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Baltgudžiai Reikalauja Laisves

Essen, bal. 1. — Bolševikų Lenkams gali but labai bloga.
JUOS TURI PAVERGĘ
džius matyti taikos tarybose
Bolševikų kareiviams vado kariuomenė po žiauraus mūšio
su bolševikais.
LENKAI.
atsiėmė nuo vvriausvbėc kaWashington, bal. 1.—Vietos
vauja rusų oficierai.
Anot pulkininko Yesovitov,
riuomenės
miestą
AVesel, lenkų pasiuntinybėje aptuyėta
Lenkams grūmoja kare.
visoj Bajtgudijos respublikoj
žinių, kad bolševikų armijai
Berlynas, bal. 1.—Vokietijos Rubr apskrityj.
'baisus gyventojų
Įnirtimas
prieš lenkus vadovauja garsu
armijos oficierai, kurie studi
Ryga, bal. 1 (Rašo angį. prieš lenkus.
javo Rubr apskrityj bolševikų
" J e i padėtis ten eis blogyn, sis rusų generolas Brusilov, laikr. korespondentas).—Teko
veikimą, sako, visas apskritis talkininkai u?, tai pasiims atsa kurs 1916 metais tas pačias te
Mažuma nori revoliucijos.
čia
susieiti
ir
pasikalbėti
su
ritorijas buvo atėmęs nuo vo- 1
yra bolševikų rankose. I r bol komybe.
Mažuma baltgudžių šiandie
- L
Baltgudijos respublikos atsto
,kief-ių ir austrų.
i
ševikai tenai kaip matyt, pa
vu, pulkininku Yesovitovu. stovi už tai, kad prieš lenkus
Ęolševikų
veikimas
ANGLIJOS PREMJERAS
TURKIJOJE PAKELTA
čios armijos turės but nušluo
Podolijos fronte lenkams .Jis pasakė, kad kuomet lenkai okupantus pakelti revoliuciją/
PASAKĖ GALUTINĄ
REVOLIUCIJA.
ti, kol vyriausybė suspės ap
Raudonųjų gaujų (burių) vadovauja buvęs rusų armijos
nes kitaip nebus galima jų nu
ŽODĮ.
skritį išnanjo paimti savo kon veikimą Ruhr apskrityj gali generolas lenkas Jendrzewski, ves taikos tarybas su bolševi sikratyti.
kais, tarvbose turės dalvvauti
Ramybė tik vienam Konstan- trolėm
į
ma suprasti iš sekančio atsi kuris buvusios karės metu tar
Bet didžiuma veikėjų yra
ir
Baltgudijos
atstovai.
Airija, sako, negali atsimesti
tinopolyj.
ii
navo dviejose rusų armijose.
Vyriausybės ui t imatumas tikimo:
*
priešinga tokiam žygiui. Sako,
nuo Anglijos.
Kažkoks Bolševikų vadas
į bolševikus nepadarė didelio
Lenkai šiandie savo okupa jei butų pakelta revoliucija,
Iš Varšavos užginta . pa
'Londonas, bal. 1. — DepeHoelz
su
savo
gaujomis
nu
įspūdžio," sakė leitenantas/
skleista žinia, kad bolševikai cijoje turi žymią dalį Baltgu tuomet lenkai turėtų progos
Londonas, bal. 1. — Angli šoje laikraščiui Morning Post
sitraukė
į
miestelį
Plauen.
pulkininkas Hasse, kurį minipaėmę Vilnių ir todėl lenkų dijos, kuri taippat pasiskelbė talkininkams pasakyti, kad
jos parlamentas vakar po an iš Konstantinopolio pranerta,
pasakė
bolševikinę
steris (lessler pasiuntė luiria- Tenai
vyriausybei įprisiėję krausi y- respublika ir nori but nepri ta revoliucija yra bolševikų.
kad
turkų
nacijonalistų
arinitrojo aptarimo
(skaitymo)
atakuodamas
unijų
mąjin susirinkiman pranešti kalbą,
Bet revoliucija turės įvykti,
ties i šVaršavos. Tos žinios klausoma.
priėmė Airijos savyvaldos bi- *>s vadas Mnstapba Kemil
vadus.
9
apie visą padėtį Rubr apskri
lxmkai Baltgudiją tečiau sa- jei Baltgudijos atstovams bus
buvo paskleistos, iš Berlyno.
lių. Už biliu balsavo 348 at- P*ša paskelbė karę Anglijai,
Po to savo ginkluotonij
t y j , " kadangi radikalai vadai
vinasį ir ignoruoja bal t gūdžių atsakyta dalyvauti bolševikųstovai; prieš — 94.
Kssuose pasiuntė mums ulti gaujoms įsakė sunaikinti* vie LENKUS APIMA BAIMĖ. troškimus. Prieš tuos imperi- lenku taikos tarvbose, kuomi4*
Paryžius, bal. 1.—Per Buda matumą. Nereikia abejoti, kad tinio laikraščio ofisus ir spau
Pirm balsuosiant
kalbėjo
jalistinius lenkų žygius, sakė tos prasidės balandžio 10 die
premjeras Lloyd fJeorge. Tarp peštą iš Konstantinopolio pra vyriausybė pradės
tuojaus stuvę. Sakoma, padaryta apulk minkąs, buvo pasiųstas ną.
Bolševikai vietomis panešama, kad visoj Turkijoj veikti ii' nurodys raudonie- pie milijonas'markiu nuostok i tako pasakė:
protestas Varsa von. Bal t gū
žangiuoja.
,
Baltgudžiai kreipėsi Maskvon.
turkai
pakėlę
revoliuciją
prieš
"Žinau, su šituo biliu nesu
šiems absoliute savo valdžią. Hij.
džių atstovai tilo pačiu tikslu
tiks didžiuma "airiu žmonių. talkininkus.
Baft gūdi jos respublikos ta
Pabaigoje tasai vadas pa
Kiek palaukus, gal j a u butų
veikia ir Paryžiuje.
Washington,
kovo
31.—Nors
Jei j ų s paklaustumėte tos ai Tik vienam Konstantinopo pervėlu ir visokie žygiai ne ogrobė
ryba kreipėsi ^Maskvon > :vieno
(turtingo
gyven—
—
i
iš Varšavos pranešama optimi Nori atsikratyti bolševikus ševikų valdžią. Pareikal
rių didžiumos, ko ji nori, gau ly] yra ramu. Nes tenai su duotų geistinų pasekmių."
parei'kalatojo jauną stihų ir
ir lenkus.
stinių žinių apie stiprų lenkų
tum aiškų atsakymą: " M e s traukta skaitlinga talkininku
kad be baltgudžių atstovų s
M
)
markiu.
vo išpirkimo iOO,(MH
laikimąsi
prieš
bolševikus,
Rusų
oficierai
vadovauja.
norime nepriklausomybės ir kariuomenė.
Be lenkų dar įžymią Baltgu- butų sprendžiamas Baltgud.Padėtis
labai
opi.
bet
čia
nuomoniaujama,
kad
Kiek sužinota, abelnam su
Airijos respublikos/'
dijos teritoriją turi užėmę bol- j jos likimas, kad lenkai nesi"Kovojančios spėkos," sakė
daug
bolleviku,
kariuomenės
Apginimo Jninisteris Gess
"Tokiose aplinkybėse negali kilimui vadovauja turku naci Hasse, "nereprezentuoja ko
Ševikai. Baltgudžiai kuovei-1 savintų Baltgudijos Kernių,
sutraukiama
prieš
lenku*
ir
but kalbos apie apsisprendi jonalistų vadas Muuiapha Ke- munistų partijos grupių. Bei ler tvirtina, j4g Rubr apskri
kiaus nori ntsikratvti vienus
" Y r a vilties, kad bolševikai
vietomis
bolševikai
varosi
pumą. 1). Britanija nekuomet Mil paša, kurs atsisakęs klau tai būriai, kuriems vadovauja tyj visa padėtis taip labai oir kitus.
I sutiks su mūsų reikalavimvn.
pi, kad'-vyrlftsybe ten prieš
negali sutikti su tokiuo rei syti Konstantinopolio valdžios. n i s ų oftt4rrai.
Su bolševikais mažiau yra mais," sakė pulkininkas. " B e t
Cfia
lenkų
pasiuntinystėje
kalavimu. Airija nebus res- TaUrininkai turi S. V. notą.
vargo. Su jajs baltgudžiai gali | jei -kartais tam pasipriešintų
' * Bolševikų suokalbiavimas raudonuosius kol-kas nemano
tvirtinama,
kad
jei
kartais
len
Įtttbtika."
padaryti taiką. Bet'lenkai sa- lenkai, tegu tuomet j i e žinosi.
ten ilgas laikas buvo vedamas siųsti kariuomenės.
kai
neįstengtų
atsilaikyti
prieš
f Talkininkai jau gavo Suv.
Ir Saksonijoj būriai pikta
vinasi okupuotas Baltgudijos Už pasekmes tegu pasimtų ant
Premjeras davė palyginimų.- Valstiją notą Turkijos klausi ir Kapp'o veikimas suokalbi
ninkams davė progos staiga darių" trankosi po apylinkes bolševikus ir matytų pavojų, teritorijas ir atsisako baltgu- savęs atsakomvbę.''
Premjera s Lloyd George da me. Suv. Valstijos, pageidauja, pakilti. Kitaip jie ilgas laikas j ir užpuldinėja ir žudo gy •uomet kreiptųsi tautų są.įunvė palyginimų, kad Airijos kad turkų siiltanas butų pra nebūtų turėję tinkamų spėkų ventojus. Sakosi, jie esą bol gon ir pareikalauti! pagelbos.
VOKIEČIŲ BOLŠEVIKAI
PRANCŪZIJA' PRIEŠINGA
noras atsimesti nuo Anglijos šalintas iš Konstantinopolio, pakilti prieš vyriausybę.
Prancūzija yra pažadėjusi
ševikai i r n a ^ i n a buržujus.
UŽSIIMA PLĖŠIMAIS.
MALŠYTI BOLŠEVI
(visuomet pavartojamas Di taigi ir iš Kiiropos.
lenkams
duoti
visokią
pagelbą
"Mes taukiame nuo talkinin
KUS.
Su tuo Suv. Valstijų pagei kų pranešimo, ar jie leis mums
BALANDŽIO 1, 1920 M.
džiosios Britanijos terminas)
įvykus pavojui, sakoma pa
;
Griauja
jie
Westfal\
os mies
esąs artimas civilei Suv. davimu čia ne vi>i sutinka.
siuntinybėje.
Deja,
šiandie
ne
pasiųsti kariuomenės į neutra
—
Šiandie
lietus,
Cbieago,
tus.
Neleidžia vokiečių vyriausy
Pirmiausia sakoma, kad jei lius ruožus. Be talkininkų auValstijose karei. Kaip tuomet
galėtų
to
pažadėjimo
išpildyt),
gali but griausmų; vakare šal
bei pasiųsti kariuomenę.
Jefferson Davis sukurstė pie Suv. Valstijos moka paduoti torizavimo kol-kas negalima čiau; rytoj gražus ora ir šil kuomet Vokietijoje pakilę ne
Hague, Olandija, bal. 1. —
s
tines valstijas atsimesti nuo talkininkams nurodymus, tad nieko pradėti.
rimavimai.
čiau.
Paryžius, bal. 1. — Vokie Vokiečių bolševikų armija Rei
Suv. Valstijų, taip šiandie to tegu jos prisideda ir darbais
tijos vyriausybė tikėjosi, kad no Prūsijoj ties tvirtove Wekį darbą Anglijai atliekąs de prie patvarkymo Turkijos.
Toliaus pažymima, jog neAIRIAI PASMERKA NAU tantai, nors prieš bilių atvirai Taigi šiandie ir naikinami tie talkininkai sutiks leisti jai sel susilaukė pagelbos ir at
Valerą.
pasiųsti Rubr apskritin ka naujino atakas prieš vyriau
nekovoja, bet jam nei neprita priešininkai.
sama reikalo sultaną prašalin
JĄ SAVYVALDOS
Premjeras sakė:
ria. Protestantai pasitenkina
Tokių tikslų prisilaikydama riuomene su tikslu numalšinti sybės kariuomenę, kuri gina
BILIŲ.
" D e Valerą stato tokius pat ti iš Konstantinopolio. Nes jei
tą tvirtovę ir miestą, anot
dabartine
padėtimi.
Sako, valdžia mano igvvendinti ir ten pakilusius bolševikus.
reikalavimus ir tokioje pras tas miestas talkininkų bus
Tečiaus su tuo nesutinka pranešimų iš Rotterdamo.
jiems butų prasižengimas at savyvaldos bilių. Nes kuomet
mėje, kaip Jefferson Davis. kontroliuojamas—tai visvien Padėtis Airiį'oje eina vis arSulig pranešimų, bolševikai
simesti nuo Anglijos ir nuo nebus žymiausių airių tautos j Prancūzija, kuriai talkinin
šyn.
Kai-kurie Suv. Valstijų sena tenai sultanas neturės jokios
monarcbijos.
veikėjų, tuomet nebus kam j kai yra pavedę rupinties tuo Westfalijoj apiplėšė miestelį
te balsavusieji vyrai už Airi reikšmės.
Hamm ir kitas vietas, kai-kupasipriešinti.
r reikalu.
Suv. Valstijos pataria pada
Londonas, bal. 1. — Angli
jos nepriklausomybės rezoliu
Pasibaisėtina padėtis.
rias kuone visai susaikino.
Žinovai
tvirtina,
kad
toksai
i
Prancūzijos
užrubežinių
reiryti
kuoplačiausią
Armėnijos
jos vyriausybės sumanytas Ai
ciją k i tuomet yra turėję pra
Ten ir kitur uždaryta paštų
Kuomet Anglijos parlamen vaMžios pasielgimas y r a tuš- i kalų ofisas pranešė Vokietijai,
respubliką.
Čia
sakoma,
kad
rijai
savyvaldos
bilius,
kurs
nokėjus, katrie ligi paskutinųtas svarsto tą savyvaldos bi čias daiktas. Jis neduos pasek- \ kad Rubr apskritis yra neu- ir telegrafų ofisai. Uždarytos
didelė
Armėnijos
respublika
šiandie
čia
parlamente
apta
jų kovojo prieš pietinių vals
patiems
talkininkams bus riamas, nepataiso padėties Ai lių, pačioj • Airijoj veikiasi mių. Nes persekiamoji ir traliam ruože, kurs, sulig tai ir dirbtuvės. Tik vieni gatvetijų reikalavimus.
kenksminga. Nes kaipo tokia rijoje. Tą bilių pasmerkia baisus daiktai. Pakilęs toks spaudžiamoji tauta visųpmet kos sutarties, jokiais milita- kariai važinėja. Nes tie yra
" Y r a agsurdas kalbėti a- neįstengs tvarkyties.
nerimavimas ir teroras, kokio gimdo galiūnus, plieninės iš riniais veikimais neturi but reikalingi patiems bolševi
kiekviena
airių
partija
visoj
pie apsisprendimą toms vieš
paliečiamas, išėmus nepapras kams.
Maža Armėnijos respublika Airijoj. Ne.įi vieno žmogaus Airija labai senai nebuvo tu tvermės vyrus.
patijos dalims, kurios per yra daug parankesnė patiems
rėjusi,
kad ir
persekiojimų
Kąi-kurios. dirbtuvės sutiko
tuosius ten nuotikius.
Pavartojama
Forsterio
metodą
nerasi
Airijoje,
kurs
pritar
šimtus metų buvo viena nepa armėnams.
laikais.
*.
Tuo tarpu ten bolševikų darbininkams užmokėti UK beKitnomet
Anglijos
vyriausy
tų
tam
biliui
ir
matytų
jame
dalinama šalis. Tai yra atsiAnglų valdžia suimdinėja žy bė daugelį airių buvo atsavi- sukilime Prancūzija nematan darbiavimą streiko metu.
kokius
nors
šaliai
palengvini
dalinimas ir su tokido Ang
Bet atsisakė tą padaryti
MIRĖ SULAUKCS 103
miausius airių tautos veikė nusį nuo žemės. Dideliausius ti jokio pavojaus kaijy sau,
mus.
Sako,
kad
tegu
parla
lija nekuomet nesutiks".
Kruppo įstaigų valdyba.
taip Vokietijai.
METŲ.
mentas ir praves tą bilių. Bet jus — sinn-feinerius. (Ji šitų žemės plotus atidavė savišVokietija neleido prancū
Darbo partija už respubliką.
kas iš to, kad j i s ntegalės but šalininkai visu* sėja teroriz- kiems lordams.
zams tenai okupuoti kelių
Aurora, 111., bal. 1. — č i a Įgyvendintas. Tasai bilius —
Ligšiol Anglijos parlamen
Tuomet Airijoje užsimezgė
Dabartinė anglų valdžia Ai žemių sąjunga — skaitlinga miestų. Prancūzija^ neleidžiate darbo partijos atstovai ne mirė Timotby Carmody, 103 taį toksai daiktas, kurs nesu
Vokietijai (pasiųsti kariuome
aiškiai atsinešė į Airijos nepri metų, pasirgęs vos vieną sa tinka su šios gadynės žmoni rijoje savo netikusiu pasiel organizacija, kuri pradėjo vei
ne malšinti bolševikus.
v
jos pažanga, išėmus Anglijos gimu taip sukėlė prieš save kti prieš lordus.
klausomybės klausimą. Iš par vaitę,
Carmody buvo gimęs lapkr. vyriausybei priemonę, kad gyventojus, jog šiandie Airi
Chicagos gaisrininkai nu
tijos veikimo tečiaus buvo nu
Airiją valdė Anglijos nus
14,
1816,
Airijoje.
Amerikon
kaip nors nepaleisti iš savo joje nerasi'nei vienos organi kirtas sekretorius Forsteris.
balsavo pakelti streiką.
manu, kad t a partija linksta
buvo
atkeliavęs
eidamas
20
rankų veržianciosi laisvėn ai zacijos, katra apsimtų bent ko Šis, neįstengdamas šalies pat
airių reikalavimų pusėn.
Miesto taryba vakar patvir
metus.
rių tautos.
kiais klausimais pasitarti su varkyti, žmogžudystes panai
tino biudžetą.— $1^0,560,963.
Vakar premjeras George
Tose išlaidose yra ir 4 mili
vertė parlamentarinį danno
Kas-gį yra tas bilius? Tai valdžia, kad ir šalies aprami kinti ir surasti tikruosius pik
tadarius, sugalvojo suareštuo
Federalio apskričio proku jonai dolierių, kurie turi I
partijos pirmininką Adamso- das — Clynes, atsakė premje sumanymas suskaldyti Airiją nimo reikale.
ti visus tos sąjungos narius. rorui Clyne pareikalavus, Dr. pavartoti padidinti alga^
ną pasakyti viešai, ką jis ma rui:
N
į dvi kita kitai priešingi dali,
Valdžia turi tikslų.
Pakilo kova. Tikslas išdalies CJarence A. Naymann išegza- sto tarnautojams.
nąs apie Airijos apsisprendi
" N e taip, kaip tamsta pastatymas ant lygios papė :
Valdžia nuomoniauja, kad buvo atsiekta^.
minavo soeijalistą Dr. A. J .
Streikas tečiaus nepasiba;
sprendi."
mą.
dės airių didžiumos su mažu
Adamson atsisakė tarti savo
Sulig tos metodos šiandie Karalių. Susekė, kad Karalius gia. Nes taryba tarnautojams
Paaiškėjo, kad darbo parti ma užsispyrėlių — Ūlsterio kaip ilgai politikiniai jos
priešininkai nebus išnaikinti, būriais ir areštuojami slnn- yra beprotis. Bus padėtas pa neskiria tiek, kiek jų reikalau
galutiną žodį.
ja stovi už Airijos apsispren provincijos protestantų.
mišėlių įstaigon.
jama.
Bet kitas darbo partijos va- dimą.
Patys Ūlsterio airiai protes taip ilgai tenai siaus betvarkė. feineriai.'

Turkai Paskelbė Karę Anglijai

GAISRININKAI PAKELIA
STREIKĄ.

DR. KARALIUS - BE
PROTIS.

Ketvirtadienis, baland. 1 1920

DRKUGAS
LIE1TVIV K A I U I K I

DlEHHAfllS

"DRAUGAS"
Eina kasdiena išskyrus nedėJdienius.
PRENUMERATOS KAINA:
GHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metams
$6.00
Pusei Metu
3.50
SUV. VALST.
Metams
. ^ $5.00
Pusei Metų
3.00
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigrai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba įdedant pinigus į
registruotą laišką.

"Draugas" Publishing Co.
1800 W. 46th St. Chicago, IU.
Telefonas McKinley 6114

Eucharistija.
Tas grekų kalbos žodis turė
tų reikšti gerą malonę, bet
krikščionys juomi vadina augščiausią ir švenčiausia savo ti
kėjimo daiktę būtent švenčiau
siąjį Sakramentą. Jis yra taip
gi vadinamas paslaptim arba
slėpiniu, nes iki penktam šimt
mečiui krikščionys neturėjo tei
sės pasakyti savo tikėjimo į
Eucharistiją niekam nepriklau
sančiam prie organizacijos.
Net ir tie^kurie re-įjjėsi priim
ti krikštą, kurie mokinosi šiaip
visų tikėjimo daliu neturėjo
teisės patirti Eucharistijos slė
pinio.
Veikiausiai dėlto tai tikėji
mo tiesai krikščionys paliuko
ir vardą neišreiškiau t į svar
biausiojo jos turimo, kad kar
tais svetimi nesuprasta slepia*
mosios tiesos turinio is jos
vardo.
Šiandie jau nieks nebe^lepia
krikščionių tikėjimo į Šven
čiausiąjį Sakramentą. L>ar-gi
priešingai, nuo tryliktojo šimt
mečio yra rengiamos kuoiskilmingiausios viešos procesijos,
o nuo devynioliktojo šimtmečio
ir tarptautiniai kongresai la
biausiai skelbia, stiprina ir pla
tina tą tikėjimą.
Mušą laiką žmonėms netrūk
sta žinios, kaip reikėtų apsieiti,
kad viskas butų gera, bet trūk
sta noro ir valios jiegų tam ge
ros doros žinojimui išpildyti:
Eucharistijos tikslas yra atpil
dyti išsimkančias žmogaus
dvasios jiegas iš amžiną ir ne
apribotų Dievybės šaltinių
Kataliką Bažnyčia supranta
čia minėtąjį žmonių gi.vAnėt
reikalą stiprinti save Dievo jiegomis. Ta Bažnyčia dėlto ragi
na žmones naudotis Eucharisti
ja. Katalikija taip-gi nepapra
stomis Didžiojo Ketverge iš
kilmėmis žvmi kas metai Eucharistijos įsteigimo sukaktu
ves. V. Jėzus ją įstatė, kuomet
paėmęs duonos ir vyno t a r ė :
44
Štai yra mano K ū n a s . . . Štai
yra mano K r a u j a s . " Dangus
ir žemė išnyks, bet aiški tų žo
džių reikšmė neišnyks. Pervcrsmių ir tautų atgimimo laikais
labiausiai reikėtų pasinauaoti
tąja galybe, kuri nejučiomis
Europą ir Ameriką civilizavo.

Pinigai.
Vokiečių markė ir Lietuvos
auksinas eina brangyn. PanėdėHje 22 kovo šimtas mar
kiu arba šimtas auksinų buvo
vienas dolieris 3i> centai; panedėlije 29 kovo tas pats šim
tas jau buvo 5 centais bran
gesnis.
Lenkų pinigas nepersimainė.
J ų šimtas markių New Yor-

ke pereita savaite ir šios sa
vaitės pradžioje buvo galima
gauti už 72 centu. Amerikos
centas yra daugiau negu ket
virta dalim brangesnis už len
kų markę. Bet paskalai, buk
bolševikai sumušę lenkus, buk
lenkų valdžia išbėgusi iš Varšavos į Bambergą nepakenkė
lenkų pinigams. Kaip prieš
tuos paskalus taip ir po jų
lenkų pinigai stovėjo vienaip.
Tiktai pasidarė nesutikimą
tarp Lenkijos bei Amerikos
bankų: dabar pinigų j Lenki
ją jau nebesiunčiama. Nežinia
kaip ilgai bus tas užsidraudimas.
Labai greitai eina geryn
Kanados pinigai. 22 kovo
mainant 1,000 Amerikos dolierių galima buvo gauti 1,120
Kanados dolierių. Panedėlije
po Verbos* jau teduodavo tik
1090, tat reiškia, kad viena sa
vaite tūkstantis Kanados do
lierių pabrango 30 dolierių,
arba ketvirtąja skirtumo da
lim.
Geryn eina ir Anglijos pi
nigai. Panedėlije prieš Verbą
svaras sterlingų buvo $3.78 ir
pusė, subatoje prieš Verbą
jau pakilo septyniolika centų,
t. y. buvo $3.95 ir pusė, bet
panedėlije po Verbos pusantro
eento nusmuko ir pasidarė tik
$3.94.
Prancūzą pinigai dar. vis ei
na blogyn. Panedėlije 29 kovo
už dolierį davė 14 franką ir
22 santimu.
Italų pinigai truputį gerė
ja. Utaminke 23 kovo už do
lierį davė 20 lyrų, panedėlije
29 kovo už tą patį ilolierį jau
tedavė tik 19 lyrų ir 70 cen
te/i mų.
Suomių arba Einlandijos
šimtas markių eina pamažėli
brangyn: buvo $5.60, dabar
yra $5.65. Šveicarijos frankai
juda
kartais puldami kartai^ kil
dami. Panedėlije 22. kovo už
dolierį davė 5 frankus 83 san
timus, subatoje 27 kovo — 5
fr. 57, panedėlije 29 kovo —
5 fr. 66. Tat reiškia, kad pe
reitoje savaitėje Šveicarijos
pinigai ėjo brangyn, o šioje
savaitėje pradėjo vėl truputį
atpigti.
Auksinis prancūzų bei švei
carą frankas yra lygus auksi
nei italą lyrai ir suoiuią mar
kiai. Didelis skirtumas tų pi
nigų kainose yra tada, kada
Amerikos dolieriai s mainome,
arba perkame, ne auksinius,
t ik poperinius tų šalių pini
gus. Auksinių pinigų vertė
beveik nesimaino; mainosi tik
poperinių pinigų kainos.
New Yorko didieji bankai
savo agentams sako, kad už
siuntimą f>inigų į Europą, sa
kysim į Lietuvą, imtų 25 cen
tus. Vistiek ar šimtą auksinų
siųsi ar du tūkstančiu, vis tu
ri 25 centus užmokėti už
siuntimą. Sąžiningi agentai
ima dusyk daugiau nito žmo
nių, t. y. 50 centų. Kai-kurie
ima daug daugiau.
Yra du persiuntimų būdu.
Vienas parankesnis gaunan
tiems žmonėms. Tas vadinasi
tiesiog persiuntimas. Jis reiš
kia, ka>d siunčiamuosius pini
gus gaunančiam juos žmogui
turi išmokėti artimiausioji
k rasa, arba paštas. Kitas per
siuntimo būdas vadinasi draftas. J i s reiškia, kad žmogus
Lietuvoje gauna tiktai čekį,
kurį jis turi pristatyti į kokį
nors
banką.
Persiuntimas
draftu yra parankus tiems,
kurie gyvena netoli banko.
PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

Lietuvos Atstovybes Amerikoje
s.
i LIETUVOS LAISVĖS
PASKOLA.

Misijos narių atsilankymas
Kolonijose.

įmonės vedėjui ir kuriuo nega
li naudotis savo reikalams.
4. Darbininkų darbo laikas,
išskyrus paprastas perstoges,
neturi būti ilgesnis kaip 8 va
landos paroje ir keturios de
šimtys aštuonios valandos sa
vaitėje.
5. Išimtis iš 4-tojo § taisyk
lės yra daroma tik tiems dar
bininkams, kurie dirba" pade
damąjį darbą (katilų, variklių
ir sukiklių priežiūra, fabrikų ir
dirbtuvių triobėsių apyvoke—
aprūpinimas šviesa, kuru ir
vandeniu), kurie eina sargybą
ir gaisrininkų tarnybą ir ap
skritai dirba tuos darbus, ku
rių neatlikus pirma visko įmo
nė negali paskirtu laiku pradė
ti savo darbo ir kurių ji susto
jus, neatidedamai reikalinga.

Nėra tos kolonijos, kuri ne
reikalautų, kad Misijos nariai
Lietuvos Laisvės paskola atsilankytų jose. Tai nėra ga
paskutiniu laiku žymiai pra limas \ daiktas. Kun. Žilius vi
dėjo didėti. Nuo kovo pirmos siškai negali iš New Yorko
dienos jau nėra tos dienos, išvažiuoti, nes jie čia būtinai
kurioje ineitų mažiau, nei 12 reikalingas kaipo iždininkas.
tūkstančių dolierių. Amerikos Gi ( p. J . Vileišis nuolat turi
lietuviai, jau sujudo ir dirba važinėti Washingtonan. Be
tą išganingą darbą.
lieka majoras P- Žadeikis, ku
Kas link skaitlinių, tai ben ris kiek gali, tiek lankosi ko
druos ruožuose galim praneš lonijose.
ti, kad iki 17 kovo mėnesio yDabar po kolonijas važinės
ra užsirašę J350 žmonių ant prieš.pocą savaičių pribuvęs
sumos viršaus vieno milijono iš Kauno kun. J3. Mironas,
Tarybos
narys.
dolierių ir jau yra įmokėję Valstybės
6. Darbas, dirbamas tomis
grynais pinigais ar Su v. Vals Kiek jįg suspės, tiek atlankys. valandomis, kurios nepažymė
tijų bondsais sumoje 500,560
tos darbo valandų sąraše, va
Bonai.
dolierių. Dabar gi yra kur kas
dinasi neužduotinis.
Bonai dar negatavi, bet tuodaugiau.
7. Neužduotiniai darbai visai
Kas link išlaidų, tai Lietu jaus jau bus gatavi ir bus dirbtuvei, jos skyriui arba di
tiems, kurie delėms darbininkų grupėms tė
vos Valstybės reikalams (su- atidavinėjami
lyg j o s įsakymų) iki 17 kovo pilnai yra už juos užsimokėję. ra lvidžiami nepaprastais ir
išmokėta 176,225. Paskui an Tai nelengvas darbas bonus svarbiais atsitikimais ir tik iš
tra gana žymi išlaidą, tai pa pagaminti ir ^ios kontrolių > anksto gavus iš Darbo Inspek
dengimas arba pridėjimas par ti. Jei kas išvažiuoja Lietu toriaus leidimą.
.
duodant Suv. Valstijų bond- von negavęs boną, tegul per
8. Darbo Inspektorius turė
sus. Tokių išlaidų pasidarė įau maino Misijoje savo antrašą ir damas akyvaizdoje įmones ap
$7,396.68. Kas link algų misi savo boną gaus Lietuvoje be linkybes, darbo sąlygas joje ir,
joje dirbančių darbininkų, tai jokio primokėjimo. Ypačiai apskritai, gamybos pobūdį, ga
pareina į 1,100 kas mėnuo. Mi* dabar stotįs privalėtų pasidar li leisti neužduotinius darbus
sijoje bonų skyriuje dirba 7 buoti, kad kaip tik bus gata dirbti ir neišgavus kiekvieną
darbininkai neįskaitant misi vi bonai, kad juos butų gali kartą leidimo iš anksto, tik bū
jos narių. Misijos narių gi ma kogreičiausiai išsiuntinėti, tinai paskiau apie tai prane
užsilaikymas ir jų kelionėj po tai yra, kad bent didžiuma bu šant.*
kolonijas per pustrečio mėne tų jau išsimokėję nž bonus.
' 9. Neužduotinių darbų dir
sio, taipgi ir šiaip įvairiausios
bimas neišgavus iš anksto iš
išlaidos atsėjo 11,110.34. Tai DARBO DIENOS ILGUMO Darbo Inspektoriaus leidinio
tokios apskritais ruožais skait
ĮSTATYMAS.
tįk jam apie tai paskiau prane
linės iki 17 kovo mėnesio. Se
šant, leistinas:
Amerikoje
gyvenantieji
lie
kančiuose pranešimuose pas
a) Jei darbas negali būti
tuviai
darbininkai,
ypač
kurie
kelbsime, kaip kuris apskritis
pertrauktas bet kuriuo laiku,
yra
sumanę
grįžti
Lietuvon,
dirba ir kiek yra surinkęs ii
negendant darbo įrankiams,
didžiai
interesuojasi,
kokie
yra
kiek dar reikią surinkti iki
dirbamą jai medžiagai arba
įstatymai dėlei darbo dienos il
nustatytos ąuotos.
dirbiniams;
gumo Lietuvųįe.
b) reikiant dirbti remontą,
Informacijų reikale.
V Laikinosiose Vyriausybės
netikėtai pagedus katilams, va
Apskritai įvairias informa Žiniose" No. 17, nuo gruodžio
rikliams, prietaisams ir šiaip
cijas suteikia L. Misija, bet 17 dienos paskelbtas yra įsta
jau įvairiems statiniams, del
Misijoje nedaroma jokios le- tymas, kursai ir veikia Lietu
ko darbas sustoja visoje dirb
galės poperos. Kas nori už voje nuo dienos jo paskelbimo.
tuvėje arba jos kurioje dalyje;
tvirtinti visokius ingaliojimus, Įstatymas susideda iš 17
c) reikiant dirbti laikiną dar
perlaidas (doviernastis), ar straipsnių ir.šiaip skamba:
bą kuriame nors dirbtuvės sky
1. Šis įstatymas privalomas
padaryti kokius nors legalius
riuje tuo atsitikimu, kai del
dokumentus, privalo kreiptis visoms toms dirbtuvėms ir fab nesumatytų priežasčių darbas
ne į Misiją, bet į Lietuvos at rikams, kurios naudojasi ne tame skyriuje liko pertrauktas,
stovybę, YVashington, D. C. mažiau kaip 3 darbininkų sam arba visai sustojo ir j:ai kliudo
Taipgi tenai vizuojami paspor- domuoju- darbu, išskyrus pa dirbti kituose įmonės skyriuo
mėtąs antrajame § įmones.
tai Lietuvon keliaujančių.
se;
2. Šie įstatymai neaprėpia:
Daugelis vėl užklausia apie
d) tose įmonėse, kurios dir
1)
žemės
ir
miškų
ūkių,
kur
dar
pinige kursą ir nesupranta,
ba krašto gynimo reikalams;
bo
.dienos
ilgumas
yra
tvarko
kaip gali kursas mainytis. Vi
e) kai tokie darbai reikalin
mas
tam
tikromis
taisyklėmis
siems pasakome, kad' kursas
gi kovai su įvairiomis nelaimė
ir
2)
tos
transporto
įmonių
nuolat mainosi. Kartais pas
mis;
dalies,
kur
darbininkai
yra
tovi maždaug tas pats kursas
f) atskiriems darbininkams
siunčiami
dirbti
ne
pačiose
kelias dienas, o kartais net ke
arba nedidelei jų grupei.
įmonėse
(traukiniai,
garlai
lias savaites, gi priešingai, yra
10. Įmonės vedėjas privalo
viai,
laivai
ir
t
t
)
.
Šiuo
atsiti
di^nų, kuomet bėgyje kelių
tiksliai daryti visų nepduotikimu
darbo
dienos
ilgumas
nu
valandų kursas dikčiai persi
nių darbų apyskaitas, kad pri
statomas
darbininkams
ir
darkeičia. Tas viskas priklauso
reikus galima butų patirti, kiek
badaviams
susitarus.
nuo pinigų rinkos arba bir
valandų, kada ir kuriomis sąly
3. Darbo laikas arba darbo gomis ^darbininko dirbtas ne
žos. Misija pinigus Lietuvon
siunčia tuomi kursu, kokiu y- valandos vra tas laikas, kuriuo užduotinis darbas.
ra. toje dienoje, kurioje per darbininkai turi' priklausyti
11. Sekmadieniais ir didesnė
siuntimui pinigai gauti.
išimtinai darbadayiui arba jo mis tradicinėmis šventėmis
darbininkams turi būti duota
poilsio. Įmonėse, kuriose dirba
viena pakaita, poilsio duodama
nemažiau kaip 36 valandos,
Dievo Apveizdos Bažnyčios atlaiduose 23 kovo šių metų
kuriose dirba 2 pakaitos—ne
susirinko dvidešimt su viršum kunigų. Bekalbėdami apie įmažiai kaip 29 valandos, ir
vairius dabartinio momento reikalus jie veikiai visi sutarė,
kuriose \ dirba 3 pakaitos—ne
kad yra gana daug svarbių ir neatidėliojamų dalybų, apie ku
mažiau kaip 24 be perstogės.
riuos kunigams reikėtų pasidalinti mintimis.
Pastaba:
Tos e
įmonėse.
Tėvvnės atstatvmo darbas vra ne mažmožis ir negalinu'
mes liktis neprisidėję prie jo, kaipo Lietuvos visuomenė, ir kur dai'bininkai yra nekrikščio
nys, poilsio diena gali būti ki
jos inteligentijos dalis. %
Susirinkusieji įgaliojo mane, žeminus pasirašiusį, kad ta, ne sekmadienis.
12. Įmonės, kuriose darbas
susižinočiau su J o Augšta Malonybe Buffalos Vyskupu ir
v*
yra dirbamas be perstogės, su
kad paskelbčiau broliams kunigams užkvietimą į tą suvažia augę darbininkai, daugiau kaip
vimą, busiantį 7 ir 8 balandžio viešbutyje IroquoisBuffalo N.Y. 17 metų amžiaus, jei tik nebuvo
J o Augštos Malonybės pritarimas jau yra. Viešbutyje Tro- kurių nors kitų sutarčių, gali
ąuois posėdžiams vieta jau užsakyta. Posėdis prasidės Sere- kartą per 3 savaites dirbti* 16
dos rytą 7 balandžio. Norėdami dalykus greičiau atbaigti ne valandų be perstogės, tik šiuo
darysime iškilmingos suvažiavimo inauguracijos bažnyčioje, atsitikimu turi būti duota jiems
nes kiekvienas kimigas tos dienos Mišiose ir pats pasimels. du kartu per tas pačias 3 sa
' k a d Dievas padėtų suvažiavimui atlikti naudingą darbą.
vaites po 24 valandas poilsio.
Chicagos ir apielinkės kunigų vardu
Pastaba: Jei gu
į monėse,
Kun. Pranciškus Bučys.
dirbančiose be perstogės, dar
Meldžiu'kitus Katalikų
laikraščius perspausdinti.
:ai:
Paskolos bėgis.

GERBIAMIEJI BROLIAI KUNIGAI!

i.

bininkams ir darbdaviams su
sitarus bus nustatyta kita pa
kaitų ir poilsio tvarka, tai ji tu
ri būti vietos Darbo Inspekto Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
riaus patvirtinta.
mo ir Designing Mokykla.
13. Darbo pradžios ir pabai Musųs istema ir mokymo būdu jus
gos valandų sąrašą, taippat ir trumpu laiku Išmoksite viso ama
to,
i
perstogių laiką, nustato darba- Mes turime didžiausius Ir geriau
davys su darbininkais susita sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geroa
ręs. Toks sąrašas privalo būti praktikos besimokindamas.
pakabintas aikštėje.
Visuose siuvimo skyriuose masinos
14. Darbo inspekcijos orga varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko.
nai žiuri, kad šis įstatymas kiuo
laiku, diena ir ar vakarais, pasižiurėti
ir pasikalbėti del sąlygų.
butų vykdomas ir peržengian
Patterns daromos sulig mieros, vi
čius jį traukia tieson.
sokio stiliaus 'Ir dydiio iš bet kurioj
15. Už šio įstatymo peržengi madų knygos.
mą baudžiama teismo keliu ligi
MASTER DESIGNING
10,000 auksinų arba areštu ligi
SCHOOL.
4 savaičių.
i. F. Kasnicka, Ye dejas
16. Baudos, kurias gauna iš 19Q N. STATE STREET, CIIICAGO.
mokėti šių įstatymų 15-ju § ski
Kampas Lake S t , ant 4 -tų lubų
riamos Vidaus Reikalų Mini
sterijos ligoninių kasų fondui.
17. Išleidus šį įstatymą, Pra
Dr.A.BURKE
monės Įstatymų 5 skyriaus
(Lietuvis)
1561—1569 straipsniai (Rusų
418 W. Marfcet Str.
Fottsvtile, Penna.
Valstybės Įstatymų Rinkinys,
ligomis priima nno
1895 m. leidimas ir 1906 m. tą 8u visomis
Nuo 8,iki 14 vai. ryto
Nuo 1 iki t vai. po platų
sa) nustoja galios.
Nuo I Iki 8 vai. vakarą.
A. Smetona,.
i
• -T--B
Valstybės Prezidentas.
Galvanauskis,
Tel. Drover 7042
Ministeris Pirmininkas.
Kaunas,
LIETUVIS DENTD3TAS
Lapkričio 30 d., 1919 m.

Dr. C. Z Vezelis

VIEŠAS PADĖKOS ŽODIS.

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą.
4713 SO. ASHLAND AVENUE
arti 47-tos Gatvės

Pasišventusiems del tėvynės
labo lietuviams.

—

:•:

Dr. L L MAKARAS

Važinėjant po lietuvių apgy Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
RoeeJaade: ltOOS So. Mlchlgan A»e.
ventas kolonijas L. L. Sargų
Telefonas PuUaUa *4S Ir Paliauta S1M
reikalais, daug pagelbėjo man
Chicagoj: 4515 8o. Wood Str.
lik
Ketrergv vakuke nno 5:30 iki 7 :W>
sekantieji asmenys: A. ČesnaTelefonas Tardą 7a*.
vičius, Kingston, Pa., V. V.
Vaišnora, A. Klimas, Shenandoali, Pa., ypač pastarasis
J. P. WAITCHES
daug pagelbėjo mano darbe. J. •
ATTORNEY AT LAW
J. (Jrebliunas ir V. Graušlis,
LIETUVIS
ADVOKATAS
Pittsburgh, Pa.
4548 S. WOOD STRBET
•J2G W. 18th HTRBBT
Juodu su manim vargo drau
CHIOAGO.
ge ir nevalgė ir nemiegojo,
HcKlnley 4320
%«.»» » • • » • » • » » » » • • • • • • • • • • } {
prabuvom visi nuo vienos vie
tos iki kitai. Al. Daunora, Gi1>
rardville, Pa., J. Mikoliūnas, •
Chester, Pa. Visi nesigailėjo •
•
I
laiko ir išlaidų.
•
ADVOKATAS
Taippat visiems gerb. klebo
Ofisas Didmiestyj:
_
nams už jų prijautimą ir suti • 29 South La Salle Street p
R a m b a r i s S24
|
kimą manęs, drauge visiems
Tel. Central 6390
I
žmonėms, kurie su pasišventi
—
I
mu dirbo Lietuvos labui, vardu •
L. L. Sargų Centro, tariu di • Vakarais, 812 W. 33 St.
Tel. Yards 4681
•
džiausią ačių.
If
Jonas K. Milius.

V, W. RUTKAUSKAS

S

Pasarga. Visi L. L. Sargų
skyriai, kurie susitvėrė per ma
no prakalbas ir buvo renkamos
aukos, ir buvo rašomos dides
nės sumos aukotojų vardai,
malonėkite pasiųsti į Centrą
aiškiai surašę. L. L. Sargų
reikaluose kreipkitės sekančiu
antrašu: L. L. Sargų Centras,
257 W. 71st St., New York
City.
0

P. S. Išskyrius ypatiškus
reikalus bent su kuo.
Jonas K. Milius.
PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ.

S. D. LACHAWICZ
Lletuvya Graborlue patarnauju, laido
tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti

2314 W. 23 PL Chicago, UI.
Tel. Genai

21M.

Dr. C M. GLASER
Praktikuoja 28 metai
Ofisas 8148 So. Morgan SU
Kertė 32 ro bu,
Chicago, Ui.
SPECIJALISTAS
MoterlSkų, Vyriškų, taipgi ebro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo •
iki 8 valandai vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po pieU
Telefonas Yards 687
* — _ _ * .

K—

imiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimmiiiiiiiir

PEARL QUEEN
KONCERTINOS
Litam**

- » * » • «

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street
C H I C A G O , UUUUMOI8

Telefonas Yards &081
Valandos: — 8 iki 11 ii ryto:
6 po pietų Iki S vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare.
! » • • • • •

• • • • • • • » » — » •

MM

MM

»•!

Resid. 933 So. Astiland Blv. Cblcago.
Telefonas Haymarket 3644
Dabar yra patvirtintos Ir vartojamos daugumos lietuvių, kurie gra
Jlja koncertlna ir aug-štai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine
padaryta Suvienytose Valstijose • Rusas gydytojas Ir chirurgas
merlke.
ties
galime jaa parūpint:
Snecijallstas Moteriškų. Vyriškų
augšto arba temo tono.
Vaikų ir visų chroniškų Ugų
Reikalaukite katalogo, kur} iftsiuo
čiame dykai.
Ofisas: 3364 So. Hal&ted SU, Ghicago
Telefonas Drover V64S

DR. A. A, ROTH,

6E0R6I & VITAK MUSIC CO.
1M0 W. 4 7 * SU,

VALANDAS: 10—11 ryto t—S po
C * * * * * HL pietų 7—3 rak. Nedėliomis 10—12 d.

iiiiiiiiuiiiiumiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiii

\

Ketvirtadienis, bąlami. 1 1920

DRAUGAS
.»»»»•»• • » • » • » » • • • •••81

suma ne ką gali daug sušelpti. ŪKININKAMS IR NORIN
REIKALAUJA
NAUJAKNYGA
TIEMS BŪTI ŪKININ
Aukojo sekantieji:
, REIKALINGI.
KAIS.
P o 1 dol.: K. Piliponis, J .
Vyrai del pakavimo daiktų warePiliponis, B. J . Kučinskas, Z. Jau atėjo laikas kad m ų s ūkinin housej. Pastovus darbas. 50c. į valan
. • « • • • • • m m mm m m m»
— "k
kus brangi mūsų tėvynė Lietuva, šau
Valatka, P. V. Bielskis, P. As- kia eiti gryventi ukėse. Jos neštų da išpradžios.
Laisvės paskolą, prieš visokį
ELIZABETH, N. J.
Chieago Storage & Transfer Go.
P a r a š e : K u n . P r . Bučys
trauskis, M. Mikėnas, J . J. Pi naudos nuvargintai Lietuvai ir pa
tiems ūkininkams. Klapsimas kokj
patrijotišką d a r b ą . . . Besiar
5805 West | 5 Str.
•
Išleista Katalikų Spaudot Draugijos lėšomis.
liponis.
mes Amerikos Lietuviai ūkininkai
štai t r u m p a s turinys
Laikytame susirinkime Šv. tinant Lietuvoje rinkimams,
turime patyrimą ukų vedime, augi
I . ž m o g a u s Kilmė
I V . Moteris
Po 50c: J . Aulinskis, M. Ged nimo gyvulių ir t.t., ir kokį pavyzdį
REIKALINGAS
Juozapo draugijos tarp kitko bijodamiesi, kad socijalistai ne
I
I
.
žmonių
Veislės
V.
Žmogus Dievo Paveikslas
parodysime parvažiavę į brangią Tė Prityręs Markeris Starcheris ir P r e vilą,
A.
Paulinskis,
S.
Pilipo
I
I
I
.
Dusia
V
I
.
šv. Raštas ir Mok. apie žmogų.
pakelta klausimas apie pirki pralaimėtų, bjauriausiu būdu
vynę Lietuvą? Jos nuvargę ūkininkai seris. Gera alga.
mųs laukia. J a u negarime eiti tuo pa
Kiekvienas punktas y r a nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
L a k e View Laundry
mą L. L. Paskolos bonų. P i r savo prakalbose " N a u j i e n ų " nis, .M. S. Piliponis ir J . čiu
keliu kaip buvo einama po Ru
tytas.
3018 North Clark Str.
miausia atsistoja pirmininkaa šalininkai ėmė žeminti mūsų Kraujalis. Kiti po 2JC. Viso sų Carais, kada ūkininkai neturėjo
Nerašome pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didelę vertę.
nei
jokio
prityrimo,
šiandiena
Ger
$11.50.
'
.
Verta
kiekvienam Jsigyti.
KAINA 80c.
ir sako: "Draugai, bonų ne- valdžią ir sau nepatinkamus
biamoji Lietuvos valdžia negana t u 
LEIBERIAI.
Starkus. ri prityrusių ūkės vedimo mokinto
pirksim, nes mūsų pinigai žus. žmones. J i e tyčiojasi iš mųs,
"DRAUGAS" PUBUSHING CO.
jų. Dėlto mes, Amerikos ūkininkai,
Dol
foundres,
darbas
pasto
Lietuva nebuvo ir nebus laisva. kad mes perkame bonus; tyčio
Nuo Redakcijos. Pagiriam turėtume .šaukti Seimą, padaryti su
1800 W. 46-th Street,
Chieago, DL
Tai-gi nei už dolierį nepirksim jasi; kad valdžios parėdymų kewaniečius, kad prie pirmos sivienijimą, ir sužinoti kokioj kolo vus Atsišaukite.
nijoj lietuviai geriausia moka ūkės
LINK BELT CO.
bonų.'' Kitas narys atsistojęs klausome... Tomis bjauriomis progos atmena savo brolius, vesti, gyvuolius auginti ir t.t. galėtu
39th & Stewart Ave.
niekina Lietuvos valdžią i r sa insinuacijomis jie, matomai, nuo karo nukentėjusius, tiktai me prlsiriuošti pristatyt gyvuolių į
brangią tėvynę Lietuvą. J a u girdžiako, kad buk vienas Lietuvos nori suklaidinti minias nesusi surinktas aukas patariame vi si balsų, kad ten reikės keletą de
REIKALINGAS.
tūkstančių karvių arklių, ir
valdininkas pasiėmęs 50,000 pratusių lietuvių, kad jas pasi sados siųsti Tautos Fondan. šimčių
kitokių gyvuolių. Taigi mes ūkinin
tuojaus atsakantis Vargoninkas ži
auksinų iš Lietuvos iždo pabė gavus savo tikslams.
kai galėtume daug gero padaryti nantis gerai savo amatą. Kreipkitės
Tos Amerikos lietuvių įstaigos savo
tėvynei; ir valdžiai palengvinti i
go Šveicarijon, todėl, sako, nesurinktos
aukos
ir
pasiųstos
supirkime, svetimtautis gali pristaty
Suteikite Mūsų Karžygiams Šviesos Spindulių!
Roselando L. bonų pardavi
" D r a u g o " Administracija
pirkim bonų. Bet tas žmogelis nėjimo Stoties nariai tą ap Lietuvon geriausia sušelpia ti gyvuolius visai be vertės, šiomis 1800 W.
48 Street
Chieago, UI.
Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują liedama, didžiausiomis
dienomis buvo karvių išpardavimas E. V.
buvo pusėtinai išsikaužęs. Bo svarstė plačiai ir priėjo prie Lietuvos vargšus.
pastangomis
bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir vokiečių bei
Sheboygan'o apskritije Plymouthe tą
rusų
bermontininkų
plėšikus.
ir Fond du Lac "\yisconsine, o vals
nų pirkimo šalininkai kalba, išvados, kad tokių mūsų socijaLietuvos
kariuomenė
neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, gob
tijoje čionai buvo pirklių iš Meksi
šiems
lenkams
giliau
Lietuvon
veržtis, kad m ų s visai pavergtų ir
aiškina* broliai, sako, juk mes listų elgimasis Amerikoje nėra
kos. Jie supirko 500 karvių. Iš viso
DONORĄ, PA.
mūsų žmones dar labiau plėštų ir vėl juos į vergijos pančius pan
j 000—1500—2000—5000.
Mažiukės
čiotų,
i
esame lietuviai. Lietuva mus
geresnis už elgimąsi bolševikų
buvo 10,000 pigiausia buvo 300 d o .
Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina mūsų brolius ir jų turtą.
užaugino, tai-gi turime iškovo
Kovo 7 d. čra buvo atsilan lierių. Už kitas mokėjo 500 — 800 REIKALINGI LEIBERIAI.
Lietuvoje, kuriuos, kaipo tvar
Lietuvos
kariuomenė j a u iškovojo Lietuvai garbingą vardą ir visam
telyčios 1—2 savaičių senumo: $125
ti jai laisvę; pirkimo bonų. Čia
pasaulu
garsą.
kęs
p.
J
*
K.
Milius
su
prakal
150—200—300. Mūsų kolonijos lie
kos ardytojus su bloga valia,
Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei
Dirbti lumber jardoj. Mo
tuviai
j a u turime minėtos
kainos
ne auka, o paskola*; nuošimtį
vienas Lietuvos kareivis neliktų n e p a n o k y t a s skaityti ir rašyti, kad
išvijo su kardu iš jos ribų apsi ba. Kalbėtojas savo kalba pa k a r v i ų ir a u g i n a m e j a u n u s V e r š i u s . kama kas vakaras. Atsišaukite
negrįžtų namo neprasilavinęs. Gana tamsos mūsų brangioj Tėvynėj!
gausim ir suma bus sugrąžinta.
darė didelį įspūdį klausyto Mūsų broliai lietuviai yra pratę pi
ginklavę mūsų broliai. . .
Todėl kieno širdis dar gyva, kieno širdi d a r tvaksi tėvynės mei
gius daiktus pirkti. J i e ieško žemės
Kilsta balsai: " K a s norit p i i jams.
Po
prakalbų
buvo
renka
lė,
padėkite šviesti mušu kareivius: siųskite jiems knygų siųskite
Eoselando L. B. Stotis tatai
po 10—15 dolierių už akerį. Iš tokios
aukų
pinigais, už kuriuos bus p e r k a m a s kareiviams knygas, nes da
C.
M.
Seiz
Lumber
Co.
kti bonų, sumeskim po doliegyvenimo nepadarysi. Jurgis
bar, kada nutilo Lietuvos frontuose kovos, pradėta uoliai šviesti ka
nori, kad Lietuvos valdžia at mos aukos ir kalbėtojo pastan dirvos
Daržininkas turėjo ukę 200 akrų,
6401 So. Irwing Ave.
rį." Niekas nesutinka. Eina
reiviai: steigiami jiems knygynėliai, mokyklos, daromos paskaitos,
kreiptų į tokį dalykų stovį sa gomis liko suorganizuota Liet. norėjo ją parduoti savo tautiečiams
didinama jų laikraštis ir "Kariškių Žodis".
prie balsavimo. Pirmininkas
nes j a m j a u sveikata netarnavo. P a s
Liuosybės
Sargų
kuopa.
Nume
Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas,
vo akis, nes daugybė tokio
j} atvažiuodavo daug pirklių ir taip
"KnriškiŲ
žodžio" Redakeija. a r b a atiduokite į mūsų Delegacijos
šiepdamas sako: " K a s norit
anarcbistiško elemento laukia rio kuopai Centras kol kas dar darbininkų. Jie matė tiek gražių
r a n k a s Washingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
bonų—pakelkit rankas/
Pa
gyvuolių, gražią ukę, bet nei vienas
kių Žodžio" Redakcijai.
progos sugrįžti savo šalin, kad neprisiuntė.
neturėjo
prityrimo
ukę*
vesti,
nesu
Broliai amerikiečiai, nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos!
kėlė, bet nedaug. " K a s nenorit
REIKALINGI TRl'CKERIAI I R
Aukojo
sekantieji
asmenys:
prato
jos
vertės.
Atvažiavo
anglas
Ir
ten savo žvėriškumą reiškus
LEIBERIAI.
nupirko. Tada p. Daržininkas įsigijo
bonų—pakelkit rankas,'' šau
Po
5
dol.:
Iz.
Nainis,
S.
Ze"Kariškių Žodžio" Redakcija, , Kaunas, Lithuania.
Vyrai del vidujinio darbo, waremūsų visuomenės besiorgani
namą už 50.000 Chicagoje 5316—18
kia energiškai pirmininkas. Di
housej.
Pastovus
darbas.
60c.
į
va
Miehigan Ave. J penkerius metus ir
zuojančiame gyvenime. Kiek lenkevičius.
padarė
$20,000 gryno pelno. Reikėtų landa.
desnė pusė pakėlė. Tokiu bildu
Po
2
dol.:
A.
Banulis,
P
.
tokių sumaningų vyrų ir Lietuvoje
y Bros. Company.
Šv. Juozapo draugija atsisakė viena valstybė, norėdama savo Kostrickis, P. Erčius, P. Skir- Mūsų kolonijoj yra daug ūkių par K a mGumbin.sk
p . l'nion ir Lumber Gatvės.
nuo Lietuvos Laisvės paskolos. ribose turėti tvarką, vengia montas, V. T. Abromaitis, J . duoti Lietuvos ūkininkų draugija Wis.
Ant C. B. ir g T r a c k s
sumanė šį straipsnį parašyti į laik
anarcbistiško gaivalo žmonių.
rašti "Draugą" ir pasiuntė atstovą
Po to buvo rinkimas naujos Užtat Lietuva turėtų apsisau Špakauskas.
į Chieago, 111., p. \V. Jonulį 3331
MERGINOS — MOTERIS.
M. Vaitkus $1.50.
Halsted St. Minėtas draugas laukia
valdybos. Kai-kuric manė, kad goti nuo žmonių, kurie gyven
Dirbti mūsų sampelinių kortelių
visus brolius Lietuvius eiti į ūkės.
Negali Būti Links
Po.
1
dol.:
P
.
Janukaitis,
A.
Vaistas Kuris
skyriuj,
prie klijavimo ir lankstymo
senoji valdyba Ims pakeista dami šioj ar kitoj šalyj susideMes išrodysime viskų, kas reikia
sampelinių
kortelių
—
švarus
dar
mas Kuomet Vi
ukininkystės. P o kelių metų galėsi
naująja. Senasis pirmininkas, tnoralizavo tautos ir doros žvil- Kiveriėnė, A. Pantišaitis, J . grįžti
bas — gera algą — jeigu kalbi Ang
Reikalingas Visiems
į
savo
tėvynę
būti
geru
ūki
duriai
Nedirba
'Mickus,
J
.
Šarkauskas,
B.
Arliškai,
klausk
Mr.
Keyser.
matėsi, labai norėjo palikti sa gsniu.
ninku, ir parodyti brolią/ns kaipo
Tikras turi pasirašymą'
Heath & Milligan. Mfg. Co.
monas,
J
.
Gestautas,
Al.
Nai
yra vedamos ūkės. ūkininkų gyve.Maža Pigulka
vo vietoji'. Atsistojęs nerviškai
Lietuvos atstovybė Ameri
1834 S. Canal Street
nimos yra geriausiai?, '"veikata tar
Mažas Bosas
nienė,
S.
Morkienė,
O.
NorbuMaža Kaina
nauja, šeimyna
geriau ir užauga
klausia: "Draugai, ar rinksim koje—mes manome, atkreips
sveika. Kur geriausi advok..S-ii, Daknaują valdybą ar paliksim se savo domę j pakeltąjį klausi tienė, T. Morkus, M. Aleksonis, toral, inžinieriai, profesoriai vis iš
Kraujas neturintis Geležies
Jakubovski (rusas), V. Gražu ūkininkų. Nes anų smegenis y r a tvir
ARTER'S IRON PILLS
yra priežastimi isbliskusiu
,
«
nąją," J o šalininkai atsako: mą .
_
veidų.
J u m s pagelbės, pamėginkite
tesni už miesto vaikų smegenis. Kas
Mcs-gi Roselando L. L. Bo lis, A. Viščius, P . Jokubaus- eina ūkininkaiti tas daro naudą sau REIKALINGA PAGELBA.
" P a l i k t i senąją." Balsuoja—
nų Stoties nariai griežtai pro kas, A. Norbutas, V. Čepkevi- savo šeimynai ir nuvargintai Lietu
nubalsuota palikti senąją.
čius, O. Linkienė, K. Stankus, vai, turėdami koki reikalą galite
Mes siūlome jums pastovių * > • — • • • » * • • » • " • » m m mm m m m mm m mm m mm • « •< • • • a s s a * s * m m -m. m m m K a «
kreiptis į pirmininką,
Elizabetbieėiai, pabuskime. testuojame prieš socijalistų
T. Dombrauskas, V. Andrius,
vieta gera alga, prityrimas ne
Labai negražu, kad draugija, (kuriais vadovauja "Naujie A. Stočkus, O. Krcienė, P. JačL. T. K. D. p . A. MAŽEIKA.
reikalingas, dirbti kaipo
CamplM'll.sport, Wis. R. 4
nešiojanti šventojo vardą daro nos") besistengimus griauti kauskas.
Packieriai
(A»fr.)
tokius nutarimus. Del vieno, ki naujutę mūsų valdžią. Protes
Truckeriai
Smulkių aukų $2.75.
to užsispyrėlio, negarbė visai tuojame prieš jų prakalbas,
Prie Mašinų
Viso $53.25.
draugijai. Pasirodo, kad bolše kur liet., atkalbinėjami yra
1. Legendos arba pasakojimas apie Kūdikėlį Jėzų 50c.
Assembleriai
Aukos
pasiųstos
į
Centrą
nuo
savo
priedermių
link
tėvy
vikai. Įsispraudę draugijon,
»
2. Mandagumas
20c.
Duona kepkite ir alų dary
vardu
majoro
Pov.
Žadeikio.
nės.
Langų Plovėjiai
bando mus už nosies vadžioti.
kite namie. Mes padarėm dide
o. Trumpa Bažnyčios Istorija ir Liturgika
40c.
•
Mes tikime, kad didžiuma
Nors ši kolonija neskaitlin
Prie eleveitorių
Mes, kurie trokštame matyti
li bargena ant apynių, Salyk
Kas nori turėti gražaus pasiskaitymo ir naudingų
Šlavėjiai
laisvą ir nepriklausomą Lietu mūsų brolių neišsižadėjo ir ne ga šeimynoms bei pavieniais, lų ir miltų. Kam jums mokėti
Loduoti į karus
knygelių, įsigykite šitas knygeles.
vą, neatsisakysim nuo pirkimo išsižadės savo tėvynės. Tiki bet, sulig savo išgalės, nepa taip brangiai kuomet nuo
Šitie ir kiti darbai ir gatavi
bonų ir pirksime. Lietuva pra me, kad Lietuva, neveizint į miršta ir tėvynės vargų, ypa mųs galite pirkti pigiai.
vyrams kurie turi biskuti pri
šo paskolinti jai pinigų ir sko- " N a u j i e n ų " priešingas pa tingai pirkime L. L. Pask. bo
" D R A U G A S " PUBL. CO.
Geriausių apynių svaras 85c. tyrimo arba ne.
linsim. Lietuva turi būti laisva. stangas, apgins savo laisvę ir nų. Pasistengsim, kad neliktų
Balta daiginta salyklą 9c.
,
nei vienas lietuvis nepirkusis
Fabrikas arti Clyborn, Ash
Chieago, III.
Elizabeht'o Vargdienis. nepriklausomybę...
1800 W. 46th Street.,
Viską Žinąs.
Beginta salyklą, svaras 10c. land ir Belmont linijų.
Roselando L. L. Pask. bonų.
Stoties Valdyba.
Gold Medai miltai. 100
Atsišaukite į
ROSELAND, ILL.
svarų
$7.45
Employment Ofise
MILWAUKEE, WIS.
Ceresota Miltai 100 svaDarbo laike tarpe 8 iki 4:30
Kovo 25 d. Visų Šventų pa
Atsišaukit
rapijos svetainėje buvo susi
Jeigu nori įdėti savo piningus
IŠ
BRIGHTON
PARK.
Vieša padėka.
rinkimas narių Roselando L. L.
Mas Salyklą sąmalam. Mes Stevvart Warner Speedometer
kad neštų 24% į metus a r daugiau
Corp.
Pask. bonų pardavinėjimo Sto
rašyk reikalaudamas paaiškinimų i
turime grocerne ir užlaikome
Kedėlioj, kovo 21 d. bažnyti
Mes,
L.
R.
K
r
.
rėmėjų
72-ro
1828 Diversey Parkvvay.
ties.
šviežia tavora. Dabar prieš
BOND & SHARES SYNDICATE
nėj
svet.
Liet.
Raud.
Kryžiaus
Ncw York, N. \
309 Broadway
Roselandiečiai subruzdo vi skyriaus nariai, nuoširdžiai ta
Kambarys 501
Velykas, turėkime daugybe
riame ačiū gerb. klebonui kun. rėmėjai laikė mėnesinį sUsirinsa širdimi darbuotis, kad ne
•
vištų, kumpių ir kitų dalykų
A. F . Daugiui, už atlaikymą kimų,kuriame p. Jonas Podžiu
vien tik kuodaugiausia bonų išnebrangiai. Tavoms pristatomu
veltui pamaldų " Tautos Šven velis, vienas iš veikliausių bo
j>,mmmm.mmm.
pardavus, bet kad dar šį-tą
į namus naudokitės proga.
REIKALINGOS
MOTERIS.
f
tėje.' '
Raštininkė. nų pardavinėtojų, susirinku
daugiau įnešus visuomeniniu
siems perstatė p . Igną RepečPeoples Gash Market
gyvenimam
Vedę ar Nevedę.
kų, pirkusį L. L. Pask. bonų už 1919 So. Halsted, kamp. 19 PI.
KEWANEE, ILL.
Stoties nariai plačiai apsvar
Del valymo. Mokėsime $40
$300.00 ir dabar, rengdamasis
Telefonas
Canal
3605
stė Chicagos " N a u j i e n ų " par
į mėnesį ir valgi. Atsišaukite
Kovo 21 d., š. m., pas p. P . važiuoti Lietuvon, dar norįs
tijos užsivarinėjimus prieš da
nupirkti už $5.00 tikietų lei PARSIDUODA NAMAS SU BIZNIU. pas šeimyninke.
bartinę Lietuvos valdžią prieš Astrauskį įvyko išleistuvės p.
Bol. Kučinską, kurs apleido džiamųjų per serijas vargonų, Iš priežasties netikėtu ligų ir sun
COOPER CARLTON,
Mes turime vietų jūsų dukterims gražičj
operacijų — esmu
priverstas
mųs koloniją i r iškeliavo Lie kuriuos paaukojo L. R. Kryžio kiu
parduoti savo narna su "Ueal Estate, Hyde Park Blvd. ir 53£ia Gat.
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas
tuvon. Būdamas pavyzdingu rėmėjams Aleksandras Srupša. Insurance ir Saftey Box Vaults",
yra beveik visas assembly kuris gali būti
Kadangi p. Kvietkus, rengėjas, bizniu.
lietuviu
kataliku
turėjo
daug
Tas namas parsiduoda labai pigei
rrSa vfria žt6»4AgH'i SAKI?
gerų draugų. Išleistuvių dieno paaiškino, jog už penkis dol. ir su lengviomis išilgomis.
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
P o valgiui neužmiršk, k a d geriau
Del tolesniu informacijų kreipki
Reikalinga mergina dirbti dentlssias raistą* tavo skilviui y r a EATO- je susirinko gražus būrelis jo negalima tikietų pirkti, nes vi tės pas,
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
to
ofise
turi
mokėti
lietuviškai
ang
NIC.
Prašalina Tisus n e s m a g u m u s draugų bei draugių, kad pasku sa serija kainuoja $6.20, tada
A. J . LEMONT,
kėms duodama bonus kas savaitę.
4847 W. 14 St.,
Cicero, IU. liškai ir lenkiškai. Atsišaukite šiuo
•uTirikintmo, o ta* reiakla, k a d rei
p. Repečka, ištraukė vienų se
tinį
gal
kartų
išreikšti
mintis,
adresų:
'
kia p a m ė g i n u vien*.
Parduodama
Valandos nuo 8 išryto iki 4:30 vai. po
palinkėti laimingos kelionės ir rijų, užmokėjo $6.20 ir atgal
p a s Tisui a p u e a o r i n a
Ant pardavimo properte SouthsiDiv C. Z. Vezelis
pietų. Jeigu manai, kad tavo dukterei
kad parvažiavęs Lietuvon dar paaukojo L. R. Kryžiaus rėmė dej geroj lietuvių apgyventoj apie4712 So. Ashland Ave.
parsiduoda iš priežasties li
patiktų šis darbas atsiųsk ją pas mus, o
buotųsi jos labui. Kewaniečių jams. Visi susirinkę p. Repec- linkej
gos. Jiandoįs neša $86.00 mėnesių
3=
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta.
katalikų tarpe yra įprotis kai išreiškė gausu de|nų ploji kampinis. Kaina $6,500.
5 FABIJONAS
22«h W. 46 Street.
CETRATli
kiekviename, kad ir mažiausia- mu širdingų ačiū.
DIDELES ALGOS DEL
(
Atsišaukite
A. PETRATIS & CO. me, susiėjime sudėti aukų Tau Šis straipsnelis tebūna viešu Savininkas užpakaliniam n a m e .
MERGINŲ IR MOTERŲ.
MORTGAGE BANK
Plaukų Taisytojos, Manikuristes, ir
tos Fomlan. Šiame susirinki paliudijimu p. Repečkai, kad
VAIKAMS.
REALESTATE
INSJRANCE
t
šiaip del visokio darbo Beafity Shop*.
mėly j .sumesta aukų. $11.50. būdamas Amerikoje pasižymė • Igdividuale Instrukcija atskyriaa Greitas, /Trumpos Kursas. Galima iš
EUROPEAHAMERICAMBURFAU
d e p a r t m e n t a s del mažų vaikučių. Va mokti į TTris Savaites. Gauk Diplomą
Piniuai meluoti p. Bol. Kučin jo kaip tikras tėvynainis.
Siunčia F.n-gus P a r o u o d a L a i v C . ^ ' « • *
žiuojant keturiasdeftimts mlnutų iš ir Gerai a p m o k a m a Darba. Geriau
Chicagos.
Adresuokite;
1828 Diversey Parkway
L. L. P. Stoties ir L. R. Kry
sia mokykla Chicagoj.
skui, kad parkeliavus Lietuvon
3249 So Halsted Sireet, Chic<U0 IMii»oi»
Madame Gertrudc Hale
Director VMa P a r k , m . , a r b a
T f t C P H O N i . BOULEVARD 6 U
išdalyti) vargingiausiems tėvy žiaus rėm. raštininkas
ftfasouic Temple, K a m b a r y s
Trečios Lubos 14 W. VVashington St.
*^mmmmm • » » '
J . K . E n C e r i S . 13J>5 — Telefonas Centrai 2830.
Užsidirbk Mokinantės
nainėms, nors su tokia menka

•:•:

LIETUVIAI AMERIKOJE.

•

"Žmogus ir Gyvuolys"

i

i

Amerikos Lietuviai!

Carter's LittkTLiver Pilis

'

C

NAUJOS KNYGOS

TEMYKITE.

•f

•

CHICAGOJE.

24

24%

I

0

ATYDA
Moterims ir Mergaitėms
Tėvams!

t

Stewart- Warner Speedometer Corp.
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f
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I
DRRUGAS

Ketvirtadienis, baland. 1 1920

Koncerto programa susidėjo
iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje
pirmutinis giedojo p. J. Kudir
ka (tenoras) *SVfemorare'; (J.
Baltiens'o), paskui p-nia O. liubsuvių Unijos 209 skyrius
KATAUKIŠKOS ŠVENTĖS NERIMAUJA GATVEKA
VAKARIENBUTIS.
Pocienė (soprano) " O Divine laikis bertaininį susirinkimą
,
RIŲ DARBININKAI.
TtedeoTiior" (Gounod'o), p. K. Balandžio 2 d., 1920 m. Uni
Ketvirtadienis, balandis 1 d.,
Norėtume, kad skaitytojai
SarpalTus (baritonas) "Sku jos saB\j 1564 N. Robey Str.,
Ima tarties apie didesnę už
Šv. Hugonas.
įsidomėtų šitą straipsnį ne
bėk prie K r y ž i o " (Sosnausko) prasidės 7:30 vai. vakare. Mamokestį.
redakcijos parašytą, bet ge
Penktadienis, baland. 2 d.,
ir, prieš 10 minutų pertraukai, lonėsit visi nariai pribūti nes
riau negu redakcijos. Gaila,
Šv. Pranciškus Paulietis.
Išnaujo gatvekarių konduk
Dailės choras, kurį sudarė pen yra svarbių reikalų. '
kad neturime teisės paskelb
toriai ir motormanai ima kal
ti kas tą straipsnį rašė. Ga ki vargonininkai, šeši Apskr.
bėt
ies
apie
reikalingą
jiems
Valdyba.
Telefono prenumeratoriai kurie
TELEFONŲ KOMPANIJA
Jch.
dainininkai
ir
vienas
nepri
lime tik pasakyti, kad tai yra
didesnę užmokestį.
manote kraustytis tarpe Balandžio
- DARYS IŠMĖGINIMUS.
klausomas, ' ' Jerusalem Surgeriausia
teatralės
dailės
ži
. Tuo tikslu darbininkai tu
./
15 ir Gegužio 15 tą yra prašomi
g e " (P. Yon'o) ir " O Doctor
novė
ir
artistė
tarp
visų
AApygyvendins darbininkes ar rės pirmą susirinkimą atei
duoti mums
merikos lietuvių. J o s nuomo Optime" (Mitterer'io).
nantį
pirmadienį.
Telefonas
Pu
U
man
60
čiau darbaviečių.
Gražiausia ir giliausia buvo
nė yra brangintina kaipo ži
Gatvekarių darbininkai su
DR. W. A. MAJOR
antroji
programo
dalis—kan
novės nuomonė j r kaipo be
GYDYTOJAS IR
Cliieascoje didžiai betvarkin- rišti kontraktu, kuris, pasi
CHIRURGAS
tata.
Kaip
gabios
Šv.
Kazimie
šališko teisėjo ištarmė.
Ofisas
11719
Mlchlgan Ave.
baigs
birželio
1
d.
Taigi
iš
gas susisiekimas (transportaro Vienuolyno auklėtinės " V a - Adynos 8: I t lkl 9 Išryto — 1 Iki
kad galėtumo atmainyti jūsų tele
eija). Kartais daugelis darbi kalno bus apgalvota reikala-J Kritikos jokios būti negali, karienbutyje" žodžiais ir veik 1 po pietų — 6:89 lkl S: 19 vakare
Nedėllomia nuo 19 lkl 11 išryto
fono užsakymus.
#
ninku, katrie toli nuo darba viniai nuo gatvekarių kompa kadangi pastatyta buvo ir su smais sugebėjo atvaizdinti se
vaidinta—tobulai! Žiurėjau ir novės Jeruzolimą-ir tuos lai
viečių gyvena, nesuspėja nu nijom
Kuomet tik sužinosi kur kraustyĮvairių
šakų
darbininką'
negalėjau atsigerėti, taip nepa kus, kada Kristus, po paskuti ? < » » » • • • ' • • • • • • • • • • • • ' • • • " i i
važiuoti darban paskirtomis
sies tuojaus pranešk —
reikalauja augštesnio užmo- prastai gerai išlaikytas stylius nės vakarienės, įiivo sugautas
JOSEPH C. W0L0N
valandomis.
Lietuvis Advokatas
Telefonų kompanija Cliiea- kesnio. I r didžiumoje jų rei- scenos, kostiumų, efektų toks J ir prikaltas prie Kryžiaus, taip
Pašauk Commercial Skyrių
99 SO. LA 8ALLK STREET
kalavimai
išpi
Idomi.
gražus
sutvarkymas
niuanse|p-nia
O.
Pocienė,
p.
J.
Kudirka
goje dabar mėgins savo dar
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
Official 100
mis;
taip
atydžiai
parinktos
Tad
kodėl
gatvekarių
dar
Vakarais
2911 W. 21-nd Street
ir
K.
Sarpalius,
ir
visas
cho
bininkes merginas apgyven
(Dykai)
Tel. Rockwell 9999
aktorės,
kurių
išvaizda
gražiai
bininkai
turi
vargti
su
pra
tn
ras
giesme
su
muzika
visiems
dinti kur patogioj vietoj ne
CHICAGO, ILL.
švelniai
jungės
su
vidujiniais
užmokestimi
?
priminė tą laiką, kada Kris
toliausia nuo darbo įstaigų.
Chieago Telephone Ctmpany
pergyvenimais.
Stebėtinai
ge
tus,
mirdamas
ant
Kryžiaus,
Tam tikslui pienuojama pas
tatydinti apartamentiniai tro AŠTRIAI NUBAUSTAS MO rai viskas! Neapsivylė ir tur už milijonus žmonių, ištarė
tingiausia fantazija ir aštriau septynius paskutinius žodžius.
TERŲ UŽKABINĖbesiai įvairiose miesto dalyse,
si scenos kritikai.
P-nia O. Pocienė ir p. J. Ku
TOJAS.
LIETUVIS
kur veikia telefonų sujungimo
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Lošimas pagavo, užžavėjo dirka Chicagos publikai gerai
- operatorės.
Ofisas
Ir
Gyvenimo
vtet*
Ilgas laikas jis veikė pietinėj
žinomi.
Tiktai
pastebėti
reikia
3252
So.
Halsted
Str.
visą margą žiūrėtojų salę—
Pirmiausia bus išmėginta
Valandos: nuo 8 iki 11 ryte: nuo S Iki
miesto dalyi.
nuo 7:30 iki 9:10 vakarei
publika netik nesišaipė, nekva pastarojo žymią pažangą. Pir 4 po pietų:
Telefonas Tardą *544
su darbaviete "Supericr <x4712 So. Ashland Ave.
Kriminaliam teisme teisėjas tojo, kaip paprastai būdavo vi miau jis nepalikdavo taip gi lOfisas:
changc" (ties Chieago ave,).
VaL 4:10 iki 7 v. vak.
laus
įspūdžio.
Šiandie
jo
bai
Telefonas Drover 7949
Bus nusamdvtas merginoms Zeman 30-ciai metų ka«lėjiman suomet nors ir tragingiausiose sas dvigubai gražesnis, malo
Deimantų, aukso žiedų,
vietose
lošimo,
bet
visą
laiką
gyventi trobesys ir joms nu nubaudė Rudolphą Breitung,
auksinių laikrodėlių, len
nesnis ir užtektinai liuosai jį
neišskiriant
nei
antrakte:
ty
samdomi kambariai arba ir 911 West 63 gat., už krimina
ciūgėlių, špilgų, kulionivaldo. Pajiegų jame dar yra
kiai,
ramiai
sėdėjo
kaip
prikal
Telefonas Pnllman'906
pagyvenimai už prieinamiau li užkabinėjimą ir užpuldinė
kų, laketų ir visokių si
daug; ateityje turėsim gerą
ta,
buvo
momentų
(tiesa!)
net
jimą moterų ir mergimi.
dabro daiktų.
sią kainą.
Dr. P. P. ZALLYS
dainininką.
nedusavo!
Taip
paveldėti
jaus
Per kelis mėnesius jis vei
Mūsų sankrova perpil
ako,
jei tas išmėginimas
Lietuvis Dentistas
P-no Sarpalio baritonas ge
mus
publikos,
taip
ją
užžavėti
10657 So. Mlchigan, A v e n o e
dyta naujausios
mados
duos pageidaujamų pasekmių, kė pietinėj miesto dalyj ir vi
Bsneland. I1L
ras,
tik
reikia
dar
jį
lavinti.
geriausiems
prot'esijonalamstavorais ir kainas mažes
tę
VALANDOBi 0 lkl 9 vakare.
tuomet i r kitose miesto dalyse suomet išsisukdavo nuo poli
Vienoje
vietoje
jo
balse
buvo
gšvsvavs.avšv^a'a^sVa' š^a.š^šVavšyš.nVsYsYa.šVa' K
artistanis su tobula tecbnika
nės, negu kitur.
tokia sistema busianti įvyk- cijos.
labai
aiškus
lūžimas.
Geroji
retai pasiseka, o čia VakarienDabar jis savo gavo.
dinta.
P. K. BRUCHAS
butyj lošė mergelės tisai netu ypatybė yra ta< kad žodžius
Kompanijos viršininkai tvir
PRANEŠIMAS.
rinčios jokios^ pretenzijos prie aiškiai taria.
3321 So. Halsted St.,
VEIKIAMA
PRIEŠ
ANGLI
tina, kad kai kuriuose mies
1
Kokį įspūdį žiūrėtojams da
artizmo>
Dr-M-LSTRIKOLTS
CHICAGO, ILL.
JOS AMBASADORIŲ.
tuose esą taip įgyvendinta ir
UETUVIS
rė
"Vakarienbutis,"
kas
jį
ma
Gydytojas
ir
Chirurgas
Labiausia vėrė akį savo arPlione: Drover 9687.
Perkėlė savo gyvenimo vieta |
gerai išeinama. Darbininkėms
Brighton
Park.
tė,
lokįįspūdį
-klausytojams
Anglijos ambasadorium Suv. tizmu Samuelis (A. Freitikai.
9914 vf. 43rd sttree*.,
neprisieina vargti prikimštuo
TeL McKlnley 261
darė
Septyni
paskutiniai
žo
Valstijose paskirtas Sir Auk- tė). Šitoji mergelė turi dįdelius
Oflaaat 1757 W. 47»b M*
(47 Ir W*M f t.)
se gatvekariuose. Gali jos pės10 ryto iki i po pieta. 6:30 lkl f
land Geddes. Suv. Valstijų gabumus, kurių reikėtų nepa džiai nuo Krvžiaus. Jei reikia Valandos:
S lkl 11 rytala f
ėios eiti i darbą ir pareiti na vyriausybė sutiko su jo pas miršti ir labiau lavinti. J i gra- sakyti, kas kenkė to koncerto 8:30 vak&reTeLNedėllomis
Bouievard 160
'
~— »
mo.
kyrimu.
cijoziška, jausminga, turinti išdidumui, prakilnumui, svar
Dabar Cbicagos airiai pra grakšti] dailės skonį. Toliaus bumui ir gadino taip gilų įspū
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname
n pinigus
SU SLYVOMIS UŽKIMŠTA
dį,
tai
priplaukusios
svetainėn
ant labai lengvų i&lygų. Be jokių iškaSčių.
deda kampaniją,
kad tasai O. Vilkiutė, B. ir J . Urbiutės,
Pilnas
informacijas galima gauti kas Pirmadieni nuo 7:30 vai.
VANDENS NUBĖGIvak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place
paskirtas ambasadorius ne A. Mačiuloniutė, O. Jovaišai- ir pas i skleidusios publikoje
MAI.
ir Auburn' avenue, arba pas Bendrovės valdybą.
Gydytojas ir Chirurgas
būtų priimtas Washingtone. tė, K. (įasilioniutė, O. Karpa taip vadinamos tautiškos-laisOfisas 4930 W. 13 St.
Nes jis neprielankus Airijos vičiūtė ir J. Budreckiutė gra vamaniškos šiukšlės. Kaip žy
Tn<liana Tfarbor, Jn<l., aną
dai
anuomet
nukankinę
Kristą
Ramp. 49 Court
žiai jausmingai atliko sunkias
laisvei.
t
Bes. 1229 W. 49 Avenue
dieną sustojo veikę vandens
ir prikalę Jį prie kryžiaus ty
Tuo tikslu 21 \vardos airiai savo roles.
Telefonas Cifero S659
Jurgis Žakas, Pirm.,
P . Baltutis, Rast.,
B. Sekleckis, I/din.,
nubėgimai. Nežinota, priežas
Ofiso Cicero 49
čiojosi:
"
J
e
i
esi
Kristum,
Su
Stanislavą Ružinskiutę apdo
jau turėjo susirinkimą.
3327
U
n
i
o
n
A
v
e
n
u
e
.
3261
So.
H
a
l
s
t
e
d
St.
3425 A u b u r n A v e n u e .
' mjUUBAMM LIETUVIŠKAI
ties. Pagaliau s vienoj vietoj
numi
Dievo,
nuženg
dabar
nuo
vanojo Dievas gražia išvaizda
susekta, kad nubėgimas užir tuom jai leista buvo pasiim Kryžiaus," taip tos šiukšlės
PASIBAIGĖ STREIKAS.
kimštas su razinkomis ir sly
ti garbingą rolę Šv. Marijos, šiame koncerte tyčiojosi išvpavomis, kurių ištraukta apie
Congress viešbučio restora kurioje jį ištikrųjų nežemiškai skutinių Kristaus žodžių, ištar
A6, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKAHCIAI RAfiAD.
800 svarų.
ne pasibaigė valgių gamin atrodė už leliją, už visas gėles tu ant Krvžiaus. Vienas asAs labai sirgau per S metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
sija,
nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu
Nervų Ir
Policija nnomoniauja, kad tojų ir patarnautojų prie sta nekaltesnė, gražesnė, taip mes muo, dar-gi dainininkas vieno
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
kas-nors iš tų vaisių mėgino lų streikas.
ir išsivaizdinam Šv. Mariją U tautiško-laisvamaniško Chica
koj ir ui rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
dirbdinti svaigalus. Bet pabugos
choro,
taip
pašiepė
žodžius
Bet kada pareikalavau Salų taras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
Valgių gamintojams padi Skaisti Sesuo Scolastika kaipo
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimai
gęs'prohibicijos agentų, tą vi dinta užmokestis. Patarnau vadovė dailės meno šiam vaka "Mano Dieve, mano Die\e,
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt,
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo.
Reu
są "medžiagą*' suvertė nu- tojai paliovė streikavę be nie re parodė savo talentą suprati delko mane apleidai," kad rau
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
bėgiman.
ko. Nes streikas butų buvęs me scenos ir reikalavimų dai sti reikėjo. Tos šiukšlės suplau
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tok) skirtumą kaip tarp dienos IT nakties.
Dabar jaučiuos
Norima susekti kaltininką. be pasekmių.
\ . lės užsipelnydama pagarbą ir kė svetainėn, tur but, ne įspū
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų gedžio įgauti, ne įsivaizdinti to
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras:
Jie sugryžo darban su tik dėką.
SALUTARAS,
PELKĖSE NORIMA APGY slu pakelti generalį streiką
Garbingos Šv. Kazimiero Se- didžiausiojo pasaulyj atsitiki
CHEMICAL mSTITtJTlON J. Baltrenas, Prof.,
VENDINTI PAUKŠ
visuose restoranuose.
serįs nei nespėju, turbūt, kiek mo, bet pažiūrėti, kaip jų kryp
1707 So. Halsted St.,
Telephone Ganai 6417,
CB&icago, OL
snio
dailininkas
tars
tuos
ČIUS.
moralės naudos atnešė šis jų
SOCIJALISTO BERGERIO sur.engtas vakaras, kiek užkie skausmo žodžius. Šiaip publika
Miškų apdraudos komisijoLIKIMAS TEISĖJŲ
tėjusių širdžių sušvelnino, ap buvo rimta: teisingai apvertinieriai nutarė nupirkti 2,500
RANKOSE.
no artistus-dainininkus.
valė nuo gyvenimo purvų!
akrų Skokie pelkių, vakaruoDIDŽIAUSIA i lETUVim KRAUTUVE RHICA60JE
Koncertas
užbaigtas
malda
Tepadeda
Joms
Dievas
ir
Socijalisto Bergerio ir kitų
• se nuo Kvanstono, ir tame plo
ateityje taippat auklėti, švel Garbiname Tave, Kristau, ku
keturių
jo
draugų
apeliaciją
, te . apgyvendinti
laukinius
ninti mūsų jaunuomenę per rią giedojo choras sykiu su so
aptaria
trys
federaliai
teisėjai
paukščius. Sako, norima pada
listais. Tai buvo gražiausias
dailę nenusidedant jai.
iš
apeliacijos
teismo,
išklau
ryti tikras rojus paukščiams.
U. B. programos apvainikavimas.
sę už ir prieš argumentų.
Visam plote turima padirb
Kantatai pritarė pijanas, ku
Teisėjai yra: Baker, Alschudinti paukščiams prieglaudų
DVASINIO TURINIO
rį skambino Margaret Kelpsch
ler
ir
Page.
Nuo
jų
nusprendi
Į ir vasaros metu sėti ryžių, taip
KONCERTAS.
(Kelpšaitė) ir solistams bei
mo
priguli
tolesnis
Bergerio
[kad paukščiams butų maisto.
PBA*L QUBBN KONCBRTINA
chorui vargonai, kuriuos valdė
likimas.
Verbų
nedėlioj,
Kimball
sve
Nuomoniaujama, kad tuo
Gtoy Webster.
I keliu
Kaip
žinoma,
Berger
su
ki
tainėje
(vidurmiestyje),
prie
busią galima ten suAugštaitis.
tais
4
soeijalistais
perniai
bu
gero
Kimball
pijano
ir
didelių
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Obicag^je
:traukti daugelį įvairių lauki
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
vo nubaustas 20-čiai metų kn- vargonų, vadovaujant p. Ą. S.
nių sparnuočių.
PRANEŠIMAS.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
lėjiman už veikimą prieš vy Pociui Liet. Vyčių Chicagos
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubiAPSISAUGOKITE SU 20 riausybę karės metu. Jie visi Apskričio choras surengė dva
Amalgamafed Meat Cutters
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
sinio
turinio
koncertą.
Jame
ta
buvo
padavę
apeliaciją.
koncertinių
geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirDOLIERINĖMIS.
& Buteher Workmen of North
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir*
po išpildytas gražus, pritaikin America lietuvių lokalas 257
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
Chieagoje susekta, kad apy
PASPORTT BLANKAS
tas Didžiajai Savaitei, veika turės svarbų susirinkimą ket
'A*?-' muzikališkus instrumentus atsakančiai
varton paleista netikri 20 dolas—kantata
Septyni
paskuti*
PILDOME
verge, balandžio 1 d., 8 vai.
lieriniai banknotai. Juos leng
niai Išganytojaus žodžiai nuo vakare, p. Ežcrskio svet., 4600
;
DYKAI.
va pažinti. Nes neturi Silk Kryžiaus, kuriai muziką para So. Paulina gat. Visi nariai (ės)
C H H B ' 4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
nių siųlų, neaiškus Clevelando
Baltio Consultation Bureau, Ino.
šė Th. Dubois, o sulietuvino esate kviečiami atsilankyti.
35 So. Dearborn St. Chieago.
Telefonas: DEOVER 7309
paveikslas.
kun. F . B. Serafinas.
Room 206
Valdyba.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONUI!

PRANEŠIMAS.

Trisdešimts Dienų Laiko

DR, S, MIKELIS

Didelis Velykinis

Išpardavimas!
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