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>g e • ni 1 • • • I APTARIAMAS SIBERIJOSMiršta Badu Airijos LffiMAS
Rusų vadai stovi už sąjungą 

su Rusija.

■■

sako Anglija

pro

Pas

z

siūbuoja mil- 
minios. Kalė- 
vieline <lvg-

SUAREŠTUOTA 10
nnrtsnniTrvTrtn

ITALIJA SUSIARTINA SU 
AUSTRIJA.

Ryme lankėsi Austrijos kanc 
lieriz.

Kaliniai

PO RINKIMŲ CHICAGOJE

susi-

Neišklausomi nei žmonių 
testai.

AIRIJOS VALDYTOJAS 
NIEKO NEDARO IS BA 

DAUJANOIŲ.

Dublinas, bal. 14. — 
vieton Airijw valdytojų (virė- 
karalių) lordų Freneh vakur 
vakare kreipėsi šito miesto 
veikiantysis majoras ir vy-

Maino uomn tmcnmrltfmmn ;;
ĮįVASSM wUw***»j

ir
re-

NAUJA SONORA RESPUB 
LIKA GINKLUOJASI.

Nuo Carraruios, sakoma, atsi 
mes ir kitos valstijos.

REVOLIUCIJA GUATEMA- 
LA RESPUBLIKOJ. ,

Suorganizuota nauja vy
riausybė.

Streike Ant Geležinkeliu

rianrioa šerifas. Gyventojų 
vardu reikalavo pnliuosuoti iš 
kalėjimo dauginu šimto airių 
{nditikinių kalinių, katrie, 
|Mikėlę hado streiką, šiandie 
guli mirties patale.

Valdytojas pareiškė, jog jis 
pirmiau tuo klausimu yra'jau 
ntsakęs j jj kreipiantiesiems. 
Pasakė, kad kaliniams nebu,** 
susi mylėjimo. Toks y>« Ang
lijos vyriausybės noras.

Niekur nėra tokių žiaurybių.

Viena Dubline korporacija, 
atstovaujanti kankinamų ka
linių tėvus ir motinas, ameri
koniškam konsulini štai kg 
pareiškia:

“Mes atkreipiame jūsų tau
tos domų į negirdėtų bruta- i 
lybę, su kokia musų sūnus ■ 
kankinami už jų jioiitikinius į- 
sitikinimus. Civilizuotose ša
lyse nekankinami politikinini 
kaliniai. Anglija elgiasi prie
šingai. Anglija tiems kali
niams atsakė pilietybė* teises 
ir juos paskaito lygiais kri
minalistam*.

Neklausoma protestų.

“Suimti ir uždaryti kalėji- 
mnn airiai politikinini kaliniai: 
protestavo už brutalį sn jais 
apsiejimų. Bet Anglija neiš- 

’klnusė protestų.
“&andie daugiau Šimto mu-' 

utyKuuMOMy sūnų utMtu • 
mirštu. Tai jiaskutinis jų pro-| 
testas. Paskutinė jų pri«nonė

Į paiodrti pasauliui, kad jie nė- 
ra jokio kriminalistai, bet tik 
paprasti politikoje prasižengė
liai prieš anglų valdžią.

1 ‘Viso pasaulio tėvai prisidės 
prie niusų sielvnrtų. Mes j 
juo? atsiliepiame. Už musų 
sūrių kentėjimus ir mirt j at
sako Angliju.

Streikas plečiasi Airijoje.

Dublinas. Imi. 14. — Pas
kelbtas Airijoje generalis dar
bininkų streikas plečiasi. Tai 
stipriausias protestas prieš an
glų valdžių už kankinimų po- 
litikinių kalinių.

lšpradžių buvo nutarta tik 
viena dienų darbininkams'pa
demonstruoti. Bet vakar Tra- 
■ les l’nion kongresą.- Ix*ndrai 
su Darbo partija paskelbė at
siliepimų j darbininkus, jog 
paskelbtas generalis streikas

Vakar rinkimuose atstovų 
republikonų naeijonalėn knn- 
venrijon visoj valstijoj laimė
jo kandidatas j prezidentus 
gnliernatnrius L«wdeii. Tik 
vienam Cook apskrityj gen. 
Wcxk1 laimėjo. Nes ėia iš
rinkta didžiuma jo šalininkų.

Miesto rinkimuose laimėjo 
majoro Tliunųisonu frakcija. 
Iš 35 «*ardų 34-ae kandidatais 
) vardų komitetninku- |m_-- 

’14»rfcf»»p~rrt»r» vn!tninlrnt
Mažasis Imliotas, kuriuo 

buvo siųlomi $34,500,000 ver- 
tĄs bondsai miesto pagerini 
mui, didžiuma balsų a t ruoti tas. 
Matyt, balsuotojai įsitikino, 
kad ir taip jau perdaug mie« 
tas įsiskolinės.

-

, tuiį jęsjies nenpyRmtaiu lai
kui.

Darbininkų riršininkni ntsi- 
liepinie paragina Airijos pilie
čius genernlio streiko metu 
knnniminibūa 4m>ilH>ky1<. Ne
duoti pragos palcilti militari- 
nei valdžiai prieš gyventojus.

Čia su vakur diena auspen- 
<luoti visokie vedamieji reika
lai. Uždaryti teatrai ir viešbu
čiai.

Priešais .Mount Joy kalėjimą 
visas Inikas tik 
žiniškos žmonių 
jiinas lųijuusta? 
liuota tvora.

Anglija atsisako veikti.

Londonas, Imi. 14. — Airių 
kalinių Dubline badavimo 
klausimas vakar buvo pakeltas 
Airijoj* parlamente. Darbo par 
tijos atstovui ir kiti reikalavo, 
kad vyriausybė aummvlėtų ka- 
lininiu-.

Bet valdžios atMovas griež
tai atsakė, kad tuo klausimu 
vyriausylM* nieko neprndėsian- 
tl. »

Parlamento atstovai pareiš
kė, kad yra pavojaus vyriau- 

I svboi {inkilus streikui Airijoje. 
I I tai atsakyta, kml vyriau- 
I šyla* muitmainysinnti savo pir
minio nuHprvndiino, nežiū
rint pasekmių.

Lnikrnšti« Morning Post, 
i kurs dauginusia kovoja prieš 
Airijos laisvę, tvirtina, jog 

Į Airijoje nerimavimus plotiną 

I ir palaikų vokiečiai. <

Vashington, bal. 13.—Pra
eitą savaitę ėia tie? Anglijoj* 
ambasada suareštuota 10 piket- 
ninkių. Visos paleistos padėjus 
po $L0(M! |jarank«<A. Bus }w- 
trankto* teisman.

Vladivostokas, lial. 11 (su
vėlinta ).—šin urvą karuose nuo 
Vladivostoko turi konferencija 
suvažiavo S9w*riios rosii trv- 
vvnlMjų vadai-alalovau Jie lu-i 
rinsi. kas jmdnryti su Si*berija,l 
knomet šiandie panaikinta bu
vusioji k<dčakinv raidžia 
kuomet visa šalis atsidūrė 
vol i tiri j<»n i orių rankose.♦

Yra visokių sumanymų. Di
džiuma suvažiavusių teeiaus 
sutinka su tuo. krtd Silicrijos 
neatskirti nuo Rusijos visa’., 
liet kad ją padaryt kaipir ko
kia Rusijos dominija su ntskv- 
rn valdymori. su savuoju par
lamentu. Ton dominijon tė
čiam turėtų ineiti tik rytinė 
Siberija. pradėjus Baikalo 
ežeru.

Sutinkantieji su tuo su
manymu atstovai tvirtina, kad 
dominijos valdžia tečiaus ne-' 
turėtų būt bolševikinė. Ir tas 
imi t enk i litų Japopiją, katra la
bai bijosi boUevikų.

.'langelis atstovų stori už 
ptuiųlymą m*sipurtyti perdaug 
bolševikais ir išmėginti bolše
vikų raidžios formą Siheriįo- 

F-
Tie atstovui tvirtina, kad 

hiJŠMrikai Lili pagerėję, jų 
tarpi*, sako nuižėjų žudynės, 
ročiau jau pavartoję jie tero
rų savo priešininkams. Paga
liant bolševikų valdžioje ir 
•.vMrka žymini gerėjanti. Sake, 
reikia Sibcrijai išmėginti tų 
raidžios sistemų.

(Naujesnėje Associated 
Fress depešoje iš tolimų Ry
tų pranešto, kad Silierijos 
valstiečių, įlarbininkų ir 
profordjonolų unijų atstovų 
suvažiavime nutarta rytinės 
Siberijor* valdymui priimti 
Isilševikų valdymo siste
mą. Su japonai* tarties jm- 
votu .Maskvos botševikų 
valdžiai).

Suvažiavime paaiškėjo tas 
faktas, kad Siberija nebus at
skelta nuo Rusijos, bus su šita 
sąjungoje ir pasilies kaipir 
pastarosios dominija.

Agua Tiietn. H'-jiiiTe
lika, Imi. 14.—čia jmskelbta 
nnu jos Soimros 
(buvusi Meksikos valstija ir 

klviimrijn, šaukianti visuę gy- j 
ventuju* ku«veikiaus apsigiu- • 
kluoti prieš (‘arranzos valdžių.!

Po proklemacija pasirašo ši-1 
to miesto prezidentas. Prokh*- 
innrija jmskelbtn liepus vyriau-j 
siąjnm Sonorn rosjmblikos ar- 
m'jos vadui, generolai P. Elias 
dalies.

Be to Sonora rospubikos vai-, 
<lz.in.-i kurios priešakyj stovi 
guliernatoriaus, jiaskelliė, kml 
visos šalies ginkluotos sjiekdU 
pavednmos generolui Palies ir j 
jo )iadčjėjnms—Samaniego, 
Pina. Flangu*- ir kitiems.

Atsilinpinnm j Sonora gy- ■ 
veulojus bendrai veikti prieš 

j Carranzos valdžių. < ’arrauza 
per dešimtį luotų valdo Meksi
ka ir visais laikais .Meksikoje 
nėra ramybės, šalis nuteriota, 
liet Carranza nieko iš to neda
ro.

Naujos respublikos raidžiai 
prauešta. kad Carrauza prieš 
ją situi'-in Irariuomenę. ‘LOOO 
Carranzos kareivių, radovnu- 
jainų gen. Blnin-o,iš (’liihunbua 
marguoja ant Mcnnra.

Taippat gauta žinių, knd 
keliolika ir kitų valstijų atsi 
mes nuo Carranzos valdžios.

respublikos

Meksikos) pi o

LĖKTUVAI TURĖS PO o 
KULKA SVAIDŽIUS.

pa- 
vie-

Rymas. Imi. 14. — Ryme 
lankėsi Austrijos knnelierb* 
nenner. Čia jis buvo iškilmin
gai priimtu*. Knnclierį 
gerini karalius surengė 

-šąjį priėmimų.
Nutarto abiem šulini

artinti ekonominiais reikalui.*. 
Tam tikslui bus panaudotas 
uosta- Trieste. Italijos prem
jeru.- Nitti tų t-ustailiniiuų jrn- 
vndinu dvasino abiejų šalių 
demobilizacija.

I-V-? ....? •««-»•••£ l<UMI trirtU-
kiai atsiliepė j svečių, luini?) 
kitnumet priešininkų.

Viai tvirtina, kus pinu -rie
tenų motų galėjo {išmanyti, 
kad čia birtų iškilmingai *vei- 
kuiunuu- A aštri jo? kanclierie. 
Tečiuuji jvyko tas faktas.

Mtxico City, bal. 14.—(jua- 
temnln respublikoj pakilo revo
liucija. anot apturėtų čia žinių.

Revoliucija prasidėjo sosti
nėj Guntnmnln (’itv. Miešta

i paėmė savu raiikuMui tėvuliu- 
I eijonierini. Iš ton revoliucija 
: praplitn įmi kitus miestus.

Prezidentas Estrada Cnbre- 
•I ra valdžia nuversta. Anos vie
toje įsteigta nauja su prezi
dentu Carlos Herrern.

Revoliucijonierinms pnxyko 
lengvai imimti sostinę, nes ton 
butą mažai valdžios kariuome
nės.

Prezidentas (’abrcni buvo 
gyvenęs savo vasarnnmyj. Tji 
Parma. Ten buvo palaikoma ir 
didžiuma kariuomenės.

Suv. Valstijų jurininkai iš
sodinti mieste Guateumla ap * 
saugoti niiicrikoniški; jmsitmti-i 
nylię.

Sulig naujesnių žinių, buvęs, 
prezidentas (’abrern suimtas ir j 
už.ilarytns knlėjiman. Kitose 
žiniose'pažyiniina, kad jis ctųf 
savo vnsaniamyj. kurį rcvoliu- į 
cijonioriai apgulę.

Iš .Meksikos daugelis guato- 
ninlų keliauja namo si| tikslu 
dulvvauti revoliucijoje- ir ;msi- 
naudoti revoliucijos vaisiai*.

Jei buvusiam pr*-zidi-iit ui ka- 
rfamsraft pasiliks ištikima, rei
kia laukti didesnių rusirėmuiių 
ir ilgesnės civilės karės.

Susekta Suokalbis
SUSEKTAS RADIKALŲ 

SUOKALBIS.
PREZIDENTAS PASKYRĖ 
GELEŽINKELIŲ TARYBĄ.

Wazhinglon, Imi. 14.—Kniė< 
depnrtniin*iitns paskellir, kml 
keturi S. V. armijos D<* Hari-1 
lomi lėktuvai |H*rdirbti ir kiek
vienas iš jų apšarvntas nšttin- 
ninis kulknsvuidžiais.

Su lėktuvais išmėginimai bus ’ 
atlikti Meksiko*'|>arubežiais.

8 smucsiuuut Now Onuūuse. Taryba turės uiuą Cincagoje.

PRANCUZAI BAUDŽIA 
FRANKFORTA.

Berlynas, bal. 13.—Prancū
zų iikupnojnmauio mieste 
Frankfurte, Vokietijoje, neži
nomi vagiliai pavogė nuo 
prancūzų kareivių 10 dviračių 
ir 10 šautuvų. Prancūzų ko- 
mcndnntas uždėjo 10.000 mar
kių auksu Imii.-iuės ant mie
sto.

'ftilNGS THAT NEVER HAPPKf
By GENE f» J? N ES

AFTER 
PAYlMė IMSbRAHCf 

TOR TwEfal'( TiaZo 
S/F ABC « /akšJT 
it up ture e 
Ado- anp -rnE. 
fUNNf PART C-F lt 

| HAVthi r 
A Pire'

TAIP NIEKAD NEBŪVA.
—Išmokėjęs apdraudos nuo ugnies per dvidešimts 

metu, dabar treji metai jau nemoku. Ir stebėtimausias daik
tas, kad ligšiol namuose neturėjau jokio gaisro.

du

£<•- 
su- 

prc-

Streikas ant geležinkelių 
šimulio taip stovi:

Chicagoje. — Padėtis 
rėja. Daug streikininkų 
gryžtn darban, Dauginu 
kinių traukinių važinėja.

Nen York. — Padėtis in- 
lempta. Streikas eina nršvn. 
Streikininkai Jersey City su
sirinkime nusprendė negryžti 
darban.

\Yashington. Kabinėta? 
turėjo posėdį streiko ant g«*- 
leŽinkelių klmisiim*. ,

Kanx» City. Gclcžinkc-j 
lių darbininkų organizacijų 
suvažiavimas jmskelbė atsilie
pimą j streikuojančius gryžti 
darban.

Nciv Orleans. La. Teis-I 
dniy.-tė? departamento ng<*n- 
tai čia užklupo streikininkų 
susirinkimų ir sunn*štnvo 8; 
vadus. Jie kaltinmni trukdy-r 
me išvežioti puštų gvležinke- 
liais.

SUSEKTAS RADIKALŲ 
SUOKALBIS. i

Washington, Imi. 14. — Tei- 
Mlarystė? departamentas turi 
prirodymų. kad streiką ant ge
ležinkelių pakėlė radikaliai 
gaivnlni. Gcnmilis prokurorą* 
Paluier turi dokumentu-. Tuos 
paduos šiandie kabineto susi
rinkimui.

KANSASE VAKAR NEDIR
BO DAUG ANGLEKASIŲ.

Protestuoja prieš suareštavi
mą unijos prezidento.

Pittsbnrgh, Kans., bal. 14.— 
Kan-as valstijoj anglių kasi
mas cuparaliži uotas. Vakar 
nedirbo daugeli* anglekarių. 
Tni protestas prieš suareštavi
mą unijos prezidento Hovnt ir 
kitų auk lėkusių viršaičių, ku
rio atsisako pripažinti naujai 

* • * 4 • 4 .• •• • • •|St«-ig,U i Iii l U-l ii J ■ III IVIMIių.
Anglekasiai nopaskelliė jo

kio streiko. Bet jų n«*dnrbas 
parodo, knd jie užtaria savo 
viršaičius. Taip elgdamies ir 
jie nepripažįsta industrijinio1 
teisino.

PREMJERAI TURĖS 
KONFERENCIJĄ.

Rėmo,

i

Washington, Imi. 14.—Prozi- 
denta- ^Vilnonas pagalinus pa
skyrė senai laukiamą geležin- 

’ kelių dariai tarybų.
Tnryboh ineinn:
Visuomenė.** repTi-zentnntai: 

! Grarpe \V. Ilnnger iš AViish- 
ingtono; Henry IIimt iš ('in- 
einant t i. Ohio, ir R. M. Bnrlon 
iš Tennesseo.

Geležinkelių n*pn*zentnntni: 
llnrąc,- Baker: J. H. EHi> ». ir 
\Villiam L. Purk, visi iš ♦ i- 
cagos.

J ht riii ui ūkų refirezcntamu 
Alhcrt Phillipt-; A. O. Wliar- 
ton. ir Jaine.s J. Forester.

Pftskirii dnrylms nariui tuo- 
imis pakviesti su>irinkti Wa- 
diington ir tarties streiko 
klausime ant geležinkelių. Jų 
paskyrimas, Ik* to, pasiųsta* 
senatui 'patvirtinti.

Geležinkelių darbo taryba 
•-avo vyriausių ofi-ų įsteigs 
CLicKgnj. Kivkvicnnni tarybą* 
nariui skiriiunn imi $10.()00 me
tinė* ulp**.

Reprezentuojantieji darbų 
tnrjtios nariai yrn geležinkelių 
darbininkų organizaciji) vir
šaičiai.

Sulig dokumentų. radikalai 
su .tuo streiku išnaujo mėgina 
pakilti ir nuversti šalies vy
riausybę.

VALYMOSI SAVAITĖ 
MASKVOJE.

Visa bolševiku sostinė turi 
maudyties.

Maskva, per Berlyną. bal. 10 
(suvėlinta).— \’ictos Imlšerikų 
sveikatingumo viršiniiikns Se
maška piiskeilH' žmonių valy- 
iiiuisi savaitę. Kiekviena* Ma
skvos gyventojas, kas jis nebū
tų, priverstinai turi eiti j jhtei- 
gtas bol.M-vikų viešų.-ia.- pirtia 
ir tenai serai išsiurnusti.

Sveikatingumo komisaritR 
sako, kml tokio* priverstino 
ninuilimosi savaitės bus įvyk- 
dintos ir visur kitur. Kelis kar
tus ]s-r iiH'tus lH>lx4*vikinės Ru- 
rijos gyventojai priverstinai 
turėsiu maudyties viešom* pir
tyse, sako Isilševikas.

Mtiudiinasis pradėta*Maik- 
| tfoje. Nes tuo keliu norima čia 
| panaikinti siaučiančių šiltinė* 
j e|»ideinijų.

Aibany. N. Y., Imi. 14.—. ’JL 
Yorko giiliernntnrius pran< Ą

' knd jis nepaskelbsiu* naujų < 
į rinkimų tuose •iistriktunse, iš j 
i kurių paėjo 5 prašalinti iš le- 
gislutunis socijalistai atstovai.

Paryžius, bal. 14. — Imik- 
rnšti* Matin pranefta, kn«l tal
kininkų augšeinusioji taryba 
suvažiavime mieste 
Italijoje, piriitiaiisiu aptitrsiHti-
ti pran<*nxų jsihriovinių to
liau.* Vokietijon.

Bet kad iš to nepakiltų ko
kių nors nrsu.-ipratimų ir ne 
aiškumų, tomis dienomis tuo! 
klausimu turė-ių konferenciją 
Anglijo* ir Prancūzijos prem
jeru — George ir Millerand.i

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

—

ORAS

t

BALANDŽIO 14. 1920 M.
Chicago. — Šiandie gražus 

oras; ryloj daugiau šilčiau ir 
laukiams atmaina.
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“DRAUGAS”
Eta- tm-llm* IWcjtu* nedMdlmltt*. 

PKE.VlMKK.Vros KAINA: 
O11CAGHJ IK VMIES'YJE:

MuUun. ....................  *8.00
I*uw< Metų .......................... &&0

M V. VALST.
Mc-tani* ............   IA.OO
ruMt Meta . .................................. ».oo

Frėnumi tala tuoktum lAkalno. Lai- 
irtu akaltoM nuo uialrnJKtno dieno* 
na nuo Nauju Metu. Norint pcrrnaJ- 
nyu adroa* vlaada roikla prisiųsti tr 
hcu adreso*. L’lnltfal m>rlau»la »lu- 
«tt ISoorkAUt kruojo nr «xproao "Mo- 
■ar VrdM arba Jdidunl |dnlru» I 
rat.s'ruot* laiik*.
“Draugas" Publishing Co. 

1800 W. 46th St Chicago, DI.
Telefoną* MeKlnh-y 8114

Trečiadieni*. Balandis 14, 1920DRAUGAS■HMHMKMfeM «*»•« * VOBBaBMMaMMBafefeMBMtaMfei 
laiku nėra valdhojc, šaukia aut1 

valdžios, kad ji poniuos tarnau
ja ir lenkams parsida tįsi. Tai 
daro dėlto, kad jokio neijo 
obalsio aikštėn iškelti negali, u 
kalliėti reikia! Mat, nei žemės 
nei darbininkų klausimo jie 
nieko dauginu ’iasakyti negali, 
ką sako ir rodo savo progra
muosi* ir taip vadinamos neso- 
cijaltetinės partijos. Tas, kas 
partijas į dvi grupi skiria, tai 
tikėjimas. Bet prieš tikėjimų 
musų vadinamieji kairieji eiti 
nedrįsta, nes gerai žino, kad ši
tie 90% nejMirtijinių žmonių 
vrn tikinti žmonės ! Nesocijalis- 
tinės partijos: krikš.-doniok., 
pažanga, žemdirbių sąjunga jie 
stovi aut tikybinio pagrindo. 
Ii jeigu aiškiai bus pastatyta 
partijų oriui srovių tikrasis 
skirtumas, tikybinės partijos 
be abt jo luimėa.

Ir šiaip jau tikybų- pri
silaikančios jiurtijos nciiiažiuu 
susiorganizavę. Krikš.-dom. or- 
gnnizaeijit visai stipri, jie vie
ni galėtų net rinkimus laimėti, 
pridėjus dnr ženuiirliius su pa 
žangu, kurie rinkimams susi- 
blokavo, tai visai galima ra- • 
miai žiūrėti į rinkimų (Misek- 
mes.

I
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Kunigų Suvažiavimas Buffalo, N. Y. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

Spaudos Cenzūra 
Lietuvoje.

Atsargiai su Lenk 
tynėmis.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir beugmng Mokykla.

tuoju lietuvių tarjA-. kad tie 
siustu rezolinolja* j Steigia

mąjį Lietuvos Seimų reika
laujančias Bažnyčios ntida- 
linimo nuo viešpatijos. 
Susirinkusieji Buffalo, N. Y. 
kunigai papeikia minėtųjų 
agitacijų, nes tino, kad ji 
.-■įkels daug ginčų ir nesu
tikimų tada, kaiia kuolah- 
iausiai reikia suturties ir 
vienybės bendriems tėvynės 
kurinio darbams dirbti.
Iš to kilo upsvarstymai -an

tikių tarp tikinčių ir netikin
čių asmenų Lietuvoje. Suva
žiavusieji kunigai konstatavo 
faktų, kml apie dovyniasde- 
šimt žmonių iš kiekvieno šim
to Lietuvoje yra katalikai, ir 
kml viešpatija negali nežinoti 
tos daiiguutiiviiėa dvasinių rei
kalų. Viešpatija ignoruojanti 
tų. kas rupi 90 nuošimčių jos 
gyventojų vni danginu negu 
akla. Negalima nei mintyti, 
kml Lietuvon valdžia tnip tap
tų trumparegė. Todėl kuni
gai priėmė šitokių rezoliucijų: 

Negalimas daigtas. knd 
Lietuvos sveikatingumo rei
kalus aptardama kokiu nor> 
lietuvišku tritaiavyliės įstai
ga nežiūrėtų Lietuvos gydy
tojų nuomonės. Tnijųmt ne
galima yru, kml Steigiama
sis Lietuvos Seimas priimtų 

.ar patvirtintų ar išduotų ko
kį nors įstatų, paliečiantį 
katalikų tikėjimo reikalus 
ncdnvęs laiko ir progos ka
talikiškai Lietuvos dvasiški- 
jai su jos jeracliijn tų dalyku 
apsvarstyti ir išreikšti nuo
monę.
Apskritai apie sųžiijėz daly

kus kunigai Buffnlyje uŽgyrė 
šitokių r.-’z.oiincijų:

Lietuvoje turėtų Imti pil
na aulinės luitsyė visiems ti- 

. kojiniams, lygiok teisės visų 
tikėjimų žmonėms, religijų 

autonomija viešpatijoje. Beri 
dra« religijos sugyvenimas 
su Lietuvos viešpatija turi 
riti taisyklėmis surašyto
mis į- teisėtai įvykusį kon
kordatų.

Mokyklos.
Daug buvo kalbos apie mo

kyklas. apie jų pakraipų ir lė
šas. Apie tuos dalykus įvyko 
trys rezoliucijos: viena‘palietė 
Lietuvos universitetų, kita a- 
apie mokyklų pakraipų apskri- 
tni. trečia apie augštųjį teolo
gijos mokslų.

Susirinkusieji išklausė kun. 
Mirono pranešimą apie tai, 
kud Vilnimis universiteto sta
tulas yru Valstybė* Tarybos 
Užtvirtintns. kml jame taip-gi 
yni pripažintas ir knlnlikiško- 
-ios teologijos fakultetas, ir 
kad tų fakultetų turi teisę pri- 
žiūrėti Lietuvos vyskupai. 
Tam visam Amerikos kunigai 
lietuviai pritarė. Buvo kilę į 
vairių nuomonių kas geriau 
ur tenkintis valstybės univer
sitetu. nr jau rengtis įkurti 

isavo katalikiškąjį universite
tų kaip tat daroma Šveicari
joje, Belgijoje. Prancūzijoje, 
Amerikoje. (Pnb. bus)

Klausimas L Kur gilnė Ab j 
liūs: rojuje ar žemčs varguo ' 
sef Neramus.

•
Ataakymaa. Adomas ir J ie

vų būdami rojuje vaikų ne
turėjo. Vyrinusius sunitą Kai
nas užgimė nebe rojuje. Ne
žinia kiek jnunosnin nž jį Ah- 
lius, bet žinia, kad buvo jau
nesnio, ir kad juodu nebuvo 
dvyniai.

Klausimas 2. Kuriame daig
ia buvo Rojus? tini pirmojo 
jjatrijnrko Abraomo npiclinkė- 
je ten, kur vėlinu tajx» pasta- 
tyteib Jvi'iiZO'iHivS iiiir.-tno, u T 
gn! aut kalno Sinai. kur Kris 
lūs jM^rsimainė. Neramus.

Atsakvmss. Nėra ėinioc kur 
buvo rojus, t iau* piLftUuuio.- 
surasti tų vietų nuėjo niekais, 
šiandien rojaus ant žemės 
n/ra, tmlel nei rasti jo tega
lima. Abejotina, ar rojus bu
vo nnt kahm. nes jame buvo 
keturiem upės, ’l’os dažninusiai 
bėga klohunis. Kristus nvjmr- 
simanė nnt kalno Sinai, neadau 
kalnas yra Arabijoje. į pietus 
ganu toli, nuo Palestinos, iš 
kurios Kristus neišėjo pas
kutiniais trimis savo gyveni
mo metais, kada jienumainv- i 
mns įvyko. Spėjama, kad per-1 
simninymns buvo ant kainoj 
Tabor. Tas yra žymiausias 
(iidilėjos kulnus.

Prierašas. Trečiam Tatnis- 
tos klausimui neatsakau 
dėlto, kad lyties dalykų 
nu* aonagrinėjame savo 
dienraštyje.

Jei bulų daugiau nieko ne-1 
nedaryto, tik išklanuytn kun.1 
Mi.tmn kallms ir aptarta jo I 
paminėtuosius dalykus, tai 
juu butų padaryta labai daug. 
Tų viską suvažiavusieji atliko 
prieš pietus.

Antrai valandai išmušus no 
visi kunigai susiėjo j posėdžių 
svetainę. įprotis vėlinti* lyg 
kokis vėžys ėda mus tautų, 
neskiriunt nei kunigų. Bet a- 
pie 20 minučių po antrai po
sėdis vis-gi prasidėjo.

Pirmiausiai svarstyta santi-> *. • 
kini su dabartine Lietuvos 
Misija Amerikoje. Kaikurie 
kunigai labai nusiskundė jos 
veikimu. Galu gale sutarta ne
žiūrėti asmenų, tiktai remti 
Lietui u© Laisvės paskolų.

Tolinus tapo pažymėta, kad 
kaikurios frau k masonams ar
ty mos lietuvių organizacijos, 
turbūt, pasiduodamos svetim
taučių įtekmei tėvynės naudų 
stato žemiau negu tikėjimui 
priešingų fanatizmų. Užtat 
jos nor sukelti tikėjiminius 
ginčus, kaip tik- tada, kada 
lietuviams reikėtų dauginu
siai sutarties. Tuos ginčus 
labui lengva sukelti tuip m*- 
aiškiais obal.-iuis, kaip Bažny
čios atidalinimns nuo viešpati
jos. Tas obalsis jnu neturėjokn- 
tulikuose geros garbės nuo vi
durio devynioliktojo šimt
mečio, nes tada į tų obalsį 
veidmainiai ir sąžinės perse
kiotojai kimšo visokių šiukš
lių. Nuo metų, kada
Prunruzija skriaudų ir griobi- 
mų pavadino viešpatijos nti- 
dalinimu nuo Bažnyčios, ta; 
obnlsis dnr labinu pabjuro. 
Musuniškosios lietuvių organi
zacijos Aiiierikuji* |uičms pa
rodo, knd jos dur bjauriau už 
prancūzių; žada įvykinti Baž
nyčios ntidalinimą nuo vieš
patijos. nes žudą uždrausti ka 
tulikiškasias mokyklos visai. 
Prancūzijoje 11MJ6 m. ketinta 
tn padaryti. Katalikiškų mo
kyklų iižilruudimu projektas 
tada bene pirfnu kartu tnpo 
pnvndintns Mokyklos atidali- 
iiiiiMi nuo Bažnyčios. To pa
ties dalyko nori Amerikos lie
tuvių bedieviai ir siunčia tam 
tikrus (M'ticijns j Lietuvą.

’l'ą dalykų aji-varstę kuni
gai suprato, juog šita agitaci
ja turės sukelti katalikų jiasi- 
priešinimų. Tokiu budu Li<»- 
tuvos visuomenės domu taps 
atitraukta nuo tautos kurinio 
reikalų, o riša sulinks prie 
ginčo už tikėjimų. Kiliom lai
ku. kada reikia atgauti sos
tinę, knd reikia atidirbti dnu- 
gylH*s užsilikusių tautos dar
bų, tekis kntnlikiškosios vi
suomenės erzinimas Lietuvoje 

nanJiiHfUs t'innA * * * • »a * • *ėįi *** ■ • •

Kas skolina pinigus girtuok- 
.liamr, žinodamas, kad jie juoj 
I suvartoja girtybei, tas yra gir
tybė* platintojas. Tas tegu ne
kaltina Dievo, jei iš mirusio 
girtuoklio negauna kų jiaskoli- 
nęs. Nedora butų versti mote
riškas vergėmis, kad savo kru
vinu prakaitu ir menku uždar
biu apsaugotų tokių jmhiu pini
gų skolinamų blogiems tik
slams.

Me*ų» latcma ir mokymo bado lijo 
trumpa laika i*n>ob«tt» naa tau- 

to.
Nm turtino Ir rvrUu-

•tuo ktrpltno, dealpnlng tr otuvimo 
•Myriu*. kur ktokvleuaa gauna toro* 
prakUkoo baaltaokuMlamua.

VUKIOOO Aurimo okjrrtuooa maAlnoo 
vurcruo* el«ktro* )!«*■•

Kvioeiatuc k lok nea* aloUi bllo ko
kiu* taiku, uivna Ir ar vakarai* pa* 
oUlurtU Ir j>aalkalbėti dol aolym-

['stumi d&rotooa auti* mlare* vi* 
šokio ■tinau* ir dydžio u bot kurtas 
inadij knyga*.
. MASTER pESIGNING

SCHOOL.
J. F. Kasuk-ka. Vedklaa

1*0 N. STATĖ STRETT. CHICAGO. 
■fl.... — * i■ .[ - SL. k.-1 i*’ , į

LIETUVIŲ NESUTIKIMAS 
TARP SAVĘS.

Klausimas. Malonėki!.- pa
niukinti |>er’ laiškų, arba per 
"Draugų," kodėl suvalkiečiai 
ir kauniečiai lietuviai didžiai 
neapkenčia vilniečių lietuvių ir J 
Jie \ illlliTIUn hetuVIUb plH\ill- I 
dziuojn prakeiktais dzūkai*.

Mums, vilniečiams lietu
viams, laimi skaudu yni klau
syti tokius bjaurius žodžius 
nuo savo tautiečių.

M<*«, vilniečiai lioiuviai, ir-gi 
perkame Lietuvos bonus ir 
trokštame, kud Lietuva taptų 
neprigulmingn viešfiatija. 
Taip-gi visokius gerus suma
nymus mes remiame pinigiškai. 
O kauniečiai ir suvalkiečiai tin
ko mus prastesniais už lenkus; 
jie į mus žiuri kaip į kokį prie
šų ir ant musų visokias bėdas 
verčia. J ie sako, kad dzūkai yru 
didžiausi girtuokliai, bedieviai, 
ištvirkėliai ir tt. Mes labai no
rėtumėm, knd paaiškintumėt, 
kodėl jie musų neapkenčia i¥ 
tokiais bjauriais žodžiais pra
vardžiuoja mus.

Jonas Kaniuženas.

Atsakymas. Toli no visi 
kntmiecini ir suvalkiečiai jm- 
uiekiuu vilniškius lietuvius. Tų 
inro tiktai kvai!esniej« ir blo- 

gesi’.ieji. .Jie uusikulsta Livrui, 
nes niekindami žmones laužo 
artymo meilę. Jie nusikalsta 
tėvynei Uetuvai, nes ardo jos 
vienybę. Jie nusikalsta ir pro
tui. nes būdami blogesni ir pai
kesni statosi augštesninis už 
padorius ir išmini ingus viinic- 
rius. Visu* tuos kauniečiu* ar 
i-uvnlkiečius, kurie paniekina 
nr pravardžiuoja vilniškius 
reikėtų viešai jmskdbti, kaijsi 
tėvynei kenkiančius nsmenis. 
Vilniečiai lietuviai yra geri, 
protingi, veiklus ir nesigaili 
aukų tėvynei. Dzūkų vardus 
yru gražus ir garbingas taip
pat kaip imgštaičių ir žemaičių. 
Iš dzūkų ture jonu* ir turime 
kuonaudingiMuaių tėvynei vei
kėjų. Kun. Antanus Milukas 
yra dzūkas, a. n. kun. A. Kta- 
niukyitns, hv. Kazimiero N<-serf 
rų vienuoly no orgaiiizatorituf 
buvo dzūkas. Visų žymių ir 
naudingų armėnų kilusių iš 
dzūkų negulima paminėti, nes 
jų yni daug. Dzūkai visai nėra j 
pvi girtuokliai nei liedieviai nei 
ištvirkėliui. Jei paaitaiko iš 
dzūkų vienus kitas tokia, tai no 
tankiau, kaip ir iš kitų lietuvių. 
Visi protingi ir dori lietuviai 
myli ir gerbia dzukus. vilnie
čius, žemaičius, prūsų ir kitų 
šalių lietuvius.

Kun. P. Bučys.
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ATTORNEY AT LAW
IJLTIVIN ADVOKATAS 

IMS A ITOOD -THltrT 
7m tr. tat* ktuket CSKACiO. . .MaMLalrr 43>*

Tėvynės meilės obolsiai vra• 
šventi. Italei mi jais reikia ir 

į apsieiti kaip mi šventais daig- 
i tais. T<> nematyti p. Po- 
I vyle Žadeikių. Lietuvos Armi
jos majoro veikime. Koletų 
kartų pirma jis (atsirodė (Mir
ty vis. Dabar jisai laik- 
rjiščinnis išsiuntinėja už- 
kvietimu- į lenktynes. Tuos 
užkvietiniu* jis deda į Lietu
vos Misijų- k'invertus, 1k*1 ne 
Lietuvos Misija jm: jais pasi
ni šA, tik jonas Zadeikis. . Bu-' 
vę.- ministras žino, knd tokiu 
budu jo raštai tampa privati
niais raštais. liet jisai, turbūt, 
mintijo, kad ne visi tų puste- 
b-’-s. Mes vis-gi norėtume, kad 
imdamas algų iš Lietuvos iž
do jena* Zadeikis daugiau 
drrhtų Lietuvos darbų, o ne 
savo privatinius projektus 
vykintų.

Privatinis jo sumanyniHA y-

«• i
■X

Atgimstančiai Lietuvai da
roma daug iš oro ir iš vidaus 
kliūčių. Tiek šiek tiek prade
dant tvarkyties reikia kariauti 
su priešais: rusais, vokiečiais 
bermontininkais ir lenkais, šie 
priešai pasirengę yra ardyti 
tvarkų ir valstybės viduje savo 
materijale įtaka net rengė su
mišimus krašto ir kariuomenėj. 
Kaiji įmanydami žodžiu, raštu 
ir prie visokios progos žemina 
nrusų idealus Nepriklausomos 
Lietuvos, niekina musų kraštų 
ir musų vyrinusybę. Randasi ir
tokių, kurie net |o-r lniskus pa- į 
dnodn priešams I Jetuvai ne- į 
geiMinų žinių, o kariais ir žmu-i 
uės l»e piktos valius raštu j>ra- 
neša tokių žinių, kuriomis gali 
jMsinaudoii musų priešai. Kad 
apdraudus valstylię nuo žmo
nių piktus valios arba nuo ga
limų valstybei pakenkti neat
sargių išsireiškimų karo stovio 
metu Lietuvos vyriausylH- tu 
rrjn sumažinti žodžio ir rašto 
laisvę įvezdaina kariškų sj<au- 
dus cenzūrų ir drauzdanm su
sirinkimus be tani tikro leidi
mo. Delei to buvo valdžios įsa
kyta laikraščių redaktoriams 
prieš išleidžiant laikraščius, 
juos karo <*<>nzurai jMitiekti, ir 
laiškai siunčiami į užsienius ir
gi galėjo būti cenzūruojami. 
Dabar kovo pradžioje Lietuvo
je panaikintas kuro stovis, iš-, 
Minant mažų fronto juostelę, Į 
išleisti susirinkimu tnm tikri 
įstatymai, kuriais kiekvienas 
Lietuvos pilietis-tė pranešus 
tiktai atsakomiems valdžios or
ganams gali daryti susirinku 
mus, ir panaikinta visai rašto 
cenzūra. , l’ž jtrasižengimns 
spaudoj'* atsakoma sulig lw*n- 
drų baudžiamojo kodekso įsta
tymų.

GIRTUOKLIO SKOLA.

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 
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Lietuvos Partijos ir 
Rinkimai.

Steigiamojo Seimo rinkimai, 
•varbiauaia Lietuvoje vnlnnda. 
Vie«»s srovės sujudo šiuo motu 
ir plačiai varo agitacijos dur- 
bų. Partijos. kaijMi (Mirtijus, 
visuomenėj neturi daug reikš 
mė*. Mažiausia 90rl gyvena 
mųmrtijų obalrinis. Tai-gi rin
kimų Inimėjimas visai pridera 
nuo to. kns gerinu ir tinkamiau 
užu gi t uos ir kas jiatieks surašą 
žytnesnių ir žinomesnių visuo- 
mvnoi žmoni;. Sucijnlistinės 
jiartijon, pri • kurių prisidėjo 
ir Lietuvos aantaricėiai, gavę 
paspirtie-, iš Amerikos net per 
rigabenę tam tikrų agitatorių, 
kaip v« Rač! au«kn«. varo slij>- 
rių rinkimų agitacijų. Ir nau
dodamies. kad jų žmonių šiuo

Privatinis jo aumanvnuu v-r. *
rn skelbti ir tas lenktynes su 

j tikslu pr.-iųsti Lietuvon jjen- 
j kis šimtus iiiiosanorių sjh-ci- 
I jnlislų .
i Pritartume ir priviitiniems 
Igeriems sutoti ity mums, liet 
' reikia, kad sumanymai Imtų 
aiškus. Timtnrjiii p. Lidei
kio lenktynėse nėra aišku m 
tie liuosmmriai tarnaus Lietu
vos kariuomenėje, nr ne. Xo- 

j pasakytu nei to. ar Lietuvos 
vatdžm juos samdys, nr ne? 
Vi-jiaaiškinfu nr kiekvienam 
npsimų<ėiu-iiun važiuoti pas 
kirtn vieta, ilnrbas ir alga, nr 
ne? .

kitaip neapgalvotim suma
nymus jiadengtus vien gar
siais ir gražinis ūbaisiais nim*- 
rikieėini vadina moakoy bust- 
nc>s. Mes įKsjikytimu-, kml j>. 
ŽaJeikis jiasiteiikinii monkcy 
bizniu. Majoras nori turėti 
tiik.-tnutį vyrų Lietuvoje pri- 
kiausanėių nuo jo. Kų jis su 
jais padarys, to jis nepuzako.

Bet jionns .Majoras neturi 
pinigų. Dėlto jbai išnaudoja 
žmonių jaitrijotiškiimų. knd 
tie suaukotų po šimtinę nr 
dauginiL Majoras skaudžiui 
kerta turtingoms Imndrovėms. 
kad ir jos kiliems tiksliuos su
dėtus šėrininkų pinigus įteik
tų j>. Lideikiui. Jis turėdu- 
mns jūnigų ir vyrų galės or
ganizuoti eksjx>dicijų j Lietu
vą ir priversti tenykštį Stei- 
gitunųjį -Seimų taip nupnudi 
demokratijų, kaip p. Zadoikis

Lietuvos priešams.
Todėl kunigai išnešė rezo

liucijų papeikiančių agitato
rius. Rezoliucijos tekstas bu
vo maždaug kitoks:

Žmones priklausantieji 
prie nelietuviškų untikrikš- 
ėioiuškų. dažnai slaptų, or
ganizacijų Amerikoje agi-

nori, o m* taiji kaip Miprau- 
ta Lietuvos žmonių išrinktieji 
atstovai.
Tai-gi, lietuviai, iipsisauguki- 

te. Pirma negu stosite į jMmo 
Žadeikių lenktynes, paprašy
kite tegu jis jums parodo Ue- 
tuvos Valdžios įgaliojimų or
ganizuoti tukstant] liuosium- 
rių; tegu jb paskelbia kont
rakto sųlygus viešai: togu nj»- 
gnrsiiui siuulkineniškų išdėsty
mų tų darbų, kuriuos liuosano- 
riai turimi dirbti lJctuvojo. 
Slaptoji diplomatija jtavojinga 
ir kenksminga.

Pavojingi* yra jmriduoti į 
rankas vienam žmogui, kn»t ir 
užinmnėinin valdiškų vietų, 
bet gulinčiam ^raitai nuo jo> 
ntaitriakti arlm jos niekti. 
Ih-lto njisižinr-kitc, kad Im 
kontrakto uekistumėte galvos 
j tamsių akylę. Kontraktų 
darykite su Li oi u vos valdžia, 
o ne su ji. Žadeikių. Kol ne
matysite Lietuvos Valdžios 
rašto. įgaliojonc.io p. Znileik) 
įsakmiai organiztinti tuksiantį 
liunsanorių. 1ol žinokite, kud 

j kontraktas yra vien tm jmuu 
• Žadeikių, ne ru Lietuva.

Klausimas. Tūla moteris su
laukusi senatvės atsiminė savu 
vyro jmdarytas Medas. .Ii yra 
vargdienė, liet nori žinoti, nr 
yra priedermi* atlyginti skoli
ninkams. Jos vyras yra miręs 
ir nepalikęs jai nei vieno cento. 
Dabar ji sena ir neturi iš ko 
atiduoti. Ji gyvena prie dūkto- 
ries, kuri taip-gi negali (aidė
ti, nes turi du mažučiu vaikeliu, 
kuriedviem uždirlai duonų ei
dama į dirbtuvę. Iš dukterims 
uždarbio minta ir motina. Nn- 
laišninkas nemarios moteriškės 
vyras skolindamas minėtuosius 
pinigus nevartojo jų savo pa
čiai ir daktarei išlaikyti, tik 
praleisdavo girtaudamas. Jis 
ncjaisitiuM* kol buvo gyvas. De! 
jo prisiėjo skaudžiai vargti jo 
(uičiai ir dukteriai. Daliar ta 
moteriškė rūpinasi, nr turi ar 
neturi atiduoti savo nnlmšniti. 
ko vyro skolas.

t , K. J. Ainbrazas.

Atsakymas. Amt moteriškė 
visai neturi priedermės išmo
kėti savo mirusio vyro skolas, 
nes ji niekada nmnaudojo to
nus skolomis. Antru, ta mote
riškė negalėtų atiduoti skolos, 
m*s ji pati nieko neuždirba, tik 
gyvena liukteries uždarbiu, ka
dangi vyras girtuoklis mirda
mas nepaliko nei kukio turto.

Skolos taisyklė yra ta, kud jų 
turi uliduoti kns skolinasi, ar 
Iih tas kam teko skolintieji pi
nigai, arba tas kas paėmė kal
tininko turtų. Minėtoji mote
riške, gnl ir jniėiin* iirtbnšr.iiiho 
vyro turtų, liet tas turtas buvo 
mažas <* skolos didelės. Turto 
paėmėjas turi lik tiek iš«mikėti 
patikėjo skolų kiek išneša įmi- 
liktasis turtas, ne dauginu. Na 
Imšninkas liko kaitas tievieu 
skolini ūkams, liet ir savo naš
lei. m*s jis jų Imvo varginęs m* 
duodamus išlaikymo, suvartė 
damos gėralams jos uždarbį. 
Todėl ji yra liuesą uuo prieder
mė*. nors nalmėniitko pnlaikų i 
ne&iaiino jo rimiiiiinkums. liet , 
(MMŪliku «au. 4

I

KASLINK GRĮŽIMO 
LIETUVON.

Klausima*. Kurie yru šičia 
priverkti išsiimti pilietiškas po- 
ĮH-raa dėl darbų, ar tie gulė* iš
važiuoti i* šitos šalies :ir ne? 
Ir, antra, ar jie bus ten priima
mi Lietuvon nr ne, immi jie yra 
pridegą padarę ii* atsisakę nuo 
Lietuvon.

"Draugo" Skaitytojas.

Atsakymas. Jšsicmimas pi- 
liūtiškų po|Mirų Amerikoje vi- 
tai nctriikdd grįžimų į Lietuvų. Į 
Jau uaugclin tokių ^tigrįiu ir j 
Ūpo gražini priimti.

-................. . X

IDr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dcntistai 

101*7 Mo. MJektg>n. Almu 
Kmtaad. nt 

VALAMDOS: t Ud • vakm

E>r. M.StupnicId
3107 So. Morgtai Street 

. . CHICAGO, ILLIJ1OIB , 
TUefoM* T«nfe MU

V*i»a<iM; — » Iki 11 l« ryto: 
I po pl«tq tkl * r»k !t«4M>O- 
tol* utį© t Iki » rot r*k*r*>

- ------------------------- -- — —41
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TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

, lialno* kurio* pritink* kiukrle- 
B -' > kUmiuL (ivunmtuoUmu kad 
TbiHupitnhun jum* Iki
nai kicltvieuo pirkinio: -nekuriu 
*l*Jy*<,: maliau negu wholeanl*

V>*ru ir J*u*u vaikytu **Url 
drabuDal padirbti ant utankymo 
t>*t ueAiMttukU aluui Ir orarko- 
tal ad d Irtai lala ir b*, for fltUnjr 
ir kitokiu myiltin 
1‘aauityklle mu*u 
Mulu ir overkotu 
*70. ts:s«. *7*.
thutai pu *4* iki *4*. Molino* r>l- 
tiu* atuitl po Iii iki *H. Valku 
■lutai ir overkvtal *«.*# ir nui>- 
Clau. Vyru keline* *4. Ir audriau. 
Mrbno* ptuvilat* galiami f*.to Iki 
• 17.B4 spectlatte nuoferatl* »** nut 
kiek Mena pirkinio atunfiamo | 
Kuropo.

Atdara kiekviena d totui iki 91 
vai vakar* Kubatqmt* l« vai. N«- 
dėllonoa Iki 4 vai. vakar*.

8 GORDON
1415 So. Halated Strcet

*tj >• ik) H« 
■UecUAle •!!• 

M *16. 17W. 
tr tie. Juodi

i: •K
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CICERO. ILL

Socijalistai prie iškreipimo 
tiesos tiktai ir tėra tikę.

Kovo 10 d. vienojo smuklinė 
jejKvelainėje jie turėjo prakai- 
ha*. V yriausiimju (albėtojauil 
buvo p. Grigaitis. Kiek iškrai
pyta tiesos, kiek niekų pripasa
kotu apie Lietuvos valdžių, nė 
aprašyti negalima. Visokias re- 
toli u ei jas ir protestus išnešė 
Lietuvos .Stciginnięjam Sei
mui. Nors prieš rezoliucijas ir 
protestui! buvo priešingų hal 
sų. bet nieko nejMMsė.

] prakalbas atsilankė apie 30 
Žmonių, bet, anot jų, buvo 
uuusS-uit Ton jų luinvu-
diBailins mass-nutingas butų 
susidėjęs iš kokio desėtko^ dau
giausiai dviejų desėtkų žmonių, 
jei ne katalikų noras nueiti 
ten ir |iažiopg oti.

Krikš.-Dem.

‘1

SHEBOYGAN, WIS.

Gerbiamoji “Draugo” 
Redakcija!

Teiksitės iHiaiškinti.

I

kaip 
gauti pasportų išvažiuoti į 
Lietuvų. Daug žmonių norėtų 
grįžti j tėvynę, liet nežino nei 
nno ko pradėti, nei kur krei|>- 
tis, kad gauti pns|»ortą išva
žiuoti. Aiškiai išdėstydami visų 
pas<jx>rtų gavimų, kelionę, tn- 
uiistos daug gero padarysite 
nnrintieuis grįžti ir pačiai I Je- 
tinai.

Juozapa^ Austrevičius.

Ahtikifmns. Visais juisportų 
dalykais reikia kreiptis į Lie 
tuviu, iilalovybv šiuo adresu: 
l«ithux'i‘an Muoion, 257 W 
71st St., ;»ew V»rk, jusportų 
slrjritii.

*.

ROCKFORD, ILL.

Nora gal truputį jau ir per- 
vtari su savo žinute, bet, prisi- 
IsikAciainas patarlės •‘Geriau 
vėliaus negu niekados,” drįstu 
jų pabrėžti.

Pastaruoju laiku teko laik
raščiuose matyti šiokių ar to 
kių korespondencijų, ypač apie 
baraius ir nesutikimu* taiąM* 
rockfordiočių. o gero nieko. 
Todėl visuomenė, gal, jau. h 
blogai mano apie Rockfurdo 
lietuvio*.

Tiesa, negalime jiasigirti, 
kad sugyvename taip, kaip ki
tų kolonijų lietuviui. Bot ]>a- 
steruoju motu jau pradėjome 
eiti gerujon pusėn, mira <lar 
priešų yra.

Velykų šventėj žmonių buvo 
piluuto lmžiivtčlė t»ip. kad dau
gumui pririejo laukė stovėti, 
nes negalėjo vidun ineiti.

Subatoju ir per visų naktį 
dauguma budėju prie Išgany
tojo grabo giedotiniai “(Įrau
dę* verksniai'r ir kitokia* gies
mes. Budeli hažn\H'*ioje ištisų 
nokt j buvo šalta. Knž kodėl 
iuų» zn k rast i jonas nė bažny
čios j»cčio nopakureno.

Taip-gi draugijos Av. Petro 
ir Povylo nariai, po vadovyste 
]>p. ,1. Vnlenlukcvičiii ir Povy
lo Vaitkaus, pasimainydami 
stovėjo prie Viešpaties grabo 
iki prisikėlimui. Tvarku jų bn- 
vo graži. Tni tieka p. Valentu- 
kerimo*

Velykų ryte nora tiras buvo 
laimi negražu* ir šalta*. Iri 
žmonių prisirinko pilna bažny
tėlė. Per ajieiga* ftv. Petro ir 
Povylu draugijos vadas nuri-jo. 
km! ir tos draugijų- narė* sy
kiu -tovėtų su nariai*. Im4 kad 
nebuvo gnlinuL, tai naras tarėjo 
užimti pinnn* sėtlynes prie 

rolip Reikia pažyim tt. kati Av. I 
otru ir Povylo .lr-j«w narį'* '

■ — .........

! kitos laimi tūli nuo liažnyčios 
gyvena, vienok nežiūrėjo nei 
vėjo, nei didelės pugus. Visos 
susirinku. Tas laimi pagirtina.

Ačiū taip-gi moterims f uju u 
giotėms ypatingai poniai Pi- 
ragienei už pasidarbavimų ir 
išpuošimų grubu musų Išgany
tojau?. Iš to matosi, kad mes 
jau šiek-tiek einame gerojun 
pusėn. Patarčių visiemz Rock- 
fordo livtuvinuis spiesties krū
von ir Luti santaikoje; visiems 
rašytis prie draugijų, u juk 
mos turime n*4 trį*, prie kurių 
verta priklausyti, būtent S. L. 
R.-K. 137 kuopa. Šv. Petro ir 
Povylo «ir-ja ir Moterų Sųjun- 
,vr,v IrncnR P-rin ptrtmp” Avie 
jų gah priklausyti kaip vyrai 
taip ir moterys. Beje, yra ir 
Vyrių kuiųm. Jaunimas turėtų 
jon rašytis*.

Pastaruoju laiku čia susi
tverė I - I.. Paskolos stotis. Vi
si iš vienu dirba, t. v. katalikai 
ir tautininkai, kad tiktai dau
giau parduoti bonų.

Jonas Butkus.

Nuo red. Apie p. Prtrėno 
įžeidimų Lietuvos vėliavos per 
S. U R.-K. A. 137 kj». susirin
ki mų apleidžiame. Jau buvo ra
šytu. Užteks .

krito ui priešų linijos. A įnori j 
kos Raudonasis Kryžius trau-i 
Ina paveikslus kapų visų anie 
rikieėių. kur tik galima, dėl jųl 

šeimynų.

Ieškotojui nesenai, su pagil
ini vieno iš tų nelaisvių, kuria 
atminė jų laidotuves surado 12 
kūnų. Vokiety® atsiminė, jog 
vienų kartų, kuomet vokiečiai 
atakavo, ir atėmė nm-rielį, kc 
Ii amerikiečiai buvo greitai lai 
įloti vienoje vietoje, nes kitas 
smarkus užpuolimas buvo lau
kiamas. Jis aiškiai pasakė kaip 
kūnai buvo padėti į tris eiles 
Lapuosi*, ir nuvedė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kus prie vietos. Kiniui buvo ra
sti ir ]k> identifikavimo Imvo 
vėla jNilaidoti Roniagne, kur 
randasi didžinusius kapinės vi
soj Prancūzijoj.

Iš 80.U0U kapų musų ka nai
vių Prancūzijoje, tik 3.000 dnr 
ne fotografuoti. Didutei tų 
3,000 yra vyrai, kurio kritu 
kuomet 27-tus ir 30-tos Divizi
jos buvo sutrauktus į krūvų su 
prancūzų ir britų pulkais Sum
ine apygardoj ir jų kapai išbar
styti Bar-Le-lhic ir St. Mene- 
lioulil sekcijose. Pavasarį jie 
visi bus perkelti į Romam ie 
kapines ir tik tuomet bus fo
tografuoti delei teisingų ir tik
rų rekordų.

REIKALAUJA

lt KIK Al .15(11.
I Jauni vatkyn*! lt nirtų ir įlati- 
■ yla u ui klerko* 1‘aMoj, Kfl j v*.

taniu- Alalhuukltc l‘uMm*M<T', Of-
Ore. ttoom 031, 1*<i*t office liuildinc

LEIBERIAI.

Dėl fotindres, darbus pasto
vui Atsišaukite.

LINK BELT C0.
39th & Steivurt Avė.

lUikaUuM itarbui.nktit I’rla 
.tainv Arklly

M<»-knw-n* SiuhJli Hi>ttw livrry. 
<139 ISrorrnld Are.

REIKALINGI.

Organizatoriai 
prie firmos — 
and Ruhher C<>. 
•'vb yuo,.

ir agentai 
Zvglcn Tire 

. labai geros 
A:>išu.ulūlu

Frank Kolodzinskicgo, 
706-707 Oxford Bldg. 
118 N. La Šalie St.

PnlcOknu aavo driiuffo ta-ono Vilai- 
U, paeinančio IS Vilnium Gub Avrn- 
,'Iuuių l*av. Aduttakio punp. !4nko- 
nių b,Miliau*, Pirmą ryu-no Chlca- 
Koj tnd.lliu utnitaukti ne* tūrių tuliku 
nuo acaer* An.iatanljo* Auu> adresų: 

l*nn! Scmriu., 
lį O. Ik,* IS.’» Nu. Įimti du lsK, Wtac.

KK1KAI INGI
valkai Muvlrt K metu <1*1 «e*u*tu. 
v<* darbo, prityrę Ii* 
darbe*.

UOSTON DUOK 
MU Hytnoiilh

r.lMPORTV BIANKAS 
rmioar

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA.

1

D^-RAI.

Kongrese.

ItatUc C««i*ultatl<Hi Rurvau, Ine. 
So. m-nrtrorn K). ITilcaro.

Uranu 206 ,

TIXNKIIIAI
Prityrę* prie Itndrnt ariu; A t du m M* 

STASCnAKll <»ll. <<».
UJU H. Unntt »1.

s 
ara

Kelias i n Lietuvą
Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė.

Centrai Manufacturing District Bank
SIUNSKITE PER DIDYJI VALSTIJ1NI BANKA ANT BRIDGEPORTO.

Piningus siunčiant į Lietuvę ar kur kitur reikia risu<>::: l :' :->ti per atsakau- ■ 
čias vietas tai yra per VALSTIJIN1US BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta.

Musu Banke yrn jtairitas spceijalis skyrius dol siuntimo pinigu ir atlikimo vi- 
sūkiu užrubežinin reikalu. Ta skyrių veda musu atstovas JONAS CZA1KAUSKAS M • •«•**•• tart
kuris yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuu gori aušo i. ■

PINIGU .SIUNTIMO IR TAURINIMO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA-
■ RUS J SAVAITE SEKANČIAI: I’ANEDELIAIS. SEREDO.MLS IR SŪBATO- ■ 
g M1S Nuo 6 iki 8 Valandos. UŽRUREŽINIS SKYRIUS NEDELTOMTS Nuo 9 iki 12 
— pintu.

rara
!-■

s Centrai Manufacturing District Bank B
A STATĖ BANK

1112 West35th Street Netoli Morgan Chicago, lllinois. S

■ Banko Turtas Viršina $6,000,000.00 ■
iaE»HKSKIRBBBaBSBBB»EIBfllflflllfl!!niBIBBIBBIflll

sergėkiteIavo AKI&
pAntoruF

K

KVIEČIAMI LIETUVIAI PAS 
LIETUVIUS

lutivjnė* Paskyrimo byla 
dėl ąe|25,(XM),(NXI buvo užtvirtin
ta kovo 23 d.

2. Kovo 22 d. Senatas pri
eitu- rezoliucijų. pasiūlytų tįfc*. 
autoriaus Lodge, prašant pre
zidentu IVUsono informacijų 
kmditik nesenai išleisto paskel- 
hfeun Britų Užsienių Miniote 
rio, j°" Yap Sala būt* duota 
Jajninijai.

3. Kovo 22 <1. Senatorius 
Ereliuglmysen įnešė bylų.auto
rizuojant Iždo Sekretorių išlei
sti ne dauginu kai už $30,000,- 
(MM) vertės bonų de! apinainymu 
labrrty Bunda, pirmo, untroir 
trečio leidimo. (pasirinkimui 
laikytojų Laisvės Bonų).

4. Kovo 23 d. reprezentantus 
Dyer įnešė rezoliucijų reikR- 
Isujnnt'lk'partrnent of .Justice 
daryti investigucijų delei prie
žasties aliejaus brangenybės ir 
nųiortuotj Kongresui.

5. Kovo 22 d. reprezentantas 
Britten įnešė bylų pruponuo- 
jan! atskirų taikų tarp Suv. 
Valstijų ir Vokietija* ir Aus
trijos.

Valstijos Departamentas.

Kovo 23 d. sekretorius Colhy 
paskelbė. jog pranešimui De- 
partmentui iš Berlyno sako, 
kad visi praeinantieji mnnri- 
kieč-iai, kurie tik norėjo iške- • 
liauti iš Berlyno, galėjo tų ]»a Į 

daryti, turėjo užtektinai Įniko.

Ekonomijos Skyrius.

1. Nitti, Italijos Premjeras, 
kalimui prieš Chamber of Dep- 
uties rįūc politikų naujo Kabi
neto, sakė: “jog stovi j akis 
visų Enrojios valstybių sunkus 
lydėjimą* ir jog tas valstybes 
gręsia ligdns, jeigu Taika ne
bus tuoj padaryta. Suvirš 300,- 
iM>i.OiXI darbininkų paliovė dir
bti gyvenimu reikmenis.

A. T A.

ANTANAS LINKAUSKAS 
mirė balandžio 15. 1919 36 m. 
amžiaus. Velionis paėjo iš Ka- 
auno Red. Telšių Apskr. Triš
kių Valsčiaus Pabaigto Kaimo.

Metinės pamaldos bus ba 
landžio 15, 1990 ftv. Kryžiaus 
baž. 8 vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines ir pažįstamus atsilan
kyti ant pamaldų.

Nuliųdę:
Kazimieras ir Pranciškus 

Linkauskai.

AMERIKIEČIŲ KAPAI.

Armijos Kapų Užrašymo 
Biuras ir Amoriko> Raudonu- 
si* Kryžius gavo daug pugel- 
lk>ę imu vokiškų nelaisvių, ku
rie Imvo pa.-kirlį pogollmt ie? 
kotojnni* dari* suradimo kapų 
tų .luienkos kareivių, kurte

iūu’ir .156- s ■Mi

PARSIDUODA
ANT PMtnAVlMO 3 FI.ATI! 

n«(-4lnt» miniun <nso Hn. Artc«:an 
A ve. — 7 ir 4 kunib.irių. 13.340. 
ra*h mokant.

Ateita uhlt*:
575* Mlnj..i. M.

Tvl. Katile*. (iMl.

AMT PAKOIVIMU 
l*<t(*»rnė Ir *r<>cwn lirturu, n|>*>- 
TCatota viduj*. IU*B1» iMlrbta* |*r 
19 melų. AtoiAa.iklt*:

I. I.VtlN
1731 K l'nloii A»c.

ANT 1‘AHUAVIMO 
burėm-' ir uror rnv 1* privlertim, 
linas. ifanda puri. Uetuviy S|»|CF- 
tvntoje vietoje.

1311 K. Calllonila Are.

K\ritA
l'.irtlu.Mlu įminimi vartotu i<lnnu. 

iHouArtl) irrt. l<»0 atiduodu 
»I#i.00. l'rii'iurtia piudarhno 
duu* tilxn|. l'lnirM rolkallnnt.

lAtlkro kna pirma otuitaukA 
kilmė* nuuj<>* oiAdun planu* Krvip- 
lilt.ta vakarai*

STASYS M AT Ui.
17.51 S. Striric sta Clta-aco. III.

uk 
de-

A*t A-
ANTANAS VENCKUS

Mirė balandžio 10 d. 6 
vai. po pietų. 37 m. am 
žiaus. Paėjo iž Kauno ra
dybos Raseinių apskrčio, 
Šilalės parap. žėručių kai-

Amerikoje išgyveno 18 
metų. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Veroni
kų, sūnų Antanų ir Edva
rdų ir dukterj Julijonų.

Taip gi brolj Jonų ir 
seserį Amilijų. Lietuvoje 
motiną tris brolius ir tri6 
seseris.

. Laidotuvės atsibus ket- 
verke, 15 bsland., iš iv. 
Jurgio bažnyčios 8:30 v. 
ryte į šv. Kazimiero ka 
pines.

Velioniui atsitiko neti 
keta mirtis JoUet, UL ga- 
tvekaris sužeidė iš kur 
buvo nugabentus į ligon 

u wu uwc <*piupui- 
tas iv. Sakramentais

Kūnas randasi 819 W. 
33rd St. Visi giminės ir 
paijsUnu yra kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudus moteris ir 
vaikučiai

I’AIlNIDt'Oll A I.AIIll riGlAI
Oriniu Ir iiialmvoa krautuvė ik 

Itrir&iMrtlao mlrtli-- vjrrn. Mrtuviu np- 
tryvi-ntoj vietoj prie pn* UotuviMcoa 
tMMy.’hia. <;,ni i ro*» lietuviui At
eita ūkite kino M<t?r*u.

u. r.
4S37 fc. 3V<k*I M. Cliknco, M-
---- 1------ J - - ------------
X------------------------------------------------------

Tvlefona* I'vUmu* *•
DR. W. A. MAJOR 

aruv-i-uj** *w 
OUJKVRGAK

<*fW> HTI9 kDcblTM Avo.
Adinoo ■:>« |k! * Mryto — 1 Iki
> po ?I*Ių — 1:1* Iki S-.lt vnkan*
K«d4IlaEil> nuo 1* Ik3 11 taryto

H»— ■ ■ ----------------- ■ ■ —

Užaikau Lietuviška užeiga su lengvais gėrimais, 
saldainiu, Ice cream, cigaru, cigaretę, knygina, 
Laundrė office, ir dienraščio "Draugo” stotis pa

rankiausioj vietoj pasSmetonos sere! pritaikinti akintai 
Lu* palengvinimu dėl Juaų aidų. 
Kuomet tq kenti nuo raivo* »k*u- 
dljlmo. kuomet raidė* liejasi I kru 
r«n kuoi.iet skaitai ar alitvi ar >K- 
tal. lai tuomet yra tenkina, kad 
reikia Jum* akiniu. Mano 11 metų 
patyrimas priduos Jums geriausi* 
patarnavimų ui prieinami) kaina 
net taip tarnai net lk.1 *3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

11801 S. Ashland Av. Chicago 
Esaatnina* auirlklama* <lyk*l.

KjUllfML* IMr>* C«I16k
3-čia* luboa viri I*latt*o aptlcko*. 

Katabnria 14. IS, 10, 17 ir 10 
Ti’-mykllc | nuu>o |>an*»4.

( Vatandoa: nuo 7 vai. IUrrto iki 9 
> vai. vakare. Panedėllala Scredo- 
| m ta Ir PetnyClomta.

I
v

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D.
IJETCHS AK1V SPKCIAJJrfrAS

r*i«*Lr.in* *klg 
UHiirtni* k ■ a y r * 
t>n«t*«iuil akavo*. 
jim* ar«ivn* avalini- 
ll*. apu-mimv. tMir- 
votumą akauclaMiua

l» uta<n,ruwttw karelu akt* kraln. akra. 
IMMakU namlaarto; *nttkra* akla talantain. 
l>*rrau* reumtnu l.-ktra iMM.Mlulta nua- 
I >uau klal'hui Aki* 1*1 pru*lk«n>l IrlatB- 
*al. t*tl ir *ttl m«t*atlania p**rit«t* HariNi- 
kitr ir vbikua HuanZiu* mv
kyhlvn. Valodoa bu. 13 iki I r***ra. N»- 
OAItMol* ooo i* iki I vnl po *■*<**

1553 W. 47th St ir Ashland Av. 
Tvirta*** l>r««OT MM*.

F ' — " ' ■ ■ — ■ ■ *

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKL A

X

Stanislovą Purvini
1916 Canalport A venų e., Chicago, lllinois.

•xc

_____ ______________ ■
Mokinama: <a<llBkoa ir llaturUkoa I 

kaJiių. aritmetlkoa. knyr*»dyaP>a, ate- ■ 
coKranjo*. l>i>e»ritlnfc. {ilrklyboa lot- M 
aiy. Suv. VaJat. latorljo*. a.l>»luo* irto- ! 
rtfo*. goocrafljoa, poliuklnėa ekooo- I 
ciljoa. pUlotynŪa, dainarMyatSa.

Mokinimo valanda*: nuo * ryto iki 
< vatandoa po plotu; v«M*r*l* nuo • 
Iki io vai. i*
3106 So. Halsted St., CuiCogū. • S

'■ 
IB

SIUNČIAME PINIGUS į 
LIETUVA.

Pey V'enintele Teisingiausia 
Lietuvos Valdžios Įstaiga. 
Niunčininv piningu* psgnl die
nini kursą.

Taipgi siunčiame tavoms 
j LIETUVA ir kitur parūpi
na im* pas jtart ns važiuojan- 
tieub. į LIETUVA. Darome vi
sus legnliškils dokumentus į 
LIETUVA ir AMERIKOJ.

Virš 50 nutrinu nnnių turi
me pu n I uoli į trumpa laika 
imt lengvu išmokėjimų.

Visti* reikalai* kreipkite* 
pM
*ohn J. Zolp A. M. Barčus

COMMERCiAL REALTY 
BUREAU

4547 S. Hermitage Av. Chicago
Tel. Yards 145

I

s

Kapitalas ir Perviršis
225,000.oo

Banko turtas virš
2,382,000.oo

UNIVERSAL STATĖ BANK :
Didžiausia* ir Stiprinusias Lietuvių Valstybinis Bari- 

kn* Amerikoje.

Gėrio ūmiu ir teini ilgiausiai pulurnuujn.

Lietuvon Keliaujantiems
PARUPINAM PASPARTĖS

PardtoMiuui L.»i • -»hiiK’J'hK. biuuaiiuii PINKU S Į 
LIETUVA ir j viims PASAULIO DALIS. Atlikimui tų 
n-ikoJų yru ĮSTEIGTAS

Banko Užrubežinis Skyrius
Granuituojaiuc, kad pinigai į Lietuių nueinu 

DYKAI PATARIMAI Suteikiami riookiun«c rrikaluoM*

Banka Moka 3čią Nuošimtį
Pinigu* induti* atsiimti oiif Imkvicuo |>arvik*luviiuu

/

I
BANKO VALDYBA:

Joseph J. Zlias, Prezidentas.
Wm. M. Antonison, Vice Pres. ir Kasierius.

Stasys V. Valančauskas, Ass’ C&shier.

Bankos Valandos:
Patirdčlini*. Servdnmi* Ketvet*iuih> ir PMnyčioraia 

nur tt vaL ryta iki 6 vaL jie pietų.

Ir Vakarais:
rtnniilcui* ir ę <į-_ yvta iki ’i-.'S* »* «*»V

Universal Statė Bank
3252 So. Halsted Street, Chicago, lllinois,

Kampas 33-čios gatvės.

i
8 I
B's 
š

s *
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4 J DRAUGAS ——
Trečiadienis. Balandis 14.1920

•s:

CHICAGOJE.
Iš CHICAGOS LIETUVIU 

KOLONIJŲ
»■ ' ............................
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Trečiadienis, bal. 14 d.,
Šv. Septyni šv. P. M. Sopuliai.

Ketvirtadienis, bal. 15 d.. 
Kresencija, pana.

—- ---------- -
NUKENTĖJUSIEMS NUO 
VIESULOS REIKALINGA 

PAGELBA.

1$ BRIDGEPORTO.

Gražus pavyidys.

TRŪKSTA MIESTUI 
ANGLIŲ.

Kyla maisto kainos

Anglių pirkliai Chicagoje nu
siskundžia. kad ji<* mažai aptu 
ri anglių. Kasdien atvežama 
čia anglių apie 25 nuuA, sulygi
nus su normaliu atvežimu. Tai
gi toli gražu neat vežama čia 
nei pusės tiek, kiek tikrai roi-

Consumers Coal kuiiųminjn 
sako, kad atsargoje no|x>rtl:iu- 
ginusia esama anglių. Jei tokia 
|iadėtis tęsis ir toiesniai, ang
lių klausime pakilsiąs krizis, 
koks buvo pakilęs kituomet 
streikuojant angiekasiains.

Gary neturi šviesų.

staliniais Chicagos miesto 
Gary gatvės naktimis neapšvies 
ėiamo . Pareikalauta, kad ir 
namuose Imtu mažiau vartoja
ma elektros šviesos. Neturima 
anglių.

Plieno įstaigose dar šiok-tick 
ilirluinm Šįmet nml Tin ir Bųf- 
fington dirbtuvės uždarytos.

Hlinnj.s Munufacturers sa 
junga praneša, knd ir Chicagoj 
daug dirbtuvių uždaryta. Dirb
tuvės negali išsiųsti pagamintų 
daiktų. Kaikurios daiktų išve 
žiojiiuui į netolimus miestus 
pavartoja sunkiuosius automo
bilius. Šiandie visi vieškeliai 
nei braška nuo automobilių.

Galvijų skerdyklose.

Morris & Co. viršininkai sa
ko;

“Mes su sunkiaisiais savo 
automobiliais stengiamės kas
dien pristatyti šviežios mėsos 
ir provizijos artimiems mieste
liams.

“Tečiaus padėtis bloga. 
Darbai skerdyklose susiaurėjo 
ir tuksiančiai musų darbininkų 
neturi užsiėmimo. Kuomet su
laukiama kiek galvijų, darbai 
laikinai atnaujinami, ir vi
siems darbininkams leidžiama 
|M> truputį dirbti.”

Kyla kainos.

Chicagoje maisto kainos ky
la. Bet Gary kiliku riems pro- 
duktams kaiiui padidinta ligi 
25 nuošimčių.

Kaiknric liesąžiniai pirkliai 
tąja padėtim naudojasi ir plė- 
šia žmones. Nėra knin juos pa- 1 
Jvarkyti.

Chicago- miesto tarybos ko- 
■ miteto šelpti iiukentėjusiiis nuo 
vėsulos pirmininkas, alderma- 
itas Arniitage, paskelbė, jog 

.luojnus yrn reikalinga dar 50 
tuksiančių dolierių iiukeiitėju- 

•>iem.- žmonėms.
Iš įvairių versmių ligšiol su

rinkta kiek dauginu 1<X) tuk
siančių dolierių. Tuo tarpu iš- 
pradžių buvo apskaityta, kad 
reikės mažiausia 15l) lukstan- 

I vių.
Tad dalmr tasai komitetas 

bendrai su Raudonojo Kry
žiaus lokaliu skvrin darbuota-! 
>i sul inkti Irukslanėių sumų ir 
ateinančių savaitę pailnlinti 
pinigus niikcntėjiisieins žino, 
ličius.

Tam tikslui Chieagus viešų
jų mokyklų vaikai yta surinkę 

. $ 11.412.66. praneša tų mokyklų 
I viršininkas.

PAVOGTA DAUG 
DEGTINAS.

Iš sandelio po nuin. 603 
\VoHs gat., prigulinčio Thomns 
McGnrthy, aną naktį išvežta 
degtinės vertės $31,500,

Sakoma. McGnrthy tuos svai- 
gulus buvo pnrvežęs iš Kon 
turky ir norėjęs ėia jinrdavinė- 
ti vaistinėms, leidžiant tedera 
lei valdžiai. Bet nepavykę tas 
padaryti.

Chicagoje daug degtinės 
“pavagiama” iš stipriai sau- 
gojumi/ sandelių. Matyt.su tais 
“vogimais” jiudaiomus geras 
“gest ftiu*.” Nes niekur nekuo- 
mot nesurandami pavogti svai
galai. nors jais hutų galima 
paplukdyti kelias gatves.

No.

MIRĖ KŪDIKIS; INTARIA 
MAS KOKS PAKVAIŠĖLIS.

Mm. Ervinoriirii, 2937 Kast 
138 piure, paliko namie mie
ganti (i mėnesių kūdikį ir pat: 
anot jos pnsnkojinni, išėjusi 
krnnjuvėn. Sugrvžusi tuojau* 
namo ir atradusi kūdikį ver
kiantį. Taippat atradusi atida
rytą vieną namų langų.

Pašaukusi gydytoją. Kūdi
kis tuojaus įsiimtas ligoninėn, 
kur mirė.

.Urs. Eremorlicli i n taria, kad, 
matyt, koks pakvaišęs žmogus 
per Jangą įlindęs ir kų nors pa- 
dnręs kūdikiai.

Visų klausimų išryš korone
rio teismas.

NAUJA ŽMOGŽUDYSTĖ
CHICAGOJE.

Anų naktį Iiisuratirv Trasi 
Company ofisuose. Kirst Na- 
tionnl Įmuk buste, atrastas nu
žudytas \Villiam <i. Bryan, tos 
kompanijos viršininkus. Kitas 
tos pačios kom|>aiiijos viršinin
kas, J. KUsuorth Griffin, kurs 
Itrndrni dirbo su nužudytu, ten 
jmt atrastas girtutėli*. Įtako
jama, jog abudu nusigėrusiu, 
susivaidijusiu ir pasekmėje iš
tikusi baisi tragedija.

A KTftAYII » FABIJONAI

A. PETRATIS & CO.
f

IŠRAŠINĖJO SVAIGALŲ 
ŠUNIMS IR KATĖMS.

Proliibii'ijiniai agentai su
areštavo Dr. Bert Krankliu, 
veterinarų, kurs išrašinėjo 
svaigalų šunims ir katėms.

l’as veterinarų ateidavo 
žmonės, nusiskųsdavo apie ser
gančius šunis ir kates ir reika 
Iniidnvu išrašyti degtinės. Ve
terinaras išrnšinčdavo.

Suaręs t uotas sako, jis esąs 
nekaltas, jei žmonės išrašytą 
degtinę pavartodavo ne šunims 
ir katėms, bet sau.

^ MOBILIZUOJAMA KARIU0 
į MENĖ KORĖJOJ.

-----MORYfiAČE BANK-----  
KCAL CSTATC-INSURANCC 

Europeah American Buriau
NOT'ASlJt ŠAS

210 1« l«iu«4 tbtel. IHtMh
Tm.HOhl Ali

r

Tokyo. bal. 13. — .Japonijos 
vyriausyliė paskelbė mivo ka
riuomenės įrml.il'znciją Siauri
nėj Korėjoj.

Sokonia, tas daromu su tik
slu veikti prieš rusų bolševi
kus Sihirijojo.

Kovo 28 <1., Š. m., Lnlxl. Sų- 
jungos 5 kitojmi laikė susirinki
mų, kuris buvo truputį skaitliu- 
goiiis už kitus.

Pradėjus svarstyti našlaičių 
vargus bei budus, kaip grei
čiaus jiems pastatyti minią ir 
jia.-irodžius, jog dar toli šaukia 
iki paskirtos sumos, štai atsi
rado nauja šimtinė. Ją suteikė 
ponia U. Guriti.-kicnė, tapdama 
t .n b. Sųj. amžina nare. Štai pn- 
t j zuis jums, bridgejMirtieėini.

Ponia Gnriuskienė sena mo
teris, p. Gurinskas taip-gi se
nti* \hu nedirbti,
jiedu pilni Dievu ir urlynio 
meilės ir supranta, kaip tie na- 
šlni'tukai laukia namo, kadiujie 
bus surinkti ir patalpinti tame 
paine. Jeigu jau tokia senutė 
gali tni padaryti, t. y. šimtinę 
IMiuukoti L. fcL, tai kotiei tu ne
galėtų padaryti Bridgeporto 
pramonininkai. Jie šaltai žiuri 
j Labdaringųjų Sujungi). Kito
kiems reiknlnins, ant kokių ten 
niekniekių, kaip mačiau, musų 
pramonininkai išmeta šimtinę, 
kitų, bet į šį, kruvinų reikalą, 
tai jokios domos neatkreipia.

Pramonininkai iš žmonių cen
tų gyvena, bet prisidėjusių pi it- 
šio prakilnaus darbo nedaug jų 
tėra. 1-nb. Sąjungos 5-toj kuo 
l>oj randasi npie 30, jei neklys
tu, amžinų garltės narių, liet 
pramonininkų jų tarpe, rodos, 
vos tik du. Tas ir parodo, kiek 
Bridgi'porto pramoniiunkams 
našlaičiai rupi.

Lalshiringus Sąjungos 5 kp. 
susirinkimai luiva kas ketvirtų ; 
jjfrtleldtvnį, fcv. .Jurgio jiarapi- 
jos svetainėje, tuojaus po jia- 
maldų. Kurie norėtumėte įsira- ‘ 
šyti, meldžiami atsilankyti į su
si rinkimų.

Labdarybės Narys.
%

L. VYČIŲ CHICAGOS APS- 
KRIČIO KUOPŲ DOMAI.

L. Vyrių Chicago* Apskričio 
kuopų atstovų svarbus susiva- 
ia vintas bus nedėlioj, lialan- 

u. io 18 <L, Av. Antano jinrapi- 
jo.s svetainėj, Cicero, III., 2 vai. 
po pietų.

Visų kuopų atstovai kviečia
mi skaitlingai suvažiuoti.

Apskričio Valdyba.

VYČIŲ DIENA.

L. Vyčių organizacijos seimas 
paskyrė vieni) dienų j metus, 
kaipo Vyčių dienų. Ta diena 
pripuola lialandžio 24 d.

L. Vyčių Chicagos Apskritis 
lą dienų rengia vakarą ir sykiu 
rw» ner*an?Mnni'W>w Zvpnlpgj^aaoa.aao^ Ua n«»AAA.oM«. • w aa o

' Be to kuopos rengia atskirus 
piiminėjinius savo kolonijose.

Chicagos jaunimui, nepri
klausančiam prie L. Vyčių, pa
tartina atsilankyti į Vyčių pa
rengtam vakarėlius ir prisižiū
rėti, kokių pažangų padarė or- 
gnniznotas jaunimas taip trum
pu laiku.

Vyčiai į savo parengtus va
karėlius maloniai priims ir pa
sistengs visus patenkinti.

Voras.

VAIKŲ KONCERTAS.

Žemiau seka programa vai
kų koncerto, kuris bus nedėlioj, 
balandžio 25d. Dnvis Souare 
pnrkučio salėj, 3 vai. po pietų.

“I uant to Im? ready,” Bur- 
leigh, “Five littlc sheep,” 
įlydė, “Keys of Heaven.” an
glų liaudies dainos. Dainuos 
vaikų choras.

“0h dear, ubai ran tKe malt- 
er 1k»” anglų liaudies daina/ 
Dainuos vaikų choras.

“Cindendla” praneutų liau
dies daina. •‘Rcgiinontal 
Mareli*’ ispanu liaudies daina 
Dailinąs vaikų choras.
“Who nm 1,” čekų linudics 

daina. “Citek-roo driek” Schae- 
fer, “Old Black Juo” Ameri
kos liaudies daina. Dainuos 
vaikų choras.

Vaikų chorą Dovis S<|nare 
parko sudaro kaimynų vaikai. 
Todėl kii’kvienns kviečiama* 
atsilankyti.
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LIETUVIAMS
Town of Lake Apielinkeje

Vienintelis Bankas ant Town
PRANEŠIMAS

Almi Igaiuutcd Meat (‘uiters 
& Butchers \Vorkmrn of North 
Amerika. Lietuviu lokalus 257 
turės svarbų susirinkimą Ket
verge, Balandžio 15 d., 8.00 vai. 
vakare, ju .1. .T. Ežerskin Svėt^ 
1GH0 gn1 T i’nn

riai (ės į esųtr kviečiami.
Valdyba.
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GERBIAMIEJI:
• • •

MOKSLEIVIŲ 22 kuopa
• •

JUMS praneša.
• • •

KAD ANTRAS vaidinimas
• • •

VEIKALO, vadinamo

BUS ant

S
M
B
I

■

S
B
■

f
■

■
I

• • •

BRIDGEPORT’O

32 ir Auburn Avė.

ŠV. JURGIO odėje

SUBATOS vnkan*
• ♦ • •

BALANDŽIO 17 d.,
• • •

LYGIAI 7.30 vai* vak. ‘

PO perstatymo Aokis

PRIE Studentų
I

ORKESTROS.
• •• - z- r -

ĮŽANGA 35c, 50c, 75c, $1.00
• • >

—MOKSLEIVIAI.

Namo Apšildymas 
Pavasario Laike

1‘aVuaariH tai aiinklaiMlaa lalkaa 
atUlildytl nutrina Vlaną <ll*nq tiltu 
ir p«*eiua acaiktir»>na. nntro tlimu 
lubai laitu Ir telkia Ubnujo įtė
vius kurti. Oran paaitlar., tllt*a• a .-4 4 •• • «b«»4

erm u>ina būtina autvai kyrnui Mo 
tiamaario oro ir Biilaupyinun >Mca4- 
ClŲ UI tuntl K A MBAHirOS fili-- 
LYTOJi H. Nauji Mtjrilni utirunv- 
OinunU.
tuk Titr.ttMornoua nocnt iikatts: 

—leeitASn. Atlltytelae nearrannter^,.
tnU.IU'Me
IIOT XT«>r— !•*< I«a |ri»« kex><|>iuiU<M 
t»ilu>la« kantralla MMhteJau
Kt’UCKK— Mafr. .-.rauku. Mtlvlnja. 
MAIMAjrrrtKK <;.nma briHtOrtl aulrrr 
•Mua. 4<4>ar»rl».
UA* HTRAMK 11AIUATO4O- RMUn al
iuto. k. uoaiiu KiaknaUM MIArtnlaa 
anų atMrrrtutn JaaHarUue arrrtkla.

Atari Mt« dar »,«• utritiu Ubai ■>- 
tu“ KAMMAnlAMH MUltTlUt" A>- 
tiaiakn. Jumi mūra ‘'■Ak'Mtlau“ Hali 

1U«1 h«w,' 1<r«|.l.. Oa. 
IlK'jaina arba atara

Skyriuose Krautuvėse:
Uorth SMe

X71 lluruia A irau. .............
XI3 lnll.r rarfa Hl,d
«M UeM Martb Arrvu*

-o«Hi <44r WrM «hle
tai «"t 4it) ti>wi«.nns. Moin.uu 
irta Arrlirr Ainur ItN W. Kuu.<»il ■ | 
in i rm Ti.iro nnk «. imi sit«wt., 
MTO l'ummrrTial trr. 3T34 W Twr*j

H»r» M. 
nmskHnu Air. ran w. srauaa

The Peoples* Gas Ligiit &
Coke Company

Tclrphnnc Mirtilcan Aresot
U'abuati *OO0 Al Adam* M.

of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip
pat ir {Ilinojaus Valstijos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo 
piningus.
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DEPOSITORS STATĖ BANK i
Turtas Siekia $6,000,OOO.oo

B
■
B

4633-4637 South Ashland Avenue
li

S. D. LACHAW1CZ
UMury* Orabnrtu. pMxru*«J«. U1<U- i«v»an ka plalauMa. K«k*l« mrldilu »t- mkiukti. o kum dailiu tr-ttr 

2314 VZ. 23 PL Chicago, HL
TmL CMnAj 8tM.

f

DR. S. NAIKELIS

iI

■

s'vTrutkauskas s
■ ............
B
i
B
B
B
B
B
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ADVOKATAS
OHnm Ilklmlctlyj:

South La Šalie Street
KjuuburU 834

Tei. (’mlral

K 
T

; PRANEŠIMAS! S
i

JONAS ŽILVITIS persikėle į savo nauja narna sų g 
B dirbtuvę minkštų gėrimų.

Su užsakymais ir kitokiais dalykais, meldžiu kreip- 
g tęs šiuo adresų: * «
J 3308 — 1C Emerald Avenue.; Chicago, Dlinoū. J

9 Telefonas Ysrds 2512. j

■
■

Vakarais, 812 W. 33 8t. J
TvL YaMto 4M1 : į’

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoju ll matai

OnaM 3I4N Su. Morkau SU 
Kertė tini Ku, (ldafu. III. 

SI'ECiJAl.UrTAS 
MotartUtų. Vyrtlkų. taipgi ekro 

ollky Ilgų.
OFJBO VALANDOS: Nūn » ryta 
Iki 1*. nūn 11 Iki t p*> t<H>t. noo • 

iki 4 vaitautai vakar*.
Nadėhomla nuo • Iki t po 0UC.
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Siuvu nauju- vyriškus rublis, senus taisau, ir spalvotus 

diria ti. Lietuvėj pas Lietuvi!

PARANKIAUSIA PROGA LIETUVIAMS

JUOZAPAS STULGINSKAS.

655 W. 18th Street.. Chicago. Dlinois.655 W. 18th Street.,'

■

Lietuvos Reikaluose

i

Siunčiame pinigim j Lietuvą pagal dieninio kūmo per už
tikrintu Lietuvon valdžioa |ntaigi}.

Parūpiname Pasjiarlmi ir Laivakarts važiuojantienu 
Lietuvą ir visur siunčiame prrkm (tavoms) j Lietuj.

Darome rimta įgaliojimu* dokumentus į Lietuvą, kaip tai: 
žemėn pirkimu, pardavimą. lnguliojŲnua kitam valdyti tfrra- 
davofi stoti į teismui už juos pasirašyti ir teip visuose kituose 
tam piuinšinoso Lietu vok reikaluose.

Padarome pagal Lietuvai atstovybės nurodytų teartų, taip, 
kaa |>cr musų paiianti uokumentai yra tikrais Lietuvoa vai- 
*lži<M dokumentais ir tinka visuose Lietuvos ti-ismuoAC

Visais reikalais kreipkitės p na:

JOHN J. ZOIP AUGUST M. BARČUS

CommerciaI Realty Bureau
4547 So. Hermitage Avė., Chicago, IU.
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AA, AIX)MAA< A. KAnJKLAt’KltAH, 6KMAJI01AJ RAAAU.
AJ» labai alraao per 1 matus, nu»Ubnej»a pilveli, buvo. Diap^o- 

alja. novtrlBlmaa pUr.llo, niutabctjlmaa. Kraujo, Inkstu N«rvu ir 
a beina. ujtZku naatojlrna* vtao kūno, tr buvau buatujca rHUea. kad 
bef-rven-tlti. Vlear teikėjau sau pafelboa, tiaeliralUja. Visoje Amarl- 
•oj ir ui rubetių. luti o.ekur tw*u ra v t, rr ei kalsi paielboa.

Dst kada pareikalavau Salinėtas vaistu. Bnterto. Kraujo valyto
jo. Nervatoaa. Inkstų tr Heumatttmo <yduoira, tai po suvartojimai 
minėtos ryduolėa pradėjo mono pilvas atsigaut. saprKl, gnral dirbt. 
Kraujas liet vai ė. Narvai tmi stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Keu- 

-   dlsreStsd —-—1--- am --I -----ura
tftnyko po uAmuUmul viry turo. B*rtu t tnOiMių iNr*r<JATau Im* *- 
r»lt* po buteli Balutiu-**. llntrri*. ir po 1 iavo pavoUlW< p<-
Biafuu tok| •k.irlunj* kaip un> ir ei Irti— Dabar jauetvtM
■maciAi ir 4*u 11bkurna* tr 14*c wKJg d4ko)o SalatATM mrtUrty ga- 
radėjui Ir II aklu viaelma aavo draununa kraėpUae prta Halutaraa-

(LUATARAI,
OHKMICAb IVSnrOTfON *. HAiuata*. rmC,

10*1 Ha nalaml Ka. Trin»hwa OaMd *411. Chka«A m
------ ---- ...A ....... . ^|
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