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Carranza Sako Nepasiduosiu Steigiamasis Lietuvos Seimas
Revoliucijonieriams
KABLEGRAMA IŠ KAUNO.
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PAKELIAMA KOVA PRIEŠ
KAREIVIŲ BONUSUS.

TAUTŲ SĄJUNGA Į
BOLŠEVIKUS.
-

METAI-VOLV.

Airijos Klausimas Anglijos
Parlamente

MEKSIKOS SOSTINĖJE OR idėjų ir tos idėjos jam yra sve
Klausia, ar bus įleista Rusijon
Per '• Darbininką'' gavome Sakoma, jau ir taip žmones
GANIZUOJAMA CI' timos.
komisija.
kablegramą^^nuo p. Jono Ro
turi apsunkinimų.
VILĖ GVARDIJA.
Ką sako Carranza?
mano, Liet u vi ii Prekybos Ben
Carranza vakar paskelbtam
Paryžius, geg. 7.—-Tautų Są drovės prezidento, kurs šian
Carranza paskelbė manifestą;
Washington, geg. 7.—-Kon
PADUOTA VISA EILĖ
kuriuos" klausimus nieko ne
savo manifeste tvirtina, kad jungos gene ralis sekretorius die yra Kaune.
/
grese vis dažniau ir smarkiau
sako |is esąs prezidentas.
KLAUSIMŲ PARLA
atsakė. Į kitus pareiškė, kad
jis esąs teisotas šaKes prezi Si r Kric Drummond pasiuntė
atsiliepiama, prieš sumanymą
Kablegramoje sakoma:
MENTE.
prie U) airių veikimo Ameri
dentas ir kaipo toksai priva Maskvon telegramą. Klausia
duoti
bonusus
visiems
buvuKaunan atkeliavau gegu
Washington, geg. 7. — Va
koje neprisideda Amerikos vy
ląs žiūrėti to, kad N šalyj butų jis sovietų valdžios duoti galu
sioms
metu
kar buvo gantą žinių iŠ Meksi palaikoma tvarka.
žės 3. Darbuojuos bendrovės
*****
t«™>'»<>Je ka- Ne į visus atsakė vyriausybės riausybė ir t ode] tas visas vei
tiną savo atsakymą apie atsireiviams.
kos, kad Carranza jau apleidę?
atstovas.
kimas yra privatinio pobūdžio
Ir kaipo konstitueijonalės nešimą į tautų sąjungos suma reikalais. Pramatomas gražus
Atstovai priešginiautojai sa
sostine ir, ištikimos kariuo
(M kaipo j tokius vyriausybe
partijos viršininkas, sako, jis nymą pasiųsti Rusijon komisi pasisekimas.
ko, jog tas sumanymas tiesiog
menes lydimas, iškeliavęs į Ve
Londonas, geg. 7. — Vakar neatkreiphr-domos.
turįs stovėti stipriai už įgy ją. Ta komisija nori patirti vie
"Visi
siuntiniai
jau
čia.
negeistinas visos plačios visuo Anglijos parlamnete pakeltas
ra Cruz.
Vyriausybės atstovas nieko
vendinimą šalyj principų, del toje visą Rusijos padėtį ir nuo Šiandie imuosi prie išdalinimo. menės. Nes visuomenė jau ii
Airijos klausimas, surištas su neatsakė į paklausimą, ar An
Paskui gi iš Juarezo, Mek
kurių, per praeitus dešimtį to prigulės pripažinimas Leni
"STEIGIAMASIS SEIMAS taip daug šiandie apkrauta vi airių veikimu Suv. Valstijose glijos vyriausybė nemano im
sikos miesto, toji žinia užgin
no ir Trockio valdžios.
metų kovojama.
ties kokią nors priemonių
ta. Pasakyta, kad Carrania
SUSIRINKS GEGUŽĖS 15 D. sokiomis mokestimis, katras Airijos respublikos* naudai.
Tautų
sąjunga
jau
senai
yra
Tad jis pasitikįs, kad šalis
reiktų kaip nors sumažinti.
Nebuvo jokių trukšmu. 'Bet prieš tą airiu veikimą Suv.
kol-kas pasiliekąs sostinėje.
paskyrusi
komisiją
tam
tikslui.
nepateksiantį rankosna militaKongreso, svarbiausias tik vyriausybei paduota visa eilė Valstijose.
STREIKAS
ANT
PRANCU
Apie
tai
buvo
pranešta
bolševi
i Organizuojama gvardija. ' rinių vadų, katrie išalkę žmo
slas rupinties ekonomine šalies rimtų klausimų.
Iš kitų vyriausybės atstovo
ZIJOS GELEŽINKELIŲ.
kų
valdžiai.
Ta
valdžia
buvo
nių
kraujo
del
savo
tuščios
padėtimi,
bet
nesunkinti
žmo
Carranza vakar paskelbė ma
Klausta vyriausybės apie atsakymų paaiškėjo tas, kad
klausiama duoti atsakymą. Bet
ambicijos
valdyti
salį.
nių naujomis mokestimis. Nes Airijos respublikos bondsus, tokius Amerikoje įvykstančius
nifestą į Meksikos gyventojus.
ligšiol bolševikai nedavė galu Vyriausybė galvoja apie nacikiekvienam turi but žinoma, pardavinėjamus Suv. Valsti
Atsiliepia jis į visus valdi
Manifeste pareiškia, jog jis enuotikius # verčiaus ignoruoti,
jonalisavimą. geležinkelių.
tino (definitivio) savo žodžio.
kad
šiandie
ir
be
to
pragyveni
ninkus
ir
gyventojus
stovėti
sąs teisotas prezidentas ir ne
jose, kiek surinkta pinigų, ar kaip didinti nesutikimus.
Tad tautų sąjungos sekreto
mo
pabrangimas
pakilęs
ligi
pasitrauksiąs iš už i mainos pa- jo pusėje. Ir jis pasitikįs tuo rius Sir Brie nori žinoti oficitas y*a drauginga iš Suv. Val
Pranešta, kad
premjeras
Paryžius, geg. S. — plečiasi
augščiausiojo
laipsnio.
būdu siitruškinti pakilusius
zieijos.
stijų pusės, jei leidžiama ten Lloyd George gavęs iš Suv.
jali bolševikų atsinešimą į pa streikas ant visą geležinkelių.
Prieš
tokią
kovą
bonusų
ša
de Valerai, tariamajam Airi Valstijų protestą prieš kalini
Nežiūrint to Carranzos smar- : priešininkus.
Sustoję visokie darbai uostuo
minėtą sumanymą.
lininkams nebus lengva atsilai
kavinio, sostinėje Mexieo City
Tas būtinai reikalinga, nes se Marseilles ir Havre, sus kyti. Tr todėl su tuo gražiu su- jos respublikos prezidentui, mą be teismo sinn-feinerių.
Obregono manifestas.
organizuojama ei vile gvardija
veikti prieš Angliją ir tt.
Sakoma, premjeras ignoruojąs
tautų sąjungos vykinančioji treikavus darbininkams.
niamnm nežinia kas galės iš
(Jen.
Obregon
irgi
paskelbė
Vyriausybės atstovas i kai tą protestą.
palaikyti tvarką mieste, kuo
Vyriausybės Įsakymu su
valdyba turės susirinkimą Ry
eiti.
manifestą
į
Meksikos
gyven
met Carranza su savo kariuo
areštuotas soči jai istų federaci
me gegužėj 14.
tojus.
Pareiškia,
kad
jis
prisi
mene apleis miestą.
jos Seine departamente lyde
SOCIJALISTAI PAKĖLĖ
dedąs
prie
revoliucijos
Sonora,
Paskirta
komisija.
;
ris
Ernest
Ijoriot.
Jis
'kaltina
Nereikia manyti, kav I ••
" Valstijoje \v mgrnn, buk jis
PASIAUBA.
Iš tautų sąjmitfcfls raštinės mos suokalbiavinie prieš vi
tu daroma be Carranzos žinios. tuo keliu mėgina atsiekti pre
kovo 17 buvo pasiųsta tokia te dujinę šalies apdraudą, turin
(Ii jei taip. tai išeina tas, kad
zidento vietą. Žuvo aštuoni vaikai.
legrama Maskvon:
čią sąryšių su streiku ant ge
Carranza vienaip kalba, kitaip
Sakosi jis esąs Meksikos pi
" T a u t ų sąjungos vykinan ležinkelių.
siderėjo pasilikti toje vieb
70,000 UKRAINŲ EINA
veikia.
Milanas,
Italija,
geg.
8.
—
lietis ir kaipo toksai pasid uo čioji (pildomoji) valdyba buvo
V.M'ausybė jau ima galvoti
kur ji buvo apsistojusi.
ANT KIJEVO.
Apsistato kareiviais.
das konstitucijonalei Sonoros pakviesta pasiusti komisijąIJu apie naeijonalizaviiiuj geležin- San Severo, nedidis katedraiiDabar kuomet lenkai su
sijon. Tą komisiją paskyrė su kolių. Tani tikslui rengiama nis miestelis, arti žinomo mie
Kuomet Carranzos kariuo valdžiai.
Petlura už dabartinę padėtį (.rainais pakilo prieš bolševiku
Obregon savo kariuomenę tikslu keliauti Rusijon ir tenai konferencija. Prisieis daug pa sto Toggia, šiandie apsisiau
menė kuone visur pereina rekaltina talkininkus.
prie lenkų ir ukraiuų prisidėjo
žvmiu
reformų tęs gedulvbės rūbais.
voliucįjon ir kuomet visais šo-' taippat pavedęs Sonoros val- bepartiviai ištirti šalies pa sidarbuoti
ir ta brigada, katra tuo jaus
Kuomet
mokyklos
salėje
iš
dėtį.
klausimais.
nais revoliueijonieriai pažan- dilios žinybom
Berlynas, geg. 7.—Pkrainos puolėsi pirmyn.
kilmingai buvo dalinamos mo
giuoja, yra dalia kariuomenės,
Pareikalauta pilnos laisvės.
kyklos vaikams dovanos, gau valdžia, kurios galva skaitosi
Lenkai turės pasitraukti.
MUSTAPHA KEMAL IŠ
TURKŲ
ATSTOVYBĖ
PA
katra pasirodo jam ištikima.
" T a u t ų sąjungos sekretarija soei jai istų Įpuolė vidun <n Petlura, turi čia savo atstovą.
RYŽIUJE.
Tą ištikimą kariuomenę Ca RINKTAS PREZIDENTU. jatas yra įgaliotas paklausti
Ukrainos valdžios atstovas
tikslu nuplėšti įšskleistą šalies Tasai atstovas tvirtina, kad
rranza šiandie sutraukia so>sovietų valdžios, ar ji sutinka
sako, kad lenkai gelbėsią ukraivėliavą.
*
bolševikai
Ukrainoj
atras
sau
Paryžius,
geg.
7.
—
Čia
at
Nacijonalistų susirinkimo
tinėn ir mano už jos pasislėpti.
tą komisiją liuosai įsileisti Ru
nams paliuosuoti nuo bolševiku
keliavo
Turkijos
sultano
val
tik
kapus.
Štai
jo
žodžiai:
Salėje
pakilo
pasiauba.
atsiliepimas.
Žinovai tvirtina, kad Carran
sijon; ar sutinka komisijai
visą žemę. Xr bolševikai dau
džios
taikos
atstovybė,
kuriai
Pasekmėje
atrasta
aštuonių
Septynios
dešimtys
tūkstan
za su ta kariuomene išeis i so
duoti visišką laisvę daryti kur
giau tuo keliu jau nebegryšią
bus
induota
taikos
sutartis.
sumintu
vaikų
lavonai.
čių
ukrainų
kareivių,
kuriems
Angora, geg 4 (suvėlinta). patinkama savo tyrinėjimus;
stinės apylinkes, kuomet pa
atgal Ukrainon. Sako jis, jei
vadovauja gen. Petlura, su pa jie norėsią gryžti, tai jiems
sidarys karšta, ir mėgins gin —Čia susirinkęs turkų nacijo- ar sutinka apdrausti komisijai
reina lenkų, lygiai dalies pran- prisieisią veikti iš šiaurių šono,
ties. Bet jo spėkos bus rJerma- nalistų seimas (parlamentas) ir jos susisiekimams su užrueuzų ir anglą, pakilo liuosuoti kadi r per Kauno tvirtovę ar ki
provizijonalės turkų nacijona bežiais pilną nepaliečiamybę.
žos tą padaryti.
, By G E N E BYRNES
savo šalį nuo bolševikų. Ukrai tokiais keliais (Matyt, Ukrai
listų valdžios prezidentu išrin
"Komisija
pradės
savo
dar
Mėgino stoti tarybosna.
na senai butų buvus laisva, jei nos atstovas labjaus yra ignoko Mustaplia Kernai paša. Iš
bą taip greitai, kaip greitai seį
talkininkai nebūtų padarę poli- rantas, kaip tamsuolis, jei jis
IŠ EI Paso pranešama, jog 124 atstovų už Kernai balsavo vietų valdžia sutiks su čia pa
tikinių klaidų, paremdami be nepareiškia, kur yra Kaunas ir
Carranza prieš pat paskelbimą 110.
minėtais reikalavimais.''
viltį rusų monareliistiĮ troški kam tas miestas priguli).
Pirmuoju vice-prezidentu iš
savo manifesto mėgino kaipBet į tą paklausimą negauta
mą.
nors taikinties su revoliueijo rinktas Jalą Lud Dnarif bey, oficijalio atsakymo. Tad dar
Lenkų kariuomenės veikimas
Ukraina
nusprendė
but
lais
buvęs
pirmininkas
Konstanti
nieriai s.
kartą klausiama bolševikų val
Ukrainoj liaudies sutiktas su
va
ir
nepriklausoma
viešpati
nopolio
parlamente.
Antruoju
džia.
Jis tuo tikslu turėjo ilgą
ja nei Kusi jai, nei Lenkijai, nei didžui nepasitikėjimu. Įveikus
vice-prezidentu—Chaiabi
Ubkonferenciją su opozicijos ly
tad bolševikus lenkai turės iš
kitai
kokiai
šaliai.
dul
Hali
m
Effendi,
M*flai
ordeNAUJA KAMPANIJA A I R L
deriu Robles Dominguez. Ža
Lenkai su ukrainais šiandie ten pasitraukti, sakė atstovas,
no
vadas.
dėjo jis pripažinti kaikuriuos
JOS KLAUSIME.
pažangi uoja visu Ukrainos nes jei jie to nenorėtų padary
Po
rinkimų
naujai
išrinkta
revoliucionierių reikalavimus
ti, jiems išeitų blogiau. Ukrai-'
frontu.
Bolševikai
niekur
stip
ir pačiam tolesniai pasilikti valdžia bendrai su seimu pa
Washington, geg. 7. — Kom
riai neatsilaiko, nes, imant nos liaudis įveikė Denikino ar
skelbė į turkus gyventojus tokį gresan paduota
"soste".
rezoliucija,
abelnai, jie jau netekę savo mijas, iveikė hol ševikus. Tas
kad prezidentas Wilsonas Bal
Bet tasai žygis nepavyko. atsiliepimą:
stiprumo. Daug bolševikų pai pat butų atlikta ir su lenkais.
"Mes, jūsų išrinkti atstovai, tuose Rūmuose Anglijos am
Revoliueijonieriai nenori tu
mama nelaisvėn.
Dievo
ir
pranašo
vardu
prisie
basadoriaus
Sir
Geddes
nepri
rėti su juo kompromiso.
,
VOKIETIJA NETURINTI
Sulaužytas raudonųjų frontas.
kiame, jog mes nesam sukilė imtų kaipo Airijos atstovo,
Nenori Vilios patarnavimo.
PINIGŲ.
Taip vadinamoji Galįeijos
liai prieš sultaną kalifą ir pa bet tik vienos Anglijos. Airi
brigada sulaužė bolševikų fron
Paskelbta, kad Sonoros re sakome, jog mes sukilėliais va jos atstovas turėtų but priim
Paryžius, geg. 8. — Čia Vo
to centrą. Ta brigada kituomet
voliueijonieriai griežtai atsisa dinami tik su tuo tikslu, kad tas prezidento atskiriai. Tas
buvo perėjusi Denikino pusėn, kietijos atstovas Mayer pra
ko priimti kokį nors žinomo sudrumsti viešąją opiniją.
atstovas yra P . McCarton.
kuomet pastarasis buvo įsiga nešė premjerui Millerand, jog
plėšiką rado Vilios patarnavi
" J e i jųs norite apsaugoti
Vokietija pageidaujanti, kad
. . Priešininkas oficijaliai pa
lėjęs Ukrainoj ir kuomet Petmą šitoje revoliucijoje. Taip savo šalį nuo likimo Indijos ir
luros spėkos buvo įveiktos tų talkininkai nustatytų jai pas
pat nenori su juo tuo tikslu Egi pto.net i k ėki te melagystėms skelbė, jog jis nepakils prieš
pačių lenkų, bolševikų ir deni- tovią atlyginimo sumą. Bet
stoti konferencijom
skleidžiamoms anglų agentų. mus, kuomet mes busime susi
Vokietija mokėti negreit ga>
kinieeių.
Revoliueijonieriai
tvirtina, Neklausykite patarimų visų tų, jungę.
ftfttRNATIONAl CARTOON CO H. Y.
lės. Nes nėra žinoma, kiek bu:s
Lffi**
kad dabartinė kampanija prieš katrie mėgina pulties pirieš apPerėjusi Denikino pusėn bri surinkta mokesčių.
'' Dievo prakeiksmas kris aut
Carranza yra paremta aug&to- ginėjus Smirna, Adana, Ma- tų, katrie gelbės priešininkui.
gada buvo kuogeriausiai iš
NEKU0MET TAIP NĖRA.
mis idėjomis, bet ne kokiais rash ir Urfa, kurie lieja savp Dievas laimins tuos, katrie korengta ir visakuom aprūpinta.
piktai< darbais. Tuo tarpu Vi kraują už tauto? garbę ir įsiti-ivos už sultaną kalifą ir už tau— Taip aš esu italas. Bet nekuomet nesu nieko girdėjęs apie Kuomet Denikinas buvo įveik PIRKITE KARĖS TAUPY
makaronus.
lią toli labai atsilikęs nuo tų kinimus.
tas, brigada nuo bolševikų iš- MO ŽENKLELIUS (W.S.&).
tos laisve. , ;
< i'
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Lenkų Koja Nepastovėsianti
Ukrainoje
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DRAUGAS
SE

šimčiij
desetinų
ukė,
ji
gerai
vedama,
LIETUVIŲ KATALIKŲ DEEJTRAJBTIS jei
gali išleisti nors vien$ vaiką į
mokslus, šimto desetinų. gali iš
Btna kasdiena išskyrus nedėldienlus. leisti du, tris vaikus.Todel mes
PRELN'UMERATOS KAINA:
sakytume, kad nemažinti nei
CH1CAGOJ LR U t S I E N Y J E :
Metama
$«.00
nesunkinti ūkių t a r p 50 ir 100
Pusei Metą|
._...£_•.• *•&>
desetinų, arba 75 iki 150 maiį8LV. VALST.
Metams
$5-00
Pusei Metu
3.00 gų. J o s reikalingos salios kul
Prenumerata mokasi iskalno. Lai tūrai.
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
Tiktai ukė 150 margų arba
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 100 desetinų negali įsitaisyti
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo- nei garinės kuliamos mašinos,
ney Order" arba įdedant pinigus \
nei kerosininio traktoriaus lau
registruotą laišką.
kams arti, nei užveisti grynų
"Draugas" Publishing Co.
veislinių gyvulių platinimo sto
1800 W. 46th St Chicago, UI. tį, nei daryti bandymus su sėk
Telefonas McKJnley 6114
lomis taip, kad. galėtų pakilti
salyje javų derlingumas, nei
laikyti laboratorijas tyrinėjan
čias chemiškas dirvų ypatybes.
Be tų visų dalykų žemdirbį ja
netarpsta nei vienoje šalyje,
netarps nei Lietuvoje.

"DRAUGAS"

T a tikrosios Lietuvos teritori
ja per amžius nesumažėjo ir
užsiliko iki paskutinio Lietu
ir kad iki liepos 1 dienos jau' vos padalinimo 1795 metais.
galutinai butų suvestos visos
Lietuviai šiandie nereikalau
rokundos.
ja tų žemių, kurias istorijos bė
Taigi suskruskite Lietuvos gyje jie buvo užėni£, užkariau
piliečiai ir pilietės ir neapleis dami kitas tautas. Kokia iš tų
kite nė vienos progos, kad tik žemių yra apgyventa kitų tau
galima pakalbinti ir įtikinti, tų, tegul ji ir būna valdoma šių
kad daugiau bonų butų išpirk tautų, būtent ar tai Baltgudijos
ta. Darykite visų stočių pirkė ar Lenkijos ar Ukrainos. Mes
jų sąrašus, o patys komitetai turime pretenziją tiktai prie
ir įvairus darbuotojai tegul tos žemės, kuri neužginčijamai
nusitraukiafotografijas.lš visų yra lietuvių tautos nuo senovės
jų paskui bus galima Lietuvos apgyventa ir daugiau nieko
atminčiai sudaryti albumas ir nereikalaujame. Per visą laiką,
patalpinti kiekvienos stoties kuomet viešpatavo Rusijos val
bonų pirkėjai, kurie daugiau iš džia, tai yra apie 120 metų,
pirks. Smagu bus matyti šis ai Lietuva kentėjo nuo tos val
bumas ir paskui, kaipo gyvas džios; ji persekiojo mūsų kal
pavyzdis žmonių, kurie prisi bą, mūsų tikybą, mūsų kultūrą,
dėję yra prie savo tėvynės kuri dėlei tos priežasties nega
laisvės, išlaikymo. Kuri stotis lėjo pakilti. Ta Rusijos valdžia
išpirks sulyginamai daugiau, buvo beištrinusi Lietuvos var
ta stotis bus ir albume pir dą iš savo žemlapių, bet jį ne
galėjo ištrinti tautos sielos, ku
miau paminėta.
ri per visą laiką savo belaisvės
Taigi čion * turime pasiro
nenustojo ginus savo politinę
dyti. ,
nepriklausomybę. Pagaliau lai
Lietuvos Misija,
ke šio karo patįs rusai yra at
257 W. 71st St.,
sisakę nuo savo suverenių
New York, City.
teisių ant Lietuvos ir ši pradė
jo gyvuoti, kaipo nepriklauso
ma valstybė. J trumpą laiką
Lietuva pajiegė sudaryti savo
Lietuvos Valstybės Taryba,
r
kaipo reiškėją Lietuvos valios,
. "Apsisprendimo
teisė suspėjo organizuoti visą pildošiandie nėra jau vien tik pa niąją valdžios aparatą, suside
prasta frazė, l>et pamatinis dantį iš Prezidento ir Ministeveikimo principas, kuriuomi rių Kabineto, sustatė ir prave
tmr vaduotis kiekvienas poli dė savo Kon<*titueiją, išleido
tikos veikėjas, jeigu jis tik -visą eilę įstatymų dėlei Lietu
nenor nustoti savo įtakos...
vos valdymo, dėlei jos mokes
Kiekviena šalis, į šį karą
niu tvarkvmo, dėlei išrinkimo
įtraukta, tur but aptariama,
vietos savivaldybių, organų,
atsi veizdint į gyventojų nau
kurie visai yra skirtini nuo nu
dą ir reikalus*.bet ne į tat,
busiu Rusijos biurokratiškų
kokias pfetenxjjasgali turėti
įstaigų, i nėjo Į san tikins su ki
ant tos šalies kaimynės valtomis valstybėmis ir pagaliaus
atvbės. *'
sumanė ir išleido Steigiamojo
Prie kitos prrjgny: Preziden Šeinio rinkimų jtatymus*, .-to
tas \Vilsonas yra pareiškęs Seimo, kursai galutinai turės
svarbią mintį, jog nė viena tau nutarti Lietuvos valdymo for
ta negali būti iŠ rankų į rankas mą. Rinkimai tau Seiman pa
atiduodama nuo vienos Valsty skirti balandžio 14 ir 15 dieno
bės kitai, nelvginant kaip kok se, o patsai Seimas turės susi
rinkti ne vėliau gegužės 15 die
sai turtas.
nos.
(Daugiau bus)
•Vaduodaniosi šia apsispren-

Lietuvos Laisves Paskola.
*

'•""'

Paskolos Mėnuo.
Lietuvos Laisvės paskolos
bonai jau atspausdinti. Gra
žus yra bonai ant 50 dolierių,
gražesni .po viena, šimtą, o dar
gražesni po 500 dolierių.
Iki&iol visos didesnės pas
kolos stotys jau apvalinėtos.
Pakvietimai prie talkos Lietu
vos atstatymui jau visur pada
ryti, o Lietuvoje susirinkęs
Steigiamasis Seimas šiuose
laikuose jau mokės nustatyti
ten nuolatinę, ir galutiną tvar
ką.
Taigi dabar visas darnas
turėtų 'būti atliekamas jau pa
čių stočių, kad išpardavus šių
bonų tiek, kiek maždaug kiek
vienai stočiai priklauso. Šiuo
tikslu patartume, kad visose
kolonijose kas šventadienį 16,
23 ir 30 gegužės ir birželio 6,
13 ir 20 butinad butų sureng
tos prakalbos bonų pardavi
nėjimui, kad iki birželio 20
dienai jau paaiškėtų, kiek vi
sose kolonijose yra išparduota

•

•

•

Atsakymas. Žmogaus amžio
ilgybė ir paskutinės jo dienos
greitumas priklauso nuo dau
gumo gyvybės jiegų gautų gemant. Tas gyvybės jiegas žmo
nėms duoda Dievas, dėlto sa
kosi, kad nuo Dievo priklauso
žmogaus anržio ilgumas ir mir
ties greitumas.
Bet trys yra žmogaus gyvy
bės globėjai ant žemės: tėvai,
visuomenė ir pats žmogus.
Trys
globėjai gali
virsti
trimis žudytojais. Jei tėvai ne
duoda kūdikiui maisto, tai jis
miršta badu, nors butų iš Die
vo gavęs: daugiausiai jiegų, iš
tenkančių ilgiausiam gyveni
mui.

Lietuvos Atstovybes Amerikoje
Pranešimas.

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.
^

Sapnai.
Klausimas 5. Kodėl Bažny
čia taip draudžia tikėti sap
nams, nors Bv. Juozapas per
sapną kelis kartus gavo pa
tirti Dievo valią! Kiti šven
tieji taip-gi sapnuose patirda
vo gražių ir naudingų dalykų.
A. Gylienė.

5TETI

Klausimas 6. Jeigu žmogus
numiršta, tai kiti sako: " J a m
Vyru ir Motera Rūbų Kirpibuvo Dįevo žadėta mirtis."
Tuomtarpu kitas lygiai tose mo ir DesigniBg Mokykla.
Musųs iatema ir mokymo būdu JŲ*
pačiose dienose taip pat su trumpu laiku išmoksit© vl«o - ama
sirgęs nepatingi parsikviesti to.
l i e s turime didžiausius Ir geriau
gerą gydytoją ir išgija. Kar sius kirpimo, deslgmlng Ir siuvimo
skyrius, kur kiekvleuas gauna geroi
tais žmogus taip būva pilnas j praktikos
besimokindamas.
Visuose
siuvimo
skyriuose masino*
visokių ligų, kad gydytojai tu
varomos elektros jiega.
ri jį visaip supjatfstyti ir su- Kviečiame kiekvieną ateiti blie kokiuo laiku, dieną, ir ar vakarais, pa
lopinti. Po to žmogus dar il sižiūrėti
ir pasikalbėti del sąlygų.
gai gyvena. Ar negeriau butų
Patterns daromos'sulig mieros, rlstiliaus ir dydžio iš bet kurtai
sakyti, kad mirtis labiau pri sokio
madų knygos.
klauso nuo žmogaus apsržiuMASTER DESIGNING
rėjimo, negu nuo Dievo pasky
SCHOOL.
rimo
A. Gylienė.
J. F. Kasnicka, Vedėjas

>

Minėtus čionai dalykus gali
įsitaisyti dvaras. Daugelis dva
rų Lietuvoje turėjo garinių ku
liamųjų mašinų, bet dirvos ban
dymo laboratorija nebuvo gir
dėti mūsų dvaruose. Tų dvarų
buvo daug, bet žemdirbystės
Trys partijos buvo įrašiusios mokslas iš jų neplito žmonėse
programon dvarų žemės pada viena dėlto, kad dvarų vedėjai
linime bežemiams ir mažaže nejautė priedermės platinti
miams Lietuvoje. Tos partijos šviesą šalyje. Antra, mus dva
buvo: kr. demokratai, soči jai - rai nemokėdavo susišnekėti su
liaudininkai
ir
socialde mūsų žmonėmis. Tų dvarų bu
mokratai. Jo> visos drauge vo perdaug. Baudžiavos panai Dėlei Lietuvos nepriklausomy
rinkimuose į Steigiama ji Sei kinimas buvo pusėtinai aparbės pripažinimo išgavimo.
des
jų
ekonominį
pelningumą,
mą laimėjo 101 atstovą iš 112.
Tik 11 atstovų nebuvo žadėję O jų savininkai per 60 su vir
Amerikos lietuvių laikraš
šum
metų
nemokėjo
prašalinti
dalinti žemę. Todėl nėra abe
čiuose yra jau tilp^s Lietuvos
to
ekonominio
pairimo.
Tiesa,
jonės, kad žemės "dalinimas
Misijos memorandumas, kursai
Rusijos
politika
jiems
trukdė
mus tėvynėje turi Įvykti.
sausio 17 dieną buvo įteiktas
eknnominiškai
išgyti.
Mokslus išėjimieji agrono
Valstybės Sekretoriui LansinSu
imant
ir
tų
kas
nuteisi
mai gana smarkiai kritikuoja
gui.
na
dvarininkus
ir
tą
kas
juos
ta, sumanymą. Jie sako, kad
Be šio memorandumo įvai
apkaltina,
atidedant
į
šalį
no
tas padalinimas užmuš Lietu
riems Amerikos valdžios de
rą
juos
smerkti
vis-gi.
turime
vos žemdirbystę ir pasu n k >>
partamentams buvo suteikta
pripažinti,
kad
Lietuvos
dva
darbininkų gyveninių niie»įvairių ini'ormacijinių žinių
rai
nepatarnavo
Lietuvai
taip,
tuose.
apie Lietuvą, būtent apie jos
ikaip patarnauja dvarai kitoms l>ašto įsfcugas, geležinkelius,
Išrėžius visą Lietuvo?
kultūrinėms Europos šalims. bankus.
į tiek dalių kiek yra šeimy
Galima girti arba peikti tris
nų galinčių ir norinčių t'irėNorėdama prirodyti, jog su
partijas, kurios*į savo progra
ti savo ŽHinės, išeina vienai
sikūrusi Lietuvos Valstybė ne
mą įrašė dvarų padalinimą Lie
šeimynai 11 desetinų, arba 16
tik mokėjo išvyti priešus iš sa
tuvoje, bet reikia pripažinti,
ir pusė margų. Tokio didumo
vo žemės, lx>t ir įtaisyti tam
kadHą padarė praplitęs žmonė
ūkės ištenka vienai šeimynai
tikrą vidaus tvarką, Lietuvos
se
jausmas,
jog
dvarai
Liet.
išmaityti, bet javų jos užau
Atstovybė yra pristačius! Valneišpildė
to,
ką
turėjo
išpildyti.
gina, ne ką viršaus kaip reiki:*
stvl>ės Deimrtamentui laikinoNestel>ėtina,
kad
dabar
jiems
ir
patiems išmisti. Su tuo mažu
xr
*:* ••«„ dimo teise, Lietuva yra paskelT . '
rengiamas
panaikinimas.
Šian
dieną, 1918
perviršiu javų pirklyba neda
sios Lietuvos Konstitucijose busi vasario 16
wTjii_l
,nio m.,
paskuisavivaldybių
įstatymus savb nepriklausomybę.
li sustiprėti. Mažai ūkei sun die dalykai taip stovi, kad to įstatymus,
apie Lietuvos
A r turėjo ji teisę taip pada
ku užauginti duodančių didelį panaikinimo negalima sustab- įstaigas. Steigiamojo Seimo
pelną gyvuolių, nes maža ukė dinti.
rinkimų įstatymus ir žinias r y t i ! Kitais žodžiais, ar jos
Reikia tiktai, kad naikindami apie Laikinosios Vyriausybės pasiskelbimas pilnai atatinka
negali šerti gyvuolio, ypač ar
klio, nepanaudodama jo dar dvarus neužmirštume reikalą ir visų jos esamųjų svetur at tiems reikalavimams, kurie pa
ban. Visos labai pagvrinan- sudaryti užtektinai daug vietų stovybių sąstatą, kaip ir apie saulio supriatimu yra reikalin
čios ūkės išnašuina mašinos v- visiems lengvai prieinamų ir atstovus kitų Valstybių Lietu gi dėlei pasinaudojimo apsi
sprendimo.
ra brangios. Mažas žemės savi keliančių augštyn Lietuvos voje, į
žemdirbiją.
Lietuvįai pridera prie atski
ninkas negali jų įsitaisyti.
Visos tos žinios liko suteik
Didžioji Lietuva padalinta į tos Suvienytų Valstijų Valsty- ros Indų-Kuropiečių tautos ir
Prie tu grynai žemdirbišku
dalykų galėtume pridėti dar 30 apskričių. Juose kiekviena bės Departamentui prie atskiro iki šiol yra išlaikę savo ypatin
viena kultūrinį daigtą. De me turėtų būti žemės plotas memorandumo, kursai buvo gus skirtumus ir savo puikią
šimtie- desetinų ūkininkas .'le maždaug 1000 desetinų arba įteiktas kovo 2-1 dieną. Tame kalbą, vieną iš seniausiųjų vi
gali išleisti vaikų į mokslą, loiM) margą, kuris galėtų įsitai rašte buvo ginama mūsų teisė sos *Europos kalbų ir be to nuo
brangiųjų
mašinų prie nepriklausomybės paskel senų-senovės jie nuolatinai bu
nes vaikai jam pačiam reikalin syti
jas
skolinti
už
už bimo. J i s buvo tokio turinio: vo užsigyvenę prie Baltijos ju
gi prie darbo. Dešimtis de ir
apskričio
ūkinin
setinų negali duoti tiek pelno, mokestį
ros visame plote tarp Vistulos
Valstybės departamentui
kiek reikia lėšų vaikui einan kams, kuomet apsidirba pas sa
ir Dauguvos upių. Dar penkta
pareiškimas.
čiam mokslus. Lietuvos inteli ve. Toki plotai visai panėšėtų į
me amžiuje priejs Kristaus giDidysis karas yra suteikęs •mimą Herodotas aprašinėjęs
gentija visa yra arba svetim <lvarus, bet nuo jų turėtų skir
taučiais virtus arba iš ūkinin tis dviem ypatybėm: a) jie tu žmonijai saujas politines idė yra lietuvius, kaipo tautą, gy
kų kilus. J e i susidarys tokis že rėtų būti Valstybės nuosavybė, jas, kurių vyriausiuoju išreiš- venančią tuose pat plotuose,
mės padalinimas, kad ūkinin o ne privačių asmenų ir b) ap kėju buvo Prezidentas Wilso- kame jie ir šiandie gyvena.
kai nebegalės leisti vaikų į skričio jaunuomenė turėtų tei uas. Svarbiausiais šių idėjų tai
Ištisus amžius ėjo nuolatinė
mokslus tai Lietuva neteks in sę mokintis juose pagerintos yra tautų apsisprendimo teisė. kova tarp lietuvių ir jų kaimy
Viename savo pareiškime Se
teligentijos ir žlugs.
žemdirbystės.
nių tautų finų ir slavų. Trylik
natui
Prezidentas
\Vilsonas
Kai kam gali rodytis, buk
Bebandant gal pasirodytų,
tojo amžiaus pradžioj lietuvių
v
ra
pasakęs:
mes vedame prie to, kad žemės kad kiekviename apskrityje
gentis susivienija ir pradeda
dalinhųo nebūtų, bet mes tiktai reikėtų turėti dvi ar tris tokias
plėsti savo rubežius, tai nuveik
neslepiame nuo savęs blogumų, žemdirbystės mokyklas. Kitaip kys savo autonomiją ir žemę dami slavų tautas, tai atstum
kuriuos reikia kaip nors patai sakant, visoje Lietuvoje turėtų tvarkys kaip patys norės.
dami įsivyravusius kryžeivių
syti. Mųs išvadžiojimai tik tiek liktis apie 120 valdžiai priklau
J ų šalyje žemdirbystė buvo valdonus. Keturioliktame am
pasako, kad negalima visą Lie sančių dvarų su visais naujai nesulyginamai geresnė negu žiuje didysis Lietuvos Kuni
tuvos žemę naujai perrėžyti ir siais ir brangiaisiais žemės Didžioje Lietuvoje. Jie nesi gaikštis Algirdas, o taippat ir
naujai padalinti, kad kiekvie dirbimo įrankiais su praktiška duos mūsiškėms reformoms ir Keistutis, išplečia Lietuvos
neturime pykti ant jų už tatai. viešpatavimą nuo Baltijos iki
nam išeitų po 10 ar 11 deseti žemės dirbimo mokykla.
Prūsų Lietuva yra padalinta Prūsų lietuviai patys nuspręs .Juodųjų jūrių ii\ tveria galingą
nų. Lietuvoje turi pasilikti
didokas >kaičius tokių ūkių, į keturis apskričius. Bet juose kaip jie padarys su savo dva valstybę. Pamatinėmis šios val
kad jų savininkai galėtų ir pa Steigiamasis Lietuvos Seimas rais. * Didžiosios-gį Lietuvos stybės dalimis, išimtinai lietu
tys gražiai gyventi ir vaikus negali įvesti žemės reformos, dvarai jau, gali sakyti, panai vių apgyventomis, buvo žino
leisti į mokslą. Tik klausimas iš nes Prūsų Lietuva dabar visai kinti yra, nors dar to panaiki mos Žemaičių Kunigaikštija,
nėra to Seimo valdžioje.. Kada nimo teisė tebėra neišduota, Vilniaus ir Trakit palatinatai ir
kur jų gauti?
Atsakymas: tepasilieka tos. Mažoji Lietuva prisidės prie nors savininkai tebegyvena sa dalinai Naugarduko ir Pagirių
kurios dabar yra. Penkių de- didžiosios, tada Prusai pasilai- vo vietose.
arba Podlachjjos apygardos.'

Žemės Dalinimas
e.

Likimas.

190 N. STATE STREET, CHICAOO.
Kampas Lake Et, ant 4-tų lubų

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai
Ofisas S148 So. Morgan St.
Kertė 32-ro St.,
Chicago, 111.
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
da vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po p l e t
Telefonas Yards 687

«- i

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgkii otreet
CHICAGO, ILLIlfOIS
Telefoną* T arda &OM
Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto;
6 po pietų Iki 8 rak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Taip pat nežiūrint jiegų dau
gumo žmogus gali 1 mirti, jei
kitas jį nušauja, pasmaugia,
;*Ž m «• m m mm m m m m i» i
automobiliu ai- kita mašina už
muša. Tais ir panašiais atve
Dievą dar neteisinjais žmogaus gyvybę sutrum tiname
giaus.
pina visuomenė.
Tiesos yra tiek, kad niekas
Dažniausiai )pats žmogus ša
negali gyventi ilgiau negu Die
vo gyvybę ( suniažinn: vienas vas skyrė. Bert tiesa yra taip
girtaudamas, kitas paleistu gi, kad beveik visi žmonės
vaudamas, trečia* kitokiais miršta ankščiau negu Dievo
budais sau kenkdamas. Daž skirta.
niausiai, pergreit sunaikiname
Sakau "ankščiau negu Diesavo gyvybės jiegas upsileidi
L vo',' skirta*.;bet nesakau "auk-^
m u ir neprotingumu.
ščiau negu Dievas mintijo."
Labai tetas atsitikimas, kad Dievas žino kiek katras žmožmogus išgyventu taip ilgai. I gus nereikalingai išbarsto sa~
kaip ilgai Dievas .jam skyręs., v o -jįeKU) į ^ i e k t a y įgbarstyBet nuėję nabašninko aplan- ; m a y ^trilmpina gyvenimą. Tokyti, mes negalime minėti jo del mirtis tankiai būva netikaltybių sutrumpinusių jo gy- keta pačiam žmogui, bet nievenimą. Darniausiai jų nei ne-; k a s nemiršta be Dievo Žinias,
žinome. Nekaltiname taip-gi
Daugelis žmonių neatskiria
nei visuomenės nei tėvų. Be- į i ) į e v o žinojimo nuo Dievo paguosdami nabašninko gimines skyrimo. Dėlto tankiai žmonės
išsitariame, kad jisai gerai su- pasako: "Dievas jam skyrė
naudojo visas jam Dievo duo- šiandien mirti,' J kur reikėjo
tas jiegas ir mirė tuo laiku, pasakyti "Dievas žinojo, kad
kada Dievas jam paskyrė.
tas žmogus šiandien m i r s . "
Šita paguodos šneka jau
Iš to nuteisiniano žmonių už
senai yra madoje. Dauguma Į pergreitą gyvybės jiegų sunaižmonių ją atkartoja; mažumai kinimą, iš neatskyrimo Dievo
težino tikrąją jos reikšmę. Ta žinojimo nuo Dievo padarymo
mandagumo melagystė kartais išėjo, kad žmonės tiki ir šne
padaro, kad mes, beteisindami ka, buk mirtį žmogui atveda
naibašninką neteisingai, apkal- neišvengiamas likimas. K.P.B.

Atsakymas. Sapnų būva tre
jopų: a) iš Dievo, b) iš pri
gimties ir c) iš velnio. Velnio
pakištieji sapnai visada būva
kenksmingi, dėlto jais reikia
netikėti. Negalima tikėti nerj^
prigimties sapnais, nes jie vi
sada būva klaidingi. Daug
daugiau negu 99% visų sapnų
būva iš prigimties; kitaip sa
kant, daugiau negu'99% nuo
šimčiai visų sapnų būva klai
dingi. Tos vienos priežasties
užtenka, kad prisilaikytume
Bažnyčios taisyklės ir netikė
tume sapnams. Bažnyčia dar ir
dėlto pataria netikėti sapnams,
kad juos kartais panaudoja
piktoji Dvasia.
Dievas t ai p-gi* kartais pra"neša žmogui ką <nors per sap
ną, bet tai būva .taip retai,
kaip reti yra stebuklai. Kada
Dievus ką nors apreiškia per
sapną, tada prideda ir savo
Dievybės ženklą, iš kurio gaJi
pažinti to snpno gerumą. Kol
yra sapnas, o nėra stebuklo,
tol nereikia tikėti sapnu. Seniau plačiau buvo rašyta apie
tai k k Drauge."

Kiekvienas namas turintis
Elektros šviesa turi turė
ti Klektrikinį Prosą.

Elektros Prosai
Ant Mažų Mokesčių
Nusipirk Elektros proga, jeigu esi kostiunierks Tomiuon\veahh lJdiapa Konipurtijos.
Su pagelba Elektros Proso prosavojimas yra lengvus Ir
darbius atliekamas daug gražiau.

Taupyk Laiką, Jiegą ir Drabužius
Nusipirk Elektros prosą šiandien ant lengvų mokesčiu
dabar gaunamas. Hidžiausias pasirinkimas visoj OMeagoi
Visi išdirbiniai dabar gaunami, šionais rasto Elektros
Prosą kuris galimas vartoti visiems dalykams.

ELECTRIC

COMMONVVEALTH EDISONAI

1

EDF:JIA1J.\1

SHOPS

Kuponai DYKAI su Kiekvienu

Pirkimų

>•

'HllItlU

šeštadieni*• t Rec-užės
8 1920 m,
»"-»

PRAUGAS

Fondo atskaitas talpins. Praei
•i*
tyje buvo tokių atsitikimų, kad
"Taupumas — vienantinis<ke
ne visi katalikų laikraščiai
lias į turtus.1'
(Tąsa).
burgb'o suvžiavime darbą tin Tautos Fondo atskaitas talpikamai atliktų, reikia sudaryti no.
Tautos Fondas ir Raudonasis
stiprų Federacijos Tarybos
Kryžius.
$4,000.00 Lietuvon.
centrą, kuris dažniau sueida
R a r o t a i nurodo butinę rei mas galėtų nuosekliau ir nau
Nutarta pasiųsti Vyskupo
dingiau
veikti.
kalą Tautos Fondo ir L. R.
Nedaro skirtumo kiek uždirbį, $35, 50, 100 ar daugiau savaitei tas nieko nereiškia, įeigu neturėsi susitaupęs
Karevičiaus vardu $4,000.00
Kryž. Rėmėju Draugijos veiki
nekuria sumą piningų, prisiėjus lįgai, bedarbei ir aprūpinimu savo senatvės* Taupyk!
K. Česmilis pataria šaukti krikščioniškai akcijai Lietuvo
mą daugiau subendrinti. Ame seimą, kuris į visą Amerikos je ir tuojau apie tai pranešti
rikos lietuviams katalikams ge lietuvių katalikų veikimą įneš laišku Žemaičių vyskupui.
Bus tavo didžiausių draugu senatvei ant kurio galima visuomet pasitikėt.
riausia ir patogiausia butų sa tų daugiau gyvumo ir dvasios.
(Pabaiga bus.)
Nekuomet Amerikos historiįoj uždarbiais nebuvo t a i p dideli kaip dabar.
vo politikos, pašelpos ir kultū
Kun. Kemėšis sako, kad sei
Ar tu taupai savo uždarbi?
Užsitarnausi pagarbą savo milimųju
ros darbą varyti, lietuvių ka mas nieko naujo nesutvers, bet AM. L. R. K. F. SEKRETOJeigu ne, tai pradek šiandiena, o busi laimingas.
Mokame 3 nuošimti ant taupumų.
talikiškoms organizaeijoms la reikia laikyti Federacijos Ta
RIJATO NAUJAS
biau susieentralizavus. Kiek rybos Valdybos savaitinius su
DU BANKAI
ANTRAŠAS.
vienai organizacijai plaukiant sirinkimus, j kuriuos pakviesti
savo vaga, kila bereikalingos svietiškais veikėjus tos apylin
Federacijos
Sekretorijatas
lenktynės, kurios varomos tos kės, kurioje tokie susirinkimai jau persikėlė iš Detroit, Mich. į
pačios pakraipos orgmiizacijų atsibuna.
Brooklyn!ą, N. Y. Visais Fede
netiek gali naudos sukelti, kiek
Nutarta: paskirtu laiku ir,, racijos, jos skyrių, o. taip-gi
darbui
nuostolių
padaryti. paskirtoje vietoje laikyti kas Federacijos Tarybos reikalais
Kun. F . Kemėšis, L. Šimutis, savaitę Federacijos Tarybos meldžiame dabar kreiptis šiuo
"Baltas Kampinis Namas" •
Avondale
kun. J . Petraitis, kun. K. Ur Valdybos savaitinius susirinki- antrašu: A. L. R. K. Federaci
bonavičius ir kiti pilnai sutin mus, į kuriuos kviesti ir katali ja, 222 South 9th S t , BrookMILWAUKEE AVE. & DIVISION STREET
MILWAUKEE IR CENTRAL PARK AVENUES
ka, kad Tautos Fondo ir L. R. kų veikėjus iš apylinkės.
lyn, N. Y.
Kryžiaus Rėmėjų Draugijos
Federacijos
Sekretorijatas
Federacijos Tarybos Valdy
veikimo koordinavimas vra bu- bos savaitinių susirinkimų nu inkurtas naujame S. IJ. R. Iv.
tinai reikalingas. Suvažiavi tarimus sekretorius skelbs Am. name, kuriame bus taip-gi
AMERIKOS LIETUVIŲ
mas vra biUinai reikalingas. spaudoje.
S.
L.
R.
K.
A.
ir
Tautos
Fondo
,
Suvažiavimas pataria Tautos
Rezoliucijas ir nutarimus pa raštinės. Visų Amerikos lietu
Fondo ir L. R. K. R. I), valdy siųsti federacijos pirmininkui, vių katalikų didesnių organiza Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
boms susitarti ir iki tų organi jei jis tuose susirinkimuose cijų centrams po viena pastoge nografijos,
typewriting. pirklybos tei
sių,
Suv.
Valst.
istorijos, abelnos isto
zacijų seimų varyti darbą kaip neturės progos dalyvauti.
apsigyvenus, susidarys galin rijos, geografijos,
politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės.
galima bendriau. Prie to iš
gas
Amerikos
lietuvių
.katalikų
l'žgirta vienbalsiai Federa
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
reikšta pageidavimas, kad Tau- cijos
Sekretorijato
raštinę centras, kuris nuosekliau ir 4 valandos po pietų; vakarais nuo 6
-tos Fondas pavarytų smarkes įsteigti kaip galima greičiau tinkamiau galės mūsų išeivijos iki 10 vai.
ir lietuvių tautos reikalais ru- 3106 So. Halsted St., Chicago.
ne agitaciją aukų rinkimo rei Brooklyn'e. N. Y.
\
pinties.
kalu. Iš Lietuvos nuo Įvairių
Kunigu suvažiavimas Buffalo,
krikščioniškų organizacijų gau
Jonas E. Karosas,
N. Y. ir Federacija.
Dr. 0. VATrUSH, 0. D.
nama dabar daug prašymų pi
Fed. Sekr.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Kai-kurie o-jų valdybų suva
nigų politikos, kultūros ir šel
Palengvins visų aklų
tempimą k a s y r a
žiavimo
nariai
kelia
klausimą,
pimo reikalams, o Tautos Fon
NAUJAS ADRESAS LIETU
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, nerde pinigų randasi visai mažai ar kunigų suvažiavimas įvykęs VIŲ BIURO P R I E AMERI
votumą, skaudančius
Buffalo,
N.
Y.,
nepažemino
Fe
Ir užsidegusius karščiu aklų kreivos akys,
ir tokiu būdu nesiranda ganėti
KOS RAUDONOJO
katerakto, nemleglo; netikras akis indedam.
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
no ištekliaus paremti krikščio deracijos Tarybos autoriteto,
KRYŽIAUS.
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
nišką akciją sietuvoje. Suva be jokios Federacijos Tarybos
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. N#žiavimas klausia kun. dek. .Mi žinios svarstydamas tautinės
Lietuvių Biuras, prie Ameri dėliomis nuo 10 lkl 1 vai. po pietų.
rono ar jis neapsiimtų važinėti reikšmės klausimus. Paaiškė kos Raudonojo Kryžiaus, pir 1553 W. 47th S t ir Ashland Av.
/
Telefonas Drovsr 9660.
su prakalbomis Tautos Fondo jus, kad lietuvių kunigų suva miau buvęs po sekančiu adre
naudtii. Kun. Mironas apsiima žiavimas But'talo, N. Y., savo su: 124 East 28th Street, New
ir Tautos Fondo valdybai pa nutarimus ir sprendimus darė York City, persikėlė į Savo
Federacijos
Dr. L L MAKARAS
liekama tuo reikalu susitarti prisilaikydamas
nuolatinę vieta gegužio 1 d., Lietuvis
Gydytoja* Ir Chirurgas
su kun. dek. Mironu. Aukos pradų, daugiau jokių klausimų 1920 m.
Roselaade: lfcMM 6*. Mlchlgaa Ar*.
TelrfecuM Pallman 341 Ir P s l l i s j ą »1M
Tautos Fondui kun. dek. Miro tuo reikalu nekelta.
Biuras ves darbą po senovei, ChicagoJ: 4515 So. W o o i 8tr.
no prakalbose bus renkamos
Lietuvių kolegija Romoje. duos patarimus ir patarnavi Tik Ketvargo rakake nuo 5i30 lkl 7:00
Telefonai Tardo 7S1.
krikščioniškos kultūros reika
Kun. K. Urbonavičius skaito mus veltui visiems lietuviams,
lams Lietuvoje: mokykloms,
laiškus Lietuvos Valstybės at kurie kreipsis prie jo ypatišprieglaudoms, sulenkintų lietu
stovo Komoje kun. Narjausko, kai ar laiškais.
vių Vilniaus gubernijoje atlenBiuras parodė savo vertę,
kuris nuro(io būtiną reikalą
Dr. M. T. STRIKOL'IS "
kinimui ir apskritai krikščio
LIETI'VIS
steigti Romoje lietuvių kolegi pagelbėdamas šimtams lietuvių
niškos akcijos reikalams.
Gydytojas Ir Chirurgas
*
ją. 3-jų valdybų suvažiavimas po vis$ šalį. Informacija ir paOfisas: 1757 W. 47(h St..
Suderinti kai-kuriuos kįlan- tokios kolegijos naudą pripa gelba suteikiama kaip galima
(47 ir \Vood gat.)
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų,
čius klausimus išrinkta rezo žįsta ir pritaria nuosavio namo parsitraukt gimines iš Lietu 6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis
9 iki 12 rytais.
liucijų komisija iš kun. Jakai kolegijai pirkimui.
Tautos vos, kaip išgaut pasportus,
Tol. Boulcvard 160
čio, kun. Urbonavičiaus, L. Ši Fondas dabar tiesioginiai rem kaip pervest žemę Lietuvoje,
Ros. 2914 W. 43rd Street.
Tol. MeKJnley 268
mučio, kun. Kemėšio, K. Česnu- damas krikščionišką akciją Lie kaip išpildyti legalius doku
lio ir kun. J. Petraičio.
. » « » < » » » » » » » » » » • |
tuvoje, neturi liekamų lėšų Ro mentus, kad nereikėtų nereika
8 —
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JOSEPH
C
W0L0N
lingai
važiuot
į
Lietuva
del
jų
Telephone: Yards 6492
Federacijos vidujiniai reikalai mos lietuvių kolegijai paremti,
Jetuvis Advokatas
išpildymų,
ir.
tt.
Biuras
ves
ta
Kuri. J a k a i t i s nurodo, kad bet atvažiavus kolegijos reika
* • S O . XiA HAT.TiK B T R E B 7 I
darb$ savo naujuose namuose.
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
Federacijos Tarybos valdybos lais į Ameriką kun. Narjauskui
LIETUVIS FOTOGRAFAS
1
fakarais 9911 W 11-nd Street
Reikale
tik
reikia
parašyt
ar
kitam
kuriam
veikėjui,
Fe
buvo labai mažai nuveikta nuo
3130 S. Halsted St., Chicago, 111.
Tel. R o c k w « l l < 9 9 9
laišką
lietuviškai
ir
gausi
grei
deracija,
Tautos
Fondas
ir
ki
Federacijos Tarybos suvažia
CHICAGO, IliL,
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos
«neatideliodami pasidarykite daugiaus arba
tą
ir
teisingą
atsakymą.
tos
Amerikos
lietuvių
katali
vimo Fittsburgh'e. Sekreto
didelius. Mes perimame senus padarome
Turiu patyrimą
kiškos
įsitaigos
pagelbės
jiems
didelius. Sudedam ant vieno iš keliu skir
Biuras kasdien susineša su
riaus beveik nebuvo talpinama
moterių ligose; rū
tingų.
S. D. LACHAWICZ
pestingai \ prižiū
jokių žinių apie Federacijos kolegijos reikalams aukų pa Raudonojo Kryžiaus vyriausią
Lietuvys Grabortus patarnauju, laido
Traukiame paveikslus namuose, prie 5j
tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
riu ligonę ir kūdi
Bažnyčios,
sueigose, veselijose, , grupes,
veikimą laikraščiuose. Pralei rinkti. Suvažiavimas taip-gį ja kvatera, \Yashingtone, kuri
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti
kį
laike
ligos.
pavienius
ir
tt. Darba atliekame kuogesta labai svarbus mūsų tautos pareiškia tvirtai, kad lietuvių turi geriausius santikius netik,
2314 W. 23 PI. Chicago, UI.
riausia.
Phone D r o v e r 6 3 6 9
kolegijos
namas
butų
užrašytas
TeL
Oanal
l
i
e
t
.
su
įvairiomis
valdžios
įstaigo
reikalai be jokio pažymėjimo.
S255 So. Halsted St.,
Chicago, 111.
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tik
Lietuvos
episkopatui.
mis,
bet
ir
užlaiko
atstovus
Eu
Maža Federacijos Tarybos vei
ropoje (Lietuvoje, Raudonojo
kime dvasios ir agitacijos.
Tautos Fondo Atskaitos.
S^
J . Karosas pažymi, kad Fe
3-jų valdybų suvažiavimas Kryžiau darbininkai veikia
DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE p,HIGA60JE
deracijos
Tarybos
veikime suranda būtinai
reikalinga Kaune).
Ypatingai Biuras gali suteik
trukdė pačios Tarybos Valdy Tautos Fondo atskaitas garsin
bos narių nesutarimas ir išsi ti spaudoje kas mėnuo. Tautos ti pagelbą War Risk Insurance
sklaidymas. Norint, kad Fede- Fondo sekretorius sutinka tą klausimais j karės nenuojieguracijos Taryba užbrėžtą Pitts-1 padaryti, jei laikraščiai Tautos mo pensijose, ukėsystės ir naturalizavimo klausimais, val• stiškos tarnystės ir įstatymdavystės dalykais, ir taip toliau.
Rašant Raudonajam Kry Smetonos gerai pritaikinti akiniai
r :PIARL QUBBN KONCBRTINA
palengvinimu del Jūsų akių.
Perkant visus savo RAKAN
žiui, nereikia siųsti nė pini bus
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru
NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0
gų, nė krasos ženklelių.
DUS, PEČIUS, KARPETUS,
Vą., kuomet skadtai ar siuvi ar l a 
Adresuokite taip: American šai, tai tuomet yra ženklas, kad
Mūsų krautuvė-—viena iš didžiausių Cbicagoje
PIANUS, VICTOROLAS, SIU
reikia Jums akinių. Mano 15 metų
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Red Cross, Lithuanian Sec- patyrimas priduos Jums geriausia
VAMAS MAŠINAS ir *t.t. pas
Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
tion, 1107 Broadway, New patarnavimą už prieinamą, kaina
net taip žemai net iki $3.00.
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubiYork City.
,
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
JOHN SMETANA
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirAkių
Specijalistas
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
1551 — 53 W, Chicago Ave.
•••
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
1801 S. Ashland Av. Chicago
Telefonas Pullman f t
arti Ashland Ave.
muzikališkus instrumentus atsakančiai
Egzaminas suteikiamas dykai.
DR.
W.
A.
MAJ0R
Kampas 18-tos gatves.
Cash ar ant Išmokesščiu.
GYDYTOJAS IR

SVARBUS KATALIKU NUTARIMAI,

/

KAS TAUPINA - TAS TURTINGAS!
\

-

•

PINIGAI SUTAUPINTI DABAR

North-Western Trust
& Savings Bank

Second North-Western
State Bank

TURTAS $ 1 8 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0

OKYKLA

SlVAKARA-atnešk

.

savo taupinimus į šią stiprią
Valstijinę Banką. Jų atsar
gus vedimas užtikrina Jums
tikrą apsaugą.
Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas
dalis pasaulio. Sifkartes par
duodamos ant visų linijų.

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street

Perviršius suvirs $6,000,000.00

P. CONRAD

AKUŠERKA
A. SHDSHO

SERGĖKITE SAVO AKIS,

Taupykite Piningus:

P. KVORKA & SONS

r

SWPtXX UNIVIRSAL

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

CHIRURGAS
Ofisas 1171t Mtehlfan Are.
•dynofl S:tt iki 9 iiryto — 1 lkl
t po platu — 1:10 lkl t:M vakar*.
Nedėliomis nuo 19 lkl 11 išryto

I

S-čtos lubos virš Platt'o aptlekos.
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18
Tėmykite į mano parašą.
Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9
ral. vakare. Panedėliala, Seredo
mis ir Petnyčiomis.

Steponas P. Kazlawskt

4632 So. ASHLAND AVE.,

CHICAGO, ILL,

Telefonas: DROVER 7309

i
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NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS
Su šiuomi pra
nešu savo visiems
pažįstamėms kad
aš užsidėjau ofisą
namu pardavinė
jimo ir Farmu.
Taipgi skolinu pi
ningus ant namu
ir farmu už maža
nuošimti ir apsau
gojų namus ra
kandus ir automobilius nuo ugnies
geriausiose kompanijose. Aš turiu
ant pardavimo daug namu naujų
ir senu brangiu ir pygių mūriniu
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražių
farmu ant pardavimo ir ant randos
su gyvuliais ir su visais įtaisimais
kas tik yra reikalinga prie gyve
nimo. Tos farnios yra Valstijose
Wiseonsin ir Miehigan. Todėl ne
praleiskite tos geros progos kad
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
te j mano ofiso ir galėsite gauti di
desnes informacijos apie namus ir
farmas.

BROUO MALDA.

didžiame Chicagos mieste tūlų pavakarį dvi gailestingi
seseri ramiai skubinosi pas ligonį viena apituščia gatve. Maža
mergaitė, stovėdama ant prieaugės laiptų prie vieno gana tur
tingo namo, žiurėjo į jiedvi einančias artyn. Seserys praėjo
liepatėmijusios jų. Mergaitė ėmė vytiesi ir pribėgusi arti ji
prabilo patylomis:
"Brangios poniutės, mes nesame katalikai, bet tėvukas la
bai serga, mes bijome, kad nemirtų, arnemelstumėte Dievo,
kad J i s mums tėtę sulaikytų nuo m i r t i e s ! "
t;
K a m e yra j i s ? " paklausė sesuo.
"Mes gyvename tenai," sakė mergaitė, rodydama į savo
namus. " B e t tėtušis baisiai neužkenčia katalikų, jis gali išgązdinti jus savo pasielgimu. Priegtam jis rustintųsi ant ma
nęs, jei manytų, kad tai aš pakviečiau jumis. Taip sau kada
užeikite netikėtai visai nuduodamos buk nežinote apie jo ligą."
Seserys nusišypsojo ir nuėjo savo keliu.
Savo reikalų atlikus, grįžtant joms namo vyresniajai sese
riai atėjo mintis, ji tarė savo draugei:
•"Čia yra išganymo reikalinga dusia! Vardan mūsų Viešpaties, pasistengkiva. Aplankysiva tos mergaitės tėvą* Jau
čiu savyje kokių tai jiegų verčiančių mane užeiti pas jį."
GEORGE PETKUS.
" I r man taip rodosi," atsakė antroji. "Pasimelskiva, kad
Real Estate. Loans. & Fire pasisektų padaryti naudos jo dusiai."
Tykiai jiedvi ėjo ir netrukus jau buvo ties ligonio namais.
Insurance, Foreign Exchange
Inėjusios prieangiu spustelėjo varpelį. Negavo jokio užkvietiand Steam Ship Tickets.
mo. Palaukusios tūla laikų švelniai subrazdino į kambario
3402 S. Halsted St. Chicago. duris.
Tel. Yards 5379
" I n e i k , " pasigirdo vyriškas balsas.
IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Jiedvi inėjo. Gale patogaus miegamojo kambario išvydo
besėdintį gana patogų vyrų ir beskaitant] laikraštį. Žmogus
dikčiai buvo nukamuotas džiovos. J o išblyškęs veidas pasi
darė pilnas pragariškos rūstybės. Kiek turėjo jiegos, tiek kei
FDW VOUH STOMjOre *&**•
kė kuobaisiausiais žodžiais.
P o Taigi ui neužmiršk, kad geriau
" K o jus čia norite," šaukė jis. "Šalin iš mano namų!
sias vaistas t a v o skilviui yra EATO<
NIC.
P r a š a l i n a visus n e a m a g u m u Man ne reik čia j ū s ų ! "
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
" A t s i p r a š a u , " prabilo vyresnioji sesuo. "Mudvi lanky
kia p a m ė g i n t i viena.
Parduodama
dami ligonius išgirdova apie jūsų ligą. Mintijova, kad drau
pa* visus a p t l e s o r i a s .
giškas aplankymas suramins jus. Ilga liga žmogų taip veik
ATYDA BARGENU IEŠKO- lų kaip tamistą labai prispaudžia, gi svečio apsilankymas sureikia tūlų sustiprinimų dvasiai. Tos minties skatinamos štai ir
TOJAMS.
užėjova aplankytų."
P a m a t y k s e k a n č i u s n a m u s pirm pir
kimo kito nes tie yra m u š u didžiauMandagus seseries žodžiai, jos malonus būdas, pagaliaus
sej bargenai.
neatkreipimas domos į jo nemandagų apsiėjimų išdalies numal
P a r s i d u o d a 3-ju lubų augščio m ū 
rinis n a m a s 5 pagyv. po 5 ir 6 k a m  šino ligonį. J i s susigėdo.
barius ir 2 storai su m a u d y n ė m s ir
"Gerai, jei nekalbėsita man apie jokį pragarinį tikėjimą,
elektro kampinis. L o t a s 50x1:25 ran
ne
dos n e š a $2400 į m e t u s preke $15,000 tai- aš pakęsiu jus. Žinia, jei nekaųlysite iš manęs pinigu
*
n a m a s randasi a n t Kmerald Ave. ir
kiek. Gi pranešu, jei tik prabilsita apie kokių tikybų, tai tuoj
32-ros gatves.
Aš tyčia laikau štai šį brauningą (rodo
P a r s i d u o d a 3-ju lubų a u g š č i o m ū  peršauju bematant.
rinis n a m a s , 1 storas ir 4 pagyv. po^4
ir 5 k a m b a r i u s beveik naujas su e- se-serims revolverį) po pagalviu, kad turėčiau kuomi apsigin
lektro n a m a s randasi prie 3321 So. ti nuo užpuolikų. Aš esu ligonis, tatai nenoriu, kad kas mane
Morgan St. Didžiausi* b a r g e n a s ant
erzintų."
*»<**** I
Bridgeporto, preke tik $7500.00
P a r s i d u o d a pikniko daržas su visais
Be jokios baimes, net truputį nusišypsodama, sesuo, sto
i n t a i s y m a i s g a t a v a s del biznios, šita
daržą, g a l i m a nupirkti pigai nes sa- vėdama tame pačiame daikte, atsakė jam ramiai:
vinikas turi apleisti miestą.
" B u k ramus, mes nekalbėsime apie tikybą, nei-gi prašy
P a r s i d u o d a 2-ju lubų a u g š č i o m ū 
Mudvi noriva prašalinti ilgą ligos nuobodį korinis n a m a s 2 pagyv. po 6 k a m b a  sime pinigų.
rius n a m a s yra geroj t v a r k o j tai yra kiuo nors mandagiu pašnekėsiu.
Mes patyrėme, kad ligoniai
labai didelis bargenas p r e k e tik $2,500.00 į m o k ė t i $500.00 likusiJs kaip labiau mėgsta ką nors gauti nuo gerų svečių, ne kaip saviškių
renda.
nors ir puošniausius daiktus. Mųsų sesuo virėja labai pataiko
Parsiduoda 2-ju lubų a u g š č i o m ū 
Kurių nors dieną užeidamos atrinis n a m a s 2 pagyv. 5 ir 6 k a m b a r e j gaminti gardžius drebučius.
su m a u d y n ė m s beveik n a u j a s randasi nešiva jums gardaus kisieliaus, jei tik neatsisakysite para.
ant Bridgeporto P r e k e $6800.00.
Taip m e s
parduodam
f a r m a s ir gauti."
m a i n o m ant miesto n a m u , m ū s ų far
" J e i gvarantuosite, kad neužnuodinsite m a n e , " suniurnė
m a s randasi Wisconsion
Valstijoj
120 myliu nuo Chicagos, del plates jo ligonis.
niu paaiškinimu kreipkitės p a s
Vėl nusišypsojo sesuo, ar nusijuokė maloiiiu -juoku. Tas
MILDA REAL ESTATE CO. juokas turbūt užkrėtė ligonį, nes ir ant jojo suniurusio veido
nutūpė ramaus šypsojimosi spindulys.
751 W. 3fst St.
" Berods," tęsė sesuo, "mudvi per ilgai jus varginava. Ma
lonėki mudviem atleisti. Mudvi esava iš vienuolyno nuo Ketnriasdešimt-devintos gatvės. Jei reikalautumėte mudviejų pir
t
miau, kaip nekviestos užeisiva, tai tik praneškite mums. Mudvi
linksmai jus aplankysiva. Šiuomi su Dievu. Aš tikiu, kad jus
P e r k ė l ė .savo ofisą p o nu m.
4729 S. Ashland Avenue veikiai pagysite."
Sesuo atsisveikindama padavė rankų ligoniui, gi su malo
Kur g y d o ligas vyrų moterių ir j
niu užuojautos nusišypsojimu atsigrįžo išeiti.
J vaikų.
Prie durų sutiko ligonio žmonų, kuri didžiausiame nusi
Valandos ni»o 10 iki 12 išryto; nuo
2 iki 5 po pietų; n u o 7 iki 8:30
stebėjime pasitraukė nuo angos.
vakare. N e d ė l i o m i s 10 iki 1.
"Mes keletu žodžių draugiškai pasikalbėjome su ponu
T e l e f o n a s Dreael 2880
T — , " tarė sesuo. "Sužinojus, kad tamistos vyras serga, ma
K—
lonu mums. buvo jį aplankyti. J u s žinote, kad tarp mūsų vie
nuolinių pareigų yra lankyti ligonius."
" U ž t i k r a , " dejavo moteriškė, " n ė nežinojau, kad kas čia
Negirdėta proga gauti gražu butų. Mes ne dažnai tepaliekame mano vyrų vieną."
" T a t a i , ? tarė sesuo. "Apgailestauju, kad kiek ligonj
dviem pagyvenimais mūrinį namą
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir suerzinova, bet dabar jis žino, kad mudvi atėjova aplankyti ji
mos klesos knygynos ir Cigarų su geriausiais norais. Mes namie pasimelsime ufcjį kasdieną,
krautuvė. Namuose* naujausi įtai prašydamos umo palengvinimo *>ei pagijimo, idant vėl galėtų
symai, kaip va: visame name gu apie savo uždavinius triųsti. Su Dievu."
zas, geriausi elektros įvedimai,
Seserys sparčiai išėjo.
maudynes abejuose pagyvenimuo
Namo eidamos abi seseri jautė, kad čia yra gyvas reikalas
se, basementas, akmens pamatas 2 karštai pasimelsti už ligonį. Vienuolijon sugrįžusios apsakė
pėdų ir 18 eolių stora*. Griiidįs nuotikį kitoms seserims. Tuojau pasiliejo iš jų širdžių karšta
basemente eementinės. Garu šildo
gyvo tikėjimo malda prie gailestingojo Dievo, kad sustiprintų
mas visas namas. Suros naujausio
tų nelaimingą sielų.
įtaisymo 1-rnas pagyvenimų — pir
Sesuo Ksthera, lankytojų viršininkė, meldėsi už visas labmos klesos knygynes ir cigarų
krautuve kampas 47-tos ir \Vood jau. Ji'laukė dieno nuo dienos užkvietimo nuo ligonio. J i bu
gatvės Grindįs muro, durįs ir lan vo įsitikiimisi, kad ilgose nuobodžio valandose ligonis trok
gai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime šta kokios nors atmainos. Kodėl ne vienuolių aplankymą!
durįs ir langai taippat ąžuoliniai.
Ji neklydo,
i
Ponia T— buvo katalikė, tik pamažėliu nustojusi tikėjimo
Farsiduosiu narna, ir biznį vidu
tine kainu dėlto kad išvažiuoja į I>o ištekėjimui. JOKIOS vyras baisiai nekentė tikybos, gi labEuropą. Atsišaukite tuojaus į
jautut.i katalikų, vien tik užsiminimas aj)ie katalikystę galėjo
jam įvaryti beprotišką rūstybę.
^
\
^
P. MAKAREWICZ.
(Daugiau bus).
1757 W. 47 gatve Chicago, IU.
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KONCERTAS

"TmiUISKAS
ADVOKATAS
Ofisus

Didmiesty!:

29 South La Salle Street

PIANISTES ELZBIETOS MAKARAITES, ir jot mokiniu

Kambarlfl 884
Tel. Central 6390

I

" Vakarai*, 812 W. 83 St.

Dr VP.ZALLYS

Lietuvis Dentistai

m

r a u s dar n-les M. N o r k a i t e Ir O u a Kutlaui*kaite, dai
s. Bus duetu. Suartėta, ir kiti p a m a r g i n i m a i .
J. J. Zolp. 4547 Hermttaffe ave.. p - l ė F . O k m o n i u t e .
Elias B a n k e , Dr. M a k a r o ofise.
p r o g r a m a s bus gražus.
KOMITETAS.
|

I

S
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10667 Bo. Mlchigan, Avenue.
W—fr—l. tu.
VALANDOSi I l k l l vakar*.

įĘm • • • • • »

NEDELIOJ, BIRŽELIO 6 d. 1920
SCH00LHALL, 48th ir Honore St, Pradžia 7:30 val. vakare
Apart viršminėtos artistės rungėjos koncerte dalį
nininkės, p. K. Karpslius, baritoną*. J. J. Zolp. tenori
Tikiotai pm-i,!»..<»« p a s kiekvienu mokini, p-as,
, 4S15 W o o d St.. "Draugo" otise. Naujienų oii.se. J. J.
K v i e č i a m e visus atsilankyti anl šio koncerto, n e s
P o p r o g r a m ų ! šokiai.

Faunam SM
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DR. J. SHINGLMAN
Gydytojai ir Chirurgas

|

Važiuokite j Lietuvą

|

PER

Ofisas 4930 W. 13 St.
K a m p . 4 t Ooort.
Res. 1888 W . 46 A v e n u e
T e l e f o n a s Cicero 36 Sf
Ofiso Cicero 48
KATiRAMK L I E T U V I Š K A I
įįm

m »i» • • » ^ » — a « i » i » i

y i *

• m•

»0»m

Tel. D r o v e r 7041;

IDEPOSITORS STATE BANK

Dr. C. Z. Vezelis i

LIKTU VIS D E N T I S T A S
Valandos: s u o 9 ryto iki 9 vak.
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakaro
4718 SO.' A S H L A N D
AYENCB]
arti 47-toe Gatvės

r-

J.P.WAITCHES

E

| 4633-4637 South Ashland Avenue

i

i

%

ssa

!

CHICAGO, ILL.

*

i

ATTORNEY AT LAW
LIETUVIU
ADVOKATAS
454S S. WOOD 8TBBBT
786 W. 16th STBEET
CHIfAtiO.

I $6,00dyd00.oo Milijonų Dol. Banką
I -

MeJUalejr 4330

B
Mt
įd Blv. Chlcago
Resld. 8SS So.
T e l e f o n a s H a y m a r k e t 8644

i

Galim išpildyti jums ap-

e

DR. A. A. ROTH,
R u s a s g y d y t o j a s Ir

likacijas del paspartų,
gauti jums paspartus parduoti šipkartes per L1Epojų, arba per DANZiG, •

chirurgas

Specijalistas Moterišku. Vyrišku
V a i k u ir Visu chroniškų Ilsu
Ofisas: 3854 So. H a l s t e d St., Chlcago
T e l e f o n a s D r o v e r 6688

VALANDAS: t O—11 ryto 8—6 po
pietų 7—8 vak. Hedėllomls 10—18 d.
t t t m t t t f t t t t t t t t

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai.
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroatian, Servian ir Jewish.

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Ofloaa Ir Gyvenimo vt«t«
8358 So. H a l s t e d Str.
A n t Viršaus l n Keršai State B a n k
V a l a n d o s nuo 10 iki 12 ryte: nuo
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak.
N e d ė l i o m i s nuo 10 iki 2.
Telefoną* Tardt 8644

S
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PEARL QUEEN
KONCERTINOS

•
5

DR. CHARLES SEGAL

ANT PARDAVIMO.

i

Tel. Tardą 4681

Tml*t*
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Gera Proga Lietuviams Pirkti
RAKANDŲ KRAUTUVĘ
Biznis išdirbtas per devynis metus, geriausia vieta.

Dabar y r a p a t v l r t ' n t e s ir varto :
j a m o s d a u g u m o s lietuvių, kuria graJlja k o n c e r t i n e ir augštal r e k o m e n 
d u o j a m a kaipo geriausia koncertine m
padaryta Suvienytose Valstijose A merike.
M e s g a l i m e Jas parūpinti
m
augfito arba ž e m o tono.
R e i k a l a u k i t e katalogo, kur} l M s n m
č i a m e dykai.

6E0R6! & VITAK MUSIG CO.
I M S W. 4 7 t h St.,
Chlcago, HL
IIIIIJIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

UETUVIŲ ŪKININKŲ
KOLONIJA.
Atvažiuok j Vilas County,
"YVisconsin, ir nusipirk ukę ant
lengvų išmokesčių; klimatas
ideališkas, keliai geri, turgų
užtektinai; Ežerai, Upės, Šal
tiniai, Gera žeme ant kurios
galima užaugyti iki 250 buše
lių bulvių pradedant su mažų
kapitalų. Didžiausia Lietuvių
Kolonija Amerike. Del pilnes
nių informacijų ir aplaikymo
kningutes dykai adresuokite:
SANBORN & COMPANY,
Savininkai
53 Sanborn Building
Ea#le River, Wisc.

Didžiausioj Lietuvių kolonijoj.

Šį biznį galima nupirkti labai pigiai.

Priežas-

tis pardavimo sulyg nutarimo laikytame šėrininku susirinkime, nes ta pati kompanijo uždėjo rakandu dirbtuvę Lietuvoje, abidvi krautuvės nėra galima laikyti.

Turi-

būti parduota trumpu laiku,

ii

I
sv)

Atsišaukite:

4536 So. Paulina St.
*

Toj pačioj vietoj randasi savininkas.

u-
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ADOMAS A. K A l l A I i A L S K A S , SISKAVCLAl K A A A € .

A l labai sirgau per 3 m e t u s , n u s l a b n ė j e s pilvelis b u v o
Dlspeo
sija, nevlrkiimas pilvelio, nuslabnėjimaa.
K r a u j o , I n k s t ų . ' N e r v u ir
a b e l n a s s p ė k ų n u s t o j l m a s viso kūno, ir b u v a u n u s t o j ę s vilties, kad
begyvensiu.
Visur ieškojau s a u pagelbos, nesigailėjas v t s o l e A m e r l
koj A ir už rubežių, bet n i e k u r n e g a v a u s a v o s v e i k a t a i pagalbos.
B s t k a d a pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterlo, I t r a u i o vaJvtn.
jo Nervatorta Inkstų Ir R e u m a t i s m o g y d u o l ė s , tai po suvartojimui
m i n ė t o s g y d u o l e s pradėjo m a n o pilvas atsigaut, stiprėti, irerai dirht
Kraujas išsivalė. Nervai ė m ė stipriai dirbti U k s U i a S i c S v o ^ R ™
m a t i a m a s pranyko, diegliai n e b e b a d ė po krutinę.
V i d S u rėfimaš
Išnyko po u s m u š i m u i visų ligų
Bėglu 3 mėnesių IšgerdaJai ? . .
^
vaite po buteli Salutaras, Bltteria. ir po 3 m 5 ? . i a v o D a T . ^ ^ H'
mačiau toki s k i r t u m ą k a i p U a r p dienos ir n a k t i s T D a b E ^ ^ i S ^
s m i g i a i ir e s u l i n k s m a s ir l o o o sykių dėkoju S a l u U . r » i S L u
radėjui ir linkiu v i s e i m s s a v o d r a u g a m s k r e m t i e s p n . ' ^ g S i t S S S : **"
MiUTARAS,
[
CHEMICAL KNSTITfJTION J. B n i l u i i s Prof.
1707 So. HakCeil St..
Tol^phonc Caual « 4 i 7 .
Chlcago, IU.
Pm~—
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šeštadienis, gegužė* S 1920 nu

DRAUGAS

55

WBSTVILLE, ILL.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
l » « » Į « « « p l

ROCKFORD, ILL.
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Apitf pabaiga šio mėnesio
darbštus vyčių choro jaunimas
rengia vakarą. Žada vaidinti
dramos vaizdelį, pritaikinta
šiems laikams ki\ laisvę žen
g i a n t " Veikalų pirmų syk čia
vaidins, todėl indomu bu& pa
matyti.*
Priaugamųjų vyčių kuopa
taipgi rengiasi prie vakaro.
\[ųs lietuvės katalikėj mo
terys ir-gi neatsilieka. Paste
bėjau, ka<l jų tarpe yra gabių
vaidintojų.Girdėjau, kad ir jos
rengiasi prie vakaro.
Nesenai susilaukėme naujo
vargonininko. Norintieji mokinties muzikos gali kreipties
prie jo sekančiu adresu: 257
Main St.
Parapijos reikalai eina ge
ryn kaip nekados pirmiau. Tai
vis ačiū darbščiam klebonui,
kun. Brigmanui.
Dabar yra parapijos tąfiL
Jie tęsis per septynis vakarus.
Visi parapijonys sušilę dirba.
Tikimasi gerų pasekmių.
Maineriukas.

E5_
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DIDELI

j brangias valandai, nekreipdaI mas domės į tuos prakilnius
ifiiiiiiiiiiiiiiitiiimiiiiMiiiiiiiiifii
Iš Rockfordo mums pri darbus, atgaivinančius užmirusiuntė plakatą, kurį tenai la sį tautinį susipratimą. Priežarengia
bai platina. Iš raidžių iš- stis to neveiklumo, gal, buvo ta,
Šis koncertas bus tokis, kokio dar Ciceroj iki šiol
vaizdos spėjame, kad ta pla kad nebuvo kam pradėt pirmų
nebuvo. Bus sugroti puikiausi muzikališki veikalai,
katą spausdinta Chicagoje žingsnį pirmyn.
" < Lietuvos''
spaustuvėje. Susitvėrus-gi vyčių kuopai,
» — m m •«•"» * » » » » » » » < » » » » ^ » — • —> « » ^ — _ . « » « » _ » » ^ — » » - > » » » « • _> — » _ , » • » »
bus solų, duetu, kvartetų ir c'r.'nu.
Čia paduodame plakato tek kitokie laikai virto. Mylintis
I
ste palikdami autoriui at savo gimtinę jaunimas stojo
Nuoširdžiai kviečia visus koskaitlingiausiai atsilan
sakomybę už jo turinį.
prie darbo. I r šiandie jau gali
ma pasigerėti jo nuveiktaisiais
kyti.
JV.
ANTANO
PARAPIJOS
SVET.
Atsišaukimas į mulkjrtoją Žva- darbais.
15 St. ir 49th Court Cicero, III.
lionį ir visus aklus jo
Komitetas
Štai, gegužės 2 d. vyčių cho
pasekėjus.
ras įrengė koncerte, kuris bu
Pradžia 7 vai. vakare.
vo Auditorium. Programa bu
Nedėliojo, balandžio 18 d., aš vo ilga ir indomi. J i susidėjo iš
B3E
laikiau prakalbas viešoje vie solų, duetų ir kvartetų, taip-gi
toje, į kurias kviečiau visus atskiru chorų, kaip t a i : vyrų
REIKALAUJA.
vietos lietuvius atsilankyti, ir merginu.
REIKALINGI.
kad išgirstų teisybės žodį, ar
Ant pijano skambino p-lė A.
Trutkeriai ir l«iberiai vyrai dirbti
ba dabartinio nezaliežninkų Deksniutė, lankanti Valparaiso
viduj warehou_ej. Pastovus darbas Ir
Atsibus
mulkintoji Žvalionį ir visus jo Universiteto muzikos skyrių.
gera mokestis.
Atsišaukite
Supt. N E D E L I O J , G E G I Ž J O . M . \ f 9 D., j
tfEDELlOJ,
( i i : G l ŽIO. MAY 9 D.. __
<OJ
Fourth.
t ' h c m a u e k o Darže N o . 2 Lyons, 111. S
pranokėjus, kurie apgaudinėja Xors dar jauna, bet savo nepa
Parengtas
P
i
i
u
l
/
i
a
0
vai.
iš
ryto.
Gumbinsky
l
i
r
o
s
,
apjakusius lietuvius savo '*ku prastais
gabumais
iššaukė
c-o Union & Ltimbcr Strs.
P i r m a s didžiausias dubėltavas pik
nigystėmis."—
kiekvieno pasigerėjimų.
nikas bus a t i d a r i m a s
Chernaucko
Pranešu, kad tarp kitko, aš I IMė M. Navickaitė padaina
daržo No. 2. ir M. M. Kliubo ant ši
pikninko tiktai n e g a l ė t u m gauti i
viešai pareiškiu:—
REIKALINGOS MERGAI to
M
vo plaviai žinomų dainelę " Vai CHICAGO HEIGHTS, ILL.
t£vo ir motinos o kitko tai gausi v i s 1) Kad Žvalioms nėra jokiu varge, varge, vargeli mano."
TES.
Z &&£t.,Z£Z"L'nZ
I ŠV. JURGIO PAR. SVET. 32 PL. IR AUBURN AVE. I
kunigu, nei vyskupu, bet lenkų J o s plonas ir švelnus balselis
Padėka.
b
0
!
£
£
•
£
.
n
S
?
J^SSSS
„rr'va>
i i ***** ™<> vai. vakare
<
p a ^ g a 30c. ypatai. |
išmata ir atskalūnų lenkų mul nevieno užgavo
16 metų ir suvirs. Prityri
užmirusias
išryto lyg 10 vai. v a k a r e p r a š o m e Į S
•
Po ilgos ir sunkios ligos, ku
kintoju.
mas
nereikalingas.
Šviesus,
atsilankyti
busite
visi
palinksminte
ir
stygas.
ri kankino mane per dešimtį
N u o š i r d ž i a i k v i e č i a m o v i s u s a t s i l a n k y t i j mus
l)aJiu.
švarus falui kas. U era alga iš- u ž g a n ė d i n t i .
2) Žvalionis yra tinginys, be
Duetų "Ilgu, ilgu man ant mėnesių, šiuo noriu ištarti šir
Kviečia KOMITETAS.
mokslis ir kunigauja tik dėlto, svieto" išpildė seselės Saka dingų ačių Šv. Onos draugijai, pradžių. Greitas pakėlimas.
•s
'
_
kad tingi dirbti. Žvalionio vie lauskaitės. Nors dar jaunutės kuri man teisingai atmokėjo
ANT
PARDAVIMO.
litiiiiiiHUifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiiiiiff
Rand McNalley & Go.
ta ne nezaliežninkų bažnyčioje, mergaitės, bet, matyt, netrūk visų pašelpų, k a t r a * n a n pri
536 S. Clark Str.
2 pagyvenimu mūrinis na- _S
=IMIIIII!lllll!llf!lll!ilifll!IUIIIII!lliflll!ll[||illlilllM!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIs§
bet kiaules ganyti Varšavoje. sta joms gabumų. Savo švelnu klausė.
inas, elektros šviesa nauja< 5
3) Išrodžiau,, kad Žvalionis čiais balseliais sugebėjo per
Todėl iš širdies patariu mo
plumbing ir dekoracijos, peneturi jokio mokslo, nes jeigu duoti ta jautrių ir gilų paslėp
ANT PARDAVIMO.
terims , priklausyti prie Šv.
Išvažiuoju, užtat tūrių parduoU sa eiaus šiluma. Kaina $5,-000.00
butų mokytu žmogumi, tai nc- tų sustatytojaus tų žodžių poe
Onos draugijos, kuri taip rūpi vo moderniška 2 flatų mūrinį n a m ą Cash. Didelis liargenas, atsi
mulkintu apjakusių lietuvių, to Vienažindžio iš širdies jaus
po 5 ir 6 kambarius 2 furnecai. Kai
nasi savo narėmis nelaimėje.
na $8,000 atsišaukite nedeldienials šaukite
KOMEDIJA VIENAME AKTE
bet iš mokslo duoną valgytų, mų.
ant
1-ino
flato.
Vincenta Jareckienėv
kaip ir aš pats darau.
5612 So. Win.chester A v c .
RENCttA,
Nora A. McMalion,
A. Šlapelis, choro vedėjas,
ĮC
4) Apsvaigę Žvalionio pase taip-gi neužmiršo parodyti sa
3612 S. Rockwell Str.,
f
Medžiu darbini ':ai
ir Karpentękėjai tiki tani savo mulkiui, vo gabumų. Buvo iššauktas net į GAUTOS GRAŽIAUSIAS
Tel. McKįnley 2450
riai — vežimų ir ;. ..tomobilių darb(».
ŪPAS.
dėlto, kad jie nežino kuomi jis kelis sykius. Ypač publikai pa
Atsišaukite:
Ct_U*njn> Mtpvliamlisc and
Gegužis yra gražiausias mė
ištikrųjų yra, bet kaip sužinos tiko dzūkiška dainelė, "Šiu
Hquipn^^it Co.
_i.
.
jo šunybę, tai lazdomis jį iš- nakčiai! per nakciali.*
nuo. Gamta tada yra gražiau
82* EstUaiigi>i4vr. I . S. Y a i t l s .
BARGENAS.
šventins ir už kalnieviaus iš
|
ŠV. MYKOLO PARAPIJOS SVET.
į
Choras-gi parodė savo nepa siame upe, lilacs ir jasmino>
mes iš bažnyčios.
Vaikui — YVest — Katalikai del
prastus gabumus. Ypač dainuo pripildo ora saldžių kvapų,
Pradžia 7 : 3 0 vai. vakare
6 fialų 3 augrščių mūrinis namas,
Todėl, Žvalioni, jeigu nesi jant dainas: " E i n a garsas nuo paukšteliai čiulbu ir kiekvie tfeneralio offfso rf pasiuntyni.itės g e  užpakalij
mažas medinukas, randos
tokiu, kokiu aš tave parodžiau; nrbežiaus," " G i r i o j " ir " K a r  nas žmogus jaučiasi linksmas. ra ateitis. A Ud Saulute.
$70.00 į mėnesi ant 2834 VV. Taylor TiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiuiiiiuniiiiiiiifim
Htreet.
Turi parduoti u? $5,000.00
Tlie
I
>a
prato
Statuary
(
o
.
jeigu nesi apgaviku, tai stok su velėli.' 1 Vakarti užbaigė tautos Tiktai tie žmones negali bnti
p
i
r
m
a
s
mortguge
$3,000.00.
780 U \ * t Adams Street.
i
manimi į viešus debatus, kad himnu.
linksmais kurie kenčia nuo vi
I
visų lietuvių akyse tau prirū
duriu
ligų.
Visas
linksmumas
J.
C.
WOLON
•
Vyrai dirbti poperos s t o c k o kam
Publikos prisirinko neperbarį
j
.
Geras
darbo
Sąlygos.
Atsišau
I
dyčiau kuomi tu ištikrųjų esi. drtUgiausia. (Jaila, kad dar ir dingsta kuomvt tave kankina.
2911 W. 22 Street
kite.
•
Todėl jus, Žvalionio pava šiandie mūsų lietuviai neatjau galvas skaudėjimas,
nemicTelefonas Rockwell 6999
A m e r i c a n Color Type Co.
I
1151 R o s e o e Street.
dinti ''mulkiai ir chamai," čia to neapkainuojamai bran gas, ir neturėjimos apetito.
•
•
ruoškite būtinai debatus jūsų gaus turto—dainų. Juk daina, Bet kam-gi kentėti ? Triners
RENGIA
suvedžiotojo su manim, kad tai Lietuvos dailės turtas, kurį American Klixir of Bitter \Yi- REIKALINGI LEIBERIAI.
Parsiduoda didelis su visais įtaislDel fabriko darbo. Pastovus rnais del dvejų šeiminų p a g y v e n i m o
jus nors kartą pamatytumėte mūsų prabočiai mums paliko. ne yra parduodamas visose
n a m a s su krautuve. Kaina ž e m a ir
ir su Žvalioniu tinkamai pasi Bet ir šiandie dar atsiranda to vaistinyčiose. Išvalo vidums, darbas.
niažJia įnešimas. Triežastis pardavimo •
yra
liga. N o r ė d a m i daugaus sužinote,
elgtumėte. Jeigu tu, Žvalioni, kių, kurie neapkainuoja protė : užlaiko juo s tvarkoj, jis pa
. Link Beit Co.
meldžiu kreiptes sekančių antrašu.
•
nestosi su manim į debatus, o vių brangaus palikimo, o tuo gelbsti tuojaus. Taip pat tu
39-th & Stewart.
J oi ui Kruszas,
•
P. B. KUČINSKO SALĖJ, 8 7 5 6
jus sumulkinti Žvalionio pase pačiu dar trukdo kiek įmanyda rėkite savo Uamuose ir kitus
703 L i m o l n Avc.
Rockfoi'd, 111. •
Houston Ave. So. Chicago, III.
Telef. Main 3969
kėjai tų debatų nerengsite, tai mi tų prakilnų darbų.
•
REIKALINGI.
Triners vaistus. Triners LiniI
įžanga veltui
I Prasidės 6 : 0 0 vai. vak.
netik Rocki'ordo, bet ir visos
Senyvi vyrai del fabriko
Daug yra ir šiandie tokių tė nientas geriausias vaistas nuo
Taigi gerbiamieji, So. Cbicagos lietuviai ir lietuvaitės
. Parsiduoda du lotai, ant Tripp Ave. I
Amerikos lietuviai turi tiesą vu, kurie neduoda savo vai- neuralgijos, išsisukinu), su- darbo.
I
,
v;
30x12 5 pėdas, vanduo ir šaligatves
ažptasor"!^
v
'
hr
•}?7'xg"
h
•'
.
-- ; • ': Y ų, nes iš
pavadinti Žvalionį žmonių su kains progos nei prie choro pri putimų pavargusių muskulų
I
Atsišaukite:
užmokėta. Vienas blokas nuo Archer
Ave. arti Crane Piantos. Kaina $350 I girsite ir suzmosiie KO mums kaipo lietuvių Tautai trūk
vedžiotoju, o jo pasekėjus ap
700 West 22-nd Str.
klausyti, kur jie galėtų savo ir kojų, Triners Cough SedaUi viena, verti po $900. Parsiduos I sta.
akusiais mulkiais.
tive
geriausias
vaistas
del
šal
po
v i e n a arba abudu.
I Is Chicagos Ims kalbėtojai, kurie išaiškins visus dalyus.
talentus pralavinti.
Todėl lauksiu tų debatų su
I
Savininkas
ROLEKTU J O K l l N E B I S
Daug yra ir tokių, kuriems čio ir kosulio. -*• Joseph Tri- GERA VIETA LIETUVIUI.
didžiausiu troškimu. Stok Žva
_714
Indiana
Avc.
VISl'S N r o š I K D ž I A I KVIEČIA KOJUTETAS.
baisu pasigerėti tuo turtu, ku ner Company IffSSM S. Ash
lioni su manim į viešas diskusi
Daktarui, Dentistui.
ris v ra visiems bendras. J i e ir land Ave., Chicago, 111.
jas, nebijok, aš tave ir tavo gy
(Apgr.)
dainoje, kuri budina tas užmi
venimą smulkiai pakedensiu.
108th Gatve ir Michigan Ave.
rusias stygas, atranda kų tai
Tik įžanga į debatus turi būti
priešingo. Vai laikas jau, bro
PRANEŠIMAS.
dykai, kad ne plėšti pinigų nuo
Roselande.
liai, akis pratrinti ir stoti prie
Kad
aš
laikau
gėles
nepir
biedinų žmonių, darbininkų,
Rengia —'
geresnio darbo, prie darbo, ku kite kvietkas pas svetimtau
Žvalionio labui.
D. X. K, VYTAUTO BENAS
Atsišaukite \ Kimbark State
K a i n o s kurios pritinka kiekvie
ris šviečia tėvynei rytojų.
čiu
kapinės,
nes
mes
ir
užlai
n a m kišeniui. Gvarantuojame kad
Senas Rymo Katalikų
NEDELIOf, GEGUŽI0 9,D., I920M. " • '
Negalima praleisti nepami kome geriausias ir gražiau- Banką arba S. A. Novak, Ęeal sutaupinsime j u m s 10% • iki 50%
Kun. P. Zwynek.
Apveizdos Dievo Parapijos Svetainėje,
nėjus vietinio vargonininko A. šias, žemesnes kainos, ir ge Estate 108tli ir Michigan Ave. ant kiekvieno pirkinio; nekuri©
dalykai mažiau negu
wholesale
Prie 18tos ir Union Ave,
Šlapelio. Žodžiu sakant, yra riau patarnaus i me. Taippat
kainos.
GARY. IND.
žmogus, kuris užsitarnavo tė užlaikome rastauracija, ir nePradžia 4 vai.
įžanga 30 c. ypatai.
REIKALINGI.
Vyru ir jaunu vaikynu gatavi
vynainio vardų tikroje to žo svaiginančių gėrimus, ir ge
drabužiai padirbti ant užsakymo
Buvo laikai, kada ir šioje ko džio prasmėje, nes tik ačiū jo
bet neatsišaukti siutai ir overkoriausius
cigarus,
patarnausi
tai su dirželiais ir be, for fitt'»ng
Hog Butcheriai
lonijoje lietuviai ramiai žiurė nenuilstančiam pasidarbavimui
ir
kitokio styliaus 132.50 iki $60
jo į tėvynės sužėlusius dirvo šiandie Gary jaunimas pasikėlė me geriausia atsilankusiems
P a m a t y k i t e m u š u speeijale eile
siutu ir overkotu po $15, 17.50,
nus, neišskiriant nė jaunimo, ant atigšto laipsnio dailėsysri- Andrew l\vaszku>wiez, vienas Dirbti paeking liouse.
$20,
$22.50, $25, ir $30. Juodi
Kurie norite turėt gerus ir gra
SiufcU po $45 iki $65. Melinos vil
kuris t a i p g i leido pro šalį tas tyje. Jis sugebėjo sutvarkyti ir blokas šio puse kapines. Nau
žius paveikslus, pagal savo norą
nos siutai po $25 iki $80. Vaiku
jame nnisn murinę name ant
Hetzel
&
Co.
siutai ir overkotai $6.50 ir a u g š išlavinti tokį būrelį daininiukų,
ir už prieinama kaina užeikite
111 gatvės.
čiau.
Vyru kelines $4. ir augaeiau.
1743
Larrabee.
Str.
kuris ateityje parodys dar di
Melinos pusvilnes k e l i n e s $5.50 iki
pas mane, o persitikrinsite.
$17.50.
Specijalis
nuošimtis
5%
ant
desnius gabumus. Kiek teko pa
Traukiame paveikslus vestu
kiekviena pirkinio siunčiamo i
FABIJONAS
PiTRATIS
stebėti, tai chore mažai suau
Europa.
vių, šeimynų, pagrabų pavienių
URA!!
A. PETRATIS & CO. gusio jaunimo: visi jaunučiai,
PAIEŠKO
ypatij ir tt. Nesiunčiarne jok ii]
Atdara ilekvirfna diena iki 9
Visi ant šviežio Medaus!!
MORTGAGE BANK
jaunutės.
vai. vakare S u b a t o m i s 10 vai. N e Paiuškau aavo brqlio
Stanislovo
agentų augaudinet žmones. Mū
RfcAL E S T A T E - I N S U R A N C E
W. STRYGAS
Mikniaus K a u n o (iub. R a s e m i ų apak.
dėliomiB iki 6 vai. vakare.
Ateityje stiprės spėkos, taip Kų tik parvežė iš Mieli įgano. Adakavo parų p. kaimus Sniegoniškiai
sų įlarbas yra mūsų agentu.
EUROPEAN AMERICAN BURCAU
Siunčia Pinigus P a r d u o d a Laivokorta*
S. GORDON,
!
gi didės h- darbai. Su laiku su- $1.95 už 5 svarų viedruka. Pri apie Itf metų gyvena Amerikoje, se
R. URBONAS
niau gyveno Chieugoje.
N O l ' A R I J l S/\--»
jsilaukime
gražių
vaisių
iš
Ga
1415
So.
Halsted
Street
Kas apie jį žinote arba jis pats
statau į namus.
3249 So H.lsted Street
Ch>C3go llimots
1721 W. 47 Street Chicago, IU.
te#ul
atsišaukia šiuo adresu:
B O O l EVASD 6 H
ry'o jaunimo.
3022 W. 40th Street.
Telefonas Drover 3473
Pranciškus Miknius.
P.O.
U o \ J4U
Kenoslui. Wis.
Chicago, EI.

Šv, Antano Parapijos Benas
Nedelioj, Gegužio 9, 1920
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KAS!

11 IškOmingas Balius
| DRAUGYSTES ŠV. ALFONSO |
| Nedėlioję, Gegužio-May 9 d 1920 |
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"OEDE ATVAŽIAVO"

1 A. L. R. K, Moterų Są-gos 4 Kuop. |

f

I

Nedelioj, Gegužio-May 9, 1920

DlDĖLES

PRAKALBAS
2

Šv. Antano Labdaringoji Sąjunga
Ned. Gegužio-May 9, 1 9 2 0
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TEISINGOS DRABUŽIU'
KAINOS.

MUZIKANTŲ BALIUS
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Šeštadienis, gegužės 8 1920 m.

DRAUGAS

GERIAUSIA MUZIKA S. A. L. K. BENAS.

RENGIA
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Susivienijimo Am. Liet. Kareiviai

i
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7-to Regimento Svetainėj
Wentworth Avenue ir 34-tos Gatvės.

Suktoj, Geg. - May 8, 1920

Ir išleistuves

Pradžia 7-tą Valandą Vakare.

Susideda iš Gabiausiu Chicagos Muzikališku Spieku.
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės nepraleiskiat šios progas
nes gal paskutini atsisveikinimas su savo Broliais Chicagieaais
kurie nesigaiha net brangiausia žiedą savo jaunistės už Tėvynia
ir josios garbia,

Kviečia Visus.

S. A. L. KAREIVIAI.

Buve Suv. Vai. Kareiviai
Kviečiami Uniformose

•

Ii

/

.n.—

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS
šeštadienis, gegužės 8 d.,
Šv. Mykolo, ark. apsireiškimas
Sekmadienis, gegužės 9 d..
Šv. Grigorijus Naziar sietis.
Pirmadienis, gegužės 10 d.,
Šv. JUOZAPAS, baž. patr.

DAR VIENAS SUSIRGO
"ANTHRAX" F:PIDEMIJA.

Justino Kudirkos
Išleistuvių

Imamasi kuoaštriausių prie
monių.

RENGIA —

Programoje dalyvaus žymiausios Chicagos lietuvių daini
ninkų spėkos.

Ciuca^os Hmled llair (o.
dirbtuvė, West 'Sidejo, užda
.Justinas Kudirka išvažiuoja Italijon užbaigti pasaulinę
SENYVAS CHICAGOS GY
J
ryta, iš kur pakilo "antbrax '
dainavimo ir dramos mokyklą. Ją užbaigęs važiuos Lietuvon
VENTOJAS.
epidemija, persimetusi i žmo
darbuoties Lietuvos operoje. Šiame koncerte Chicagos publika
nes, dirbusius toje dirbtuvėje.
Visko jis čia matęs ir praleipaskutinį sykį girdės dainuojant Just. Kudirką.
I*e keliu mirusių nuo tos edęs.
pideinijos vakar susirgo dar
Sėdynės rezervuotos. Bilietai pardavinėjami. Juos galima
vienas žmogus, dirbęs toje
gauti visoje Vyčiu kuopose, visose Darbininku Sąjungų krauAna dieną 8(f metu sukak- dirbtuvėje,
tuuvėse, Universal State Banke ir ''Draugo" ofise.
tuves paminėjo Davė Clark,
Kuoveikiausiai jis atvienėkurs yra vietos pagerinimų ta- tas ir išvežtas ligoninėn,
KOMISIJA
ryhos viceprezidentas.
Sveikumo dopartamente nuPradžia 7 : 3 0 vaL vakare
Clark Cbicagoje yra užau-j tarta imties kuoaštriausių prie
ges ir savo akimis visas lai- | moniu prieš tą epidemiją.
kas matės, kaip Chieago iS| Tos priemonės yra:
Kuoveikiaus sudeginti nuo
menko, mažo miestelio pakilo
Labd. Sąjungos 4 kuopa
birželio 13 d.į 1920 m., Šv. Ka maloniai kviečia visas delega
tos epidemijos mirusių žmonių
tokion auiištumon.
zimiero Seserų Vienuolyne, tes ant pietų Vienuolyne, taip Dievo Apveizdos parapijoj lai
185!) metais Cbicagoje pasi lavonus.
2601 ManpietteKd., Chieago, kad nereikės trukdyti laiko eiti kys mėnesinį'susirinkimą gegu
Atskirti nuo žmonių visus
rėdė pirmu kartu vienas gatve
kitur pietauti.
žės 9 d., mokyklos kambaryj.
111.
_
s,
karis. traukiamas mulų. Clark asmenis, jei tuose bus susekti
Seimas prasidės BU iškilmių
Vakare, bii'želio 13 d.« 8 vai. Susirinkimas prasidės tuojaus
pirmutinis
tam gatvekaryj tos epidemijos perai.
IŠ BRIDGEPORTO
gomis našiomis šv. 11 vai. ryte. vakarą, įvyks gražus vakarėlis po mišparų. Todėl kviečiami
konduktoravo.
Kuoveikiaus
dizinfektuoti
Vienuolyno koplyčioje, Mišias Vienuolyne, parengtas Vienuo nariai ir narės skaitlingai atsi-j
33 metų amžiaus, po
Šv. Kazimiero Akademijos laikys A. R. D. Centro kapelio
Tai> ki:kais Cbicagoje dar visas tas dirbtuves, kur perai
lyno auklėtinių, pagerbimui lankvti. Turime svarstvmui > sunkios ligos plaučiu už
Rėmėjų 2-ro skyriaus extra nas, gerb. kun. prof. Pr. Bucys. seimo delegačių.
nieko ypatinga nebuvo. Mėsos gafėtų rasties.
A. N. daug svarbių reikalų.
degimo, sirgęs 12 dienų
Kuoaštriausiai
inspektuoti
susirinkimas įvyks nedėlioj, ge
svarui buvo mokama S arba
Seimo sesijos prasidės 2 vai.
Kviečiami taip-gi ateiti ir
persiskyrė su šiuo pasau
10 centu, bulvių bušeliui 2.V. iš svetimų šalių importuoja gūžės 9 d. tuojaus po Mišpa po pietų.
P IOS O. POCIENĖS KON įsirašyti dar iki šiol nepriklau
liu gegužės 7, 1920 m. 3
(Ji kiaušiniu tuzinui 6c.
mus čia gyvulių plaukus.
rų, salėje ant 3-čių lubų Šv.
Prašome visų A. JI. D. sky
CERTAS.
santieji prie Labdarybės, kad
vai. išryto. Velionis buvo
Kas tais laikais už darbą j Br. Robcrtson sako, kad j Jurgio parap. svetainėje,
rių prisiųsti delegates j šį mū
visi dirbtume našlaičių labui.
aprūpintas šventais Sa
pelnydavo $2 dienoje, tas bu- Rusijoje nuo tos epidemijos' Visos narės malonėkite bu sų draugijos pirmąjį seimų.
Šimkaus išleistuvių koncerto
kramentais ir paskutiniu
E. M., nu t. rast.
vo skaitomas turtingiausias kas metai miršta apie 16,000 tinai pribūti į šį surinkimą, Jeigu kai-kurie skyriai negalė programoje patymijau įdėtą
patepimu, prigulėjo prie
žmonių. Toji epidemija nniSi- nes tai bus labai svarbus pa tų^ prisiųsti delegačių, tai ma* skelbimą, kad šio mėnesio 16
y.mosrns.
L. D. K. Vytauto Raiteliu
S. L. R.-K. A. 85 k p. bus su
sitarimas ir paskutinis prieš lonėkite raštu prisiųsti seimui d. Kimbai Hali (vidurmiestyplatinusj ir Argentinoje,
1-ma Diviz. šv. Antanos
sirinkimas gegužės 9 d., 2 vai.
KITAM PIKTADARIUI NE
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gat. policijos nuovados.
arba per indrėsk-rmus.
nislova 2 metu, taipgi pa
Bilietų galima pirkti kam
BRIDOEPORTIEČIAI,
riai gali daugiau cielegačių sių baryje 1408 Kimbai Bldg.
Policnionas vieną mirtinai
liko 2 brolius Amerikoje
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Draugijų atstovai kviečiami
nanti detektiva
• dam Bembeno\vski. 3335 Nortb
., T
Antanina ^Nausėdienė,
po numerių 4436 So. ArRengėjos.
reikalus.
A. R. D. Centro pirm. atsilankyti. Bus svarstomi
Springfield ave., prisipažino tėvynes
tesian Ave.
Kalbės ir daugiau kalbėtojų.
svarbus reikalai. Bus kalbama
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TRIJŲ MĖNESIŲ .DARBAS, prie kaltės. Jis toje Įstaigoje
P.
S.
Visos
delegatės
nuo
A.
Komitetas.
Nuliūdusi moteris
ligšiol buvo buvęs užveizda
R. D. skyrių malonės turėti ir apie L. L. paskolos bonų par
Marijona Andriekus.
PASPOKTŲ BLANKAS
davinėjimą mųs kolonijoj. To
mandatus
(įgaliojimus)
su
pa
Cfiicagoje ir apylinkėse pro- (formanas).
PILDOME
ŠV. KAZIMIERO AKADE
dėl
ir
visi
pardavinėtojai
kvie
rašais skyriaus valdybos ir
bibicijoniniai agentai per praBenvbenowski, nugirdęs aMIJOS RĖMĖJŲ DRAU
DYKAI.
fejusias tris mėnesius konfiska- ple detektivi) veikimą, buvo GIJOS P I R M A S S E I M A S : skyriaus kapeliono. Jnešiiųai čianii atsilankyti.
Joseph K. Sloksnaitis. Baltlc GonsultaUon Burcau, Inc.
PIRKITE
turi būti surašyti ant atskiros
vo 1,000 galionų Įvairios rų- pasprudęs iš Chicagos. Bet bu85 So. Denrbom St. Chieago.
Kat. Vienybės (Fed.
LIETUVOS PASKOLOS
Room 206
šies svaigalų ir surinko $89,- vo surastas ir suimtas Blue
Šv. Kaz. Akad. Rėm. Dr-jos poperos.
skyrio) raštininkas.
pirmas seimas įvyks nedėlioj,
ČONUS
Gerb. Seserys Kazimcrietės
710 taksomis ir pabaudomis. Islande. '

Liet Vyčiu Chicagos Apskritis
Ned.

Gegužio 3 0 d. 1 9 2 0

PILSEN AUDITORIUM
1655 Blue Island A ve,

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ

A.f

;
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A.

V, ANDRIEKUS

*

PRANEŠIMAI,

/

m

ATEIKITE VISI IŠGIRSTI

* Nedelioj, Gegužio 9, 1920,2-rą vai. po piety
Šv. Jurgio Parap. Svetainėj, 32nd PL ir Auburn Ave.

ta
M

• i —

RAKALBAS

Kalbės Kun. Dz. Mironas, kuris yra tik ką atkeliavęs iš Lietuvos. Labai daug žada paI pasakoti. Ypatingai iš Vilniaus redybos.
Apart Kun. Dz. Mirono kalbės Chicagos1 visiems žinomos veikėjas bankininkas p. J.
Ba^džiunas kas norite išgirsti geras-sveikas prakalbas ateikite visi.
Inžangia yra mažuti tiktai padengimui lesu už salę.
Kviečia Raudonojo Kryžiaus Skyrius, Tautos Fondas ir Liet. Valstybės Bonu pardavimo
Stoties, Komitetas.
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