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Prezidento Vietos

--------- ;;

Lenkai ir Ukrainai Kijevo 
Apylinkėse

CARRANZA BUVO PATA- ,
RIAMAS REZIGNUOTI.

LENKAI JAU ARTIk
KIJEVO.

DU AMERIKONAI IŠGEL 
BĖJO 2,300 RUSŲ.

Perkėlė juos skersai upės 
Dniestro.

SUMANOMA KAREIVIAMS 
DUOTI ŽEMĖS.

Gal tuo būdu duosis jie demo 
bilizuoti.

SPARTAKŲ DARBAI RUHR 
APSKRITYJ.
—

Vyriausybė atsako faktais sa 
vo priešininkams.

I Iš Turkijos

Bet jis atsisakęs klausyti 
patarimo.

Bolševikų spėkos atsimeta 
ant Charkovo. '

Washington, geg. 3.—Iš ofi- 
cijylių versmių gauta žinių, 
jog* pirm kulių dienų Meksikos 
Mistinėje Carrunzos armijos 
generolai turėjo Konferencijų. 
Susirinkę generolai patarė 
prezidentui Carranzai rezig
nuoti, gi savo vieton paskirti 
kitą kokį žmogų. kaipo laikiną 
prezidentą. Sakė tokį prezi
dentą galįs paskirti kad i r 
kongresas.

•Bet (’nrranzn atmetė tą pa
tarimą ir sutiko «u pasitrauki
mu iš kandidatavimo į prezi
dentus Ygnaeio Boniliąs, um- 
basudoriaus Suv. Valstijose. 
Pagaliam- jis sutiko pasiųsti 
komisiją tarties su revpliuvijo- 
nloriais.

Konferencijoje dalyvavo ri
si sostinės apylinkės genero
lai. Buvo ir veikiantysis karės 
ministeris Vrąuizu. Tartasi 
apie Son o rus ntskilimn.

Svarbiausias argumentas už 
Carranzos pasitraukimą buvo 
statoma.- pavojus, kad kariais 
Suv. Valstijos neį.-i maišytų 
Meksikos reikalus.

I

OBREGON VEDA RE 
VOLIUCIJĄ.

Iš visako matosi, Carranzaį 
reiks bėgti.

Varšava. geg. 3. — Lenkų 
raitelių būriai, sulig apturėtų 
čia pranešimų, jau atsidnrę į 
Kijm-o apylinkes. Bolševikų 
štabas ir paskui svarbiausios 
jų sjH’kos atsitrauk i’u ant 
Charkovo. Umkų ir ukrainų 
jH’s-tininkni su paskuba mnr- 
šuoja paskui raitelių luiriiis.

70-ta ir 44-ta lsilševikų di
vizijos atkirstus lenkų nuo 
vyriausiųjų ^w-kų. Jos dabar 
lenkų apsiaustos Bcrdieevo ir 
Žitomiro nyplinkėsie. Su <ii- 
ilžinusiu atkaklumu jos kovo
ju. -kivi prasimušti rytų šonan.

Trockii apsaugoja, savo vyrus. 
• . • • T

pagautuose čia kibirkšti- 
niuosi* bolševikų įsakymuose 
armijai patirta, jog Rusijos 
karės komisaras Trockii mėgi- 

' na tas dvi savo divizijas kaip 
norint apsaugoti nuo prngaiš- 
tioK. Daromi plikini ioms pra
simušti per lenkų eilėj, ir pa- 
liėgti.

Bet šičia tvirtinama, knd 
liUlševikams nepavyksią tas 
pndaryti.

Kaip čia. taip visos I^mki-^ 
jo> miestuose imtninima dide
lė šventė, surišta ku lenkų lai- 
niėjimai* l’krąinoj. (*’in
rinoisybė gauna daugelį pa
sveikinimų.

Sunaikinta 12-toji armija.

Čia ofjcijalini paskelbta, jog 
linkai už<,inę miestą Mogilevą.

Sulini kinta kuone visa 12-oji 
Imlševikų armijų; sakoma pra- 
nešime. Jus liukuims į visus 
šou lis blnškomos. Paimta daug 
ni’laisrių ir daug visokios ka-. 
rėš medžiagos.’

Vietos laikraščiuose pasiro
dė žinių, jog Trockii esąs kur
tai nuperto!inuria Kijevo.

Geneva. geg. 3.—Miss <liudys 
Vaughan iž Mnmeapolis. 
Minn.. Amerikos llandono.io 
Kryžmus darbininkė, ii Fran
ciu E. Fronczak iš Buffalo, N. 
Y., iš Knights of Coluuibus 
organizacijos, pasekmingai iš
gelbėjo 2,31X1 rusų pabėgėlių 
pietinėj Rusijoj.

Apie tni čia gavo žinių 
Raudonojo Kryžiaus raštinė.

Tie rusai bėgo mm In-si- 
briaujnneių liolševikų ir jų 
(langelis butų žuvę. j«*i ne tie
du amerikonu. Aitiodu laiku 
parapine valtis ir juos visu- 
jM’rkėlė skersai iuh’s Dniestro. 
'Tuo metu upėje buvo daug 

ledų lyčių, katros nuskandino 
vieną valtį.

•*

BOLŠEVIKAI PRISIEKIA 
PAGIEŽĄ LENKAMS.

Sako, jie sunaikinsią ju 
bajorybę.

Londonas, geg. 3.—Kijevo ir 
Charkovo sovietai, sakoma ki- 
birkatiniam iš Maskvos prane
šime paskelbė savo stiprų pa- 
sikct minią atsilaikyti prieš 
lenkus įuijierijalistns.

Vienoje jų rezoliucijoje tarp 
kitko pasakyta:

“Sprendžiamoji karė pnkilo 
rusų ir ukraiirti sp lenkais. 
Karė tik tuomet pasibaigs, 
kuomet bus sutraškinta lenkiš
koji bajorija.”

Berlynas, g»-g. 2. — M mis
terio stovykbtje stovi žhiotnn 
vokiečių Paicdtijuv kariuome
nė. kituomet priklaususi prie 
geležim s bogtuio.-, jM’I UUU «iur 
plėšusio> Lietuvą.

Toji keliolikos tūkstančių 
kariuomenė dalyvavo pastnru- 
jame čia vokiečių militaristų 
-ukiluiie. šiandie vokiečių vy- 
riausriiė turi ją užlaikyti, nes 
ji nepasiduoda demobilizuoti.

Kareivini yra didžiumoje 
iH’žemini. .Jie. sako, puh’isti 
neturėsią ką veikti.ir kur pri
siglausti.

Taigi, tiesitig nekiiiusn. Pa- 
kujti prieš juos kovą vyriau- 
syljė’ bijosi. Ne- kartais g-a- 
lėtų jų pusėn ĮsTeiti siunčia-, 
moji prieš juos vyriausybės 
kariuomenė.
Nes vokiečių vyriaiisyliė nors 

skaitosi sfM’ijidi.'tinė, ln-t ji 
•visuomet pirtnon vieton stat<» 
ne partiją, la-t Vokietiją.

Dabar vokiečių vyriausybėj 
yra sumaniusi tiems nepaklu
sniems 
žemės, 
reiviui 
mės ir
jMLkeis žagrėmis.

Jei k*reivį|į suljks, tuoinet 
jie bus ilcinobilizuoti. (ii kuo
met įvyks tas faktas, vyriau
sybė nusikratys vieno iš di
džiausių nesmagumo.

kareiviams pasiūlyti 
Sako, kickvicnum ka
bus duotas gabalas žc- 
tvgu jie savo kurdus

VV

ITALAI PAREMIA TURKUS 
NACIJONALISTUS?

LENKAI PRIPAŽINĘ 
UKRAINĄ.

Wasbington, geg. 3.—Vieta# 
lenki; pasiuntinybei iš Varšu
vos primušta, kini lenkai pri- 
pnžinę V k rainos nepriklauso- 
mylię su viršininku gen. Pet
lura.

V/Mhington, geg. 3.—Gene
role Obregono atstovas Wash- 
ingtone yra gėn. Sidvmlor Al- 
vamdo. Jia čia paskelbė, knd 
šiandie svari'iaUhias Meksikos 
revtj?! tirijt.*2!erių tik-lss—k•-.!<•- 
veik i aus pradėti kari* veiki
mą prieš pačių sostinę—Mexi- 
co City. Veikimas bus pradė
tas vien ji žygiu iš trįjų juik ii il
sių pri<*š Carmnzą valstijų: 
(Juerrero, Miclioarnn ir Ja- 
liaco.

Bendrai mi tuo veikimu bus 
deramos -pastangos kuo vei
kiau* užimti. Tnmpico žibalo 
laukus ir pertraukti Carranzai 
pelną iš tų versmių.

Priešais sostinę revoliucijo- 
nierių armijas ves patsai gen. 
Obregon. kandidatas j Meksi
kos prezidentus, kuri», pakilus, 
revoliucijai, daiga sostinę ap- 
Jeido ir atsiduri* utvnngion

• •

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
BAKU.

t

VOKIETIJA TIKISI AT
GAUTI TERITORIJAS.

Londonas, geg. 3.—Vokieti
jos vyriauH.vbė paricdla* irtri- 
liepimą j vokiečius, gyvenan
čius augštojoj Silezijoj,

Ateiliepime sstkojiii:, kud 
nors apskričiui Scldesudg. 
Ilolstcin, Malmedv ir Šnare tu
ri Imt paduoti plebiscitui ir tū
liui vokiečiai negalės naudoties 
rinki nulis vukiškan parlnm<<n 
t n n. visgi turima daug vilties, 
knd piehiauitas Įialinks Vokie- 
tijos purim ir tie apskričiui Ir 
vėl bus prijungti prie imĮs’ri- 
jos.

F ftiandie gen. Obregon yra 
svarbiausias revoliucijoje au
toritetas.

Kadangi Meknikps soatinė 
apsiaut ūmui ’■ revoliucijos 
iHjpsnozms ir darosi na aiš
kiau. kad cairamdstąms jokioj 
badu neguli pavykti suturėti!

Londonas, geg. 3.—Cin ofi- 
cijaliui jinskelbla, kml bolševi
kai paėmė Baku miestą ir uos 
tą vakariniam Kaspijos ji^rių 
šone bnlnndžio 29 dieną.

Baku yra s varlius mieątns 
žilinlo nrpylmkėiniKi Tą miestą 
kelis kartus buvo okupavę 
anglai.

I BOLŠEVIKAI KALINIUS 
STATO PRIE DARBO.

tų liepmų, ėia nei kiek neabe
jojama, kad Carranzai prisieis 
dumti i? soetnėfi kol dar neat, 
kirsti keliai. Nes ilgiau palan
kus bp+>hs galima rasti išėji
mo. y

Londonas, geg. 3.—D Mask
vos pnnešta, kud lx>lševiky 
valdžių nusprendei prie pro
duktu-i o dari»o pastatyti kuo* 
ne t!?!!? ktdinitu*.

Tani tikslui lengvai prasi- 
žengusieji kaliniai bus visai 
paliunsuoti ii kalėjimo. Sun
kiau pradengusioji stato
mi prie daria) kareivių prie
žiūroje. Tik kontrrpvoliueijo- 
nieriam? kaliniams bus atsakę 
ta ta darbo privilegija. .

Tad kol gaisrininkai įsilau
žė vidun, liepsnos gana pi arias 
dalis buvo apsiaučiusios ir 
viską rijo.

Oficieriai nenori eiti prieš 
Mustaphą.

Įvairiose vietosi’ juisigir-ta 
m-patenkruimy. kad turkų vv- 
rinusybė nori pakelti kovą 
prieš Mustaplią Kėniai |kišu, 
ty. prieš turkus naeijo-alistus.

Turku ofieivrni taippnt ne
patenkinti. kad norima juos 
pasiųsti prieš nacijonalistus. 
-lie savu nepasitenkinimus iš
reiškiu ne protestais, bet pasi- 
elgimnis.
. Antai Auksiniam Rage (ties 
Kon.-lant iuojioliii) vienus ka
rės laivukns atrastus visai nu
ginkluotas.

Kitais keliais laivais vežami 
naujukai sultinio annijon nu
vežti ne nurodyteii ir reiknlm- 
gon vieton, bet visai kur-ki- 
lii r.

Iš l.'l.ltOll -ultano armijos 
oficierų vo< tik 7.000 atsiliepė 
karės raštinėje. sut ikilamns 
stoti tarnybon. Kiti šaukiami 
visai neatsiliepė. nei nežinių, 
kaine jie apsiverčia.

Berlynas, geg. 2. — Vyriau- 
Į syln-s karės teismas Ruhr aps- 
' krilyj smarkiai baudžia -uim- 
' fįjc ■<!<>!. :■? ntV1 hi jr
į ten kraugeringus darbus.

Toks pnsielginms aštriai 
kritikuojamas, ’l’ad x*yriausybė 
savo kritikams atsako faktai.-. 
Paskulbin vieną iš daugelio 

’ atsitikimą.
Kalės teismas Wese!’e pas- 

• merkė miritip guležinės dirb- 
tuvės darbininką Koepp. -pnr- 

‘ taką. Tasai tJnrbiniukar teisine 
štai ką išpažino:

"Aš savanoriai įstojau rali- 
donojon annijon kovo 22 ir 
išėjau frontan j Frie«|rielis- 
field. Kovo 23 tenai vienu na- 
mų rųsvj atradau vyriausy
bės kariuomenės leitenantą, 

j .Jis ten Imvo pasislėpęs. Su 
savimi jis turėjo šautuvų, ku
rį man tuojaus atidavė.
“Pasišaukiau daugiau savo 

draugų ir mes leitenantą iš
vilkome lankau. Lauke keturi 
raudonieji kareiviui leitenan
tai apdaužė su šautuvais.

“Vienas iš musų vadų liepi*’ 
mums leitenantą sušaudyti. 
Aš pirmutini- j jį.šoviau ir jis 
sukniulto. Po šito nutarta dau
giau į. jį lu’Knmlyti, bet leisti 
jam kimilginusiai merdėti kan
čiose.

“Taip jis ir paliktas. Popie
čiu atėjo vienas raudonųjų va
das, iš Dus-cIdoiTo. ir dnr gy
vam leitenantui perpjovė gerk
lę -u peiliu. Po to as negyvą; 
leitenantą apiplėšiau. Paėmiau 
nuo jo krcĮišiiiką -n pinigais, 
laikrodėlį ir skustuvą.*’

BERLYNE BUVO “ŠVEN
TA.”

Berlynas, geguž. 2. - Va
kar vietos -ocijidistai turėjo 
savo “šventę”. SuKpenduntn 
buvo važinėjimai* gatvekarių 
ir net aplinkinių traukinių. 
Visos mokyklos liuvo uždary
tais-. Suprantamu, būvu ir pa- 
rodavimui, kuriuose <lalyvnvo 
ir socijalistai valdininkui.

Pirkit tinkamus čevervkus, 
nes 2-3 laiko praleidi juose.

’i’uri tik vieną jmrą akių dėl , 
viso gyvenimo—saugok!

I
lTHINGS THAT NEVER HAPPEN

By GENE BYRNE5

NEKUOMET TAIP NĖRA.

. — Matai tą mano akį?! Aš tai laimėjau peštynėse. Ir kas 
indomi&usia kad mano priešininkas po peštynių išliko nei 
nudrėkstas

Gaisras turku karės raštinėje.

KonrinTiPnonolie 1 (-v ' 
vėlinta). — Anatolijoj muko 
nauja. Jokių atmainų neįvyko. 
Tenai turkų iiacijmmlistų va- ' 
da> Mu-taplia Keltini paša ofi-, 
cijaliai praneša:

"Mes kovojame trimis fron
tais—Armėnijoj. Cilicijoj ir 
išilgai Marmuru jūrių pakraš
čių. Bet laikinai mes nieko ne
veikiame Aidui fronte.“

.Valiu fronte veikia graikai,.
Anot žinių, tarpe turkų na- 

eijmmlistų ir italų santikiui 
labai širdingi. Sakoma dar, 
kad italai turkams nai-ijonali- 
stiims pristatę amunicijos.

Gaisras karės raštinėje.

Ana dieną turkų karė.- rašti
nėje ėia nežinia iš ko ir kaip 
IKtkilo gaisras. Pgnis -unaiki-į 
no dilelės vertės an-hivus ir 
daugelį j»o]ierijiių pinigų.

Kuomet"vieton atvyko gaiš-1 
rininkni, atrado stipriai užda
rytas diiri< į tą Irioliėrio dalį.! 
kur buvo (inkiliisios liepsnos.)

BUS RIŠAMAS PASAULI
NĖS PREKYBOS 

KLAUSIMA8.

Suvažiavimas įvyksta 
Luzemburge.

Paryžius, bal. 3.- l.uveni- 
burgi jos sostinėje Luxeinbur- 
gu rytoj prasidėti daugelio 
viešpatijų atstovų suvažiavi
mas. Bus rišama- pa-aulinės 
prekybos klausimas.

Suvažiuoja apie du šimtu ut- 
stovų iš Belgijos. Brazilijos. 
Kinijos. Suomijos. Anglijos. 
Graikijos, Italijos, Japonijos, 
Portugalijos, Rumunijos ir iii 
kitur.

Toksai suvažiavimas buvo 
įvykęs Brusseiyj tuojau- pirm 
buvusios karės. Suvažiavimų 
įvvkdino Anglijos piirlumuti- 
tlls.

KARDINOLAS O’CONNELL 
VATIKANE.

Rymas, geg. 3. Buntono 
kardinolus (t’l'omiell ntkclui- 
vo Rviiuin. šiandie šventojo i 
Tėvo Im- priimtus miilijeiiri- * 
jon.

ALBANAI ŽUDO GRAIKUS.

Londonas, geg. 3.- Iš Mn-I; 
vos prunštuim. kud Epinis’ 
prieš graikus pakilę albumii. 
Albanų būriai užpuldinėja ir 
žudo graiku*.

UNGARIJA GAUS TAIKOS 
SUTARTĮ.

Paryžius, geg. 3.—Aminiai- 
dorių taryba nusprendė šitą 
.ketvirtadienį induoti rngnri- 
jos atstovybei pataisytą tarkos 
sutartį. Peržiūrėti ungarams 
sutartį bus paskirta dešim/s 
dienų.

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

SUGRY20 PO ŽIEMINIŲ 
MANEBRŲ.

_______ • *
New York. geg. 3.—Čia »u- 

grvžu po žieminių mauubrų iš 
Kolto- vandenų Atlantiko kū
rės laivynas—S didžiuliai lai
vai ir .”>(> mažesnieji, neskai
tant daugelio kitų mažesniųjų 
ir priislrnių laivų.

Atlantiko laivyno vądns yra 
admirolas Wilson.

PASKALOS APIE PASIUN- 
TINIO KELIONĘ.

Londonas, geg. 1. — i 
Vnjstijų pasiuntiny- Bau 
Iru Nelson Morrie. iškeli, 
ju į Suv. Val-tija-.

Pakilo gandas. kml jis at
šaukiama#.

Bei Morris sako, kad jo ke
lionė yra jiaprnstns apsilan
kymu- l*ž kelių savaičių jis 
vėl gryšiąs Stockliolman.

UŽDARYS AUDIMINES 
DIRBTUVES.

New Bedford, Mass., geg. 1. 
Vietos audiminė.M* dirbtuvė
se žada sustreikuoti darbinin
kai. Kompanijos pagilintojo 
uždaryti dirbtuvių. jei |mkil- 
tų streikas. •

UŽDRAUSTA VAŽINĖTI 
AUTOMOBILIAIS.

Rymas, geg. 1. Visoj Ita
lijoj vyriausybė- Įuinslymii 
de! žibalo stokos civiliams gy
ventojams uždraustu naudotiem 
automobiliuis.

Kinirid ondarvtn tik vif>-• • 
niems armijos ir augštųjų val
dininkų automobilianiK.

GEGUŽĖS 3, 1920 M.

Chicago. — šiandie gražuK 
oras; rytoj, turbūt, bus apsi-. 
niaukę; Salia.
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Senoji Kunigų Sąjungos Kon
stitucija to dalyko neminėjo, 
nes tuomet dnr nebuvo nei 
reikalo, iškilusio ir užaugusio 
Irauge su Lietuvos neprigul- 

tnvbe. Todėl kunigai nusiva
žiavusieji Buffalo išreiškė pa
geidavimų, kad taptų sustaty
tas projektas, knip pertaisyti 
Kunigų Sąjungos konstitucijų. 
To pertaisymo reikalų pripaži
no Sąjungos nariaT. Tų reikalų 
nemukiau jautė ir nepriklau
santieji j Sąjungų kunigai, 
šie pastarieji sakė įstosiu į jų. 
jei konstitucija taps prideran
čiai pertaisyta.

Dabar galime jau pranešti 
gerbiamiems kunigams, kad 
pertaisymo projektas jau pa
darytas. Jį sustatė kunigai 
A. Mnliiittski- ir P. P.nėys. Tų 
projektą atsjuiu.-dj.dmc
‘‘Draugi*’’, kad 'galima luitų 
iš ankstu ištirti ir apsvarstyti.

Protestantų Tarpbažnytinis 
Pasaulio Judėjimas.

Kunigų Sąjunga.
Pirm dešimties melų Ame

rikos lietuviai kunigui žinojo 
. 133-ius psalmės žodžius: Ecce 

qunm burnini et ipiuiu iucttn- . 
dum liabitnre fratres in unum 
ir mintijo, kad tie žodžiai 
jiems rašyti. Paskutinių metų 
prityrimai ataušino 'karštąja 
viltį. J Sąjungų bepriklauso 
vos pusė kunigų. Bene bus 
kalta užtatai senoji Sąjungos 
konstitucija.

Ir Chicagos kunigų susi
rinkimai ir Buffalo’s susiva
žiavimas pažymėjo aiškų rok 
kalų kunigams vienytis. Pirm 
dešimties metų tas reikalas 
buvo išdygęs iš idealių šak
nų; dabar gyvenimu- paga
mino naujų konkrečių reikalų. 
Jei tų reikalų kunigai nenpru- 

' pis, gali pasidaryti lyg šapo- 
' lini patekę į didįjį pusuulio 
. sūkurį.

Kad sūkurys nemėtytų ku- 
I n i gus į-visas puses, jiems rei

kia turėti šaknų tarp Lietu- j 
1 vių ir šaknų tarp katalikų A- i 

■ menkoje. Lietuviškosios kuni- 
»tvirtos tada, ku- 

_a jie tuaižinos su Lietuvos 
dvasiški ja. su jos vyskupais. 
Bet vyskupui negali susiraši
nėti su kiekvienu atskiru A- 
jnorikos kunigu lietuviu, šiais 
1920 metais jiasirodė, kad A- 
nieriko- kunigai labui lengvai 
gali patekti po įtekme vienu- 
kito asmens mokančiu svar- 
bianiv momente Amerikoje pa
leisti žinutę apie katalikų pa
dėtį Lietuvoje, arba pranešti 
savaip nušviečiamų dalykėlį 

I. Lietuvos vyskupams.
Kiekvienam viešų jj gyveni 

mų suprantančiam aišku, knd 
I Amerikos lietuvių dvasiškija 

turi saugotis patekimo į to- 
F kių prigulmybę nuo namelių 

mokančių leidžiat i žinia*. Ap
sisaugoti-gi galinta tiktai įs
totum nuolutin) susižinojimo 
organą. Kad tas organu* 
galėtų savu priedermių 
naudoti saviems tikslams, 
kia. kad jis butų po visų 
gigų kontrole. Ko! nebus visų 1 
Aust, lietuvių kunigų organi
zacijos. tol nubus tos kontro
lės, tol bilekas. paleidęs saviš- 

rus visų 
AiiH'rikos kunigiją į tokį takų, 
kukio puls uorės.

Lietuvai pradedant gvven- 
r ti neprigulmintros t nulos gy

venimu. kaskart daugiau bus 
viešų svarbių reikalų, 
kaskart daugiau bus progos 

Kr žinių leidėjui pasikinkyti kn- 
! nigus j savo plėškę. Jug ir 

kunigų širrlis nerimsta negau- 
į dama žinių ajiie svarbius ru- 
į pinčių* reikalus. Jug ir kuni-

Lenk ų/‘ Kultūros” 
Žiedas.

» uiunauje. ijiei 
gų Šaknys bus 

į- ds. jie fttrūžin

jį kai nustatytų žinių, įv

Ilve

ki

Tos-kovus nebūtų, jei protes
tantų Tnrpbažnytinis judėji
mas didžiausias savo išleidę 
' ’ ikėšioiiijai i'...

tinti* tarp nekrikščionių. jei pa
rodytų daug duosnumo ligon- 
hiičiaius, jei uoliai pinti narnoje 
spaudoje kovot? su bedievybe 
ir nedora, ncutknbindamas 
kas katalikams brangu.

tų Valstijų valdžia. Amerikic- 
tižkas Tikėjimo Auklėjimą* tol 
vra nesuprantama*, kol nėra 
rtnterikMilfc'i tikėjimo. Kar žiu 
nr čin neriniftiio tikėjimą* su 
|K»litika! Kas žin ar tas mneri- 
kė'tiškus tikėjimo nuklėjimas 
neraiškia keikūnų Amerikoje 
įsišaknėjurių tikėjimų imliu 
ėiatH’ių klaidų! Tarpbažnytinis 
protestantų jnllėjinui* pasisa
kė kovosiąs su katalikyste Pie
tų Amerikoje. Apie kovą su 
mumis Suvienytose Valstijose 
jie nekallm. Bet tapdama* mus- 
priešu vibiinr: jis verčia mus jo 
bijotis kitur.

Kiekvienas kovotojas savo 
vpue taiku į silpniausias prie
šu vietas. Lietuvių mokyklos 
yrn silpniausios ha»p katalikų 
Amerikoje. Todėl lietuviškoms 
uiukjkloms n ikiu tikėlis pir
mojo smūgio, kada milijardai 
taps jiakreipti į kovę.

Gana stambi suma, būtent 
$20,510,299 skiriama juišvlpai 
protestantų pastoriams. Ypač 
iluosuųr tam tikslui yra bap
tistai. Jie vieni savo dvasiški 
jai prie paprastų algų prideda 
R milijonus 550 tūkstančių 500 
dolierių.

LigoLinms ir prieglaudrąns | 
visa trisdešimt susitarusių 
protestantiškų tikėjimų pave
da $5.110.405.

l’ric minėtųjų tikslų dar yrn 
pridėtas vienas, būtent kova su Į 
norimavinm visuomenėje iri 
pramonėje. Nepasakyta, kiek 
ttun tikslui skirta pinigų.

Centro Kailinė.

Tarpbažnytinis protestantų 
judėjimas Amerikoje laimi 
smarkus. Jo centralė raštinė 
Xexv Yorke užimta visų penkių 

\’ienas samd>-- 
Tai-gi ketinama tu<>s dalykus jums tos ii i<»l"»s notame atain-

X

Vyrų ir Moterų Rūtų Kirpi
mo ir Deafaing Mokykla.
Mitina tetema u taekyuio bodu Jua 
trumpu laitu UUuokalta rUo ama

to.
Mea turtine dldiiaukiua ir rorlau* 

•tua Mrttimo. dralrning tr niūrimo 
■Myriua kw klakrteuaa c«"na geree 
praktiko* beamnklndatuaa

Vlauoae ai urna o akyrluoM maJUnoa 
raromoa tiekimą jiog*.

Kviečiama kiekviena ateiti bite ko- 
ktuo laiku, diena Ir ar vakaram, pe- 
MllurMI ir paaikalMU Cal aalrkis

Palterna daromo* aullg tnleroa. VI- 
aeklo aUUaua ir dydUo ik bet kuriau 
teadv Murtoa.

m MMtaaea w w aa»m —xxLHLDiz>n. utiBiuntnu 
S0H00L.

J. F. Ka>.uk-ka. Vedsjaa 
lae^N. 8TATK BTREET. CHICAGO.

Kan pat įtek* Bt. ant l-Uj lubų

Karės pradžioje vieni vienaip, 
kiti kitaip šnekėjo apie tikė
jimo ateitį. Vieniems rodėsi, 
knd karės baisybės pridės Žmo i 
nėms rimtumo ir dėlto jie im
tys labinus palinks prie dva
sius ir tikėjimo daigtų. Kiti 
spėjo, kati .karė savo žiauru
mais nustelbs gražiuusit^ 
žmonių jausmus, sukels žvė
riškuosius gašlumus, suniažįs 
teisyla; ir nustelbs sąžinės bal
są. Dėl tų visų priežasčių <ti- 
kėjimui turėtų išeiti bloga.

Dar nevisai karė imsibaigė, 
liet jau gnlinie liautis spėlioję 
apie jos pasekmes tikėjimui, 
nn< pnrirMo tik rųjų Jn< va t 
Mų.

Religijų susivienijimo tikslai.

Amerikai įstojus į karę ir 
bepradedant rūpintis jos už
baigimu. šitoje šalije atsirado 
mintis' suvienyti visų krikš
čionių tikėjimus. Suvienijimo 
reikalas buvo matyti iš dviejų 
dalykų. Surijalirtų radikali:- a- 
teizmas pasirodė galys smar
kiai kenkti krikščionijai. įvai
rių bolševizmo išvaizdų pliti
mas Eiir<i|H».įe ir Amerikoje 
verale vertė tikinčiuosius vie- 
nvtis ir eiti kovon su raudonai 
siais radikalais.

Antras reikalas tikėjimams 
susivienyti yni kultūrinis ir 
politiškas. Pasaulis turi pnsi- 
liauti kariavęs; dėlto jis turi 
įsitais-yti vieną teisingų ir ne- 
Įtariamą teisiną visoms tau
toms. Jei tas teismas bus po
litiškus. jis negvaraut uos tau
toms nhsoliučio teisingumo. 
Tnrjitautinis teismus turi žiū
rėti vien doros. Iki šio! vien 
tikėjimas durą statė augščiau- 
siai ir brangino labiausiai. 
To lel protingai aprūpinant tą 
tiirptaul'ių teismą, reikia i* 
jo iškošti politikos žvilgsnius, 
o reikia ji. nedarant, tikėji- 
miniu, npstatyti tikėjimo pa- Į 
tiektais budais, prašalinančiais 
laikinuosius jiolitikų tikslus.

Protestantų Sutartis.

Tris<lešimts protestantiškų 
tikėjimų susitarė į virnių taip 
vadinamą Tarpbažnylinį Pa
saulio J u<įėjimą. Apie jį mes 
jau kelisvk rašėme pagirdomi.' 
nors prie jo neprisidetiame. 
Prie to darbo Amerikoje pri
sidėjo daug žymių asmenų. 
Pirmų vietų užima buvęs nž- 
rulM’žinės Suvienytų Valstijų i nereiškia tiesiog vadinai 
• alki lt I 1 A t r» k Uti l</l>kM MA t'

i

lankai yra garsus savo ne- 
paprasta ‘‘kultūra.’’ Tuo jie 
didžiuojasi. Savu "kultuvą” 
siųlo kitoms tautoms. Nes jie. 
anot jų |Mi<’ių. oęą Inbjmisin 
pakantus. toli gražu ne aky- 
plėšos. Kaip kalba, jų esanti 
turtingiausia idealizuotomis 
sakmėmis, taip jų širdys ma
loningiausios.

Alni dnr nonas iš tūkstan
čių lenkų “kultūros" žiedų. 
Kntino laikraštyj “l^iisvė" Iš 
Seinų paduota ve kokia žinia:

"Knnaun. Al. Grigaitis y- 
ra InikouKis Suvalkų kalėjime. 
Neleidžiamu su niekuo maty- 
ties, nei kalbėtics. Kaltina
mas lenkų už laiškų, siųstų jį 
per 4i..Įiuirkn‘,ijo' linijų, laiš
ko nešėjas Kupstas suimtas 
Seinuose ir ten skandžiai kali
namas: |iinnų dienų gavo 5u 
rykščių, kitomis dienomis po 
25 rykštes...”

Gana to visa. Trumpu iš lai
kraščio ištraukų, liet kiek tai 
daug ji mums jutsjiko apie 
lenkų “kulturingiunų.” inėjus 
svetimon žemėn - Lietuvon.

Knd jaisiliuosuoti iš tos len
kų ‘‘kultūros", Seinų ir apy
linkės lietuviai šaukiasi:

Kada-gi, brangioji Tėvynė, 
išgirsi savo vaikų dejone-, ka
lia mus išlitmsuosi iš lenkų 
baudžiavos ,’!

I

ne
a
rei- 
ku-

F gų minti*,’ gavusi žinią, iš jus 
| daira išvedimus ir tuos vyki- 
K. na gyvenime.

Kas Yra Su Tais 
Bolševikais.

Nežinia kas yra su ru>ų lad- 
ševikai* i r’su jų ypatingąja 
valdžia. Žymi dalis laikraščių 
kores(M>n«lentų, katrie apke
liauju ii uniją. nri»a imtys su- 
bolši’vikėju. arba neranda tin
kamų žodžių. kaip girti ImjIšo- 
vikus.

Kuomet viaas pasaulis bol
ševikų durimi* bjuurisi.' kuo
met imtys faktai prieš juos 
liudija, kon'rpoiuleutui. apke
liaujantieji Rusiją. dažnai 
iKilševikus nugina, knipo ko
kius geradariu*.

Tuos žmones, turimi, ten 
pagaunu kokiu ypatingu Ima- 
gn ar kas kita, jei taip daro
ma. Ir jei pagalvoti apie bol
ševikų pasielgimų su savo po- 
litikiniuis priešininkais, jei 
imuujstyti, kiek jie Rusijoje 
ir piintbežinėm. v*1«tijo?ę •*- 
likę išnaikinimo, pralieję žmo
nių kraujo ir |udikę vargo su 
ašaromis. 1 s-gal <> reikia stebė
tiem tais visais pagi liautis.

Ir taip elgiasi ne vieni kat 
rie korespondentai. Bolševiku* 
dažnai giria ir šiaip žymesnie
ji žmonės.

diiug reiškia ir <tat, kad minė
tame judėjime tarp veliančių
jų asmenų dalyvauja ir Char- 

i le«. K. Ilnghes, bnvęs augšrian- 
siojo Suvienytų Valstijų teis- 
mo teisėja*. Tat reiškia, kad 
teisinė judėjimo dalis puikini 
aprūpinta. Finansinę dalį ap
saugoja jaunasis .lolin D. 
Rockt'fellvr.

DčVčik pūšaSMO iu iii j aiuū.

šiuo laiku Tarpbažnytuii* 
Judėjimas rodosi teturįs tik 
vienų tikslą surinkti milžinišką 
sumą pinigų milijardą tris 
šimtus dvidešimt milijonų do 
Heriu. .Tnu vra T?S

l milijonai 440 atkalančiai 349 
•dolioriai, šiais metais gerui pri
sirengus tikimasi surinkti 
$TNi,777.572. o likusius j»er ke
turis kitus metus. 1

Tuos pinigus žadama pa«ln- 
pinti taip, kad naminėm* misi
joms tektų daugiausiai, net 
trečia dalia visos sumos arlia 
446 milijonai su viršum. Narni 
nės misijos reiškia atvertimą į 
protestantus nepratestnntų gy
venančių Suvienytose Valstijo
se. UžrulK’žinėms misijoms, L' 
y, visų kitų šalių neprotestan- 
tams versti į protestantus ski
riamą $107,661,488. Tos užru- 
liežinės misijos apima tarp kit
ko ir kntalikų šalis, kaip Pran- 
euxiją, liet labiausiai katalikiš- 
kasins Pietų Amerikos žemes. 

' Pnstela-ta. kad tenai moterys 
vrn labai užašėmuries savo tie- 

i sioginėmis priedermėmis ir 
j iM^auklėdmiios vaikus sustipri
na katalikystę juose. Žymi gv- 

' rų moterų įtekmė ir ant vyrų, langštų namų.

pakeisti kitaip ir tikimąsi tą 
liksią pasiekti turint šimtą mi
lijonų dolierių.

šitam tikslui mes, žinoma, 
nepritariame. Vaikų auklėji
mas, Seuuynos tvarkos prilai
kymas yra taip brangus kultū
ros daiktai, kad kiekvienas pa 
sikėsinimas prieš juos, vistiek 
kokiais tikslais, sukelia mumy
se nemalonų jausmą.

Pavojus lietuviškoms mokyk 
loms.

Tarplinžnytinis judėjimas aki-, 
ria 76,837,431 dol. "Amerikie
tiškam auklėjimui’* ir $5,931,- 
925 ••Amerikietiškam Tikėjimu 
Auklėjimui." Mes mažai su- 

įprantame, kas tai y»a ‘.‘Ameri- 
kietiftkns Auklėji nia*," jei jis 

mo šios 
]xilitikos vedėjas Robertas!dalies putrijotizmo. Mums iš- 
Lansiug. .Jis yra Komiteto rodo, kad tų užsiuvi n j pilnai ir 
pirmininkas. 8nprantančian< I gerai atlieka ofici įalė buvieny-

I

Nuolankiaiz žodžiais npie 
hiilši-vikiiv štai U{į<l-
ir pulkininkas Blunt iš Uhi- 
cagor, geležinkelių inžinierius. 
Pulk. Blunt šiandie yra mies
te llarbinv. Du mėne.-iu jis 
išbuvo bulšcvikij neluisvėj«» Si- 
lierijoje, kur su prieabofeeviki- 
nių rusų korpusu iliriio nnt 
geležinkelių. Bolferfkal jį pn- 
liuosavo iš nelaisvi*.

šiandie pnlk. Blunt apie 
bolševikus atsiliepia knip apie 
geriausius žmones.

štai jo žodžiai dienoje te
legramoje iš 1 birbino:

"Sovietai, kiek man teko 
pasteliėti jų veikimų Siberyu-, 
je, labai sumaningi. Tni- tvar
kingiausios orgnnzaeijos. ko- 
I.?-- —4 1- 4 4’ ••Minti triKV tuno t| tiuryu-

siu išrengta. Niekur nei plė
šimų, nei betvsrkšš;

Ir suprask dalmr, kas (eu
veikiamas! su luis bolševikais

na 350 tiikstaučių dolierių. 
Raštininkų ir šiaip imančių al
gas asmenų darbo bei kelionių 
apmokėjimas prieš imskutinins 
Naujus Metus išneš*-'du milijo
nu It5 t tiksiančius dolierių.

Gražus proh'stnntų duosnu- 
nio iiavyzdis. Visa trisdešimt 
susitariusių protestantiškų ti
kėjimų sudaro tik 84 nuošim
čius vienų katalikų skaitliaus. 
Bet katalikai nesvajoja surink
ti propagandos tikslams mili- 
juidą 320 milijonų. .Mat pro
testantai nesigaili pinigų savo 
tikėjimui išgarsinti. Tbiji va
dinamoji ••Kristaus Mokinių” 
( Disciples of Clirist) tikėjimas 
išviso teturi 1.226.028 narius, o 
apsiėmė šitai pro|Mtgnnrtni su
rinkti $12,591,138, t. y. daugiau 
ne«u po 10 dolierių nuo kiek
vieno asmens, lbir duosnetmi 
pasirodė taip vėlinamieji 
‘•Vienyliė* Broliai." Jų yra 
tjktai 367.934 asmetis, o jie'ap- 
siitaiė surinkti $6,546,662, t. y. 
po i? doiierių su viršum nuu 
asmens.

• •

ir kas darosi su tai žmonė Mus nuomonė.

to

TAUPUMAS.

Bitinai nereikalingu mokėti 
$23.(10 nx jini-n čevrivkų. K«- 
sos Tmų •VeadO Skyrius’ j-cr «v- 
lius mėnesius kovoju su tuo 
bereikalingu pinigų Imrstymu. 
Ta* pranešimas buvo patvir- 
tintas tų, kurie geriausia gali 
spręsti—pirklių- kurie imrda- 
vineja čėverykus.

Aiieij Simų i i uuu Apučiu- 
tion iš Marylnnd, knygutėj, ku
rią duoda su kuiną išira čeve- 
rykų, sako, jog kožiias žmogus 
gali būt gerai ir liuonid apau
tas gan pigiai.

Knygutė? pmue-inias taip 
tskamba: “Svar+iinu už visa kų. 
kuomet prekė* didinasi, visuo
met imujoK marios kainuoja 
daugiahsia ir visi geri čeverv- 

j kų pnrdnvėjai turi gerų, prak
tiškų čeverykų. kuriuos ]»ar- 
duoda po senąja kaina."

1 dt i kas atėjo, kuomet žmonės 
turi pirkt ne tik č-evervkus. bet 
viską su rūpesčiu ir mąstymu. 
Kada perki ėeverykus. mąstyk 
apie naudą, ne apie madą ir su
laikyk norą naujų išmislų. Sek 
tą ir tavo ėeverykų dolioris tu
riu tokią vertę, kokių seniau 
turėjo. Žiniiiaa, jeigu nori, gali 
mokėti $20.(M> už ėeverykus ir 
suprantama, jog fabrikantai 
dirbs juos. Bet nepriv^rstina 
mokėti t|gkuinų ir jeigu netik 
pirksi tinkamus praktiškus 8e- 
vvrykus. bei pirksi tik dei savo 
rriknlavium, u ne kelias j»oras 
aut syk, brangenybė susima-4 
žins.

Už sutaupytus ar atliekamus 
pinigus pirk Karės Taupymo 
Ženklelių arlm Kasos Taupy
mo Certifikatų ir kuomet kai
nos nupuls, galėsi pirkti dvigu
bu! uetik ėeverykų, liet kitų gy
venimo reikmenų.%

Pirkių Karės Taupymo 
ženklelius.

JOSEPH C. WOLON
Jctuvfs Advokatas

N kO. LA HM.I.E rrRKKI 
Gr*»plma Tai. Humboiat IT

Vakarute VVIl W. M-ed MMM
Tat. HnokteVll 
mtrirtn ft*.

r.
mis, katrie juu- giriu ir jiem?
prielankiau ja.

O

Juose nėra ueikiek paiku-
nu. Viekas jų dedama
žangumo vugon.

pa-

J^ilk. Blunt lobaus pareiš
kia, kad sovietų armija pui

Toli stovime nuo kokio nors
inturimo.

Bet atrodo, kad taip veiklu
mą kukiais nors tikslais. Kaip
pirma nereikėju tikėti |a»n!i-
dėl i vai- iHŪkimtiiiia. taip dabur 
“reikta atsargini klausrti did
žių pipirinių. Ir vieni ir kiti
gatm toli nuo tiesos.

LAJsKAS DRAUGO" 
REDAKCIJAI.

• •Gvrmninoji e

Malonėkite pagarsinti, knd 
nuo balandžio 30 d. Lietnvos

kini disctpEnnota, gcpii aprū
pinta oficierais ir kuogrriun-1

Pasiuntinybės Paryžiuje adn
sos toks: Legation de Lithua
nfe. 52 Av.
XVI'.

Geras daiktus tokiu dnnsny-
hė savo tikėjimui išgarsinti. is*t DR. S. NAIKUS
žmonių giminei naudingiau
tarnauja katalikai, kad tiek.
kartais ir dmigtan hnkojn mo
kykloms, kur vaikas gauna |>a-
tirti, kokis vrs žmogaus tikslas 
ir kokiomis prieiimnėtuis jis
galima pasiekti.

Aprašytame protestantų
daria* matyti dvi dali ir dvejo

lOeber, Paris

Sn pagarba.
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Tni. Ftetev«r T1M»I

uvriivis nicjrnsTAs 
Valaadoa: »uo B ryto iki S rak.

Ksrcdomte nuo 4 lyr tr vakaro
HM 80. ASHl.AM> AVEKUK

arti 41-to« G»hi*

M

3131 Ho. Kalami w. 
Akli Virinu* lulimal Htntr Itaiik
Valuntlok nuo lt IMI 13 ryte: 8lM»
3 iki 4 vo plat*: nuo T Iki » rak.

Nodriiomta nuu 10 Iki 3.

y

S. D. LACHAWICZ
pa jųdviejų prigimtis. Viena 
dalis yra graži tr girtina, tai ti
kinčių vienijimas įTVilizanju.* 
tikslams, tai dnosnumas idea
lams. rara antis iabai graži. 
Bet nžrakėsitama* atitraukti
nuo katahkyotės l’ietų Ameri
kos lotyniškosios tanias toli
nepagirtinos. U žilinami viė-

i
Kun. J. Dobufta.

jtnns- dalyke katalikai turės
prinlėjnii užmarimo ir kitame.
Iš to. galt kilti ne lie vienybė.

*tarp tikinčių, o tikroji kova.

Laatiny* OkAtemte OMtruauja. talJo 
tw<k— ka piriteiM, Hri«»te tn-ldltk kl 
•Ute teiti. • ma«M a»r»v kutela al«atoMf«U 
2314 W. 23 PL Chicago, U.

TeL Ctenal aiM.

*

Dr. M.Stupnicki 
3107 So. Morgai otreet 

CHICAGO. II-LIKOI* 
Tek f ucAl VunU 5CS3 

▼atendea: — ■ iki 11 tt ryte: 
a po platu IM • »»k. KadMto- 
ml» nuo t iki B vaL vakar*. •

— —---------------------------------aF.

»

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
0fi*M 4930 W. 13 8L 

Kamp. <• Ctoort
Hm. IMI W. 4* Avtanc 

TolrfvnM Cicere »«»• 
Ofleo CkteSo «»

■ALH.VME IJETVV1»KZJ
« «
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_.. P. RZAU.YS
Lietuvis Deotistas 

IOUI So. Uktlfui, Avtelte
VAi^KDCNh • ttl • rakara.

*

|” w”rutkauskas
ADVOKATAS

Ofl«M IMdmlretfJ: 
j 29 South La Šalie Street 

KaiutiaHa 8M
Tel. Ccotml 63M)

Vakarais, 812 W. 33 8t.
TW. Yarfc 4B81
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f LIETUVIAI AMERIKOJE.
PHLLADELPHIA. PA

LAIŠKAI 18 LIETUVOS.

Čia lietuvini, Port Richnmn- 
dn kolonijos, pnrnpijonai ftv. 
Jurgiu parapijos p indė jo sta
tyti naują Inižnyėią ir mokyk
lų kartu. Ir knip matosi bei gir
disi iš žmonių kalbų, kurie <la- 
iykus žino, jau, tdrbut, npie šį 
rudenį tuksime ir naują baž- 

ir lietuvišką mokyklą 
grūste prigrūstą vaikų.

Valio rirhmondiečini! J-ni 
Dievas jus laimina! Nors kar
tų jau jūsų vaikai tųileis lėnkų 
moky khis

•
Į tai gal ir pats daktaras nežino. 
Ožys dnugiau gal išmano apie 
aatrononiiję kaip tar daktaras 
apie religijų. Viskas ką galima 
buvo is jo kalbos suprasti, tai, 
knd reikia remti tą bažnyčią 
(aupraek'lieunležųiiikų) dėl to.|

Ūi, kaip* girelė jau, tai fundn-
i T .', t

nemažiau 25 dolierius pa*taty- 
nmi tos bažnyčios ir mokyklos, 
jų vardai bus surašyti ir dr! 
amžinos atminties ir pagarbos 
įdėti į painntinj akmenį* Gi iš 
fundatorių yra ir tokių, kurie 
ne tik kad paaukoja, bet dnr 
Rambesnei sumas pinigų pa
skolinu. Kaip štai: .Juozas Sut- 
kaitis paskaliu? !dO0 dolierių. 
Elena Kavaliauskaitė—70H
doli, Juozas Baėys—300 dol. ir 
Stasys Lukša—100 dol.

Kas iš nevietinių norėtų p'ri- 
«idėti prie |iastatynm liažny- 
čios ir mokyklos, leaiunčia sa
vo auką .šiuo adresuj Rev. J. 
Ziniblys, Salmon A Venango 
Sts., rhilndeljiliiti. Pa.

K.

KENOSHA, WIS.

“T
Barboros StaciuIU- Varniai.

JcskalcvičiiM Vam-nta* nuo Vla
do Jcsk—ALakrianm

JokoboHsku U-lt tie (Giluiti) 
nuo kilti. J. Gin*tt Rietavas.

J»kubo«du Fi»li<*.--.Skuodas.
Jacolrsuhn Autoc —Skuodu*
Juškas Joti, nuo Jutu. Palijon- 

sko—Tiltai.
Jurgita^ Julijonas nuo Juos. 

J u rgilas—Sudalė.
Jocius Pov. nuo Pranciško Jočio 

—Mili uniai.
Jnkulsru'ski Stanisbni—Skuodas
Jonušus 8tanHiovns nuo Jie., s 

Jonušienės ■ Siuita' -ią.
Kr „tikri linkiui t- mini i jima nuu Junv 

Krankti tiško—Jurbarkas.
Kaminskas Ignnt-iu* nuo Antani

nos Kaminskienės- Mažeikiai.
Kuipinska* Jotui* nuo Juo*. 

Kulpiuako Rasena:

Bntkvvltlenės—Linkuva.
Šimkus Jurą, nuo Viac. Joniš

kas—Civiliai.
S tamsius Jurg. nuo Agotos Šiu

ri isyl ės—Pirvn ai,
SavirkuN Kuz. Lucke.
Šiiiunai Pranu*. Amanas ir Eis- 

bieta nno Stan. šoblieko ir Petro- 
neirti Vamlct’t*.

Tučkis Jonas—Radviliškis.
Tuniošauckna Adomas—Žagarė 
t^rboinivičius Kitz. nuo Viktoro 

V rtunius— K ražiui.
Vnibroiunns Petrą* nuo Kastan

to Untbr.—A1v.uk
Valiulis Ann.i lino S. Uftubaly- 

tčs Birža.
Vidutin Frank.
Vaitkus Jos.
AVilkay Alrs. Anna—Plungė.
\Vencvyc John nuo Sk ra deni*— 

M ti gaudžiai.
Zabrnuskns J mins nno Pranciš

ka* žabrauckaitės—Vilkaviški*.
Zubuv V iktutu nuo Si. Zubuvi- 

{aitas—Kartena*.
žytis Uršulė—•Anykšeiai. 
ZubavifiUM Vinc.—Mažeikiai.
Laiškus adresuokite: Ropre- 

aentative of Lithuitnin in A- 
iimricn. 703—15tli St., N. \\\ 
AVasliington, D. C.

giimmimnimimmmniim

■ Pirmosios Komunijos, Dirmavones 
ir Šliubo Dienos

Lietuvos Atstovybei Ameri
koje yra piisiųau bekaitėmma 
ypatoms laiškai nuo jų giminių 
ir patirtamų iš Lietuvos. Arti 
meanių antrašų nnt jų nėra u* 
todėl jie bus laikomi Atstovy
bės raštinė i» iki savininkai 
juos atsiitus.

Norint gauti šiuos laiškus, 
iš- 

to markių padengimui persimi- 
tuno lėšų.

S

kacl norrilriii riti ičptdinHta ir Į,rl”,'",l‘h it 1-
Išlaikyti tą pūvanti kelmą. 
Kiek man rodėsi, tai labiau tik-

Airktmnarą Adomaitis nno A. 
Adomai Im—J usvainiai.

Aimuotis Juozą*—Vilkija.
Andrijnuskas Jonas nuo Petro 

Andrijausko—Laukuva.
Aukselcvičiua Jonas—Skaudvilė.

tu tani daktarui indyti neza- 
ležninkanm kojų nt>s]wu<limmf, 
nekaip religiją niškinti.

Balandžio 20 d. mus mieste
lyj buvo aldcniionų ir klerko __
rinkimai. Viena nmtaris į kler- Abufan-ica Gaįu-nuo Annc_ Abu- 
kns norėjo išstumti savo žen-
♦ '> V. 11- t)S.Tr 
bus. Bet išėjo kaip lik priešin
gai. Nei vienas nepaliko išrink
tu iš tos partijos^ Čia yra susi
tveręs toks kliulnis, daugiuusin 
iš neturinčių pilietybės poperų. 
Nei tas kliubas. nei pasamdyti 
airtinnohilini vežioti moteris po 
namus agitaėijai. kad piliečiai

3
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yrn Hi-iiok Ii tymcoiivRi Ir aitnlnllmii Imoeiti- 
gyvcnlmi- «ll<-*iii. įvairi iH-vtnin« ,h>H lurdll tų iltmų atminimui 
knU| nnrx ir-nkli).

•Mr* lamr ilMbltc |Mi»lul<H*H' Miniltl- |»it-ik.*lu*.

Pirmosios Komunijos................... 15x9 colių po 10c.
Dirmavones.................................. 14x8 colių po 10c.
Šliubo............................................17x13 colių po 20c.

Tukla kaina )no« |ianlu<MUnH-. ka» Ima ni-nuiiUii 10 <■<■*-, o kn* tik 
ilrnų. lai turi t>rl»ių->tl Sc. viriu:-- ;> i Ctr-timtif.

Ant lUrmnionc paii-ik«iu iln-lkim il-a Sakranmitn L>innai<uiė* 
įMoriJ*. •

Be lu ant iMii-ik-tų »|»ai‘-to» ym alM*aiiMlliitl tam tikri LmIžUi ir 
imllkla tuiCiir, lirtov kur Kalima užrašyti lanla*. faianlė. ili-la ir 
laikau. IU U-alumtanil kn-lpkllčo:

“DRAUGAS” PUBL. C0.
1800 W. 46th Str. Chicago, III.

I 
I

=

; Ai d uotų halsus už jų Šalinin
kus, nui kiliMt njrOa oiako
negelbėjo. Viraomenė žinojo 
kam atiduoti savo balsus. Pa
sakojama. kad t^ moteris ir 
pralnimėjusięji rinkimus net 
pykčio liga susirgo.

Pirmiau jos vyras buvo mie
stu gaspadorium. Ir po šiai die
nu i žmonės kalba, kad, girdi, 
tai ne ponas .kinas vedė miesto 
reikalus, o jniuia. Daliu r irgi 
panašiai butų laivę.
'Linksma pranešti, kad mus 

imrapiju susilaukė naujo var
gonininko. J uotui yra p. Anta
nas Sttuišauricas. Linkime gerų į

\"nsariu 18 d. ‘•Birutės” dr- 
ja laikė jmprm-tų tmririukimą. 
Apevantėrus reikalus, H. Lnlm. Įitatiekmių darbuotiem musų ko- 
nnuskas įuešė, kad dr-jos kny
gas paaukoti Lietuvos kariuo- 
men. * įnešimas visų buvo pri
imta .... .♦ ** - -

Nutarta tMp-gi atšfšmikti į 
visas vietos dr-jas ir pavienius, 
kad atliekamas knygas |>aau- 
kotų ir suneštų, kurios bus ]»a 
siųstus “Kariškių Žodžio” re
dakcijom Lietuvoje. Persiunti 
mo lėšas apmokės ••Birutės” 
dr-ja. K<ūnitetas išrinktas iš 
šių ypatų: A. Kvedaras^ F. Za- 
knri4.iėia, H. l^iltanauskas ir 
S. Gadeikis. Knygas prašome 
sunešti po šiuo ndremi: 39 N. 
Edunrd Su, Kcnosliįi, AVis. Te
lefonus 3386.

P. S. Aukodami knygas, ma
lonėki ta į<iėti į knygų savo 
vardą, ]>avnr<i\- ir adresą Ame
rikoje ir nors apskritį lx*i kili
mą Lietuvoje. x-

F. ZakarevUia ir
A. Kvedaras,

39 N. Edward 8L, 
Ktmoshn, Wi».

Jonijoj Bažnyėiim naudai ir tė
vynė* labui.

Girdėti, knd pradeda atkrus
ti Rožančiaus Moterų draugija. 
VĄ'r’mi rengiasi'prie Vakaro, o 
parapija surengė fėrua, kurie 
prasidėjo praeitu mėnesio 27 
dieną. Mainerio Pati.

CICERO, ILL.

WESTVILLE. ILL.

Blogas šių metų ]iavasarts 
žyuuai pakenkė uiusų apylinkės 
ūkininkams (fermeriams). {sė
tos avižos išgedu, visi laukai 
vandeni ir jiatvinę, taip kad ne
guli dirvon iiieiti ir apdirbti ją.

Balandžiu 18 d. pagarsinta 
prnludlM** ir kad kaTls'-a koks 
tai daktaras. Nuėjus svetainėn 
laukiu |Htsirodanė daktaru. Na 
gi. išritm nrzaležniiikų vysku
pe* Pratarę? koletą žodžių 
perstata daktarą. Užeinu ant 
e«4rados jauna* vyrukas ir |>a- 
M.H&ko kalinėsiąs apie religiją. 
Tamyta*, kalbėjo, bet npie ką.

Vūluinū “DcsCnziuio 
Mergelę.”

Kt-kmadieiiyjc, ludundžio 25 
d., ftv. Antano Įtaru p. svetainė- 
ji* Liet. Darbininkų Są-gus 4!» 
kuopa surengė vakarą, kurinmv 
vaidino “Desemuino Merge
lė.” Vėikulo rolėse buvo sekan- 
ėkw: Angelė Marei, Jk*scnza- 
Uu -Mergelė—A. N orkaitė*. 
P-ihH Bianrozi, jos lėta—P. 
Tamuliunaitė, Uita, jos tarnai
tė—J. ltašinskaitė. Ponia Ro- 
zati. Turtuolė—A. Ignataiti-, 
Lorvtta. jos tarnaitė—O. Vatti- 
liuiiaitū, Ireuč—M. Jam^ikaitė, 
Lticija—M. Kutinta, Elena—J. 
K veiliiraitė. Kamilė—P. Nor- 
laiitė, Magricla—0. Dnineliutė, 
Mererda—V. Milašiūtė, Graci
ja—Al. Lemu-taitė, Cecilija— 
E. Alilašauskaitė, Al ortą—Į*. 
Aiubruzaita, Agnietė—A. Ig- 
imtaitė, Ma/e—V. Zaloskaitė, 
K uiiigaikšti eita, 1 mkrocij a—0. 
Ivanauskaitė, Auiolai—J. Ra- 
ėiuskujU', J. K vėdarai U:. O. 
Ihimvliutė, O. Valiuliutė ir P. 
Norkaitė, Velnias, priėmę* 
auinlo paveik-lą—P. Norkaitė,- 
Sv. Marija Pana—O. Valiuliu 
tė, ftv. Uršulė—O. A'aliuliutė.

Aktų tarpuose J. Brazauskas 
Įnisukė juokingą monologą.. 
“Privalo tiki umtcriuąi.”

Trumpą veikalėlį: “Kokie 
tėvai, tokie ir vaikni.” atliko:*

A. PETRATIS & CO. 
Mortgjge Bank

NtAl.rK’Art tNS »ANCI 

Europi ar American Buri au 
l*»Mw P>»<4>M4a k>*v»4ar|ai

kwi«—Pupėrtni.
Balčiumi* Puuuut nuo Batlh>ra 

Bulėiuiuui— M užrikau.
Bogužun Stan. nuo Jono Bogn- 

tuno—Varniai.
Buikia Juozas nuo Simono Siivi-

•kip—Dtų*bėnni.
BcndiiisliaM \’inc.—Skaudvilė.
Birbilui .Juozu* nuo Ant. Birbi

lo—Jeckagalis
Bicznik Antanas nuo Jonu Būti- 

tm—TytitvMusi.
Būtinas Pranas nuo Jugtiuo* 

Kasputicnės—Tyiavėnai.
C«mn Ant. nuo Jugnrtb Kuspu- 

liet tė—Plauzgailiui.
Cctkienė Marriana nuo Jozefu 

Glotenietiė—Mažeikiai.
Ceknis Jonus nuo Jicvot Čckn.v- 

t ės—Kupiškis.
llkibrykas Kaz. nuo Julijonas 

Dobrjka*—Lepšiai.
Deveikė Krank—Tauragė.
Dor Giallo Stati, nuo Judvigu 

Cino—Pilviškiai;
Dcnvinekienė A gulė—Skn ud v ii ė.
Don-iat Fcrdinunl nuo Terese* 

Iiorvial—T nurngė.
I Drnnsutcviėius Juozapas—Plun
gė.

Domeikų Dominika* nuu Vinccti- 
to IRtmeOdo—Varniai.

Feinberę luna* nuo Y. Gailus— 
Mėmei.

F luta* Zennun nuu Zuiniu* Pla
tu raitės.

Gervė-Kaz.—Girininkai.
Gabunytė Anna nuo Jurgio Ga- 

buno—J urt tarka*.
Grackauskin Vinc. nuo Jono 

Glrtnšn—Kauna*.
Gudauskis A »oX« Rirtsva.’:.
Gaidatiiuvtėiu* Viuoaa nuo Juos. 

Grybo—Alytau.
Genys Justin nuo Ant. Genys— 

Utena. '
Gaižauski* Mykolas nuu Juuz I 

Hkrodcnio—Milgaudžni.
Grivts Juozapa* nuu Agotos Gri 

fiert»—Tatkunai.
llandler <'h. nuo Jnnkrl Hand- 

lor—Liepojua.
Ignras Kaa.—Teisini 
lliruitaitis Kastantinii* nuo Jutui 

ligunaifio—Šakiai.
Ilgūnui t in Antano* nuo Jmio H- 

tunaičio—šakiai.
llguituitis Bnstislovu* nuo Jo

no Ilgunaičio—Šakiai.
Ilgunuiti* Mykolu* nuu Jonu II- 

guaaičio—šakiui.
Jonaitis Krfcrtuvtfe nuo Jono Bar 

vido.
Jnnksuskiunits Pranciškua nuo

tavas—J. Brazauskas. moUnn | 
j—M. Poanakimiė, duktė—J. 
Kasinskaita, buriiingieriut —P. 
Zdmikus.

PrvgrnMta užltaigtn dialogu 
.4,Ar jan bus terai." Ji atliko: 
Morta—U. Vaiiuiiut<\ Adrk—j 
0. Danieliūtė.

Daug triūso padėjo reaifore •
V’F' . •

KnrnnuNkas Bbl< *luva*-^Knpiš- 
lltta

KmunuKoh i’vvli.i*— Lkiiivigv.
Klišai t ė Aniutlasijn nuo A. Kli

šai lė«—Rok iilcia.
Tnube Sarah Kalni—laitvija. 
Kepalu* Petras- Rokiškis. 
Kaspnravii-iua Adomas nuo Jtioz. 

Kusp.—Bagusiai.
Kadžiam* Jurgis—Kavarskas. 
Kfintnuia* Aleksandras nuo 8. 

K ripaičio—Laižuva.
Jaiy-. imc L’rįulėt 

Kavaliūnaitės—Pikuigalis.
Kuzmickas Ant. nuo K. Štilio— 

Prienai.
Kairia Ant.—Kretinga.
KastannuskM Petras nuo Ant. 

Kast.—ŽiobiškiaL
Kazlauski AVladyslaiv—K rakiai.
Klišaitč Anastazija nuo A' Kli- 

faitės —žiobifliMi.
Karoblcs Kaz.—Potroškiai.
Kulinauskns (Kline) \Vni. nuo 

Ant. KaliiitiuKko—Nnujnvalakini.
Krasauskas Motiejus—Skaudvi

lė.
Litvničiutė Magdidi na nuo Juoz 

Litvničio—Telinzcrai.
Lirtnninkn* Krank mm Krank 

Andrius— Bakšaiti*.
laidnviėiu* Pm nuo Juozapo 

Mta&sns žvirbli:::.
Lukiaa-viėiu* Jlirg. nuu Ant. Lu

ko—Bičiūnai.
Mėli* Auna tnm -luno Molio—Ža

garė.
Mikėnas Jonu- -Anykščiai.
Možerik Mikokimas—Tauragė.
Mickunaa Julijonas nuo Aimc 

Poškienė—Upiua.
'Miculia Petra* nuo Ekatcrina 

M irulilnė—Pih iškia’i.
Mačius Frltko* nuo Kuzi* Alu

čius—Kretinga
Matuti* Stan. ir Mnrgniiniičius 

J imi. nuo Juuz. Margnnn virius— 
I Finlandija.

Aliizal Bili mm Wcn<-ku* Kclik* 
— Durgcnai.

Mutuzinku* Mikas nuo Ludvisi- 
|ja Mutuzinkieiu-* Suvalkai

‘‘Mikulis Mikuliui uo Marijos 
Mik —Žentam i

Mikclunis Viims*, ^nt. Stasy*. 
Augustas, Viktoras ir Juozas nuo 
Vinco M ikclionne -Kalvarija.

Pučiu* Juozu pu- nuu Antnnu Po
rt us—Raseiniai.

Pilipnitis Afortnuvi nuo Barbora 
ftaftdomi’nė— Varniai. .

Panugt* Aleksu nno Kardimn 
Pas «*w»aaika< wal«aaa »*♦ » <»

Petraitis Juoz. nuo Jono Re- 
meničio—Kaunas.

Potitus Petru* nuo Annc l’oikc- 
nė—U pinus.

Rauliniu lt* domia nuo Alagiiaii- 
im*8 Rauliaaiči ut< s—Vei vėrini.

RačkuunkL'- Jimz. nuo Eieuorui 
Račkauskaitės— K clmč.

Itaiucnčiu* Jurgis nuo Jun. R<~ 
iii<'iičia*i—Kanon*.

Rcmenčui* Petras nuo Joti. R«- 
rncnčiu*—Kaunas.

Rcinenėiti* El/I*<*ta nuo Jun. Re- 
menei ua—Kaunu*.

ReturačaMe Antanina nuo Jun. 
Remi-ličius—Kaunas.

Ranmturky Jnti. nuo Onos Rnma- 
nauokiem*— Mažeikiai.

Rąžulis Prnieiškus nuo Jono 
Ruz. Radargupini.

noM'iK iios Aiimu nuo tvin-tui*— 
Pasvalia. ,

Serapinas Rladiu nuo Skolcstika 
Jctindtahė—Da rismaL

8«<rraa Juoz. iiuo Barboros Stonu
Ito 'Tš^įdun.

SsrriksJmg -SJsmdAih*. 
^kcvtcrM Kraurišku*—Kuriėnai 

"J Kiaatarriėms Juos.
I

SUSPENDUOTA MIESTO 
TILTŲ INŽINIERE.

9

Chicagos viešųjų dnrlių ko- 
mtsijonierius Francis suspen
davo pareigose du vyriausiuo
ju miesto tiltų inžinieVu — 
Tlionuts (i. Pililfeldt ir Hugli' 
E. Young.

Suspendavimo tikroji prie
žastis nežinoma. Sakoma, ta- 
]Muūškėsiąt kuomet jiedu busią 
pašauktu prieš viešųjų darbu 
komisiją.

Uodai.

Liek aliejų ant vandens ir iš
vyk uotlu*.

l*Ždek sietelį (scrueti) ant 
ii ui ą ii’ luiigų.

mmmimiimmiimmimiimmiimiiiii!

PRANEŠIMAS.
Ja v prirengėme ir tuojaus 

spausdinsime lietuvių kalboje 
“Amerikos Katalikų Vyskupų 
Ganytojiško laiško ištraukas.“ 
kurias buvo skirta skaityti vi-1 
sose katalikų bažnyčiose.

Sp.'."3dinsime tiek, kiek jan 
pusėtinas skaitlius kunigų už
sisakė arba da užsisakys. Pra
šome tat pasiskubinti su užsi-1 

^sakymais tos knygelės.

Vieno egzemplioriaus kaina 
10c. Kas užsisakys daug, gaus 
knygelės su didele nuolaida.

“Draugas.” 
iiilmiiiimiimmiiiimiimmiHimimmi

VYR1AUSIAS KATALIKU 
KOMITETAS. 

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FEDE

RACIJOS* VALDYBOS 
ANTRASAI.

9

Knn. Pr Buftys. prezidentą*, 
2634 W. 67-th str., Chicago. 
DI.

Kun. J. J. Jakaitis, vice pre
zidentas, 41 Providence str., 
Worcester, Mass.

Kazys Cesntilis, vice-pres., 
456 Grand str., Brooklyn, N. 
Y.

Jomis E. Karosas, sekreto 
rius, laikinas antrašas 381 
Westminster avė., Detroit, 
Mich.

K. J. Krušinskas, iždinin
kas. 456 Grand str., Brooklyn, 
N. Y.

Iždo globėjai:
Kon. M. Pankui, 443 P&rk

• »C.( WtAAA«

L. Šimutis, 456 Grand str.,
Brooklyn, N. Y.

1’AKpnllH BLAKk.Vi 
PILIKJML

DYKAI.

ttalifc Consultation Burcau, Ine. 
U Su. Ifc-artMirn St. (1ilca<u.

IltKtm 200

Telephone: Tardą CO!

Tunu patyrMn* 
moterių llKu«e; ru- 

I pcHtlncnl iiriliu- 
■ riu llcone* tr kuilį- 

31- <1 k) laiko llicoa

So. HaUtnl M- Clilmųpi. III.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

l’All-MIH ODA.
Buf^rno ir rrocrriie tr Vartų nA* ' 

man, : uuriMų 3 pucyvrnuuų |m> 4 
kambariu* klekvlatiam. i«n*«liio4* l* 
prloioatc** m'rtle* >:»unc«. Kuiną **.- 
700.0B.

Zak<>M*Xl 
4023 K. Wood Str. auvum vų acnn mo putm aitau- 

\ dėjimo, kuomet raidyti beitai | kru 
) kuoiAet a kultai ar aturA ir

In.etano* perai pritaikinti akintai 
bu* paJencTlniiiiu dcl Juaų aklų, 
nuoma* tų Kenti nuo saOua »kau-

AAT PAKO AVIMO.
Ij4ų priversta* parduoti i turijlua 

lotu* ant 74-toa Ir Taltnan Avė. Lain
eri* paskola* priimam kaipo 
■lokcačitm. Atalkauklte:

J. H. M^KFACE 
llMi W. 7* Mirei

tumiu*

AKT PAIU^IVIMO.
l**-n»ttt«»*«j. eltai terrų jmrfeoU da

ro miKi«>rnl*l<n 2 fintų mitrini linui* 
po i Ir l kambariu* 2 fumtcal. Kai
na 
ant

**.•00 atalZaukitr n«Sto!dl<mlala 
1-tno flato.

.*>•12 So. IVimiicMvr Avė.

8

i

r^. kuoraot skaitai ar alur' ar it- 
'<aJ. tol tuomet yra .•uikla*, kad 
reikta Jum* akinių. Maco 1* metų 
patyrimą* prrduo* Jurai rertau*!* 
patarnavimų ui prieinamų kaina 
net taip temai net Iki 11.00. 

JOHN S METANA 
Akių Specijalistas 

1801 8. Ashland Av. Chicago 
l^umina. sutelkiama, dykai.

Kampa. Ifi-lo* rutį*.
8-Moe !eb~ vtr- Ptatt*? aptl 

K*n.kairi* 14, lt, ta, 17 ir |* 
TAtnyklle | mano pamatų.

Valandas: nuo 7 rot. llryto IK * 
vai. vakaro. Pane-dt'-llala, Sorodo- 
mia Ir PatnyCloml*.

Ii

■■■**—*» ■■■■■■■■- —
HAGOB. "Ak. 1«* <■*. r»t.

ril«*a*u. hm4*w
lri.lla«i, *>.ii«<<ui<> — <- rw
»lrl'» <tfror< IW/v •— I* */rw-Um... įt4* arf d*rW<r-

MAIU. ■ ri. M U* I*. l».< w- 
-.Ualrafal! tiarH. Htw Ha.
IW *nj*., l,rt*u ii tfttl n ui 
i^i, oi rv«,/* įtrrriM!

Ka* tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė* Ne!! Ar kve
piantį* vanduo? Ne!! RLT- 
J'LEs yra tai |>apraid»»i* 
plunku ir mi”* •tutiprintojia, 

k‘“' ■ ' ’ iu*»«d
but . ui^-nu-u,. ». tunu* plauku*? Ka* gal but
•mageatuo ui čj »ų ncnieiinči* gajvoa od* F

ic u ii* v r, is m
panaikina pleiskana*! Su jr/nti* nereikia kelių mėmių galvot 
trynimo; dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES prade* mažinti 
pleiskanai, o Mvaitė* laike jų jau net žymė* nelik*! Paikui tik retkar
čiais *«rvi|g»m nlvg btt> urtektitiE, kad picrikanoi neat rinitu fintų ’ 

t VssaarstrVe•• •**»*«»L* t?C K.—*.r.4;rl..;. t »ii.

JlHML nuo Utie*
✓

p-nih M. Posankienė iki įrengė 
šį. taip ilgą, turiningą. įvairų 
vakarą. Pagelbėjo k1*.!- gulėjo 
kiti, bet ar juos suminėsi Įtai
kiu paminėti p. Juoz. Kudirką, 
koriu rūpinosi gios'uėmi* prie 1 
veikalo IJommikmihi Mergelė” 
ir groji* ant vargymų, l‘-a* J, 
Mockus nvaigailėjo savo laiku 
ir juigroju ant smuiko laike 
gfeaniių.

Vakaro vrdėjum buvo p. M. 
Mažeika, kurjt* savu kulls-tamti 
viską dabino. , '

Publikos Hteilankė pilna įve
ltame. 1‘clno nemažai lik:', ku
rio pusė yrn akirimna jmrapi- 
jos naudai.

Negidinui pralvilti nepaini 
tK’jus. kail šiame vakare «p»i- 
reiškė daug naujų spėkų.

Daug naujų vaidintojų buvo 
4r viMw gerai vaidina.

Pr. ‘

| . bet jųi ukytite. kad jot rertnf danu daugiau. Paaiškinimai
I pridėti prie kiekvienos bonkutėt. Jei negausite ju<ų aptiekoįe, tai 
i atarų iki te mum* 7$c. pačio markėini*. ar moncy order šiokiu airei u: 
♦-■"—■F. AD. MICHTER » CO.. 3U-3JO Yort

Untbr.%25e2%2580%2594A1v.uk
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PEOPLES STOCK YARDS STATĖ BANKA
• I <* 9

Stipri ir pasitikima Banka su perviršiu 
15 MILIJONU DOLIERiU t

Didžiausių industrijų, išdirbėjų kompanijos, Suvienytų Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos, ir dar tūkstančiai 
biznierių ir 26,000 taupinimo depozitorių susidedančių iš darbininkų turi pasidėję savo pinigus

šiame oiipnatiič Baiike
Tarpe savo didžiausių Stockholderių ir

J. A. Sporr, Prezidentas. Chicago Junctdon Railroad ir Direkto 
rius First National Banko. Chicago.

Nelson Morris, Chairmanas, Board Morris & Company. ir Di
rektorius First National Banko, Chicago.

Edward Morris, Prezidentas Morris & Company.

E. F. Svvift. Vice-Pirmininkas Swift Kompanijos.

Arthur Mecker, Vice Pirmininkas. Armour A Company.

H. E. Otte. Vice Pirmininkas. National City Bankos, Chicago.

t

f

f

Direktorių turi sekančius žmones kurie yra pasitikimi ir turtingi

C. M. McFarlane, Vice Pirmininkas ir Kasierius Morris A 
Company. ' '

Thornhill Broome, Prezidentas, Midland Warehou«e A Trane 
fer Company.

J. Oppenheimer, sav. J. Oppenheimer Co. t

C. J. Atkins, sav. Atkins A Freund.

Wm. J. Rathje. Prezidentas. Mid City Trust A Savings Banko.

l

4 %

■V

%

VALDYBA:
R. J. Šchlesinger, Prezidentas, 
H. C. Laycock, Vicc-PrezidAitas, 
Frank H. Kohn. Vice Prezidentas.
Lecm Drvvenski. Vice-Prezidentas,
Norman 0. Geyer, Kasierius, 
Joseph C. Vlasak, Assit. Kasierius, 
F. W. A. Ahnson. Assirt. Kasierius, 
John D. Gerald, Assist. Kasierius.
Clarence R. Webster, Assist. Kasierius. 
E. Nylin, Sekretorius, ir Trust Offieer.

PEOPLES STOCK YARDS STATĖ BANK
*• b " >4

Ashland Avenue kampas 47tos gatves
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CHICAGOJE. i
........................... .........................................

t i ligi rudens^ Ta firma užsi
ima abelnuoju punlnvinėjimu 
įvairių maisto produktų, taigi 
ir cukraus. •

Vakar laivu paskelbta, jog 
liepos mėnesiu cukraus kam t 
sugryšianti ir vėl prie 12 ir 14 
centų svarui.

Paminėtos finuos preziden
tas sako, lual toksai tvirtini
mas neteisingas. Cukrus ligi 
rudens bu.-iųs brangus. Tik 
rudenį kiek atpigsiu.*, kuomet 
cukrui dirbti Ims pavartojami 
nauji burokai.

Visokios pastangoj pataisy»| 
ti |»tdėjinių cukraus klausime,! 
sako, yra tuščia* daiktus.

Grand jury, savo keliu, 
du tardymu* cukraus ir bul
vių klausime.

i KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS
•• X

Pirmadienis, gegužis, 3 
Av. Kryžiaus atradimas.

Antradienis, gegužės 4 
Sv. Monika, našlė.

d..

d.,

SULAIKOMAS ISTAISY- 
MAS GATVIŲ.

Lokalė pagerinimų taryba pa 
dariusi klaidų.

NustaŠMlytas Chicagoje ištai
symas ir grendimas naujų 
gatvių kokiems trims sekan
tiems įnėmuiinms. Tn* pnlieėia 
kokius 5 milijonus dolierių iš
laidų. Tuo budu suvaržomi 
mieste pagerinimai ir dnugelis 
darbininkų neturės uždarbio.

Ilnrims sustabdė nugfttes- 
ny*ix teismas nusiskundžiu- 
vienos į.-tnigus koinpniiijai. 
šalimais kurios turėjo but tai
soma gatvė.

* Kalta yru lokalė jmgermimų 
Jaiyba. katra prie gatvių tai
symu rezofiurijų, pduodntnų 

-uiirsto taryluii, nepridėjusi ku
isių tai tam tikslai reikalingų 

.tlokumrntų.
~ Ir štai dėl tos padarytos ta- 
. rybos klaklo- šinndie daroma 
įtiek nereikalingų trukdymų. 
Atrodo, kad jiagerinimų tarv 
ha nežino savo patvigų.

ve-1

SUARESTUOTAS UŽ AP 
GAULYBĘ.

Mr*. Effie Fois-y iiž $96 pir
ko 11 kvortų degtinės nuo Ed- 
• anl Morris, 3250 Indiunn 
avė. IM vietoje degtinės bute- 
liuoM- atrado pnpra.-tą arbatą. 
Morris sunrvšt uotu*.

TEISIAMAS PRISIPAŽINO 
NUŽUDĘS DU ŽMOGŲ.

------- r---------
Pasirodo, kad jis yra sveiko 

proto.

AUGSTA CUKRUI KAINA 
PASILIKSIANTI LIG

RUDENS.

Taip tvirtina maisto pirkliai.

MeNrilĮ A 1liggir<s finuos 
prezidentas praneša, kad pi 

Ogesnio cukraus negalima lauk-

Kriminaliniu teisme, pirmi
ninkaujant teisėjui Sahath, a- 
ną dienų prasidėjo galvažu
džio plėšiko Frank Zagur by
la už apijdėšimų ir nužudy
mų vieno žmogaus.

Kuomet galvažudis pašauk
tas išklausinėjiman, jis be nie- 
kur-nicku pasisakė, kad no vie-

inmmiiiiiiiiimiiiiiumiiiiiiimiiiiuimi
PIRKUSIEMS BONŲ PER

“DRAUGĄ.”

Greitu laiku jau pareis Bo 
nai iš New Yorko. Todėl kas 
išvažiuojate šiomis dienomis į 
Lietuvų malonėsite pranešti 
naują savo adresą (Lietuvo
je), kad butų žinia kur tuos 
Bonus siųsti.

“Draugo” Stoties iždininkas.
I 1800 W. 46 St, Chicago, UL 
mittmmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiiH 
nų žmogų nužudęs tų pučių 
naktį, bet du.

Teisėjas liepė pertraukti iš
klausinėjimų ir | m kviesi i gy
dytojų -pecijalistų iš psyeho- 
Ijutini* ligoninės. Teisman at
vyko |*ats ligoninės vedėja.* 
gydytoja.*, Dr. Neyinann, km^ 
pirmiau buvo egzaminavęs 
galvažudį.

Gydytojas pranešė, kad Za- 
gar yrn sveiko proto. Tnd jia 

• U-U-- 4,,Z.UJU, nę MUt>(t, tinau* 

ja- .'pitujalistas irgi jtaliurti- 
jo, kad Zagar yrn atskoiuvbė- 
jp už savo darbus.

Byla laikinai sutrukdyta.

NAUJA MOKYTOJŲ 
TACIJA.

AGI

Tarjie viešųjų mokyklų mo
kytojų skleidžiamo? naujos 
agitacijos. Mokytojos ir mo
kytojai nori didesnių algų. Sa
koma, praeito? žiemos pra
džioje {išdidintų algų neužten
ka nei samdoms. Tuo tarpu 
pragyvenimas nuolat eina brau 
gyn-

PAGALIAUS

galy-

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

VEIKIA 6V. KAZIMIE
RO AKADEMIJOS 

RĖMĖJOS.
----- **•

Balandžio 25 d. įvyko 
Kazimiero Akademijos Rėmf< 
jų Centro susirinkimas, 
rinkimas buvo, skaitlingas, ne^ 
suvaliavo atstovės iš visų sky
rių. Todėl nutnrhi dnug dalykų. 
Iš svarbiausių, galima jiažymė- 
t i raportus iš “ Vnkarienbu- 
ėjo.” Gryno įm’Iiio davė $782. 
Daugiausia pasidnrbnvn ftv. 
Jurgio pn rupijos rainė jos. 
įžangos ženklų dauginusia par
davė ponia A. Gilionė. L’žtai 
jai suteikta pirnut dovana.

Antrų vietų užėmė ftv. Krv-

KĄ
I

i

I KV.
lį

Šasi-

t
KONCERTAS.

Užpraeitų uedėhlienį gražiau
sioj salėj—Kimliall Hali—įvy
ko musų garsios nrtistės 1’nės 
Babickaitės koncertas. Mes, 
lietuviai, labai retai gaunam 
matyt taip arti stiukai, ^taip pui
kiai 'surengtų koncertų, kaip 
šis. Tai buvo kuom pasigėrėt.

Laimi gaila, kad taip mažai 
publikos atsilankė. Mat musų 
žmonėms Jobai'sunku išsi rengt 
miestan ir dar jie nėra pratę 
prie tų svetainių, kokiose pasi
rodo p-lė l’uė Habickaitė. O 
pasirodo ji išlikoj jų labai pui
kiai. Aitam koncerte savo dai
navimu ji užžavėjo visiis. Bal
sas toks gražus, toks pilnas, 
galingas ir tiek jis dumia savu 
dninavitne jausmo, kad uždega, 
užvaldo visus. Girdėjau kaip• UA» OI UV • VI I I ’ l» JU II SX4* I j

žintiM parapija. Antrą dovaną ;(|a|inohi įMpu<ižiais apleidžiant

Fondan nariai ramutė 10 dol. 
Ii dr-jos kasos juiimta 15 dol. 
Viso liko pasiųsta 25dol.

Laikytam mėnesiniam susi
rinkime, ludandžio 25 <L. 1920 
m., taip-gi nutarė užsimokėti 
metinę mokestį (10 dol.) į Lak 
Sąjungų. Pinigai pasiųsti Cen
trai). . ,

Taip-gi pranešu, kad si drau
gija sumažino įstojimo mokos- 
tj: nuo 18 iki 30 metų įstoji
mas pu 1 dol., o nuo 30 metų 
iki 35 pu 2 dol. Senesniems su
lig konstitucijos nurodymo.

Tai-gi vyrai, motery'? ir mer
ginus, pusi naudoki te proga; 
įsirašyki t Av. Kaz. brolių ir se
serų d raugi jo n.

Susirinkimai būva kas ket
virtų nedėldienį, tuojaus po 
pamaldų ftv. Mykolo parapijos 
svotai |iėjv.

A. Janušauskas, raki.

RĖnULĮffJA-
r  -

MctTuliu* 1C metų *r daugiau prl- 
pUdytl Ir ntatull druakoa tnaliua. 4 S 
mlandoi aavaltėj C t-44c. j valanda 
1‘aatovu* dariau. Auoiauklta.

Morton Salt Co.
Kamiu* Eaa< Šou t h Walcr Strrrt.

REIKALINGI.

. l*rityre punch ir sheur vy- ’ 
r»i ir bolt Ihreaders. Pastovus 
durims. Gera mokestis ir ge
ros darbu sąlygos.

Abu saukite:

The Streets Co.
West 48th and So. Morgan St.

HUKAIJNG1 VYRAI.
Prlr canlilnr. <rindlnr Ir f»l>rtk<» 

djirbn,
Albaugte Dovrr Cn.

9fM Mankai! Bird.

F'Mleralė grand jury 
gale apskundė teisman kelias 
firmas nž ėmimų perdidriio 
pelno parduodant bulves ir 
cukrų. Jury tardymus ir to
linus veda,

gavo M. Mikšailė. Treėįų—M. 
Bastaitė.

Gražiai pasidarlmvo ir kitos 
parapijos.

Garbė užtat* visoms, kurios 
dirbo prakilnų darbų.

Projektas ženklelių jau pa
gamintas. Ttd-gi veikiai bus 
galima jų gauti.

Pirams seimas ftv. Kazimie
ro Akademijoj rėmėjų- nutarta 
šauklį birželio 13 <L A m., ftv. 
Kazimiero Vienuolyje. Seimas 
prasidės su Sv. nūkiomis, 11 
vai. ryte.

Todėl fis Centro mmirinki- 
iutis išreiškia pageidavimų, kad 
skyrini k<><tnugiausia siųstų 
delegnėių j busimų seimų. Imi 
nepamiršta iškelti naujų suum- 
nyiuų pagerinimui tos organi
zacijos. Skiriam* patartina 
laikyti susirinkimus ir gerai 
pasvanrtyti, kas butų naudinga 
į seimų įnešti

Tad-gi į darbų, j darbų visos 
rėmėjos, kaip priežodi? į
Kur rienybė, ten galybė.

Rcnicjz-

šalę: “Tai, žinai, brolau, pirmų 
sykį mvo gy.venime aujndiiio 
mane dainavimas, l'nės Imlsii-. 
taip •nalor: •• »r stiprini pagn- 
vo mano sielų, tiek suteikė jai 
nepapraato malonumo, kad aš 
dabar lankysiuos ant kožno 
koncerto ntnnnjint tų jausliu;.”

Panašiai visi taip jautė, už- 
tad nmsų gerb. Unė tiesiog 
skersio gėlėse. Tiek daug, ar ne 
8, suteikti jai buvo bukietai ro 
žiu, lelijų, ant kurių pbono taip 
neišpasakytai gražiai stovėjo 
kregždutė.

Knd-gi p-lė Babirkartė tan
kinus suteiktų mums tokių kon
certų. #

M NORTH SIDE.

P.

♦

Ifi NORTH SIDE.
PAIEŠKO

Liet. R. K. Av. Kazimiero 
brolių ir seserų draugija laiky
tam suvirinkime, kovo 28 d., 
1929 ul. nutarė prisidėti prie 
Imvnrio ftv. Kazimiero vakaru
kovo 4 tL, 1920 zu. ir Tautos taus augina milijonus.

M

.Motino? Dievo A ūktos 'var
tų draugija laikytame mėnesi
niam susirinkime, kovo 14 d., 
1920 tu., nutarė prisidėti prie 
ftv. Kazimiero bavoaio vakaro 
kovo 4 d., 1920 m., ftv. Mykolu 
pa ra p. svetainėje ir sekantieji 
narini aukojo Tautos Fondan:

l’u 2 dnL; J. Lapitavičiua, V. 
Doridaitis, A. Penkauskas.

Po T doh: M. LapiiuškHa, P. 
Martiniai, W. Hajniekaa, J. 
Kaituli*, M. Stungis, J. Mar- 
tinka, J. Vnlaitis, M. Karinč
iau. M. Raudcliuiias, A. Vaškn- 
nn«, J. Daugirda, J. M. Kap- 
ėiunas, A. M armini lis, M. Aji- 
druškevifiua, J. Be r kėlia.

Kiti aukojo smulkesnėmis 
aukomis. Viso paaukota a2SJ5u.

A. Janušauskas,

Tusėin tomAčių blakinė, pu- 
-inu pilnu vandeny imgijm 
tukstauėius uodų, o baėka Be

1 1 " >
f*Ata*kau Povilo K opciono pmHm 

U K»uno KpdrtMN PaavvMio ptrpi- 
jok Turiu ■varbu UnlV U UrtdVoo 
.Ataifaiuklto 41Uo udreati:

J'tginunl MIKm-vK-u.
1414 Wmim>rUi Avr.
Chlr««n, H.irliU, MI.

____ ___________________ š * La c J

Paratduod* *roc*m» Ir — hlaUUŲ 
mukravn. G»r<iJ Tirtoj priMUli parka. 
Minia Barai lAdlrbtaa KralpkitaB 
■44M Ku. Hrrmltacr Ale. Cbk«*o. III.

AMT F AU PATIM O.
Pu nauji nunul UMurlų 

1*J vmr-J flotrth Wn»btenx* tr 11-tHot
Virno tnedlnli n«inu

■u krttulov* i* nrlrttaklo ut IIHIU 
Ir rt«aaa drlr-jų pacrmOmų tauri
ni* nAtua* >u krautuvas ui III.HI.M 
AiaadlaM vert) III.HIIt P*r*t- 
Uur» [x> Tirpo irU abudu kartų ul 
•I Atallauktt* t*» vjvinlnka-

IjouM Vbrl
W. 4* b*n«t.
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