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Obregon Sustabdo Galą-

LENKAI PRADĖJO NAUJĄ
PUOLIMĄ.
Paėmę jau du miesteliu.

Dar apie Rinkimus
Lietuvoje.

PLĖŠIKŲ IŠGUDRĖJIMAS.
Atė£o šlubuodamas, išėjo kaip
pakaustytas.

Nauja Valstija Rytų Siberijoje

BOLŠEVIKAI STEIGIA BU- joji valstija galės ir vėl susi
FERINĘ VALSTIJĄ
lieti su Rusija.
Varšava, geg. 9 (suvėlinta). (Kablegrama " D r a u g o " re
". PhiladelphiaT Pa.7gegT 12.—
daktoriui "-kun. Prof. P.
SIBERIJOJE.
—Lenkai pradėjo naują puoli
Policija paieško gudraus plėšiValdžios forma.
Bučiui)
mą prieš bolševikus. Bitto kar
ko-sukčiaus, kurs
pagrobė
Dabartinė provizijonalė že
Tas darbas atkreipiamas prieš
tu Polesia fronte, šiauriuose
Kaunas,* geg. 11. • Kun. Bu $25,000 vertės įvairių jubilicmietijų valdžia nebus panai
Japoniją.
nuo Ukrainos fronto.
rinių daiktų ir pražuvo.
čiui, 1800 W. 40 st., Cbicago.
kinta, bet dar daugiaus pra
Tas daroma su tikslu sukoKuriamasis Seimas sudėtas:
Aną dieną viešbutin BelleVladivostokas, geg, ?> (suvė plėsta ir padauginta dviem at
neveikti bolševikų kariuome Krikščionių-demokratų
pen vue Stratford buvo atėjęs ant
linta). — Padaryti galutiniai stovais iš kiekvienos valstijos
nės koncentravimą šalimais kiasdešimta devvni; valstiečiu dviejų krukių pasiremdamas
i Mozirio.
pienai įsteigti nepriklausomą provincijos.
sąjunga dvidešimts; socialde kažkoks sergantis. Užsisakė
buferi nę (atspirties) valstiją
Kolčako seniau įvesti piniPirmąją puolimo dieną len mokratų trylika; socialistų- jis kambarį. Viešbučio knygo
Rytų Siberijoj. Ta valstija bus gai laikinai bus palaikomi
kams pavyko * paimti vieną liaudininkų devyni; žydų še je įrašė jis: "Charles Du Boi
žinoma vaidu Rusų Tolimųjų apyvartoje. Bet paskui jie bus
BOLŠEVIKAI RUOŠIASI
NAUJAS MEKSIKOS VAL
miestelį ir viena geležinkelio ši; lenkų trys; vokiečiu vienas; se ir moteris, Brid<reton, X.
Rytų valstija. Jon ineis Vladi pamainyti kitais.
DYTOJAS SKELBIA
PRIEŠ LENKUS.
stotį. Sulig apturėtų žinių, pa soči jalistų
revoliucijonistų' J . ' Pareiškė, kad jo moteris
vostokas. Tai bus valstijos so
Japonai nenori pasitraukti.
SUSIMYLĖJIMĄ.
imta daug visokios medžiagos. liaudininkų vienas. Kaupas atkeliaujanti pirmuoju trau
stinė.'
Ineis
Siberijos
plotai
Nežinia ką gali atnešti arti
kiniu.
Lenkų raitarija Kijevan in- išrinktas.
Kiek ligšiol yra žinoma, ja
rytuose nuo upės Selanga, ku
miausios dienos.
Kalbama apie naują revoliuci
ponai neparodo noro pasitrau*
ėjo vakar ryte, tuojaus paskui
Keli viešbučio tarnai jam ri inteka Baikalo ežeran.
K r upa vy ei us, k r i k šč i oni ų
kti iš Siberijos, nežiūrint or
pasitraukiančius
bolševikus.
ja
paskirtan
demokratų prezidentas. pagelbėjo nueiti
Naujoji
valstija
tveriama
Varšava, geg. 10 (Rašo angį. Apie pietus atpuškavo ukraiganizavimosi naujos valstijos.
kambariu.
Japonijos
nenaudai.
Nes
tas
Vailokaitis, Katalikų Vie
Taippat aiškiai žinoma, kad
Washington, geg. 11. — Va-* lai kr. korespondentas). — Vie nų pėstininkų pulkai. Tuo me
daroma
pilnai
sutinkant
su
Kiek
palaukus
mieste
paskly
tos
talkininkų
misijos
gavo
nybės Centro pirm.
tu mieste nebuvo nei vieno
kar buvo pranešta, jog buvęs
do žinia, kad Bailey, Banks & Maskvos bolševikų valdžia. japonai iš čia nepasitrauks be
žinių,
jog
Rusijos
bolševikai
bolševiko kareivio.
jokios sau naudos. Pirmiausia
Meksikos prezidentasCarvanata
Norima
tuo
keliu
kuoveikiaus
Biddle
firma
pasigenda
savo
Drauge paduodame ir ang
jie pareikalaus čia sau plačių
suimtas. Šiandie apie tai visai su didžiausia paskuba iš kitų
prašalinti
iš
Siberijos
japonus,
ištikimo
pasiautėjo.
Tasai
išė
liškų originalą su klaidomis,.
koncesijų, kaipo atlyginimo už
užtylima. Visose iš Meksikos sav Q frontų siunčia skaitlingą
BOLŠEVIKAI
BOMBAR
katrie mėgina čia įsigyventi.
jo
su
$25,000
vertės
įvairių
kariuomenę
Ukrainon.
padarytomis priėmimo vietoje:
savo nuostolius.
depošose neminimas Oarranza.
brangių daiktų į Bellevue
DUOJA KIJEVĄ.
Parinktas taikos kelias.
šiandie Japonija rytinėj Si
Be to sugabena sunkiąją ar
Tad niekam nėra aišku, kur
Kowno May 11. Reeeived Stratford viešbutį ir pragaišo.
tileriją,
l'krainon važiuoja Jie apsikasę rytuose nuo Dnie May 11-20.8:20 A. M*
Carranza apsiverčia.
" K a d gyvnti ir turėti pasi berijoj turi apie 50,000 karei
Imta
teirauties
viešbutyj.
Vera Cruz valstijoj kovojo šarvuoti traukiniai, vežama
Hueys 1800 West 4b* st (Migo. Pagalinus šlubuočio " D u Boi sekimų, įpirmiausia mums rei vių. Ir kasdien vis daugiau ir
pro.
su revoliucionieriais, anot daugybė šarvuotu autoinobiConstituent Assemblv com- s e " kambaryj atrastas prie kalinga sulaukti taikos," kal daugiau prisiunčiama.
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pranešimu, žuvęs Carranzos !ių.
Bolševikai nepatenkinti.
Varšava, geg. 11. — Vaka posed Christiandemocrats fi- kresės pribraklintas firmos pa bėjo Vilenskii, Maskvos val
Artimiausios dienos, matyt,
žentas, gen. Agnilar. Anks
džios atstovas.
•
riniam upės Dniepro šone, nu 0 ftynine Valstiečiu
Japonijos veikimu vietos
siuntė
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D
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Boise"
sąjunga
čiau buvo pranešta, kad jis bu ten atneš ką tokio nepaprasto. Kijevo ligi upės Bercsina, ne
"Kuomet japonai ėmė plau
bolševikai labai nepatenkinti.
t\ventv Socialdemokrate thir- tuo metuku brangiais daiktais
kti
Siberijon,
kitokio
kelio
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vęs nugalabintas revoliucio Matyt, Ukrainos fronte prasi belikę nei vieno bolševikų ka
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kažkur buvo atsidūręs.
Kadangi neturi spėkų
dės
žiaurieji
susirėmimai.
Nes
teen
Socialists
poj)ulists
nine
buvo,
kaip
tik
veikti
taikos
nierių.
reivio, sakoma pranešime iš
Pasiuntėjas paaiškino, kad keliu, steigti buferinę valstiją. priešinti japonams, t^a<l *
.ie\v* six Poles tbree Germans
Mexico Cit v suimtas ir už- lenkų puolimo pradžioje bolše karės fronto.
su daibartiniu likimu
kuomet jis inėjęs k^jjiharin, Jsteigus tokią valstiją bus at-f koma
vikai ten turėjo nedaug ka- 4
on
'
Socialiste
revolutionists
•
^
^
s npkllo]net
darytas kalėjiman oarrana^'tas
Bolševikai
įvairiose
vietose
nt
tuojaus
į
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krutinę
buvo
at
/uiomenės.
populisfs one"T\uupas eleeted.
siekta
du
daiktu.
Pirmiausia
Ignaeio Bonillas, Buvęs Mek
rytiniam upės šone apsikasė.
remtas revolveris. Turėjęs pa be jokios kovos iŠ čia bus pra buvo jų pramatoma. Bolševi
Krupavičius President
sikos ambasadorius 8. Valsti
kai buvo manę, kad kuomet jie
Bet lenkai sakosi jie kontro
Christiandemocrats siduoti.
VOKIEČIŲ ORLAIVIAI
šalinti
japonai.
Antra,
veikiau
jose.
nugalabins Kolčaką ir išterios
liuoją upę ir turi dar ten ka
Vailokaitis President
pavyks
Rusijai
susitaikinti
su
SKRINDA
RUSIJON.
Taippat nugalabintas Car
visą jo valdžią, be didelių sun
rės laivynėlį, pirmiau veikusį
Catboliė Activitv Center. IR VĖL APIE TAIKOS RE visu pasauliu.
ranzos
komendantas
kenybių apvaidys visą Si beri
upėje Pripet.
gen.
"Buferinė
valstija
Ims
ne
Paryžius,
geg,
11.—Tš
VarZOLIUCIJĄ.
Triana.
ja)
Bolševikai pašėlusiai bom ANGLIJOS DIPLOMATINĖ
priklausoma Maskvai, turės /
šavos pranešta, kad aną dieną
Tečiaus su tuo manymu
apleista
Kijevą.
KOMISIJA RUSIJON.
Krikštauja revoliucionieriai. Varsa vos padangėmis ant Ru barduoja
Washington, geg. 12. — r i a pusiau-socijalistinę valdžią ir skaudžiai apsirikta. Nes jiems
Griaunami svarbiausieji val
išnaujo kalbama, kad šią sa tas patenkins bile vieną pasau smarkiai pastojo kelią japonai.
Meksikos revoliucionieriai, sijos nuskrido net 7 vokiečių
diški namai.
Bolševikai tikisi greitos taikos vaitę kongresas bile dieną ga lio viešpatiją žvilgsniu savo
vadovaujami gen. Obregono, orlaiviai zeppelinai.
Vedamos tarybos.
lutinai balsuos klausime tai šalies patvarkyme ir liberaliz
yra valdytojai Meksikos sos
Čia nuomoniaujama, kad
Maskva,
geg.
12.
—
Angli
kos rezoliucijos. Sulig tos re me.
Vietos bolševikai veda tary
tinėje. Jie krikštauja, kad tais orlaiviais Rusijon nukelia TURKŲ įULTANO SESERE
ja
Rusijon
pasiunčia
diploma
NAS PERiJO REVOzoliucijos turėtų but paskelbta
"Užrubežiniai kapitalai bus bas su Japonijos atstovais,jiems lengvai pavyko nugalė vo vokiečiai karės instrukto
tinę
komisiją,
kuriai
pirmi
taika su Vokietija ir Austrija, įleidžiami ir svetimšaliams Reikalauja, kad japonai pasi
LIUCIJpN.
ti Carranza.
riai.
ninkauja gen. Gougb.
nežiūrint nepatvirtintos taikos bus duodamas koncesijos. Ša trauktų iš Siberijos. Japonijos
Kai-kuriose Meksikos vjetoTad čia džiaugiamasi, kad sutarties.
Iškeliavo Anatolijon pas
lis bus atvira visiems.
vyriausybė yra paskelbusi,
se dar pasilikę neskaitlingieji
Sako, turi but apdrausta gy
trumpoj ateityj įvyksianti An
kad japonai nemaną savinties
nacionalistus.
būriai Carranzos
kareivių. vybė ka*p Carranzai, taip vi
Rusija turės intaką.
i glijos su bolševikine Rusija PIRKITE ĖIETUVOS VAL
rytinės Siberijos. Iš čia jie
Bet jie neturi jokios reikšmės. siems jo'šalininkams, pradėjus
Vilenskii
paaiškino,
kad
STYBĖS BONŲ.
/
pasitrauksią. Bet tik tuomet
Konstantinopolis, geg. 11. — taika.
Suv. Valstijų parubežyj tik augščiausiais valdininkais ir
•p
nauja
valstija
bus
tikrai
nepri
tą padarysią, kuomet patvar
vienų-vienas miesteJis Mata- baigus paprastaisiais karei Turkų princas Fuad, sultano
klausoma.
Bet
Maskvos
bolše
kysią šį kraštą ir pilnai apseserėnas, ir keturioliktas iš
moras yra carranzistų ranko viais.
GERAS ŽMOGUS TAS
nopolijas ir perdidį pelnijivikų
valdžia
visuomet
turės
drausią savo žmones ,ir visus
se. Ten ligšiol dar nepriėjo re
eilės galimas sosto įpėdinis,
BUTLER.
mosi.
Prasižengusieji prieš tą pajoje
intaką.
reikalus.
voliucionieriai.
y t prūdo Anatolijon, palikda
Atnaujinti
kreditą
gele
rėdvma bus skaudžiai baudžiaIr ateityje, sakė Vilenskii,
Vladivostokas ir tolimos
Tampico paimtas be kraujo
mas paišeliu parašytą kortelę Pažada viską, ko tik kas nori. žinkeliams.
mi.
kuomet Rusija bus viešpaiiiu apylinkės ^yra japonų valdžio
praliejimo.
Pasipriešinusieji
^otMinČio turinio:
New York, geg. 11. — Dr. Didesnė dalininkystė darbo pripažinta, kuomet pasitvar je. Mieste plevėsuoja japonų
Carranzos garnizono kareiviai Pasiunčiama daugiau karės
"Pasilik sveikas dabarčiai. Nicholas Murray Butler, Co- visokiam pelne.
f
laivų.
suimti ir uždaryti kalėjimam
Veikiai gausi nuo manęs ži- lumbia universiteto preziden
Neleisti publikai vargti del kys ir sustiprės, tuomet ir nau vėliavos.
Žibalo kompanijos laikinai
tas, i r vienas iš norinčių birt nesutikimų industrijose. Stei
Suv. Valstijų vyriausybė į mų.
MILLERAND IR MARSAL PREZIDENTAS STOVI UŽ
suspendavo darbus. Darbai išTie žodžiai buvo nukreipti į kandidatu į Suv. Valstijų pre gti visur industrijinius teis
Meksikos pakraščius pasiunčia
KELIAUS LONDONAN.
naujo prasidėsią, kuomet apTAUTŲ SĄJUNGĄ.
zidentus iš republikonų parti mus.
dar daugiaius karės laivų. Nes sultaną.
rimsianti šalis.
Apsaugoti įvairias gamtos
pranešimai įš Meksikos sosti
Princas mokslus ėjo Vokieti jos, paskelbė savo principus,
Konferuos su premjeru Lloyd
I Suv. Valstijas per EI Pa nės labai supainioti.
Washilųrton, geg. 11. — Te
farmose
joj ir tenai prigulėjo uzarų už katruos ji*ai stipriai stovė versmes; palaikyti
George.
so, Tex. atkeliavo Carranzos
legramoje į Oregono valstijos
Čia
nuomoniaujama, JOg gvardijai. Jisai buvo vienati tų, jei butų paskirtas kandida jaunus vyrus.
brolėnas, Sebastian Carranzą.
demokratų partijos vadus pre
nis asmuo iš turkų sultano na tu ir paskui išrinktas prezi
Svaroios reformos
palai
.
i
r
••
i„-u
greitu
aiku
Meksikoje
gali
Paryžius,
geg.
11.
—
Atei
T
zidentas Wilsonag pranešė, identu.
miškių,
kurs
vadovavo
turkų
kyti
žmonių
sveikatą,
įsigyti
!
pakilti
nauja
revoliucija.
Jis sako, jog revoliucija l a b a i " , .,,.
.
,. ..
nantį penktadienį, kaip suži
dant demokratų partija kaip
pagyvenimus
ir
jauniems
žmo
kariuomenei
Tripolitanijoj
gerai
pavykusi.
Jis
pareiškia,
Jis
savo
principus
sutraukia
Kaip
žinoma,
Meksikos
sonota,
Londonan
iškeliauja
jog jo d(*Mlė prezidentas pada
nėms mokslą.
stipriausioji siena stovėtų už
1912 metais. Tenai jis su ara j keliolika posmų. Štai jie:
Prancūzijos ministerių pirmi
ręs didelių klaidų, kovodamas stinėn inėjo du meksikonu ly
bais daug nesmagumų atliko
Neatgaivinti saliunų, bet ninkas Millerand ir iždo mi- tautų sąjungą b e jokių pasta
Bendrai veikti su kongre
prieš Suv. Valstijas. Iš to tad deriu — gen. Obregon ir gen.
su svarbesniaisiais šalies ir žmonėms sugrąžinti alų ir vy nisteris Marsai.
bų ir pataisymų.
Gonzales. Jiedu aHu šiandie italams. .
ir turima pasekmes.
Konstantinopolyj jis buvo nacijoj klausimais.
ną, kaip jie to reikalauja.
bendrai veikia, patvarko šalies
Tenai su Anglijos ministe
Paragino demokratus pas
Skelbia amnestiją.
Padėti
atsakomvbėn
lokales
reikalus. Bet abudu vra lenk- aitimas amerikonams. DaueVietoje apgalvojamų naujų
rių pirmininku Lloyd George merkti visokius pataisymus,
Iš Mexico City pranešama, tyniaujančiu kandidatu į Mek lis amerikonų visais laikais mokesčių gyventojams pačios valdžias, kur įvyksta lindai konferuos klausime, kaip di
katrie nesutinka su nacijos
turėjo prieigą jo rūmuose.
vyriausybės stiprus ekonomi arba govėdos valdymas.
jog gen. Obregonas su savo ša sikos iprezi< lentus.
delė* atlyginimo suma turės
Del jo demokratiniu pažin nis pasi laikymas.
]steigti internacijonalį tei but pareikalauta nuo Vokieti pagarba.
lininkais kuoveikiausia orga ' Galimas daiktas, kad su lai
nizuoja naują valdžią respubli ku tarp jų pakils kova už ne ių turimų vyriausybė bijojo,
Įvesti biudžeto įstatymą, sybės teismą.
jos.
Londonas, geg. 11.—Angli
kai.
Tra dar ir daugiau tų pos
pasidalinimą prezidento vieta. kad kartais jis nebūtų apšauk sulig kurio įvairių departa
Iš kitų versmių sužinoma,
mentų viršininkai turėtų duo mų. Bet gana čia to, kas jau kad jiedu su Lloyd George jos užrnbežinių reikafų ofisasObregon savo atsiliepime Nes tas tarpe meksikonu yra tas sultanu.
sutiko duoti pasportus dvjem
ti atsakymus į kongreso pa pasakyta, kad butų galima įsi susitiks mieste Folkstone.
pareiškia apie revoliucijos pa paprastas daiktas.
Dabar jis tarnaus nacijon
socijalistam, soči jalistų pai
vykintą ir sako,^kad revoliucivaizdinti, kokios tai "malo
listams. Vadinasi, nekarįi n klausimus.
Išmokėti karės skolas.
jonieriai nepavargtų jokios PIRKITE KARĖS TAUPY prieš sultaną, bet prieš talki
n ė s " žadamos šalies gyvento Lietuvos Misijos Adresas: jos nuskirtiem keliauti Rusi
pagiežos savo priešininkams. M0 ŽENKLELIUS (W.S.S.). ninkus.
Panaikinti
visokias
mo jams.
257 West 71 str., New York> jon ir tenai ištirti padėtį.

Bolševikai Taisosi prieš Lenkus

•r

Trečiadieni*, g e g a k ė 121020

DRAUGAS
mm

pempiauti į lanką ir rado ke
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purę. Namiškiai pažino, kad
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENKAŠTI8 rią jos intakoje.
ta'kepurė buvo Pleikio. SereVadinasi, kaip Varšavoje,
Gegužės 1 dieną, š. m., Wa lingtone, kur ilsisi daug gar (Iš " P r ū s ų Lietuvių Balso") doje Kiškių Mikėlas su fear- Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
taip Paryžiuje prieš Lietuvą
Š i o * kasdien i išskyrus nedėldienius.
Klaipėdoje iki šiol buvo vo f nortu ir Ogalių Molinius išėjo mo ir Desigung Mokykla.
pakyla juodžiausios ir kenks shingtone ant garsiųjų Arling bingų vyrų, žuvusių už laisvę.
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Amerikos pilietis, paeinąs iŠ
kad butų daugiau lietuviu kan # buv 0 kraujais pasruvęs ir pa skyrius,
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v.
žadeikis,
žaliavęs
ir
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sužeista.
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(jo
praktikos besimokindamas.
didatų. " P r ū s ų Lietuvių Bal
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pje prancūzus ir lenkus, katrie blad sumanytų teisę, reikalau mis mėgino jau grįžti, bet su
Šio gražiaus kapelio ant Ar rius yra generolas, o prefektas mė tojėk griuvo. Tada jie davė
kilėliai,
pajutę,
kad
jis
juos
taisosi praryti Lietuva, lt kad jančią, kad toje valstijoje
yra civilis valdininkas. P-nas žinią vyriausybei. Ta pakvietė
ligšiol Lietuva išliko savistovi, spaudtiami arba skleidžiami gali išduoti, paleido į jį 15 šo- lingtono kapinių neturėtų už Petisnne yra gimęs ir augęs
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Reiškia, tarpe Anglijos ir J u g ji juomi uždraudžia savo
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drovės vardu.
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Ant Viršaus Univcrsal State Bank
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Nedėliomis nuo 10 iki 2.
Lietuvą susiliejusią su Lenki kainą. J i jau perdaug pakilusi. daugiausia Lietuvos LaisvėTelefonas Yards SS44
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tarp
New
Yorko
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valdžios.
ja ir autorizuoti lenkus užim
Tam. gražiam tikslui jiegos Bonų bus išplatinta. Tos kolo PRAKALBOS LIETUVOS
Lampsaičių ūkininkas Plei ir K l a i p ė d o s .
eilėje
ti Lietuvų. Sako, dabar pato pridėjo šitie smulkus daiktai. nijos bus pirmoje
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palaukus gali bu t jau pervėlu. Europoje turėjo kasti apkasus šan statomos ne palei gyven
Lietuvos Misijos nariai arba
Tasai korespondentas Rivet ir dėlto buvo įtaisiusi savo ka tojų skaičių ir ne palei didu* įgaliotinai važiuoja su prakal namų su pinigais.. Jis jų turė labiau užsiimti prekyba.
Perkėlė savo ofisą po nu m.
savo korespondencijose pa reiviams užtektinai marškonių mų, bet palei darbštumą. Visai bomis j žemiaus nurodytas ko jo apie 3,000 markių. Tą patį
RED. ATSAKYMAI.
reiškia, kad ir Gabrys, žino apvalkų. Karei pasibaigus mi mažutė kolonija gali patekti lonijas. Kalbėtojai atsiveža ir vakarą jis su draugais girtavo
4729 S. Ashland Avenue
mas lietuvių veikėjas, taippat lijoną tų apvalkų valdžia par greta didžiulės, jei tik paro Lietuvos Laisvės Bonus, taip Sakučių karei amo je. Arklys
Kur gydo ligas vyrų moterių ir
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vaik«.
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korespondentas, davė sumaningiems asmenims dys savo darbštumą, jei tik kad visi užsirašanti ir pilnai vienas sušilęs pabėgo namo.
nieko neturįs prieš sujungimą po 16 centų už eilę. Pirkliai padarys viską, kas tik yra ga užsimokanti galės tuojaus ir Nežinia kur dingo pats ūki pavojaus, kad kas surengtų Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30
ninkas. Utarninke 6 balandžio lietuviški} kolegiją Amerikoje. vakare.
Lietuvos su Lenkija. Gabrys gražiai išplovę ir sumangalia- lima, kad kuodaugiausia Lie- Bonų gauti,
Nedėliomis 10 iki 1.
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išplatinti. Dar beveik du mė
kolegija Kynie. Tas pats žodis
su lenkais. Ir jei ligšiol tas
Gegužės
18 d. Chicago
Prasidėjus overall'ų madai nesiu laiko, dar gali pasivys"
"kolegija" visai kitk$ reiškia
neįvykę, tam yra kalti šovinis
Gegužės 12 d. Long Island. (North Side), ir Cicero.
smarkiai pasipelnė tie, kurie ir -tos kolonijos, kurios buvo
Ajnerikoje ir Italijoje.
tiniai sluogsniai.
kiek
atsilikusios.
N.
Y.,
ir
Hazelton,
Pa.
Gegužės
19
d..
Chicago
Resid. 4S4 So. Ashland RIv. Chicago,
buvo juos pirkę iš kariuomenės
P-nanis
J.
Wojinskiui,
J.
Telefonas Haymarket 4644
Cegužės įj5 d. Freeland, Pa. Heights, 111.
Bonaį jau gatavi ir jau įtei
Kadangi Anglija
skubiai po 16 centų. Kitų rūbų* kaina
Gegužės 14 d. Brooklyn, N.
darbuojasi pravesti savo suma neatpigo nei kiek. Taip bent kiama pilnai užsimokėjusiems.
Gegužės 20 d. Cliicago (Sv. K imk ui, A. Petkui Chicagoje
Tamistų klausimus pasiuntėme
nymus Pabaltijoje, Prancūzija tvirtina p. F . Ward, Xew Yor Dalimis įmokėjusiems pakir Y.
Petro ir Povilo jiarap.)
į Lietuvos Misiją.
Rusas gydytojas ir chirurgas
Lietuvos klausimu neturi gai- kė. Tas vyras susekė ir pirki- tume iki liepos mėnesio pir
(iegužės 16 d. Bronx, N. Y..
Gegužės 39 d. Worcester,
SpecijaUstas Moteriako, Vyrišky
šiuoti, sako Rivet. Prancūzija mą po 16 centų ir pardavinėji mos dienos pabaigti mokėti, ir Chicago. (Town of Lake po Mass.
Valkų ir visų chroniškų ligų
Ofisas:
SS54 So. Halsted St.. Chicago
neturi pamiršti, kad Lenkija mą po 3 dolieriųs * * su tikslu at nes nuo liepos prasideda nuo- pietų, o Bri'tgeport vakare),
Gegužės 30 d. Pittston, Pa.
y*
v* •
•
Telefonas Drover »6»S
PIRKITE KARAS TAUPYesanti ištikimiausia jai sąjun piginti rūbus.'' Pasirodo, kad
ir New Ha v n. Conn.
ir Bristol, Conn.
strnciai eiti.
VALANDAS: 10—11 ryto %—t po
Gegužės 17 d. / C l m a g o
gini nkė. Tad dabar yra progos gražus žodžiai gali turėti neti
MO ŽENKLELIUS (W.S.&). pietų
Lietuvos
Misijos
7—8 vak. Nedėliomis 1 0 — l t d.
Kuriose
kolonijose
dar
(Drighton Park ir Apy. Diev.
Prancūzijai padaryti Lenkiją kėtos reikšmės.
Informacijos
Skyrius.
a*********************.****
nėra buvę prakalbų paskolos
parap.)

Žuvusiam už Lietuvos Laisvę. Iš PRŪSU LIETUVOS.
- *
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Žabangai.
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Dr. M. Stupnicki

Lietuvos Laisves Paskola.
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gatvės biznio sekcijoje racijonaliai savo vertėje kils, gi Cen
tro namas nupirktas prie
South 9-tos gatvės rezidencijų
> » ' • « • » • • >-• ^«» • • • •
• « • • • • • « , » „ ,
- • • #
. ~~Z: "1 ^ , . "[apylinkėje gali žymiai po kiek
CLEVELAND. OHIO.
nutarta pasiųsti b. L. K.-K. A . S •, , •
\
.,.
—
Centro valdybos nariams i r laiko kaina ir verte uupuUi.
Dabartinis S-mo namas, pri
Mirė nedėlioj gegužės
Tik maža pastabėlė.
lietuvių katalikų laikraščiams
dėjus prie j o pataisymo i r
9 d. 1920, 10:40 vai. vaka
einantiems Amerikoje.
re, 44 metų amžiaus. Pa
Šios kolonijos lietuviai turė
S. L. R.-K. A.' konstitucijos įrengimo moderniškos spaustu
ėjo iš Kauno Red. Įtaseijo progos išgirsti Lietuvos at o-to straipsnio, 4-tame punkte vės du arba tris tūkstančius
niu Apsk. Kražių parap.
stovo gerb. J. Vileišio prakal yra aiškiai pasakyta: "Visi dolierių, kelių metų laike liktų
bas, kurios įvyko gegužio 3 die Seimo nutarimai yra galutini S-mui uždykų, priskaičius prie
Amerikoj išgyveno 17 me
ną, pirmadienio vakare. Gi ir juos gali atmainyti tiktai ineigų 9 šeimynų nuomas ir už
tų, paliko nuliūdime 3 se
"Dirvos* 19 numeryj vietinėse seimas." S. L. R.-K. A. Centro darbius iš spaustuvės atlieka
seris ir švogerius.
žiniose skaitome: " T i k nedėl- valdyba be seimo nutarimo mų darbų. Centro valdybos nu
Laidotuves bus serėdoj,
dienyje tesuspėta padalinti la parduodama dabartinį Susivie pirktas 3-jų šeimynų namas s a
gegužės 12 d. 1920 8:30
pelius su pranešimu apie atva nijimo namų, kurį pirkti buvo garadžiumi, pritaikant jį prie
vai. ryte iš šv. Kryžiaus
didesnio
šeimynų
skaičiaus
ir
žiavimo, gerb. Vileišio." Čia išrinkta seime komisija ir pirk
bažnyčios į Šv. Kazimiero
reikėtų laisvamaniu " D i r v o s " dama kitų, kurio pirkimui sei manant jo nesanitariame daikapines.
redaktorelio paklausti:-nr jis mas jokių įgaliojimų dabarti bui skiepe įrengti moderniškų
Kviečiame visus gimi
bent žino, kad Clevelande ran nei Centro valdvbai nėra šutei- spaustuvę, ištrauks iš S-mo iž
nes ir pažįstamus dalyvau
dasi lietuviu' kataliku bažnv- kęs, prasižengė prieš S. L. R.- do mažiausia nuo 6 iki 10 tūk
ti laidotuvėse po num.
stančių
dolierių.
O
kur
ciai
per
čia? Manding, jeigu jos nebūtu, K. A. konstitucija, nes Centro
4537 So. Hermitage Ave.
tai kaip, kur ir kam galėjo tuos valdyba tam aktui atlikti netu sikraustymo kaštai i r agentu
Nuliūdę
lapelius padalinti? Jis tur but rėjo juridinės teisės—seimo komisinai?
Ona ir Stanislovas
visai nežinojo, kad ir bažnyčio įgaliojimo.
Atsižvelgiant į tai, kad Cen
Brazauskiai.
je buvo garsinama. Matomai,
S. L. R.-K. A. konstitucijoje tro valdyba nelegaliai elgiasi
atsišalinęs, visai nelanko baž
taip-gi suprantamai yra pažy su S. L. R.-K. A. turtu ir daro
nyčios, tai ir negirdėjo. Bet-gi
mėta, kur kalbama apie O n t r o tuomi mūsų organizacijai ir vi
laisvamanių •'Dirvos" redakValdybos narių priedermes ir sai lietuvių katalikų visuome
torėlis priklauso prie L. L. P.
S-mo turtų, kad Centro vaidy nei Amerikoje moraJę ir matebonu stoties komiteto, tik jis
ba pildo tiktai seimo nutari rijalę skriaudas, prie pirmiau
vienas tėra Clevelande del ga
mus, o jokios teisės neturi da išneštų S. L. R.-K. A. New
lingesnės vienybės ir pasiseki
ryli pamatinių Susivienijime Yorko ir Xew Jersey apskričio
mo, o tas komitetas, turime
permainų, prie kurių reikia ir kuopų protestų, tilpusių tik
sąžiningai pasakyti, tai tikrai
Mirė sekmadienyje, ge
priskirti namų pirkinių ir par " D r a u g e , " šiuomi dar kartų
žinojo ir gerai žino, kad bažny
gužės 9 d. 44 metų am
griežtai protestuojame prieš
davimų.
čioje daugiausia visuomet yra
žiaus.
Centro valdybos neapgalvojus
•
Perkant
Susivienijimui
"na
kviečiami parapijoms dalyvau
Lietuvoje paėįo iš Šiau
žingsnius ir reikalaujame, kad
mą.
Susivienijimo
narių
ir
ap
ti panašiose prakalbose ir pri
lėnų parapijos Šiaulių ap
namų pirkimo ir pardavimo ak
skritai
visos
katalikų
visuome
sidėti prie L. L. P. bonu pirki
skričio. Kauno rėdybos.
tai tuojau butų sulaikyti.
nės
Amerikoje
buvo
giliausiu
mo. Turbūt, laisvamanių "Dir
Amerikoje išgyveno 18
troškimu
ir
vyriausiu
tikslu
S.
L.
R.-K.
A.
42-ros
ir
IJovos" redaktorėlis visai užsimetų.
«
<
Įkurti stiprų i r pastovų Ame tos kuopų įgaliotiniai:
Laidotuvės buvo trečia
miršo. Tas neįstabu, mat jis rikos lietuvių katalikų centrų
dienyje, gegužio 12 d., ry
J. Mačiulaitis.
pats net rašo, kad bažnyčioje žymioje Amerikos lietuvių ko
te iš šv. Antano bažnyčios
O. Paulonienė,
ne vieta politikai varyti.
lonijoje. Namo pirkimo komi
Cicero, IU. į šv. Kazimie
V. Daubarą,
Tarnas. sija Susivienijimui namų ap
ro kapines.
K. Dumblis.
rinko Brooklyne prie ^iiand
Nuliūdime palikusi mo
DETROIT. MICH.
gatvės, pačiame vietos ir apy
Talpindama tų ra/tų tk Drau
teris Magdaleir Makarie
linkių lietuvių biznio ir visuo
g a s " neapsiima atsakyti už jo
nė ir giminės.
Pastaruoju metu Lietuvos meninio judėjimo centre, kui
Laisvės paskolos darbuotė pa įvairiais Susivienijimo i r ka turini. Red.
muš buvo kaipir apmirus. Tas talikų visuomenės reikalais
buvo del apsireiškusio geležin paranku atsikreipti visiems lie
Pirklybiniai santikiai.
REIKALAUJA.
keliečių darbininkų streiko, nes tuviams katalikams. Centro
Pirklybinis žurnalas iš ba
Vaikui — \\'est — Katalikai del
tos priežasties dėlei daug.'is valdyba, pirkdama Susivieniji
greneralio offiso ir pusiuntynistrs ge
landžio
15
d.
praneša,
jog
Pirk
dirbtuvių buvo sumal'\nŪMOS mui namų atatokiai nuo Brookra ateitis. Atsišaukite.
lybinis
Sekretorius
iš
Tokyo,
darbo dienas. Buvo pramato- lyno lietuvių judėjimo ir per
Tlic P a p r a t o Stutuary Co.
Japonijoj,
praneša
Britų
Dept.
766 Wesl Adams Street.
ma koks tai neaiškumas, o sy keldama Susivienijimo Centrų
of
Overseas
Trade,
jog
nuo
kiu daugeliui ir bedarbė, bet ir spaustuvę į užkampį, užlei karės laiko buvo organizuota
Vyrai dirbti poperos s t o i k o kampraslinkus vienai, kitai savai do lietuvių katalikų idėjinįems suvirs 20,000 kompanijų Japo barij. Geras darbo sąlygos. Atsišau
tei viskas persimainė, viskas priešams geriausias pozicijas nijoj su sukrautu kapitalu 4,- k i t e .
American Color Tynė Co.
pakripo gerojon pusėn.
\ e \ \ Vorko apylinkėj* ir tuomi 000,000,000 yen. Pranešimas
1151 UONCOC Street.
Dabar dirbtuvės vėl poseno- padarė didelę moralę skriaudų skaito, jog daugelis tų kompa
vei dirba. Mažuma gal ir šian visai lietuvių katalikų visuome nijų netvirtos i r valdžia ren REIKALINGI LEIBERIAI.
die nedirba, bet norintieji dir nei Amerikoje. Jei S-mo Cen giasi sulaikyt pardavinėjimų
Del fabriko darbo. Pastovus
bti visados darbų gali gauti, tro valdyba butų nupirkusi netvirtų akcijų.
darbas.
nes čia jų netrūksta.
S-mui namų patogioje i r pa
Link Beit Co.
Todėl i r vėl Lietuvos Lais rankioje vietos ir apylinkės lie
39-th & Stewart.
Shipping
Board.
vės paskolos darbuotę reiktų tuviams vietoje, kur buriasi
atnaujinti ir pardavinėti bo krūvon lietuvių veikimas, Cen
Susirinkime, balandžio 15 d.,
nus. Pirmiau, būdavo, pakal tro valdybos žingsnį butų su pirmiau buvę viršininkai komi
REIKALINGI ŠĖPŲ
bink žmogų pirkti L. L. pasko pratę visi ir tinkamai apkaina- sijos, ir pramonininkai paskir
DIRBEJIAI.
los bona, tai tuojau atsako: ve, gi dabar Centro valdybos ti Chairman Benson užtaro
" M a t a i , kad nedirbu ir dar ne nusistatymas namo reikalu la greita pardavinėjimą laivų
žinau kada pradėsiu, tai iš ko- bai neaiškus.
(dabar prigulinčių Shipping
?
gi pirksiu." Vieno, kito toks
Rakandu fabrike. Pastovus
S. L. R.-K. A. Centro valdy Board ui) privatinėms ameri
pasakymas
pardavinėtojams ba parduodama dabartinį S-mo koniškoms kompanijoms. J i e darbus. Gera mokestis.
nuleido rankas ir ant toliau ati namų už 42 tūkstančiu dolierių taippat pritarė valdiškos piniAtsišaukite:
dėjo darbą.
ir pirkdama kitų už 40 tūkstan giškos pagelbos kampanijoms,
(iana jau butų to. Visa neb- čių, materijaliai S-mui nieko kurios pirks laivus. Tas pagel
viltis, visi baubai jau praėjo. nelaimėjo, o dar galima priro betų joms x>asekniingai vest
Behnke & Pink Mfg. Co.
Šiandie darbo negauna tik tas, dyti faktais, kad šita bizniška lenktynes su pašalinėms lini
1107 MaxweU Str.
kas dirbti nenori.
transakcija pačiam S-mui atei joms.
Tat-gi gerb. L. L. pask. ko tyje padarys netikėtų ir stam
mitetai, sukruskite. <Halin mes bių nuostolių ir extra mokes PIRKITE KĄRSS TAUPY
kite nerangiunų, silpnumų ir į nių. S-mo namas prie Grand MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
REIKALJNGOS.
darbų, į darbą, kurs vaduoja
I.aundrey
merginos prie N plovimo
————
indų. Atsišaukite
mųs tėvynę nuo priešų.
DETROIT, MICH.
2150 H o n a r d Avenuc
Vargo Žiedelis.
Kogers P a r k 321
\ 1b* dienoj gegužio Šv. Jurgio Lietuvių bažnyčioj atsibus
iškilminga prhnicija, (*erb. Kun. Jg-naciaus F. Boreišiaus,
BROOKLYN. N. Y.
IU IKAl.INt.l.
nedėlioj 10:30 išryto Primieijantas yra Kunigų du mėnesiai
Gabus vyrai prie visokio darbo —
Geros
algos pastovus darbas. Atsišau
laiko, bet iš priežasties sunkos ligos J Q pramieija dasitiesė
Viešas protestas.
kite gatavi prie darbo.
lyg viršminėtos dienos.
Self Lockiiig Cartou Co.
437
E.
Illinois St.
5th Floor
Taipgi toj pačioj bažnyčioj ant rytojaus 17 geg. atsibus
S. L. R.-K. A. 42 ir 135 kuo
pų bendrame susirinkime, lai iškilmingos metų sukaktuvės A. A. Kun. Pranciškaus Rūsio.
Pamaldos prasidės ant 8 ir tęsis lyg 11. Privaliejo būti jo
K E 1 K A U N G I VAIKAI.
kytame gegužės 3 diena, 1920
Dirbti
poperinių dėžių Fabrike.
metų sukaktuves 1 geg. nes tą diena J i s atsisveikino su
Prityrimas, nereikalingas. Geras al
m., Karalienės Aniolų parapi
šiomi pasaulių. Bet iš priežasties jo milimojo draugo Kun. gos, pastovus darbas. Atsišaukite.
joje, Brooklyn, X. Y., apsvars Boreišiaus ligos liko atidėta. Širdingai kviečiame visus gi
Self lioeking Carton Co.
5th Floor
čius plačiai, rimtai ir nuodug minės, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose abiejose iškiU 137 E . Illiuois St.
——
niai S. L. K.-K. A. Centro Val mėse. Meldžiame nepraleisti progos, nes retai teatsitinka
=2
3E
ANT P A R D A V l k o .
dybos žingsnį, parduodant Su tokios iškilmės. Visiems kurie dalyvaus tose iškilmėse ta
Bučertfė ir grocerne turi būti par
sivienijimo dabartinį narna ir riame širdingai ačių iškalno.
duota t r u m p u laiku nes savininkas
Rengė.j i ai tu iškilnių,
perkant kitę narna, išnešta že
išeina j kita bizni, parsiduos pigiai.
miau telpantis protestas, kuris
3355 W. 38tU Street
Juozapas i r Philoraena Permcnai.

LIETUVIAI AMERIKOJE.

K, BARDAMS

A

A. f -

SlVAKARA-atnešk
savo taupinimus f šią stiprią
Valstijinę Banką. Jų c dar
gus vedimas užtikrina Jums
tikrą apsaugą.
Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas
dalis pasaulio. Šifkartės par
duodamos ant visų linijų.
v

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street

K. MAKARAS

f

•

iršius suvirs $6,000,000.00

ANT PAKPAVIMO.
Furnitures už neaugšta kaina.
1036

\V. 47 P l a t e

$100.00 GAUS.
Kas praneš kur mano moteris Ma
rijona Plauškienė (po tėvais Uaraus- r
kiutė) ir 3 vaikai: Mikutis 17 metų,
J o n u k a s 15 m., ir L,eosė 12 m. J a u
12 metu kaip jie prasišalino nuo ma
nęs. Kas žinote apie juos praneškite
man a r b a jie patjs tegul atsišaukia.
Aš paeinu įš Trakų apsk., Butri
monių valšč. Dabartinis adresas:
Mikola* Plauška,
290 4 M a r u m e Ave. Seranton, P e n n a .

PRANEŠIMAS,
Visiems Lietuvių Prekybos
Bendrovė.* šerininkams ir prie
tikiams šiuomi pranešame kad
p. A. J. Sutkus, iš Waukegan,
Illinois, iš mūsų agentu skai
čiaus yra išbrauktas, bet dar
.įgaliojimą

uiusų

bendroves

duota mums neprisiuntė, todt«lei kas per jį s u Lietuviu
Prekybos Bendrove darėte ko
kius reikalus malonėsite grei
čiaus atbaigti ir sutvarkyti.
Kol dar bendroves su.juomi
atskaitos galutinai nėra už
baigtos.

LIETUVIU PREKYBOS
BENDROVE.

Aritmetika

ATTORNEY AT LAW
LIETUVIS

ADVOKATAS

4542 S. WOOD STREET
726 \V. 18th STKEET
CHICAGO.
McKinley 4320

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Kodėl

Jtįs Turite Nešioti Hi-Press

P

ICŲS mainiški debatai gale visados būna
brangus, Hi-Press nekainuoja daugiau kaip
paprasti čebatai, bet ilgiaus negu kiti ir tokių pasi
darė pigesniais už kitus.
Hi-Press Lehighs yra padirbti iš VIENO ŠMOTO,
gumas juose geresnis. Hi-Press kaip tik tinkami mainoms. jie smagus nešioti i r ilgiau laiko negu kiti.
50,000 krautuvininkų juos parduoda.
^*

TfiZ

J.P.WAITCHES

Parodo Jums

**i s™

2'JeMBĘ
Akron. Ohio.

^ZZ^IL

COMPANY

SEATTLE IiKAKCH: 113 KING S T K E E f

Goodrich
Hi-Press

Rubber Footvvear
roumoto

>•••

Smetonos gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del Jūsų akių.
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J kru
?<*, kuoraet skaitai ar siuvi a r »cšai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų
patyrimas priduos J u m s geriausia
patarnavimą, už prieinamą kaina
net taip žemai net iki $3.00.

JOHN SMETANA
Akių Specijalistas
1801 S. Ashland Av. Chicago
Egzaminas suteikiamas dykai.
K a m p a s 18-tos gatvės.
3-eios lubos virš P l a t t ' o apUekos.
K a m b a r i s 14, 15, 10, 17 i r 18
Tėmykite 1 m a n o parašą.
Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9
vai. vakare. Panedėlials, Seredonais i r PetnyČiomis.

ENGLANDER
COUCH-BED

.

SoldevcerywhenB W fūmiiu
znd depoi-traen
ana

ENGLANC^rt SltllNC BED CO.
mm—mmmBĘmmm—'

m-m

seredoje, balandžio 28 d., 1920 Mmiiiimiiiiiiiiiiiiiitoiiiiiimiiiiiiiimim
m., 8 vai. vakare, Dievo Apveizdos parapijos svetainėje,
prie Union ave. ir 18-tos gat
vės, Cbieago, 111.
PATRAUKIAMAS TEIS
IŠ TOWN OF LAKE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES
Susirinkimą, atidarė pirm. A.
MAN SPEKULIANTAS.
Gegužės 2 d. Elias svetainė Nausėda su malda.
Trečiadienis, gegužės 12 d..
1) Protokolas iš praeito su
Pareikalauta $2,000,000 atly je įvyko v akaras, kur j rengė
Šv. Epifanijus.
Šv. Kazimiero Akademijos Rė sirinkimo perskaitytas ir pri
ginimo.
Ketvirtadienis, geg. 13 d.,
imtas.
mėjos.
Šv. DANGUN ŽENGIMAS.
Visųpirma gerb. kun. N. Pa . 2) Raportas komisijos nuo
"AYholesale"
kompanija
Kapinių Dienos. Susirinkime
Hadesman Bros. ir Mittelman kalnis pasakė prakalbą. J i s
prinešta, kad valdžios paveliji
PERDAUG "TAGAVIMŲ"
Bros., katra turi visą eilę kalbėjo trumpai, bet palietė mas yra gautas del dviejų (2)
CHICAGOJE.
krautuvių su valgomais pro daug naudingi! dalykų kalbėjo vietų prie Šv. Kazimiero kapi
duktais, patrankė teisman spe ir apie mokytojas, kaip sese nių, Kapinių dienai, del parda
i
Miesto taryba pati sau prieš
rys
Ivazimierietėš
ir
nazarickuliantą George H. Holt, tur
vinėjimo lengvų valgomų ir ge
giniau j a.
tietės
augštai
išlavintos
moki
tingą medžių pirklį ir nejudoriamų daiktų.
na
nmsų
jaunuomenę,
iš
kurios
įmi nuosavybių operatorių. Pa
Kapinių dienoje tas vietas
Praėjusiai* Chiea&'os miesto
reikalauta $L\000,(X)0 atlygini tikimės daug naudos. Kalbėjo pasižadėjo užimti Antra ir
tarvbos metais, katrie pasihaiir apie Akademijos Rėmėjų
mo.
E
fcfė su šio gegužės 1 <l.v miesto
draugiją, kuri rūpinaisi, kad pa Penkta kuopos, taip-gi pasiža
Čia
paminimas
spekuliantas
įvyko 51 4"it a g a v i m o " diena.
gelbėti siekti augštesnį mok dėjo prisidėti ir Aštunta kuopa
buvo pabaręs kontranktus su
Taigi praeitais metais per oi
slą norinčioms, bet; nepajie- iš Brighton Purk'o.
anom kompanijom, šitom pri3) Tikietus, kurie buvo par
dieną miesto gatvėse buvo
gianėioms. J o kalba daug pri
statyti cukraus per gegužį ir
y
y
renkamos aukos kokiems-nors
davė upo veikti ir šelpti tą davinėjami, po viena, dol. Lab
birželį. Suderėta po l l % e . svadarybės labui, toliau juos pasi
viešiesiems tikslams. Tu aukų
draugiją.
nu.
rinkimą buvo autorizavusi pa
Po kalbos vaidinta "Smilčių žadėjo kontroliuoti Bernardas
Andai Holt vienoj dirbtuvė,;
ti taryba. Tad nėra ką kitą
laikrodis.'' Tą dalyką atliko Nenartonis, atstovas 8 kuopos.
buvo nupirkęs cukraus net 11
4) Raportas -nuo rengiamo
ir kaltinti.
Šv. Kazimiero Akademijos
milijonų svarų ir pareikalavęs
Vienas aldermanas pareiškė,
auklėtinės. Išminčiaus rolėje koneerto LUIKI. Są-gos Centro.
po 14Vįc. svarui. Kuomet kom
buvo O. Vilkiutė, jo žmonos— Manyta paimti orkestrą po va
kad jei ir tolesniai tęsis tokia
panijos nesutiko, Holt kitur
B. Vrbiutė, jo mergaičių: F . dovyste p.* Roman B. G i r vi n,
betvarkė, tuomet kasdien iš
pardavė tą cukrų, paimdamas
Nausėdaitė ir S. Kiriutė. Kvai profesoriaus iš American Conpuls kokie-nors "tagavintai."
milžinišką pelną.
lio—J. Urbiutė, Angelo—A. servatory o f Music. Klausimas
Tuo tarpu pati miesto 'tary
Del to ir skundas.
Freitikaitė. Mokinių: O. Kar neišrištas ir atidėtas ant tole
ba sau prieštariaujajei leidžia
snio laiko.
bile kam ir bile kada turėti DUONA JAU PABRANGO. pavičiūtė, J. Rudreckiutė, L.
Kj»misijon ineina gerb. kun.
Valeniutė, J . Bražinskiutė, K.
"tagaviinus."
Gasilioniutė ir A. Jovaišaitė. Ig. Albavičius ir Jonas Petrai
Pirm poros metų miesto ta
Schnlie Baking Co. vakar
tis.
Rezisorium buvo sesuo M.
ryba buvo priėmusi parėdy- paskelbė, jog duonos kepalu
5) Raportas organizatoriaus.
mą, jog mieste vieneriais ane- kams kompanija ima 11 Ir Scholastika, kuriai didelė gar
ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai.
St. Jucevičius pranešė, kad ortais tini but leidžiama tik dvi 1514c Tad krautuvėse kepa- bė priklauso už tokį įšlavinimą
ganizatyvis darbas paseiuniil
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
" t a g a v i m o " dieni labdarybės lukai parduodami jau po 12 artisėių. Publika, kurios buvo
gai eina. Sutverta 19-ta kuopa
tikslais. (Jali but leidžiami ir ir 18 centų. Reiškia, svarui daug, ramiai užsilaikė, nes la
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, KroaDetroit, Mieli, ir pradžia gana
Specįjaliai " t a g a v i m a i " . bet d u o n o s 1 2 c e n t i i , £ i p r a š a n t r o bai buvo patenkinta. \
tian, Servian ir Jewish.
p a s e k m i n g a , n e s pirju*) d i e n q .
tik po nuodugnaus ištyrimo.
Iš gražaus vakaro buvo gra kuopon inplaukė viršaus dvie
svaro — 18c
Ir visas laikas taryba ne
Tą pati padarys ir kitos žios ir pasekmės, nes pelno liko jų šimtų dol.
~(1111111
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prisilaikė to savo parėdymo. kompanijos.
$100.00. Tiek pelno m a ž a i e i a
6) St. Jucevičius, 726 W.
Bet kas pirmutinis i savo pa
kas
padaro.
Mat
ne
bile
kas
su
Pirm poros savaiėių kompalBth St., tapo įgaliotas važinė
TelepUone: Yards 6492
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
žįstamą aldermaną kreipdavo 1 nijos buvo pranešusios, jog geba tokius veikalus atvaidinti. ti su prakalbomis po Cliicagos
I
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Šv. Kazimiero Akademijos
si, tam ir buvo leidžiama " t a - 1 neužilgo busianti pabranginta
Palengvins
visų
nklų
•
apylinkes.
tempime, k a s y r a
auklėtinės
nuo
pat
mažens
yra
I
guoti."
priežastimi skaudė
duona.
7) Centro susirinkime kuopų
jimo galvos, svaigu
I
ADVOKATAS
•
lio, aptemimo, nerPraeitais metais buvo 51 '*taTuomet federalis apskričio pasižymėjusios savo darbštu atstovai vienbalsiai pasižadė
votumij, skaudančius
I
Ofisas DidmiestyJ:
Ir užsidegusius karščiu akiu kreivos akys, i
gavimas." Bet miesto valdyba prokuroras pagrūmojo komoa mu, užtat ir žmonės nesigaili nė jo, kaip i r kiekvienais metais, katerakto,
1 29 South La Salle Street p
nemiegio; netikras akis Indedam, l
Daroma egzaminas U-ktra parodantis ma- ,
laiko, nė pinigų Akademijos
žlauslaa klaidas. Akiniai pritaikomi teisln- j
nežino, kiek ir kam aukų su nijoms.
Turiu patyrimą 1
Kambaris 824
kodaugiausiai išrinkti aukų gal, toli Ir eiti matantiems pagelbėta. Sergė
I
kite
savo
regėjimo
ir
vaikus
einančius
mo
rėmėjų
vakarams.
J
i
e
noriai
moterių
ligose;
rū
Tel. Centrą] 0S9O
rinkti ir ar tos aukos pasie
Ką-gi šiandie sako prokuro
I
rinkėjų Kapinių dienai ant ftv, kyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 vakaro. Nspestingai
prižiū
dėliomis
nuo
10
iki
1
vai.
po
pietų.
juos lanko, nes tikrai gali jais
I
kė savo tikslus.
ras f
Kazimiero kapinių.
riu
ligonę
ir
kūdi
I Vakarais, 812 W. 33 St. I
1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
gerėties.
kį
laike
ligos.
Susirinkimų uždarė pirm. A.
Telefonas Drover 9060.
I
•
Tel. Yards 4981
Reikia pažymėti ir ypalas,
ŪKININKŲ SUVAŽIAVI
I
Nausėda. Maldų atkalbėjo kun.
RAUPAI SIAUČIA GARY IR
•
3255 So. Halsted St.,
Chicago, m .
kurios
pasidarbavo
tam
vaka
ii
MAS.
Ig. Albavičius.
HAMMONDE.
AMERIKOS LIETUVIŲ
rėliui, pp. E. Skinderienė, M.
Jonas Purtokas,
PASPORTŲ BLANKAS
Šedienė, M. Petroševičienė, B.
150 atstovu reprezentuoja 2
, Ti. S. Centro rast.,
Iš Hammondo, Ind., prane
PILDOME
Toleikaitė,
D.
Jurgutaitė.
milijonu ūkininkų.
4441 S. Wasbtena\v ave. Mokinama: angliškos Ir lietuviškos
šama, jog Calumet apskrity,!
DYKAI.
Vardu Šv. Kaz. Ak. Rėmėjų
kalbų,
aritmetikos,
knygvedystės,
ste
Chicago,
111.
ėmę siausti raupai. Pučiuosi
Gydytojas ir Chirurgas
nografijos, typewritJng, pirklybos tei
Baltic Consultation Bureau, Inc.
Chicagoje yra ypatingas u- miesteliuose (Jary ir Hamnion- Draugijos, visoms širdingas
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
Ofisas 4930 W. 13 St
85 So. Dcarborn St. Chicago.
rijos, geografijos, politikinės ekono
nčiu.
Rėmėja.
IŠ DIEVO APVEIZD0S
kių (farmų) savininkų atsto de esama 90 susirgusių.
mijos, pilietystės, dailiarasystės.
Room 206
Kamp. 49 Court
PARAPIJOS.
vų suvažiavimas. Yra suva
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
Res. 1229 W. 49 Avenue
Epidemija palietusi \YhiTOWNOFLAKIEČIŲ
4
valandos
po
pietų;
vakarais
nuo
6
Telefonas Cicero 8(5 61
žiavę 150 atstovu iš 38 valsti-9
Ofise Cicero 49
L.
Vyeių
4
kp.
mėnesinis
ir
iki
10
vai.
ting, East Chicago ir Indiana
DOMEI.
Tel. Drover 7942
KALBAME LIETUVIŠKAI
jų. Tie atstovai paeina iš 15nepaprastas
susirinkimas 3106 So. Halsted St., Chicago. 9>
Harbor.
os ūkininkų organizacijų. Jie
Šiuomi pranešame visiems, įvyks ketverge, gegužės 13 d.,
reprezentuoja 2,000,000 ūkinin
LIETUTIS DENTISTA8
LAIMĖJO $1.10 VALANDO katrie jaueiątės esą lietuviais, š. m., Dievo Apveizclos pa ra p.
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
kų — ūkių navininkų.
PIRKITE
Seredomia nuo 4 lyg 9 vakare
kad gegužės 16 d , 2 vai. po pie svetainėje. Susirinkimas prasi
JE UŽ DARBA.
Dr. M. T. STRIKOL'IS
4712
SO. ASHLAND AVENUE
LIETUVOS PASKOLOS
Svarbiausias klausimas su
LIETUVIS
tį) susi rinktumėt į School Hali dės punktualiai 8 vai. vakare.
arti 47-tos Gatvės
Gydytojas ir Chirurgas
BONUS
važiavime bus aptariamas pa
Visi
nariai
ir
narės
esate
4,00?) karpenterių (stalių), svet, ant 48 ir So. Honore st.,
Ofisas: 1757 W. 47th St.,
(47 ir Wood gat.)
naikinti tarpininkus-agentus, dirbančių įvairiose kompanijo nes tą dieną atvažiuoja kun. J. kviečiami atsilankyti, nes yra
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų,
katrie tarpininkauja tarpe uki se langus, duris ir rakandus, Žilius ir kitas Misijos narys labai daug dalykų aptarti, o po 6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis
MAGDE. «dk, kaip man nieiti gal
9 iki 12 rytais.
ninku ir suvartotojų. Norima laimėjo st"eiką. Jiems pripa reikale L. L. Paskolos. Taip~gi susirinkimo bus žaidimai.
vą!
Išbandžiau visokius mazgojimus,
Tel. Boulevard 16>
trinkimus, muiltvimut — ir viskas tas
įsteigti kooperativį veikimą žinta $1.10 valandoje."
A. C. Alaburdaitė, rast.
nieko nepagelbėjo muo tu bjauriu pleis
atsiveš ir bonus, kuriuos išda
Res. 29 A W. 43rd Street.
kanų... Man geisi net darosi t"
Tel. McKinley 263
MARE. "Xa, tai kam tau kęst betarp ūkininkų ir produktų su
Kaip Vafcar visi darbininkai lins pilnai užsimokėjusiems.
reikalingai
Žiūrėk, kokie mano plau
PRANEŠIMAS.
kai graius, ivelnus ir čysti.
O tai
vartotojų. Tuomet patys ūki turėjo sugryžti į savo darbus. Tai-gi katrie dar nesate užbai
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!"
Kad aš laikau gėles nepir
ninkai turėtų daugiau sau pel
gę mokėti, pasiskubinkite, nes
K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar
lumiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
tai
gyduolė? N e ! ! Ar kveno ir daugiaus pelnytų patys
laikas trumpas; katrie dar ne kite kvietkas pas svetimtau
.piantįs vanduo? N e ! ! R U F 
NUSKENDO KŪDROJE.
URA!!
FLES yra tai paprasčiausis
suvartoto ja i.
pirkote, dabar subruskite. Pa- čiu kapinės, nes mes ir užlai
plaukų ir odos sustiprintojis,
Visi ant Šviežio Medaus!!
sirodykime, kad mes esame kome geriausias ir gražiau
Pagaliaus ūkininkai karštai
kuris pngelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
Lincoln
parko
kūdroje
nus
but
gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
v
sias, žemesnes kainos, ir ge
W. STRYGAS '
b .'s raginami pasilikti ukėse ir kendo Christian Ilseng, 60 me šimto nuošimčių lietuviai.
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
R U P P L R S
Kyiečia Bendra Lietuvių riau patarnausime. Taippat Ką, tik parvežė iš Micliigano.
ftaip-nora padidinti produkci tų.
panaikina
pleiskanas!
Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
užlaikome rastauracija, ir ne $1.95 už 5 svarų viedruka. Pri
Laisvės
Paskolos
Stotis.
jatrynimo:
dviejų
ar
trijų
dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
Pasakojama, kad jis pasi
pleiskanas,
o
savaitės
laike
jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
svaiginančių
gėrimus,
ir
ge
JAUNAS SUKČIUS.
statau į namus.
daręs galą tyčiomis. Nes buvęs
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
LIET. LABD. SĄ GOS CEN riausius cigarus, patarnausi
sirguliavęs.
3022 W. 40th Street.
65c,
bet jųs sakysite, kad jos vertos daugdaugiau. Paaiškinimai
Bearo Angelo, 6752 So. Pau
TRO PROTOKOLAS. ' me geriausia atsilankusiems
pridėti
prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jfcsų aptiekoje, tai
Chicago, 111.
Andrew
Iwaszkiewicz,
vienas
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
lina, suareštuotas už mainy
PARLAMENTAS ATMETĖ
f. AD. RICHTER d CO.. 326-330 Broadway, New York
*
L. K.-K. A. Labdaringos Są blokas šio puse kapines. Nau iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiini
nią klastuoto
čekio
$100
ASQUITHO SUMANY
jungos, po Šv. Antano globa, jame mušu murinę name ant
Soutlnvest Trust and Savings
MĄ.
8'
mėnesinis susirinkimas buvo 111 gatvės.
bankoj.
AA, ADOMAS A. KARALAU6KA8, SEKAHCIAI RAAAD.
Angelo eina 16-tus metu>.
Londonas, geg. 32. — Bu

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ

Važiuokite j Lietuvą
PER

!

į DEPOSITORS STATE B A N K i
I 4633-4637 South Ashland Avenue 1
CHICAGO, ILL.

$6 000 000,oo Milijonų Dol. Banką

Galim išpildyti jums aplikacijas del pas pa r tų,
gauti jums paspartus par-

'

L ^ i p k l f per LIEpojų, arba per DANZIG,

AKUŠERKA
A.SHUSHO

i
i

•
i

Y. W. RUTKAUSKAS -

I

OKYKLA

DR. J. SHINGLMAN "

Dr. C. Z. V eželis

vęs Anglijos ministerių pirmi
ninkas ir dabar parlamento na
rys Asquitli buvo sumanęs pa
PCTRATIS
FABIJONAS
taisyti Airijos savy valdos biA . P E T R A T I S & CO.
lių. Jis reikalavo tik vieno
MORTGAGE BANK
Airijai
parlamento vietoje
REAL ESTATE - I N S J R A N C E
EUROPEAN AMERICAN BUREAU dviejų. J o sumanymas atmes
Siunčia Pinigus P a r d u o d a Laivokortas
tas didžiuma balsų.
N O T A H I J L Š A S
3249^ So

Halsted Street,

Chicago

BOULE^ARD

Illinois
611

•
•

AS labai sirgau per I metus, nuslabnėjes pilvelis būro. Dispep
sija, nevtrinimas pilvelio, nuslabnėjjmaa. Kraujo, inkstų- Nervų ir
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjęs visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui

PIKNIKAS!
Parengtas

•
•
•
•

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

JAUNU VYRU KLIUB0

m i n ė t o s g y d u o l ė s pradėjo, m a n o pilvafe atsigaut, stiprėti, gerai dirbt.

Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą pa
mačiau tok; skirtumą kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Halu taras
SAL.TJTARAS,
CHEMICAL INSTITTJTION J. Ilmknis, Prof.
1707 So. Halsted St.,
Telephonc Canal 6417,
Chicago, I1L

g

NEDALIOJE GEGUŽĖS (MAY) 16 D., 1920 M.
•
Cheraaucko Darže Lyons, 111.
£
Pradiia 9 vai. išryto
Įžanga 25c. |
Muzika Alexanders Jazz Band Prašome visus atsilankyti S
*

•

-

—

—

