiau darbo. Nes tenai 
išarti gaunama žalios medžia
gos. 

Bet visoj Rusijoj neliko nei 
penkioliktojo nuošimčio išdir
binių, palyginus su normaliais 
laikais. 

Dirbtuvės uždaryto^ Petro-
f rade ir Maskvoje. Labai ma
žai atliekama kokio nors dar
bo tik dirbtuvėse Putilovo, 
Treugolinko ir metalinėse Įs
taigose. 

Bolševikai šiandie varu ver
čia darbininkus dirbti dieno
mis ir naktimis dirbtuvėse 
amunicijos, ginklų ir audek-

kiek kokio maisto. 
Žymi dalis darbininkų yra 

tiesiog aptingusių. J ie pasiti
kėjo bolševiku pažadėjimais. 
J ie buvo manę, kad kuomet 
socijalistai ims valdyti šalį, 
tuomet darbininkams reiksią 
arba visai mažai dirbti, arba 
nieko. Manė, kad ir be darbo 
galėsią puikiai pragyventi . 

Tie, pakilus revoliucijai, 
metė darbus, a tprato dirbti ir 
dar šiandie j visokį rankų 
darbą žiuri su didžiausiu pa
niekinimu ir pasibjaurėjimu. 
Sako, tegu dirba visi buvusie
ji " p o n a i " . Gi darbininkams 
atėjusi " p o n a v i m o " gadynė. 

Kuras ir maistas. 

Dirbtuvės pačios, neturėda
mos užtektinai reikalingo ku
ro, negali nieko produkuoti, 
būti išnašios. 
Taip yra ir su žmogumi. Žino 

gus, negaudamas užtektinai ir 
kaip reikiant pavalgyti, kūne 
neturi išnašumo, reikalingų 
darbui spėkų. 

Metalinėse dirbtuvėse Mask
voje darbininkai baisiai nepa
tenkinti savo padėjimu. Did
žiuma iš jų išalkę. Kita- da
lis nepažįsta drausjnės. 

Kur nėra reikalingo* draus
mės supratimo, tenai darbinin
kai dirba tik prižiūrint jų 
vyresniajam. Kita ip jie susto
ja veikę. 

Išalkusiu darbininku dalis 
\ 

dažnai nepasirodo dirbtuvėse. 
Tie ieškosi maisto. 

Bet daugelis darbininku da
žnai nepasirodo darban da ir 
dėlto, kad jie užimti kito 
mis pareigomis. Kai-kuru i>* 
jų turi valdiškus užsiėmimus, lų. Ne s tai visa reikalinga ka-1 k i t i paskinti delegatais i su 

reiviams ir karei. sirinkimus ir tt. 

v v • 

sesių 

malimų kompanijos ,* yr , k i e , j s p a s i b a i g u s i a i s b i r ž e l i o 

miltų pn-khai. l į ^ i g i 7 m^ n i a lunin inkai 
Kuomet tie paima d i a e l į , l U 0 n a ^ k o s p a ė m ė 52 cen tu , 

pelną, nereikia nei s t e b - t i e s j p ^ o i r daugiau, 
jei šiandie miltai begal i vra ( y ^ į į^ k o m p a n i j a 

brangus ir jei žmones tiesiog 
išnaudojami ir apiplėšiami. 

Bet tų didžpelnh} šiandie 
nėra kam suvaldyti. T i»v,bes 
depar tamentas pasitenkina J k 
vienų grūmojimų skelbimais. 
To depa/ tamento parėdymai 
nepildomj. 

mėnesių laikotarpiu ė-
mė net $2 pelno nuo kiekvie
nos ^nač ros. 

Kas-gi pasirodo. 

Pasekmėje pasirodo štai k a s : 
1917 metais malūnų kompa

nijų dperavimas, inėmus dar
bo lėšas ir kitką pabrango tik 

v :L'b' nuoš. daugiau už ±ĄĮS me-

Bolševikai teisinasi. 
Už tą padėjimą Rusijoje bol

ševikų valdžia kaltina talki
ninkus. Gi pati save" teisina. 

Saįto, talkininkai nori Rusi
jai pragaišt ies. I r jie jau at
siekę tikslą, nors išdalies. Sa
ko, nepatinkanti talkininkams 
bolševikinė valdžia. 

Gi bolševikai neprisipažįs-
tvir t ina jie, kad bolševikinė 

t " 

G0MPERS ŠAUKIA RINK
TI D A R B I N I N K Ų ATSTO

VUS. 

Washington, geg. 25. —. Lai
kraštyj American Federatio-
nist Amerikos Darbo Federa
cijos prezklentas Gompers dar 
kartą atsiliepia į darbininkus 
piliečius, kad renkant kongre-

valdžia kovoja prieš reakcija, s a u atstovus rinktų tik darbi-
prieš tą elementą, kurs buvo n i l l k u P ie te l ius . Nes dabart i 

Kiek tur i kainuoti . 

1917 metais pagaminti . „\. ". . •*? v v ,tus (pirm kares) , 
ką miltų, inemus •nuošimčius, I » 
geležinkeliais siuntimą ir k i - | K a d t u o t a r P u kompanijos 
tokias išlaidas, malūnų kom- s " u ' S*1** P a d l ^ o uet ligi 
panijoms atsieidavo tiktai ^ ^ a k ą . 
$8.f,0, sako tarybos narys 1 9 1 3 meta is kompanijos nuo 
Lauck. Gi suvar totojas ture- [^aekos ^pekiė 13y2c, Gi 19.17 
davo mokėti $14.50. j imta i s , turėjo pelnyti daugiau 

Gi jei malūnų kompanijos, s į a *&/&> »»> tegu kiek dau-
tarpininkai, ąbelnojo parda- £ i a u - • 
vimo piikliai ir pagaliaus Tuo tarpu begaliniai pelny-
krautuvininkai 'pasitenkintu tąsi. Be kompanijų daug pelnė 
sąžininguoju ir tikruoju pel* tarpininkai, pirkliai ir kiti. 
nu, tuomet suvartotojui pri
sieitų / mokėti daugiausia 
$11.57. 

'". aip y ra ir šiandie. I r šian
die su miltais bjauriai plėšia^ 
fili žmonės. 

pavergę,* ir nori pavergti Ru
siją. 

Bet bolševikai neprisipažįs
ta, kad j i e butų buvę prisi
dėję prie sunaikinimo Rusijos. 

J i e turi daug vilties. J i e ma
no nugalėti reakcijonines spė
kas ir su laiku, žinoma, ne
greitai , įvykinti Rusijon ger
būvį. Koks bus gerbūvis, nei 
jiems patiems nežinoma. Tik 
jie žino ir jaučiasi esą darbo 
žmonių atstovai. 

Darbininkai nenori dirbti . 

Prie . industri jos sunaikini
mo prisidėjo darbininkų pa
vargimas ir apsileidimas. 

Daugelis iš darbininkų netu
ri ką valgyti. Alkanas žmo
gus negali , dirbti. Neturi rei
kiamų spėkų. Išalkusiam mi

nis kongresas, sako, 
darbininkų prietelių. ' 

neturi 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų viešpatijų pinigu vor-

tė mainant nemažiau $25,000 ge
gužės 24 d. buvo tokia sulig Mer
eliams Loan & Ti'ust Co.: 

• 
Anglijos sterlingui svarui $3.87 
Lietuvos 100 auksinų 2.52 
Vokietijos 100 markių 2.52 
Lenkijos 100 markių - .55 
Prancūzijos už 1 dolierįv13 f r. 60 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 f r; 62 
Italijos už 1 dol. 18 1. 40 

GEGUŽĖS 25, 1920. 

Cliicago. - Šiandie gra; 
oras, kiek šilčiau; rytoj lau-
k-ama atmaina. 

file:///Vilsono
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D R A U G A S Antradienis, gegužės 25 1920 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdiena Išskyras aedėldienias. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGaj IR UŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Meta . . . . . . . . . « . » r %. 8.50 

6UV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metų .. 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti tšperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba ]dedan# pinigus J 
registruotą laišką. 

" D r a u g a s " Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, HL 

Telefonas MeKinley 8114 

Gyvenimo Apdrau
dimas. 

Žmogus negali išlikti nemi
ręs, bet galį išskirstyti nor* 
kaikurias drauge su mirtimi 
einančias nelaimes. Tokia ne
laimė yra našlės ir vaikų skur
das tėvui ar vyrui mirus. Lie
tuvoje žmonės gyvendami ant 
savo žemės nelabai jausdavo 
tą skurdą, nes šeimininkui mi-* 
rus, likdavo jo žemė ir maity-
davo šeimyną. Amerikoje lie
tuviai darbininkai neturi sa
vo žemės, o jei ir turi namu
ką, tai ne iš jo minta. Todėl 
įnirtis Amerikoje daug skau
desnė negu Lietuvoje. 

J au senai žmonės susiprato 
dėties į pašelpines draugijas, 
kad jų nariai lankytų sergantį 
ir išmokėtų pašelpą našlei, jei 
narys numirtų. Neapsakomai 
daug naudos yra padariusios 
tos pašelpines draugijos. 

Jos sulaikydavo lietuvius 
vienus nuo ištautėjimo, kitu* 
nuo ištvirkimo. Daugelyje 

Ligos negali pasidaryti su
syk visoje Amerikoje. Todėl 
Susivienijimui turinčiam savo 
skyrių visnr niekad nebūva to 
pavojaus, kokis susidaro vie
tinėms pašelpinėms draugi
joms. Jei-gu penki ar dešimts 
skyrių patektų į nelaimę, tai 
"juos dar išgeltei šimtas su vir
šum kitų skyrių. 
, Draugijos bijo, kad joms 
prisirašius prie Susivienijimo 
priseitų kaip ir išnykti už lei
džiant vietą vietiniam Susi
vienijimo skyriui. TečiaUs ta 
baimė yra bereikalinga. Vie
tinė Susivienijimo kuopa ap
ima žmones įstojaneius [.Su
sivienijimą tiesiog. Ta kuopa 
nieko nekenkia visai draugijai 
prigulėti prie Susivienijimo ir 
pasilaikyti savo konstituciją, 
valdybą ir iždą. 

Republikonų Partija. 
-

Žinyną,. • 

svietų parapijų sumanymai ir 
- įvykimas kilo iš pirma susi

dariusių pašelpimų draugijų. 
r Giriant jas reikia atsimin-
r t i ir silpnybes. Be sąžinės 

žmonės, turėdami šiek-tiek 
^apsukrumo ir iškalbos, vedė 

ir veda daugelį pašelpimų 
- draugijų klaidingais keliais. 

Sumaningoj; svetimtaučių or
ganizacijos moka pagriebti tas 

- draugijas į savo politišką su- j JSV. Kazimierą, trečias 
_kurį, duodamos asmeninės Dvasios atsikėlimą. Tat 

Tuo vardu iš Cleveland'o 
pradėjo eiti naujas laikraštis. 
J is žada pasirodyti tiktai ke
turis kartus kas metai. Jo ti
kslas yra patarnauti Šv. Jur
gio parapijos reikalams Cle-
veland'e. Laikraštį redaguoja 
kun. A. Tamoliunas, vietinės 
parapijos vikaras. Tokiu būdu 
perijodin.ė Amerikos lietu
vių raštija gali pas:u;li uigti 
dar vienu nauju parapijiniu 
laikraščiu. 

Pirmutinis jo numaris išėjo 
atspaustas ant puikos pope-
ros labai gražiomis raidėmis, 
Jo viršeliai brangus. 

.Redakcija sako: **Dėlto tai 
leidžiame šį trimėnesinį 
parapijos laikraštį, kad bėga
mu laiku paduoti tikras ži
nias parapijomms, pažymėti 
parapijos atskaitas ir parapi-
jonių aukas, nurodyti tvarką, 
kurios kiekvienas parapijo
ms turi prisilaikyti, taip-gi 
pasiskaitymui bus teikiama 
naudingų straipsniu, iš kurių 
kiekvienas galės sau semti 
maisto dvasios pellui. , , 

T u n a u d i n g ų . s t r a i p s n i ų 
"Ž inyno" pirmame numarije 
yra gana daug įvairiu, akyvų 
ir tikrai naudingų. Žymėtinas 
straipsnis vardu: "Kaine Tei
sybė / " Jį parašė K. Y. V. 
Firmoje straipsnio daliję kal
bama apie apostatą (Jiordano 
Bruno, kitoje apie p. J . 8emo-
liuną, gyvenantį Cleyelande 
ir niekus rašantį J vietinį lai
svamanių laikraštį. 

Antras straipsnis rašo apie 

-naudos žymesniems tų draugi 
__jų veikėjams ir keliariopai 

daugiau atsiimdamos tą naudą 
iš nesusiprantančių narių. 

Turi pašelpines draugijos ir 
šiaip savo vargų. Je i kokį me
tą praplinta ligos, kaip tat 

-buvo 1918 m. rudenyje, svei
kų narių pasidaro mažiau ne
gu sergančiųjų. Tada ligonių 

"lankymo įstatas pasidaro ne-
. beišpildomas. Tankios mirtys 
taip .sunaikina pašelpimų 

-draugijų turtą, kad kaikurios 
turi bankrutyti, kitos išiiaka 
smarkiai susilpnintos. 

Jog galėtų apsisaugoti nuo 
šitų nelaimių, jei padarytų di
delę ir gerą sąjungą, visos su-
sidėdamos į vieną organiza-
ją. Tokia organizacija jau ir 
yra. J i vadinasi Amerikos 
Liet. Rymo Katalikų Susi
vienijimas. Tik į jį dar toli 
gražu nevisos priguli pašel
pines draugijos. Joms rodo
si buk Susivienijimas eina su 
jomis lenktyn, tečiaus ištie
sia prisirašiusios prie Susį-
vienijimo, jos apsisaugotų 
pačios save nuo išbaigimo lė
šų- tame atvejyje, kada ligos 
praplinta kokioje nors api-
gardoje. 

apie 
vis 

pritaikyta prie švenčių pasi
taikiusių kovo mėnesije ir 
pradžioje balandžio, t. y. ta-
nie laike, kurį turi aptarnau
ti šitas pirmasis laikraščio 
numaris. Tam pačiam tikslui 
yra ir straipsnis "Velykine 
priedermė." 

Toliaus eina septyni truiu-

(Pabaiga) 

Republikonų partijoje lai
kėsi ir laikosi mintis, kad taip 
vadinamos globojamos tarifos 
(proteetive tariff). Šitą daly
ką repuHikona? į savo pro
gramą įtraukė 1860 metais. 
Juomi jie pasisakė norį pada
ryti, kad dirbtuvės tarptų 
Suvienytose Valstijose. Tam 
tikslui reikia dėti brangius 
muitus ant išdirbinių atveža
mų iš kitur, jei tie išdirbiniai 
yra padaryti dirbtuvėse, ei 
nančiose lenktyn su Amerik& 
dirbtuvėmis. Dar ir prie kitų 
daigtų galima pritaikyti glo
bojamuosius tarifus arba mui
tus, bet jų visų tikslas yra 
tas pats sustiprinti Suvieny
tų Valstijų dirbtuvių pramo
nę ir pirklybą, nors išdirbi
niai atseitų šiek tiek brangiau 
amerikiečiams. 

Toliau, republikonai daž
niausiai būdavo ir tebėra ša-
liniukais pažiūros, kad .Suvie
nytos Valstijos turi organi 
zuoti stiprią ir galingą ka
riuomenę bei laivyną. Repub
likonai visa širdimi ėjo ka-
rėn su Ispanija 1898 m. Ta
da Kubos sala pateko po 
Suvienytų Valstijų globa. 
Vėliau republikonai įvykino 
Panamos perkasą. Tos šalies 
respublika taip-gi Suvienytų 
Valstijų globoje. J ie 191b" m. 
prezidento rinkimuose stovėjo 
už Amerikos karę su Vokie
čiais. Nors ne jų kandidatas 
tapo prezidentu, bet karė vis
gi įvyko ir republikonai ją 
rėmė visomis jiegomis. I r 
šiandien jų partija turi su
manymą įvesti Suvienytose 
Valstijose visatinį jaunikių 
lavinimą karės tikslams. 

Tarp smulkesniųjų dalių re
publikonų programe yra Su* 

buvo 
savo 

- į ž i ū r ė j o , kad teisės butu 
pastatyti ant aukso. Šita pref . 

i© • . gramo dalis ypatingai f upėj 
Suvienytoms Valstijoms 1896 
m e t a i s . T a d a p r e z i d e n t u t a p o 
išrinktas MeKinley republiko-
nas 271 balsais prieš 176 de
mokratų balsus. Nuo tada Su
vienytų Valstijų pinigynas ir 
laikosi aukso kaipo pamato 
((Jold Standard). 

taip-gi republikonas, 
žmogus toli nepriaugęs 
laiko reikalams. 

Po Johnsonui republikonai 
išrinko Ulysses'ą S. Grant'ą 
1868 taip-gi nepaprastą vy
rą. J is sutaikė pergalėtąsias 
pietines Valstijas su pergalė
jusiomis šiaurinėmis. Grantas 
išbuvo prezidentu 8 metus. Po 
Granto buvo Hayes. J i s . at
šaukė pergalėtojų kariuome
nę iš pietinių valstijų. 

1880 m. tapo išrinktas re
publikonas James Garfield 
prezidentu ir Ohester A. Ar 
thur vioe prezidentu. 2 liepos 
1881 m. Garfield'as tapo pa
šautas ir mirė rugsėjo mė
nesije; jo vietą užėmė Ar-
thur. Tais laikais republikonų 
administracija ėmė statyti di
delį laivyną. Po Garfieldo 
prezidentūra teko demokra
tams, bet 1888 republikonų 
kandidatas Harrison vėl lai
mėjo. Jam' valdant išėjo taip 
vadinama Sherman'o teisė 
priešais trustus (1 spal. 1890 
m.). Ir prie Suvienytų Val
stijų tapo prijungtos Hawa-
,jų salos. 

1892 m. demokratas Cleve-
landas tapo prezidentu. Re
publikonai pralaimėjo rinki
mus, bet po 4 metų republi
konas MeKinley gavo 271 
balsus, o jo priešas demokra
tas xBryan tik 176 MeKinley 
buvo dusyk išrinktas* prezi
dentu. Jo laikais įvyko karė 
su Ispanija. Po karės Amerika 
įgijo salas Porto Rico, Vaka
rų Indi jas, Filipinus ir Guam, 
o Kuba pateko po šios šalies 
globa. MeKinley tapo pašau
tas 6 rugsėjo 1901 m. ir mi-
rė už aštuonių dienų. Vice
prezidentas Roosevelt užėmė 
jo yietą. Šitas pasižymėjo 
smarkumu. Jo laikais valdžia 

AMERIKOS PAGELBA 
LIETUVAI. 

• v 
i s Tokiu vardu sudarytas 

kunigų: B. Žindžiaus, F. Jak-
ščio, A. Jusaičio, E. Budre-
vičiaus, J . Krasnicko (Newar-
ko vyskupijos), J . Šeštoko 
(New Yorko vyskupijos). A. 
Kodžio, S. Remeikos, A. Mi
luko (Brooklyno vyskupijos), 
taipgi M. Pankaus ir Valan-
tiejaus (Hartfordo vyskupi
jos) fondas pereitą rudenį pa
siryžo rupinties surinkimu 

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
1 MAI. 

Kaukos peniai. 
Klausimas. Lietuvos laukuo

se tarp žvyrių žmonės randa 
akmenėlių visai panašių į kar
vių spenius, tįk viename gale 
vidurije yra skylė. Pas mus 
tuos akmenėlius vadina Kau
kos speniais. Žmonės šnekėda
vo, kad seniau būdavo tokių 
karvių. Aš noriu žinoti, kaip 

lėšų užlaikymui Lietuvos At- ' atsiradę tie akmenėliai ir iš 

P 
Prezidentai. 

rnią kart republikoiidi 
savo kandidatą į prezidentus 
pastatė 1856 m. Tai buvo Fre-
įnont, bet jis gavo tik 114 bal
sų. .Jo priešui demokratui 
Buchanan teko 17*4 balsai ir 
tas tapo prezidentu. 

Užtat republikonai laimėjo 
keturiems metams praėjus. 
Jų kandidatas buvo Abrao
mas Lincolnas ir jis 1860 m. 
gavo 180 balsų prieš 123 te
kusius demokratui. Keturis 
metus išprezidentavęs Lin
colnas gavo 212 balsų, o jo 
priešininkas McClellan tik 21. pi, aiškus, pamokinanti straip

sneliai ir po jų dvi smulk-INelaimė, kad Suvienytų fa l s -
meni: viena lyg juokams, ki- h™ didžiavyris Lmeolnas lie
ta rūkoriams. 

Paskutinė laikraščio dalis 
yra sąrašas kiek kas žadėjo 
aukoti ir kiek aukojo bažny
čios bei mokyklos fondui Šv. 
Jurgio parapijoje Clevelande, 
Ohio. Nuo 20 iki 32 puslapio 
viskas užimta vietinių pramo
ninkų, daugiausiai, lietuvių, 
apgarsinimais. 

Katalikiško pasaulio ne vi
sos tautos vienaip žiuri j r lai
kraščius, nevienaip su jais 
apseina. Prancūzijoje beveik 
visos šiek tiek žymios^parapi-
.ios turi savo tankesnių ar 
retesnių laikraščių. Katalikai 
pasitenkina jais savo vieti
nėms žinioms, o žinias apie 
plačiuosius Prancūzijos i r pa 
šaulio nuotikius ima iš neką 

išprezidentavo antrą eilę pil
nai. J i s tapo žmogžudžio nu
šautas 11 balandžio 1865 m. 
Jo . įpėdinis, Johnson,! nors 

du Prancūzijoje labai sunku 
sustiprėti geram plačiai daly 
kus imančiam katalikiškam lai 
kiaščlui. Dėlto katalikiškoji 
prancūzų laikraštija maža ką 

f 

tegali reikšti savo šalije. "t 
Vokietijoje labai retai kur 

yra parapijinių vietinių laik
raštukų, nes vokiečiai katali
kai žinias apie savo vietinius 
reikalus deda į didžiuosius 
laikraščius, kuriuos skaito ir 
palaiko kiekvienoje vietoje vi
si katalikai. 

Amerikoje tarp lietuvių ma
tyt neabejotinas ir stipras 

talikiškos spaudos. Tokiu bu- prancūziškas krypsnys. 

omus. J is perorganizavo 
ir smarkiai sustiprino Su
vienytų Valstijų kariuomenę. 
Todėl 1904 m. jis tapo dar 
kartą prezidentu. 

Po jo 1908 m. tapo išrink
tas \Villiam lloward Taft, 
buvęs karėfTSekretorius. 

Bet po Taftui 1912 m. ta
po išrinktas demokratas \Vo 
drow Wilson, kuris tebevaldo 
šalį Iki šiol. 

Tai-gi nuo republikonų par
tijos įsikustmo ne jos kandi
datai buvo prezidentais tik 
keturisyk: a) tarp 1856 ir 
1860, b) tarp 1884 ir 1888, 
e) tarp 1892 ir 1896, ir d) tarp 
1912 bei 1920. 

Partijos Žymė. 
Republikonų partijoje yra 

susitelkę labai daug turtingų, 
protingų ir darbščių asmenų. 
Jie yra stebėtinai gerai susi
organizavę, nesigaili mil
žiniškų išlaidų politiškiems 
partijos tikslams. Jų partija 
veda tėvynę, protingo, atsar
gaus ir šviesaus patrijotizmo 
takais. Partijos tikslams vie
šuosius nuotikius sunaudoja 
ir ji, bet taip svAnaningai, 
kad ' didžiausia nau&os dalis 
vis-gi tenka Suvienytoms 
Valstijoms. 

stovybės prie Šv. Tėvo. 
Pasiųsta Romon 20,922 lyrų, 

kurių priėmimą kvituoja Lie
tuvos Atstovybė kvitomis N. 
195 ir 207. 
Rapresentanza Lituana 
Presso La Santa Sede 
Li Balandžio 7 d. 1920 
N. 207 
Roma Piazza Campitelli 9. 

(Amerikos Pagelbai Lietu
viai) Kun.. Žindžiui, Milukui, 
Kodžiui, Šeštokui ir kit. 
Gerbiamieji! 

Atstovybė prie Šv. Sosto 
šiuo patvirtina gavimą iš Ta
mstų čekių 17. XII, 1919 15, 
672 (penkiolikos tūkstančių 
šešių šimtų septyniasdešimts 
dViejų) lyrų. Tie pinigai užre
gistruoti iiieigų knygose ir ai-
kvojami einančiais A tsto vy
lios reikalais, atskaitas tei
kiant Užsienių Reikalų Minis
terijai. ' % 

Su4 tikra pagarba, 
K. J. Narjauskas 

Lietuvos Atstovas prie 
Apašt. Sosto. 

Antspaudą su parašu: 
laetuvos Atstovybė 

prie Apaštališkojo Sosto 
ir žirgvaikiu. 

Rapresentanza Lituana 
Presso La Santa Sede 
Li Balandžio 7 d. 1920 
N. 195. » 

" Jo Malonyl>ei kunigui 
Pranciškui Jakščiui 

Harrison, N. J . 
Gerbiamasai! 

Š i u o t u r i u g a r b ę p r a n e š t i a-
pie gautą čekį 52£0 (pen
kiems tūkstančiams dviem 
šimtams penkesdešimčiai) ly
rų, kuriuos Tamsta p i vai ge
ras man prisiųsti ilAmerikos 
pagelba lietusiam?" dr-jo 
vardu. Minėti pinigai yra in-
traukti į Atstovybės prie Šv. 
Sosto ineigų knygas ir aikvo-
jami Užsienio Reikalų Ministe 
rijos nurodymais. 

Tardamas ' 'Paga lba i" nuo
širdžiausiai ačiū, pasilieku su 
gilaus dėkingumo ir pagarbos 
jausmais, N 

Tamstos tarnas, 
K. J. Narjauskas, 

Lietuvos Atstovas prie 
Apaštališkojo Sosto. 

ko padaryti? 
V. Andriunas. 

Atsakymas. Tamistos apra
šytus akmenukus vadina Kau-
kospeniais. Tas vardas liko iš 
tų laikų, kada lietuviai tebe
būdavo stabmeldžiais ir tikė-

i jo, buk esąs girių dievas Kau
kas ir šaudąs tais akmenu
kais. 

Kitur žmonės juos vadina 
skauspeniais, nes tiki, buk jie 
išgydą skaudėjimą. Todėl žmo
nes skuta tuos akmenėlius ir 
iš skutimo susidariusius mil
telius deda prie žaizdų. Bet 
tie milteliai ištiesų daugiau 
kenkia sveikatai negu gelbsti. 

Yra tokiu vietų, kur skaus-
penius vadina .Perkūno šū
viais. Kas tiki burtais, tas min 
tija, buk perkūnas iš dangaus 
leidžia tokius šūvius. Kaiku-
rie, netikėdami burtais, bandė 
spėlioti, buk griausmui tren
kiant nukritusi žemyn elektra 
sutarpina smiltis ir padaro iš 
j u skauspenį. Bet ta pažiūra 
yra aiškiai klaidinga. 

Skauspeniai yra lukštai mink 
štų sūriame vandenije gyve
nančių gyvuliukų. Kaip minkš
toje mėsoje užauga kietas kau
las, kaip dar minkštesnis šliu
žas užsiaugina ant nugaros kie
tą lukštą, taip ir juros vande-
nije daugelis minkštų gyyuolių 
užsiaugina kietą apsaugą ant 
savęs. Viena tų gyvuolėlių ru
si s turėjo pailgą gan storą ir 
sunkia akmeninę apsaugą, kuri 
iki šiol gausiai išliko Lietuvos 
akmenynuose ir vadinasi kauk-
speniai arba skauspeniai. 

Gyvuolėlių mėsa jau senai 

T5TEH 

Vyrų ir Moterų Rūbu Kirpi
mo ir Designmg Mokykla* 
Mūsus istema ir mokymo būdu ju» 
trumpu laiku išmoksite Tiso ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. • 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa-
sižiurėU ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mleros, vi
sokio stiliaus ir dydžio ii bet kurioa 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F. K-asnieka, Vedėjas 
190 N. STATE STRUB/F, CHICAOO. 

Kampas Lake St., ant 4 tų lubų 

*~r~ —a Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47th St., 

(47 ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
C:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 
Res. 3914 W. 43rd Street. 

Tel. MeKinley 263 

K——»——. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgai Street 

CHICAGO, OJUEBTOIS 
Telefoną* Yartfs SOU 

Valandos: — 8 iki 11 l i ryto; 
I po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakarą. 

* y y 

K-

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

I I 8U, LA HALUE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 1811 W. 12-nd Btreet 
Tel. Rnckw«il fSM 

CHICAGO. H-L. 
$ • 1 • • - • • • - , 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy* Graborlus patarnauju, laido

tuves* ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 
231^ W. 93 PI. Chicago, UI 

TeL Cianai S1M. 

8 ^ $ ^ ^ ^ S $ ^ ? ž ^ ^ S * § ^ S 0 $ ^ i 

Kol kas ton sumon inėjo 
iš Maspeth'o suaukotų 150 dol. 
ir viršminėttų kunigų įnašos. 

•Nutarta per "Draugą" ir 
"Žvaigždę" atsiliepti tuomi 
reikalų į visuomenę, ypatin
gai j mūsų gerbiamus kuni
gus klebonus,kad prisidėtų sa
vo parapijose padarytomis au
komis Lietuvos Atstovybę prie 
Šv. Tėvo palaikyti. Reikia ma-
žu-mažiausia 36.000 lyrų, kad 
vienus metus galėtų atlikti sa
vo užduotį. 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentista* 

So. Mt^iy^n^ Avenne. 
K m k * i m. 

VAJL*MDOS: t Iki 9 Tskara. 
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supuvo. Liko tik akmeninė ap
sauga, bet toji yra labai aky-* 
va. J i parodo, kadLietuvos že
mė kitados buvo juros dugnas. 
Nes tie gyvuolėliai veisėsi tik
tai jurų dugne. Kauno tvirto
vę stataffft giliai smiltije rado 
ant vietos išaugusių koralių, t. 
y. gyvuolėlių tesiveieiančių tik 
juroje. Dar ir dabar Baltosios 
juros krantas nesiliauja kilęs 
iš vandens. Ties Ryga per 700 
mefų iš po juros išlindo beveik 
10 viorstų plotas. 

* 
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I PUIKI NAUJIENA AMERIKIEČIAMS! 

L. R. KR. R. REIKALAIS 
MARŠRUTAS. 

Kun. J. Petraitis, L. R. Kr. 
Rėm. pirmininkas, dabartiniu 
laiku lankosi po Naująją An
gliją ir žada būti šiose vieto
se: 
Gegužės 26 Gfeenfield, Mass. 

27 Gardner, Mass. 
28 Fitchfcmrg, Ma*s 
j į l W. LyiuVMass. 

Birželio 1 Nashua, 1 .̂ H. 
2 Manchegter, K. H. 

3, Haverhill, Mass. 
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KNYGA APIE.TVERIMĄSI 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

1 • ' '"" » " 

Išėjo iš spaudos knyga, parašyta Lietuvos Armijos vyresnio leitenanto f LADISLOVO 
NATKEVIČIAUS, kurioje aprašoma kaip tvėrėsi Lietuvos Respublikos ginti nuo užpuolikų 
(bolševikų, bermontininkų, vokiečių ir kt.) ir kaip susitvėrė Lietuvos Armija-Karriuomeuė. 

Knygoje plačiai aprašoma pirmos dienos tvėrimosi Lietuvos valdžios. Knygoje yra arti 
100 iliustracijų. Tarp tų randasi paveikslai Lietuvos prezidento A. Smetonos, Ministęrių Pir
mininko, pasižymėjusių karininkų ir puikus reginiai visų dalių (artilerijos, raitelių, uyiatorių. 
pėstininkų ir tt.) Lietuvos Armijos. Ne vienas čia gali užtikti ir savo brolių, sūnų ar pažįsta
mų Lietuvos bernelių-kareivėlių paveikslus. 

prie knygoje yra pridėta rinkinėlis sietuvos kariškų dainų su gaidomis. 
"Lietuvos Kariuomenė" yra puikiai išleista ir didelio formato. 
Tuo jaus pasiskubinkite nusipirkti, nes yrą labai mažai atspausta ir jau baigiama išpar

duoti. 

Poperos viršeliais kaštuoja $2.00 
. Gražiais odos apdarais 3.00 

Agenfams duodame didelį rabatą. 
Pinigus su užsakymais siųskite šiuo adresu: ,į 

Lithuanian Development Corporation 
294 8th Aveisie, New York Cky. 

i 
i i 

• 

»> v* 

' •r 
K 

file:///Villiam


Antradienis, gegužės 25 192(5 DRSOGKS 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
—« 

VALPARAISO. IND. SPRING VALLEY, ILL. 

Geg. 15 d. vietinė L. M. L. 
Dr-ja buvo įrengusi pasilinks
minimo vakarėlį, kuri n buvo 
atsilankęs vienas, kitas sve
čias iš svetur. 

Pirm kiek laiko tūlas "Šu
l a s " "Lie tuvos" X. 110 pra
nešė apie šį rengiama vakarą, 
užkviesdamas iš Chieago ir a-
pielinkių svečius; o kad savo 
tikslą atsiekti, prikergia: " O 
įspūdžio to vakarėlio tai ir už 
visą dolierį nenupirktumėte." 

Manau sau, na, jeigu jau iš 
svetur atvažiuos " pasipelny
t i ' ' to vakarėlio įspūdžių, tai 
man, esant čia pat, reikia irgi 
neapsileisti; atėjus paskirtai 
valandai, nužingsniavau sve
tainės link. 

Inėjęs vidun, radau jau bū
relį moksleiviu ir svečią be
sišnekučiuojančiu tarp sa
vęs. Paviršutiniai pažvelgus, 
atrodė gan malonus vaizdas. 
Prasideda programa. Muzikalė 
jos dalis išpildyta neblogiau
sia. Čia dalyvavo ir du sve
timtaučiu; ypatingai p. Keen 
jautriai sudainavo dvi ttaim.. 
Be to dainavo ir skambino 
pianą p. Perminąs, kuru?,v ma
tomai, irgi žymiai prasilavi
nęs muzikoje. 

O kam nėra žinomi, ypač iš 
1 * pažangiąją'' pusės.' * garsųs 
kalbėtojai! J ie žino ir k«ip 
bulves skųsti, ir makaronus 
virti, ir juos valgyti, ir prie 
kiekvienos progos tą savo mok 
slą ir kitiems parodyti. Taigi 
ir šiuom kartu jie tu nepa
miršo. Tūlas A. A. T. pasili
pęs ant estrados taip pradėjo 
pasakoti, kad ir svečiai, ir 
sveikai protaujantis vietiniai 
moksleiviai, ištikniju. h\Hų ne
sigailėję, po dolierį, kad tik 
jis su savo *'įspūdžiais' ' Nu
tiltą. Bet ar ilgausė pažįsta 
pėtnyčią? Tai lyginai ir tas 
kalbėtojas. Verkia krokody-
lio ašaromis, kad Lietuvoje 
rinkiniuose į Steigiamąjį Sei
mą laimėjo Krikščionys De
mokratai. Vaikeli, tu, tur'out, 
ir nežinai, kad Lietuvoje, iš-
skirus mažą dalelę, visi Kr. 
i)em. Taigi, meldžiamasis, pa
tirk, o tuomet mažiau žalqs 
bus tavo akinis. Girdi, vys
kupas išleidęs į kunigus rasią, 
kuris, anot jo, skambąs pana
šiai: ' 'Mano vaikeliai, para
ginkite savo aveles, kad bal
suotą už kunigus ar katali
kus . " Toliaus "dūduoja" , 
kad, girdi, Lietuvoje visa dva-
siškija ėmėsi bjauriausios a-
gitacijos, kad tik rinkimus lai
mėjus; net ir bažnyčias tam 
panaudoję. Ponas kalbėtojas, 
j ra užsimerkęs, kad nemato 
žengiančios į laisvę Lietuvos 
ge.ovė,s, jos išganymo. Gal ja
me viešpatauja pavydas, kcr-
što dvasia M Fanatikas užmir 
so, kad ir parapijiečiai ir dva-
siškija Lietuvoje yra tos dalies 
piliečiais. I r jeigu piliečiai ne
sirūpins savo šalies reikalais, 
nežiūrės jos gerbūvio, nėra 
reikalo aiškinti kas tuouid 
atsitiktų su tąja šalimi. Rioj 
šv in inėms vergauti. Oal to-
kis i:* buvo kalbėtojo troški
mas, ką gali žinoti. 

Pagaliaus, sek<i žaidimai ii 
šal;mi. Nekokis ir čia ape i t a s 
po tų, taip sakant, "daugiau 
negu dolierinią įspudžią " 
Žaidime nėra >utarimo, tad ir 
dailė neap>ireiškia. 

Kaip paprastuose L. M. L. 
Draugijos susirinkimuose, taip 
ir .viešuose čion surengtuose 
vakaruose ^ms mūsų "pažan
giečius," "sus ipra tė l ius" vis 
ta pati giesmė* 

Kirvis. 

Šitoje lietuvių kolonijoje li
ko atgaivinta Lab. Sąjungos 
U kuopa. Yra vilties, kad 
ji ir gyvuos. 

(Jeg. 16 d. tuo reikalu bu
vo surengtos prakalbos, kurio
se aš, žemiau pasirašęs, buvau 
pakviestas kalbėti. Išaiškinus 
Lab. Sąj. tikslą ir būtiną rei
kalą prieglaudos mųs. našlai
čiams, daugelis žmonių supra
to ir pasižadėjo būti labdary
bės nariais, ypač tą suprato 
moterys. Kuopos valdyba li
ko išrinkta iš gabiausiu asme
nų. 

Ši lietuvių kolonija turtin
ga ne pinigais, bet ramybe ir 
susiklausymu tarp savęs. Lie
tuviai katalikai gyvena dide
lėje santaikoje. Turi gerą 
dvasios vadovą, kun. Bistra-
jį, kuris irgi žadėjo remti La
bdarybės Sąjungą, kiek jie-
gos leis. 

Visiems springvalliečiams 
veikėjams, kurie žadėjo dar-
buoties našlaičių prieglaudos 
reikalais, vardu Lab. Sąj., ta
riu širdingą ačiū. Gi pagar
ba visienis tiems, kurie pali
ko ar paliks nariais Lab. Są
jungos. 

S. Jucevičius, 
Lab. Sąj. Centro ag. 

KENOSHA, WIS. 

(įegužės 12 d., š. m. Liet. 
Vyčių 38 kp. įrengė išleistuvių 
vakarėlį Saliamonui (ladei-
kiui, kuris ketvergo rytmetį, 
gegužės 13 d., apleido Keno-
shą, iškeliaudamas į Lietuvą 
įstotį i Lietuvos kareivių ei
les ir ginti tėvynę nuo priešų. 

Vakarėlio programa susidė
jo iš įvairių prakalbų ir lin
kėjimų. 

Susėdu^ visienis prie stalo, 
atkalbėjus maldą, prasidėjo 
vakarienė. Programo vedėjas 
p. P. P. visupirma paaiški
no va k. tikslą ir jo svarbą. Po 
to perstatė pakalbėti p.J.Trak-
šelį, uolų darbuotoją kenošie-
čių tarpe, kuris trumpai per
bėgo S. (jadeiki0 nuveiktus 
darbus, apgailestavfc, kad Ke-
noshos lietuviai katalikai ne-
tenka vieno darbuotojo, bet 
nenusiminkime, sakė, nes jis 
važiuoja tėvynėn ginti ją nuo 
priešų. 

Po to buvo teikiamos dova
nos: Pirmiausia nuo L. Vyčių 
vietinės kuopos įteiktas pui
kus Manketas, reikalingas ka
reiviui. Jį įteikė komitetas iš 
pp. P. Pavilonio J . Trakšelio. 

Antrą dovaną nuo L. L. Sar
gų įteikė S. Kalys ir J . Trak-
šelis. 

Trečią — rankinį laikrodė
lį — nuo V. Kat. Draugijų 
įteikė J. Trakšelis ir K. Mi
kėnas. 

Ketvirtą — gražus žiedas— 
buvo įteiktas nuo L. L. Pas
kolos komiteto. 

Paskui klebonas, kun. 
Balinskas pasakė: gražią pra-
kalbėlę, pažymėdamas, jog ne
tenka gero parapijono ir uo
laus darbuotojo visuomenės 
dirvoje. Po kalbos sekė linkė
jimai. Kožnas vienas išreiškė 
savo mintis. 

Po visų linkėjimų vyrų 
kvartetas padainavo pritai
kintas tam vakarėliui dainas, 
būtent: " J a u sugrįžtu į tėvy
n ę " ir "Anoj pusėj ežero." 
Paskui visi sykiu užtraukė 
Lietuva, tėvynė mūsų. » 

Programai »baigianties p. 
S. (iadeikis su visais atsisvei
kino. Sugrįžęs tėvynėn žade-

• J. 

jo kovoti už laisvę jr nepri
klausomybę. Po programos vi
si žaidė lietuviškus žaidimus 
iki reikėjo skirstytis į namus. 
Dar sykį visi sustoję užtrau
kė Lietuva, tėvynė mūsų ir 
kiekvienas patraukė savo na
mų link! 

Saliamonas Gadeikis buvo 
veiklus jaunuolis, didelis sce
nos "mylėtojas. Atvažiavęs į 
AmeViką Waukegano mieste
lin daugiausia laiko pašvęsda-
vo vaidinimuose. Priklausė 
prie Teatrališkos ir prie kitų 
katalikiškų draugijų. Buvo į-
žymus darbuotojas waukega-
niečių tarpe. 

Paskutiniu laiku persikėlė 
į Kenoshą, Wis. I r čia darbui 
rado plačią dirvą. Pirmiausiai, 
pasitaręs su vietiniais darbuo
tojais, atgaivino L. Vyčių 38 
kp. ir buvo jos pirmininku iki 
išvažiuosiant. Veikė ir kitose 
draugijose. L. Laisvės Pasko
los stoties buvo raštininku. 

Ilgai kenoshiečiai jo neuž-1 
mirs. 

Laimingos kelionės tau, 
brangus drauge. Nepoilgam, 
gal, ir mes grįšim tėvynėn ir 
vėl sykiu dainuosim Lietuva, 
tėvynė mūsų. 

P. Pavilonis. 

iš 17 balandžio apie Brpnis-
lavą Baltromiejaus Satkų ir 
Mykplą Gabrieliaus Valaską, 
jog tie^ yra išrinkti važiuoti 
į Lietuvą, kaipo krikščionių 
priešų atstovai. Valaskas Myk-
G. papuolė mums per klaidą 
įr nies jį atšaukiam, nes į 
jo vietą buvo išrinktas kitas, 
o ne M- G.' Valaskas. 
- Mes čia jo vardo neminėsim. 

Bet Lietuvos Laisvės Pasko
los stotis nori žinoti, kokį rei
kalą turi J). Sliatkus, atsišauk
damas per 'Draugą" ir 
grasino mumis patraukti tei
sman. Mes čia pasirašom už 
korespondenciją. 

L. L. * paskolos stoties ko-
mitai: 

V. Mikneviče, 
J. J. Janušauskas, 

A. Nakrušis. 

Nuo red. Daugiau tame rei
kale nei vienos, nei kitos pusės 
raštų " D r a u g e " netalpinsim. 

ROSELAND. ILL. 

Gerbiama " D r a u g o " Red. 
Malonėkit patalpinti mūsų 

šitą korespondenciją žodis į 
žodį laikraštyje kaslink Do
mininko Sbatkaus atsišaukimo 
prieš korespondenciją, tilpusią 

LIETUVOS MISIJOS 
MARŠRUTAS, 

surengtas Liet. L. P. Chicagos 
ir apiel. Apskričio 

Racine, Wis. parap. svetai
nėje — 2") d. gegužės. 

Sheboygan, Wis. parapijos 
svetainėje . . 26 d. gegužės. 

Marvey, 111. — 27 d. geg. 

J. A. Mickeliunas, 
L. P. Cliieagos Apskr. rast. 

P I E K I T 1 LIETUVOS VAI* 
STYBfiS BONŲ. 

Am. Raud. Kryžiaus Raportas apie 
Specijalį Lietuvių Pašelpos Fondą. 

• *u (Tąsa). 
Vėliaus buve) nutarta duoti 

dalj tavorą Karo Alinisteriui 
del išdalinimo trims naujiems 
militariams lig;o n bučiams ir li-
gonvežių vienutiems, kurią 
priedermė buvo suteikti 'pagel
toj visiems vargingiems pabė
gėliams, sugrįžtant i įRus i jos ; 
buvo daugelis grįžtančią į sa
vo namus. Karo Ministeris ža
dėjo gaminti smulkmenišką ra-

nuo p. M. Šleževičiaus) rašo: 
" Paimkite mano padėką už 

Jūsų taip pasekmingą išdali
nimą pašelpos tavorą, iš kurių 
6 vagonai buvo paskirti civi
liams gyventojams Lietuvoje 
ir du armijai. Šis darbas svar
bus, ypatingai dabar po da
bartinio sunkaus padėjimo. I-
mu šią progą išreikšti mano 
dėkingumą.*' 

Kitas laiškas nuo Amerikos 
portą apie šį paskyrimą. Ka- Kaiujonojo Kryžiaus Konusi-
ro Ministeris suteikė didelv 
pagelbą mūsų visam darbui. 
J is prie sankrovų pristatė va
gonų ir paskyrė kareiviu, del 
iškrovimo, kuomet buvo gali
ma, pristatė automobilius del 
komiteto aplankymo į tolimes
nius apskričius. Kita dalis La-
vorų buvo duota Vidaus Mi-
nisteriui del išdalinimo į nese
nai bolševikų užimtus apskri
čius ir miestelius. J is irgi ža- suprantamai, kapitonas Paine 

jonieriaus Berlyne, pulk. Carl 
Taylor, į Amerikos Raudono
jo Kryžiaus buveinę Paryžiu
je, rašo: s 

"Kapitonas Chas. 8. Paine, 
kuris vedė Lietuvos vienutę 
per praeitus tris mėnesius, 
užbaigė darbą ir pridavė man 
paskutinį raportą. Raportas 
trumpas ir neapima daugelio 
dramatiškų paveikslų, kurių, 

dėjo smulkmenišką raportą. 
Kuomet dalinome tavorus 

komitetams, dažinojome, jog 
kartais jie, atkeliavo į mušą 
sankrovas nuo vietų 30 ir 50 
mylią tolumo. Mes išdavėme 
jiems tavorą ir paėmėm kvi
tas su geriausiais linkėjimais 
pasekmingai sugrįžti. Kitą 
sykį vietiniai komitetai susi
rinkdavo krūvose ir i rovė ta
vorus laivuose ant upės. Lai
vai nuveždavo į arčiausią vie
tą, kur jie perkėlė tavorus nuo 
laivų į vagonus ir nusivežė į 
paskirtą vietą.sDarbe Lietuvo
je, visuomet bandžiau bendra
darbiauti kiek tik galima su 
Lietuvos valdžia. Tankiai lan
kiau Karo Jklinisterį, Apšvie-
tos Ministerį, Ministerių Pir
mininką ir Premierą, duoda
mai jiems raportus apie mūsų 
darįą, jo progresą, ir tariau
si su jais kaslink ateities. Vi
suomet jie buvo malonus, rim
ti ir noringi suteikti page1-
bą. Jog jie brangino darbą 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus, aiškai parodė daugelis 
laiškų. Vienas iš tų (laiškas 

sutiko savo darbe. 
Darbas Lietuvos vienutės 

labai puikiai atliktas ir ver
tėtą duot užganėdinimą netik 
Lietuvių Komitetui, kuris pri
sidėjo prie to darbo, bet ir 
Amerikos Raudonajam Kry-
žiuk Visa garbė to darbo pri
guli kapitonui Paine, ir jo pa-
gelbininkams kapitonui Bright 
ir kapitonui Hill. Kapitonas 
Paine atsargiai tarėsi ir dir
bo su Lietuvos valdžios vir
šininkais ir su Amerikos ar
mijos oficieriajs prie Ameri
kos Pašelpos Administracijos. 
Visi kalba kuopuikiausiai apie 
jo darbą.' ' 

Baigiant noriu išreikšti ma
no nuomonę apie lietuvius. 
Žmonės yra malonus, kantrus, 
ir uoliai nori įkurti stiprią 
valdžią. * Kaip mano, taip ir 
tų Amerikos Raudonojo Kry
žiaus oficierių, kurie dirbo 
tarp jų, širdingiausi linkėjimai 
jų kraštui pasistengti būti 
nepriklausomam. 

' (Pasirašė) , 
kapitonas Charles S. Paine. 

(Daugiau Bus.)* 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 

Del Fabriko Darbo, (jera mo
kestis ir Bonus. 

Atsišaukite: 

Westrn Fejt Works 
4115 Ogden Ąve. 

Arti 22roy & Crawtord Ave. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
del fabriko darbo.- Darbas pas
tovus. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

REIKALINGA 

Dešimts moterų, prie sortavi-
mo regsų ir paperos. Pastovus 
darbas. (Jera mokestis. Atsi
šaukite tuojaus, gatavas prie 
darbo. 

Birk Mill Supply Co. 
2100 So. Morgan St. 

CliOSING PORMAM. 
Visiems žinoma sena firma 'arti Chi
cagos reikalauja gero "elosing 
forman" tokis kuris galėtų patą ša
pą uždaryti, gera proga pastovus 
darbas, išleidžiant apie 1000 ""sack"! 

kotų j savaitę. 
Rašyk apie savo patyrimus šiuo 

adresu: 
JAME 

. e-o Ht III i Hurst & M< Domu II 
Gaiiand Bldg. Chieago. 

I'antry mergaites $60 mėnesėj ir 
Valgis. Atsišaukite 

MORRISON HOTEL 
28 South Clark Str. 

Prie Laundres Vyrai ir Moteris 
Gera mokestis. Geros valandos At
sišaukite 

M O J R R I S O N HOTEL 
23 South Clark Str. 

Indų Plovėjai $45.00 kambaris ir 
Burdas Atsišaukite. 

MORRISON H O T E I J 
23 South Clark Str. 

Chambermaids $45.00 i menėsi, 
kamburis ir Burdas. Atsišaukite 

MORRISON HOTEL 
23 South Clark Str. 

Jaunas Vyras. Suvirs 18 metų am
žiaus del lengvaus fobriko darbo; 
mokestis 40c. j valandų, mokinun-
ties labai geru proga geram žmogui. 

WiUlcr & Company 
1038 Crosby(Str. 

B U K ALINGOS 
Merginos prie lengvaus fabriko dar-' 
bo. 

rmproved Cro\vu And Kcal Co. 
1750 N. Tripp Ave. 

Parsiduoda Groserne pigiai Lietu
viu apgyventoj vietoj priežastį par
davimo patirsit ant vietos 

G. Jakubauskis 
3443 Aubura Ave. 

Visai pigiai parsiduoda krautuvė 
muzikos, mokyklos reikmenų, žaislų 
vaikams ir kitų reikmenų. _ 

Gera vieta arti prie mokyklos. 
Priežastis, savininkas išvažiuoja j 
Lietuva. 
10808 Michigan Ave. Chieago, IU. 

Parsiduoda labai parankioj vietoj 
krautuve (šalta koše, lengvi gierimai 
ir kftiyginas) po No. 1817 S. Union 
Ave. Chieago, 111. Tinkamiausia vieta 
Lietuvėms katalikams nes krautuvė 
priešais Dievo Apveiados svetainė Ir 
mokykla. Kreipkitės pas 

A stulginskas ' 
715 \V. 19th Place 2 Floor rcar 

Parsiduoda Bučerne ir Grocerne 
lietuvių apgyventoj vietoj, biznis yra 
gerai išdirbtas per daug metų, turi 
būti greitai parduoti nes savininkas 
įeina j kitą biznį, bus parduota už 
teisinga pasiulyjima. 

4555 So. Paulina St. 

TL'RIU PARDIOTI MODERNIŠKUS 
RAKANDUS,— 

Parlos setų, Dining-room setą, plie
ninė lova, pivonas, Plaer Pianas Vi-
ctorola, Phonogafas, Kamoda, libra-
ry stalas grindinė lampa, fixture ir 
tt. viskas parsiduos labai pigiai. 

2106 So. 56 Ave. CJecro. IU. 

ANT RANDOS 
Maža farma 3 akrų, namas, vištoms 

gardas netoli nuo miesto. Mt. Green-
wood. 

v-

Uilliaju Audrich 
104 Lawudale Ave. 

RŪMAI ANT RANDOS. 
Del pavienių žmonių, arba po du 

šviesus, geri, ant 2 floro, Jėjimas iš 
fronto. Yrą, vanos, telefnai ir kiti į-
taisyinai. 

703 W. 21 Place (J. K.) 

PASPORTV BLANKAS 
PDLDOME 

DYKAI. 

Baltic Consultation Bnrean, Inc. 
35 So. Dearboru St. Chieago. 

Room 206 

r. 

KAIP GALIU ATIT RAUKT KŪDIKĮ? 
Sis tai dalykas, su kokiu t r . l rnsidurti kiek-
vieną kūdikį žindanti motiną. Geriausia at
pratinti kūdikį nuo žindimo atitraukinėjant 
laipsniškai — pradedan t nuo septinto mėnesio, 
maitinant du ar tris sykius iš bonkos gert ant 
dienos, ir laipsniškai padidinti bonkos maiti
nimą, iki galutinai kud ikis būna atitrauktas 
nuo krūties. 

įBorchnb 
EAGLEBRAND 

(CONDENS£D MILK) 

Taip arti panašus motinos pienui savo skoniu ir leng
vai suvii-šinamas, kad jį galima duoti pakeičiant su 
krūties pienu be jokio apsunkinimo atitraukimui kū
dikio nuo žindimo. 
Mūsų penkiadešimts keturių puslapm kūdikių kny
gelė paaiškina kaip reikia kūdikį atpratinti. Taipgi 
yra pilnos maitinimo instrukcijos jūsų kalboje. Abi 
bus pasiųstos jums dovanai, jeigu pasiųsit mums kur 
poną šiandien. 

h \ ' # 

Eagle Brand, padarytas iš .geriausios rūšies karvės 
pieno ir malto cukraus, yra tinkamiausias stalui ir 
valgiams gaminti. — Pirkit dėžę šiandien ir naudo-
kit jį visokiems reikalams, kur naudojama pienas ir 
cukrus. Bandykit su kustardu. J 

Č$t 

šis Labells ir Vardas 
yra Jums (i varanti ja 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą, knygutę ir prisiųsk jj 
mums ŠIANDIEN. 
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| A. L. R. K. Moterų Sąjungos j 
I Agitatyvis Mėnuo. 

AR ESI SĄJUNGIETE? 
Jeigu ne tai tuojaus prisirašyk. Kiekviena lietuve ka-

I tulike moteris ir mergina privalo prigulėti prie Moterų 
Sąjungos, nes tai vienintelę Katalikių Moterų organiza
cija. Įstojimo mokestis per Gegužės mėnesį sumažinta 
per puse. Moterų Sąjunga turį 3 skyrius, Apšvietos, Pa-

5 šelpos ir Pomirtini. 
Prigulėdama prie Moterų Sąjungos gausi kas men. 

"Moterų Dirva," susirgus gausi pašelpa, numirus po
mirtine ir gražu palaidojimą. Neatsilik nuo kitų ir tuo
jaus prisirašyk kol įstojimo mokestis sumažinta. 

Norint t':x- '3U " : : > ; : - : "J- ]:;"%;::.: \ vlj.lne kuopa, 
jeigu jos nerastusi tai rašyk tiesiai į Centro Raštine 

| šiuos adresų: O. M. Kašėtaitė, 161 Ames Street Brockton, 
Mass. ( A. L. R. K. Moterų Sąjunga. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiJr 
Trr 

iĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII«IIIHIIIIIIIIIH| 

| Pirmosios Komunijos, Dirmavones | 
I ir Šliubo Dienos I 

yra vienos iš žymesniųjų ir atmintinių stmogaos 
gyvenime dienų. Todėl nevienas nori turėti tų dienų atminimui 
kok| nors ženklą. 

Mes tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus. 

I Pirmosios Komunijos 15x9 colių po 10c. | 
I Dirmavones 14x8 colių po 10c | 
§ Šliubo . . . . 17xl3,coJį po 20c. | 

Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau 10 egz., o kas tik 
vieną, tai turi prisiųsti 5c. viršaus persiunUmui. 

Ant Dirmavones paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavones 
istoriją. 

Be to ant paveikslų apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir 
palikta tuščios vietos, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir 

S laikas. 
a 

Reikalaudami kreipkitės: 

"DRAUGAS" PUBL. OO. 
| 1800 W. 46th Str. Chieago. IU. 
ĮįuwwiiuiiiiimiiiiiiiiiiiniiiMiiiMiwniuu»nuiiiw>»uiuiiMMimuHmiiiiiuiiimtiT 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS l * ™ Ė PAŠAUTA LIETUVĖ. 

Antradienis, gegužės 25 d., 
Šv. Gregorius VII, pop. 

Trečiadienis, gegužės 26 d., 
Šv. Filypas Ner. 

Piktadariai nesuimti. 

SU ANGLIMIS NEPAGERE 
JA PADĖTIS. 

Baigiamas anglių išteklius. 

Nors tarpvalstljįnė preky
bos komisija visus prekinius 
traukinius ant visu gelerin.-
kelių sugrąžino karės iqeio 
patvarkymai!, bet Chicagoje 

' padėtis su anglimis n/ikiek 
nepagerėja. 

Kaip pranešu didžiulės an-
.gliu. kompanijos, kurios t i r i 
po daugelį anglių sandelių 
;mesto, anglių visai mažai at-
vežama, (ii reikalavimai — la
bai dideli. 

Kompanijos sako, jog iš
teklius baigiamas ir nežinia, 

Kituomet po num. 3101 West 
38 gat. saliimo užpakaliniam 
kambaryj plėšikų buvo pašau
ta Mra, Emilija Orient,/ lie
tuvė. 

Nuo to pašovimo* jinai mi
rė pavieto ligoninėje.*1 

Mrs. Orient, kuri gyveno po 
num. 5201# South Sangamon 
gat., nelaimingųjų dienų bu
vo nuėjus pas pažįstamus, 
kurių turėjusi paminėtam sa-
liune. 

Tenai užpakaliniam kamba
ryj šnekučiavusi, kuomet trys 
plėšikai užpuolė saliunų. 

Saliunininkas, * sakoma, su 
savimi turėjęs 300 dol. Tad 
kuomet plėšikai pasaukę jam 
pakelti rankas, jis staiga dil
inęs į užpakalinį kambarį. 

Vienas plėšikai i bėgantį 
faliunininkę so•••». I r kulipka 

jieteko ja-.', b*»t Įlindo Mrs. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ BRIDGEPORTO. 

kų atneš rytojus. 
. Ant geležinkelių traukinių \ ouraro.u 

važinėjimas negalės pasUai-
syti taip ilgai, kaip ilgai ge
ležinkelių darbo taryba už-
vilks padidinimą darbinin
kams užmokesčio. 

Nes del menko užmokesčio 
daugelis darbininkų nedirba, 
gi kiti pameta darbus ir ieško 
pelningesnių. 

Plėšikai po ;n pabėgo. Gi 
Mis. Orient paimta te»vq li-
$;< -ninėn. 

Užpuolimas buvu įvykęs 
gegužės G d. 

PASIKĖSINIMAI PRIEŠ 
VALSTIJINI PROKURORĄ. 

Dailės Lekcija. 

Užvakar, gegužės 23 d., ŠV. 
Jurgio parapijos svetainėje 
buv0 koncertas, kurį* davė Clų-
cagos Sympbonijos Orkestros 
vedėjas p. Roman B. Girvin. 

Koncerto programas susidė
jo iš parinktų gabalėlių įvai
rių žymesnių muzikų kompo
zitorių, kaip — Mort, Sclm-
bert, Bizet, Bethoveno, Kreis-
ler, von Weber ir kitų. Mizi-
ka klasiškai, sunki atjausti ne-
neprasilavinusiam žmogui, bet 
vienok orkestros vedėjas su 
gerai pralavintais .savo moki
niais, gerai jausmingai išreiš
kiančiais kompozitorių veika
lų dvasią, privertė visus ty
liai klausyti ir semti į savo 
sielų ir širdį pluoštus malonu
mą, keliančių dvasių ir jaus

mus. Nepaprastai sujudino pu 
bliką George G. Smith, dai
nuodamas solo, pritariant or
kestrai, "Toreados Song from 
Carmen , , -— Bizeto. Jam pra
dėjus dainuoti, visa publika 
pasijuto pagauta. Tyla, bal 

Apie kitas artistes i r. jų sce
niškus gabumus sunku kų pa
sakyti. Jų trumpos rolės ne
leido joms pasirodyti. Reikia 
tikėtis, kad jos kada nors pa
sirodys, kaip scenos gėlės, o 
vienų iš jų p-lė A. Freitikai
tė' jau kartų "Vakariennučio" 
lošime pasirodė kopuikiausia 
ir visus užinteresavo. 

Tebūva padėka Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 2-tram 
skyriui už surengimų tokio 
puikaus koncerto ir Šv. Kazi
miero Seserims, kurios pastebė 
jusios sav0 mokinėse kokius 
nors gabtmus, juos remia, la
vina ir teikia visuomenei do
vaną. ^ 

V. K. 

JI 

TVIRTAS KAIP 

Tūkstančiai žmonių 
tą salto apie 

IŠ TOW OF LAKE. 
0 

Čia susituokė visiems gerai 
žinomas Jonas P, Parkauskas 
su p-lė Ona Venckaite. 

Sutuoktuvės buvo ned., geg. 
23 d. šv. Kryžiaus bažnvčio-
JO. ; 

Pokilis; buvo pas jaunave
dės' tėvus, p. Venckus, 4525 
So. WTood gat. Jonas P. Par
kauskas nemažai yra pasidar
bavę / tarp v vietos lietuvių. 
Priklauso prie žymiausių vie-

Peoples Stock Yards State Bank į 
Kampas 47th ir Ashland Avenue • 

tos organizacijų, k. t. Vyčių, 
sas skamba skardžiai, aiškiai, I Teatrališko Kliubo "Lietu-

ARTINASI MUSIŲ LAIKO 
TARPIS. 

Iš sveikumo departamento pa
sirodo perspėjimai. 

Iš Chicagos sveikumo de
partamento paskelbta, kad at
eina musių platinimosi ir 
siautimo laikotarpis. 

Todėl iškalno perspėjami 
gyventojai, kad visuose nxmų 
languose butų sudėti vieliniai 
sieteliai, kad kiefyienam žing
snyj musios butų naikinamos. 

Nes jos naikina žmones, iš-
nešiodamos visur įvairiausi n 
ligų perus. 

Nežinomi piktadariai per lan
gus šaudę. 

CUKRAUS KLAUSIME. 

Chicagos miesto tarybn tu
ri paskyrusi komitetų, ku
riam pavesta darbuoties pa
piginti mieste žmonėms pra
gyvenimą. 
To komiteto pirmininkas, al-

dermanas Adamowski, pakėlė 
klausimą reikale cukraus. 

J is tvirtina, kad Chicogon 
kasdien atvežama didelė k*'e-
kvbė cukraus. Bet niekam ne-
žinoma, kur tas visas cuk
rus dedamas, kam jis suvar
tojamas, jei žmonės jo ;: 'ga
li gauti. 

J is reikalauja, kad miesto 
taryba jo vedamam komi te 
tui paskirtų reikalingą sumą 
pinigų, tuomet komitetas (iio-
jaus patvarkytų čia atveža
mų cukrų. 

Praeitą sekmadienį ryt? ir 
vakare nežinomi piktadariai 
kelis kartus per langus v rvė 
i valstijinio prokuroro Hoyno 
rezidenciją, 5136 Blaekstone 
ave. Kaip pirmu, ' ta ip antru 
kartu paleistos kulipkos su
daužė langų stiklus ir įsmego 
viduj juenon. Viena kulipka 
sutraškino net veidrodį kam
baryj, kuriam tuo metu buvo 
prokuroro 15 metų sunūs. 
Francis J . Hovne. 

Paties prokuroro vakare 
nebuvo namie, kuomet ai aau-
jintas šaudymas. 

Prokuroras tvirtina, kad jau 
kelinta savaitė jis apturįs grn 
mojančius laiškus. Bet į ta 
neatkreipiąs domos. Mana*, 
jog tai nesveiko proto žmo
nių darbas. 

Bet dabar įsitikina, jog is-
tiknijų jam grumojama. 

Detektivai ėmė darbuoties. 
Spėjama, kad tai bus darbas 
kalėjime uždarytų darbiniu!:] 
unijų vadų draugų. 
Griunojaučių laiškų gauną ir 

kiti prokuroro štabo advoka
tai. 

'•• 

3 ŽUVO, 5 SUŽEISTA. 

GAISRAS ARMOURO 
SKERDYKLOSE'. 

Praeitą sekmadienį CĮL'ea-
goje po automobilių ratais 2 
vaiku ir viena moteriške žuvo. 
5 žmonės sužeista. 

Šįmet Chiaagoje nuo auto
mobilių žuvo jau 132 žmogų. 

• Užpraeitii naktį Armouro 
skerdyklose siautė didelis gai-

i s r a s . A p i e 1 0 0 t u k s t a n ė i . j d o -

lieriu nuostolių padaryta. 
Vienas didelis trobesys su
naikintas. 

SUSIKIRTIMAI TURKŲ SU 
GRAIKAIS. 

Atėnai, ge& 25. — Odinish 
apylinkėse, Mažojoj Azijoj, 
s t i p r i o s t u r k ų s p ė k o s p a ė m ė 
graikų pozicijas. Bet graikai 
kontratakomis atsiėmė pra
rastas vietas. 

WESTPULLMANIEČIAI! 

P £ T R A T ! i FABIJONAS 

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

R E A L E S T A T E - I N S J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
ut Parduoda Laivokortvs 

N O T A R I J I . Š A S 
3249 %o Halsted Street. Cmcago lltinou 

T t L t P r l O N E BOULEVARD 611 

Atkreipiame Jūsų atydų, 
kad pas Jus dienraštį " Drau
gų' ' atstovauja p. M. Kiupe-
lis 12115 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti r Draugų", taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį. 

paklnsnas jo valdytojui. Bai
gia j i s ; publika nori da jo 
klausyti, šaukia atgal. J į s grį
žta ir daduoda pluoštelį ma
lonumo. Po jo orkestrą atlik
dama Betboveno "tra-ta-ta, M 

kaip paaiškino vedėjas, au
gino, didino gražių jausmų 
puokštę. 

Štai išeina solistas — smui-
korius David Polackoff, jau
nas da vaikinukas. Iš judėji
mų matyti, kad nervuotas, 
greito budo; jo taisymasis prie 
savo užduoties neišrodė artis
tiškas, net nekurie iš publikos 
(nors tai netiko) nusijuokė. 
Bet juokai nulėkė toli nuo 
kiekvieno, kada jis pradėjo 
smuikuoti. J o rankose smui
ką, rodos, ne griežia, bet kal
bėjo. Visi nustebo. Smuiko-
riaus artizmas pagavo visu 
širdis. Klausė visi ir norėjo 
klausyti. Jam užbaigus, šau
kė jį publika kartoti, bet pa
ilsęs artistas jau negrįžo. Bus 
iš jo, turbūt, kas nor s nepap
rasto. 

Galop, orkestrą užbaigė sa
vo dalį. Dėkinga publika pa
lydėjo vedėjų ir bendrininkus 
gausin delnų plojimu ir nuo-
V • *1 V * V • 

sirdziu acm, 
Syphonijos Orkestrą davė 

mums puikią dailės lekcijų. 
Reikia būti už tai jai dėkin
giems. Ji gal paragins nevie
na labjau branginti dailę ir 
uoliai remti savo tautiečius 
artistus, kurie kovodami su 
vargu ir neturtu, nors turėda
mi daug dailės turto savyje, 
negali jo parodyti, negali juo 
tvirtinti ir mųs dvasių. 

Prasidėjo antroji programo 
dalis — perstatymas — "Smil-
ėių Laikrodis.fy 

Čion pasirodė publikai, jau 
gerai žinomos artistes, pane
lės O. Vilkiutė ir J . Urbiutė. 
Apie jųs negaliu kų rašyti, 
jos jau aprašytos nekarta. 
Jos puikiai savo užduotį at
likdavo visuomet ir dabar at
liko kogeriausia. Tik reikia 
joms linkėti, kad nepasiten
kintų tuo, kų gali, bet kad 
žengtų toj srityje vis tolyn, 
kad lietuviško teatro vertę ir 
garbę pakeltų ir kad maitintų 
publikų tikro artizmo gėlėmis. 
Nuo jų to galime sulaukti, nes 
matyti, kad gerų norų ir ener
gijos joms netrūksta, matyt, 
kad joms rupi lietuviškoji vi
suomenė ir jos su pasišventi
mu del jos dirba. 

yy va,' S. A. L. Kareivių 1-mos 
kuopos ir kitų. 

Susitvėrus L. L. P. Bendrai 
stočiai, buvo išrinktas jos raš
tininku, kur iki šiol gerai dar
buojasi. 

Taipgi yra raštininku Stock 
Yardų Unijos 257 lietuvių sky
riaus. 

P-lė Venckaite taipgi" vi
siems yra žinoma kaip veikli 
lietuvaitė. Priklauso prie vie
tos Šv. Cecilijos giedorių drau 
gijos, S. A. L. Moterų Sųjun-
gos ir kitose draugijose. 

Jaunai porelei, linkėtina pa
sisekimo jų naujame gyveni
me, taipgi ir toliaus darbuo
ties visuomenės dirvoje. 

Justinas. 

v v 
Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos 

• * 

Ji yra State Bank po kontrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos 
Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolieriu. 

Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taip sakant "vyrai sto

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

rimu. 

Šių vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonų Dolieriu. 

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

savo pinigus pasidėję šiame Banke. 
™™ . V II* 

PRANEŠIMAS, 
PRANEŠIMAS. 

Liet. R. —K. Amer. Labd. 
Sagos Centro, po Šv. Antano 
globa, mėnesinis susirinkimas 
bus seredoi, gegužės 26 d., 
1920 m., 7:30 vai. vakare, Die
vo Apveizdos parapijos svetai
nėje, prie Union ir 18tos gat
vės, Chicagoj. 

Kuopų atstovai malonėkite 
skaitlingai at lankyt i . 

Valdyba. 

ROSELAND, ILL. 

Lietuvos Vyčių 8tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas bu s u-
tarninke, geg. 25 d., 7 vai. 
Būtinai visi atsilankykite, nes 
turime svarstymui labai svar
bių reikalų. Neužmirškite ir 
naujų narių atsivesti. 

Pirmininkas, J. R. 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖ, 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 
, T. Grigaliūnas, pirm., 1437 So 

llth St., 
Jurgis Bataitis, vice-pirm., 1428 

So. l l th St., 
Aug. Juknialis, fin. raSt., 1626 

New Jersey ave., 
Prot. sekr. Kazimieras Smai-

džiunas, 1017 Swifts Ave. 
Ižd. Antanas Čižauc^as, 1318 

New York Ave. 
Kasos glob. Kazimieras Lukšis 

ir Jonas Jočis: 
Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antra 

nedėldienį mėnesio. 

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

LABAI PIGIAI, 
Turime parduoti' sekančius 

Namus. 
4512 S. Hermitage ave. medinio 
namas, Karčema sale, ir ketnreS 
pagyvenimai Preke $7.000. ' 
M virinis namas 4346 S. Wood St. 
šešių pagyvenimu už $8,200. 
5012 S. Morgan St. medinis dviejų 
pagyvenimu už $2,700. 
8127 Kerfoot ave. medinis dviejų 
pagyvenimu, su septiniasdešimtys 
pėdtj pločio kampines žemes, už 
$4,200. 
927 W. 54th St. medinis, storelis 
ir penkių flatas už $3,200. 
1708 W. 47th St. dviejų flatu, ant 
biznavos gatves už $8,000. 

Ir daugybes mūriniu namu gra
žios apygardose kreipkitės pas: 

ZOLP & BARČUS 
4547 S. Hermitage Av, Chicago 

Tel. Yards 145 

• ^ a ę * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * I Telephone: Yards 6492 

Resld. 9SS So. Ashland B1T. Chicago 
Telefoną* Haymarket 8644 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytoja* Ir chirurgas 

Spedja l l s tas Moterišku. Vyriška 
Valku ir visu chronišku Ilgu 

Ofisas: SS54 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9«98 

VALANDAS: 10—11 ryto %—S po 
pietą 7—8 vak. Medėliomis 1 0 — i * d. 

Tel. Drover 7t4> 

Dr. p. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: su o 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4718 SO. A S H L A N D A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

i 

DR. S . MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vtet% 

8258 So. Halsted Str. 
Ant Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Yards 2S44 

1 

AKUsERKA 
A. SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių l igose; rū
pestingai prižiū
riu l igonę ir kūdi
kį laike ligos. 

3255 So. Hals ted St., Chicago, IU. 

J.P.WAITCHES ^ 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVES ADVOKATAS 
4548 8. WOOD STRKET 

726 W. 18th STRKKT 
CHICAGO. 

McKJnley 4320 

• R 

" DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, III. 

SPECIJALISTAS 
l Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkė lė savo ofisą po n u m . 

4729'S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, moterų ir vy
ru ligų. 

Valandos nuo %0 iki 12 išryto; nuo \ 
2 fki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėl iomis 10 iki 1. 

f 
Telefonas Drcxel 2880 

« « ' * » • • » * • » » « • • • • • • » ! ! 

™ » 

m 
Dr. L L MAKARAS 

Lietuvi* Gydytojas Ir Chirurgas 
Roeelande: 1S94M 8*. Mlchlraa Ar*. 

T«lef*iUM* Pu 11 man S4S b* " • " • ! • SIS* 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Kctrcrc* vakake no* 5:30 Iki 7:00 
T«1*(WM Ymrčm t n. 

% 

ron YOUR STOHACH S SML 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NTC. Prašalina visus n e s m a g u m u s 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
k ia pamėgint i vieną. Parduodama 
pas> visus aptlekorius. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas štampas 

Ketver ta i s ir Subatomla 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materljolai, valkams draon 
žiai, š lebės ir jakatės . 

DR. J. SHIN6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

K a m p . 49 Gourt 
Res . 1230 W. 49 Avenoe 

Telefonas Cicero S65C 
Ofiso Cicero 49 

KATiRAMK LIKTU VlfiKAJ 

- » 

j [ » » » » » » « » » i 

Pluksnos 

79c 
Pluksnos 
79c 

5 • į V. W. RUTKAUSKAS į 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty J: 

PLUNtSNOS. * 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f 

• • I I I • I • 

• • 
29 South La Salle Street j 

Rambaris 824 | 
TeL Central t l t O 

Vakarais, 812 W. 33 St 
TeL Yards 4581 

S 
• • • 


