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Unga rijos Atstovai Pasirašė 
po Taikos Sutartimi 

Rengiau f ^ i ^ ų Ko»-
ferencija su Krassinu i 

BUS SUMAŽINTA MEKSI 
KOS ARMIJA. 

PROTESTAI TRAKIJOS 
KLAUSIME. 

•f 
Villa išnaurj'O ima veikti. 

UNGARIJA PATVIRTINO 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Sutiko su padėtomis jai sąly
gomis. 

ANGLIJA STATO SĄLYGAS 
BOLŠEVIKAMS. 

VersaiUes, Prancūzija, birž. 
5. — C'ia Grand Trianon rū
muose vakar parašais patvir
tinta talkininku padaryta tai
kos sutartis su Ungarija. 

Iš pažymėtinių žmonių pasi
rašymo motu buvo: Prancūzi
jos ministerių pirmininkas 
Millerand, Suv. Valstijų am
basadorius AYatlace, Anglijos 
ambasadorius Derby ir Grai
kijos karalius Aleksandras. 

Ungarijos atstovus pasira
usyti pakvietė ministerių pir
mininkas Millerand. 

Tuo metu, anot depešų, 1 fu
ga rijos sostinėje Budapešte 
buto pakeltos riaušės. Pakelta 
protestai prieš aštrias taikos 
sąlygos. 

Kitaip konferencija nebusianti 
gulima. 

BOLŠEVIKAI PAKILĘ 
NAUJON OFENSYVON. 

Atimta nuo lenkų visa eilė 
pozicijų. 

Londonas, birž. 5.— Iš Mas
kvos pranešta, kad bolševiku 
armijos pakėlusios naują o-
l'ensyvą prieš lenkus visu plo
tu tarpe upių Pripet ir Dnie
pro. 

Pareiškiama, kad tam plote 
visos lenkų pozicijos kaip su 
šluota nušluotos. 

Bolševikai prie* lenkus tani 
0 

ruožte pavartoja 16,000 raita-
rijos ir kelias divizijas pėsti
ninkų. 

Lenkai atblokšti linijon nuo 
Braclaw ligi Bielaja Cierkov. 
Bet bolševikų puolimas dar 
nesulaikytas. I r jie pažangiuo-
ja. 

Matyt, čia paminėtam plo
te lenkų armija buvo pri
versta betvarkiai bėgti, a-
pie ką vakar buvo pranešta 
depešojo iš Copenbageno. 

Londonas, birž. 5. — Ligšiol 
Rusijos bolševikų valdžios at
stovas Krassin turi konferen
cijų su pavieniais Anglijos 
valdininkais. 

Bet rengiama konferencija 
Krassinui su visų talkininkų 
viešpatijų atstovais. Tik neži
nia, kaip vaikiai įvyks toji 
konferencija. 

Anglija deda sąlygas. 
Talkininkų atstovų su Rusi

jos sovietų valdžios atstovu 
Krassinu tarybos prekybos 
klausime dar nepradėtos. 

Taip parlamente čia prane
šė ministerių pirmininkas Lio-
yd (ieorge. 

Tolinus ministerių pirminin
kas pareiškė, jog Anglija lau
kianti nuo sovietų valdžias 
u,varant i jos, kad konferencijos 
metu bolševikai nepaliestu 
Anglijos reikalų nei Rytuose, 
nei namie. 

Lr pirm tarybas pradedant 
bolševikai turi gvarantuoti 
paliuosuoti iš nelaisvės visus 
anglus civilius Jr karinius 

Washington, birž. 5. — Iš 
Meksikos sostinės gauta žinių, 
jog patariant geji. Obregonui, 
imta darbuoties sumažinti 
Meksikos nuolatine armiją. Vi
sa armija, sakoma, busianti 
perorganizuota ir perpus su
mažinta. 

Naujoji Meksikos valdžia, 
be kitko, darbuojasi suorgani
zuoti visoj šalyj policiją, ko
kios ligšiol kaipir nebuvo. 

Sakoma, į policijos viršinin
kus buvęs pakviestas žinomas 
trukšmadaris Villa. Bet tasai 
atsisakę*. Villa, girdi, noris 
pasitraukti privatinin gyveni
mam Bet pirm to jis reikalau
jąs visiems esantiems jo gau
jose žmonėms pilnos amnis-
tijos ir laisvės. • ^ 

Iš EI Paso pranešta, kad Vi
lla su savo gaujomis užpuolęs 
miestelį Parral, > Chihuahua 
valstijoj. -Bet tos žinios, apie 
užpuolimą nepatvirtintos. 

Meksikos ižde esama 2,400, 
000 pesų deficito. Apie tai pra
nešęs iždo ministeris gen. Sal-
vador Al va ra d o. 

Nejanku darosi talkininkams. 

Sofia, Bulgarija, birz.'4. (su
vėlinta). — Čia įvyko viena 
ii* didžiausių, kokią kur teko 
matyti, manifestacijų. Tai 
smarkus protestas prieš Grai
kiją, kuri, leidžiant talkinin
kams, pasirengė užimti Tra
kiją, Turkijai priklausančią 
teritoriją Balkanuose. 

Milžiniškam *ėjime miesto 

eiti ir duoti reikalingą prie
glaudą persekiojamiems žmo
nėms, gi ypač saviesiems 
nelaimingiems bulgarams. 

Gyventojai palieka savo na
mus, apsėtus.laukus ir kt(one 
visą mantą, bi tik nepatekti 
graikų vergijon. Toje žmonių 
pakilimo vilnyje baisus daik
tai dedasi. Vargas, ašaros, siel 
vartai. Jie nežino net supra
timo, už ką jie taip skaudžiai 
baudžiami. 

Iš rytinės Trakijos mažai 
žmonių iškeliauja. Anie yra 

pasi-

Prancūzai Teis Nuosavus 
Bolševikus 

BUS TEISIAMI PRANCUZI-Į juos liudininkus ir patvarko 
JOS BOLŠEVIKAI. 

Jie yra trys; suimti streiko 
, metu. 

gatvėmis dalyvavo dešimtys 
tūkstančių žmonių. Pirmiausia! nusprendę su ginklais 
ėjo 1,000 pabėgėlių iš Traki- j priešinti graikams. Nusprendę 
jos. Paskui sekė Makedonijos j žūti irž savo šalį. 
ir Dobrogeano skaitlingos Patsai Adriahopolio komen-
brolijos. Toliaus universitetų dantas Jofar Tayar tvirtina, 
profesorai, studentai ir kitos kad gvaikai tik tuomet galė

sią ineiti tan miestan, kuomet 
jis pats žųsiąs. 

Ką laimė graikai. 
Talkininkų padaryta taikos 

sutartis su Turkija Trakiją 
paveda Graikijai. Bot ar šitai 

žmones. 

Sukeliauja atstovai. 
i 

Konferencijon su Krassinu 
jau atkeliavo Prancūzijos ir 
Italijos atstovai. « 

Suv. Valstijos taippat turės 
atstovą. Bet jis nebus ofici-
jalis. Tik pašalinis tėmyto-
jas. 

Llpyd George paklaustas a-
pie Krassino praeitį pasakė, 
jis nemanąs, kad Krassin bu
tų vokietis. Bet jis buvęs li
ras laikas surištas su vokiš
ka elektros firma. 

UŽGINAMAS BOLŠEVIKŲ 
INĖJIMAS THERANAN. 

300.000 gyventojų pasveikinę 
šachą. 

191V M. SLAKERIAI YRA 
LIUOSI. 

PASKIRTA ANTRACITINĖ 
TARYBA. 

I 

Washington, birž. S, —« Pre
zidentas AVilsonas paskyrė ta
rybą iš trijų žmonių, kuriai 
pavesta sutaikinti angleka-
sius su kietųjų (antracito) 
anglekasyklų kompanijomis. 

Taryba nustatys darbiniu-
kams prigulinčią užmokestį. 

217,190 VYRŲ S. V. AR
MIJOJE. 

Washington, birž. 5. — Ka
rės departamentas paskelbė, 
kad šiandie Suv. Valstijų ar
mijoje yra 217,190 vyrų. Ta
me skaitliuje yra 15,854 ofi-
cierai. 

Washington, birž. 5.— Kas 
iš jaunimo 1917-metais vyriau
sybei reikalaujant neužsiregis
travo, arba kas užsiregistra
vęs šaukiamas neatėjo " į dra-
fto boardus," su šiandie ta
sai yra paliuosuotas nuo at
sakomybės. Vyriausybė prie 
tokių jau nesikabins. Nes kon
gresas atsisakė prailginti lai
ką * tuos slackerius gaudyti ir 
bausti 

Londonas, birž. 5. — C'ia 
Persijos valdininkai paskelbė, 
kad vakar buvus paskelbta ne
teisinga žinia, buk rusų bol
ševikų kariuomenė inėjusi 
Persijos sostinėn Teheranan. 

Iš Teherano vakar gauta o-
ficijalių žinių i t anose nebu
vo paminėta apie ką panašaus. 
Bolševikų kariuomenė kol-kas 
neapleidžianti Kaspijos jūrių 
pakraščių. 

Persijos užrubežinių reika
lų ministeris, kurs yra Londo
ne, taippat prirodė, kad žinios 
apie bolševikų veikimą Tehe
rane neteisingos. 

< J is sako, tomis dienomis 
Persijos šachas sugryžęs Te
heranan. Jį ten pasveikinę 
300,000 gyventojų. 

Reiškia, persai visai nepa-
linkę prie bolsevifti ir Persi
jai nuo bolševikų nėra, pavo
jaus." 

[vainos organizacijos. 
Paskiausia ėjo anglu, pran

cūzų, italų ir ispanų atstovai. 
Nebuvo atstovaujami ameri
konai. % 

Kalbos buvo sakomas ruimiil
gesniuose mies. skersgatviuse. 
Žmonių minios buvo sustoju
sios priešais seną Amerikos 
pasiuntinystę. Pakelta kuodi-
džiausi šauksmai. Bet iš to 
trobesio niekas nepasirodė. 

Mieste ir apylinkėse buvo 
sutraukta daug kariuomenės. 
Nes tikėtasi sumišimu ir riau-
šių, kuomet žmonės baisiai lai
vo inirtę prieš graikus. Te-
čiaus Viena policija sugebėjo 
patvarkyti minias. 

Bulgarų ~gen. Va/ov, kurs 
kituomet su savo armija buvo 
paėmus nuo turką Adrianopo-
lį, buvo priverstas pakalbėki 
j minias. J i s tad kalbėjo nuo 
ftv. Aleksandro cerkvės prie
angio. 

Gyventojai apleidžia Trakiją. 
Graikija jau siunčia savo 

kariuomenę Trakijon. Pasek
mėje daugelis bulgarų ir tur
kų gyventojų su šeimynomis 
bėga iš ten ant Bulgarijos. 

Bulgarijos vyriausybė savo 
parubežinei sargybai įsakė ne
sulaikyti ir netrukdyti pabė
gėlių. Broliškai su jais apsi- tai atsakys! 

teks pasidžiaugti ta teritori- ^ ^ s o c i j a l i s t ų ] a i k r a Sčio r tv 
ja? 

Paryžius, birž, 5. — Kuo
met Anglijos vyriausybės ats
tovai Londone tariasi su Ru
sijos bolševikų valdžros atsto
vu Krassinu apie atnaujinimą 
santikių ir kitokais reikalais, 
Prancūzijos vyriausybė pat
raukia teisman tris bolševikus, 
kurie turėjo artimus ryšius su 
Leninu ir suokalbiavo prieš 
prancūzų vyriausybę. ' 

Tie trys bolševikai suareš
tuoti čia generalio streiko me
tu. Jie yra : Leriot, radikalis 
socijalistų partijos vadas; Ma-

Prieš graikus suorganizuota 
armija iš liuosanorių trakie
čiu, daugiausia bulgaru ir tur
kų, šita armija neskaitlinga 
ir jos kokybė abejotina. 

Bet prieš graikus,jau pra
deda veikti organizuoti gy
ventoją būriai, katrie išpasa 
lų užpuldinės graikus. Tie' bu

driai jau sudeginę daug sodžių, 
buvusių apgyventi graikų. Jie 
veikiai ims daryti daug vargo 
ir paČiaj graiku kariuomenei. 
Su tais būriais graikai nelai
mės kovos ir grajkų kariuo
menė susilauks pragaišties. 

Trakijoje yra ir turkų re-
gulerės kariuomenės. Toji kol-
kas stovi pašaliai. Sakoma, j * 
pakils prieš graikus, kuomet 
šitie ims panaudoti bausminius 
būrius prieš pakilusius gy
ventojus. ,Ji pakils prieš vy> 
riausias graikų spėkas. 

Pasekmėje Balkanuose užsi-
plieks nauja karė. Ir kas už 

daktorius; ir Boris' Souvorin, 
Lenino agentas, paeinąs iš 
Rusijos; 

Pirmuoju du yra Prancu-
rijoj užaugusiu. Gi Souvorin 
atkeliavęs iš Rusijos. 

Visi trys yra didžiai pavo
jingi šalai. Jie bus teisiami už 

medžiagą juos apkaltinti. 
Kuomet leriot buvo areš-

tuotas, jo pagyvenime atlik
ta krata ir surasta svarbių 
dokumentų. IŠ tų dokumentų 
teisybės departamentas patv-
rė du daiktu: 

1. Radikalai turėjo darbuo
ties, kad nuolatiniam nesuti
kime palaikyti buržujus sų 
darbininkais.^ 

2. Intikinti žmonių minias 
pagrobti savo rankosna šalies 
valdžią ir tuojaus įsteigti pro-
letarijato diktatūrą. % 

Tuodu žygiu jau buvo pra
dėtu radikalų. Bet vyriausy
bės agentai staiga sučii 
tuos stambiausius vadus 
sukonevelkė visą tą suok; 

Leriot ir Lenin. 
Leriot skaitosi vyriausias 

prancūzų bolševikų vadas. Vy
riausybė turi prirodymų, kad 
jis yra buvęs nuolatiniam su
sinėsime su Rusijos bolševikų 
vadu Leninu." Jo pagyvenime 
atrasta jam rašytų Lenino Ud-

"suokalbiavima prieš vidujinę i Skų su reikalingais nurody-
valstijos tvarką." mais. B ^ t o- atrastos kopijos 

paties Lerioto laišku, pasiųs-
Parenkami Undininkal įų L e n h l u L 

Nežinia, kuomet prasidės Iš tų laiškų patirta, jog bol-
jiems byla, nes teisybės de-j ševikų" vadai b u v o . rengę vi-
partamentas paranki o ja prieš i satiną Europoje revoliuciją. 

Prancūzai Padaro Armisticiją 
su Turkais 

PRANCŪZAI NUSILEIDŽIA 
TURKAMS. 

Matyt, prancūzai apleis 
Ciliciją. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
Ctpyngftt, 

REZIGNAVO VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTO PASEKT-

RETORIUS. 

Prezidentas patvirtino rezig-
navimą. 

SNINGA ANT P E N Ė T O S 
MARSO. 

Cambridge, Mass., birž. 5. — 
Harvardo kolegijos observa
torija gavo žinių nuo profe
soriaus Piekering, iš Jamai-
ca, jog ant planetos Marso 
prasidėjęs ruduo ir pasirodęs 
ten pirmutinis sniegas. 

Washingtoų, birž. 5.— Iš 
užimamos vietos pasitraukė 
valstybės departamento pa-
sekretorius Polk. Jo pasitrau
kimą patvirtino prezidentas 
VVilsonas. 

Jo pasitraukimas, sakoma, 
surištas su sumenkėjusią svei
kata. 

Reiškia, šįmet iš to depar
tamento pasitraukė trečias 
augštas valdininkas. • 

Polk . paminėtam departa
mente ̂ ištarnavo pradėjus 1915 
metais. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO^ ŽENKLELIUS (W.S.a). 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
,— Klausyk, ponia, mano sveiko patarimo, neduok taisyti 
tų trijų porų čeverykų vaikams. Jie neverti nei sulūžusio 
auksina. j • 

Konstantinnopolis, birž. 5.— 
Turkų nacijonalistų vadas 
Mustapba Kernai paša padarė 
armisticiją su prancūzais 20-
čiai dienų. Armisticiją ėmė 
veikti pradėjus gegužės 30 d. 

Armisticiją paliečia Ciliciją, 
Turkijos provinciją, kur pran
cūzai buvo manę apsigyventi 
paimant tą teritoriją savo 
globon. 

Svarjius turkų laimėjimas. 

Padarius paminėtą armisti
ciją, čia tuojaus apturėta ži
nių, kad prancūzai nusprendę 
apleisti tą, turkų teritoriją. 

Nors tos žinios oficijaliai 
nepatvirtinamos, bet nėra pa
mato netikėti joms. Nes pran
cūzai pamatė, jog nelengva y-
Ta kauties su skaitlingąja tur
kų armija. Prancūzai įsitikino, 
kad kova vargiai gali duoti 
kokių nors geistinų pasekmių. 

Matyt, prancūzai ištrauks 
savo kariuomenę iš Cilicijos ir 

tas spėkas pakreips į Siriją, 
prieš arabus, katrie neblogiau 
už turkus gina savo teritori
jas. 

Palengvinta amerikonams. 

Armisticijos padarymas ir
gi oficijaliai čia nepaskelbta*. 
Bet tai, sakoma, yra įvykęs 
neužginčijamas faktas. 

f Ir jei taip, tad Amerikos 
pašelpbs teikimo darbininkams 
duos progos iš Cilicijos išsi
kraustyti be jokių trukdymų. 
Nes pirmiau nebuvo galima 
tas padaryti. I r buvo pavo
jaus papulti mūšių -sukuriu. 

\ Washington, birž. 5. — Se
natorius Smitli iš (leorgia val
stijos, demokratas, vakar se
natui indavė bilių, kuriuo pfe 
siųloma Suv. Valstijų prezi
dentui sumažinti metinę algą. 
nuo 75 ligi 50 tūkstančių do-
Jierių ir padėti šalies konstitu 
cijoje priedą, kad prezidentas 
butų renkamas 6 ? metams ir 
tik vienam terminui. ._^ 

TALKININKAI KONTRO 
LIUOS AUSTRIJOS FI

NANSUS. 

Paryžius, birž. b*. — Talki
ninkai Austrijai davė ir duo
da kreditan maisto ir visokių 
daiktų. I r išsiderėjo jie vesti 
finansinius Austrijos reikalus. 

PINIGŲ KURSAS. 
Sveiimų viešpatijų pinigų 

tė mainant nemažiau $25,000 Dir
želio 4 d. buvo tokia sulig Mer-
chant8 Loan & Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.91 
Lietuvos 100 auksinų 2.50 
Vokietijos 100 markių 2.50 
Lenkijos 100 markių G7 
Prancūzijos už 1 dolierį 13 fr. 00 
Šveicarijos už 1 dolierį 5 fr. 45 
Italijos už 1 dol. 16 1. 95 

i 



D R A U G A S Sfil 
Pirmadienis, birželis * 31*-O 

L I E T U V I Ų KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

| "DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyrus nedėldienlus. 

PREJfUMER.VTOg KAUTA r 
CHICAGOJ m ržsiEinrjE: 

Metams 9*.<H> 
Puse i Metą ...........MV. *•&© 

8TJV. VALST. 
M e t a m s f 5.00 
Puse i Metą S.00 

P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

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

Telefonas McKinley 6114 

Prie Socijalistų 
rrogramo. 

Ketvirtasis šiemetinės soci
jalistų konvencijos punktas 
sako: The soeialist įtarty does 
not interfere with the institn-
tion olf the family. Tat reiš
kia: "Socijalistų. Parti ja ne
kliudo šeimyninės tvarkos." 
Kitaip sakant, socijalistų par
tija Amerikoje nekovoja su ta 
visuomenės tvarka, kurios pa
mate v ra šeimyna, arba vvro 
ir moteries pastovus sugyve
nimas auklėjantis judviejų 
bendrus vaikus. 

Paprastai partijos nesigiria 
tuomi ko jos nedaro, o 'vei
kiau kreipia domą į tą k$ da
ro arba žada padaryti. Tečiau 
socijalistų partija protingai 
apsėjo paskelbdama, „ jog ne
užkabina šeimyninės visuome
nės tvarkos. Socijalistiškam 
bolševizmui Įsigalėjus Rusijoje 
daugelis amerikiečių šnekėjo, 
kad Rusijoje tapo panaikinta 
šeimyna. Laikraščiai po kelis 
kartus buvo rašę, kad Rusijo
je tai vienur, tai kitur (Jare-
slavliuje, Saratove) jaunos 
moterys ir merginos tapo na-
eijonalizuotos. 

(Jai tos žinios ir buvo pra-
manvtos, bet amerikiečiai 

sj 

jomis tikėjo, ypač tie, kurie 
buvo skaitę soeijalisto Bebe-
Tio knygų "Die F r a u " »(Mo-
teriškė). 

Moterystėje pasižadėjimas 
valdo protų, o protas valdo 
lyties geismus. Bebelis labai 
iškalbingai kovoja su visu kas 
šiek tiek valdo lyties geismus 
žmoguje. Todėl kas Bebelio 
knygų skaitė, tas jautė ir ma
tė, jog moterystė joje naiki
nama visai. Moterystės vietų 
užima taip vadinamoji laisvo
ji meilė. Kadangi Bebelis ra
šo, kad tiktai laisvosios meilės 
tvarka tėra galima\>ocijalistų 
viešpatijoje, todėl žinantieji 
Bebelio nuomones žmonės ti
ki visoms šnekoms, kad soci-
jalizme šeimyna nyksta. Su 
kuo kam užeina kada noras,su 
tuo tas tuomet išpildo savo 
lyties geismus. Tokiu būdu 
niekas niekada nežino kas vra 
keno tėvas. Tokiu būdu nėra 
šeimynos. 

Chicagoje tapo atspausdin
ti žodžiai: " N o statė, for pat-
riotism i s a curse. No family, 
t'or love is f ree" (Nebus vieš
patijos, nes patrijotizmas yra 
prakeiktas, nebus šeimynos, 
nes meilė yra liuosa). Engels 
moterystę lygino prostitucijai 
ir tokiu būdu griovė šeimynų. 
(Tų darė nedorame ir tenden-
tiniame veikale, vadinamam*' 
"Šeimynos Pradžia ." (Der 
Ursprung der Familie. des 
Privateigentums und des 

Staats 1884 m.). Tą veikalų 
Engels sustatė ir sudarė iš 
Markso betvarkėje paliktų už
rašų. 

Šitų pažiūrų atmeta nuo sa
vęs Amerikos socijalistai 1920 
m.. J ie jos nepapeikia. J ie jps 
klaidingumo nepažymi, bet jie 
žada Bebelio pažiūros nevy
kinti. 

Todėl kaikurie laikraščiai 
šiemetinę socijalistų konven
cijų NeF Yorke pavadino 
konservatyve. Socijalistai kon 
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servatyvus dažniausiai vadina priešintųsi. 
atžagareiviais. Jau trisdešimt 
metų kaip Bebelis parašė "Die 
F r a u " . Bernai n vdamas visuo-
menę jis buvo toli nuėjęs. Nuo 
jo pažiūrų New Yorkinė soči 
jalistų konvencija grįžo atgal 
prie senovės. I r gerai pada
rė; nes BebePis klydo. 

Užmokestis už Dvarų Žemę. 
Viešpatijos valdžia turi tei

sės atimti nuo asmenų jų nuo
savybę, kuomet to reikia aiš
kiems ir svambiems visuome
nės tikslams. J a u seniau visų 
pripažinta yra, kad laukuose 
galima pertiesti geležinkelį per 
žmogaus dirvas nors jis to ne
norėtų, kad miestuose galima 
nugriauti namus platinant gat
vę, nors savininkas griežtai 

Lenkų Okupacija 
Lietuvoje. 

Tar}) tų sųlygų, kurias len
kai stato žadėdami atsitrauk
ti iš Vilniaus, ir kurių mes ne
žinome, gali būti reikalavimas 
atlyginti už bolševikų išvary
mų iš Vilniaus. 

Tokis reikalavimas gali iš
eiti vien iš , jie^os, bet ne i*š 
teikės. Lietuviai nekvietė len
kų varyti bolševikus iš Vil
niaus. Kaip išvarėme bolševi
kus iš Šiaulių, iš Panevėžio ir 
kitur, taip būtume iškrapštę ir 
iš Vilniaus. Seinuose nebuvo 
bolševikų, kuomet lenkai užė
mė tų miestų. 

Lietuviai turėtų teisės rei
kalauti iš lenkų, kad atlygintų 
Lietuvai už kų naudojosi ge
ležinkeliu nuo Gardyno iki 
Dvinskui, už kų valdė dide
lius Lietuvos plotus ilgiau ne-
i*u ištisus metus. Todėl negalh 
būti nei kalbos apie tai, kad 
Lietuva duotu kokį nors atly
ginimų lenkams už išvarymų 
bolševikų iš Vilniaus. 

Jei lenkai nebūtų buvę per
daug gudrus, tai jie butų Vil
nių atidavę Lietuvai kaip tik 
bolševikai išsikraustė. Tada 
Lenkija butų turėjusi; teisę 
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reikalauti atlyginimo. Kadan
gi Lenkija mintijo amžinai pa
silikti Vilnių sau, kadangi jo 
neatidavė daugiau negu ištisus 
metus, kadangi lenkai nesi
drovėjo išveržti miestus ir vie 
tas esančius Lietuvos valdžio
je, tai tie apsėjimai panaiki
no paskutinį šešėlį teisės rei
kalauti atlyginimo, jei tokis 
šešėlis butu buvęs. 

Eksproprijacija ir Konfiska
cija.' 

Tokis priverstinas nuosavy-
bės atėmimas vadinasi ekspro-
prfjaeija. J i s gali būti dvejo
pos rųšies: arba su atlygini
mu už atimtų nuosavybę, arba 
be atlyginimo. Kada visuome
nė atima nuo asmens jo turtfi 
neatlygindama už tatai, tat 
vadinasi konfiskacija. 

Lietuvoje krikščionys demo
kratai ir socijalistai pažadėjo 
išdalinti žmonėms dvarų že
mes. Žmonės išrinko 59 krikš
čionis demokratus ir 43 soci-
jalistus. Tai jie dabar turi 
pildyti kų pažadėjo, neš tik 10 
atstovų visame Steigiamame 
S e i m e n ė r a - p a d a r ę H o p r i ž a - b e t l i e s u S y k , t i k p e r t r i s d e 
do savo rinkėjams. 

P r i e š p r i ž a d ų i š p i l d y s t a n t 

Kaikurių nuomonė. 

Viename krikščionių; demo
kratų vado M. Krupavičiaus 
paskelbtame lape bure para
šyta, kad dvarų žemė bus at
imama ir dalinama dovanai. 
Tada mes pažymėjome, kad 
"mūsų pažiūros nesutinka su 
Kauno pažiūromis. Daugelis 
krikščioniškų draugijų Ame
rikoje sustatė rezoliucijas, kad 
nuo nusikaltusių dvarponių 
žemė butų atimama be atly
ginimo, o nuo kitų su atlygini
mu. Tos pačios pažiūros gali 
pasirodyti ne vienas iš 59 
krikščionių demokratų išrii&-
.tų į Steigiamąjį Seimų. 

Jeigu tat Lietuvos Kuria
mojo Seimo dauguma sutars 
dvaram s eksproprijacij^ ne 
konfiskacija, tai liks jai du 
rūpesčiu: a) i* kur gauti pini
gų dvarponiams atmokėti ir 
b) kaip padaryti, kad atmo
kėtieji pinigai neišeitų į sve
timas žemes? 

Padalintas Išmokėjimas. 

Mums išrodo, kad žemės 
savininkams, nuo kurių žemė 

atimta, reikia atmokėti, 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

bus s 

DARBO DIENOS ILGIS. 

Suvienytų Valstijų Viešo 
Sveikatingumo Taryba (Un. 
St. Health Service) tyrinėjo 
kas naudingiau ar 8 ar 10 va
landų darbo diena. Tam tiks
lui tapo paimtos dvi vienokios 
kuogeriausiai . sutvarkvtos 
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dirbtuvės, kurių vienoje dar
bininkai dirbdavo 8 valandas 
dienoje, kitoje 10 valandų. 

Aštuonių valandų dirbtuvė
je darbas prasideda ir baigia
si visuomet savo laiku. Darbi
ninkai ,tėn dirba smarkiai ir 
linksniai. ^Dešimties valandų 
dirbtuvėje reikalinga yra prie
žiūra, kad darbas eitų, ir tai^ 
da r daug laiko sugaištama. 
Ypač darbo pabaigoje jis da
rosi nenašus 
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Pastebėta taip-gi, kad dar 
bas našesnis būva tuojaus po 
perpietės pasilsio ir ant ry-
tuojaus po švenčių. 

Ypatingai mažai našus yra 
naktinis darbas, kuriame dar
bininkai išbūva dvvlika valan-
dų. Dar pirmutinės valandos 
eina šiaip taip, paskui kiek
viena vėlesnė valanda duoda 
mažiau, o paskutinės darbo 
valandos darosi beveik tuščios. 

Kuriamasis arba Steigiamasis 
S e i m a s t u r ė s i š r i š t i k l a u s i m ą 
ar jis darys dvarų ekspropri-
jaeijų, ar dvarų konfiskacijų. 
Del to dalyko gali iškilti dide
lis nesutikimas Seime. 

Ginčo Proga. 

Socijalistai stovės už kon
fiskacijų. Bet konfiskacija 
reiškia nevienų atėmimų že
mės iš dvarų be atlyginimo. 
Konfiskacija reiškia taip-gi, 
kad atimtoji žemė priklausys 
fiskui, t. y. viešpatijai, arba 
valdžiai. Socijalistai į tų pusę 
ir kreipia savo pastangas, kad 
asmenims nepriklausytų nei 
dlcĮelės nei mažos ukės^o kad 
iVisos butų viešpatijos nuosa
vybe. Todėl ir bolševikai, ka
da buvo užėmę dalį Lietuvos, 
nedalino dvarų žmonėms, o 
palaikė juos fiskui, arba So
vietų Respublikos Viešpati
jai. 

Krikščiony s-demokratai ne
pritaria socijalistų norams 
visų nuosavybę sulieti p fiskų 
arba viešpatijų. Krikščionys-
demokratai nori, kad .kiekvie
nas bežemis, gavęs žemės, bu
tų tikras jos savininkas, kad 
ta žemė butų jo, o ne respub-

« 
likos. 

Ne visi žmonės galės su
prasti tuos skirtumus tarp 
krikščionių-demokratų ir so-t 
cijalistų, o socijalistams nebus 
naudos dalykus aiškimi. So
cijalistai laimės, jei' jiems pa
siseks tų dalykų aptemdinti 
ir supainioti. 
fikspropricijacijos Blogumai. 

Krikščionims - demokra
tams taip-gi nelengvas bus už
davinys. Jei jie stos "už eks~ 
proprijacijų, tai turės atly
ginti dvarams už atimtąsias 
žemes. Tas atlyginimas bus 
begalo sunkus jaunam Lietu
vos iždui, nes jis tušeias, o 
dvarų žemės yra daug. Mušu 
dvarininkai beVeik visi sve
timtaučiai, (tervę pinigus už 
dvarus, jie išvež tuos pinigus 
į Lenkiją, Rusiją ir Vokieti
ją. Musit kaimynai buvo pini- ketina jos išdirbti. Kodėl.ne 
gesni už mus iki šiol, jei mes 
jiems dar pridėsime pinigų, 
tai dar tapsime sirfmesrii su
stiprindami juos. Tų žinant 
lengva suprasti delko Pažan
ga ir Santara buvo ir yra pik-

šimt metų po du kartu kas 
metai. Gaudami dukart metuo
se įmokesčius žemvaldžiai ne
taps bankrutais, kaip taptų, 
jei žemė butų iš jų atimta be 
atlyginimo. Tautai labai nes
veika pasidaryti savyje susyk 
tiek bankrutų, kiek Lietuvoje 
yra dvarponių. Bankrutų gau
sybė gali nu mary t i visų tautų. 

Atlyginimas tik namiege. 
Antras įstatas turėtų būti, 

kad atlyginimas už atimtų že
mę duodamas tik tiems žem
valdžiams, kurie gyvena ir 
turi užsiėmimą Lietuvoje. Ši
tas įstatas sumažintų dalinį 
išplaukimų pinigo iš Lietu
vos, nes gyvenantieji Lietu
voje buvusieji žemvaldžiai tu
rėtų didumų savo pinigo uiėti 
į užsiėmimą esantį Lietuvoje. 
Jie turėtų taip-gi tų pinigų/ 
vartoti* savo gyvenimo reika
lams. 

{mokesčiai. 

Lieka dar klausimas iš kur 
imti tuos pinigus, kuriuos 
iždas per 30 metų išmokės 
buvusiems žemvaldžiams? At
sakymas galį būti- dvejopas: 
arba iš iždo įeigų, aiba iš į-
mokesčio tų, kurie gaus žemę. 

JeifcU žemvaldžiams mokė
tume įš iždo, tai tas iždas tu
rėtų uždėti ant visų Lietuvos 
žmonių mokesčius ir ant ga
vusių žemės ir ant negavusių. 
Miestų darbininkai piktų ant 
ttį mokesčių ir ant žemdirbių, 
sakydami maždaug šitaip: 
"Mes jiems dovanai davėme 
žemės, o jie mums bet-gi ne
duoda dovanai nei iavij, nei 
daržovių, nei mėsos^ nei mai-
k i j . " Ištiesų sunku supranti, 
kodėl miesto darbininkas tu
rėtų nešti naštų, o sodietis 
naudotųsi? Lygybė ir teisybė 
turi būti visiems. ' 

Kas dovanai gauna žemės, 
tas ją nemyli nei nebrangina. 
$ei motina netaip mylėtų kū
dikį, jei neskaudu butų gim
dyti. Išdalinę visai dovanai že 
niės pasidarytume tik betvar
kę savo sodžiuose. Tos žemės 
norėtų gauti ir tie, kurie ne

imti dovanai, jei yra duodan
čių? Todėl niusų nuomone, že
mė turėtų trati duodama iš-
mokesčiais. 

Išmokesčiai turėtų būtį ue-
didesni už žemės vertę, t. y. 

tos ant krikščionių derno- be nuošimčių. Jei, sakysime, 
kratų u ž . pažadėjimų padą- žemės dešimtinė verta 600 
linti dvarų žemes. 

Seno Įstatymo šventieji 

Klausimas. Kad Šv. Jonas 
krikštijo" V. Jėzų, Sv. Ona jau 
buvo mirusi. Žydai nei dabar 

, moterų, nekrikštija, tai ir ji 
turėjo numirti be krikšto. Tai 
kaip ji galėjo tapti išganyta ir 
Šventa? 

Mo-isi 

Atsakymas. Nbrš nėra tik
ros žinios, kada Šv. Ona mi
rė, bet veikių veikiausiai ji 
mirė pirma negu V. Jėzus Įs
tatė krikšto sakramentų. To
kiu būdu jos amžis užsibaigė 
Sename ]statyme. To Įstatymo 
paskutinė valanda buvo V. Jė
zaus mirtis ant Kryžiaus. Tik 
po tos mirties krikštas tapo 
sakramentu, todėl Šv. Jono 
krikštas buvo tiktai graži ap
eiga, bet ne sakramentas. 

Visi šventieji žmonės miru
sieji pirma V. Jėzaus mirė 
nekrikštyti. Prie jų priklausė 
ir Šv. Jonas, ir Šv. Juozapas, 
ir Dovydas ir Možis (Maižie-
šius) ir Jobas ir Abraomas 
ir kiti. 

V i s a s t a s š v e n t ą s i a s d u s i a s 
pakrikštijo V. Jėzaus kraujas 
t e k a n t i s n u o k r y ž i a u s . K i t a i p 

sakant, V. Jėzaus mirtis toms 
dūšioms padarė tų gerų, kurį 
vėlesniems darė krikštas. Tos 
šventosios dūšios prieš Kris
taus mirtį nekentėjo bausmių, 
bet ir neregėjo Dievo veido. 
Jos buvo paskandose, arba 
pragaruose, bet ne pragare, 
nei ne skaistykloje. Į tas pa-
skandas arba pragarus, kur 
buvo šventųjų nekrikštytųjų 
dūšios, nužengė taipgi ir V. 
Jėzaus dūšia Jam numirus. J i 
jas išvedė iš tenai į dangų. 
Tokiu būdu tapo išganyti visi 
Seno Įstatymo šventieji ir Šv. 
Ona su kitais ir su pirmai
siais gimdytojais. Ta gimdy
tojų pirmoji nuodėmė buvo už
dariusi dangų žmonėms. Ji 
buvo parėjusį ant visų. Ja pa
naikino Kristaus kančia. Nuo 
to laiko ir krikštas įgijo ver
tės ir dūšios ėmė eiti į dan
gų. 

Apie pranašą Jeremijų yra 
spėjama, kad Dievas buvo jį 
paliuosavęs nuo gimtosios 
nuodėmės prieš užgemant 
(Jer. 1, 5).4Apie Šv. Jonų 
Krikštytojų tikrai yra žinia, 
kad tapo paliuosnotas nuo tos 
nuodėmės trimis mėnesiais 

dešimtinių, tai jis turi išmo
kėti 6,000 auksinų per 30 me
tų, arba po 200 auksinų me
tams. Tiek maždaug turėtų 
mokėti žmogus, jei jis samdy
tų tų žemę. Bet šita tvarka 
geresnė už samdymų dėlto, kad 
po 30 metų žemė^jau pasida
ro liuosa nuo mokesčio. 

Pinigo Nepastovumas. 

Bus painios su apkainavi-
mu. Dabar auksinas vertas y-
ra 2 centu su viršum; už 2"J 
metų jis gal bus vertas 25 
centus. Daug painiavos darosi, 
kad išmokpsčio laiku mainosi 
pinigas. Sunku įspėti ar Stei
giamasis Seimas išras būdų 
išvengti šitų sunkenybę. Vie
nas būdas yra : pradėti žem^s 
dalinimų tada, kada Lietuva 
turės savo pinigų ta ip tvirtų, 
kad popera bus lygi auksui, 
kaip Amerikoje. Bet abejotina 
ar žmonės norės to laukti. 

Geras ir garbingas daigUis 
yrą buti Steigiamojo Šeinio 
nariu. Bet su ,ta garbe eina 
išvien tokia daugybe î* tokių 
sunkių uždavinių bei prieder
mių,- kad žmogus džiaugiesi. 

prieš gimsiant. (Luc. 1, 41)Jie-
dviem tat krikšto nebūtų 
reikėję, bet ir juodu nuo gim
tosios nuodėmės tapo paliuo-
suojR tiktai pasinaudojant bu
siančia Kristaus mirtimi. To-
del nei juodu neregėjo Dievo 
veido, kol*V. Jėzus nenumirė. 

Tokiu būdu susidaro tiesa, 
kad visus Seno Įstatymo ge
ruosius žmones pakrikštijo 
Kristaus mirtis ant Kryžiaus, 
visus vėlesniuosius turi krikš
tyti Krikšto sakramentas. 

Kun. P. Bučys. 

TAUTOS FONDO REI 
KALAI. 

Tautos Fondo raštinė lai
kas nuo, laiko gauna nusis
kundimų nuo kai-kurių T. F . 
skyrivį, kad surinkus T. F. 
vardu aukas tankiai siunčia
ma tiesiai Lietuvon, .vietoje, 
kad siuntus per T. F., kurio 
vardu tos aukos buvo surink
tos. Kai-kurių kolonijų dar
buotojai pareiškę, kad ir jie 
žino kur aukas pasiųsti. Čia, 
be abejo, skriaudos Lietuvai 
nepadaroma, bet savo tarpan 
įnešama desorganizacija. Vie
toje visiems bendrai varius 
tėvynės atbudavojimo darbų, 
mes skirstomės kas sau. To
kiu budu parodome, kad ne
mokame ar 'nesuprantame vie 
nybės reikalo. Mūsų priešai 
to tik ir laukia, kad mes, ka
talikai, pakriktume (jau ne
kalbant apie išlaukinius prie
šus). Tuokart daug lengviau 
galima išnaudoti katalikų vi
suomenę tų pačių katalikų 
pražūčiai. J ei norime, kad mūsų 
darbas butų nuoseklesnis, tu
rime laikytis tvirčiausios vie
nybės.- Tik tuokart pasieksi
me savo tikslų ir geresne va
ga eis šelpimo darbas. Visi 
iš vien dirbdami, daug dau
giau galėsime nuveikti.. Tė
vynei bus daugiau naudos ir 
mums patiems bus gražiau. 
Tat, t isas aukas, surinktas T. 
Fondo vardu, ir siųskime per 
Tautos Fondų, nes tik vieny
bėj galybė. 
K. J. Kruiinskas, T. F. sekret. 

222 South 9th St. 
Brooklyn, N. Y. 
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Vyru » M*ler% tebų Kirpi
mo h Desicning Mokykla, 
Mūsus i s tema ir m o k y m o budu Jus 
trumpu laimi i šmoksite viso ama

to. 
Mes turime didžiausius Ir geriau

s ius kirpimo, destgnlng: ir s iuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos bes imokindamas . 

Visuose s iuvimo skyriuose masino* 
varomos e lektros j iega. 

KViečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kluo laiku, dieną Ir ar vakarais , pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos su l ig mleros, vi
sokio st i l iaus Ir dydžio iš bet kurloa 
madų knygos. # * 

MASTBR DESIGNING 
SCHOOL. 

J. F . Kasnlcka. Vedėjas 
190 N. STATE S T R E E T , CEUCAGO. 

.Kampas Laka St.. a r t 4-tu lubų 
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DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 S t 

Kamp. 4 t Oourt 
ffe*. I M t W. 4 t A v e n o e 

Telefoną* Cicero S6Sf 
Ofiso Cicero 49 

gĄiRAMTC LIETUVIŠKAI 

K-

• 
I • Y. W. RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty! : 

29 South La Salle Street 
Kambaris 324 

Tel. Central 6310 

PELNAI. 

. W. Jett bauek Geležinkelių 
Darbiu. Valdybai išdėjo aky
vų žinių apie pelnu»s ir bran
guma. Korporacijos sudaran
čios šeštą dalį visų 
Suv. Valstijose gaunamų 
pelno mokesčių 1916, 1917 ir 
1918 metais turėjo 800 milijo
nų dol-ierių daugiau pelno ne
gu trimis metais prieš karę, 
t. y. 1912, 1913 ir 1914. Jei-gu 
sakytume, kad ir kitos korpo
racijos pasipelnė taip, kaip p. 
Lauck'o ištirtosios, tai išeitų, 
kad korporacijos arba kompa
nijos šiais trimis metais kas
met iš žmonių suėmė 4 milijar
dus 800 miUjonus dolierių 
daugiau negu prieš karę. 

Skaitant, kad Amerikoje y-
ra 110 milijonų žmonių ir i-
mant po 5 žmones į šeimyną, 
išeina 22 milijonai šeimynri, 
išeina, kad kiekviena'šeimyna 
kas metai išmokėjo po 240 do-
Jterių daugiau negu prieš-ka
rę. Bet, ta skaitlinė w a daug 
permaža. P-nas Jett-Lauck 
tiki., kad 400 dolierių «kaitvti 
vienai šeimynai metams yra 
nedaug. 

Trumpai sakant,- gyvenimas 
brangsta, o kapitalizmas tun
ka gaudamas daugiau pelno 
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Z Vakarais, 812 W. 33 St. 
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S. D. LACHAWICZ 
Lietuvya Graborius pa tarnauju , laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu a t -
sisauktl, o mano darbu busite uSgauėdlntL 
2314 W. 23 PI. Chicago, HL 

TeL Ganai l l t t . 

j J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4648 8. WOOD STltBBT 

726 W. 18fh STKKET 

Mc 
CJĘŪCAOO. 
cRlnlpy 43SO 

} { » • • • • • • • • • • 1 » » » » 1 ^ « » » M » » w į | 

Telefeoa* Pollman 856, 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Micli lgan. A r e n u e 
Keeeland. IU. 

VALJLNDOSJ 9 Iki 9 vakare. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir f l I r t l i u M 
Roselaade: 1S90S Sa. Mlchlraa Ava. 

Teletaass Faustan 949 Ir raitausi Sis* 
Chicagoj: 4615 So. Wood Btr. 

• K 

Tik Ketvcrce vakake nuo 5:30 Iki 7:60 
I 

TeL Drover 7941 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS D E N T I S T A S 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 TSIL 
Seredomis iruo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. A S H L A N D A V E N C E 
arti 47-tos Gatvės 

A= 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CH1IU R<JA8 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

S252 So. Halsted Str. 
A n t Viršaus Uritversal 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. 
Telefoną* T arda 9544 

auksinų, o žmogus gauna 10' nesąs Seime. 

iiiiiiiiiiiitiiiiiriiiiiiiliiiisiiliiiiiliilliiiiiin 
PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.5. 
iiliiiiiiiiiiiitiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

FATONIC 
Ws^(FORyOUW STOMACrf> S I K T J 
P o ral f iu l neužmiršk, kad s e n a o-

Blas vaistas tavo skilviui yra EATO-
NHJ. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o ta s re i sa is , kad rei
kia pamėginu vieną. Parduodama 
pat visus apt iekonua. 

MUZIKOS MYLĖTOJAMS. 
Nauji ir gražus muzik. veikalai-

traidos su žodžiais del piano: 
1. "Pas- darželi t r j s mergelės" du

etas. Kaina . . ; 50e. 
2. ' E s u ant š i e Svlcto'i so lo , 50e. 
2. ''Lietuva brangi" solo . . . . 50e. 
4. "Ras uuramys man širdelę" due

tas. Kaina 50c. 
Užsisakant šiuos veikalus, • kartu 

reikia siusti ir pinigus per MonėViOr-
redį aeba registruotam laiške, ( š t a m 
pu nesiųskite) . Išleidėjo vardu; 

J. A. ŽEMAITIS, 
S lS So. We2št St., Shenaudoah, Pa . 
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L1FTUVIA! AMERIKOJE. 
WORCESTER, MAS& 

WORCESTER'IO, MASS. KATALIKŲ SPAUDOS PLATINIMO KOMITE
TAS IR DAR BUOTOJAI. 

Nuo kairės į dešinę Sėdi: Kaz. Senkus, Juzė Leonaitt\ kun. Julius Čaplikas, kun. J . J . 
Jakait is , kun. L. Kavaliauskas, T. Migauskas, Jieva (Jriskienė, R. Karbeliutė, O. Landžiu-
vienė, E. Miliunaitienė, K. Juškienė, E. Roi kienė, M. Liulvan-iukė, T. Tautkienė, K. tik* 
trikienė, F. .Maukus, M. KIkionė, A. Zubavič ioiiė, P. Puišys, J. P. Vaitkus. 

—— 

LIET. RAUD. KRYŽ. RĖMĖJŲ KAMPELIS, 
Adreso reikalus. 

Norint Susivienijimo T,. R. 
K. Amerikoje raštinė jau ir 
persikraustė i naują namą, 
bet Liet. Raud. Kr. Rėmėjų 
raštinė tebėra dar toje pačio
je vietoje ir kol kas su visais 
reikalais prašome kreipties 
>viiu adresu: 45(5 U raud Str.. 
Brooklyn. X. Y. Kada galuti
nai permainysime vietą, tai 
kiekvienam skyriui apie tai 
pranešime. 

Kareiviams dovanų reikale. 

Kiekviena koloniją, rinkusi 
kareiviams dovanas, lai pasis
kubina kuogreiėiaus prisiųsti 
jas Centram Podraug prašy
tume visą Liet. Raud. Kr. Rė
mėjų skyrių, taipgi ir kitų, 
kad jie surinktų paprastų 
drapanų mums daugiaus ne
siųstų. Kada mes jas galėsi
me vėl rinkti ir išsiųsti Lie
tuvon, tai apie tai pranešime 
per laikraščius. Gi dabar butų 
vien pageidaujama, kad kiek
viena lietuvių kolonija parink
tų vien kareiviškų drabužių ir 
juos kuogreiėiaus mums pri
siųstų. 

Iš Lietuvos atsišaukimas. 

Gavome per mūsų draugijos 
atstovą Lietuvoje, l)r. Rut
kauską, atsišaukimą nuo Vai
kelio Jėzaus Draugijos, kurį 
čionai ištisai ir patalpiname. 

"Vaikelio Jėzaus Draugija. 
Vasario 25 d. 11)20 m. 

ir aptaisymui; nevien jųjų 
auklėjimui, bet ir įrankių bei 
mašinų ingijimui, būtent: dai-

Jus ' milžiniškai esate pasidar- lidystei, sliesorystei, siuvi-
bavę mūsų literatūros atgiji- į mams, audimams ir kitų ai\ia-
Mie ir jos padidinime, išleisda-1 tų mokinimui. Kreipiuos todėl 
mi tiek knygų, laikraščių ir tt. į Jus, Gerbiamieji Tautiečiai, 
Jus amžiną sau garbę užsitar
navę karo metu gausiomis au
komis savo, gindami visą mū
sų tėvynę, Lietuvą, nuo bado 
ir pražūties. Kad ne Jus , Tau
tiečiai, kad nebūtų jūsų aukų, 
vargiai turėtumėm šiandien 

Mylimi Broliai, Amerikiečiai 
su tvirta viltimi, dėlei Jūsų 
geros širdies, tvirtai pasitikiu 
Jumis, kad jus padėsite mums 
ir toljaus varyti tą prakilnų 
darbą Dievo garbei ir tėvynės 
Lietuvos labui. Giliai esu įsi-

Lietuvą-tėvynę savistovę, ne- l tikinęs, kad Jus ir toliaus ne 
priklausomą valstybę, kuria atsisakysite suteikti mums pa-
dabar galime visi pasigerėti ir 
net pasididžiuoti. Jūsų auko
mis tapo Įkurta Lietuvoje nio-

gelbos , vardan tos Jėvynės, 
Lietuvos, augančios jos jaunos 
kartos, kuri gerai nustatyta ir 

kyklos; Jūsų aukomis tapo ap-, išauklėta, nevien naudingai 
rūpinto* ligoninės; Jūsų, ne-1 darbuosis Dievo garbei ir tė-
kartą gal kruvinų rankų ska 

J . Al. Gerb. Amerikos Lietu
vių Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų delegatui, Daktarui Rut
kauskui, Kaune. 

Kaune Gailestingųjų Asme
nų Vaikelio JezauS Draugijos 
pirmininko Pr. P . Januševi-
oiaus pranešimas L. R. K. R. 
Draugijai Amerikoje. 

Gerbiami Tautiečiai, Mylimi 
Broliai Amerikiečiai. 

Siunčiame J ums visukarš-
čiausią pasveikinimą ir linkė
jimą iš mylimosios ir nepri
klausomosios jau mūsų tėvy
nės Lietuvos. Lietuvą-tėvynė, 
tiek amžių kitataučių varžyta 
ir niekinta, visus savo priešus 
apgalėjusi, keliasi augštyn ir 
eite eina pirmyn be jokio at
žvilgio į kliūtis jai statomas. 

Tarp prakilnių asmenų ir 
veik.-nių, kurie ginto gynė ir 
teltf-gina mūsų lėvyiię, Lietu
vą, kurie jąją kelte kėlė ir te
bekelia augštyn, pirmose eilėsp 
stovite Jus, Gerbiami Tautie
čiai, Mylimi Broliai, Amerikie
čiai. Jus pirmieji susipratote 
politiko.- žvilgsniu, darydami 
susirinkimus, seimus ir tt. 

tikiu tapo aprūpinti mūsų 
karžygiai, Lietuvos—tėvynės 
gynėjai#

f Jūsų aukomis tapo 
Lietuvoje įkurta daug maiti
nimo punktų, vaikų prieglau-
*dų; kad ne Jus, gerbiamieji, 
kad ne Amerika, tūkstančiai 
Lietuvos piliečių, ypač betur
čių našlaičių, vargšų, butų žlu
gę, mirę; Jus Lietuvos pilie
čių, ypač beturčių vargšų naš
laičių, vaikų, karo dantimis 
apdraskytų, nuvargintų, ap
nuogintų, bado ir vargo varo
mų graban, išgelbėjote iš bai
sios mirties ir pražūties; Jus 
nušluostėte ne vienam, bet 
tūkstančiams ašaras ir išgydė-
te mirtingas žaizdas, Ju<s aprū
pinote ne vieną, bet tūkstan
čius, maistu, drabužiais, apa
vu, prieglaudomis ir moky
klomis. Šių pastarųjų prie
glaudų mūsų tėvynei, Lietu
vai, labai ir gyvai tfuko ir da
bar dar jų tebetrūksta, nes 
daug dar vaikučių skursta be 
jokios globos ir auga be jokios 
priežiūros; daug dar senelių 
pavargėlių turime pamesti gat 
vėse: laimės-nelaimės likimui. 

Ačių Jūsų išsiųstam Gerb. 
Daktarui A. Rutkauskui, ga
vome ir mūsų naujai jsikuriu-
siąjai beturčių-vargšų-našlai- r e m a t u i ir smulkus reikalai 
eių ųuolatinei prieglaudai 
PENKLVSDES1MTS TŪKS
TANČIŲ MARKIŲ. Ačių 
Jums ir labai ačių. Duok Die
ve Jums sveikatos ir ilgo gy
venimo. Bet, kai rodo prie 'šio 
prisegtos prieglaudos išlaidų 
sąmatos, dėlei brangumo ir 
trukumo iš karo priežasties 
viešpataujančių visame mūsų 
krašte, nors ir gausi yra ta 
Jusų? Gerbiantieji, auka, vie
nok neužteks jos nei dviem 
laikymo mėnesiam. Tuotarpu 
norėtus pastatyti ir vesti bei 
laikyti prieglaudas naujais pa
matais, ty. darbo ir amatų pa
grindais. Tani tikslui reikia 
lėšų nevien vaikų išlaikymui 

vynės, Lietuvos, labui, bet dąr 
per kartų kartas minės Ju$ 
ir per amžių amžiuj bus Jums, 
Gerbiamieji, dėkingi ir melsis 
už Jus, 

Kauno G. Asm. Vaikelio Jė
zaus Draugijos Pirmininkas 

Povylas Jaruševičius, 
Žemaičių Kapitulos Prelatas, 

Kaune. 

Kauno Šv. Trejybės parapi
jos "Vaikelio Jėzaus" Drau 
gijos beturčių našlaičių prie
glaudos dviem įnėitesiani są
mata ant nuolat laikytinų 60 
vaikų. 

Duona 4500 rublių; pienas 
4320 rb.; kruopos 1080 rb.; 
miltų 1080 rb.; bulvių 1440 rb.; 
taukų 3840 r b.; katilas 100 r b.; 
puodų 30 rb.; bliudelių 180 
rb.; puodelių 120 rb.; bliUdų 
150 rb.; šaukštų, šakučių, pei
lių 600 rb.; prausykla 600 rb.; 
muilo 120 rb.; lovų 600 rb.; 
šienikų 1800 rb.; pagalves 600 
rb.; paklodės 7200 r b.; marš
kiniai 3600 rb.; kelnaičių 2700 
rb.; ploščiukai ir viršutinės 
kelnaitės 5400 rb.; apavas 3000 
rb.; kepurės 300 rb.; vedėjai 
600 rb.; virėjai 500 rb.; tar
naitėj 40Q rb.pivalkos (2 siek
snių) 600 rb.; šviesa 100 rb.; 

300 rb.; nusamdynmi buto 200 
rb.; skalbimas 240 rb.; pasiu
vimas drabužių 300 rb. Viso 
per du mėnesiu 49.300 rb. 

Draugijos pirmininkas 
Povylas Januševičius, 

Kaune. 

Prie šio tai darbo neužgin
čijamai gali, ir turėtų, prisi
dėti visos lietuvių Amerikoje 
draugijos. Jos su savo auka 
pastatytų sau Lietuvos sosti
nėje Kaune amžiną paminklą, 
kur jų vardas, kaipo gerada
rių, skambėtų per amžius. 
Taigi, kreipiamasi prie jus su 
prašymu iprisidėti prie to taip 
garbingo darbo. Kiekviena lie-

Xuo spalio mėn. 1919, iki 
kovo 1920 vietinis Katalikiš
kos Sptiudos Platinimo komi
tetas varė smarkią agitaciją 
už gerus laikraščius ir geras 
knygas. Surengė net keturias 
vien tik tam tikslui prakalbas.-
Apart to, platino gerus raštus 
per kitų katalikiškų draugijų 
rengiamus vakarus ir prakal
bas, net po namus komiteto 
nariai vaikščiojo ir ragino 
kiekvieną užsisakyti gerą lai
kraštį ar bent nusipirkti gerą 
knyga. Yra manoma, kad, tur
būt, neliko \Vorcesteryje nei 
vieno lietuviško namo, ku
riame komiteto narys ar na-
rė nebūtų atsilankę. Worceste-
rio tat lietuviai turėjo labai 
gerą progą įgyti naudingą 
laikraštį ar knygą, ir jei ku
ris to nepadarė, tai, žinoma, 
yra patsai kaltas. 

Darbas komitetui sekėsi 
gana gerai. Knygų iš "Darbi
ninko" spaustuvės parduota 
už $118.90, iš " D r a u g o " už 
$12.00. Kun. J . J . Jakaičio 
maldaknygių 'Ramybė Jums ' 
už 74.00. "Moksleivių" už 
$3.00; "Moterų Dirvos" už 
$2.50; "Tautos ' Hfytof už 
$2.00. Išviso knygų parduota 
už $212.40. Apart knygų, dar 
užrašyta daugel • laikraščių. 
Pelnas, kokis liko nuo prakal
bų ir nuošimtis už parduotus 
raštus sumoje $45.88 yra ski
riamas Tėvams Marijonams. 

Čia reikia priminti, kad 
šitas spaudos platinimo dar
bas įvyko padangomis Kata
likų Spaudos Draugijos, po 
srloba Šv. Povylo. J i sukvietė 
sekančias katalikiškas organi
zacijas: L. D. Sąjungą, Blai
vybės Draugiją, Marijos Vai
kelių d-ją, S v. ()nos (Uja, Mote
rų Sąjungą ir Vyčitfs į pagel-
bą ir darbą pradėjo. Buvo 
kviečiamos taipgi ir kitos ka
talikiškos draugijos prie nau
dingo darbo, bet atsisakė ja
me dalvvauti. Gaila! 

Iš visų virš minėtų drau
gijų atstovų susitvėrė Katal. 
Spaudos komitetas ir darbą 
pradėjo. Į valdybą to komite
to pateko sekanti asmenys: 
p. Jonas P. Vaitkus — pirm., 
p. Jieva Grikšienė—viee-pirm., 
p-lė J . Leonaitė — rast. p ro t , 
p. K. .Senkus — i'in. rast., 
p. T. Migauskas — iždinin., 
p-nios A. Zubavičienė ir Vait
kienė — ižd. glob. ir pp. K. 
Mitrikienė ir K. Juškienė 
tvarkdarės. 

Dar reikia nepamiršti, kad 
platinime geros spaudos ypa
tingai pasižymėjo p-nia M. 
Elkienė, kuri pardavė už $53 
ir 48 c. knygų ir daug surinko 
preniun. laikraščiams. Taipgi 
nemažai pasidarbavo ir po
nios U. Tatulienė, M. Kapkie-
nė, O. Landžiuvienė, J . Poš
kienė ir visi kiti, kuriems tik 
buvo paskirtas darbas ir ku
rie prijautė geram tikslui. Ne
galima pamiršti, kad , mūsų 

vietiniai dvasiški vadovai va
rė smarkią agitaciją už kata
likišką spauda. 

Šv. Povylo Draugija šir
dingai dėkoja visiems darbi
ninkams, draugijoms ir jų at
stovams už prisidėjimą prie 
platinimo sveikų ir naudingų 
raštų. Kviečia ji įaipgi prisi
dėti kiekvieną lietuvį katali
ką. Būti nariu tos draugijos 
atsieina į metus tik $1.00, o 
nauda yra nepaprastai dide
lė, nes kiekvienas narys gau
na už tai-$2.00 verčios knygų, 
Visi tat lietuviai rašykitės į 
Kat. Spaudos Draugiją^ o ne
sigailėsite ! 

Beje, jei dar kas nori gau
ti gerų knygų, lai kreipiasi į 
Šv. Povylo Kat. Spaudos 
Draugiją. * 

Juzė Leonaitė prot. rast. 
Kaz. Senkus, — f. rast. 

SO. BOSTON, MASS. 

Geg. 23 d., š. m., Šv. Petro 
parapijinis choras įrengė baž
nytinį koncertą, kuriame daly
vavo vienas lietuvių kompozi
torius ir vienas dainininkas. 
Koncertas buvo Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje. 

Bažnytinis koncertas — tai 
viešoji malda prie Augščiau-
siojo. Tą maldą atlieka ir jos 
klausosi tie, kurie J į išpažįsta 
ir garbina. Pametusių katali
kiškąjį tikėjimą asmenų daly
vavimas tokiose pamaldose y-
ra pakenčiamas tik tada, kada 
tiems asmenims netrūk
sta išauklėjimo. Dalyvavi
mas tame koncerte dviejų pus
girčių muziko ir dainininko 
sukėlė pasibjaurėjimą. 
Per palaiminimą juodu 
tarėsi ar priklaupti ar 
ne. Kunigui užgiedojus "Te 
gul bus pagarbintas", daini
ninkas, užsidėjęs rankomis 
burną, juokėsi iš kunigo, kad 
netaip išlavintas balsas ir 
silpniau gieda negu jis. Tvar
te užaugę dainininkai nežino
jo, kaip žmonės apseina baž
nyčioje. Susirinkusių domą 
juodu kreipė į save garsiai 
kai bedamu. 

Koncertan atsilankė labai 
maža žmonių, gal buvo koks 
150. L'žsikvietęs du žmogiško 
išauklėjimo neturinčių dainin-
ku, Šv. Petro parapijinis cho
ras, gal, ir nuostolius turės 
panešti. 

Užsiprenumeruok "Vytį" 
Dr. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parve*žė 

virS 360 į^km'iiausiTj Lietuvos iliustracijų. Su / "Vyč io" 
9-ju $o . išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias ifeia**a*rj*s laikraščio s k i l t y s e Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną " V y t i e s " numerį. 

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. 

Kai-kurios iliustracijos vaizdaaja Lietuvog Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos v.il^T.oji turiningą Lietuvos 
gamtą. 

• 
Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 

"Vyt į . " Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicago, III. 

*~m 

Po $5.00: M. Skirius, B. 
Austiniute. 

Po $2.00: P. Janušauskas, 
J. Grevas. 

Po $1.00: S. Urbonas, A. 
Stanislovaitis, J . Raila, J . 
Leškis, A. Viselgiutė, J . Šukai-
tis, St. Žiburka, Juoz. Šal
čius, A. Paškauskas, J . Paš-
kau: kas, K. Pocius, Vik. Čia-
pas, Vin. Čiapas, A. Saba
liauskas, J. Bakšis, A. Jan
kauskas, J . Petrošius, J . Ka
počius, F. Kapturauskas, P. 
Dabašinskas, F . Ambroziunie-
nė, J . Jocius, J . Marozas, J . 
Voveris, K. Sudeika, A. Bak
šis, A. Sutkus, P . Bagdonas, 
J . Bukantis, F. Alekna, P. 
Ličkus, J . Rimša, P. Navar-
dauskas, J . Macaitis, K. Ka-
dela, P. Gakštas, Z. Žekienė, 
D. Pazarackienė, P. Kaspara-
vičia, A. Kasparavičia. 

Viso labo surinkta $68.85. 
J . T. Kapočius, 

Raštininkas. 

REIKALINGI VYRAI. 
Del fabriko darbo gera mo
kestis ir banus. 

Atsišaukite: 
Western Fett Works 
4115 Ogtten Ave. 

Arti 22ros & Crawford Ave. 

HEIKALINGI PRIE KARŲ 
DARBININKAI. 

Material ir nuoš tukų darbas 
checkers ant freight karių. 
Taippat ir leiberiai 

Atsišaukite: 
STREETS CO. 

W. 48ta St. & S. Morgan, 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del foundrės darbo Pastovus 
darbas. 

Link Beit Co. 
39th & Stewart 

RED. ATSAKYMAI. 

WAUKEGAN. ILL. i 

tuvi u draugija, prisiuntusi 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų Centran savo auką 
Lietuvos pavargėliams, pra
dėjus nuo 25 dol., gaus tam 
tikrą paliudijimą ir auksinį 
ženklelį. Lauksime, kuri iš jų 
bus pirmesnė. Kiekvieną tokią 
gailiaširdingą draugiją, gavę 
nuo jos auką, pagarsinsime lai 
kraščiuose. 

Visais L. R. K. R. Draugi
jos reikalais kreipkitės pas : 

J . Tumasonis, 
456 Grand Str., 

Brooklyn, X. Y. , 

Paskutiniu laiku atsilankė 
ir mūsų kolonijon kun. dek. V. 
Mironas ir geg. 18 d.y 1920 
m., sakė prakalbas. 

Svečiui pribuvus svetainėn, 
sudainuota Lietuvos himnas. 
Po to vietos kleb., kun. J . B. 
Kloris, susirinkusiems pers
tatė kun. dek. V. Mironą. 

Pirmu žygiu kalbėjo apie 
politinę ir ekonominę Lietuvos 
padėtį. Pertraukoje buvo ren
kamos aukos. 

Antru žygiu kalbėjo apie 
lietuvių vargus ir kiek nuken
tėjo Lietuva iki pradėjo ženg
ti prie pilnos laisvės ir nepri-
gulmybės. Pasakojo apie Lie
tuvos priešus vokiečius, rusus, 
lenkus ir jų darbuotf. Tokių 
priešų ir per amžius negali
ma bus užmiršti, kurie mūsų 
tėvynę plėšė ii' naikino. 

Nors nedaug žmonių buvo 
prakalbose, nes daugelis ne
žinojo, vienok waukeganiečiai, 
kaip visuomet, taip ir dabar 
pasirodė tikrais Lietuvos pi
liečiais. 

Sekantieji aukojo Tautos 
Fondan: 

Sheboigės aziui (Sheboy-
gan, Wis.) Korespondencijos 
negalime talpinti del to, kad, 
apart slapivardėsf neparašėte 
pilnos pavardės. 

T r T — • • - -

(SKALAUJA. 
MOTERYS — JAHITRESS. 

ir scrubbers — baltose, valandos 10 
vakar© iki 6:30 iš ryto kiekvieną va
karą apa*rt subatos. 

atsišaukite 
Naktinis Furmouas, 

OTIS BlILDING 
10 South La Sallc St. 

REIKALINGI 
Leiberiai, del plieninės fandrės dar
bo, 9 iki 10 valandų, au laikų ir 
pusę po 8 valandų darbo. Gera mo
kestis. Planta randasi arti karų li
nijos. 
CHICAGO SX1:J£L rOLI.uilik CO. 

3720 S. Kedzie Ave, 
9 

MERGAITĖS 
Mes junis siūlome pašto VII dar
bą vynioti ir dirbti kalendo
riams stovylas. 

Prityrimas nereikalingas. 
Gera alga pradžiai. 

Goes Lithographic Co. 
42 W. 61st Street 

REIKALINGAS 
Lietuvis Fotografistas, "retouching" 
gera mokestis ir darbas ant visa#oa 

Atsišaukite 
WASSEL'S STLDIO, 

81 E. Mate Str., Chicago Heigftt*. IR. 
. 1 

REIKALINGI 
Vyrai prie lengvaus ir šva
raus darbo prie paveikslinių 
rėmų mouldings; prityrimas 
nereikalingas; gera proga pa
kilimui. 

The Joseph Klicka Co. 
20th & Calfornia Ave. 

REIKALINGOS MER
GAITĖS. 

16 metų amžaus. Taippat mer
gaitės suvirs 16. Lengvas šva
rus darbas. Gera mokestis iš 
pradžių. 

John Baumgarth Co. 
1414 W. Randolph St. 

Mes turim naktinio darbo mer
gaitėms ir vaikams suvirs 16 me
tų. Taippat moterims, ir vyrams 
musn išsiuntimo skyriuj. Dalrbas 
mergaitėms ir vaikams sudėti ka
nas ir prižiūrėti jas. Darbas del 
vyru yra užkalti boxas ir sudėti 
į karus. Taippat padirbti prie 
troko. Mums reikalingos mergai
tės, vaikai moteris ir vyrai del 
dieninio darbo mūsų fabrike. Pri
tyrimas nereikalingas. Darbas pa
stovus ir gera proga prasilavini-
mus geriems darbininkams. Atsi
šaukite tuoj aus. 

B*_AJ—t****. AijilBFiRIAI 
Gera mokestis ir bonus. 

Atsišaukite, 

WESTERN FELT WORKS 
2115 Ogden Ave. 

22nd & Crawford Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Mūrinis Namas su S randomis ir 
krautuvė už prieinamą kaina, geroj 
bizniavoj apielinkėj. Atsišaukite: 

4533 S. LafHn Str. 

ANT PARDAVIMO 
puiki ir graži grosėrnė, randa pigi 
$15.00 apgyventa Lietuvių ir Leirict}. 
Priežastis apleidžiu Ameriką.. 

4332 So. Hermitagc Ave. 

Continental Can Company Inc. 
5411 West 65th Street 

LOTAS ANT PARDAVIMO 
Oary, Ind., savininkas greitai iiva^ 
žiuoja j Europą todėl pigiai parduo
siu, kaina Cash $600, ant išmokes-
Čio $700. Atsišaukite Šiuo adresu: 

MR. V. STANIONIS. 
4616 S. Westcra Ave. Chicago. IU. 

Į . - - — _ . - ^ ^ — | . _ Į _ . • ^ ^ | W 

ANT PARDAVIMO. 
S augi4Hu mūrinis aparttneat m&amm 
ir krautuvė S. W. Kampas tSčioa tr 
CaiBpbell Ave. lotas 5«x2S. St«aaa 
heat moderniškas gerai statytas. Kai
na $80,©*# • • au pirmų morfm 
$35,604.00/ ims ir antrą uaergage. 

Agentams komisą. 

UTESCH & SOH, 
Exclusiv« Agents 

2423 W. 69rtl Str. 

http://mmmm.rn.rn
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D R A U G A S Pirmadienis, birželis 7 1M 
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CHICAGOJE. 
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KATALIKIŠKOS SVEN11S |§ REPUBUKONŲ KON" 

Pirmadienis, birželio 7 d.J VENCIJOS. 
Šv. Robertas 

Antradienis, birželio 8 d.? 
Š v . M e d a r d a s 

CHICAGOS ARKIVYSKU
PIJOS JUBILIEJUS, 

POLITIKAI NETURI LAIKO 
N E I MIEGOTI. 

Begaliniai intarinėjimai ir nu
siskundimai. 

SUVAŽIUOJA LABAI DAUG 
DVASIŠKUOS. 

Per tris dienas tęsis iškilmės. 
• • 

Chicagos vyskupijos 75 me
tu sukaktuvių paminėjimas, 
surištas Jo Augšt. Malonybės 
Arkivyskupo 'Mundeleino 25 
metų kunigystės sukaktuvė
mis, prasidės rytoj, birželio 
8 d., Šventojo Vardo katedro
je iškilmingomis šv. mišiomis. 

Mišias celebruos pats Ar-

Kepnblik'onu partijos kon
vencija dar neprasidėjo. Bet 
konvencija čia pat. Žinovai 
tvirtina, kad bus labai truks 
minga. Nes frakcijos kitos ki-
tas jau kaltina papirkimuose 
delegatų. Intaria neleistini) 
ir neteisota pinigu, išleidžią 
su tikslu patraukti savo pusėn 
delegatus. 

Kepublikonų frakcijos, gal, 
tai 
erary 
tame, kad demokratai Rau
doje daug rašo apie kaikuriu 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

FEDERACIJOS CHICAGOS 
APSKRIČIO SUSIRINKI

MAS. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

A. T,. R. K. Federacijos 
( K a t a l i k i i V i e n y b ė s b e n d r o ) 
Chicagos Apskričio mėnesinis 
susirinkimas bus antradienyj, 
birželio 8 it; vakare, Dievo 
Apveizdos parap. svetaiaiėj, 
Chicago. Kviečiami į šį susi
rinkimą nevien atstovai bei 
atstovės, bet ir katalikai vei
kėjai ir veikėjos, 

Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

i i 

Truputį gal kitaip. 

Draugo" 129 num. kores-

•P savęs nekeltu penKdtfkj\\ * t ? T i * ' . * i ^ r i ^ ' e P o r t o 

nyde r i i Bet visas vargas £ & *• , n s , \ k a d * * B l * 
dgeporto vertelgos atsalę nuo 

Kivyskupns. I'amoksl.j pasą- **P?N*»*1 ™ * l •" ' te is inas 
kys Arkivyskupas llayes iš 
Xe\v Yorko. 

Iškilmės katedroje prasidės 
10 vai. ryto. 

Birželio 9 d. iškilmės ivvks 
Quigley Preparatory semina
rijoj, įftr. Jokūbo koplyčioje 
bus šv. mišios. Celebruos 
Šventojo Tėvo delegatas. Ar
kivyskupas Bonzano. Pamok
slą sakvs St. Louiso Vvsku-
pas Glennon. 

Vakare tą pačią dieną Šven
tojo Vardo katedroje Įvyks 
bažnytinis koncertas. Paskui 
seks palaiminimas. 

Birželio 10 d. bus iškilmės 
parapijos mokyklų vaikų. 25,-
000 vaikų iš 183 parapijiniu 
mokyklų nuo Municipal Pier 
maršuos į Lincoln parką. 

KONVENCIJOJE BUS 982 
DELEGATAI. 

Kepublikonų partijos naci-
jonalėj konvencijoj, kuri pra
sidės rytoj, bus išviso 982 de
legatu. Paskirti kandidatą 
bus būtinai reikalinga 492 
balsu. 

ORKESTRŲ VADAI REI 
KALAUJA DIDESNIO U * 

MOKESČIO. 

The Chicago Federation of 
Musieians nuo teatrų savinin
ke pareikalavo 7.1 nuoš. dides
nio užmokesčio. 

Orkestrų vadams teatruose 
šiandie mokama $75 savaitėje. 
Jie nori gauti $131 savaitėje. 

Orkestrų nariams mokama 
$42. Jie nori $75. 

šiandie suvažiuoja paskuti
niai valstijų delegatai. Atva
žiuoja vis dar daug ir paša
linių žmonių, katrie tampriai 
surišti su konvekcija. 

Visas vidumies,^ kaipir in-
kattes. Kiek tai trukšmo, kal
ini, agitacijos susi rinkimų. Vi
sas miestas paskendęs poli i i-
kon. 

Iškalno nužiūrėti kandidatai 
neturi laiko ramiai pamiego
ti, atsilsėti. Priv'n'o konteruo-
ti su kiekvienos valstijos par
tijos vadais, agentais. 

Viešbučiai pilkutėliai. Už 
patogesnius kambarius labai 
brangiai mokama. Nesigailima 
pinigų. Nes tam tikslu; kapi
talas pašvenčia milijonus. 

Uet ir tarpe pačių kapitalis
tų nėra susiklausimo. Iš jų 
vieni paremia vi°na nužiūrė
tą kandidatą, kiti gi kita. Bet 
visi siekia prie vienodo tiks
lo. Visi nori, kad busimieji 
kandidatai į prezidentus Imtų 
kapitalo apginė.ia-

Partijos srovės iškelia jau 
aikštėn papirkimus. Supran
tama, i teisybę primaišomi' 
daug neteisybės. Negi supai
sysi, kas jų kalbama. 
Konvencija atidaroma rytoj. 

ŽMOGŽUDIS PADUOTAS 
TEISMAN. 

GALUTINAS NUSPRENDI
MAS GATVEKARIŲ KLAU 

SIME. 

State Public Utilities komi
sija paskelbė, jog galutinus 
savo argumentus komisijai tu
ri paduoti kompanijos ir mie
sto advokatai birželio 17 die-

Suimtas žmogžudis Gene 
Geary buvo pastatytas prieš 
grand jury ir tuoj aus paduo
tas kriminalin teisman. 

Kaip žinoma, Geary yra nu
žudęs Hamy Reckas vienam 
saliune ties Ilalsted gat. Per 
visą savake jam pavyko slap-
stytics. Buvo kalbama, kad 
jis gražiuoju nepasiduosiąs 
poHcijai. 

Bet susektas vieno sėbro 
namuose ir be mažiausio pa
sipriešinimo suimtas. 

Rytoj jis pastatytas teis
man. Tenai bus pranešta, kuo-ną. Po to komisija galutinai 

paskirs nuolatinę ir pastovią met bus teisiamas ir koks tei 
mokesti už važinėjimą gatve-
kariais. 

Birželio 28 dieną prasidės 
byla kriminaliam teisme Mur-
phy, Carrozzo ir Cosmano, 
kurie kaltinami už nužudymą 
Enrighto. 

PETRATIS F A B I J O N A S 

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

REAL E S T A T E I N S U R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pmigus Parduoda Laivokort«s 

N O T A R I J L Š A S 
3249 So Halsted Street, Chicago IHino;s 

TlLIPHONI BOULEVARD 611 

sėjas pirmininkaus byloje. 
Atsakyta jam visokia paran
ka. Turi būti kalėjime. 

Geary neprisipažįsta nužu
dęs Recką. Nors. kuoaiškiau-
siai prieš jį liudija keli liudi
ninkai. Tarpe šitų yra ir ad
vokatas Fell, po kurio akių 
Keckas nYižudytas ir vos pats 
nebuvo kritęs to svaigalų ver
go ir trukšmadario auka. 

Sakosi esąs nekaltas. Savo 
"nekaltumą" jis prirodysiąs 
bvlos metu. \ 

tėvynės reikalų ir neperka L. 
bonų. Yra, be abejo, mūsų ko
lonijoje vertelgų atšalėlių, bet 
ne visi. Kam-gi tada visus 
kaltinti, jog išimčių visur 
randasi. 

P-as S. A. gąsdina, kad, gir
di, vertelgos iš lietuvių gyve
na. Tai kas, jeigu lietuvis lie
tuviui patarnauja vietoj sve
timo? Lai p. S. A. nebijo, lie
tuviai savųjų ant tiek nere
mia, kad jie perdaug pratur
tėtų. Svetimtaučiams jie iš
stato milijonines krautuves. 
Lai ir pats p. S. A. mušasi į 
krutinę. Jeigu lietuviai ką jau 
remia iš savųjų, tai saliuni-
ninkus, bet jiems išmetinėji
mų nedaro, nei priekaištų, 
nors ir paskutines "bnksvas" 
ten paliktų. 

Gal kas sakys, kur tos 
Bridgeporto "išimtys, tie ge
r ie j i" vertelgos? O, štai Iz. 
Nausiedas ne tik pats pirko 
L. Bonų, bet jo krautuvėje jie 
irgi pardavinėjami. Bonų ten 
parduota už suvirs $2200.00. 
Pirko ir Halsted str. vertel
gos ir tai patys pirmutiniai. 
Jiems pardavė p. Kirienė, 
nors jie ir neklausė visokių 
prakalbų, nes laiko neturi. 

Gerai rašyti koresponden
cijas, bet reikia viską rašyti 
teisingai. 

Bešalietis. 

Tautos Fondo 60 skyr. su
rengė prakalbas gef;. 10 d.", 
1920. Dviem atvejais kun. dz. 
Mironas kalbėjo afpie Lietuvos 
ukę, miesto gyvenimą ir tėvy
nės padėtį bei pantikus su kai
mynais. 

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos Tautos Fondan. Auko-
jo: 

Po 10 dol.: 
K. Geštautąs. 

Po 5 dol.: 
K. Zammskis,1 B. Pranckevi-
ėienė, R. Andrei i unas, ir 
J . Petraitis. V. Zaromskaitė 
3 dol. -

Po 2 dol.: 
R. Nenartonis, 8. Bogeviėia, 

J . Raudis, B. Menartonis, K. 
Kilkis, F. Atroska. 

Po 1. dol.: 
J . Vai skis, J . Pudžvelis, A. 
Šerpetienė, A. Žilienė, F. Ži
lius, J . Ą. Poška, Cf. Sakunie-
nė, P. Akstinas, A. Nenarto
nis, A. Barsčius, Z. Baraus
kas, J . Svenciškas, J . Micke-
liunas, T. Sakalauskas, M. 
Bludžius, M. Piežienė, P. Sto
nis, F. Barsis, A. Šriupša, J. 
Paškauskas, A. Jencius, P. A-
lijauskas, P. Zaubris, K. Ap-
čelauskas, A. Rudokas, P. 
Liaugaldas rP. Bartkus, B. Jo
vaišas, E. Statkienė. 

Smulkių aukų 4.21. Viso la
bo su pažadėjimais 100.2c. 

Visiems aukotojams širdin
gai aėiu.v 

T. F. 60 skyr. rast. 

mogas, daug naudo? galima 
atnešti dr-jai. Toki dalykai sut 
virtiną dvasią,, sužadina ener
giją, pakelia upą. O juk ne
kartą mūsų draugijos užmin
ga. Gavęs viršų snaudulys ima 
slopinti patį draugijos tikslą. 

Y. M. 

REt>. ATSAKYMAI. 

jliiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiim 

| NAUJAS TEATRALIS VEIKALAS | 

I Dešimts Mėty Smuklėje Į 
Vertė 

Jonas M. Širvintas 

Kaina 50c 
P-nui Legnugariui (Town of | 

Lake, Chicago). Pranešimą t fĖ 
gavome subatoj, kada subati-
nis " D r a u g o " numeris jau 
buvo išėjęs. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

P-as Juozas Mozeris, 1430 
So. 49 Ave., Cicero, 111.. pra
šo paskelbti, kad pas jį yra 
atėjęs laiškas iš Lietuvos Ne-
kodemui Mozeriui nuo brolio 
Antano Mozerio iš Gauraičių 
kaimo, Tauragės apskričio. 

Daugiau imant nuleidžiamas nuošimtis 

Adresuokite: 

( C DRAUGAS" PUBL. CO. 
| 1800 W. 46th Str. Chicago, UI | 
ITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIT 
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I ŽVAIGŽDUTE I 
s E 
r Graži Maldaknygė 

Ypač tinkama einantiems prie Pirmos Komunijos. Knygelė S 

PAIEŠKOJIMAS IŠ LIETU 
VOS. 

Stanislovas Sipavičius, 

jo žmona Alena ir duktė gy
venusieji pirm karė s Rygoje 
prašomi atsišaukti į "Drau
g o " Redakciją (1800 W. 46th 
Str. Chicago, 111.). Turime ži
nių nuo jūsų giminaičio Vik
toro Dineikos iš Lietuvos. 

= Norėdami gauti kreipkitės į t E 
I "DRAUGAS" PUBLISHING C t)., I 
E 1800 W. 46-th Street, Chicago, UI. 
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiffiiiiiiiiintii 

IŠ BRIDGEPORTO. 

ŠAUNUS PIKNIKAS. 

Gegužės 26 d. Šv. Kazimie
ro kapinėse ta]>o palaidotas a. 
a. Juozapas Kairis, kuris pa
simirė geg. 23 d., 3:30 vai. po 
pietų. Gedulingos pamaldos 
buvo Šv. Jurgio bažnyčioje, 
kurias laikė kun. Zaikauskas. 

A. a.. Juozapas buvo 26 m. 
amžiaus, paėjo iš Panevėžio 
apskričio, Kuodžių kaimo. Bu
vo karštas tėvynmylis, rėmė 
visus tautos reikalus ir buvo 
pasiryžęs grįžti savo tėvy
nėn. 

Lai lengva jam būva ši sve
tima žemelė. ; 

Dalyvavęs. 

Petras RemeiMs, 

paeinąs iš Jurbarko valšč. Ra
seinių apskričio tarnavęs A-
merikos kariuomenėje prašo
mas pats, arba kas apie jį ži
no, atsišaukti pas brolį Vincą 
Remeikį, šiuo adresu: Skirs
nemunės miestelis, Raseinių 
apskr. Lithuania. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Birželio 20 d. Tautiškame 
darže (National grove), Ri-
versidėj, yra rengiamas dviejų 
L. Vyčių (13 ir 36) kuopų 
bendras piknikas. Apart to, 
kas būva dideliuose pikni
kuose, tųdviejų kuopų pikni
ke dalyvaus daug atstovų ir 
svečių-vyčių iš visų Amerikos 
lietuvių kolonijų, kurie bus 
suvažiavę Chicagon į Sus. L. 
Rymo Kat. seimą. Tas 
seimas pasibaigs kaip tik 
prieš pikniką ir visi seimo at
stovai, svečiai-vyčiai, kad pa
kvėpuoti tyru oru, patrauks 
Tautiškan daržan. Daržas bus 
papuoštas Amerikos ir Lietu
vos vėliavomis. Bus paimta 
viena iš didžiausių ir geriau
sių orkestrų. 

Įžangos ženkleliai jau par
davinėjami. Iš anksto perkant 
jie yra per pus pigesni. Be 
to, kas iš anksto nusipirks į-
žangos ženklelį, tas netik ga
lės ineiti daržan, bet bus pri
leistas prie laimykio, kokis y-
ra ant ženklų parašytas. Tose 

L. L. Paskolos bonų bend
ras komitetas laikys extra su
sirinkimą pamedėlio vakare, 7 
d. birželio, 8 valandą parap v 
jos mokyklos kambaryj (Uni
on Ave. ir 81 gatvės). Visi 
tie, katrie esate paėmę knyge
les ir einate pardavinėti bo
nus, būtinai turite atsilanky
ti, nes labai daug yra naujų 
dalykų svarstyti kas link L. 
L. paskolos. s 

Jonas Grisius. 

DR. CHARLES SEGAL" 
Perkė lė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovų, motery ir vy
rų ligų. 

Valandos nuo 10 Iki 12 Išryto; nuo 
2 Iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėl iomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

PINIGUS I LIETUVA SIUSKITE 
— Per 

European-American Bureau 
A. PETRATIS & CO., Vedėjai 

3249 S. Halsted Street. Chicago, Illinois. 

Pinigus išmoka paštu gyvais pinigais ir pristato siun
tėjams kvitų su parašu gavusiu. 

Pinigai siunčiami pagal dienos kursą. 
Loivakartes parduoda ant Liepojaus, Danzigo ir 

visų kitų portų. 

PADARO PASP0RTUS: 
Biuras atidarytas: nuo 9 ryto iki 6 vakare. Utar-

ninkais, Ketvergais ir Subatomis, vakarais, iki 9 va
landos. Nedėtomis iki 3 po pietų. 

S • J 
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IŠ TOWN OF LAKE. 

Praeitą sekmadienį vietos 
Blaivininkų 21 -kp. turėjo su
sirinkimą, Susirinko gana 
skaitlingas būrelis narių. Val
dyba išdavė raportus iš sa
vo darbuotės. Pasirodė, kad 
daug dar reikia padirbėti 
blaivybes srityje kol bus at
siekta galutinas tikslas. 

Rinkta nauja valdyba, ku
rion pateko: dvasios vadovu 
kun. N. Pakalnis, pirm. — P. 
Durša, vice-pirm. B. Ruškulie-
nė, prot. rast. — A. Metrikis, 
fin. rast. — V. Galnaitė, ižd. 

Bet į jo tuos išsisukinėjimus kielių galima gauti pas visus 
neatkreipiama doma. Su byla. narius. Kitose Chicagos ir 
norima pasiskubinti, kad per- apielinkių kolonijose irgi ga-
spėti kitus trukšmadarius, ko-!įima gauti vyčių kuopose, 
kių mieste nestinga. I Sparnas. 

- A. Baltutienė, ižd. glob. — 
dviejose kuopose įžangos žen- |B. Toleikaitė, P. Liakas ir V. 

leciene. 

Resid. Indepentlenec Blvd. 
Telefonas Van Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas gydytoja* tr chirurgas 
Specijallstas Moteriškų, Vyriško 
Valkų Ir visa chroniškų ligų 

Ofisas: SS54 So. Halsted St., Cblcago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto S—8 po 
pietų 7—8 vak. ITedėUomla 10—19 A 

ŠV. KAZIMIERO DR-T& 
Sheboygan, Wis. 

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

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

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

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

džiurias, 1017 Swifts Ave. 
Ižd. Antanas Cižauckss, 1318 

New York Ava # 
Kasos glob. Kazimieras Lukšis 

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

nedėldienį mėnesio.* 
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IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
Amerikos Katalikų Vyskupų 

Ganytojiško Laiško Ištraukos 
Kaina 10c. 

Imant daugiau nuleidžiamas nuošimtis. Kas norite gau
ti, tuojaus užsisakykite, nes jau^nedaugiausia atlieka. 

Adresuokite 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46-th St., , Chicago, 111. 

Telefonas Boulevard 9199 
Telephone: Yards 6492 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 S. Halsted Str. 
/ Chicago, 111. 

VALANDOS: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

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

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 . p o pietų, nuo 6 iki 8 Valan
da vakare. 

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

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

Turiu . patyrimą 
moterių l igose: rū
pestingai prižiū
riu l igonę Ir kūdi
kį la ike ligos. 

3255 So. Halsted St., Chicago, m . 

Greitu laiku mųs kuopos 
blaivininkai žada turėti išva
žiavime. Rengiant išvažiavi
mus, vakarėlius ir kitokias pra 

TUOJAUS PARSIDUODA. 
Lietuvių apgyventoj apyl inkėj , dai

lioj vietoj, arti šv. Kazimiero vienuo
lijos ir parko gražus, naujas .namas 
(bunga low) , 6 kambarių, "furnaee" 
ši ldomas. Parduodamas prieinamą 
kainą. 

Atsišaukite pas savininką, 
J. COLBY, % 

6935 S. Talman Ave. 

ANT PARDAVIMO 
poolruimis 6 Stalai geroj vietoj. At
sišaukite: * 

1800 W. 35th Street 
Telefonas McKinley 3912 

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.S.S.), 

» ~ » • 

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvis Advokatas 

W KO. LA 8ALLK KTREET 
Gyvenimo T«l. ETnrnboldt 97 

vakaram 1911 w »3-ud H i m i 
T«i Rocb «e l l <999 

cmcAOO, n j * - - - - » 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
35 So. Dearborn St. Chicago. 

R o o m 2416 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgai otreet 

CHICAGO, £L£JUroi£ 
Telefoną* Yarda 60S9 

Valandos: — 8 Iki 11 Ii ryto; 
6 p o pietų iki I vak. Nadėlio-
mls nuo S Iki 8 vai. vakarą 

t ""• 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETUVIS 

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

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

Tel. Boulevard 160 
Res . 2914 W. 43rd Street. 

Tel. McKinley 2*3 
• • • • » » • • • • » • • • » » • • » • • » « • } ! 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 


