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Anglijos Darbininkų Atstovai Atsisako Atšaukti Streiką SEINAI.

ŽINIOS IS LIETUVOS

8 Milijonai Darbininkų Daly
vaus Streike

Turkijoje Sustoję Mūšiai Turkų 
su Graikais

jog tenai nesimatęs “streikoPERNIEK EINA PREMJE
RO PASTANGOS.

Vyriausybė pasirengusi kovon

Londonas, Bal. 15. — Šian
die Anglijoje turi pakilti gene- 
ralis darbininkų streikas.

Vakar premjeras Lloyd Ge
orge per dvi valandi konfera- 
vo su trilypės darbininkų są
jungos atstovais. Nieko ypa
tinga nenutarta. Premjeras 
darbavosi už tai, kad kaip 
nors prašalinti grūmojantį nau 
ją streiką. Teeinu darbininkų 
atstovai nesutiko su premjero 
pažiūromis.

Anot pranešimo, premjeras 
karštai atsiliepė ypač į gele
žinkeliečius ir Į transporti
nius darbininkus. Nurodė to
kio streiko pasekmes.

Bet jo atsiliepimas j darbi
ninkų atstovus nepadarė rei
kiamojo Įspūdžio.

Po konferencijos darbinin
kų atstovai pranešė, jog strei
kas neišvengtinas, jog atnau
jinimas tarybų nepramatomas.

Patirta, kad darbininkų at
stovai nemano pripažinti vy
riausybės paduotų pasiūlymų, 
ant kurių turėtų būt paremtos 
tarybos. Taippat nepramato
ma, kad vyriausybė paduotų 
kokių nors nusileidimų kasyk
lų savininkų vardu.
Darbo partijbs susirinkimas.

Čia vakar įvyko Anglijos 
darbo partijos susirinkimas.

Dalyvavo tos paitijos par
lamentariniai atstovai, parti
jos vykdomoji valdyba, ama
tų unijų kongreso lyderiai ir 
trilypės darbininkų sąjungos 
atstovai.
Tartasi apie pakeliamą strei

ką ir galimas iš to streiko pa
sekmes.

Streiko klausimas pakeltas 
parlamente. Buvo aptariama 
karaliaus paskelbtoji proklia- 
macija apie pavartojimą ne
paprastųjų priemonių pakilus 
streikui.

Darbo jmrtijos atstovai par
lamente pranešė, kad karaliaus 
proklinmacijo.s vykinimas gali 
tik suprovokuoti visuomenę ir 
tuos pačius darbininkus, ku
rie kovoja už geresnį sau bū
vį. Taigi prokliamacija yra 
atkreipta tiesiog prieš pačius 
ištikimuosius piliečius.

Kai kas abejoja.

Kai kurie vietos laikraščiai 
reiškia abejonės, ar visi trily
pės sąjungos darbininkai pa
klausys savo vadų ir ar visi 
jie pakils streikam

Laikraštis Daily Mail t vi įti
na, kad nevisi geležinkeliečiai 
prisilies prie streiko, taigi ge
ležinkeliais susisiekimas dau
gel vietose nebus pertrauktas, 

iš Edinburgho pranešamo,

entuzijazmas,’’ taippat ir Gla- 
sgowo arenoj yra daug abejo
jimų.

Traukiniais tarnyba, sako, 
gal bus ir žymiai susiaurin
ta. Bet traukinių važinėjimas 
nebus pilnai sustabdytas.

Daily Mail atakuoja darbi
ninkus. Sako, jų yra žymi ma
žuma. Tad ar tai galimas dai
ktas, kad dauguma pasiduotų 
mažumai. Jei mažuma mėgin
tų įgyvendinti savo norus, 
tuomet turėtų būt pavartotas 
kardas, jei butų atsisakyta tai
kos.

Kiti laikraščiai nurodo pa
vojų Anglijai. Nes kuomet 
sustreikuos trilypė sąjunga, 
trumpu laiku streikuojančių 
darbininkų skaitlius pasieks aš 
tuonis milijonus. •

Streikas sutrukdys Anglijai 
surašinėjimą gyventojų. Sura
šinėjimas turėjo prasidėti at
einančią savaitę.

GRAIKAI VISGI SULAIKĖ 
TURKUS.

. Transatlantinis garlai-

Jie susilaukė naujų divi
zijų.

Konstantinopolis, Bal 15. —
Anatolijoje sustojo žiaurieji 
mūšiai Turkų su Graikais. Pa
starieji Aksu šonan permetė 
skaitlingą karuomenę. Turkai, 
tai pastebėję, sulaikė savo 
puolimą. Nes yra pavojinga 
be apgalvojimo pulties prieš 
skaitlį ilgesnę karuomenę.

Pranešta, kad tuo tarpu 
Turkai busią patenkinti atsiė
mimu Brusos. Paskui išnaujo 
pakilsią kovon prieš įsibrio- 
vėlius svetimojon šalin Grai
kus.
Išsodintos naujos divizijos.

Mudanijoj išsodintos kelios 
naujos Graikų karuomenės di
vizijoj
vis “Karalius Jurgis,*’ nup
laukė Kreton, iš tenai paimti 
5-ąją diviziją.

Siunčiamos dar kelios -divi
zijos iš Trakijos ir iš kitur. 
Ant greitųjų norimu sumuštas 
Graikų liekanas patvarkyti ir 
bendrai su naujomis divizi
jomis sudaryti 1(W),(WM) karei
vių.

Graikai tariasi su gen. 
\V langeliu. Rusus kareivius 
norima pavartoti kadir būti
niems darbams.

Turkai savo keliu taippat 
daugina karuomenę vakari
niam fronte. Su paskuba 
pireš Graikus siunčiami knruo- 
menės burini iš Bntumo, Tre- 
bizondo ir iš kitų vietų.

Turkai turi pasitikėjimo.

Žinovai tvirtina, kad Turkų 
kareivių moraliu stovis toli 
geresnis už Graikų. Turkui tu-

TRIUMFALIAI PASVEI
KINTAS PHILADELPHI- 

JOS KARDINOLAS.
TOKIŲ DIDELIŲ IŠKILMY- 

BIŲ ŽMONĖS NEBUVO
MATŲ.

Abipusiai procesijos skleista 
raudonos ugnys.

Philadelphia, Pa., Bal. 15.— 
Vakar čia sugryžo iš Rymo 
vietos Arkivyskupas, kardino
las Douglierty. Kardinolų pri
imti iškilnivbės buvo tokios 
triumfalės, kokių dar nebūta 
Pennsvlvanijoje.

Sugryžo kardinolas iš New 
Yorko pavakarėje. Traukiniu 
Philadelphijon Jo Eminenciją 
lydėjo keli šimtai kunigų ir 
pasauliečių.
Šiaurinėj Pbiladelpbijoj gar

bingas ganytojas apleido trau
kinį. Iš ten su didžiausiąja 
procesija, su liegaline virtine 
automobilių, atlydėtas pir
miausia miesto rotužėn, iš ten 
rezidencijom

Daugiau kaip per 75 blokus 
abiem pusėm gatvių buvo sus
toję į rikes vyrai ir vaikai iš 
175 Arkivyskupijos parapijų. 
Šalimais degintos raudonos 
bengalinės ugnys.

Geležinkelio stoty kardino
lą sutiko ir pasveikino miesto 
majoras Moore su buriu mies
to valdininkų.

KEMAL PASIŽADĖJO NE
PERSEKIOTI KRIKŠ

ČIONIŲ.

Rymas, Bal. 15. — Popežiaus 
valstybinis sekretorius kardi
nolas Casparri buvo kreipęsis 
į Turkų nacijonalistų vadą 
Mustapba Kėniai paša neper
sekioti Turkijoje gyvenančią 
krikščionių.

Turkų necijonalistų vadas 
savo atsakyme kardinolui pa
reiškė, kad Turkijoje krikš
čionys naudosis pilnomis lais
vės ir pilietybės teisėmis. Ir 
jokiais atvejais nebus perse
kiojami.

ri daugiau pasitikėjimo savi
mi. Jie yra namie. Graikai v-
nį svetimoje žemėje.

Graikų kareiviai nepasitiki 
savo vadais. Šitie neturi rei
kalingo prasilavinimo vesti 
naujovinius karus. Kad tuo 
tarpu Turkai yra išsiprakti- 
knvę buvusio didžiulio karo 
metu. Turkų vadai yra karia
vę ilgai Gallipoli pusiausnly ir 
Mesopotamijoj.

Vyriausias Graikų vadas v- 
ra karaliaus Konstantino bi- 
čiuolis. Venizeloso laikais jis 
buvo ištrėmime. Tad mažai 
susipažinęs su kariavimo bu
dais. Tuo tarpu Venizeloso ša
lininkui generolai iš vadova
vimo pašalinti.

Patys Graikų knreiviai tvir
tina, kad su Venizeloso gene
rolais jie butų buvę įveikę 
Turkus. Šiandie jie patys į- 
veikti.

PLATINKITE “DRAUGĄ."

PRANCŪZAI PASITEN
KINSIU MAŽESNIUOJU 

ATLYGINIMU.
Paryžius, Bal. 15. — Laik

raštis Echo de Paris paduoda, 
kad talkininkai susiaurinsią 
nuo Vokietijos reikalaujamų 
atlyginimą. Pareikalausią ligi 
.'W milijardų dolierių.

Ir jei Vokietija ir tuomet 
atsisakytų sutikti ir mokėti, 
Prancūzija pašauks tarnybon 
poros metų atsarginius karei
vius ir užims visą Ridi r aps
kritį.

Šis apskritis didžiai svar
bus Vokietijai. Nes turtingas 
kasyklomis ir dirbtuvėmis.

VOKIEČIAI NENORI MO
KĖTI PINIGŲ TALKI

NINKAMS.

Visa apskaityti reikalingas il
gesnis laikas.

Paryžius, Bal. 15. — Čia at
vyko finansinė Vokietijos ko
misija. Komisijos pirmininkas 
Dr. Julius Ruppel pranešė lai
kraščių korespondentams, kad 
Vokietijd su Gegužės 1 d. ne
suspės išpildyti talkininkų rei
kalą viny; — duoti jiems mili
jardus markių atlyginimo, 
kaip apie tai pažymėta Versai- 
lleso taikos sutarty.

Dr. Ruppel pareiškė, kad 
Vokietija neužsigina atlygini
mo. Bet reikalauja nuo talki
ninkų nuodugniausių sąskaitų.

Pav., tokia Prancūzija yra 
pareikalavusi dviejų milijar
dų frankų neužtektinoms dar
bininkų užmokesninis papildy
ti. Bet reikalavime nepadėta 
nei skaitlius darbininkų, nei 
darbo rūšis. Taigi, Vokietija 
tik turi mokėti ir nežinia ko
kiais reikalais ir kokiais tiks
lais.

Taip yra ir visuose kituose 
atsitikimuose.

Tokios šalys, kaip Belgija 
arba Rumunija yra pareikala
vusios abelnųjų atlyginimo su
mų. Ir nepasakyta nei už ką, 
nei kokiais pamatais paremia
mi tie reikalavimai.

Vokietija pasike,tinusi atly
ginti, sakė komisijos pirmi
ninkas. Bet pirmiau reikalin
ga jai visus atlyginimo reika
lavimus išstudijuoti, kad bu
tų mokama teisingai, be skrinu 
dos tai ar kitai pusei.

VISA EILĖ NAUJŲ GENE
ROLŲ.

Washington, Bal. 14. — Su 
prezidento llardingo sutikimu 
12 armijos generolų hrignd ie
nų paaugštinti generolais ma
jorais ir 26 pulkininkai ge
nerolais brigadierinis.

SUMAŽINTAS SKAITLIUS 
DARBININKŲ.
——

Illinois Steel (’o. pranešė, 
kad tos kompanijos ofisuose 
skaitlius darbininkų sumažin
tas jM'rpus. Kiekvienam atleis
tam darbininkui kompanija iš
mokėjo veltui už dvi savalti 

j algos.

LENKįJ SIAUTIMAS VIL
NIUJE,

VILNIAUS LIETUVIAI PA
KELIA PROTESTUS.

Ginkluojasi ginti Vilniaus 
sritį.

(Lietuvos Informacijų Biuro 
Pranešimas).

Balandžio 12 <1. iš Kauno 
nuo p. Balučio gauta kita kab- 
legrama Vilniaus reikalais:

“Uždarius Lenkams visus
Lietuvių laikraščius Vilniu
je, Vilniaus Lietuviai pakė
lė protestų dėl tokios Mura- 
vjovinės opresijos.

“Lenkai spėja, kad Vil
niaus likimas Brussely ar 
kur kitur bus nepalankiai 
jiems išrištas. Tad endekai 
(Lenkų Tautinė Demokratų 
Partija) įkūrė komitetų var
du “Obrona TVilenszczyz- 
ny,” dalina žmonėms gin
klus ir stengiasi pakelti 
žmonvse karinį ūpą. Jieskel 
bia, kad Lietuviai pulsią

' Vilnių.
“Tame savo darbe jie ma

žai pritarimo randa.’’
Be to, iš kitų versmių Lie

tuvos Atstovybė Amerikoje y- 
ra gavusi patikrintų žinių, 
kad Lenkai yra pasiryžę su
stiprinti savo propagandą A- 
nierikoje ir padidinti agitaci
ją savo naudai, ypač Brusse- 
lio tarybą metu (Lietuvių-Len
ku tarybos Vilniaus klausime 
Brussely turi prasidėti šio 
Balandžio 18 <1. Red.).

Ta Lenkų agitacija mano
ma varyti kaip tarp Ameri
kos politikos veikėjų, taip ir 
dėl disorganizacijos pravedi- 
mo pačių Lietuvių tarpe. Bu
dėkime. Ypač šiais laikais yra 
svarbus daiktas Amerikos 
spaudoje tinkamai nušviesti 
Lenkų veikimą. Reikia kiek 
galima daugiau paduoti tikrų 
žinių apie Lenkų imperijalisti- 
nius darbus. Apie tai turėtų 
pasidarbuoti musų veikėjai A- 
merikoje. L. I. B.

TEXASE NUO TORNADO 
ŽUVO 5 ŽMONĖS.

Sužeista 35 kiti.

McKinney, Tex., Bal. 15. Už 
šešių mailių nuo čia pakilęs 
baisus tornado kuone visai 
sunaikino miestelį Melssa. 5 
žmdnės žuvo ir 35 sužeista. Į- 
siutusi vėsula ėmė namus var
tyti kaip kokius lentgalius. 
Miestely pakilo gaisras. Sug
riauta didžiuma krautuvių ir 
ofisų.

Tornado nuplėšė stogų mo
kyklos, kurioje tuo metu buvo 
240 vaikų. Mokytojos išanks- 
to vaikus buvo suvedusios į 
mokyklos rusins ir nei vienas 
vaikus nesužeistas.

llaiiston and Texas Central 
geležinkelio bėgiai per pusmy- 
Ij sunaikinti, vietomis nuo 
špalų nuplėšti ir geroką galą 
nuvilkti. Vienas ilgas prekių 
vagonų 1 laukinis nuverstas 
nuo bėgių.

Kalbama, kad tornado paki
lo už Šešių mailių vakaruose 
nuo ^Melissa.

Lietuvių kunigu persekiojimai 
vis nesiliauna.

Lenkai vis neduoda ramy
bės kunigams. Štai kurstyto
jas Konopka pareikalavo, kad 
kunigai Lietuviai iki 20 Sau
sio apleistų Seinus, kitaip bu
sią ginkluota jėga išgabenti. 
Kuomet atėjo 20 d. Sausio, su
sirinko tiek Lietuvių, tiek 
Lenkų ir, užtardami persekio
jamus kunigus, reikalavo nuo 
Konopkos pasiaiškinimo. Ko- 
napka atsakinėjo, kad jis 12 
Lenkų vardu tai darąs ir tą 
dalyką atiduosiąs nuspręsti 
Lenkų Storastai. Kuomet Len
kai pamatė, kad daug žmonių 
užstoja už kunigus, davė ra
mybę ir nustojo užpuldinėti.

Kaunas. Laikraštis “Vossi- 
selie Ztg. “praneša iš Varša- 
vos: Paskutinėmis dienomis
partijų vadovai turėjo pasita
rimų su iš Vilniaus atvyku
siu generolu Zeligowskiu. Už- 
rubežio seimo komisija yra 
dariusi sekantį nusprendimą: 
Lenkija laiko savo teises ant 
Vilniaus krašto nepaliečiamas 
ir nepripažįsta Kauno valdžiai 
jokios teisės ant Vilniaus iš 
Lietuvių—Rusų taikos sutar
ties nuo 1920 m. Ijenkija su
teikianti Vilniaus gyventojams 
pilnų laisvę nuspręsti savo li
kimą ir lodei priėmus Tautu 
Sąjungos nubnlsavimo pasių- 
limą.

Lenkija yra gatava derėtis 
su Lietuva vadovaujant vie
nam Tautu Sąjungos atstovui 
Brusselvje, bet nei jokiu bil
du nesutinka su Atsvėrimo 
Teisėju (Seliiedsgerieht). Už- 
rubežio komisija tolinus nus
prendė reikalauti iš valdžios, 
susitarus su generolu Zeligovv- 
skiu, daryli tam tikrus žings
nius.

Taippat iš Vilniaus prane
šama, kad tenai yra rengiama 
sušaukti Vilniaus seimą, nors 
Tautų Sąjungos patarta, kad 
\ ilnaus seimo nešauktų.

Kauna-s. Kadangi į Žemės 
Reformos Komisijų ateina 
daug prašymų delei gražinimo 
užgrobtų žemių buvusiems sa
vininkams, Komisija praneša, 
jog atatinkamo įstatymo Stei
giamojo Seimo dar nėra išleis
ta. Šis klausimas liečiamas ben 
druoju Žemės reformos įstaty
mu. Todėl toki prašymai da
bar negali būt svarstomi ir 
nėra tikslo jais pasunkinti Že
mės Reformos Komisijos dar
bą.

Liubavą. Šis miestelis tai ka
rališkas traktas įvairimus spe
kuliantams, varantiems,
javus ir gyvulius į b>n- 
kiją, j»n kareiviams ir šau
liams, turintiems kontroliuoti 
vežamas prekes, tai tikra ru
ginį ' “ė. Kaip tik ‘‘pašnmruo- 
ja“ gerklę, arba kišių inbrau-
kin į kišenę, tai gali ka nori • • • • *vežti, ir gyvulius ir maišus 
gali be baimės gabenti į Len
kiją.

At ne laikas butų, kam rei
kia, įsikišti į tų darbą ir su
tvarkyti.

Z Dusetos, (Ežerėliu apskr.). 
Čia visoj apylinkėj prasiplati
no Ob oštų pinigai po 20 mar
kių banknotų. Žmonės, nežinor- 
dami tų pinigų vertės, daug jų 
priėmė per turgus nuo' Stara- 
verų, kurie atvyksta iš anapus 
sienos ir supirkinėja maistą 
be derybų, nes pinigų jiems 
netrūksta. Galimu tuos netik
rus pinigus pažinti, veizint 
prieš šviesų, jie neturi van
dens ženklų, bet atrodo, kaip 
paprastas poperėlis.

Kaunas. Gavėnios laike Vy
tauto bažnyčioje buvo konfe
rencijos Lietuviams — inteli
gentams, apie tą pasirūpino 
Moterų Komitetas.

PRIVERSTINAS DARBAS 
BULGARŲ VAIKAMS.

Eidamos iš darbo dainuoja 
mergaitės.

Sofija, Bulgarija, Bal.. 14.— 
Mokyklas lankantieji abiejų 
lyčių vaikai, kuriems suėję as
tuoni metai amžiaus, privers
tinai turi dirbti viešuosius 
darbus per dešimtį dienų pra
dėjus šio Balandžio 12 diena.

Tani tikslui pravestas įsta
tymas. Vaikai džiaugsmingai 
sutiko tas nepaprastas jiems 
atostogas.

Mokytojų vėdini jie eina sie
dinti medelių ir žolynų viešo
se vietose, eina kasti daržų. 
Atlieka ir kitokius darbus, at
atinkamus jų kiekvieno am
žiui.

Dienos metu čia pilnos gat
vės burių vaikų su savo mo
kytojais. Vieni būriai eina į 
darbus, kiti pareina. Didesnie
ji vaikai maršuoja nešini spa- 
tais ir kitokiais įrankiais. Mer
gaitės daugiausia nešinos šluo
tomis. , I

Mergaitės eidamos dainuok 
ja: “Mes esami* linksmos dar-' 
bininkės.“

KITI KITUS PATRAUKIA 
TEISMAN.

Rolėsna ineina milijonai dol.

New York, Bal. 14. — Čia 
drabužių fabrikantų sąjunga 
patraukia teisman darbininkų 
uniją Amalgamated Clotbing 
VVorkers of America.

Sąjunga skunde kaltina dar
bininkų unija už boykotą ir 
reikalauja iš jos pusę milijo
no dolierių atlyginimo.

Darbininkų unija savo kėliu 
patraukia teisman fabrikantų 
sąjunga, reikalaudama milijo
no dol. atlyginimo. Sąjunga 
kaltinama suokalbiavime su 
tikslu sugriauti unijų.

Skundai pakilo po ilgos l»e- 
darbės. Kelintas mėnuo, kaip 
nedirba (55,000 darbininkų.

PINIGU KURSAS.
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Balnnd. 14 
buvo tokia pagal Merchanta Lo- 
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingų Rvanti $3.92
Prancūzijos šimtui frankų 7.15
Italijos šimtui lirų 4.45
Vokietijos šimtui markių 1.58
Lietuvos šimtui auksinų 1.58
Lenkijos šimtui markių .13
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“DRAUGAS”
Eina kasdieną Išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA:
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:

Metams ................................  >8.00
Pusei Melų ...................................4.00

SUV. VALST.
Metams ...................................... $8.00
Pusei Metu ...............................

Prenumerata mokasl lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krušoje ar exprese "Mo- 
ney Order” arba Įdedant pinigus 1 
registruotu laiškų.

“DRAUGAS” PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

Graži yra vienuolyno triobu. 
Puiki aplinkui jtj. vieta. Dar 
gražesnis ir puikesnis darbas 
yra išlavinti pusantro šimto 
Lietuvaičių mokintojų ir išmo
kyti lietuviškai bei angliškai 
daugiau negu šešis tūkstančius 
Lietuvių vaikų.

Kad seserys Kazimierietės 
matytų, jog Lietuvos visuome
nė joms pritaria, tai nėra rei
kalo ypatingų išreiškimų. Už
tektų nepatingėti 17 Balandžio 
po pietų užsukti ant kampo 
Marąuette Boulvardo ir S. 
Rockwell gatvės. Pritarimų pa
šutusios seserys dėtų pastan
gas auklėti Lietuvių vaikus ne 
tūkstančiais, bet dešimtimis 
ir šimtais tūkstančių. Kam ru
pi musų tautos apšvieta, tie 
imkim ir padarykim didele 
musų mokslo šventę iš mažos 
progos. Reikia tik nepasigai 
lėti 16 centų tramvajui.

Įklimpo Graikai.

Mokslo ir Mokyklų 
Iškilmė.

Kudenije bus dvylika metų 
nuo to, kaip a. a. Cbicagos ar
kivyskupas James Edward 
Quigley samdytu automobiliu 
važiavo gatve AVestern avė. į 
pietus. Ties 67-ta gatve, kur 
dabar yra Marąuette Boulvard 
šoferas atsakė toliau važiuoti, 
nes automobilis negalėjo iš
bristi per purvus.

Arkivyskupas važiavo šven- 
tyti kertinio akmens naujam 
lietuviškam, pirmam Ameriko
je, Šv. Kazimiero vienuolynui. 
Šofero protestas ardė arki
vyskupo tvarkų. Bet Western 
Avė. tramvajai tada dar nesie
kė 67-tos gatvės. Išilgai jos 
nebuvo nei šalygatvių. Užtat 
.purvo ir balų buvo, kad ir jau-4 
nesni už arkivyskupų nebedrį
so vaikščioti tenai. Arkivysku
pas tat pasidavė šofero valiai 
ir grįžo namo. Kertinį vienuo
lyno akmenį pašventino vieti
nis kunigas. Architektas Moli- 
tor pastatė vienų triobos pusę.
T Balandžio pabaigoje 1920 m. 
architektas Žaldokas pradėjo 
statyti antrųjų vienuolyno pu
sę. Šiandien trioba jau užbaig
ta. Sekmadienije 17 Balandžio 
bus naujosios vienuolyno pusės 
pašventinimas.
„ Pašventinimo apeigas atliks 
kun. M. L. Ki nšas, šv. Jurgio 
pa r. klebonas.Apejgos prasidės 
ketvirtų valandą po pietų. 
Triobos pašventinimo iškil
mėms pasibaigus bus palaimi
nimas Švenčiausiu Sakramen
tu. Į tas visas iškilmes vertė
tų pribūti visiems Cbicagos 
mokslo ir mokyklų reikalą su- 
■rantantiems Lietuviains.

Kadangi vienuolynas yra 
tolokai nuo vidurmiesčio, ir 
dėlto dalyvavusieji iškilmėse 
galėtų nesuskubti namo parke
liauti pa valgyt i, tai prakilnių 
mus moterų būrelis vadinamas 
Akademijos Rėmėjų Draugija 
nutarė iškelti svečiams ir vieš-M
nioms bendrą vakarienę. Tiesa 
•už tų vakarienę reikės užsimo
kėti du dolieriu, bot ir vienuo
lynas ir Akademijos Rėmėjų 
praugija sutarė aukų tų dienų 
jierinkti nuo svečių.
~ Lietuviui einant ar važiuo
jant puikiu Marąuette bulva
ru pažiūrėjus į šv. Kuziiniero 
vienuolynų džiaugsmas apima 
širdį. Akys aiškiai parodo, 
kad darbininkų tauta padarė 
gražų darbų. Ypač Lietuvės 
gali pasidžiaugti. Kultūros 
darbų dirbdamos jos pralen
kė vyrus.

Tiesa, vyrui joms nepavydė
jo ir netrukdė, bet dar nuo
širdžiai padėjo, bet daryte pa
darė jos.

Graikų karalius Konstanti 
nas sugryžęs sostan ėmėsi ir 
toliau vesti paliktų buvusiojo 
premjero Venizeloso politikų. 
Karalius to darbo ėmėsi be 
tikro noro. Tai darė, kad tal
kininkams parodyti savo išti 
kimumų ir neduoti suardyti ži
nomos Sevres taikos sutarties 
Ta sutartis, talkininkų padary 
ta Turkijai, Graikijai yra pri
pažinusi Traki jų ir miestą 
Smirną ir su aplinkiniais plo
tais.

Venizeloso užvesta politika 
buvo imperijalistinė. Kaip 
Lenkai su visu savo imperija- 
listiniu godumu prikibo prie 
Lietuvos, taip Venizeloso veda
mi Graikai suskato skaldyti 
Turkiją, kad įgyti didesnius 
plotus žemių.

Venizelosui visas laikas vy- 
Ifip tų daryti. Nes jis buvo atsi
davęs talkininkams, ypač 
Prancūzams, ir šitie jį uoliai 
rėmė.

Venizeloso vedamiems Grai
kams pavyko užkariauti Tra- 
kijų, pavyko užimti ne tik 
Smirną, bet darGraikų armijai 
pasivaryti Turkijos gilumom 
Venizelos turėjo kareivių. Tru
ko tik pinigų. Kadangi jis ža
dėjo sunaikini i Turkijų, patį 
sultanų prašalinti iš Konstan
tinopolio, tad talkininkai jam 
davė pinigų.

Pačių Graikijos gyventoju 
pakviestas iš ištrėmimo Ka
ralius Konstantinas Atėnuose 
atrado daugiau nieko, kaip tik 
talkininkų nemalonumų. Tal
kininkui, ypač Prancūzija, 
baisiai buvo priešingi jo gry- 
žimui. .Jam sugryžus Prancū
zija tuojaus pareikalavo pada
ryti svarbių atmainų Sevres 
taikos sutartyje. Pareikalavo, 
kad Graikija atsisakytų Tra
kijos ir Smirnos. Suvaržė 
Graikijai finansinius nukalus.

Tečiau Anglija kitaip atsi
nešė tan klausi man. .Ji priešgi 
niavo Prancūzų nuomonei, nes 
matė iš to naudos. Nors Ang
lija bendrai su Prancūzija kė
lė protestus prieš karaliaus 
Konstantino gryžimų sostan, 
bet kuomet tas faktas įvyko, 
ir kuomet karalius apsiėmė 
vesti ir toliau Venizeloso po
litikų, pasitenkino tokia padė
timi.

Anglijai buvo nauda. Pir
miau pakvaitęs Venizelos su 
savo armijomis gynė Anglų 
reikalus Turkijoje, dabar tu
rėjo tų pat duryti karalius 
Konstantinas. Ar tai jai gailu 
Graikijos kareivių? Ir Angli
ja pagaliau davė savo leidimų 
Graikams išnaujo pakelti puo
limų prieš Turkus nacijonalis- 
lus su liksiu visai sugriauti 
Turkijų.

Jei Venizelos nefuspėjo pri-

ipti liepto galų Turkijoje, tai 
šiandie tų padurė karaliaus 
Konstantino vedamoji valdžia. 
Jei kam norėjosi Graikiją nu
bausti už jos godumų, tai rei
kėjo sankcijuoti Graikų ofen- 
syvų Turkijoje. Tų padarė 
Prancūzija, kuri pageidauja 
Graikijai pragaišties už grų- 
žinimų karaliaus.

Graikai pakėlė puolimų. Su
sidūrė jie su Turkais jau ne 
palaidais, bet gerai organizuo
tais. Ir šiandie Graikams Tur
kijoje artinasi paskutinis ga
las. Išmušti jie iš Turkijos, pa
sekmėje neteks nei Trakijos. 
Šalis sudirbs vargan. Bet 
Prancūzijai bus daug nenau
dingo džiaugsmo.

Kaip-gi su Anglija? Anglija 
nieko iš to nedaro. Ji mokės 
pakreipti taip dalykus, kad 
patys Turkai, kadir pačiame 
Konstantinopoly, apsaugos jos 
reikalus.

Pasirodo, kad talkininkams 
labai norėjosi apvaldyti visų 
Turkijų. Bet reikėjo, kad kas 
kitas jiems jų užkariautų. Tą 
darbų atlikti apsiėmė Graikija. 
Ir įklimpo.

Ūkininkų Padėtis.
Amerikos* ūkininkų šiandie 

padėtis tikrai apgailėtina. 
Kuomet miestuose maisto kai
nos begalinės, ūkininkai savo 
žemės produktus priverčiami 
atiduoti pusdykiai.

Įvairaus maisto trustai pas 
ūkininkus pasiunčia savo a- 
gentus. Agentai ūkininkams 
praneša, kokiam produktui ko
kių kainų jie turi gauti. Ka
trie ūkininkai dėl pigių kai
nų nesutinka, tie sveiki gali 
aukti ir nesulaukti, kad galė
tų kam parduoti kiek bran
giau.

Taip yru su maisto produk
tais, taip yra ir su auginamais 
gyvuliais.

Šalies vyriausybė ligšiol vis 
dar kažkodėl neprisirengia 
pagelbėti ūkininkams, apginti 
juos nuo išnaudotojų.

Tomis dienomis Traverse 
City. M i cl liga no valstijoje, ūki
ninkai pernykštes bulves par
davinėjo po 1S centų bušeliui, 
kuomet Cbicagoje bulvių bu-

Parapija ir jos Reikalai.
Senovės gadynėje parizėjai 

įtūžę ant Išganytojo sumanė 
Jį sugauti kalboje. Tada jie 
nusiuntė pas jį savo mokinti
nius, kurie ir užklausė Jėzaus, 
tardami: “Mokytojau, žinome 
Tave teisiu esant... Pasakyk 
tat mums, kaip Tau rodosi, 
ar pridera mokėti donę Cieso
riui ar ne?” (šv. Mataušas 
skyrius XXII). Jei Išganyto
jas butų atsakęs, kad turi 
mokėti duoklę, tai Jį butų pa
vadinę nemielaširdingo lupi
ku; jeigu butų sakęs, kad ne
reikia, tai butų apkaltinę kai
po maištininkų. Bet Išganyto
jus parizėjams atsakė taip, 
kad tie dauginus ir klausti jo 
nebedrįso. Jis paprašė, kad 
Jam parodytų duoklės pini
gų. Kada-gi parizėjai atnešė 
denarų, tada Išganytojas rody
damas į pinigų tarė: “Keno 
yra šitas paveikslas ir para
šas?” Parizėjai atsakė: “Cie
soriaus ’ ’. Tuomet Išganytojas 
tarė: “Atiduokite tad Cieso
riui kas yra Ciesoriaus, o Die
vui kas yra Dievo.”

Valstija ir mokesčiai.

Aišku, kad žmonės ne tik 
dabar, bet yra žiloje praeityje 
mokesčius mokėdavo. Gal jie 
nebuvo toki kaip šiandien, bet 
be mokesčių jokia valstija, jo-
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gyvavimas prigulėjo ir prigu
li nuo to, kaip jos vaikai jų 
rems. Jei skaitlingai ir gau
siai skolinsim ir duosim jos 
reikalams, tai Lietuvių karuo- 
menė aprūpinta visa kuom 
žut-but remsis su tėvynės 
priešu. Bet jei menkai auko
sime ir skolinsime, tai iš kur 
valdžia ims reikalingų reikme
nų savo karžygius aprėdyti 
ir apšarvoti.. Tad-gi tautos 
gyvybė, galima sakyti, dau
giau priguli šiandien nuo to, 
kaip gausiai mes jų sušelpsi
me. Aišku, kad jokia valstybė 
ir jos įstaigos dar nepriėjo 
prie to, kad galėtų apsieiti be 
Pinigų.

Parapija.
Parapija susideda iš žmonių 

gyvenančių vyskupo autoritetu 
paskirtose ribose po vadovyste 
savo kunigo.

Lietuvių katalikų parapijas = 
sudaro Lietuviai katalikai; 
Vokiečių katalikų parapijas 
sudaro Vokiečiai katalikai, Ai
rių—Airiai ir tt.Yra dar ir mai 
šytų parapijų, tai tos, ku
rių žmonės susideda iš įvairių 
tautų bet išpažįsta ta patį ka 
tulikų tikėjimų ir visi naudo 
jusi ta pačia bažnyčia, mokyk 
la ir kitomis parapijos Luobo
mis.

DRAUGO”KNYGYNE
Gulima gauti Šios

MALDAKNYGES
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ............. $3.50
Ramybė Jums (kailio apdar.) ............................. 2.50

S Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................. 2.00
Šios maldaknygės formatas yra 5%x3%. Puslapių turi 958, bet ne

stora, nos spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau
sių maldų. • • • •

Aniolas Sargas — juodas apd.............
S Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd.
= Aniolas Sargas — juodais apd..............................
5 Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd. ...
| Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su

paveikslėliu ant apd.............................................
| Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd............
| Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd................... 1.00 |
5 Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su už. t.;imu 1.50 =
5 Aniolėlis — juodais apdarais ........................... 1:50 =
5 Aniolėlis — juodais apdarais .................................... 0.75 s
“ po 300 puslapių. S

$1.25
1.75
1.50
1.75

1.75
1.50

3

_ Šios maldaknygės yra nedidelės.
5 Spauda aiški.

= Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 =
| Pulkim ant kelių............................................................... 2.50 5
= Pulkim ant kelių ....................................................... 2.00 =
= Pulkim ant kelių ....................................................... 1.85 3
| Pulkim ant kelių .......................................................... 1.50 =

Ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų S
Įvairumas priguli nuo apdarų. E

| Maldų Knygelė ........................................................... 75c. =
5 Maldų Knygelė ...................................  50c. 3

Užsisakydami adresuokite: E
“DRAUGO” KNYGYNAS !

| 2334 So. Oakley Avė. ... Chicago, III. |
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffi

Turi beveik

kia Respublika, jokia karalys
tė neapsėjo ir neapsies. Vals- (Lietuvių parapijos organizavi- 
tija susideda iš žmonių, bet
ne vienodos žmonių mintys, ne 
vienodo laipsnio teisingume ir 
doroje. Kiekvienoje valstijoje 
randasi užtektinai išgamų:
sukčių vagių, mušeikų ir ki
tokios rųšies gaivalų. Kad ap
saugojus ramybės piliečius ir 
nedavus jų skriausti, kiekvie
na valstija turi savo valdžių, 
o valdžia rūpinasi valdiško
mis įstaigomis. Visuomenės 
patarnavimui ir jos” apsaugo
jimui yra reikalingos ir įvai
rios įstaigos, kaip ana: teismo 
rūmai, ligonbučiai, paštas, 
parkai, muzėjai, knygynai, 
maudynės vieškeliai ir t. t. 
Tos visos įstaigos iki toliai 
neneša piliečiams naudos, iki 
koliai jose nėra atsakančių

senui reikia mokėti $1.20 ir žmonių,suprantančių savo dar-
daugiau.

Tie ūkininkai nedavė bulvių 
pigiai agentams. Buvo manę 
gausiu dauginu. Ant galo pasi
rodė, kad tuščias ūkininkų lu- 
keriavinias. Nes iš pietinių val
stijų parvežama jau šiųmetinių 
bulvių.

Tad ir prisiėjo kuone dykai 
parduoti bulves. Gal žymių da
lį supliko tie patys agentai. 
Maisto kompanijos ir visokie 
tarpini n kili miestuose gerai 
pelnys.

Vyriausybė ragina darbinin
kus apleisti miestus ir eiti į 
ukes. Bet nea|Hliiiu<lžia ūkinin
kų padėties.

Antai vienas ūkininkas lo\vn 
valstijoje agentui pardavė 22 
teliukų skareles. Gavo po 6 
centus svarui. Kiekviena ska
relė svėrė po K) svarų. Ūki
ninkas išviso gavo $13.20. Su 
tais pinigais nuėjo apavų kruu- 
tuvėn ir porai čeverykų už
mokėjo $12.

Nereikia didesnės ūkininkui 
skriaudos.

Pietinėje Afrikoje kasmet 
pagaminama apie 250 tonų me
daus.

Tikimasi, kad šjmetinis Aus- 
Italijos kviečių derlius sieks 
150,000,000 bušelių.

Valdžios departamentai Wa- 
sbington, D. C., kasdien iš
siunčia apie 700,000 krasos 
maišelių.

bų. Teismo rūmai neneš nau
dos, kol juose nebus atsakan
čio teisėjo; ligonbutis riogsos 
be naudos, jei jame nebus gydy 
tojų, slaugotojų ir kitų; kalė
jimas riogsos tuščias, o šakinis 
Vilgys ir plėšikai žudys, apiplėš 
ir skriaus ramius piliečius, 
jei nebus atsakančių poli
cijos valdininkų, kurie juos vi
sus subruktų į kalėjimą. Jei 
žmonėse nesi rastų vagių, 
skriaudikų, galvažudžių ir ki
tokios rųšies nedorėlių, tai, 
be abejonės, nereikėtų nei teis
mo namų, nei kalėjimo, nei 
daugelio kitokių įstaigų, bet 
kadangi taip nėra, tai tos vi
sos įstaigos visuomenei yra 
reikalingos. Tani jos yra sta
tomos, palaikomos ir reikalui 
ištikus didinamos. O su jomis 
yra didinamas skaitlius tarnau 
tojų ir prižiūrėtojų.

Žmogus-gi, nežili tint koksai 
jis luitų ir kokį dalbą dirbtų, 
reikalauja užmokesčio, ir tei
singai reikalauja, nes jam yra 
reikalinga įmstogė, drabužis ir 
maistus. Pastogės, drabužio ir 
maisto nieks už dyką neduoda 
Tad-gi ir valdininkas turi bū
ti upmokėtas, o iš kur valdžia 
ims pinigų valdininkams ir 
įstuigoins, .jeigu nieks nemo
kės mokesčių. Ant piliečių už
dedami įvairus mokesčiai nuo 
uždarbio, nuo nuosavybių ir lt.

Jei pažvelgsime nors trupu
tį į Lietuvių Respubliką, tai 
pamatysime

mas.

Kada kokioje nors miesto 
daly pradeda susispiesti Lie 
tuviai ir jų skaitlius auga; ir 
kada skaitlius iškyla iki ke
letui dešimčių šeimynų, tada 
kai-kurie iš jų pradeda svajo
ti apie draugijinį gyvenimą 
užmezga vieną, kitą pašelpi- 
nę draugiją ir suradę kur nors 
vietą laiko savo susirinkimus 
Kada pasirodo, jog Lietuvių 
skaitlius nemažėja, bet didėja 
tai pradeda svarstyti apie tve 
rimą parapijos. Išsiranda agi 
tatorių, kurie nušviečia bažny 
čios ir mokyklos reikalą ir 
jei vietiniai žmonės tam daly 
kui pritaria, tada išrenka ir 
įgalioja komitetą, kuris rū
pintus tais pradiniais daly
kais. Bet kaip žmonės, taip 
draugijos ir komitetai, nors 
ir geriausius noras turėtų, tai, 
bet-gi nieko nepadarytų, jei 
nebūtų paskirtas kunigas pa
rapiją organizuoti. Tada-gi 
tai ir prasideda visa eilė atsi
lankymo delegacijų pas vysku
pą, kad gavus kunigą, ant ku
rio pečių iškalno jau paskir
ta tokia našta, kokia, duok Die 
ve, kad ištvertų pakelti. Tverk 
ir organizuok parapiją be že
mės, be pastogės, be rakandų, 
be nieko.

Po ilgų važinėjimų pas 
vyskupą, Jo Malonybė skiria 
nužiūrėtą kunigą organizuoti 
parapiją. Tada jau išsikalbėji
mo nebėra: imk tą naštą ir 
nešk. Jei pakelsi ją Dievui a- 
čių ištark, jei suklupsi po ja, 
nieks tavęs nepasigailės. Kuni
gas organizatorius naujoje 
vieloje nieko neranda: nei pa
stogės, nei žemės bažnyčiai 
statyti, nei ištaisytų gatvių nei 
šalygatvių.

Kunigo organizatoriaus 
darbas.

Nerviškas?
Tūkstančiai kentėtojų nuo 

nemiego
negrumuliavimu

dispepsijos
galvos skaudėjimo ir kitų ligų. 

randa pagelba vartojant

Dr. Milės’ Nervine
Kodėl TU Nepamegini?
Ar esi vartojęs Dr. Milės 

Anti-Puin Pilis?
PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO

Kaipo paukščiui yra duota 
sparnai lekioti, taip žmogui 
yra duotos raukos dirbti. Bet 
knip ne visi žmonės yra ly
gus, taip ir jų darbas ne vie
nokis. Vieni žmonės moka 
laukus arti, kiti moka batus 
dirbti, treti sermėgas sinti ir 
1. t. Nors kiekvienas žmogus 
atlieku tų arba kitą darbą, bet

aiškiai, kad jos'darbai-yra nelygus: vieni sun
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kus, kiti lengvesni, kiti dar 
lengvesni. Jei atsižvelgsime tei 
singumo akimis į naujos pa 
rupijos organizavimą,tai, beša
liškai žiūrint, pamatysime, kad 
tas darbas yra visų sunkiau
sias. Kada kunigas, liepiant 
vyskupui, atvažiuoja į naują 
koloniją, jis tankiausiai nieko 
neranda. Reikia pasisamdyti 
kambarys gyvenimui, ir sam
doma via toksai, koksai ga
lima gauti, bet ne toksai, ko
kis y-ra reikalingas ir tan
kiausiai kunigas organizato
rius suranda kokį nors laužų, 
lindynę be maudynės, be elek
tros šviesos ir be kitų žmoniš
kų patogumų.

Šiokia tokia pastogė suras-1 
ta, bet tai dar ne viskas ’ 
Reikia vietos pamaldoms lai- Į 
k vii. Gerai, jei surandi koki ‘ 
nors svetimtautį geradėją ku
nigą, kuris leidžia laikyti pa
maldas savo bažnyčioje, bet 
.jei nepavelija, tai nieko nevei
ksi. Tada reikia pasitenkinti 
kokiu nors rusiu arba svetai- 
niuke. Nei svetima bažnyčia, 
nei svetima svetainė ilgai ne
išpuola naudotis. Tad-gi čia 
kitas galvosūkis, kaip įgijus 
savąją triobą. Savai Iriobai 
įgyti, reikia ją nupirkti arba 
pastatyti. •

Kiekvienas žmogus, kuris 
gali kalbėti, lengvai* ištaria 
žodžius “nupirkti” arba “pas
tatyti,” bet kas turi įvikinti 
tą darbą, tai gerui turi apgal
voti ir sunkiai dirbti. Kunigas 
organizatorius naujoji* koloni
joje nieko neranda išėmus ke
letą dešimčių šeimynų, bet il
tie žmonės m* visi išgali ir no
ri aukoti. Kad nupirkus arba 
pastačius triobą, reikia pini
gų, o kada kunigas atvažiuoja 
organizuoti parapijos, jis jų 
neranda.

(Daugiau bus.).
Kun. A. Briška.

Telefen&fl Piillmua
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
1U8U1 So. Michlgan Ateaae 

ItOH.luud. III.
VA LANDOS į . n ryto Iki 9 v»k*r*. 

Tel. Pullman 342 Ir 3189.

l’hone fcjueley 7439
DR. 1. M. FE1NBERG

Gydo spccljallal visokias vyry Ir 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madison Str., kampas Wes-
tern Avė., Chicago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.

■ Dr. M. T. STRIKOL’IS l
■ Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas j

Peoplcs Teatro Name
■i<IHt W. 47th Str. 
"Valandos: 6 
■iki 12 ryte. f3 Res. 2014 W.
■ Nuo ryto iki
■Tel. MeKlnley 203

iki 8 vak. Nedėl

Street

DR. S. NAIKELIS
METU via

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant vlrtaas t nlvrrsal State Bank 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nno 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki $ vak. 

Nedaliomis nuo 18 Iki a. 
Telefonas Tardė 1544

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

LIEl’UVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė. 

Tel. Yards 1053
Dicn. Rooni 518—159 N. Calrk St.

Tel. Itandolph 3507

Tel. Canal 257 Vak. Ganai 1118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street

Valandos: 10 Iki 13 ryto; 1 Iki 
po plot. t Iki 9 vakare.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lies. 1139 Indep.-ndcnee Illvd. 
Telefonas Von Itureu 294

DR. A. A. ROTH,
Rusa.-. Gydytojas rl chirurgas 
Spceljullstas MoterlSky, VjrrISky

Vaikų Ir Visų ehronlSkų Ilgy
VALANDOS: 19—11 ryto 2—3 po 

pintų, 7—8 vak. Nedaliomis 10—12d. 
Ofisas 3354 So. Halsted St., Oitnaga

Telefonas Drovor 9999 •

llllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlinilllllllllMI
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PAVASARIS. LIETUVIAI AMERIKOJE.
Po daugelio šaltų, audringų 

ir drėgnų dienų, štai, ant galo, 
prašvito ir pavasarėlis.

Saulinė žiba augštai ir siun
čia savo šiltus skaisčius spin
dulius ant nuvargintos, ru
dens ir žiemos nesmagumais, 
žemės. Taip dar nesenai lau
kai, pievos, upės ir miškai 
stumte stūmė šalin nuo savęs 
kiekvienų gyvų sutvėrimų, 
šiandien jie vilioja prie savęs. 
Tas miškas, tos pievos, tie 
laukai, kurie mirtim buvo ap
traukti, šiandien jau kitai}) iš
rodo. Pavasario vėjaliui papu 
tus,saulutei aiškiaus užžibėjus, 
pievos apsidengė žalumu, me
džių šakos lapais ir kiekvienų 
gyvų sutvėrimų traukte trau
kia prie savęs.

Pavasaris laukuose.

Kad supratus gamtos gra
žumų ir atjautus jos atgijimų, 
reikia apleisti miestų su jo 
triukšmais ir durnais.

Balandžio 1 d. iš anksto ry
telio saulutė gražiai užžibo ant 
dangaus. Aš pakylau nors ant 
valandos apleisti miestų ir pa 
kvėpuoti laukuose tyru pava
sarėlio oru. Už trumpo laiko 
nežinomais keliais su savo 
draugu atsidurėva 30 mylių į 
vakarus nuo Cliicagos. Tas 
tiktai supras pavasarį, kuris 
atsiskyręs nuo miesto durnų ir 
triukšmų prisiveizės atgims 
tančiai gamtai.

Ūkininkai darbuojasi.

Laukai vietomis lygus, vie
tomis kalnuoti žemė-gi vie- 
įnis juoda, vietomis su moliu 
maišyta, yra ir smiltynų. Pa
siturinčių ir darbščių ūkinin
kų triobos ir žemė sutvarkyta 
ir neša naudų už tai jiems už
tektinai. Pas juos rasi ir pui
kių lauko padargų ir mašinų 
ir gyvulių ir paukščių įvairios 
rųšies. Visi ūkininkai atjauz- 
dami pavasarį skubiai dirba 
laukuose: vieni aria, kiti sėja

• treti akėja ir 1.1.
Miške.

W0RCESTER, MA£S.

Bal, 10 d. Labdaringoji 
Draugija, po Motinos Sopulin
gos globa, buvo surengus sma
gų vakarėlį. Suvaidinta gra-

Sv. Vincento a Paulo draugi
jai aukojo sekantieji asmenys: 
po 2 dol.: kun. Pr. Vaitukai
tis, S. Tamošaitis, Br. Velič- 
kaitė, A. Jatuzytė; po 1 dol.: 
J. Zubavičius, K. Katela, P. 
Petronis, B. Kelpšas, A. Kukis, 
A. G and runas, J. Paterabas, J. 
Kupšis, M. Goberis, J. Januš-

žus veikalėlis vardu “Šv. Ag-lkU) Mikolainis, O. Mockie- 
nietė”. nė, A. Meškauskas, M. Kise-

Vtidaręs programų musų j Skirienė, M. Petrai
debonas, kun. J. Jakaitis, pa-Itienv, J. (Jribauskas, E. Gri 
aiškino vakarę tikslų iy pa Įcaitė. Smulkių aukų 10 dol. 
kalbėjo apie L. R. Kryžiaus Viso 37 dol. Aukos pasiųstos 
Rėmėjų Dr-jos skyriaus veiki- per Tautos Fondų.
mų. Sakė, kad WorcestenoĮ j Mikolainis.
Lietuviai yra pusiketinę įtai
syti Lietuvos karuomenei vie-i Sekmadieny, Bal. 17 d. Lai), 
na ambulansų ir ragino SU8*- Sąjungos 3 kuopa laikys mė- 
rinkusius nupirkti nors po vie-1 ugninį susirinkimų 1 vai. po 
nų kuponų, kurie tuojau buvo lpjetų parapijos mokyklos 
pardavinėjami. kambary.

Ypatingai reikia pažymėti, Visi narįai kviečiami buti. 
<ad šitame vakare dalyvavo nuį atsilankyti< Nepriklausan- 
syečias išjnetuyos, gerb.kun.|tįeji pfie tos organizacijof5

taip-gi kviečiami atsilankyti ir 
orio publikai pirmiausia pas- įsiraSyti yisi turime sekt; 
velkino susirinkusius ir per- LViešpaties Jėzaus žodžius: 
davė širdingus velijimus lais- -Paiaįluinti mielaširdingi, nes 
vos Lietuvos piliečių broliams U mielaširdystę aplurės.”
.r seserims Amerikiečiams. Po| JoDas Mikolaitis
to papasakojo apieLietuvą, ko
dą jos padėtis buvo 1919 me
tais ir kokia yra .šiandie. Sa
kė, kad šiandie Lietuva ge 
l inu stovi negu kitos kaimynės 
tautos. Lietuva daugiau įšve- 
ža visokių produktų negu įve-vza.

I detuva turi vienų votį, sa-

VELYKŲ LELIJOS.

Tik buvo praėjus labai šal
ta ir sunki žiema. Maistas bu
vo labai brangus ir anglių 
sunku gauti. Teisybė, darbo 
darbininkui buvC užtektiniai

, . , . t .bet gyvenimas taip buvo pake gerb. kalbėtojas, tai Len- . . -, , , ,. t ... . ,. . ” . . , brangęs kad doliens tikrai tokai. Bet ta votis truks, ku-1
nas Lietuvos išgys ir bus svei
kas ant visados.

Toliau papasakojo, kaip 
mksina dabar Lietuvoj gy
venti. Ir jisai nenorėjęs skir
tis su tėvyne. Gyrė Lietuvos 
va Ližių, kad rūpinasi šalies ge
rove*. Sakė, kurie 'norite va
žiuoti Lietuvon, nieko nebijo
kit : duonos yra užtektinai. Pa

buvo vertas tik pusę. Visi, 
kurie žiurėjo į vienų duonos 
užijirbėją atjautė tų sunkybę 
ir meldė Dievo laimingai žie
mų praleisti. Bet viename 
miestelyje gyveno šeimyna, 
kuriai visko buvo užtektiniai. 
Šeimininkas buvo bankieris ir 
jo šeimyna buvo turtingiau
sia miestelyje. Vienas langas

Miškas nors dar nesulapo- 
jęs, bet kiekviena prie savęs 
vilioja, kur nekur ir gėlelė pra
deda skleisti savo lapelius; šen 
ir ten girdėtis paukštelių bal
sai. Genys savo aštriu snapu 
kalena ir maisto ieško.

Nors gražus pavasarėlis A- 
merikos laukuose ir miške, pui 
ki jo gamta, bet nieks nesu- 
lygs su prigimtos šalelės Lie
tuvos pavasariu. Ten pavasa
rėliui atėjus' gegutė kukuoja, 
garnys savo ilgu snapu klege
na, ten vyturėlis augštai, aukš
tai pakylęs artojui auksini, 
dainelę gieda. Amerika nors 
turtinga šalis, bet nepriduo 
da Lietuvio širdžiai tiek ramu 
nio ir džiaugsmo, klek pavasa
rio dienelės prigimtoji“ šąlelėje. 
Tad-gi nestebėtina, kad šian
dien daugelis Lietuvių atsi
sveikina su šia Amerikos Ži 
mele ir skubiai grįžta į pri
gimtų kraštų, kur mano gy
venti ir užbaigti savo dienas. 
Ten nors pinigų bus mažinu, 
bet širdžiai daug smagiau, nes 
prigimtoji šalis, ir jos gamta 
kiekvienų paguodžia, kiekvie
na suramina. Vergijos laikų 
šimtmečiai bėgo, o kantrus ir 
ištvermingas Lietuvis laukė ir 
laukė, kada gi ateis tas lai
kus, kada aš nebusiu ver
gas, bet liuosas pilietis tos ša
lies, kurios žemelę pavasario 
laiku purenu.* Ir ant galo atėjo 
tas laikas, beširdžių pavergėjų 
pančiai trako. Ir truko ant vi
sados. Nors Prancūzai ir stu
mia nudryskusias Lenkų gau
jas pavergti musų tėvynę, bet

, . . T. , . įSios šeimynos namuose visa-breze. kad Lietuva reikalauja , , * .... . ...., ... v. dos buvo puikiomis gėlėmismokslo vyrų, visokios rųsies t ..... . .v. . , . . , . . . papuoštas ir vaikai eidami isaniatmnkų ir gerų darbininkų. , . , , v , ,. . , , , . mokyklos dažnai sustodovoir daug, daug dar papasakojo .;. ...... ,
• t- \ ti kim v, i pasižiūrėti j gėlės, kurios pn-apie Lietuva., Publika liko la- . . 1, . . . . . nnne šilta# vasarą,bai patenkinta. .
Po kalbos ir vaidinimo per- Ypatingai vienas bernaitis

traukose buvo dainų ir .lekle-lr Vlsa‘1°8 8U8‘°- 
,1,1101.1,,. Visoms dainoms u- da’° Pažiurėti- Turtingo lian-
komponavo „u,s vargoninin- klcn° v,llklal “'J0 i l,l 
kas A. Visminas. inokykl,,. kuru, jis lailkė, liet

žodžiu, viskas gerai pavyko. Pie vi8ados buvo ‘“'P Braži,i 
Daugiau tokių vakarų. apsirengę, kad jis su jais ne-

Koresp susipažinti.
Jis ištikro buvo iš Dievo

Tasai gražus pavęikslas 
ir gėlės, — atsakė Jonas.

Aš ir jas myliu — kalbėjo 
Cyrilis. Musų šeimynoj yra 
paprotys kas Velykas pasta
tyti lange papuoštų prisikėli
mo paveikslų. Gi rytoj Vely
kos.

Tų vakarų Jonas papasako
jo savo motinai apie gražų 
paveikslų papuoštų gėlėmis.

— Ar tikrai tasai buvo pri
sikėlimo paveikslas — klausė 
jo motina lygiai įsigandus ir 
sunkiai •dūsuodama.

— Kas yra, mama, — klau
sė Jonas rūpindamasis.

— Nie... niekas, — atsakė 
motina. Bet rytoj aš turiu eiti 
su tavim ir pamatyti tų pa
veikslų.

Jos akys buvo skaiyčiofc ir 
Jonas matė, kad Velykos at
nešė jai viltį.

Niekados nebuvo tai}) gra
žios dienos, kaip per tas Ve
lykas. Jonas ir jo motina ei
dami namo iš bažnyčios buvo 
nepaprastai linksnius, nors ir 
neturėjo puikių drabužių kaip 
kiti.

Jie artinosi prie bankierio 
namų. Iš tolo jau matėsi gra
žus namas ir daržas, ant galo 
ir langas su paveikslu, taip 
kaip Jonas praeitų vakarų jai 
išaiškino. Sustoję jie žiurėjo 
į tų paveikslų, paskui jo mo
tina, paliepė jam palaukti lau
ke, o ji įnėjo į namus.

Po kelių miliutų prie lango 
pasimatė ašarotas motinos 
veidas. Ji pamojo jam užeiti. 
Jonas užėjo laiptais ir lengvai 
atidaręs duris įnėjo. Motina 
pribėgo ir apkabino ji verk
dama.

—Jonukai mano, aš esu link
smiausia moti iškė pasaulyje. 
Tavo tėvelis daž.uii man pa
sakojo apie tų puikų paprotį 
šeimynos, kuri per kiekvienas 
Velykas įdeda langan prisikė- 
imo paveikslų. Aš atmenu, 
<ui|) jis sakė, kad turi seserę

BRIGETON PARKO LIETU
VIAMS.

Nebūkite Be “Draugo” 
“Draugų” dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose:
F. ŠIMKIENE,

4358 So. Fairfield Avė.
TUMŠIS & CO.

3853 So. Rockwell St. 
BUCIUNAS,

2900 W. 40th Str.
J. ŽOLYNAS,
4063 So. Maplewood Avė. 
J. SYMONAS,

4140 So. Maplewood Avė.
J. SMITH, v

3813 So. Kedzie Avė. 
JUOZAS DEITŠKO,

4409 So. Fairfield Avė.

PRANEŠIMAS W0RCES- 
TERIEČIAMS!

Worcesteriečiai norėdami pirkti 
Lietuvių Prekybos Bendrovės ėėrų 
arba siųsti pinigų saviškiams Lietu
von, gali atlikti savo reikalus per L. 
Prekybos B-vės įgaliotinį agentų.— 
moksleivį Ignų Barkų. Taip-gi su
teikia visas reikalingas Informaci
jas .Su reikalais kreipkitės šiuo ant
rašu:

Ignas J. Barkus 
16 Columbia St. 

Worcester, Mass.

REIKALAUJA
Reikalingas keletu jaunų vyrų ar 

moterių prie geros pardavinėjimo pro 
pozicijos, mokama alga ir commission 
atsišaukite nuo 10 iki 1 vai. po pietų.
186 N. La Šalie Street Room 511

gyvenančiij, bet nežinąs kur 
Ytikol tu man vakar pasakei, 
<ą matei. Ponia Ross yra tavo 
eta. Ji sako, kati mes dabar 

galime su ja gyventi. Ar-gi ije 
ainiingi esame? Aš tau sakiau, 
<ad Velykos atneša viltį. Ii 
šitas viskas atsitiko kad tu 
mvlėjei Velykių lelijas,

Juliona Švarliutė.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJADROADAVAY ~- . ... • -NEVV YORK N Y'
TIESI Kelionė 1U Per.«-ėdiiii<» Iš NEVV YOitKO Per LIBAVĄ Arba 

1IAAIUI KG.} — KITKL’NUS

i LIETUVA
Laivai išplaukiu kas I I <1. Dideli dviejų srlubu pačto luivai išplaukia: 
S. S. “LITUANIA” April 13 . “l’OI.ONIA” Gegužio 18

“EOTONIA” Gegužio 4 J“LlTl'ANIA” Birželis 1
Visi laivui turi puikus kambarius trečios kliasos keieiviama

Kreipkitės prie mimų agentų jūsų mieste arba pas 
K. KKM1T, General Wr.*trrn Passenger Agcnt

130 NorU» La Sullc St., Chicago, Illinois.

FARMOS. f. -ė
•J'1'el. Canal 6223

| DR. C. K. CHERRYS
•t LIETl'VIS DENTISTAS

Kam nusibodo fabrikantams ver
gauti, pirkite farmas nematysite be
darbių, Tamstų gyvenimas bus u«lk- , w aa.nJ
rintas ant visados. Amerikos piningai Chicago
stovi augšėiausia už viso pasaulio, gValandos: 9;30 a. M. to 1J N.

bus bran ~taip pat ir žeme brangsta ir bus bran 
gi. Dauguma žmonių nori pirkti far
mas bet nežino kur? Geriausia yra 
pirkti naujoj Lietuvių Michigano Ko
lonijoj kur galima gyvent nevartoda
mas noi svetimtaučiu kalbos mes tu
rima lietuviškas draugystės, parapi
jos, mitingus, balius, pikninkus ir 
lietuviškus turgus. Visoj Amerikoj 
kitos tokios vietos nerasi, musų tar
pe randasi labai turtingu farmorių 
kurie turi savo žemdirbystės, maši
nas, malūnus ir t. t. Reikalui prisiė
jus nereikia kreiptis prie svetimtau
čiu. Pirkite nuo savųjų o ne nuo agen 
tu. Šv. Antano Draugystė jau 3. metai 
kaip pardavinėja farmas ir visi kurie ' 
per jų pirko džiaugiasi. Agentai ku- i 
rie ateina daugiausia į stabas ir siu- 1 
lo jums aukso farmas tų sergekites i 
nes nuvažiavus bus visai kitaip. Pas- j 
kui nesakykite kad agentas apgavo 
ant $1000 ar daugiau o taip labai 
daug atsitinka.

Norėdami platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu:

KAZ. DAUNORAS,
Box 7 Custer, Mieli.

# 1:00 P. M. to 8:00 P. M.

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. Ganai 3118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
Gyvenimas:

2811 W. 63rd Str. 
Tel. Prospect 3486.

Paieškau darba kaipo bučeris, ge
rai savo amata suprantu kam reika
linga meldžiu atsišaukti šiuo adresų:

J. J. Y.
365“ E. 32 Gatvė l'hicago, III.

ANT PARDAVIMO.
2 augščių mūrinis namas moder

niškas, gazas, elektra, pečių šildomas 
akmenio apačia 4 flatų. Randos ne
ša $90.00 į mėnesi, savininkas pri
verstas parduoti nes apleidžia mieš
ta. J4000.00 Cash likusius ant iš- 
mokesčio ant 5 metų. Atsišaukite

3050 Lowe Avcnuc.

Tel. Drovor 7848

Dir. C. Z. Vezeflfis
L1ETUVI8 DANTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVBBDN 
arti 47-toa Gatvės

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 lig 9 vakare

-H

Parsiduoda už pigia kaina naminiai 
rakandai (forničei) norinti pamaty
ti galite kreiptis diena ir vakarais 
šiuo adresų

Alexandra Valius
1140 So. Canal St. Clilcago, III 

(2nd flat)

Parsiduoda geras saliunas taip-pat 
ir susirinkimams svetainė, gera vie
ta. Atsišaukite

1731 W. 51 Street

Parsiduoda geri rakandai insurin- 
ti ant 3 metų, priežastis keliuosi į 
kitą vielą. Galima matyti vakarais 
nuo 6 vai. ir subatoj po pietų. At
sišaukite
3611 W. 44 Street Clūeago.

Tel. Randolph 2 898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj

ASSOCIATION BLDG.
IV So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 
Panedėllats iki 8 vakare 
Nedėilomis ofisas uždarytas

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgą* 

Ofisas 10900 So. MJchigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 pa 

piet, 6:30 Iki 8:30 vakare 
Resideneija: 10538 Perty Avė. 

Tol. Pullman 342

i DR. CHARLES SE6AL ■Į Perkėlė seavo ofisą po num
K-

Tel. McKinley 4988" į |
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! VISUOMET TURĖK OMENIJE
Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 

| auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
5 laikrodėlių, laikrodžių, lenciugelių, karolių

AKRON, OHIO.
Balandžio 10 d., š. m., Sv. 

’etro parapijos choras-puikiai 
niošė: komediją “Piršlybos” 

Žmonių atsilankė gana daug ir 
Šv. Petro bažnyčiai liko gra
žaus pelno. Bažnytinių gies
mių ir lietuviškų dainų mo
kina Šv. Petro bažnyčios var
gonininkas V. Bulius, o teat
rus ir kitką tvarko choro pre
zidentas J’. Draskys. Su to
kiais lošėjais, kai}) P. Druskys, 
J. Buika ir kiti šiame vakare 
dalyvavę artistai ir artistės, 
malonu butų pasirodyti net 
Kauno didžiąjame teatre. Gar
bė jiems, kad jie savo spėkas 
ir energijų tiikvoja bažnyčios 
bei tautos labui.

Šeštinėse rengiasi sulošti la
bui .juokingą komedijų “Kle
bonas Kaltas.” Lauksime.

Akroniškis.

CICERO. ILL.

Bal. 5 d. per Dr. A. Rutkau
sko prakalbas Labdaringųjai

neturtingųjų. Jo tėvas mirė, 
kada jis dar buvo kūdikis ir 
paliko jo motinai, kini sun
kiai dirbdama jį užaugino.

Bet Jonas, nes toks buvo jo 
vardas, savo linksmu budu ir 
pasekmingu darbu mokykloje 
labai palengvino ir nuramino 
jos liūdnų gyveninių. Jis daž 
nai papasakodavo jai apie tas 
gėles, kurias jis matydavo ir 
nesykį prašė jos eiti pamatyti 
jų, kada jie eidavo į bažnyčių 
bet visados kas nors juos ė 
mė kitu keliu. Žiema buvo la 
bai sunki šitos neturtingos 
našlės name ir ji labai laukė 
pavasario.

Kodėl tu, mama 
tai}) labui lauki pavasario 
klausė Jonas.

— Dėlto ntsakė ji savo ty
kiu budu — nes pavasaris at 
neša Velykas, o su Velykomis 
ateina viltis.

Šiandie, kada Jonas ėjo pro 
bankierio namus, sustojo 
vietoje gėlių jiamatė prisįkėli 
nio Viešpaties Jėzaus gružų 
paveikslų, puikiui papuoštą 
Velykų lelijomis. Bežiūrint, 
jis išgirdo balsą sukant:

A. f A.
M. KONDRATAVIČIUS
persiskyrė su šiuo pasau
lių Lietuvoj. Velionis paė 
jo iš Vilniaus Red. Šven
čionių Aps. Tveriaciu pa- 
rap. Galaukių sodžiaus.
Iškilmingos pamaldos už 

jo dūšia bus Balandžio 18, 
1921. Visų šventų bažny
čioj 8 vai. ryte Roselande.

Meldžiu visų giminių ir 
pažįstamų dalyvauti šiose 
pamaldose. Liekų didelia
me nuliudime.
Duktė Amilija Jogminienė

te attiiincnn, kad Lietuva tai 
nebe vergų šalis tik rainių ir 
liuesą piliečių. Kaip graži ir “Skubinkis, nes pavėluosi mo- 
sknisti saulutė, po audringos kyklon”. Tai buvo balsas Cy- 
žieinos, atgaivina apmirusią rilio Ross, vieno bankierio su 
gamtą, taip laisvė džiugina nų 
Lietuvio ir Lietuvės širdį. —Kas tave taip, intoresuo-

Kun. A. Briika. . •,ja, — klausė Cyrilis.

Parsiduoda drapanų krautuvė Vy
rų moterų ir vaikinų visokios smul
kios drapanos kožnos dienos, biz
nis išdirbta per devynius metus la
bai geroj vietoj krautuvė yra 42 pė
dų ilgio yra 6 riurnai pagyvenimui, 
rhaudyne, elektriką, didelis yardas, 
naujas garadžius lalsii vigadnus pa _
gyvenimas kas norite meldžiu atsi- = kjj įįk gautų iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalu, 
šaukti greitai pakol neatpirks sve- ~ t. t u i- rr-r-*.-
timtautis.

Lietuviška biznis lietuviams labai 
patogus priežastis pardavimo turiu u- 
kė, neatbūtinai turiu išvažiuoti.

J. M. kiliartas
3356 So. Halsted SI. Cllieago, III

KTcl. Yanls 6666 Blvd. 844?’*
Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gydytojos, Chirurgas Ir 
Akušeres.

8203 8. Halsted St. Ohlcago.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir
6—8 vakar* Ned. 10—II 18 ryto

iiiiiiiiiiiiu::::.;;::::::

Turime gramafonų rekordų, rožančių, 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- 
vorų užtikriname prekę prieinama.

J. WENCKUS
Laikrodininkas

3327 So. Halsted St. Chicago, UI.

niiiiiiiiiiiiHiitfiiiiiiinii

Z-

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 3V metai 

Ofisas 8149 8o. Morgan St. 
Kertė 32-ro Bt., Ohlcago, UI.

8PECIJALI8TA8 ' 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki 3 po pietų, nuo S iki S valan
dą vakare.
Nedėilomis nuo 9 iki I po piet. 

Telefonas Yards 887

PUIKIUS ŠOKIUS
--------------------- Rengia-----------------------

LIETUVOS VYIŲ 8 KUOPA

Subatoj, Balandžio 16,1921
Brolių Strumilų Svet. 158 E. 107th St. ir Indiana A v.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Roselande

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į liukainu va
karėli nes turėsite progos iki sočiai prisijuokti.

KOMISIJA.

S

Skubinkite užsisakyti 1921 metams

“KARI”
■t

Jis nušviečia musij armijos gyvenimą ir darbuotę.
Jis du«xlu daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
Jis parodo musų priešų karines pajėgas iv ieško kelių joms

nugalėti.
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dėl Lietuvos nepriklau

somybės, privalo skaityti
“KARĮ”

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai

Carter’s Little Liver Pilis
Negali Buti Links
mas Kuomet Vi

duriai Nedirba
Maža Pigulka 
Mnias lkiwu

Maža Kaina

taRTE
—•)

m ITTLC
IVER
PIUS.

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems
l'ikraa turi pa«lrefiyma»

Kranju Iieturtntla OeUtiea x 
yra p.ntuliml UIiIiikUHkų

•ARtĖlėS IRON PILLS
«funv pagelboa, pamėginkite v



k.'
DRAUGUS Penktadienis, Baland. 15,1921

IŠ NORTH SIDĖS.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

MISIJOS ŠV. KRYŽIAUS 
BAŽNYČIOJE.

PLĖŠIKAI ŠV. JUOZAPO 
KLEBONIJOJE.

Antradienio vakare betems
tant j šv. .Juozapo kleboniją 
South Cliieago atėjo trys vy
rai ir. sakėsi turi reikalą pas 
kleboną. Dvieju šnekėjo lietu
viškai. Atidariusi duris kle
bonijos tarnaitė įleido svečius 
j parapijos raštinę. Stalelis kle
bonas ir mokslininkas kun. 
Antanas Petraitis atėjo pas

Mergaitės organizuojasi.
Bal. 4. d. Šv. Mykolo par. 

svet. gerokas būrys darbinin
kių mergaičių susirinko pasi
tarimui, kaii> susiorganizuoti, 
kad butu naudingiau tautai, 
Bažnyčiai ir kitiems reika
lams. Atsilankė į susirinkimą 
ir gerb. klebonas, kun. A. P. 
Baltutis, kurio patarimai buvo 
labai naudingi.

Susirinkime susirašė kuriossvečius. .Jie išsitraukė revol
verius, atstatė kunigui j km- nori kurti draugiją. Išrinko
tinę, liepė pakelti rankas ir 
iškraustė jo kišenius. Nedaug 
pinigų jis teturėjo, nedaug jie 
nei rado. Bet jie rado geleži
nės dėžės raktus ir privertė 
kunigų atidaryti parapijos

šias į konstitucijos pagamini
mo komisiją; Anelę Kamins
kaitę -- pirm., Oną R. Palių 
liūtę — rašt., ir Amiliją Kele- 
vičiutę — iždininke. T agita
cijos komisiją išrinko: Jnz.

Misijos Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioj, ant Town of 
Lake, iškilmingai prasidės sek
madieny, Balandžio 17 d., per 
sumą ir baigsis antradieny, 
Bal. 26 d. su keturiasde- 
šimts valandų atlaidais.

Misijas duos gerb. Tėvas 
Alfonsas Pasijomstas.

Tai-gi meldžiu visų Lietuvių 
šv. Kryžiaus parapijoje pasi
naudoti ypatingomis Dievo 
malonėmis.

Devoeijonalų per misijas ga
lima bus nusipirkti parapijos 
svetainėj, kuriuos misijonorius 
pašventins.

Kleb. kun. A. Skrypkus.

Pirmiausia gerb. klebonas 
kun. Baltutis paaiškino apie 
veikalą ir prašė publikos vaidi
nimo laiku ramiai užsilaikyti. 
Visi lošė neblogai. Kai-kurie 
ir labai gerai, kaip K. Andre- 
junas Leibos rolėje. Sorės rolę 
gerui atliko Laurnitienė, Danu 
tės Jonienė, Jono p. Mockus 
ii Jurgio rolę (nežinau pavar
dės). Onutės rolę gerai atliko 
N. N. Tik suplerius vietomis 
pergarsiai kalbėjo, 
p-nia Šatkienė.

Režisavo
Varna.

IŠ BRIGHTON PARKO.

spintą. .Kunigo kišeniuose ir | Rutkauskaitę — pirm.. Urs, 
indaujoje jie rado viso labo Į Hlajutę — rašt., ir Mar. Ka- 
nepilnai šimtą dolierių. Pradė
ję griosti nomus plėšikai paste
bėjo, kad tarnaitės nėra. .Jie 
supratę, kad ji nubėgo pava
dinti policijų, todėl jie pasis
kubinę išbėgti. Žmonės matė 
juos įeinant ir išeinant ir pa
žino, kad vienas buvo tas pats, 
ką po Chicagą ir Mount Green- 
wood vaikštinėjo rinkdamas 
aukas neva našlaičiams. Jis 
nuolat maino savo pavardes, 
nešioja kunigišką apikaklę ir 
yra buvęs nezaležninkų dva
siškiu. Jau kelisyk esame ra
šę “Drauge” apie to nezalež- 
ninko kenksmingą veikimą.
Šiuo tarpu jis turbut jau pa
teks į policijos rankas.

mmskaitę — ižd.
Nors dar nėra nutarusios,

kokį draugijai vardą duoti, ta
čiau beveik visų mintijama,
kad duosią vardą Nekalto 
sidėjimo Panelės švenč.

Kitą susirinkimą turės Ge
gužes 2 d. Šv. Mykolo par. 
svet. Nuo to susirinkimo drau
gija galės daugiau pažangiuo- 
ti.

Šioji* draugijoje yra susis- 
pietusios daugiausiai čia au
gusius mergaitės, bet jose tė
vynės Lietuvos meilė yra karš
ta. Galima pasidžiaugti iš 
tokios sveikos mergaičių dva-

IŠ T0WN OF LAKE.

’ra-

Alinimai kandidatai, tai yra 
Šv. Kryžiaus mokyklos aštun
to skyriaus mokiniai savo su
sirinkime, Bal. 12, 1921, nuta
rė per misijas “in corpore”
('it i prie Šv. Sakramento.

Raštininkė.

IŠ NORTH SIDES.

SUMAŽINO PRODUKTAMS 
KAINĄ.

Kuomet Amerikos plieno 
korporacija savo išdirbiniams 
sipnnįįinn kainas, tuojaus tą 
patį savo išdirbimams padarė 
ir Uarvester kompanija.

Šita kompanija paskelbė, 
kad savo išdirbimams suma
žinanti kainą 10 nuoš.

DVILYPIAI GATVEKARIAI.

Gatvekarių kompanija Clii- 
cagoje paskelbė, kad su Birže
lio pradžia kai-kuriomis mies
to gatvėmis pradės važinėti 
dvilypiai gatvekariai (prie 
paprastojo gatvekario bus pri
kabintas kitas gatvekaris).

P»e to, kai-kuriose linijose, 
kur važinėja mažiau žmonių, 
busią įvesti gatvekariai tik
si! vienu patarnautoju kiekvie
name.

Su pastarosios rųšies gatve- 
kariais nesutinka gatvekarių 
darbininkai.

GATVEKARIŲ DARBININ
KAI PATENKINTI UŽ 

MOKESNIMI.

sios ir musų tėvynei naudin-
gos pajėgos.

Bal. 13 d. iš Šv. Mykolo
baž. buvo laidlotuvės n. a. Mar.
Gedvilienės. | ’abiidotji Šv. Ka-
znmero kapinėse. Rep.

POLICMONAI MOKESČIŲ 
AGENTAI.

Bal.. 6 d. Šv. Mykolo pat. 
svet. kalbėjo dr. A. Rutkaus
kas. Iš priežasties menko iš
garsinimo, mažai žmonių at
silankė. Tai gaila. Gerb. dak
taras daug įdomių žinių pra
nešė apie padėtį Lietuvos žmo
nių ir sužeistu Lietuviu karei-ę c. *.
vių, apie trukumus karo ligo
ninėse, našlaičių ir senelių 
vargų ir reikalą jiems prieglau 
dų. Jis pats buvęs prie išda
linimo neturtėliams amerik. 
suaukotų drabužių ir apsakė 
jų džiaugsmą, kada gavo ava
lynės. Papasakojo, kaip Lietu
vos karuomenė gavo ginklų; 
kalbėjo apie savo patyrimus, 
apie Lietuvos kareivių pasi
šventimą savo tėvynei. Nurodė, 
kaip mes, amerikiečiai, galime 
daug pagelbėti Lietuvai, o tai

Jei ( bieagos valdyba įvy
kins pienus apkrauti mokės 
t imis visus darbininkus, pra
dėjus amatninkais ir baigus 
aslų plovėjomis, mokestis pri
sieis rinkli ne kitkam, kaip lik
poliemonnms. Tad vietoje po- galima steigiantLietuvoje prie- 
liemonauti jie bus pakeisti pa- glaudas j>o priežiūra sv.
prastaisiais miesto agentais.

Daugelis aldermanų prieši
nasi ■tokiam negirdėtam suma
nymui, kokio nėra nei viename 
mieste.

Bet tas sumanymas varo
mas valstijos legislaturoje. Ir, 
sakoma, jis bus pripažintas.

Vincento a Paulo dr-jos.
Vienas barzdaskutis iš pub

likos buvo atsiliepęs, bet gerb. 
daktaras ir kun. A. Baltutis 
jam tinkamai atsakė. Šis žino 
gus savo išsitarimais visus nu
stebi no. Nors buvo pasigiręs, 
.jog myli savo tėvynę, Lietuvą,

Šv.
vienok vielinės L. L. Paskolos 

Antano parapija turės'sloties knygose nėra užrašų,
savo pikniką Birž. 5d. Berg
manas darže, Riverside, TU.

7=

Cbicngos gatvekarių darbi
ninkų unijos prezidentas Qnin- 
lan pranešė, kad jo unijos dar
bininkai patenkinti dabartine 
užrnokesnimi ir daugiau nerei-į 
kabiusią, kuomt'1 pasibaigs su 
kompanija sutartis Gegužės 1 I 
dieną.

Unija su kompanija jau pm-1 
dėjusi tarybas padaryti sutar
tį ateinantiems metams.

IŠ BRIDGEPORTO.

Bal. 27 d. iš p. P. Baltučio 
ofiso Lietuvon išvažiuos virš 
.20 žmonių.

Pradedant Pal. 20 d 
Prekybos B-vė pradės 
bendrovės reikalais.

Pranešiu, kad praeitą parą 
Cbieagoje pavogla 19 aidomo-’
biliu.

A. f A.
STANISLOVAS

NEZELSKIS
mirė Balandžio 14, 1921, 
C4 metų amžiaus, paėjo iš 
Plungės miestelio, Telšių 
apskr. Amerikoje išgyve
no 17 metų.

Laidotuvės bus subatoj, 
Balandžio 16. 1921, iš na
mų 10933 Edbrooke avė., 
į Visų Šventų bažnyčią, 8 
vai. ryte, i šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir pažįsta
mus dalivauti laidotuvė 
se. Laidotuvėmis rūpina 
si Graborius Masalskis.

Nubudę,
Sūnūs Juozas Nezelskis, 

dukterys: Kazim. Miku- 
tienė, St. Daugintienė.

kad butų pirkęs bonų Gai
la lokių pseudo-patrijotų.

Aukų surinkta $59.30. 
Aukojo:

B. Kavaliauskas $10.(X)
A. Gerdžiunas.............5.00

Po $3,00: kun. P. Baltutis, 
A. Rugienius ir J. Gerdžiunas.

J. Petraitis ir B. Naujokie- 
nė po $2.00,

l’o $1.00: A. Deksnis, A. Ki- 
šiinaitė, J. Mickevičius, J. Sa
balas, K. Jesevičiulė, I’. Va- 
laičiutė, J. Daugirda, M. Stan
kevičių, .J. Brazaitis, J. Berke- 
lis, A. Bacevičius, J. Vnlnši- 
mas, A. Sutkus, K. Lukošius, 
S. Giiževičia, P. Valaitis, M. 
Kišimas, J. Bajerckns, A. Au
gintis, I’. Sutkus, A. Stančius, 
V. Dapkevičia, J. Kaitulis, M 
Ješauekas, J. Dambrauskas, 
A. Baškis, J. Didžgalvis, K 
Valeika, .L Lebežinskas.

Žana vi kas.

Balandžio 9 d. Nekalto 
Prasidėjimo Šv. M. P. parapi
jos svetainėje buvo surengtos 
prakalbos L. R. K. ir Šv. Vin
cento a Paulo draugijos rei
kalais. Kalbėjo dr. A. K. Rut
kauskas, L. R. K. R. Draugi
jos atstovas, nesenai sugrįžęs 
iš Lietuvos, kuris daugiau 
kaip metus darbavos labda
ringose įstaigose, ir šiaip viso
kiais budais gelbėjo Lietuvos 
pavargėliams ir našlaičiams. 
Jis aiškiai išdėstė Lietuvos 
žmonių vargus, ypač gyvenan
čių miestuose ir neturinčių 
darbo. Ragino čia gyvenančius 
Lietuvius, kiek išgalint, auko
ti, kad kaip nors išgelbėjus 
juos nuo bado ir mirties.

Žmonių prakalbose buvo ne- 
perdaug. Buvo renkamos ati
ko surinkta viso $34.30 centų.

Aukojo:
Bern. Nenartonis......... $5.(M)

Po $2.00: Teod. Atroškienė, 
A. Dukavičienė, O. Kulikaus
kienė, J. Wasli, A. Petkus ir 
Alex šrupša.

Po $1.00: Ant. Barščius, R. 
Andreliunas, Pr. Rūkas, Zig. 
Gedvilas, J. Zaleckis, K. Pinas, 
Pet. Žeuba, AL čemeris* A. Ži
lienė, O. Gedvilienė, S. Vailo
kaitis, A. Jenčius, J. Rabikau
skas, J. Kumponas.

Smulkių surinkta $3.30.
Antroje kalboje Dr. A. K. 

Rutkauskas aiškino apie įstei
gimą Lietuvoje 3 ligonbueių, 
kaipo IJetuvių Amerikiečių 
dovana Lietuvai. Tuos ligon- 
Iničins manoma įsteigti vieną 
Vilniaus gub., kitą Kauno, o 
trečią. Suvalkų. Juose bus pri
imami ir gydomi ligoniai dy
kai. Laktvniavimo delei, kež
uos gub. Lietuviai dės aukas 
savo gub. ligonbučio fondam

Aukos bus trejopos: $50.00, 
$25.(X) ir $10.00. Kurie aukos 
$50.(X), tie bus įrašyti tam 
tikron knigon, kuri gulės tame 
igonbuty. Bus patalpintas au
kotojo paveikslas; vardas, pa
vardė, iš kur paeina ir visi 
jo gyvenime nuveikti darbai.

Kas aukos $25.00, to apra
šymas bus kaipir pirmojo, tik 
nebus paveikslo.

Kas aukos $10, to bus įrašy
tas tik vardas, pavardė ir ad
resas. Tokiu bildu kiekvienas 
pažiūrėjęs knvgon pamatys, 
kas buvo aukautojai tam prn- 
kilnani darbui.

Tam dalykui pasižadėjo au
kot ’’ užsirašė: Vilniaus gub. 
ligonbiičiui Bern. Nenartonis 
($50) o Kauno gub. ligonbu- 
čini Rap. Andreliunas ($25).

Vėliau atsiras ir dauginu au
kautojų. Vietiniai skyriai už
siims tuo darbu ir varys agi
taciją,

Brigbton Parko L. R. K. 
Rem. Dr-jos skyrius laiko su
sirinkimus trečią nedėldienį 
kožno mėnesio parapijos sve
tainėje, po pamaldų.

. Valdyba.

Kaip Mazola Sutaupina Pinigus 
Jusu Maisto Išlaidoms.

Ekonomija su Mazola yra netiktai jos žemoje kainoje, sulyginus 
su išlaidomis, kurios pasidaro kepant su sviestu arba su brangiom aly
vom salotų sudarymui, (už kurias reikia užmokėti aukštus muitus ir 
juromis pervežimo išlaidos), bet ekonomija yra dar ir tame, kad ta pati 
Mazola galima naudoti po kelis kartus jvairiaus maisto kepimui.

Mazola nepriima į save kvapsnio joje kepamo maisto. Išbandy
kite patys. Kepkite žuvis Mazoloje ir nusunkę tą pačią alyvą naudo
kite pyragėlių kepimui. Nebus jokio žuvies skonio pyragėliuose.

Visokiam spirginimui, virimui ir kepimui nėra nieko geresnio 
kaip Mazola. Salotų sudarymui dauguma ją lygina su olive alyva.

Pamėginkite Mazola prie pirmos progos, kuomet turėsite ką nors 
spirginti ar kepti. Jus džiaugsitės su geromis pasekmėmis.

Mazola* parduodama visose geresnėse grosernėse ir delikatesų 
krautuvėse puskvortės, kvortos, pusgalionio ir galiono mieros blešinėse.

KEPTI CIBULIAI.
Nulupkite cibulius, supjaustykite 

juos j plonas riekutes, kurias išskyrstyki- 
te. turėkite gatavai skauradą su gerai su
šildyta Mazola, kurios turi būti užtektinai 
daug, įdėkite keliolika šmotų cibulio ant 
karto: kuomet parunda išimkite juos iš 
Mazolos ir sudėkite į koštuvą. PO to api
barste druska duokite i stalų.

UŽTIKRINAME:
Jei jus nebutumete pilnai užganė

dinti su Mazolos gerumu ir ekonomišku
mu, tad jūsų krautuvninkas sugrųži»e 
jums pinigus.

SĄ.?o

CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANY,

17 Battery Place, New York.

fe-----------

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHIOAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032

Valandos: — 8 iki 11 19 ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

V, W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty 1:

29 South La Šalie Street
Kam baris 824 

Telefonas: Central «3»»

Vakarais, 812 W. 33rd St
Telefonas: Yards 4481

VALENTINE DItES.MAKINO 
COLLEGES 

>205 N. Halsted, 2407 W. Madlson, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, l’atternų Kirpt

inio, Deaigning bizniui ir namams 
[Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
,Mokslas lengvais atmokėjimals. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seeley 1648
SARA PATEK, pirmininkė.

S. D. LACHAWICZ
LIET U VYS GRABORIUS

I
Patarnauju laldotuvtse koplglauala. Rei
kalą meldllu atatteukti, o mano darbu| 
busite uiranAdlntl.

2314 W. ISrd PI. Chleago, DL| 
Tel. Ganai 91M

IŠ NORTH SIDES.
■Jeigu tavo krautinįlinkas Jų 
neturi, prisiusk nuims mlrrn 
Ir patingus o mes pasiųsime 
■liims rimą dėl Išmėginimo. 

Paštu apmokama.

RĖMO IIVGIKNir-PAUntON fRSTTTVTE 
D«*l. M 88 Įnk<asi H«w Tok
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I Svarbus Susirinkimas!!
s ============================================
1 LAUKIAMOS AMERICAN COOPERATIVE SOCIETY 

Pėt. vak., balandžio 15, 1921 |
Šv. Jurgio Parapijos svetainėje 32 PI. ir Auburn Avė. |

Pradžia 7:30 vai. vakare =

I SaVi1 the surtace a
you s

Tai yra tikra ekonomija
puošti sienas su Satin Finish

Satin Finish yra netik ekonomiškas — bet ir 
gražus. Jo kaina Ubai maža — o Satin Fini- 
shed sienos ir lubos gali būti plaunamos ir vi
suomet gražiai atrodo.

Satin Finish
Fiat Wall Paint

Ši maliava gaunama gražiausiose spalvose. 
Ji nežvilga. Labai lengvai pritaikoma prie ra
kandų. Galima ja plauti ir visuomet gražiai at
rodo. Pasiklausk savo krautuvninko apie ją.

Rašyk šiandien
Reikalaudamas kningutės “ Benui ify and 
l’roteet” — labai interesinga maliavos 
kningutė, spalvuota. Siunčiama DYKAI.fe - • »

ENTERPRISE PAINT MANUFACTURING C0
Vau Itiireu aini I’eorln Streets Cliieugo. Illinois.

Jeigu Nusidegi
Tai aprišk žaizda Ir uždėk

Hlentnolatūm
Nušalilo ir greita I užgydo.

Littlo Nurt* 
/ar Littla tlla”
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Balandžio 3 d. bažnytinėj sve
tainėj laivo atvaidinta 5-kių 
aklų drama “Iš Meilės”. Lo
šėjai laivo iš Cicerus Moterų 
Sąjungos k p.

Telefonas Arnutuge ai70
MARYAN S. R0ZYCK1

MUZIKOS DIREKTOKILb 
Mokytojas Plano. Teorijos Ir 

Kompoalrijoa 
2021 N. Weotcrn Are. 

Chlcago, III-

Bus Lietuviai ir Amerikonai k.ilbėtojlul. Bus kalbama kaip yra 
gailine piginus pragyventi. Taip-gi busi ir dainų bei skambinimu tint 
piano. Jžiinga visiems veltui.

Visus kvleėinmo atsilankyti ItENtie.IEI.
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