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Carranza Saukiasi S. V.
Pagelbos

MEKSIKOJ PRASIDĖJO
KOVA P R I E Š CARRAN

Nori savo kariuomenę perkel
t i per S. V. teritoriją.

f

son, senato komitetui
štai kokią statistiką:
Carranzai
prezidentaujant
Kuomet Šono a paskelbė at
Meksikoje:
simetimą nuo Moksikos, stai
6bo amerikonai
nužudyta ga iš sostinės Mexieo City pa
bėgo k a n d i d a t a s į šalies pre
Meksikoje ir p a r a b e l i a i s .
Už tai nenubaustas nei vie zidentus, gen. Obregon. Da
bar jis yra jau saugioj vietoj
nas meksikonas. *
Pusę milijardo dolierių iš ir ima vesti karės operacijas
leido Suv. Valstijos apsaugoti prieš Carranzos vyriausybe.

Rytuose Pasibaigė Streikas ant
Geležinkelių
IŠ S T R E I K O IR A P I E
STREIKĄ

ANT

GE

LEŽINKELIŲ.
Philadelphia, Pa., bal. 17.—
Streikuojantiems
bėgių
sukiotojams ir kiti"in<
darbi
ninkams, dirbusiems ant Penasvlvania, Reading, Baltimore
ir Obio geležinkelių
Pbiladelph'.i distrikte, Įsakyta pa
liauti k i r t i k a m s
ir kuoveikiaus gryžti darban.
Jsakymą
streikininkams
paskelbė jų vadai po konfe
rencijos su geležinkelių virši
ninkais ir su Tra^y, valstijos
sutaikymų biuro viršininko.
Sulig streikininkų
vadų,
streikas su šiandie turi pa
liauti ant geležinkelių
nuo
VVasbingtono, D. C , ligi Bos
tono, į imant visus geležinke~N b u s įeinančius j J e r s e y City,
New York ir Long Tsland.
Darbininkai
bus
priimti
darban senomis sąlygomis ir
prieš juos nebus
pavartota
nepasitenkinimo metodų.

Anglijos
parlamente
vy
riausybės atstovas Bonar Law
į paklausimus atsakė, k a d čia
airiai kaliniai ne visai paliuo
suoti iš kalėjimo. Kuomet jie
K A I P BUS CHICAGOJE.
po nubadėjimo pasveiks, galTrnas daiktas, bus vėl suareš
Cbicagoje ir vidurinėse va- tuoti ir turės atsakyti už pra
karų valstijose, anot praneši sižengimus.
mų, streikas ant geležinkelių
turės pasibaigti per sekanti
cagon jau atvežama kiek ir
dvi dieni.
anglių ir kitko. Į stockyardus
Sakoma, jog čia y r a dar
atvežama daugiau galvijų.
stambių neaiškumų ir streiki
Bet to visa dar permaža.
ninkų vadų atkaklumo. TeDar toli nuo normalės padė
čtaus tio vadai neatlaikvs vvties.
riausybės spaudimo j r turės
Bus d a r d a u g žmonėms var
pasiduoti.
go. Nes maisto kaina kyla.
Svarbiausieji čia streikinin Cukraus retai k u r galima
kų vadai, k a i p tai Grimau, gauti ir už gerus pinigus. Su
Reading ir kiti, tvirtina, buk anglimis taippat.
jie nieko nedarą iš a r e š t ą . ; Maisto brangenybės klausi
mų.
Sako, tegu vyriausybė me Cbicagoje ėmė veikti fea-.juos palaiko kalėjime, bet jie deralė grand j u r y . Pradėjo
nereikalaują padėti reikalau tyrinėjimus. Žinant iš seniau
jamos parankos. Bet aišku, tų veikimų pasekmes, reikia
kad tai flk paprasti išsisuki tik su r a n k a pamoti.
Iš karės -departamento pra
nėjimai. Nors tuo norima pa
siteisinti prieš savo vedamus nešta, kad iš armijos sandelių
streikininkus, katruos išvedė Chicagoje bus žmonėms pigiai
į pelkes ir apvylė savo paža p a r d u o t a keliolika milijonų
dėjimais,
į svarų įvairios mėsos — Sal
Codežinkelių
kompanijos dytos ir biešinėse.
Bet ką tas reiškia prieš
praneša, k a d ant geležinkeliu,
veikimas nuolat didėjąs. Cbi- siaučiančią brangenybę.
•r

Vladivostokas, bal. 17.—Ja
ponai čia žymiai praplečia sa
vo veikimui ruožą. Išilgai Ussiiriisko geležinkelio japonų
kariuomenė
vietomis
turi
smarkius susirėmimus su rusų
revoliucionieriais,
kuriems
vadovauja Lenino agentai.
Nuraminę šitą miestą japo
nai p a t r a u k ė į apylinkes ir pa
ėmė kelis kitus .miestus, kaip
tai.
Razdolnoje,
Nikolską,
Spasskają.
Revoliucijonieriai prieš tą
japonų veikimą smarkiai pro
testuoja. J i e kaltina talkinin
kus, kad šitie leidę japonams
užimti Vladivostoką.
Tečiau ji*1 ir pagelbos šau
kiasi čia nuo talkininkų diplo
matų. Reikalauja, kad japonai
kuoveikiaus apleistų miestą,
sugrąžintų paimtus nuo jų
ginklus ir duotų dar atlygini
mo už p a d a l y t u s nuostolius.

Yra žinių, kad paries Car
ranza pakilsiančios d a r kitos
kelios Meksikos valstijos.
Kuomet negalima a u t o k r a t o
prašalinti gražiuoju, prieš jį
pavartojami
ginklai.
Senai
buvo laikas ne tik Sonorai,
PASIBAIGĖ CAILLAUXO
bet visai Meksikai išsivaduoti
BYLA.
nuo Carranzos.
Paryžius, bal. 1S. — Pran
NAUJI AREŠTAVIMAI
cūzijos senatas pabaigė vesti
Caillauxo bylą. Caillaux yra
DUBLINE.
buvęs prcmeujsu premjeras buJis
Tik laikinai paliuosuoti airiai vusioV karės pradžioje.
kaltinamas už šalies išdavystę,
kaliniai.
už norėjimą be laiko susitai
Dublinas, bal. 17.—Aną nak kinti su Vokietija.
dleneralis -prokuroras kalbė
tį militarinė policija bendrai
su miesto policija 'čia atliko damas prašė jam susiinylėjivisą eilę netikėtų užpuolimų mo.
Tomis dienomis senatas pas
intariamose vietose. Suareš
kelbs savo ištarme,
tuota daugiau šimto žmonių.

Hitas naujas policijos veiki
mas, kaip čia nuomoniaujama,
turįs sąryšį su paliuosuotais iš
Tad butu didis prasižengi kalėjimo airiais kaliniais. Ai
zai pasinaudoti S. V. teritorimas, jei Suv. Valstijos šian riai buvo pradžiugę lamėjiBuvęs S, V. ambasadorius die duotų pagelbos autokratui mais. Kad štai policijos už
Meksikoje; Henry Lane AVil- Carranzai.
puolimai išnaujo aptemdo pa
dangę.

ANDERS0N NEBUSIĄS
ŠAUKIAMAS TEISINTIES.

Šaukiasi talkininkų diplomatų Sako jis neprasižengęs
visą Iegislaturą.
pagelbos.

A g u a Prieta, Sonora, bal.
17. — Karė jau tikrai prasi
dėjo prieš Meksikos autokra
tą Carranza. Naujo.*- Sonora
ir-publikos kariuomene ne
laukia earranzistų užpuolimo.
Aną dieną kariuomene įsjbriovė pašaiinėn Sinaloa valstijom.
r ž £ m ė jau kelis miestus ir va
rosi pirmyn. Neskaitlingi Car
indavė ranzos kareivių garn'zonai ne
žali pasipriešm' ; .

Washington, bal. 17. — KuoI
inet senato komitetas išklausi/
nėja liudininkus apie Meksi
kos valdžios, kurios priešakyj
stovi Carranza, atliktus piktus
d a r b u s Meksikoje, tuo metu nuo nuvertimo Carranzos val
• t a s pat Carranza šaukiami jau džia.
s
Suv. Valstijų pagelbos.
i Nužudyta 300,000 meksikoNuo jo valdžios
atsimetė nu.
Meksikos valstija Sonora. AtNuo ligų ir skurdo su badu
simetusią valstiją
Carranza žuvo 500,000 mek<ikonu.
nori nubausti. Tam tikslui nei
Carranza Meksiko ižde at
kia siusti kariuomenę.
Tas
rado įįl00,000,000. Tie pini
x
padaryti jam galima tik vienu
gai išnyko.
per kalnus perėjimu, vadina
šiandie -Meksika turi apie
mu Pulpito. Tą perėjimą, su
$300,000,000 nepritekliaus.
p r a n t a m a , yra savo kariuome
o.600 bažnyčių išbjaurota ir
ne apstačiusj Sonora valstija,
panaikinta.
katra pasiskelbė nepriklauso
1,500 kunigu ištremta.
ma respublika.
364 vyrų ir motetu vienuo
Tad Carranza i norėtųsi da
lijos išbjauriota negalimomis
bar savo kariuomenę prieš
laikrašėiuose skelbti priemo
Sonora pasiųsti per Suv. Val
li*-.uis.
stijų teritoriją tiesiog į Agua
Prieta ir iš ten užpulti Sono- 80,000 amerikoniškos kariuomenės :palaikoma
Meksikos
ros sostinę Ilerinosillo.
Tą Carranzos prašymą-rei pa rūbeliais. Tas per vieiierius
kalavimą turi prezidentas VVil- •netus daugiau 100 milijonu
Suv.
Valstijų
sonas. I r nuo jo prigulės lei dol, atsieina
dimas ar neleidimas Carran- gyventojams.

(

RUSŲ REVOLIUCIJONIERIAI NEPATENKINTI
JAPONAIS.

Kovą veda gen. Obregon.

Taip darydamas jis pamiršta
savo piktus darbus
CARRANZA K R E I P I A S I
WASHINGTONAN.

METAI-VOL. V.

prieš

Albany, N. Y., bal. 18. —
Proliibicijonistas .pryčeris Anderson pagal i aus atrado bičiuolių pačioj lcgislaturoj.
Ne\v Vorke legislaturos ju
ridinis komitetas
nusprendė
atmesti sumanymą pašaukti
Andersoną pasiteisinti.
Ko
mitetas pareiškė, kad Anderson šmeižė tiktai pavienius le
gislaturos atstovus, bet no vi
są Iegislaturą.
Reiškia, jei kas užpuola ša
lies dalį, tai menkniekis. Nes
ta dalis nėra visa šalis.

No. 93

Nemažėja Lenku Apetitas
Praryti Lietuvą
Sako ir Lietuviams "leisią"
apsispręsti
N E S I M A T O GALO L E N K Ų i siž.-ngimas ir baust inas daiktas. Bet lenkai nedaro jokio
GAŠLUMAMS.
prasižengimo. J i e nori tik at
Grūmoja jie Lietuvai, Latvijai gauti savas teritorijas, katras
kituomet pasisavino Rusija.
ir Baltgudijai.
Lenkija, sakė Bout'all, yra
RY(JA, bal. 17 (Baso angį. pasirengusi duoti apsisprendi
laikr. koresp.).—Turėjau pasi mo teises letgaliams, lietu
kalbėjimą su majoru Boufall, viams, baltgudžiams ir rusivos tik čia atkeliavusiu lenkų nams jiems prigulinčiose teri-

n ose
T U R I B U T N U G I N K L U O T A pasiuntiniu Latvijoje. T o m i s . t ° J *•
dienomis, be to, man teko pa Buferinių viešpatijų pienas.
VOKIEČIŲ ARMIJA.
sikalbėti su latvių, lietuvių,
Nežiūrint to visa, pareiškė
To pareikalausią talkininkai. baltgudžių ir rusinu diploma lenkų pasiuntinys, lenkai, rei
tais. Visi jie labai apimti bai kalaudami pataisyti kas yra
Paryžius, bal. 18. — Čia mės del lenkų imperijalistinių bloga, nori tuo pačiu laiku
kalbama, jog tomis dienontis apetitų. J i e tvirtina, jog len įsteigti eilę buferinių viešpatį:
Anglija, Prancūzija, Belgija kų reikalavimas rubežių iš kurios butų Lenkijos ekonomi
ir Italija bendrai pareikalau 1772 metų reiškia, kad Lenki jų, kurios butų Lenk. ekon<
siančios Vokietijos, kad ji kuo jai turi prigulėti visos paru- Sako, tos vešpatijos Len
veikiaus nuginkluotų savo ar bežinės naujos viešpatijos, iš apsaugosią nuo Rusijos, k
r a visuomet busianti agres;.miją, kaip to reikalauja tai ėmus Kstoniją ir Suomiją.

Lenkų pasiuntinys pasidi vė prieš lenkus.
kos sutarties sąlygos.
Priešingam atsitikime bus su- džiuodamas latvių laikrašti
Kalbant apie santikins len
laikytas
maisto siuntimas į ninkams sakė, jog Latvija ne- kų su savo kaimynais, majoturi teisė> atskiriai daryti tai- j ras Boufall sakė:
Vokietiją.
kos su sovietine Rusija, n e s .
" S u Vokietija yra aiškus ir
S I B E R I J O J E Į K U R T A ŽE tokia Letgalija, kurią savina- atviras mūsų priešgyniavimas.
si latviai, nepriguli Rusijai, Vokiečiai yra nuolatiniai mū
M I E T I J Ų VALDŽIA.
bet Lenkijai, ir tik su Lenki sų priešininkai. Mes visuomet
Maskva, bal. 18. — Užbai- jos aiškiu sutikimu tasai kraš tikimės užpuolimų iš vokiečių
kad
k a l ė j . Siberijoj įkurta nauja tas gali bu t pavestas Latvijai. pusės. Reikia abejoti,
Čia kiekvienas laikosi nuo kuomet nors įvyktų susitaiky
rusų Žemietijų valdžia. Laiki
na sostinė jmiinkta Vercliniam monės, kad lenkų statomi rei mas.
-l'dinske. Prezidentas yra kaž kalavimai ir Lenkijos grūmo
Su Lietuva "busią g e r a i . "
jimai kaimynėms viešpatijoms
koks Aregnikov.
" S u Lietuva mūsų santikiai
su laiku pakels didžiausią šiandie intempti. Bet mes tu
Šiandie japonai čia valdo- trukšmą visam rytų šone. I r rime vilties, kad susitaikymas
K A I P J A P O N A I UŽĖMĖ
vauja. Pamažu jie okupuoja aišku, kad lenkai pasigamins ir draugingumas ims viršų.
VLADIVOSTOKĄ.
vis platesnes apylinkes po sau priešininkų daugiau, kaip Vienatinis nerimaujantis prieš
Sakoma, jie pirmieji pradėję smarkiu susirėmimu su revo- jų kuomet nors tikėtasi.
lenkus elementas—-tai lietuvių
liucijonieriais.
atakas.
dvasiškija ir inteligentija ir,
Pasiuntinys kaltina

Vladivostokas, bal. 12 (su
vėlinta). — Japonai
sakosi,
kad jie neturėję jokio pasiketinimo užimti
Vladivostoką.
Bet tai padarę, kuomet pama
tę neišvengiamo pavojaus nuo
rusų revoliucijonierių.
Liudininkai tečiaus kitaip
pasakoja. Visi tie, katrie tuo
metu čia buvo tvirtina, kad
iš rusų revofiucijonierių pu
sės nebuvo jokio pavojaus ja
ponams. Japonai patys supro
vokavo rusų
revoliucionie
rius ir pasekmėje užėmė mies
tą.

Surado progos.

*

Rusų revoliucijonierių žymi
dalis kariuomenės kokiais tai
tikslais buvo ištraukta iš mie
sto ir pasiųsta į aplinkine^
fontifikuotas kalvas.
J a p o n a i tai patyrę ūžtelė
jo ant miesto. J i e
pirmieji
nepradėjo šaudyti. Bet laukė,
kol tą p a d a r y s revoliucijonie
rių kareiviai. Šitų sargyba,
negalėdama sustabdyti japo
nų kareivių beteisio maršaviino miestan, paleido į juos ke
lis šūvius.
~x.
, J a p o n a m s to i^Yeikėjo. Pa
klojo jie sargybą, (ii kuomet
toliaus japonams
pasiprieši
no rusų kadetai, japonai tuos
*ni kulkasvaidžiais išklojo.

Susirėmimai Manchurijoje.
bolševikus.
* (iauta čia žinių, kad japo
Už taikos trukdymą pasiun
nų kariuomenė turi kruvinų
tinys visą kaltę suverčia ant
susirėmimų su čekais ir ki
rusų bolševikų. J i s sako, kad
nais ties Khalar, Manehuribolševikų nesutikimas vesti
joje, už 500 mylių į vakarus
taikos tarybas Borisove ir jų
nuo Harbino, šalimais Siberireikalavimas armisticijos vi
jos rubežių.
sam karės fronte yra paprasti
Klialare japonai turi užė
mę Kinijos rvtinio geležinke- j gudrus
?* *Vf , išsisukinėjimai,
\"
"T, kad
,.
.-. *. .-.'
, v. , ,.
tuo būdu s u t r u k d y t i taiką
J10 stoti. Pati geležinkeli sau, .
.
r
Lenkai,
sako
, . . ,
. . . *
Lenkai, sako pasiuntinys,
goja kinai kareiviai. Tarpe jaučiasi turi teisės, kaipo per
tų ir kitų įvyko susirėmimas. galėtojai, paskirtį taikos taryKinams pagelbon veikiai atėjo -boms vietą. Varšava negalima,
čckiMslovakų skaitlingas bu- nes ten bolševikai galėti] pra
plėsti savo propagandą. Pet
TVS, kituomet veikęs Trkucke
Iš ko tas prasidėjo.
rogradas ir-gi netinkama vie
Susikirtimas kinų su japo t a ; nes pirmiausia, butų labai
nais pakilo, kuomet japonai abejotinas tiesioginis lenkų at
suareštavo kelis rusus gele stovu susinėsimas su savo vvžinkelių darbininkus, katrie riausvbe: antra, lenku gvvennorėjusieji sustreikuoti. Kinai tojai nesijaustų tikri esą, kad
už suareštuotus užsistojo, nes jų atstovams nieko bloga ne
tie darbininkai buvo jų prie busią Petrograde. •
žiūroje.
Majoras Boufall mane intiki\Čekai-slovakai stojo kinų no, kad jei bolševikų atstovai
pusėn, nes jiems tas geležin su rytdiena neatvyksią Boriso
kelis buvo reikalingas. Pir vam tai visas taikos tarybų
mieji japonai pradėjo šaudv- sumanymas bus atmestas.
Kiek palaukus kova jau vi
rė ir abi pusi šaukėsi pagel
bos.
Nežinomos susirėmimo pa
sekmės. Bet nuomoniaujama,kad kareiviuose nuostoliai bus
dideli.

(langiaus už viską, vokiečių in
taką lietuvių
vyriausybėje.
Lenkai yra nustebinti nepro
tingais lietuvių reikalavimais.
J ų noras gauti Vilnių ir Gar
diną yra vaikiškas.
" D a b a r t i n ė bolševikų ofensyva, tai, matyt, kita jų pa
vartojama metodą su tikslu
įsiūlyti lenkams savo taiką.'NESTREIKUOS ANGLIJOS
ANGLEKASIAI.
Londonas, bal. 17. — Anglekasių federacija
didžiuma
balsų nusprendė priimti vy
riausybės pasiųlymą 20 nuoš.
daugiau užmokesties. Tuo bųdu
prašalintas
anglekasių
streiko' pavojus.
A T S I S T A T Y D I N O ČEKO
SLOVAKIJOS KABINE
TAS.
Praga, bal. 18. — Rezigna
vo Čeko-Slovakijos premjeras
Tusear su visu savo kabinetu.

Marseilles, bal. 16. — P r
euzų karės teismas nub#
Lenkų reikalavimai Lenki miriop moteriškę Lousie E „ .
jai rubežių iš 1772 metų, sakė linie, kuri 1914 metais vokie
pasiuntinys, s u t i n k a su pro- čiams įskundė prancūzų ka
klemuotais principais.
reivį Micbel Amedee f savo kai
Kiekviena aneksija istorijo myną. Tą kareivį tuomet vo
je, sakė jis, buvo ir bus pra- kiečiai nugalabino.
Lenkų reikalavimai.
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Leniną. Bolševikų vadas iieina
'nių dalyke teisinas neteisi*).
LnzrrjvTc KATALIKŲ DIENRASTIS Ta taisyklę pasisavino ir K a
šviesesnis už kapitalistų kara
lių.
talikų Bažnyčia. J i vietoje žo
džio " p r a e t o r " pastatė Žodį
Tame antrame skyriuje au
kiekvienas
užsimanantis, o
(Pabaida)
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius.
" E e c l e s i a " ir išėjo, kad baž
torius r a š o : "Nuosavybės ate
stambi žmonių kuopa, maž
PRENUMERATOS KAUfA:
Persekiojimas
ir
Atidalinimas
APIE
DfcABUŽIUB.
Apie airius.
nyčia neišdavinėja ištarmių
ini mas tai skaudus dalykas.
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
daug, parapijos didumo. To
Bažnyčios
nuo
Viešpa
Metams
f0.00 apie vidujinius žmogaus jaus
Jani gali pr j j austi tik tie, kurie
Klausimas. Ar airiai yra to
dėl naujieji tikėjimai prieš
P u s e i Motu
..._.. 8.50
Gavome
nuo
mūsų
atstovo
tijos.
BUV. V A L S T .
mus arba mintis. J o s teismas
gausiant metrikų vediifto tei- lti pat Jlymo4CatalikAi, kaip Lietuvoje, Daktaro Rutkausko nuosavybės neturi: Rusijos
Metams
$5.00
siekia tik viršujinius veiksmus
Pirmiausiai Amerikos pa SC turi pirma registruotis. Ku ir lietuviai! Jei taip, kodėl jų
driskiai, ir gal d a r . . . katalikų
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ir atskiroms gą naujam tikėjimui regis rusių švenčiame trečią dieną
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žmogų, kada jis atsimeta nuo sekiojimu.
tumo lyties, tautos ir tiky lietuvių ir airių yra dar dau
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timtaučių ir reikalaujanti skaitytinių Mišių lietuvių ku
kuris kyla mumvse ka nors >>lo kti daug aiškesnį ir tinkamesnį
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se. Tai-gi atsilankius į lietu koje, tada ir Lietuvos neprivaldvietės, kaip karės Depar
gitacija yra pavojinga ir Yra skirtumas kalboje, l>et nė vių kolonijas su tais reikalais gulmybė sustiprės.
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3107 So. Morgss Street
tikslų,
tai
surengimas
jied
knygos turi būti pastovios; to
tų?)
Jeigu
jis
vaikščioja
į
tos
pavardė
pasirąžyta
su
ma
''Demokratijos." Tikroji de
kištų į vidujinius žmogaus dva
CHICAGO, iLLnrois
viem maršrutų paliktas tiems
dėl
teisę
jas
testi
galės
neTelefonu V arda s e t l
šina. Rašant laišką ar kores mokratija bus tada, kada prie
sios dalykus, kuriais jis neken parapijos mokyklą, tai jis turi
asmenims
ir
organizacijoms,
Valandos: — t Iki 11 tl ryto;
i i
t'
—
pondenciją su mašina, paras;} išdirbystės ir prekybos įstaigų
kia nei visuomenei, nei kitiems nors pirmą \r trečią. Jei Lie :,.4
po pietą iki t vak. Modėiloprie kurių juodu kreipėsi.
J
tuvoje
bus
atidalinta
mokykla
žmonėms, o tiktai pats savo dū
t i ją Darbo Departamentas per
reikia padėti sava ranka. Ka bus įkurtos bendros tarybos iš
rais nuo 5 iki S vai. vakare.
\mm + mm+t> fc»
šiai. Senovės Romos teisėjo bu nuo bažnyčios, tai vaikai ne Vaikų Biurą, spausdindamas
Posėdis užsibaigė pusiau po dangi Tamista dabar prisiun- darbininkų ir darbdavių. An
vo taisyklė '*De internis prae- turės tų daigtų, kurių reikalą savo leidinius valdžios lėšo dešimtai vakare. Kun. F. Ku tei savo parašą, tai korespon trame skyriuje Tošis sustato PIRKITE KARĖS TAUPY
tor non indicat" (t. y. viduji- taip skelbia Suvienytų Vals- mis valdžios spaustuvėje.
dencijos perrašinėt nebereikės. greta du autokratu: G a n ir MO ŽENKLELIUS W.S.S.),
dirka atkalbėjo malda.

Federacijos Apskričio Posėdis. KLAUSIMAI UI ATSAKY L RAUDONOJO KRYŽ,

"DRAUGAS"
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Mokyklos nuo Baž
nyčios Atidalinimo Rėmėjams.

Dr. C. Z. V eželis

Dr. M. Shipnicki
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
PITTSBUROIIJeiAMS.
Pittsburghe'o apylinkėje nedėliorai? 25 balandžio, 2 ir 9
gegužio bus nepaprastų kon
certų. Juos duos Amerikos
Muzikos Susi vieni jimas(Mus«ic
League of Amerika). Tos or
ganizacijom sostinė yra New
Yorke. Tie koncertai bus I^awrencevillčjc ir Soho'je.
Lawreneevillės koncertai bus
Arsenalo Teatre ir prasidės 3
vai. po pietų. Solio koncertai
bus Montetiore Hali svetainė
je ir prasidės vakare.
Įžanga bus dovonai, bet įžangos ženklelius reikia pasi
rūpinti gauti is anksto. Vai
kams tuos ženklelius darinės
mokyk I o> e, be ženklelių vai
kų neleis i koncertus.
• AVurlitzer Piano kompanija
paskolina pijanus tiems trims
koncertams. Visas koncertų
surengimo išlaidas padengia
Pittsburgh'o draugai.
Į tuos koncertus kviečiami
ypač Pitt^burgh'o dirbtuvių
darbininkai. Platesnių žinių
rengėjai žada paskelbti vėliau.
SCOTTVILLE. MICH.
Balandžio 12 d. čia sudegė1
Smith and Cobe Co. garadžius
su 18 automobilių, daugybe vi
sokių įrankių, mašinų ir auto
mobiliams taisyti reikmenų.
Sudegę automobiliai ir daiktai
apkainuojami į 40,000 dol.
Gaisras kilo per neatsargu
mą vieno naujai priimto lietu
vio mecbaniko MateuŠo l"rl>os,
kuris dvi savaiti atgal atvažia
vo iš Kankakee, 111. pažiūrėti
tėvu ukvs, kuri randasi netoli
Scottvilles, ir tame garadžiuj
gavo darbą. Jis, leizdamas iš
Fordo automobilio gaselina,
suglaudė batarėjų vielas, ku
rios pagimdė ekspliozija. Po to
tuojau ekspliodavo čia pat sto
vintis su gaselina indas. Ketu
ri vvrai-darbininkai ir ofiso
klerkas vos spėjo išbėgti lau
kan. P a t s Mat. Urba ir kitas
darbininkas apdegė, bet nepa
vojingai. Nespėta nė pinigų iš
ofiso išnešti.
Taip tai Lietuviu. Ūkininkų
kolonija neteko vieno iš geriau
sių garadžių.
Ūkininkas.

pradėjo murmėti ant valdybos,
kotlel ji tų pinigų iki šiol nepa
siautė. Pirmininkas aiSkinasi.
" Siųsti pinigus dabar prez.
Smetonos vardu gali būti keb
lu, nes netoli jau seimas. Jei
Smetona gauti) pinigus, o ne
pasiliktų prezidentu, tai kas ta
da b u t ų ? " Reiškia, vyras ne
pasitiki asmeniui, kuriuo pa
sitikėjo ir pasitiki visa Lietu
vos valstybė.
J. Adamavičius iš So. Bostoio aiškina, kad visai nereikia
pinigų aukoti ir siųsti dabar
negalima.
Girdi,
nuterioti
draugai susiskaldę j keiias pu
ses ir nieko neveikia; Petrinė
So. Bostone siuntė per drau
gus, o atsakymo iki šiol dar ne
gavo ir kitokias nesąmones
pliaukšti. Bet kada suprantantieji dalykus nariai gražiai
jam atsakė, tai p. Adamavi
čius daugiau nė balso nebe
prašė.
Trukšmas vis-gi nepasibaigė.
K. Sidabras ir kiti sandariečiai
visa gerkle šaukia,kad nesiųsti
dabar pinigų, laukti busiančio
seimo. Tada gal bus geresnė
valdžia. Mat sandariečiai nori
bolševikiškos valdžios. Katali
kai priešinasi, sakydami, jeigu
nenorite pasitikėti Lietuvos
valdžia, tai reikia siųsti nors
Raudonųjam Kryžiui. Gelbėki
me mažus kūdikius, kurie ba
dauja; aprūpinkime sužeistus
kareivius, kurie miršta nesula ūkdami jokios pagelbos. Kilo
karšti
ginčai.
Pirmininkas
mokėjo ugnį sukurti, bet užgesyti jau neįstengė. Kų-gi dary
ti. Susigriebia leisti per balsus,
bet kiti šaukia, kad jokio bal
savimo nereikia, nes tas bal
suota jau per kelis susirinki
mus.
Kiek aprimus vis-gi leista
per balsus. Dalykas taip buvo
sumaišytas, kad didžiuma na
rių nežinojo nei už ką balsuo
ja. Tokiu būdu, ačiū pirminin
ko pasidarbavimui, laisvama
nių sandariečių troškintai liko
patenkinti—nubalsuota pinigų
nesiųsti.
Kas dabar galės manyti, kad
"garsi draugija'' nepapildė
veidmainystę. Teisybė, kas len
gvai žada, tas sunkiai duoda.
Narys.
PITTSBURGH, PA.

CAMBRIDGE, MASS.
Trukšmingas Šv. Juozapo
draugijos susirinkimas.
Balandžio b' d. bažnytinėj
svetainėje buvo bertaininis su
sirinkimas Šv. Juozapo drau
gijos. Apart kitų tarimų, ant
pat galo, likus tik anti-bolševikams,
pirmininkas
ima
klausti d raugų, k a. darysime su
pinigų siuntimu į Lietuvą: ar
siusime, ar dar laikysim? Klau
sia it nežinodamas draugijos
nutarimo. Juk spalio mėnesyje
draugija paskyrei,ietuviai $1,000 ir nutarė tuojaus pasiųsti
Lietuvos valstybės prezidentui
A. Smetonai. Per kelis susirin
kimus sis tarimas buvo atkar
totas. Bet draugijos valdyba,
neatsižvelgdama kaip dabar
Lietuvai pase!pa yra reikalin
ga, vieton kuoveikiausia tuos
pinigus pasiųsti, paso metų iš
laukė ir dar nepasiuntė.
Šiame susirinkime pasirodė,
kad, vietoj pasiųsti, valdybos
nariams rūpėjo tuos pinigus
nulaikyti, ir atšaukti draugijos
nutarimų. Todėl pirmininkas
ir pakėlė ta klausimą, kuris tu
rėjo Imt užbaigtas pust,; metų
atgal.

Pakėlus tų klausima, vieni

Lietuvos Misijos maršrutas
Pittsburghe ir apylinkėje. Mi
sija lankysis Lietuvos Laisvės
Paskolos reikalais tomis dieno
mis šiose vietose:
Subatoj, balandžio 24 d., 7:30
vai. vakare, llomestead, Pa. ir
Braddoek, Pa.
Nedėlioj, balandžio 2o d., 1
vai. po pietų Duąuesne, Pa.;
7:30 vai. vakare South Side
Pittsburgh, Pa.
Panedėlyj, balandžio 26 d.,
7:30 vai. vakare, Bentleyville,
Pa. ir Donorą, Pa.
Seredoj, balandžio 28 d., 7:30
vai. vakare, Soho Pittsburgh,
Pa. ir Allegheny, Pa.
Ketverge, balandžio 29 d.,
7:30 vai. vakare, McKees
Roeka, Pa. ir Penu Ave., Pitts
burgh, Pa.
Pėtnyčioj, balandžio 30 d.,
7:30 vai. vakare, Bridgeville,
Pa. ir Vandergrift, Pa.
1 tarninko vakare, balandžio
27 d., bus iškilmingas priėmi
mas Lietuvos Misijos Fort Pitt
viešbutyj, lOth ir Penu ave.,
Pittsburgh, Pa.
Visi Pittsburgho ir apylin
kės lietuviai kviečiami daly-'
vauti šiame iškilmingame pokilyj, ues apart Lietuvos Misi
jos bus pakviesti iš Pitts-

MES GRĮŠIME TĖVYNĖN!
(Pabaiga).
Pamatę Lietuvos krašto žu
vėdrų lekiojančius pavandeniu
pulkus, prisimins mums, kad
jdu esame arti tėvu. šalies!
Džiaugsmas veržis iš krutinės
visiems, vienas troškimas išsi
lies j tikra, realybę, šalti šiur
puliai mūsų kūną varstyt pra
dės, kažkuriems sąžinė išmeti
nės,
baisas ausyse skambės
44
Pirkite bonų, ar pirkai bonų
ar kėlei parpuolusią tėvynę!"
Štai vėl baisas skambės iš
slaptos nematančios versmės,
"A, nevertais esame atsistoti
ant krauju išpirktos didvyrių
žemės.'' Kiekvieną iš veido aiš
kiai galės pažinti, kaip įvairios
susigraužimo
šmėklos juos
kankįs.
CJ rišime nebevisi lietuviai, ku
rie atvažiavome į Ameriką. Ko
dėl? Todėl, kad jau senai kiti
miega, ar-gi jie Inušbas kuomet
sušalo jų krutinėsi prispaudė
sunki žemė ir dideli pamink
lai iškalti iš sunkaus akmens!
Sugrįš tik tie, kurių krutinė
ję meilė dar gyva. Grįš lietuvės
prie savo motinos, ką jas užau
gino ir kall)os išmokino, nekar
tą jas prausė ir jų kasas suka
ko, bot grįš su išbalusiais vei
dais, akimis dulkių išgriaužlomis,
sudžiūvę, sumenkėję lyg
iš ''Sibiro nelaisvės," o tik
grįžta iš tos aukso šalies, trok
šta nėra kapuose atsilsiui gaut
ramią vietą.
Ketą iš mus tėvynė išlydėję
šion šalin, kuris nebūtų buvęs
gamtos aprėdytu. J i rūpinosi
ir gyveno, vargo ir kentėjo su
likusiais savo vaikais, dirbo ir
laukė. J i laukė, kada tie sunkus
pančiai atsirakinę nukris nuo
jos rankų ir kojų, kada ji galės
pasiliuosuoti nuo vergijos jun
go ir sulaukti laimingos diene
lės savo gyvenime, kada link
sma tarpe savųjų sugrįžusių
vaikų sukinėsis. J a u ji liuosa
yra tik dar nelinksma, nes ji
laukia mūsų sugrįžtant, ji sap
nuoja apie mūsų kelionę.
Dienos slinko, laikas bėgo, tė
vynės sopuliai mažėjo, nes ji
permatė galą savo kentėjimų.
Iškentėjo, sulaukė! Tad-gi ji
pati sako dabar: 44 Kiekvienoj
dienoj saulė vis skaistesnė ant
manęs teka, naktyj mėnulis su
žvaigždutėmis man pranašauja
ir kalba sakvdami: 'Pasitikėk,
jau tavo laimė artinasi lemto
ji, atvargai savo, pergyvenai
priespaudos tamsiąsias dienas,
dabar visi dangaus sutvėrimai
ką blizga ir niekuomet negęsta
—šviesime aiškiaus tik tau, ro
dysime taip-gi, kad tavo sunųs
ir dukterys laimingai tiesiu ke
liu pas tave sugrįžtų, tave my
lėtų ir gintų tave nuo užpuoli
kų.' "
Kuomet mus laivas ramiau
pradės plaukti, tuomet jau ži
nosime, matydami lyg debe
sius, kainus, pušynus Lietuvos.
Juodulys apsireikš ant kran
tų Lietuvos, iš jos augs smai
lios viršūnės. Mes tada visi
žiopsosime laukę, visų akys
taps atkreiptos ten, kur kve
piantis vėjelis gaivina alsuo
jančią krutinę. Ten žiūrėsime
kaip ant kalnų pušys žaliuoja,
kur jų šniokštimas nevieną
Lietuvos karžygį migdina ir
. —

i •tem
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liepia sapnuoti ateities sapnus.
Tten, kur upėse vanduo tykiai
bėga, kalba mums jo šupfantama primins gerovę. Ant kalno,
kame Kaunas stovi, Mizgės
bokštuose saulės spinduliai.
Gražu, jauku, visų širdys
džiaugsis.
Kuomet laivas pasisuks ban
guojančiu Nemuno vandeninu
su Lietuvos sunais iš Ameri
kos, tuokart U. S. vėliava pasi
rodys sveikindama žvaigždutė
mis mirgėdama mūsų trispalvę,
tai ženklą, neprigulmingos lai
svos Lietuvos vėliavą!
Laivui sustojus prie krantų,
mes išlipsime ant savo brolių
krauju išpirktos, paliuosuotos
žemelės Lietuvoj. "Pasitiksime
jei gyvas motinas savo tenai?
Pžšvies vėl laimė, nurims krū
tinė ir troškimai išsipildys ta
da.
Tai taip sapnuoja tikrieji
Lietuvos suirus iki įvyks realy
bė, dvasia jų kalba, taip jie ra
mina save!
O, jus jaunuoliai Lietuvos,
sunkiai nusidėsite tėvynei, jei
gu jus dabar apleisite ją, kuo
met ji esti vargo ir priešų gau
jos slegiama! J u s rašote laiš
kus, kilnojate sparnus audroje,
rengiatės skristi, bet kur tūp
site?
Mes lietuviai
Amerikoje
esame tremtiniais ir dauguma
buvome priverstais netekti da
lies savo tėvynėje. Mus laukė
Sibiro tyrai ir šaltasis kalėji
mas, todėl pasirinkome Ameri
ką <ielto, kad nenorėjome būti
caro bernais! ,
Aišku broliai, jeigu butų
tatp gerai svetimame krašte
gyventi, kaip jus kad manote,
ar-gi mes amerikiečiai Imtume
tiek tūkstančių dolierių sudėję
ant tėvynės aukuro, kad ją ap
ginus. Ar būtume mes—seimus
šaukę ir nešę protestus, jeigu
taip gera čia gyventi,- šaukę ga
lingai kaip vienas "Salin prie
šai, šalin nuo Vilniaus, nes jis
yra mūsų tėvynės sostapilis.' ?
Ar būtume mes tiek bonų išpir
ko.
tJentys Lietuvos, užtikrinu
jums, jog teisybę kalbu į jus
visus. Xors netikėkit manimi,
tik meldžiu nebėgkite iš savo
gimtinio lizdo ir nepalikite se
nutės, kuomet ji varguos. Galia
ištautėlių, gana išgamų, jų sai
kas kupinas mūsų tautoje. Tė
vynainių širdys į jus kalba stokuodamos žodžių tinkamiau
jums nurodyti šios dienos var
gus. O nelaimė, paniekinę mū
sų troškimus, patys persitik
rinsite apleidę savo šalį, šalį tą
apleisdami nuskriausite tėvynę

Lietuvę!
Čia jūsų niekas nelaukia ki
tas kaip tik vien vargai, ilgė
sis, troškinanti durnai ir sun
kus darbai geležinėse dirbtuvė
se. Tie tai laukia jūsų. Laukia
jūsų dar siurl>ėlės išsipūtę, nu
tukę, anot p. Kačkaus: trfead
jiems milijonus uždirbtumė
te." Atvažiuosite gražus, jau
ni, bet neilgam. Iščiulps jūsų
kraują šios šalies nutukę kapi
talistai, bei kitokios rųšies val
katos. Atminkite, kad beturčiui
nukankytam darbininkui vistiek ar erkė čiulpia jo kraują
ar dielė juomi maitinasi! Vistiek ar nutukęs kapitalistas jį
išnaudoja ar nususęs eicilistas
jį apmulkina, nes čia tokių po
nų labai daug yra!
Pamąstykite dabar gerai.
Jeigu jus norite laimę rasti,
tai neieškokite jos kitur apart
savo tėvynės. Dirbkite ir lau
ki te, nes tėvynėj ilgėsis krūti
nių neslopina, o skaisčioji sau
lutė vien tik švies jums Lietu-

burgho ir Pennsylvanijos Val
stijos įžymesni amerikonai.
Įžangos bilietus iš anksto nusipirkit pas vietos stočių ko
mitetus, visose apylinkėse, ar
ba pas Pittsburgho stoties ižd.
Kastantą
Stravinską,
1807
Carson St., S. S., Pittsburgh, voj.
t. Ourėnas.
Pa.
Spaudos komisija:
PIRKITE LIETUVOS VALPranas PikŠris,
srrras BONŲ.
Juozas Virbickas.

REIKALAUJA.
, ,• ,

Reikalingos — Chamberniidds mokėsime $55 į m&iėfti
ir kambarį.

JUOZAPAS NORVAINIS

Elms Hotel

Mirė balandžio 16, 1900 5 vai. vakafe. 48 metų am
žiaus.

63rd St. & Coraell At#.

Velionis paėjo iš Pivarunų Kaimo Rytavo Vals
čiaus. Paliko dideliame nuliūdime moteri ir 3 vaiku
čius.
Laidotuvės bus utarninke baiaduiiio 20, 1920 iš
Dievo Apveiždos bažnyčios į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus giminės ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvės po num. 1000 S. Canal Street.
Nuliūdus, moteris

Brass molderiai mūsų nau
joj foundrej ant Northwest
side. Darbai pastovus per vi
sus metus, Augfeeiausios algos
atsakantiems žmonėms.

Norvainienė ir vaikučiai

•
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| Pirmosios Komunijos, Dirmavones |
|
ir Šliubo Dienos

Hill Pump & Valve Go.

4601 BeLmont Avenu*.
S

•

,vra
victios
iš
žymesniųjų
ir
atmintiniu
gyvenime dienu-. Todol neviena* nori turėti tų dienų
Wokf nors ženklą.
Mes t a n e dslrke pasiufome gražins paveikslus.

15x9 colių po 10c. |
14x8 colių po 10c. 1

1 Pirmosios Komunijos
I
|
ANT PARDAVIMO
3 augsČių namas su # akmeni nų priešakių randasi po num.
3145 Emerald Ave.
Kaina žema, išlygos prienamos.
Atsišaukite:
American State Bank
1825 Blue Island Ave.

žraogAoe
atminimui
,

Dirtn:.7onės
Šliubo...:

17x13 colių po 20c

I

Tokia kakta juos parduodame, kas ima nemažiau 16 egc., o kas tik
vieną, tai turi prisiųsti 6c. viršaus persiuntimui.
S
Ant Dirmavones paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavones
istoriją.
Be to ant paveikslų apačios yra atspausdinti tara tikri sodžiai ir
palikta tuščios vietos, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir
laikas.
Reikalaudami kreipkitės:

"DRAUGAS" PUBL. CO.
1800 W. 46th Str.

Chicago, UI.

S
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REIKALINGAS.
9

Pranešimas Lietuviams!

Kip <*awyer, pjiauti vieno
colio storuma mtnižius varto
jamus del rėmų. Geras darbas.
The Joseph Klicka Gompany
aoth St. & California Ave.

Moteris

lankstyti

Abrusus:

f 13.50

savaitinis bonus; Svarus, Svirtim fa
brikas: trumpos valandos.
American tiincn Stipply Co.
140 VV. Aitstin — Avenne
Kamp. 1 * Šalie Street.
į

LEIBERIAI.
Del foundres, darbas pasto
vus Atsišaukite.
LINK BELT GO,
39th & Stewart Ave.
-

••

•

r

TATNERIAI
Prityręs prie Radiatorių; Atdara Sapa
STANDARD OIL CO.
1350 S. L.eavitt St.
REIKALINGAS.
Registruotas
nptiėftorius lietuvis,
arba "apprentice" su gera praktika.
Atsišaukite tuojaus laišku į
"Draugo" Administracija
1800 W. 46 Street
Chicago.
(J. J. W.)
,
ttKIKAI.lNOOS
MBROAITU:*.
Gordon Presų feederiai. Qcro» algos. Ge
ros darbo sąlygos. 48 valand6« savaitėj.
Vidurmu'trtyj. •
(.KOfUffC fe. tOl-K OO.
« 6 TVetrt atitarto stf. Arti PrankUn
4 luto*.
Mr. AJg-er

REIKALINGOS.
Jaunos moteris sUvirs 16
metu amžiaus, del švaraus
lengvo fabriko darbo. Geros
darbo sąlygos ir geriausios
algos.
Illinois Miniature Lamp.
Division
2243 W. Harrison Str.

fiinoin] pran«5\j kad mano patentai
Duonai — Pjausti — Mažina
(Bread — Slieing — Machine)
Vaikams Vežimėlis
($aby Carriage)
tapo priimti Valdžios, Patento Skyriaus balandžio 13,
1920.

Stanislovas Bivainis
4541

S. Paulina Str.

Chicago, Illinois.
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Amerikos Lietuviai!

•

Suteikite Mutv Karžygiams Šviesos Spinduli*!
Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują liedama, didžiausiomis
pastangomis bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir vokiečių bei
rusų bermontininku plėšikus.
,
Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, gob
šiems lenkams giliau Lietuvon veržtis, kad mųs .visai pavergtų ir
muarų žmones dar labiau plėštų ir vėl juos į vergijos pančius pan'čiotų.
Lietuves kariuomenė apgynė ir gina mūšų brolius ir jų turtą.
Lietuvos kariuomenė jau iSkovojo Lietuvai garbingą vardą ir visam
pasauli? garsą.
Bet Lietu, ( j ' ;': ''.'••' c r - ; rc"!:2.Ixįa "tlc^a, reikalinga, kad aet
vienas Lietuvos kareivis nelikto nepamokytas sltaitvti ir rašyti, kad
negrįžtų namo neprasilavinęs. Gana tamsos mūsų brangioj Tėvynėj!
Todėl kieno širdis dar gyva, kieno širdi dar tvaksi tėvynės meilo, padėkite šriestl masų kareivius: siųskite jiems knygų siųskite
aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes &&-bar, kada nutilo Lietuvos frontuose kovos, pradėta uoliai šviesti ka
reiviai: steigiami jiems knygynėliai, mokyklos, daromos paskaitos,
didinama jy laikraštis ir "Kariškių Žodis".
Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Katmas,
"Kariškiu žodžio" Redaiteija. arba atiduokite i mūsų Delegacijos
rankas Washingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
kių Žodžio" , Redakcijai.
Broliai amerikiečiai, nesigailėkite muaų kariuomenei šviesos!

"Kariškių Žodžio" Redakcija,

i
i

Kauna,, LMmania J
—

PARSIDUODA

ANT PARDAVIMO 8 FLATC
medinis namas 40X0 So. Arte*lan
Ave. — 7 4c 4 kambarių, $8.8&0.
Vaikai reikalingi 16 ar 17 metų
amžiaus del assembling darbo, prl- cash mokant. '
Atsišaukite:
tirymas nereikalingas, darbas pasto
vus:
Atsišaukite
575S sangamon St.
Faber S<tlineider Mfg. Co.
Tel. Englewood 4S85.
2317 S. Wa*«sh Arr.
PARSlDrODA LABAI PIGIAI
Moteris: Jaunos ar senesnes su.
Geležų ir maliavos krautuvė ii
ar be prityrimo, dirbti mažiam Sva
priežasties
mirties vyro. Lietuvių apriam fabrike; geros valandos ir al
gyventoj
vietoj
prief pat lietuviškos
gos,
darbas pastotus.
bažnyčios. Gera proga lietuviui. At
• Hortue & Bowev Co.
4»1 W. Snperior Street
sišaukite šiuo adresu.
O. V.
Mergaitės 16 iki 20 metų amžiau* 45S7 S. Wood St.
Chicago, UI.

m e s i š m o k i n s i m e j u s siųti ir a p t a v o -

ti ant power mašinų ir mokėsime
AKT PARDAVIMO
Jums $12 savaitėj. Išmokusioms aug6
ir
6
kambarių mūrinis flat na
štos kainos mokama.
mas,
arti
21-mos ir Leavitt Gatvių.
C'oliimbia Henamilig: and Embroider?
Kandos
po
$35 i mėaes},
kaina
Co.
$4000.
vertas
$5900.
Taippat
ir
7
fla106 Wwt Lake Stir-et.
tai po 4 ir 5 kambarius su 5 kamba
rių namelių užpakali j, raudos $7 5,
Butelių plovėjas ir generalis hust- kaina $8,500.
ler, mažiam fabrike; darbas pasto
K. C. Wė1chlmx*t,
vus; tvirtam vyrui, geros valandos ir
10 So. La 8«Ue Str.
mokestis. Atsišaukite.
i
Telefonas Central 1«16.
401 W. Superjpr Street

ANT PARDAVIMO
bučernė ir groceme lietuvių apgyvestoje vietoje. Biznis išdirbtas per
12 metų. Atsišaukite:
i. iiYoir
1781 S. r n k m Ave,
5=

3T

NEPAPRASTAS BARGENAS
Aš nusipirkau tarmę. Taigi
tūrių ir parduosiu 3—4 kamba
rių namą Liefamų apg^ventoj
Vietoj ant 21 Ptore arti Leavitt
OAtvės. , Kaina $42G0, pArsi
duos už $37§tl. \\m piniagai
nereikalingi. Norint daugiaa
informacijų, susižinokite sų
JOS.
V01TDRAK,
14©4 W. 1«
•

i,,
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Pirmadienis, hal. 19 1920 m.
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DRAUGAS
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CHICAGOJE.
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES
Pirmadienis, bal.
Sv. Hermogeras. .
Antradienis, bal.
Šv. Teotimas.

IŠKILMINGOS LAIDOTU

19 d.,
20

1

VĖS A. A. R. SULLIVANO.

Dalyvavo keliolika tūkstančių
d.,
imonių.

Tat-gi, kuomet į jūsų namus
atsilankys bonų pardavinėto
jai, pirkit tiek, kiek galite. Vi
si pirkite.nes tik visi pirkdami
*
sudėsime reikalaujamą sumą.
Kas tai yra R U F F L E S ? Ar
DEL LIETUVOS BONŲ.
Tėvynė už tai biis mums dėkin
tai gyduolė? Xe !! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! R L F ga. Kuomet sugrįšime į savo
FLES yra tai paprasciausis
Vienos partijos žmonės drą
plaukų
ir odos sustiprintojis,
šalį, laisva tėvynė visus mus
kuri? prigelpi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
siai ir neteisėtai vadinasi CMpriglaus, kaip ištikimus sunūs,
but gražesnio už ilgus, blizgančios, švelnius plaukus? Kas gal but
eagos Lietuvos Tarvba. J i
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
dukteris, piliečius. Kaip link Smetonos gerai pritaikinti akiniai
daug kartu blogai pasižymėjo,
sr U P P
JL,B? »
sma, malonu bus tada gyventi bus palengvinimu del Jūsų aklų.
panaikina
pleiskanas!
Su
jomis
nereikia
kelių mėnesių galvos
bet 2 balandžio padarė gerą
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
gimtoje, laisvoje šalelėje. Dar dėjimo,
trynimo:
dviejų
ar
trijų
dienų
bėgyje
R
U
F
F
L E S pradės mažinti
kuomet raidos liejasi j kru
rezoliuciją. Čia paduodame jos
pleiskanas,
o
savaitės
laike
jų
jau
nei
žymės
neliks!
Paskui tik retkar
buokimės taip kaip skruzdės, ftr, kuomet skaitai ar siuvi ar > ti
čiais
suvilgant
galvą
bus
užtektinu,
kad
pleiskanos
nėatsinaujintų.
sai, . tai tuomet yra ženklas, kad
branduolį.
Nusipirkte
šiąnakt
R
U
F
F
L
E
S
bonkutę
aptiekoje.
Kaštuos tik
kurios po mažą šapalėlį nešda reikia Jums akinių. Mano 15 metų
65c,
bet
jųs
sakysite,
kad
jos
vertos
daug
daugiau.
Paaiškinimai
patyrimas priduos Jums geriausią
Kadangi Lietuvos Valdžia mos suKrauna, subudavoja di- patarnavimą
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
už prieinamą kaina
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
deda visas pastangas praša džiausį skruzdyną. Pirkdami net taip žemai net iki $3.00.
nmmmom f. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway. New York
linti Rusiškus ir Lenkiškus Lietuvos Laisvės bonus mes
JOHN SMETANA
betvarkės gi nuly tojus Lietu statome tėvynės rūmą, kuria
Akių Specijalistas
me
linksmus,
|aisvi
galėsime
vos Valstijoj!
1801 S. Ashland Av. Chicago
gyventi.
Egzaminas suteikiamas dykai.
Kadangi Lietuvos Valsti
Kampas 18-tos gatvės.
Pardavinėdamas
po
namus
S-čios
lubos virš Platt'o aptiekos.
ja, kaip ir visos kitos valsti
Kambaris
14, 1%, 16, 17 ir 18
jos, reikalauja disciplinuotos bonus gauni visako pritirti.
TėmykitG j mano parašą.
tvarkos
palaikymo, karo Užeini naman, mandagiai už > Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9
vai. vakare. Panedėliais, Seredometu, ir apsaugojimo kraš klausi, ar asate tamstos pirkę mia ir PetnyČiomis.
to nuo vidujinių išdavikų! Lietuvos LaisvėtAbonų, dažnai
J a u laivai eina stačiai \ |
Kadangi Lietuvos Valdžia gauni šiurkštij užrėkimą: " O ,
kam jie reikalingi. Tokiai val
LiepojŲ, Lietuvos portą.
šiuo žygiu atsišaukė į Ame
džiai nė skatiko neduočiau/'
rikos Lietuvius, prašyda
Šipkarčiy kaina iš Ameri- |
Pradedi aiškinti, kad nereikia
ma jų moralės ir niatertjakos porto j LiepojŲ $ 122. 1
valdžią kaltinti. Jeigu dabarti
ADVOKATAS
lės paramos.
Ofisas Didmiestyj:
nė valdžia negera, tai išsirink
50. Šipkartes p a r d u o d a S
Kadangi tarpe Amerikos
29 South La Salle Street
sime kitą. Demokratinėse šaly
Lietuvių, per paskutinius
Kambaris 324
•
se valdžia būva tokia, kokią
penkerius metus, buvo prie
Tel. Central 6390
• 1
žmonės išrenka. Apie tai, kokia
A. OLISZĘWSKI,
f
•
šingų Lietuvos Nepriklauso
bus valdžia, vėliau pakalbėsi
i 3 2 5 1 So. Halsted St.,
Chicago, Iii. =
Vakarais, 812 W. 33 St.
mybei. Ta žmonių grupė* me, dabar-gi ginkime tėvynės
Tel. Yards 4681
Pinigus į Lietuva taipgi persiunčia saugiai, greitai ir
nuolat mėgina kenkti visam laisvę nuo priešų. Bet kas tau
pigiai.
veikimui, Lietuvos gerbū —bolševikėlio neperkalbėsi. J i s
s?
viui, nenorėdami tikėti, kad nepasitiki valdžia ir gana.
T i 11111111111111111111 r} 11111111 f 111 • 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 f i 1111111 rTf
Xepriklausoma Lietuva ga Kaip jis valdžia pasitikės, kad
Dr. L L MAKARAS
li savistoviai gyvuoti. Minė pats savimi nepasitiki.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
ta grupė į nieką neatsižvelg
Roeebtade: 1S90S Ha. Bflchlsan A r e .
Kitur klausia, kas atsako už Telefoną*
34* Ir Pallmoa S1M
dama
varė
purviniausią paskolintus Lietuvai pinigus. Ghicagoj:Pnllmaa
4515 60. W o o i 8tr.
y
prieš Lietuvos reikalus agi Atsakai, jog Lietuvos valstybė Tik Ketverto vakake ano 5:30 lkl 7:0*1
Sinvu naujus vyriškus rūbus, senus taisau, ir spalvotus
Telefoną* YmrOm TSt, l
» |B
taciją, ,ką ir šiandien su tą visu savo turtu. Tai, sako, jei
ją pačią taktika daro, pa gu Lietuva visu savo turtu at
dažau. Liotuvej pas Lietuvi!
sidalinę net į dvi frakciljas, sako už paskolintus pinigus, tai y . » . » » » » » » » » » ^ ^ » » » » « • • » • • \
u
JUOZAPAS STULGINSKAS,
t. y. Socijalistai ir Komu bile kur galėjo pasiskolinti Tolefonaa Pullman %%
DR. W. A. MAJ0R
nistai. Ypač pastaruoju lai penkis milijonus dolierių. Žino
GYDYTOJAS UI
655 W. 18th Street.,
Chicago, Illiiiois.
CHIR1JRGAH
ku gerai pasižymi nekurle ma, kad galėjo.Čia jam privedi
Ofisas 11719 Micnie-an Ave.
įįįį?"'įsįįįįĘ£' "*š
socijalistų veikėjai prakal ir vieną ir kitą pavyzdį, kad A (lynos 8:19 lkl 9 išryto — 1 lkl
bose ir per Dienraštį "Nau Lietuvos valstylu' nori ne sve S po pietų — 6:39 Iki t:20 vakare.
Nedėllomls nvio 19 Iki 11 Išryto
j i e n a s " o Komunistai, sklei timiems, bet saviems nuošim } £ • • • • • » » » » » » » » » » ^ » » » M » » » M M n IIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIilIlIlIIIIIIirilllllllllllIlIlIlIItlIllIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlfllIflIlIIIIIIIIIIIM
E
JAU I Š Ė J O
I
sdami įvairius atsišaukimus, čius mokėti, Lietuva nenori
tarp
ramiai
gyvenančių ekonominiai ir finansiniai keno
—'»
*
žmonių, 'prieš Lietuvos Val malonėj būti, liet pati valdydžią ij Lietuvos Laisvę.
ties.
3 čias NUM.
Praktikuoja
S8
metai
Kas trokšta meilės, lai užsisako ir skaito "Meilę."
Mes, Chicagos -Lietuvių
Balandžio 28 d. p. Meldažio
Ofisas 3i4K So. Morgan St.
"Meilė" yra meiliausias ir jvairiausios 32' puslapių mėnraštis.
Taryba, matydami visą tai svetainėje Lietuvos Laisvės
Bert* 82 ro St.,
ChicaRo, IU.
=
PRENUMERATA MKTAMS TIK $1.00.
SPECIJALISTAS
ir gerai suprasdami augž- bonų stoties komitetas rengia
"Meilė" meiliai .traukia visus prie savęs.
IfoterlSkų, Vyriškų, taipgi chro
Kas
"Meilę" sykį perskaito tas be jos jau negali gyventi.
niškų ligų.
čiau nurodytų Lietuvos prie svarbias prakalbas. Todėl visi
"Meiliai"
pridera rastis kiekvieno lietuvio namuose.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto
šu tikslus — užkenkti da kviečiami tosna prakalbosna.
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo fl
= 301 State Street \
"MEILĖ,"
DuBois. Pa.
s
iki 8 valandai vakare.
bartiniam laik e pardavinėji
A. L. Stakeliunas.
Nedėllomls nuo 9 iki 2 po piet
7liiiiiiciiiiiiiiiiiii2!ifiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffieifiiisiffsreiiinTi
Telefonas Yards 687
mui L. L. P. Bonų, .šinom
.&:
atsišaukiame į visus Lietu
.
vos sunu.s ir dukteris, kad
netaptumėt
suklaidjntais,
IJETUVI8
Perkant visus savo RAKIANblogos valios žmonių, bet
GYDYTOJAS m CHIRURGAS
Ofisas ir Gyvenimo vtot*
žinotumėt kas yra gera, o
DUS, PEČIUS, K A R P E T U S ,
8252 So. Halsted Str.
Gydytojas
ir
Chirurgas
nuo 9 Iki 11 ryte: nuo S Iki
kas bloga. Mes tikimės, kad Valandos:
PLANUS, VICTOROLAS, SIU
po pietų: nuo 7:30 iki «:S0 vakar*
Ofisas 4930 W. 13 St.
Telefonas Yarda S644
jąs mokėsite apvertinti savo Ofisas: 4712 So. Ashland Are.
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas
Kamp. 49 Court
Laisvę, ir priešų niekšišku VaL 4:10 iki 7 v. rak.
Res. 1299 W. 49 Avenne
Telefoną* Drover 7S4S
Telefonas Cicero 8856
m e suprasit, atskirsit mela
Ofiso Cicero 49 *
gį nuo teisingo, ir stosit viKALBAME LIETUVIŠKAI
sį kaip vienas už Nepriklaiir
1551 — 53 W. Chicago Ave.
J.P.WAITCHES
i
somos Lietuvos Respubliką.
arti Ashland Ave.
ATTORM5Y AT LAW
Pasirašo:
Cash ar ant Išmokesščiu.
S. D. LACHAWICZ

SERGĖKITE SAVO AKIS.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ

Praoitą šeštadienį palaidota
KARĖS DEPARTAMENTAS Moimt Carmel kapinėse nabašninko R. Sullivano k imas
PARDUOS DAUG
po iškilmingų pamaldų, įvy
MĖSOS.
kusių Šventojo Vardo katedro
Žmonėms bus progos nusipirk je. Karstjj bažnyčioje palaimi
no ;To Augštojj Malonybė Ar
ti pigiai.
ki vysk u pas.
Jo
Malonybe
Del streiko ant geležinkeliu Rockfofdo vyskupas Moldoon
ir pakilimo maistui kainų, sakė pamokslą.
Buvo surengtos nepaprastai
karės departamentas paskel
bė, kad Chicagoje iš karės iškilmingos laidotuvės pagerbsandelių bus parduota žmo ti buvusį demokratu partijos
nėms mėsos perviršis, kelio vadą. Laidotuvėse dalyvavo
gubernatorius Lo\vden, mies
lika milijonų svarų.
Apie tai jau iš karės depar to majoras Thompson, valsti
tamento pranešta miesto ma jos ir federaliai valdininkai,
jorui, kad jis sulig savo nuo visa miesto taryba, daugelis
žiūros paskirtų krautuves, ku teisėju, diplomatu ir politiką.
Daugelis žymiu žmonių buvo
rios apsiimtų pardavinėti žmo
atkeliavę iš \Vashingtono ir
nėms mėsa.
Bus parduodama sušaldyta •kitų miestu. Tarpe jų buvo
prezidento \V ii šono sekreto
jautiena, svarui lOV^e.
rius Tuimilty, daugelis sena
Blešinėse jautiena:
torių ir žemesniojo kongreso
Vienas svaras 15c.
buto atstovu.
25 uncijos blešinė 23c.
Pačiam mieste buvo užda
2 svaru 30e.
ryti teismai ir valdiški ofi
6* svarai 85e.
Kumpio 12 svarų blešinėje sai.
12.75.
Iškilmingam ėjime nuo naSeniau armijos maisto per bašninko rezidencijos Į bažny
viršis 'žmonėms buvo pardavi čią ir paskui nuo ^bažnyčios
nėjamas didžiulėse departa- žvmesnėmis miesto gatvėmis
mentinėse krautuvėse. Gal taip dalyvavo keliolika tūkstančių
žmonių. Be įvairiu draugijų,
bus ir dabar.
Miesto majoras vra Flori- sąjungų ir visokių politikiniu
kliubų buvo 500 policmonų,
doj. Laukiama nuo jo žinių.
tiek pat gaisrininkų ir įvai
riausiu pakraipų žmonių.
SUVAŽINĖTA 4 METŲ
Nabašninkas Sullivan pas
VAIKELIS.
kui sa\> čia paliko tik vieną
Visuose garbingą savo vardo
Rankutėje atrastas centas.
paminėjimų. Nes dorai gyveno
Keturių metų Henry Perino ir taip persiskyrė su šiuo pa
išbėgo iš namų, 2.109 No. Hal sauliu.
sted gat., su centu i artimą
krautuvėlę. Einant pro kam KAIP GREIT BUS SUSITAI
pą Belden ave. ir No. (Mark
KINTA.
gat. užvažiavo gatvekaris ir
nelaimingąjį sumalė.
Mokyklų taryba atrado reTnojaus atvažiavo ambu- riaušių priemonių prieš strelansas. Vežant j ligoninę vai kilojančius mokyklose inžinie
kiukas mirė. Ligoninėje jo rius. Uždarė visas viešas mo
stipriai suspaustoje rankoje at kyklas ir tūkstančius vaikų
rastas centas, kurs pagamino paleido gatvėsna.
jam nelaimingą likimą.
Nelabai kas gali sugalvoti
tokią priemonę.
APSAUGOS ORGANIZACI
Sakoma, mokvklos nždaryJA.
tos tik savaitei. Bet neikia abejoti tokiomis Kalbomis, jei
Chicagos didžturčiai pramo su inžinieriai* neįvyks susi
nini nkai pakelė sumanymą įs taikymas.
teigti mieste apsaugos orga
Tuo labjaus taip gali but,
nizaciją. Tikslas — darbuoties nes mokyklų taryba sako, kad
įvairiomis priemonėmis, kad inžinieriai už savo darbus ir
miesto gatvėse nebūtu su va dabar ima gerus pinigus.
i
Ben. M. Butkus, Pirm.,
žinėjama tiek daug žmonių,
Jonas P. Evaldas, Rast.
kaip šiandie.
KUONE VISA VALSTIJA
Bal. 2 d., 1920 m. Chicago.
Ferniai Chicagoje suvažinė
STOVI Už LOWDENĄ.
Viskas čionai yra gera. Blo
t a 376 vaikai. Tai vis gatve:ga
tik
tas
savinimasis
vienos
karių rr automobilių aukos.
Gen. Wood laimėjo tik vieną
partijos Tarybai nepriklau
- Be kitko bus Įsteigtas orga
i pavietą.
sančio jai vardo ir autorite
nizacijos darbams vesti fonIš oficijaliu pranešimų pra to/

*». Į

$10,000 PADALINTA DAR
BININKAMS.
Ana dieną Blackstone vieš
bučio valdyba paminėjo de
šimties metų sukaktuves nuo
įsteigimo viešbučio. $10,Q(M)
padalinta darbininkams už jų
uolią tarnybą.

FABIJONAS

P£ T R A T I S

A. PETRATIS 8c CO.
MORTGAGE
REAL ESTATE

BANK

iNSJRANCE

EUROPEAN AMERICAN BUREAU

I

s Parduoda Laivokortss
NOTAHIJLŠAS
3249 So Halsted Street. Chicago Illinois
BOULCVARD 6 1 1

eito balsavimo renkant atsto
vus republikonų konveneijon
didžiumoje, laimėjo guberna
torius , Low<len, norįs patekti
kandidatu į prezidentus iš re
pu bli k onų partijos.
Generolas Wood laimėjo at
stovų reprezen^avimą tik vie
nam paviete iš visos valstijos.

ATRADO 5 BAČKUTES
DEGTINĖS.
Prohibicijiniai agentai už
klupo saliuną po nu m. 201 No.
State gat., kur liuosai buvo
pardavinėjama degtinė. Saliuno du savininku suareštuota
i* sukonf Ūkuota penkios bač
kutės degtinės.

IŠ WEST SIDES.

y\

MAGDE. "Ak, kaip man nielti pal
vą!
Išbandžiau titokiug mazgojimus,
trinkimus, mstilarimvt — ir rūkas ta*
hieko nepagelbėjo nuo tv bjauriu pleul;anu
Man gėėm net daroti!"
VARE "X*1. M kam tau ***' or~
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
ku! uratus, itelnus ir lysti.
O tat
um,
kad ai vartoju RVFFLES!"

:
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KELIAS I LIETUVĄ
JAU ATSIDARĖ

Sil
t

V. W. RUTKAUSKAS \
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PARANKIAUSIA PROGA LIETUVIAMS

i

Dr. G. M. GLASER

44

nut.&s"

i

DR. S. NAIKELIS

Taupykit ePiningus:

DR. J. SH1NGLMAN '

P. KVORKA & SONS

LIETUVIS

ADVOKATAS

4542 S. WOOU STBBBT
7*6 W. 18th STREKT
CHICAGO.
MeKlalry 4320

—

I.letuvya Orabortus patarnauju, laido
tuvėse ko pijclaubia. Ketkale m l u S l u at9tAauktl, o mano darbu busite utganėdlntl.

K

2314 W 23 PL Chicago, m.
TeL

Ganai 1199.

SIMPLDC UNIVERSAL

w

Telefonas Monroe 2500
Krautuve
atdara Seredomis
ir
Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais
vakarais iki 10 vakare.
•

m

»

PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STRIKOL'LS

LinUTIS
Gydytojas ir Chirurgaa
Parkai* savo gyvenimo vieta 1
Brighton Park.
t»14 YV. 43rd IStreot.,
Tel. McKlnley 2«S
Oflaae: 1757 W. 47th tffc.
(47 Ir W«ed s a i . )
Valandos: 10 ryto iki 1 po pietų. 6:80 lkl
8:10 vakare Nedaliomis • iki I I rytais.
TeL Boulevard 140

West Sidės lietuviai nejuo » . » . • • • • • • • » .
kais sujudo pardavinėti Lietu
|*»****»*9yeV»*
vos Laisvės bonus. Agitacija *%»e«*i
eina visomis pusėmis. Įgalioti Resld. 838 So. Ashland Blv. Chicago.
Telefonas Harmarket 3544
niai lankosi po namus ir par
davinėja bonus.
Westsidiečiai,
atminkime,
Rasas gydytojas ir chirurgas
kad ne kas kitas prašo mūsų
Specijalistas Moterišku. Vyriško
Vaiku ir visų chroniškų ligų
paskolinti pinigų, bet pati tė
Ofisas: S354 So. Halsted St.. Chicago
vynė—Lietuva. J i ką tik atsi
Telefonas Drover 9693
kėlė iš numirusių ir šiandie VAIiAKDAS: 10—11 ryto »—« po
prašo tavęs, brolau, sesuo, pra pietų 7—8 vak. Nedėllorai* 10—19 d.
šo mūsų visų, kad padėtume ę^^ęe%%/ęyfyęyęymyny9^^ęy^r*yn^'9rW9mr*^
jai sustiprėti. Pagelbą tėvynei
IŠMOKITE BARZASKUTYSTES.
mes galime suteikti tiktai pirk VYRAI
Diena ar vakarais. Uždirbkite Didelius
dami bonus. Pinigai tėvynei piningus po keletos savaičių. Darbai pa
rūpinami, šapos laukia darbininku. Atva
šiandie už vis labiausia reika žiuokite ar rašykite. Dept. A.
Moler Barber College
lingi.
103 S. U e l l s Str. Chicago.

$&

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKU KRAUTUVE P.H1GAG0JE
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NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0

DR.A.U0TH,

Musę krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje

f*fy*."Vt

Parduodame už žemiausia, kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramaionus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius* ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai

N<

Steponas P. Kazlawski

Sonor)
šinasi
sti savo I
Valstijų

4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, H J L
Telefonas: DROVER 7309
\

