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Carranza Prasimušė per
Revoiiuciionierių Eiles
Su buriu kareivių pasprūdo
NEVYKSTA SUIMTI CAR
RANZA.
Seka desperatiniai susirėmi
mai.
Vera Cruz, geg. 14. — Bu
vusio Meksikos
prezidento
Carranzos (teebnikaliai .jis
skaitosi dar prezidentu) ka
riuomenė, kuri buvo sustojusi
ir užėmusi pozicijas šiauriuo
se nuo San Marcos, Puebla
valstijoj, pagaliaus išmušta iš
savo tų pozicijų, anot aptu
rėtu čia žinių.
Dalis Carranzos
armijos
H pačiu Carranza, briaujasi į
šiainius, tiesiog Hidalgo valstijon. Aišku, tas veikiama su
tikslu padaryti kelią ir leisti
pabėgti savo viršininkui kur
kokion atvangion vieton.

jaus nugalabinę.
Anot žinių, gen. Sanchoz su
šaukęs karės tarybą. Bus ta
riamasi apie tolesnį veikimą
prieš Carranza.
Blogam padėjime.
Iš Mexico City apturėta
žinių, jog ten generolui Obrcgonui pranešta apie blogą
Carranzos padėjimą.
Pranešimas gen. Obregonui
buvo datuotas gegužės 12. Pasakyta, jog Carranza esąs arti
Esperanaa
stoties,
Puebla
valstijoje.
Revoliueijonierių
vadams,
veikiantiems prieš Carranza,
įsakyta duoti jam progos* ap
leisti Meksiką, jei nebus gali
ma paimti jo gyvo.
Bet jei jis pats pasiduotų,
apsaugoti jį ir palydėti į Vera
Cruz ir leisti jam pasirinkti
kur tik jis norėtų keliauti.
Naujoji Meksikos valdžia to
li gražu nenori jam atimti gy
vybės ir darbuojasi, kad Mek
sikos žemėje jis butų nepa
liestas. Bet su sąlyga, kad
tuojaus apleistų šalį.

VALSTYBĖS SEKRETO
RIUS COLBY CHICAGOJE.
NEGALIMA PREKYBA A«
MERIKOS SU RUSIJA.
Pirmiaus Rusija turi but
pripažinta.
Vakar pirmu kartu Cbicagoje lankėsi naujas valstybės
sekretorius Bainbridge Colby.
Vakare jis kalbėjo Chicago
Bar Association susirinkime.
Kalbėjo temoje "Atvienėjimas." Tas surišta su buvusią
ja kare. Vyriausybės politikos
oponentai plačiai pasakoja,
kad po karės Amerika esanti
atvienėta nuo karės pasekmių.
Nes darant taikos sutartį Amerikos pažiūros buvusios nu
galėtos ir Amerika palikta
ant šalies.
Valstybės sekretorius prirodė, kad taip nėra, kaip opo
nentų tvirtinama. Taikos su
tarties padaryme Amerikos
vadovavimas ii- pirmenybė ne
užginami faktai.
i

Rusijos klausime.

Kuomet sekretorius Colby
buvo apsistojęs
Blaekstone
viešbutyj , laikraščių reporte
riai jį kvotė apie padėtį visam
pasaulyj.
pirmiausia buvo paklaustas
Paimta du traukiniu _ * ~
apie bolševikinę Rusiją. Kaip
Taigi šiauriuose Carranzos
stovi reikalas Amerikos pre
kariuomenė turėjo persilaužti
kybos su Rusija.
per revoliucionierių linija<
Sekretorius pareiškė, jog
ir ligšiol jau atsidurti Hidal
negalimas daiktas atnaujinti
go valstijom
prekybą su Rusija pirm, negu
Vedami gen. Rafael Cepeda
bolševikų valdžia bus pripa
revoliucijonieriai
užatakavo
Darbuojasi naujoji valdžia. žinta. Gi pripažinimas, kuorriet
užpakalines Carranzos kariuo
tas įvyks, tai nei jam pačiam,
Naujoji Meksikos valdžia,
menės sargybas ir paėmė du
nei niekam nežinoma. Tą klau
kuriai
vadovauja
Sonora
gu
traukiniu.
simą, sakė, geriausiai išrys at
bernatorius la lluerta, dar
Mūšiai trijų mylių fronte.
buojasi kuoveikiaus patvar
Vakar per pietus revoliuci- kyti visą šalį ir pirmoje eilė patvirtino tuos generolo pie
jonierių spėkos trijų myliu je užmegsti širdingiausius ry nus.
Bonar Law parlamente apie
frontu mušėsi su carranzistais. šius su Suv. Valstijomis.
R^voliucijonierių kareiviu bu
Dedamos pastangos
savo tai pranešė atsakydamas į pa
vo apie 4,000.
pusėn patraukti kai-kurias už- klausimą, ar karės viršininkas
Vienas revoliseijonierių va- Į si likusias Meksikos valstijas, Airijoje ]>agaliaus apdraus po
das, pulk. Rocha, mušiu metu ; katros ligšiol į revoliuciją bu- liciją ir kareivius, kaip jis buvo
paimtas nelaisvėn. Čia gauta! vo apkurtusios ir pilnos abe- žadėjęs, jei šiandie posenovei
ten poliemonai žudomi.
žinių, jog carranzistai jį tuo- jonės.

eitis. Bet tuo tikslu, pareiškė SOVIETINĖ RUSIJA BLO
GAM PADĖJIME.
jis, varoma smarki propagan
da. Nes bolševikinei Rusijai
prekybos atnaujinimas yra iš Pramatomi nauji ten "progro>t
ganingas daiktas.
mai.
Kiti klausimai.
Tautų Sąjungos klausime
sekretorius pareiškė, kad ta
me reikale jis tiek daug painformuota», v kaip ir visi, katrie
tik skaito laikraščius.
Turkijos klausime pareiškė,
jog Suv. Valstijų pozicija neatmainyta. Gi ta pozicija yra
žinoma, kuomet jis prezidento
vardu buvo pasiuntęs notą tai
kininkams.
Kaip gi su Meksika I
Meksikoje, sakė sekretorius,
kol-kas nesimato jokio pavo
jaus amerikonams arba jų ve
damiems reikalams.
Apie maišymąsi į vidujinius
Meksikos reikalus negali but
kalbos. Atmaina Meksikos val
džioje nepadarys intakos į nu
statytą mūsų vyriausybės po
litiką.
Industrinė padėtis.
Pagaliaus sekė klausimas
apie industrijinę šalies padėtį.
Sekretorius atsakė, jog vy
riausybė čia nepramatanti jo
kių žymesnių atmainų. Jis
pats turįs vilties, kad indu
strijoje padėtis pagerėsianti.
Šiandie čia taip yra, kaip ir
kitose pasaulio, dalyte po
nuožmiosios karės. Su viena
diena negali viskas ineiti normalėn vagon. Tai juk papras
tas pokarinis procesus.
Bet Amerikos industrijinės
įstaigos yra pilnam savo stip
rume.
OBREGONAS NORI BUT
GRAŽIUOJU SU S.
VALSTIJOMIS.
Jis pasmerkia Carranzos politi
k*.

Washington, geg. 14. — čia
iš Pa balti jos šalių parvažiavo
Amerikos Raudonojo Kryžiaus
komisijonierius, pulk. K. YV.
Ryan, kurs daugiausia darba
vęsis Kstonijoj ir paskui su
Estonijos taikos atstovybe ap
lankęs sovietinę Rusiją.
Pulk. Ryan buvęs Maskvoje,
Petrograde ii' kituose dides
niuose Rusijos miestuose.
Jis tvirtina, kad Rusija su
dabartine bolševiku valdžia
neatlaikys nei šešių mėnesių.
Pakils ten baisi betvarkė, pa
skui kurią seks baisieji gy
ventojų " p o g r o m a i " ^teroriz
mas).
Ir tuo metu, sako Ryan, prieš
bolševikus turės pakilti vidu
tinis inteligentijos luomas. Įvyks valdžioje atmainos/
Bet su tuo nepasibaigs baisi
šalyje betvarkė. Nes šalis ne
turi priemonių valdyties.
Rusijai reikalinga tuojaus.
sakė pulkininkas, išlaukinė pagelba. Ypač jai "reikalingi ge
ležinkeliai ir kitokios susisie
kimams reikalingos priemo
nės.
Kaip Maskvoje, taip Petro
grade padėtis tiesiog apverk
tina. Kur tik nepašauks!, vi
sur skurdas, badas ir p u r v a i
Tuose miestuose jau kelinti
metai nevalytos gatvės. Kaikur negulima pereiti per pur
vus.
Žodžiu tariast, Rusiją lau
kia tikroji pragaištis.
4-

tė neturėjęs progos apsiskusti.
Kadangi jis buvo klausia
mas svarbių klausimų, kurie
palyti Meksikos santikius su
Suv. Valstijomis, Obregon tik
šį-tą pažymėjo. Pasakė, jog
plačiau į tuos klausimus atsa
kysiąs kiek vėliau.
Nes jis neautorizuotas daug
kalbėti vardu revoliucionie
rių valdžios. Laikinas naujos
Meksikos valdžios prezidentas
skaitosi Sonoros gubernato
rius. J i s yra ir vyriausias re
voliucionierių vadas. Obregon
anam prisiekęs ištikimybę.

Mexico City, geg. 15. —
Prezidento Carranzos vedama
politika atsinešime į Suv. Val
stijas buvo tikroji nacijonalė
Meksikos saužudystė.
Taip pasakė gen. Obregon
Pripažinti pienai.
Associated Press korespondesBonar Law pareiškė, kad ka-1 tui.
' rės viršininkas tame klausime j " K a s stiprirta Suv. ValstiDaugel vietose ginkluoti už- ^ a u a t n k ? s l a D a i svarbius žy- ! jas, tas stiprina Meksiką", saAIRIJOJE TIKROJI
Bekraujė revoliucija.
REVOLIUCIJA.
puo|ikai sunaikinę vidujinių gius ir su tais žygiais vyriau k^gen. Obregon. ** Gi kas slo
pina Suv. Valstijas, tas slopiGen. Obregon pareiškė, kad
mokesčių rinkimo raštines. sybė pilnai sutinkanti.
Kaukuotų užpuolikų būriai Kaikuriose raštinėse sudeginti
Meksikos revoliucija Įvyko be
Kas tie per -žygiai ir pienai, na podraug ir Meksiką.
naikina kazarmes.
visi mokesčių dokumentai.
"Mano idealas sentikiuose didelio kraujo praliejimo. ToBonar Law nepasakė. Tik pa
Airijos valdytojas lordas reiškė, jog sulig gen. Macready Meksikos su Suv: Valstijomis I kia revoliucija skaitosi ne ginLondonas, geg. 14.—Airijoje
paaršėjo padėtis, kuomet anglų Freuch vieši Londone. Vakar nurodymų vyriausybė imsis įsteigti tarptautinį ruožą kaip i kluota, bet moralė revoliucija.
Lygiai pareiškė, kad Car
valdžia pradėjo rimčiau apgal jis konferavo su kaikuriais An- darbo ir viskas išeisią geran. kad Kanados rubežiai. Tam
Kitokia padėtis busianti Airi ruože neturi but palaikoma ranzos rėmėjai nebus baudžia
voti priemones numalšinti tą glijos valdininkais.
joje. Airija apsimalšysianti ir kariuomenė, išėmus muitinių mi fiziškai.
šalį.
Del ko gi pravesta revoliu
Kai-kuriose Airijos vietose MĖGINAMA APMALŠINTI Anglijos vyriausybė busianti valdininkus.
"Carranzos aiškinimas Mdn- cija?
pakilusi kaipir
revoliucija. NERIMAUJANČIĄ AIRIJĄ. tuo patenkinta.
Gen. Obregon atsako, jog
roe doktrinos buvo jo didelė
Kaukuotų užpuolikų būriai te
Daugiau kareivių Airijon.
svarbiausia del {o, kad atei
klaida."
rorizuoja anglų valdžios agen Tuo tikslu darbuojasi karės
Gen. Macready yra Londone.
nančiais prezidento rinkimai*
vadas Airijoje.
tus. Ypač užpuldinėjama poli
Jis nesąs autoritetas.
Jis tariasi su vyriausybės at
Carranza norėjo paskui save
cija ir įvairios valdiškos rašti
stovais
Airijos
klausime.
Laik
(fen. Obregone aiškiai mato prezidentu palikti savo šalinin
.Londonas, geg. 14.—Gen. Sir
nės.
raščiai spėlioja, kad trumpoj si spėkų intempimas. J i s juk ką Ignacio Bonillas, buvus}
Praeito trečiadienio vakare Nevil Macready, karės virši
ateityj reikia laukti kokių nors per praeitą pusmetį smarkiai Suv. Valstijose ambasadorių.
įvairiose vietose sunaikinta net ninkas Airijoje, padaręs nauvedė prezidencijalę kampani Bonillas butų buvęs gyvas Ca
50 policijos barakų (kazar- i Jus pienus, sulig kurių, jo nuo nepaprastų daiktų.
Su tais visais pienais yra su ją. Gi dabar vėl revoliucija. rranzos įrankis.
mių). Didžiuma iš jų apgriau morie, greitu laiku busią galima
Reikia atsiminti, kad Obre
įvesti reikalingą tvarką toje rištas neot'icijalis pranešimas, Dažniausia jis būna vienmar
ta ir sudeginta.
kad Airijon bus pasiųsta dau škinis. Taip jis pasimatė ir su gon priguli liberalų konstituKai-kurie iš tų barakų laiki nerimaujančioje šalyje.
korespondentu.
cijonalistų partijai. Šita parti
nai nebuvo apgyventi. Nes nuo Apie tai čia parlamentui pra giau kariuomenės.
Turį balsą užkimusį. Apžė ja veikė rėvoliucijiniais oballatinė policija yra pasiųsta į nešė vyriausybės atstovas Bo
Tas reiškia, pažymima laik
didesniuosius sumišimų cen nar Law. J i s pažymėjo, kad raščių, kad, turbūt, Airija bus lęs veidas išdalies pražilusiais *iais. J i pakėlė revoliuciją ir
plaukais. Sakėsi antroji savai- šitą laįmėjo.
Anglijos ministerių kabinetas malšinama spėkomis.
trus.

Iš Nelaimingosios Airijos

Sirijos Arabai Pakyla Prieš
Prancūziją
SIRIJA PASIRENGUSI PA
Arabų, puolimų
(atakų)
KILTI PRIEŠ PRANCŪZIJĄ. prieš anglus vedėjas, pulk.
Said bey Dagbadarian, ara
Sakoma, nesiduos prancūzams buose turi. didelę intaką. J i s
painformavo kongresą, jog
kontroliuoti.
šiandie galima krūvon sujung
Damaskas, geg. 8 (suvėlin ti visas arabų atskirias, ka
ta).—Prancūzijos norai paim riaujančias prieš svetimšalius,
ti savo kontrolėn Damaską vra gimines. Tuomet iš anų butų
priešingi si r i jonų naeijona- sudaryta stipri 300,000 vyrų
liems troškimams. Ir tik karė armija.
yra vienatinė arabų viltis.
Kantaroj anglai nelaisvėje
Taip tvirtina arabų vadai.
palaiko Vasine pašą. His buvo
Hasliini bey yra viršininkas
naujo karės kabineto. Jo užrubežinių reikalų ministeris yra
Dr. Abdul Raliam Shahbandar. Jis ir Raslied Rida, sirijonų kongreso prezidentas, sa
ko, kad Sirija prancūzams di
džiausią- nusileidimą
stato,
kad su jais apsiima vesti .tik
vieną prekybą.

anglų ištariamas suokalbiavime su Mustapha Kernai paša,
turkų jiaeijonalistų vadu. Čia
spėjama, kad nelaisviui Yasine paša pavyks pabėgti iš ne
laisvės.
Arabai bijosi europėnų.
Visoj Sirijoj labai didis užsikarščiavimas kas momentas
pakelti karę prieš europėm.

Sako, prancūzų industrijai
bus^ atidarytos durys Sirijoje.
Arabų Unijos kliubas čia
Tai viskas, su kuo arabai gali kasdien išleidžia paskelbimus.
sutikti.
Tuose pareiškiama, kad euroBet jokiuo būdu arabai ne pėnai nori pagrobti jų žemes,
sutiks, kad prancūzai imtų pačius gyventojus gi padaryti
kontroliuoti šalį, ypač vesti savo kareiviais ir paskui juos
Sirijos reikalus užrubežiuose. Į pavartoti savo imperijalia
•
, , , ,
niains siekimam*
llU
Mes pasirengę dęl to.jka*f ^ Arabai turi labai silpną apr ė n , " tvirtina arabai.
s i ginklavimą. Jie turi išviso
Feisal bus paremiantis.
apie vieną milijoną šautuvų,
Atstovai iš Mesopotamijos' k< lias anuotas ir keliolika kulir Palestinos yra nepaprastai kasvaidžių.
k a r i n g i . Jie pažada Emirui
Jie neturi amunicijos dirbFeisal, kuris pasiskelbė Siri- .tuvių.
Sakoma, a pastar<
jos karalium, savo paramą.
i statomos.
OBREGONO SUGRVŽIMAS
BUVO IŠKILMINGAS.
Berankis generolas visų buvo
sveikinamas.

PALMERIO AGENTAI OR
GANIZAVC RAUDO
NU0SIUS?

Washington, geg. 15. —Kon
grese paduotas
sumanymas
Mexico City, geg. 9 (suvėlin patraukti atsakomybėn Darbo
ta). — Čia didžiai iškilmingai departamento sekretoriaus asugryžo gen. Obregon, revo- sistentą Post'ą. Jis intariamas
liucijonierių vadas, kurs ba nuolankia vinie * radikalams.
landžio 13 d. paslapčia buvo Jis daugelį suareštuotų sve
pabėgęs iš sostinės, kad ne timšalių radikalų, sakoma, su
patekti Carranzos rankosna.
laikęs nuo deportavimo. Tame
Miestan jis įjojo raitas. Gy klausime seka tardymai, ku
ventojai jį veikiai pažino su riuos veda kongreso komite
kabančia jo viena tuščia uni tas.
formos rankove. Gen. Obregon
Dabar tasai sekretoriaus aneturi dešinėsės rankos.
sistentas Post nori prirodyti,
Ant didelio Plaza de la | kad kuomet Teisybės departaConsaitucion (plecaus), tarpe mento sekretorius Palmer (jisnacijonalių rūmų ir •puošnio gi ir generalis prokuroras) su
sios sostinės katedros, tuo me rengdavo žinomus Įvairiuose
tų buvo neapmatomos žmonių t miestuose radikalų areštaviminios, lyg kokios banguojan mus, Palmerio patys agentai
sušaukdavę radikalų susirin
čios jūrės.
kimus, kad paskui šituos areš
STREIKUOS 13,000 BARZ
tuoti.
DASKUČIŲ.
Taip esą buvę praeito sau
sio 2 d.
New York, geg. 14. — Čia ir
Brooklyne ateinantį pirmadie
MIESTELIS VALDOMAS
nį žada sustreikuoti 13,000
MOTERŲ. /
barzdaskučių. Reikalauja di
desnės užmokesti es.
Cheyenne, Wyo., geg. 14. —
Jackson, Wyo., skelbiasi, kad
PREMJERŲ KONFERENCI jis yra pirmasis miestelis vįsam pasaulyj valdomas vienų
JA ANGLIJOJE.
moterų.
Aną dieną tame miestelyj
Paryžius, geg. 14. — PreiĄjeras Millerand iškeliavo Angli- įvyko rinkimai. Valdybon rin
jon. Tenai turės konferenciją kti buvo padėta du tikėtu, vie
su Anglijos premjeru Lloyd nas moterų, kitas vyrų. Rin
kimus laimėjo moterų tikėtas.
George.

DRAUGAS
H vadinti Steigiamuoju. Tais
LiETirviv KATALIKŲ DIENRAŠTIS dviem vardais vadinasi vienas
dideliai svarbu*, būtinai reika
44
lingag Seimas, kokio dar Lie
Eina kasdien* išskyros nedėldlenius.
tuva iki šiol niekada nebuvo
PRENUMERATOS KAINA:
CH1CAGOJ IR \ &SIENYJE:
turėjusi. Ir jam ir Lietuvai gei
Metams
H.00
Pusei Meta
1.60 džiame visa širdimi kuogeriauMJV. VALST.
sios kloties.

Moterys Katalikės.

DRAUGAS"

Šeštadienis, gegužės 15 19Ž0
—- =

LENKU ŽIOTYS,
m..i<rni

*•*»

tai kaip Gogolio Uosdriovas
T5TEn
sauktų lenkai: dar už tų sienų
vėl mano žemės. Bažnyčios gy-,
venime laikas stovi inkaro lai- Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpikomas. Labai gerai, kad: Lietu mo ir Designing Mokykla.
va tariasi su Rusija. Būtinai
Muaųs istema ir mokymo būdu jų*
trumpu laiku išmoksite viso ama
reikia pralenkti lenkus."

.»-

Lenkai godus. Jie tampo sa
Socijaii«tai ir kiti laisvama ar vėliau jos sau- tą* teise* iš
niai, susispietę j būrį, su didžiu sikovos, nors "laisvės skelbė vo žiotis, kad galėtų daugiau
atsidėjimu ir įsitempimu dar jai' socijalistai ir laisvamaniai praryti. Bet kas perdaug npri
buojasi, kad Dievą ir J o tvir jų reikalavimams yra priešin apžioti, tai arba žandai išsina
to.
rina ir lieka žiopsoti išsižiojęs,
čiausius, teisingiausius ir nesi giSantarvė jau bando lenkų
Mes turime didžiausius ir geriau
Metams
•-.»«•••«• $5.00
mainančius įstatymus išgrudus
Ši draugija vadinasi "Soci- arba paspringsta. Ar neatsi žiotis nors šiek tiek užčiaupti. sius kirpimo, designing ir siuvimo
Pusei Metų
S.00
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
is viešo valstybinio bei visuo-ljalis Moteries Veikimas." J i tiks panašiai su lenkais!
Prenumerata mokaal iakalno. Lai
J i pareiškė lenkų užsienių rei praktikos besimokindama*
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos
menės gyvenimo ir suMmšus turėjo savo seimą balandžio 23 Jie kalena dantimis, kad pra kalų ministeriui Patekui, jog ji Visuose siuvimo skyriuose masinos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
varomos elektros Jiega.
vien į privatį žmogaus gyveni —25 d., kurio tikslas buvo su rytų Lietuvą. Štaį kokios žinios negalinti leisti, kad okupuoto
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
Kviefiiame kiekvieną ateUi bile kopenas adresas. Pinigai geriausia sių
kiuo
laiku, dieną Ir ar vakarais, pamą.
Tikėjimas
tai,
girdi,
priva
teikti
Prancūzijos
moteriai
su
iš
Lietuvos
apie
lenkų
epetitus.
je
Lietuvoje
butų
daroma
ple
sti išperkant krasoje ar exprese "MosižiurėU ir pasikalbėti del sąlygų.
Pirmutinis kiekvienos teisney Order" arba įdedant pinigus I
Patterns daromos sulig mieros, vi
tinis žmogaus dalykas.
pratimą apie šeimininj gyveni Rašo uLaisvė."
biscitas be Santarvės priežiū sokio
davybės uždavinys vra išsirin
registruotą, laišką.
stiliaus tr dydžio ii bet kurioj
To vietoje jie nori pastatyti mą, pramonės problemas ir
"Del
Lietuvos
lenkų
visuo
ros
ir
kol
tame
okupuotame
madų knygos.
" D r a u g a s " Publishing Co. kti sau prezidiją, t. y. pirmi savo žmogiškus išradimus, ku sveiką patrijotizmą. .
menėje nėra didelių skirtumų. krašte yra nors vienas legijoMASTEB DESIGNINCr
1800 W. 46th St. Chicago, 111. ninke, vieną arba du jo pagel- rie yra daugiau palaidų žmo
Tos prancūzės moterys nesi Kaip endekai, taip liaudininkai nininkas.
SCHOOL.
Telefonas McKmley 0114
bininku, sekretorių su pagel- gaus užgaidų pasekmės, ne
bijo Bažnyčios intekmės, nesi ir socijalrdemokratai P. P. S.—
J. F. Kasnicka, Vedėjas
Lenkams, žinoma, toki s pa
bininku ir uktverį, arba tvar kaip šviesaus ir ramaus proto
slepia su savo tikslais ir dar visi, gal kiek taktikoje skirda sakymas labai nepatinka. Kad 190 N. STATB STRET5T, CHICAGO.
kos viršininką. Kaikuriuose tvariniai.
Kampas L*ks St.. snt 4-tų lubų
bais nuo jos, bet, priešingai, miesi, nori Lietuvą pavergti, t. galėtų, jie pasispardytų, bet
parlamentuose . uktveris ne
Bet nevisi taip mąsto, kaip daro išvien su ja ir su jos pri y. sujungti su Lenkija. Endekai ekonominis bankrutijimas duo
būva iš atstovų išrinktas, tik socijalistai ir laisvamaniai. tarimu.
• • • • • • • » » » » • mmmm+ąį
Lietuvą, kad pajiegtų, sudra da jiems šiek tiek vėsumo. Mat, g « >
tai prezidijos pasamdytas as Nuo jų skiriasi katalikai. Šių
Seimo ir viso savo veikimo skytų, sau Vilnių su plačiomis žmonės nežino, kaip skaityti
muo, arba vyriausybės pas troškimu buvo ir yra, kad Die
programą jos pavedė peržiūrė apylinkėmis pasiimtų, Pilsuds Lenkijos markę ar marke, ar
kirtas raktininkas, neturintis vas, J o įstatymai ir J o dvasia
Praktikuoja 28 metai
ti Šv. Tėvui. J i s patvirtino. kis, su Patekais, Kamenieckiais pfenigu. Darbininkai skaito
Ofisas
3148 So. Morgan St.
teisės dalyvauti teisdavybės gyventų ne vien privatiniame
Kertė
32-ro
SU,
Chicago, 111.
ir
C-o
visą
Lietuvą
sufederuoSeimas per tai įgavo didelio
pfenigu ir rengiasi streikuoti.
darbuose, nė balsuoti. &ita žmonių gyvenime, bet ir val
SPECIJALISTAS
autoriteto. J jį susispietė kaip tų su Lenkija, bet taip, kad lie Bloga lenkams.
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- Į
tvaftea kaikuriais žvilgsniais stybiniame ir visuomeniniame.
'
.
niakų ligų.
tuviams
Lietuvoje
butų
labai
bitutės moterys, ne tiktai iš
V. K.
yra geresnė, nes uktveris iš Visoki įstatymai turi būti tam,
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
Prancūzijos, bet ir iš kitų šalių, ankšta, kaip dabar Vilniuje.
<ir< 39 nn
UWM mm
iki
po pietų,
nuo g įki g valanatstovi] priklauso prie kokios kad prisidėtų prie žmonių ge
Del
lietuvystės
net
vaikai
prie
da
vakare.
(iarl>ė Prancūzijos moterims,
nors partijos, todėl jis nega rovės pakėlimo ir saugotų ją
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet
kurios pajiegė sutraukti į savo glaudose pabadautų, o kunigai
Telefonas Yards 687
šiandien Kaune susirenka li būti pilnai bešališkas vi nuo puolimo. Tai geriausia gali seimą net kitų šalių moteris ir lietuviai visuose kalėjimuose
Kuriamasis arba Steigiamasis soms* partijoms. Teėiaus jo už įvykti, jei žmonių įstatymai bū užmezgė susivienijimą ir są- paviešėtų. Lenkų socijalistai
Lietuvos Seimas. Seniau ne davinys yra nei trupučio ne va išleidžiami, atsižvelgiant į darbininkavimą įvairių šalių Vilniuje per savo suvažiavimus
taippat nepriklausomos Lietu
Dr. 0 . VA1TUSH, 0 . D.
buvo mūsų šalije taip svar prisidėti prie einančių teisda- Dievo įstatymus, aiškiai J o pa katalikių.
Klausimas 1. Aš srirdėjaii
vos išsižadėjo, o politikos klau senus žmones kalbant, kad jei LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
baus atsitikimo, kaip tas. Nuo vybėje ginčų, nei per plauko ties apreikštus Jėzaus Kris
Palengvina visų akių
Štai iš jų programos ištrau
tempimą k a s y r a
juodymą
nebūti
minkštessimuose
solidarizuoja
su
Len
taus
moksle.
jo darbų priklauso mus tautos
priežastimi skaudė
gu kam akį traukia, tai turi
ka t
jimo
galvos, svtiguniam
vienoms
partijoms,
kie1
kija; Oficijalė lenkų politika mirti ar tėvas ar motina, ar
f
*XB V I ) , c - aptemimo, nerateitis: jos laimė arba nelai
Su tuo tikslu katalikai dar
^^^^
votumą, skaudančius
"Šiame momente, kada šalis krypsta prie federacijos su Lie
tesniam
kitoms.
ir
užsidegusius
karščiu
akių kreivos akys,
mė.
buojasi, ne vien savo gero ieš
brolis, ar sesuo arba šiaip gi katei akto, nemieglo; netikras
akis Indedam,
stoja į naują gyveninio pakrai- tuva, bet tik tam kartui. Pra
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
Paliekant
uktverio
rinkimą
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
kodami, bet ir visų.
Daugeliui rodosi neaiškus
pą, tai ir moterų energija ne laukę šį momentą tuojaus įkor- minė, arba kitokia nelaimė gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Sergė
savo regėjimo ir vaikus einančius mo
Šiuo žvilgsniu šalę vyrų ka gali liktis abejinga, nuošaliai
turi įvykti. Ar tai tiesa, ar kite
tie vardai: "kuriamasis'* ir šalije, neabejotina yra, kad
kyklon. Valandos: nuo 12 iki K vakaro. Nsdeliomls nuo 10 iki 1 vai. po piety.
'*steigiamasis." Vieni drįsta, Kuriamasis Lietuvos Seimas talikų stoja į darbą ir katalikės stovinti nuo atsitikimų, turin poruotų "Odwieezne polskie burtai!
zieinie nad Baltykiem." Girdė
155S W. 47 th St. ir Ashland Av.
kiti nedrįsta klausti, ka jis turės rinktis prezidiją. Kadan moterys.
J. G.
ei ų intekme į šeimynų gyveni tis jau lenkų epetitai auga: ne
Telefonas Drover 9660.
steigia, ką kūrena? Todėl ir. gi krikščionys demokratai sei
Amerikoje veikia plačiai ir mą, į įvairias profesijas, ku
Atsakymas. Tai yra burtai.
paaiškinimas bus ne prošal). me turi daugiau negu pusę pasekmingai Amerikos Tauti rios yra jų palaikytojomis ir į tiktai Lietuvą, l>et ir Rygą
reiksią prijungti prie Lenkijos, Akies traukimas neturi nieko
Kitados lietuviai pasistatė atstovų, tai seimo pirmininkas nė Katalikių Moterų Taryba, šalį, kuri yra tolimesnė šeimy
Dr. M. T. STRIKOL'IS
bendra su giminių mirtimi nei
I/IfiTUVIS
nauji) trioha. iškilmingai su ir sekretorius turės būti krik .los darbai neša puikių vaisių. nų tąsa. Imdaiiios formuoti to nes tai buvusi s Lenkijos mies
su
kitokia
nelaime.
TUB
trau
tas
ir
Rygoje
esą
Stepono
BaGydytojas
ir Chirurgas
kurdavo joje ugrų ir saugoda ščionys demokratą!. Kadangi
Prancūzijoje katalikystė, so liau tą gyvenimo bėgį, moterys
Ofisas:
1757
W. 47th St.,
kimas pasidaro, kada akies ner
torio
atminimų.
Koksai
ten
trys
soeijalistų
grupės,
t.
y.
(47 ir Wood gat.)
vo, kad ji neužgestų visai.
eijalistu, laisvamanių jr maso pildo savo užduotį, kuri reika
vas pailsta.
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų,
agentas
\Vzso\viea
net
sumanęs
sočijaldemokratai,
srfiijalistai
Pirmasis ugnies sukūrimas
nų buvo slopinama. Visa, kas lauja darbo ne mažiau iš mote
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis
liaudininkai
ir
valstiečiu
są
Klausimas 2. Kode! Lietuvo 9 iki 12 r y t a i s .
naujoje gyvenamoje trioboje
dieviška buvo < grudžiama iš rų, kaip iš vyrų. Kad tą iižduo- taktiką, kaip toliau tose šalyse
T e l . B o u l c r a r d ICO
R e s . 2®14 W . 4 8 r d S t r e e t .
būdavo didelė iškilmė ir va junga turi sudary bloką 42 at- viešo politinio gyvenimo lau- tį pilnai atliktų, seimas nusi- lenkams veikti. Lietuvoje ir je \elnio paveikslas piešiamas
Tel. McKJnley 26S
dindavosi įkurtuvėmis.
JSUfcL*1**"^ t a i t a m b l o k u i P e i k t u kan.
stato veikti prieš betvarkės ir I ,atvijoj, būtent, prisidėti ,prie juodas, o Anu'i ikoję^įr Ąngli• • » » • • » . • •
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bol
(olševikirIr
kairrflf.fft
frm'i.jahVtu.
*o<je
ramlonas?
kur
ti^sa:
koteisė
turėti
savo
viee
pirmi
bar visiems vartojant degtu
Daugybė rimtesnių, sveikai anarchijos idėjas, kurios dabar
kus žmonės nebesirūpina pa- ninką ir sekretoriaus pagelbi- protaujančių žmonių tuojaus ardo visą civilizuotą pasaulį, bruzdėjimų, kad tuo būdu su kis yra velnias: ar juodas ar Telėpbone: Yards 6492
laikyti nuolatai ugnį namieje, \ nmką.
pajuto, kokia didelė skriauda pamina krikščioniškas idėjas ir darius lenkams progą įsikišti į raudonas?
J. G.
MBS lengva ją Įkurti išnaujo, j ; lei blokui rūpės pirmiausiai per tai darosi visai tautai ir griauna pačius tvarkos ir pa tų šalių reikalus. Gal tai lenkų
'pobožne žyczenia,' vis dėlto la
bet įsigyvenimas naujame na Lietuvos nauda, tai jis ir pasi- [jos gerovei. Stojo jie darban žangos pamatus."
Atsakymas. Velnias yra d ••
bai
galimas
daiktas.
Begalo
jie
tenkis
tuomi,
ką
skiria
jam
me dar vis tebėra žymi šven
tą anų pragaištingą darbą suToliau buvo skaitomi refera
sia. Jis neturi kūno, nei akims
pyksta
ant
anglų,
kad
darą
in
nusistovėjusieji
parlamenti)
įtė ir tėbesivadina įkurtuvėmis.
! stabdyti
ir
padarytas
jų tai (pranešimai) apie šituos
matomos išvaizdos; todėl jis
1
Turiu patyrimą
trigas
prieš
lenkus
ir
prancū
pročiai.
Bet
Lietuvos
nauda
yLietuviu tauta kelis šimtus
skriaudas pataisyti. Pirmojon dalykus:
nėra nei juodas nei raudonas.
moterių ligose; rū
metu vargusi po svetima val ra brangi tiktai patrijotinėms I eilėn stojo jaunimas, ypač
I. Šeimynos gyvenimas: 1. zus Rytų Kuropos klausimuo Artistai tai]) jį piešia kaip ka.pestingai
prižiū
se.
Anglai,
anot
lenkų,
padėję
partijoms,
Patrijotizmo-gi
ne
;
aukštesnius
mokslus
einantis,
o
džia, dabar visai nesenai įgijo
riu ligonę ir kūdi
Prancūzijos moteries moralis
tram patinka. Iš velnio pa
žydams,
dabar
bolševikams.
ki laike ligos.
reikia
ieškoti
tarp
soeijalistu.
! dabar ypač pradėjo darbuotis idealas: 2. Prancūzijos mote
neprigulmybę ir laisvę. Apie
veikslo
visai
negalima
numa
porą metą truko, kol šiek tiek Kada jie tarp savęs susipyks moterys.
ries protinis plėtojimas; 3. Na Turbūt Anglija norinti įsikišti nyti, kokia velnio prigimtis. 3255 So. Halstcd St.,
Chicago, m .
apsitvarkėme. Dabar jau žada ta, tada keikiasi patri jotais.
Pasekmingai
ten
veikia minis auklėjimas; 4. Pavojai į Rusijos su Lenkija tarybas ir Visi velnių, angelų paveikslai
me pradėti nuolatinį papras Keiksmams žmonės vartoja tik ''Prancūzių Moterų L y g a " šeimynų gyvenimui ir dabarti dėlto bolševikai taip nenorį yra simboliniai. Visi simboliai
•S
Borysove tartis del taikos. Su
ti! jį Iiuosos tautos gyvenimą paniekinamus žodžius. Patri (Sąjunga), taip "Prancūzių nės į statymda vystės.
taika nežinia kaip bus. Atrodo, yra ženklai turintieji reikšmės
Visus laikinuosius daigtus pa- ¥>*** reiškia tėvynės mylėto- Patrijočių Sąjunga." J ų tik
II. Pramonės problemos: 1.
tiktai tiek, kiek žmonės suta
šalįs, visą nuolatinę ateities'Ja. Matyt, kad tėvynės meilė slas pirmiausia savyje, savo Profesijinė organizacija mote kad lenkai visokiais budais
Perkėlė savo ofisą po nu m.
ria
tam
ženklui
duoti.
Lietu
tvarką sudarys ir susti piį* yra nebrangus daigtas soeija- narėse išauklėti stiprią, protin rų darbų; 2. Užmokesnis tin trauks tarybas, o tuo tarpu jų viai sutarė piktųjų dvasių va 4729 S. Ashland Avenue
kariuomenė
stumsis
prie
ta> Seimas, koris Šiandien su- listams, jei jie keiksmams gą krikščionišką dvasią ir gy kamai pragyventi šeimynoje;
Kur gydo ligas vyrų moterių ir
od- dinti velniu ir piešti juodai,
venimą, toliau rūpintis tai da 3. Kaimo moterų darbai; 4. Dniepro ir į Kijevą "ab.y
seina Kaune. Tai vra tikro- vartoja patri joto žodį.
:
tai tat yra gera Lietuvoje. vaikų.
\vieczne
polskie
ziemie
polą*
_
ryti šeimynose ir, apskritai, Auklėjimas išrinktųjų.
šios įkurtuvės. Todėl ir tas
Valandos
nuo
10
iki
12
išryto;
nuo,
Anglai
ir
amerikiečiai
sutarė
czyc z macierzą Rzeczą PbspoTodėl galima tikėtis, kad pasidarbuoti, kad tas jų gyve
2
iki
5
po
pietų;
nuo
7
iki
S:30
Seimas, gal, turėtą vadintis
III. Patrijotizmas: 1. Mote litą PoTskę!"—Jųjų kariuome tų pačių dvasių vadinti devu
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
socijalistinis blokas Lietuvos nimas spindėtų prakilniais uo
Lietuvos Įkurtuvių seimu, bet
ries dalis ekonominiame šalies nė, dabar jie giriasi esanti ge- ir piešti raudonai; tai tat yux
Telefonas Drexel 2880
Kuriamajame Seime Lietuvos lumo ir apaštalystės darbais.
trumpiau vadinasi Kuriamuo
gyvenime; 2. Labdaringosios
riansia visame p a s a n l y j - t a i ,$?** Anglijoje if Amerikoje. a
•- - *
naudą atidės į šalį, o to seimo Sąjunga turi narių apie 900,ju Seimu.
įstaigos; 3. Moterų lavinimas
pradžią panaudos savo parti
Kun. P. Bucys
ko eia bijoti!—Tegul sau žy
000,
pilietystėje; 4. Prancūzija.
Kur tuščioje vietoje yra da
jai sustiprinti. Ta partija tam
Tanie pačiame laike susitvė
romas naudingas daigtas, tai
Tai-gi Prancūzijos moterys dams ir bolševikams padės an
pa galingesnė, kuri daugiau
rė kita organizacija ir deda katalikės prisitaiko prie savo glai, jiems, lenkams, padėlius
tas vadinasi įstaiga. Susitarę
vietos turi prezidijoje. Todėl
pastangas išauklėti prancūzes laikų, kad remtmjkas yra gera, Dievas. (sieJ). Kokių rirbežių
parapijiečiai įsteigia mokyklą
F0W YOUt CTOMAOIS ŠAUT
soeijalistu blokas pareikalaus
moteris, kad gerai pažintų ir taisytų, kas pagadinta ir iueštų ir ko dabar lenkai nori, sunku
vaikams, kad neužmirštu lie
prezidijoje daugiau vietą ne
valgiui neužmiršk, kad geriau
tuviškai kalbėti, kad išmoktą
suprastų visuomeninį ir politi į gyvenimą daug protingos ir pasakyti. Jeigu bolševikai su siasPo vaistas
tavo skilviui yra EATOgu
jam
priguli.
tiktų
grąžinti
1772
metų
siena,
lietuviškai rašyti. Susitarę ap
nį gyvenimą, kad susipažintų sveikos dvasios.
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
Krikščionvs
demokratai
nosuvirškinimo,
o ta* reiikia, kad rei
skričio tarybos nariai suren
gerai su adiuinistracijine maši
V.
K.
ki* pamėginti viena.
Parduodama
gia ligonbuti ir tas vadinasi rės prisilaikyti teisės. Tada nerija. Tai daro, atsižvelgda
teko kalėjiman ir vienas kle pat visus aptlekonus
ligonbučio įsteigimas, arba socijalist&i neliaus ginčų del mos į tai, kad prancūzės mo UŽ MIELAŠIRDYST? KA
bonas iš kokios tai parapijos
prezidijos.
Seimas
negalės
pri
mokyklos įsteigimas.
terys galėtų gerai sunaudoti
nuo Gardino. Jį laikė vargin
LĖJIMAN.
Smetonos gerai pritaikinti akiniai
eiti prie darbo. Tada krikščioTelefoną* l*alh»aa SOS f
bus palengvinimu del Jūsų akių.
gai kalėjime. Sodiečiams pa
J Kauną šiandien su>ivažiuo- nyse-demokratuose atsiras bal savo balsus, kuomet jos bus
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
Dr,
P.
P.
ZALLYS
prie
to
prileistos.
Jos
tikisi,
gailo
savo
mylimo
klebono.
dėjimo,
kuomet raidės liejasi j kru
ja 112 atstovų iš visos Lietu sų,- kad del tėvynės naudos
Lenkai, užėmę Lietuvos pak
v%, kuomet skaitai ar siuvi ar **.Lietuvis Dentistas
vos nebe mokyklą ar ligonbuti reikia duoti soeijalistams ne kad Prancūzijoje ar anksčiau, raščius, smarkiai " darbuoja "Štai iš Kabelių nuo Gardino
Sai, tai tuomet yra ženklas, kad
10667
8o«
Michlgan,
Aveniu*
reikia Jums akinių. Mano 16 metų
si." Jų žandarai ir šnipai ar .suareštuotam savo klebonui
steigti, o daug didesnį daigtą: priklausančių jiems prezidi
B—rlend, m.
patyrimas priduos Jums geriausią
VAlANDOSi 8 Ik) 0 ra*mr«.
du
sodiečiu
veža
valgį.
Varė
patarnavimą
už prieinamą kaina
šesni
už
buvusiiiR
rt^su—biu
visą laisvos ir nepriklausomo- joje vietų, kati tik galima butų Kuriamojo Seimo prezidijoje.
3 4>3<>d«^^*£ft«*£$<*^«^S«»$0&: net taip žemai net iki $8.00.
4
Lietuvos busiantį gyvenimą. pradėti reikalingas tėvynei Šiandien daugelis pyksta ant rokratijos ir carizmo laikuo noje sugriebė juos žandarai, at
JOHN SMETANA
Kas ir kaip ją valdys, kokios darbas. Tokiu būdu tėvynės Lietuvos valdžios, kad ji įsilei se. Jie* lando visur, daro kra varė Vilniun ir dabar jie sėdi
Akiu, Specijalistas
bus žmonių teisės ir prieder meilė virs įrankiu susilpninan džia į savo žemę asmenis ne- tas, be priežasties suima, so Lukiškių kalėjime. Patį kle Keeld. 9*3 So. A&hlaftd Bl\. Chicago
Telefonas Hayroarfcet 8544
1801 S. Ashland Av. Chicago
pirkusius bonų ir da-gi agita dina kalėjiman, laiko kažin bonų, nesuradę jokio prasi
mės, tą visa galutinai sutars čiu partiją.
Egzaminas suteikiamas dykai.
I
vusius prįeš juos. Ne valdžią kolei, nedarydami tardymų. kaltimo, jau palaido, o tie tari
Kampas lS-tos gatvės.
Tai bus nepirmutinis atsiti
ir a,pgai>ys dabar susirenkan
8-ėios
lubos virš Piatt'o aptieks*,
reikėtų kaltinti, o patys žmo Tais nelemtais savo darbais vargtį ir niekas negali jų išKambaris
14, 15, 18, 17 ir 18
tis Seimas. Kadangi jis tokiu kimas. Socijalistai užvedė bol nės turėtą susiprasti: rinki-, taip inbaug-ino v.mones, kad liuOsuoti." Nekaltai sėdinčio,
Rusas gydytoja* Ir chirurgas
Tėmykite j mano p»—>H
Spedjallslas Moteriškų, Vyriška
Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9
"hudu įsteigs Lietuvos valdy ševikus ant Lietuvos, soeijalis- muose neduoti savo balsų so
kalėjimuose yra daugybės. Vi
"baUru^iai,
o
kai-kur
ir
lietu
Vaikų
ir
visų
chroniškų
ligų
vai.
vakare, Panedėliais, Sereao-'
mo tvarką, todėl jį ir vadina taf neperka L. L. P. bortų, jie eijalistams, neskaityti jų pro
mis
ir
Petnyčiomis.
viai bijo viešai vadintis kuo si jie vargsta, dejuoja ir lau Ofisas: 8854 So. Hatetied 8t., Chicago
juokiasi
iš
žmonių
darbais
pa
Telefonas Drover ***3
Steigiamuoju Seimu.
klamacijų nei kitų spausdinių. y r a . " Štai vaizdelis. — Len kia, kada jie bus ir iš kalėjimu,
VAi,AWDA8: 10—11 ryto 9—8 po
Abudu vardai yra lygiai ge rodančių tėvynės meilę, o už Ta yra vienatinė bausmė tin
ir iš lenkų valdžios išvaduoti. pieta 7—41 vak. Hedeliomls 10—19 d. PIRKITE LIBTUVOS VAL
kai
suima
daug
lietuvių
kuni* U.
li. Kas nori gali vadinti Ku tą visą jiems dar teks daugiau kanti tos rųšies žmonėms.
Bet kada ?
gų
ir
laiku
kalėjipe/.
Taip
paSTYBĖS
BONŲ.
riamuoju Seimu, kas nori ga negu priklauso vietų LietuvcJ3
u

Kuriamojo Seimo
Kliūtys.

DR. G. M. GLASER

Kuriamasis Seimas.

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAS.

AKUŠERKA
A.SHUSHO

DR. CHARLES SEGAL

SERGĖKITE SAVO AKIS.

DR. A. A, ROTH,

i
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DRAUGAS

Y, M. C, A. ITALIJOJE.
''Oorriero <V I t a l i a , " nuosek
lus katalikiškas laikraštis, iš
einantis Ryme, pradėjo savo
darbą prieš protestonii propa
gandą. Kiekvienas jau nuo se
nai tą galėjo pastebėti, bet iŠ
paskučiausių to laikraščio nu
merių matyti, kad dabar pra>idėjo tikroji karė prieš ją.
^ Visę dalyką pradeda kelti
eikštėn nekurio u Amerikono
pasauliečio," gyvenančio Ry
me, laiškas apie Y. M. C. A.
Paskesniuose laikuose Y. M. C.
A. vyriausios stovyklos iš
vaizda šiek tiek atsimainė.
Klubas pranyko. Buvusi ties
durimis iškaba, kad ta vieta
del gero Amerikos ir Talkinin
kų kareivių ir jurininkų, tapo
pajuokos dalyku per paskuti
nius kelis mėnesius, nes ištikrųjų tokių žmonių čia daugiau
nesiranda. Amerikos unifor
mas su Y, M. C. A. trikampiu,
kurie kabojo ties kitu namu,
ties vyliausia stovykla ant
Barberini pleeiaus, su visa Amerikos Militarės Misijos flota motoriu, taippat pranyko.
Bet pati vieta nepranyko. Da
bar ta vieta pasilkiusi, kad
savo darbą varytu tolvn. J i
yra dabar neva klubas, kuria
me susirenka amerikiečiai ke
liauninkai, ir geras skaitlius
Įvairiausio tipo italų-vadovu
Rymo. Tenai galima užsiregis
truoti, pasiskolinti knygų n
gauti gausiai informacijų nuo
taip vadinamų protestonišku
vadovų po Rymą. Jie susigavo
keliauninkus, atvykusius ap
lankyti Rymą ir nieko pikta
nemanančius, nusiveda į įvai
rias vietas, neaplenkia nei Šv.
Petro Bazilikos. Tenai atsisu
kę užpakaliu j Šv. Sakramen

tą, pasakoja lankytojams is
toriją. Nuduodami " moky
tus,' ' ypač nepamiršta kartoti
pramanytas senas pasakas ir
išpustus, padidintus melais, at
sitikimus iš Viduramžio popežių istorijos. Nekurie tų " gar
bingų mokslinčių" taip. di
džiuojasi savo " t i k r ą j a " re
ligija, kad "paniekindami ti
kybinę popežinių maskara
d ą " bažnyčioje kalbėjo gar
siai per iškilmingas Kardino
lo Metry del Val'io vyskupiš
kas Mišias Velykų dienoje.
Pasauliečio laiškas.
šia Amerikos Pasauliečio
laiškas: " D u metu atgal gyve
no Ryme vienas kunigas iš
Amerikos. J a m labai rūpėjo
krikščionių tikėjimas ginti. J i s
atkreipė bažnyčios vyresny
bės a t ydą j pavojų, gręsiantį
iš pusės prieškatalikiškos Y.
M. C. A. organizacijos, kuri
savo propagandą iš pasalų va
ro. Ant nelaimės mažai j tą
perspėjimą buvo atkreipta atydos. Tiesa, tame laike buvo
daug kitų svarbių dalykų, ku
rie visų akis j save traukė.
Kurie butų galėję tuo reikalu
gėriau užsiimti, ramino save,
kad bažnyčia yra dieviška jstaiga ir pataikys parodyti sa
vo kilimą prieš protestonų
prasimanymus. Nors Bažny
čia yra dieviška ir nesugriau
nama, bet tai nepaliuosuoja
mus nuo priedermės kovoti su
priešais iškreipiančiais tiky
bą, nuo priedermės budėti, žiū
rint, kas darosi ir perspėti ka
talikus, pavojui ateinant.

ją yra skundų, kad jį daug pri
sideda prie skizmatiško judė
jimo Čekijoje. Tasai išreiškė
didelį nusistebėjimą, ar yra,
kas galėtų tikėti, kad taip
butų, nes Y. M. C1. A. gavo nuo
Italijos valdžios leidimą čia
būti ir veikti su sąlyga, kad
nesimaivys į tikėjimo dalykus.
*' Tai tikras yra dalykas, kad
nei viena protestonų organiza
cija neatkeliauja į Italiją vien
del malonumo leisti pinigus
pridengti nuogus, pavalgydinti
alkanus ir palaikyti atletišką
sportą. Protestantizmas atke
liauja čia, kad išplėštų katali
kams jų tikėjimą su pagelba
tų visų, gerai žinomų priemo
li
mų.
Kiti kritikos pamatai.
Du kitu dalyku yra surištu
su protestonų propaganda.
Pirmas—tai atskaita apie vei
kimą, taip vadinamo "Centena r y " (tai a r nebus tiktai kitas
vardas Metodistų), sunaikin
tuose Prancūzijos plotuose.
Ten pažymėta ir žemlapiai ir
pienai su visais smulkiais nu
rodymais materijalio statymo
ir tikybinio griovimo. Bet ant
jų nelaimės jie čia sutiko jiems
priešingą Amerikos katalikų
veikimą, kurie ir materijaliai ir
tikybiniai stato.

Antras dalykas—tai rapor
tas apie Britasipos ir Svetim
šalių Biblijos Draugijos darbą
Italijoje. J i s buvo išsiuntineias
daugybei katalikų sykiu su užkvietimu atsilankyti į jų susi
rinkimą ir padaryti auką į ją
fondą. Prasideda raportas su
visokiais pasveikinimais ir ve
lijimais Šventajam Tįyuj^ kad
jis ant galo pamatęs tą šviesą,
"Nesenai vienam Y. M. C. kokią nurodė jam Ęc&ajiijos
A. organizacijos valdybos na ir Svetimšalių Biblijos Draugi
riui buvo pranešta, jog prieš ja. " T e g u šventa knyga," tai

jis cituoja jo žodžius, "ineina i
krikščioniškas šeimynas, težiū
ri į ją kaip į brangiausį turtą,
tesaugoja kouoliausia ją visi,
kad tokiu būdu tikintieji, prisi
pratintų kasdien ją skaityti ir
sau aiškinti, išmoktų tinkamai
.gyventi ir daryti daiktus Die
vui patinkančius." Citata yra
visiškai teisinga, bet tas laiš
kas buvo parašytas ne šį kovo
mėnesį, kaip raportas pažymi.
Jis rašytas yra spalių m., 1914
m., ir yra tik dalis Šventojo Tė
vo laiško, rašyto Kardinolui
Cassetta, globėjui dievotos šv.
Jeronimo Draugijos, kuri kata
likams leidžia Šv. Raštą. Tai-gi
šį Švento Rašto leidinį giria
Šv, Tėvas, kuomet rašo savo
laišką.

SlVAKARA-atnešk
•

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas
dalis pasaulio. Sifkartes par
duodamos ant visų linija.

Central Manufacturing District Bank
1112 West35th Street

LIETUVIAI!

LIETUVOS BONŲ PIRKO
"DRAUGO" OFI^E
ŠIE ASMENYS.

GRAND RAPIDS, MICH.
šiuomį pranešu, kad pas
mane galite užsirašyti dien
raštį "Drauge", kitiems ir į
Lietuvą.
Užlaikau
visokių
maldaknygių., Priimu ir priduodu į dienraštį ' 'Draugą,"
paieškojimų, pagarsinimus ir
darbų užsakymus.
Tais reikalais kreipkitės
šiuo adresu:
*
Y. MARGELIS,
544 Myrtle Str.,
Grand Rapids. Michigan.

Tūkstančiai žmonių
tą sako apie

suvirs $6,000,000.00

KAPITALAS
$200,000.00

PERVIRŠIS
$25,000.00

Didžiausia ir Stipriausia Lietuvių Finansinė
Įstaiga Visoje Amerikoje
Po Valdžios Užžiura

UNIVERSAL STATE BANK
(Under State Government Supervision)

Banko Turtas Virš $2,416,000.00
<

Pavyzdis depozitų augime:

1917,
1918,
1919,
1920,
1920,

Kovo 3 (Dienoje Atidarymo).. .$16,754.95
Sausio 1
427,188.81
Sausio 1
941,689.40
Sausio 1
1,625,997.43
Gegužės 11
2,051,437.11

Kiekvienas lietuvis privalo užmegsti ir palaikyti
ryšius su šiuom Banku, nes Bankas randasi parankiau
sioj vietoj, vra atdaras vakarais du syk savaitėje.
ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YRA KUOPILtolAtfSIAI APSAUGOTI didžiu kapitalu ir sumaniu vedi
mu bankinių reikalų patirusių valdininkų ir direkto
rių,
i I
Šiame Banke padėtus pinigus galima atsiimti ant
kiekvieno pareikalavimo. Mokame 3-is nuošimčiai.
SIŲSKITE pinigus ir VAŽIUOKITE į Lietuvą
per šią Didžiausią Amerikoje Lietuvių Agentūrą.
SIUNČIAME PINIGUS be sustojimo Vokietijoje
arba Liepojuje tiesiai KAUNAN, iš kur pinigai pri
statomi Į artimiausią paštą.

Peoples Stock Yards State Bank
Kampas 47th ir Ashland Avenue

Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bankos

Informacijos Visuose Reikaluose Suteikiamos Dykai.
BANKO VALDYBA:
J o s e p h J. Elias. President
Wm. M. Antonison, Vice-Pres.
and Cashier
Jos. J. Kia*>a\vski. Vice-Pres..
Stasys V. Yalanchauskas, Ass't.
Cashier

Ji yra State Bank po kontrole ir Priežiūra Illinojaus Valstijos
Jos turtas sieką suvirs Penkiolika Milijonu Dolieriu.
Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taip sakant "vyrai s to-

BANKINĖS VAIiANBOS:
Panedėliais, Seredomis, Ketver
i a i s ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai.
išryto iki 5 vai. po pietų.
V AK AKAIS: Otarninkais ir Subatomis nuo 9 vai. išryto iki
8:30 vai. vakare.

Universal State Bank

vinti užpakalij bankos" ir vyrai turtingi ir su dideliu biznio prity
rimu.

•

savo taupmimus \ sią stipną
Valstijinę Banką. Jų atsar' gus vedimas užtikrina Jums
tikrą apsaugą.

Yra didelis skirtumas tarp
Šv. Rašto teksto, kiirį leidžia
Šv. Jeronimo Draugija ir tarp
teksto, kurį leidžia Britanijos
bei Svetimšalių Biblijos drau
gija. Šv. Jeronimo draugiją
Šventasis Tėvas teisingai pagi
ria. Tuos pagirimus Britani
jos ir Svetimšalių Biblijos drja neteisingai savinasi.
.Skirtumas tarp dviejų drau
gijų yra tas, kad katalikiškoji
pripažįsta tiesą išreikštą Šv.
Rašte,
ypač
paskutiniuose
Evangelijos žodžiuose, būtent,
kad yra Dievo apreikštų tiesų,
neužrašytų Šv. Rašte, o britiš
koji draugija tos tiesos nepri
pažįsta ir nori įkalbėti, buk tik MIR£ TEISĖJAS WALKER.
tai Šv. Rašte yra Dievo apreiš
Chioagoje mirė apskričio
kimas.
teismo teisėjas Clmrles M.
Tečiaus
Kristus
nesakė "VValker, eidamas 60 metus.
apaštalams: "Sėskite ir rašy Jis yra pasižymėjęs Chieagos
kite evangeliją visam sutvėri politikoje. Nes į apskričio tei
mui," o sakė "Eikite ir apsaki sėjus pakilo iš aMermano.
nėkite Evangeliją visam sutvė
rimui." (Mat..2^, 20).

Monika (lurinskaitė . . . . 50.00
. 50.00
Petras Katkus
Parnefekus Rumbinas . .100.00
. 50.00
Konst. Aneereviėius .-, 11)0.00
Juozapas Lokomskis . . 50.00
100.00
Teodoras Šadbaras
Juozapas Šalkauskis . . 100.00
Ona Danauskaitė
. 50.00
Albertas Pronekevičius 50.00

TURTAS KAIP UOLĄ

/

3252 S. HALSTED STREET

-

CHICAGO, ILL

Kampas 33-eios gatvės.
Š!Ų vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonų Dolieriu.

P-nios O.ĮPocienes

KONCERTAS!

Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos
Cook Pavietas ir 26,000 darbininku tari
savo pinigus pasidėję šiame Banke.

Nedėlioj, Gegužio-May 16,1920
KIMBALL SVETAINĖJE
Wabash ir Jackson Gatvių

ii*

.Tikietus galima gauti Kambario num. 1408 Kimball Bldg.
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R CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
3130 S. Halsted St., -Chicago, m.
Kurie gaunate paveikslus 1S Lietuvos
neatideliodaml pasidarykite dauglaus a r b a
didelius. Mes perimame senus padarome
didelius. Sudedam a n t vieno iš kelių skir
tingų.
T r a u k i a m e paveikslus namuose,
prie
Bažnyčios, sueigose, veselijose,
grupes,
, pavienius ir t t Darba atliekame kuogeriausia.
Phone P r o v e r $361

§

i

i
S,

S
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DRftUGAS

SHE

-r-—

iiMiiiiiiimiiiiuiimiiitiiiiiiiiiffluuim^^
W*uwatosa, Wis
3,240.00 tone, pristatė Amerikos LegiVVaterbury, Conn. . . .39,272.00 jonui, del palengvinimo to dar
Watervliet, N. Y
200.00 bo, lapą visų neprisiustų pa1,505.00 Worcester, Mass
Kolonijos bruzda nepaprastai, Elizabeth, N. J
53,350.00 liuosavimo certifikatų.
Frackville, P a
275.00 Wanamie, Pa
pavieniai i r g i nori bonų
1,260.00
Kareiviai, kurie dar turi ko
Greeni'ielcl,
Mass
270.00
įsigyti.
Waukegan, 111
5,28(X00 kių reikalavimų del sutvarky
PIANISTES ELZBIETOS MAKARAITĖS, ir jos mokiniu
Grand Rapitfs, Mich.. .3,865.00
Tokis tai yra maždaug skir mo savo dalykų, gali gaut grei
645.00 tumas tarp kolonijų paskolos ta patarnavimą rašydami į Lt.
Peržvelgus įplaukų knygas, Girardville, Pa
600.00 reikale.
net džiaugsmas ima, matant, Gilberton, Pa
• .
Colonel Matthe^ C. Smith,
3,682.00
kaip Amerikos lietuviai pasta Gary, Ind
Pittsburghui ir apylinkėms Council of National Defense
2,150.00 nepriskaityta dar 7 tūkstan Bldg^ "VVashington, D. C.
romis dienomis subruzdo Lie Gardner, Mass
Apart vii'smiiiėtns artislės rengėjos koiu kerte tiuli vaus dar 1>-Jet> M. N orkai u- ir Oaa Rttdaasludte, dai
nininkės,
p. K. Sarpalius, baritoną*. J. .1. Zolp. tenori #. liu> duetu, ųunru-tu. ir kiti pamargini mai.
6,155.00 čiai, kurie likos surinkti laike
tuvos Laisvės bomis įsigyti. Harrison, N. J
•'sr.'\j."
rr-H"
Tikietai parsiduoda pas kk-kviena mokini, p a s , J. J. Zolp. -1547 Hermitage a v e , p-Iė F. Okmouiute.
1,355.00 Misijos lankymosi. Nuo gegu
Subruzdo kaip didelės, taip ir Homestead, Pa
4515 Wood St., "Draugo" oiise. Naujienų ofiso. J. J. Elias Banke, Dr. Makaro olise.
Kviečiame visus atsilankyti ant .šio koncerto, nes programas bus gražus.
16,769.00 žės pradžios susidarė nemažai
mažos kolonijos, kad savo dar Hartford, Conn
S
P o programų! šokiai.
KOMITETAS.
680.00 naujų stočių, kurios smarki"'
bo dalį tinkamai atlikus. Pavie Haverhill, Mass
Jei Tamsta randavoji namą, tai
1,180.00 darbuojasi. Pavieniai išpirko mokėdamas randas nupirki namą fllllllltlllllllllllllilllllllllllllllillliltlllllllllllllllliaillillllllllllllll JIIlllllMllllllllllllllIlllllllllUJllUiUIIUi4llltllllIIIllltItlllllllIlltttl
niai i r g i nesnaudžia, kur ant Herkimer, N. Y
445.00 už apie 20 tūkstančių.
tiek maža vietelė, kad stoties Hoosick Falls, X. Y
kitam.
—K
Indiana
Harbor,
Ind.
.9,646.00
nebuvo galima įsteigti, iš ten
Už savaitės vėl paduosime
Nusipirkite sau namą. s
JOSEPH C. W0L0N J
J.P.WA1TCHES
Dr. I. E. MAKARAS
pavieniai Lietuvos sunųs ir Jersey City, N. J
1,150.001 kolonijų skaitlines.
Spreii
Jetuvis
Advokatas
Štai keletas bargenu:
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas
ATTOBNEY AT LAW
dukterys kreipiasi tiesiog Lie Kansas City, Kan
1,000.00, ūžiant iš pastarojo kolonijų
i r KO. LA 8ALLK STREET
Roseraadet ltMt 8*. Mlchlgaa A f.
LfBTUFIS ADVOKATAS
Gyvanicao Tai. HiimboMt *''
Mūrinis 2 augštų namas su ba- T I M M M Pnllnuui S4t Ir PaUinaa M*
tuvos Misijou, prisiųsdami p i : Kenosha, Wis
13,740.00 darbavimosi, galima sakyti,
484* 8. WOOO
tmtKMT
w » ^ A r a t ? SS11 W . I J - o d
«tr«.*r i
C h i c a g o J: 4 5 1 5 S o . W o o d S t r .
?«« W. į a t b STRBBT
sementu,
du
flatai
po
šešis
kam
675.00 kad skaitlinės bus daugiau ne
i
nigus ir prašydami, kad jiems Kearney, N. J
Tel. Hoclnrell et»»
Tik Kerr«rgv r a t u k e BOA fi-,30 Ud 7:00
CHICAGO.
barius
$2,500.00
CHICAGO,
IT^L.
McKinley
4320
Tel«f«OM
Vardo
l
t
»
.
i
2,220.00 gu padvigubintos.
tuojaus Lietuvos Laisvės bo Long Island, N. Y
m*
7,600.00
nus išsiųstų. Matyt, dauguma Lawrence, Mass.'
Kolonijos, kuri į saVaite. lai 2 augštų labai gražus mūrinis
=
950.00 ko atsistosite pirmoje vietoje? namas,su vauomis. 40 pėdų platus
jau suprato, kad tai yra pir Los Angeles, Cal
M —
n
lotas.
Augštas
basementas
$5,000.'
1,700.00 Kuri daugiausia Lietuvos Lai
mutinė geriausia proga tėvy Lincoln, N. H
S. D. LACHAW1CZ
00.
2,726.00 svės bonų išparduosite?
nei pagelbėti, kad tai yra pir Lowelt, x\lass
LOetuvya Graborlua p a t a r n a u j u , laiUoLIETUVIS
tuvAsc ko pigiausia. Reikalą meldžiu at
Gražioj
vietoj
mūrinis
3
augštų
sišaukti,
o
m
a
n
o
darbu
bueltu
uiKanedlntl
Levviston,
Me
1,195.00
GYDYTOJAS
IR CHTRtRGAfe
mutinė geriausia proga Lietu
Lietuvos Misijos
3107 So. Morgfic Street
OflMia
ir
Gyvenimo
vieta
namas
su
mūriniu
namų
užpaka
2314
W.
23
PI.
Chicago,
m
.
Meriden,
Conn
1,010.00
vos rėmėjų eilėse atsistoti ir
CHICAGO, ŪjKJtMOm
8352 So. Halsted Str.
Informacijos sk. li je, Viso 4 pagyvenimai po G kam
Tel. Ganai H M .
Telefooaa
Yarda M t i
Ant
Viršaus
l
niversal
State
Bank
495.00
kad tai yra pirmutinė tinka Maspeth, N. Y
Val.-indos nuo 10 iki 12 ryte: nuo
falAndoa: — 8 lkl 11 Ii ryto;
= :
3,080100 KARĖS DEPARTAMENTO barius. Abu namu už $7,500.00.
miausia proga savo dolierines Manehester, N. H
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak.
• <*> platu iki • rak. NadailoŠitie uamai turi būti parduoti PIRKITE KARĖS TAUPYNedėliotais nuo 10 iki 2.
mia nuo B lkl S vai. rakara.
Mahanoy City, Pa
2,060.00
darban įvezdinti.
TARNYSTĖS IR INFOR
Telefoną* Tardą *S44
greitai.
*—
700.00
MO ŽENKLELIUS (W.S.S).
Žemiaus paduodame sąrašą Mt. Carinei, Pa
MACIJOS SKYRIAUS
Mes turime daug namu ant par
kolonijų, kurios iki gegužės mė Miners Mills, Pa. ....4,260.00
RAPORTAS.
davimo.
MIlIlIlIlISIIIIIIIIIISIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIflIlIlElllllllllfiilIilCIiGllilIlaJMaillIlIlEllilIlIlIlIlIlIlIlIlIIUIlIillIlUllfUIIItltlIlilIlIllIlIlIfltflIlIlIl
7,498.00
nesio pradžios yra prisiuntu Melrose Park, 111
Lt. Pulkininkas Matthe\v C.
A. PETRATIS & CO.
sios Centran pinigus už Lietu •New York City, N. Y. . .940.00
Norvvood, Mass
7,620.00 Smith, kuris veda buvusių ka 3249 S. Halsted St. Chicago.
vos Laisvės bonus.
Kolonijas paduodame alfa Niagara Falls, N. Y / . .1,480.00 reivių užsiėmimo ir gerovės
Northampton, Mass. ..1,415.00 darbą, ir kuris yra viršininkas
betiškai :
Karės Departamento generalio
Ansonia, Conn
$4,650.00 Xew Philadelphia, Pa. 3,370.00
štabo Tarnystės ir Informaci
Amsterdam, N. Y. . . .1D,451U)U New Britain, Conn. . .17,490.00
— •
8,629.00 jos Skyriaus, išdavė specijalį
Aurora, 111
310.00 Xew llaven, Conn
ADVOKATAS
1,210.00 raportą del praeito mėnesio
Akron, Ohio
115.00 Nashua, X. II
Ofisas DidmiestyJ:
pinigiškos pagelbos buyusiems
Newari,
N.
J
.
.
.
.
.
.
4
9
,
4
0
0
.
0
0
Athol, Mass
250.00
29 South La Salle Street |
kareiviams.
Pliiladelpliia,
Pa.
...10,380.00
I
Kambaria 324
•
Ambridge, Pa.
11,000.00
Providence,
K.
1
5,425.00
Tel. Central t S M
•
Laike
kovo
mėn.
Srities
Fi
Albany, N. Y. . . . . . . . . . 165.00
•
7,320.00 nansų ot'icierius, YVashingtone,
Baltimore, Aid
31,043.00 Pittsburgh, Pa
k>
Vakarais, 812 W. 33 St.
6 700 00 ^ y m o * i ^ l > a
520.00 paskyrė ir išsiuntė 15,733 }>raBoston, Mass
Tel. Tardą 4«8i
puolusių
Liberty
Bonų,
nomi•
825
00
Bentleyville, Pa. . .
800.00 nalės vertės $786,650. Iki šio
Braddock, Pa
3,590.00 Rockford, 111
275.00 laiko yra išsiųsta buvusiems
Bridgeport, Conn
3,903.10 Rockdale, 111
IlilIlIimilllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi
kareiviams
ir
jurinhikams
1,Bayonne, N. J . . . .
7,767.00 070,594 Liberty Bonų, $53,529,Brooklyn, X. Y
24,213.00 Racine, Wis
600.00 700 vertės. $140,750 vertės bo
Brockton, Mass
8,773.00 Seattle, Wash
1,782.00 nų guli paėte, nes negalima
Binghamton, X. Y
985.00 Scranton, Pa.
...100.00 surast savininkų.
Bronx, X. Y
3,775.66 St. Clair, P a
300.00
Kovo mėn. 4,620 premijų rei
Brighton, Mass
700.00 So. Omaha, Nebr
1,756.00 kalu vimai $277,200 buvo išmo
Baldevinsville, Mass. . . .550.00 Springf ield, 111
5,650.00 kėti. Ir iki šiol išsiųsta 1,Chicago, 111
198,829.00 Siotuc City, lo\va
y
Spring
Valley,
111
1,705.00
640,042
premijų,
čekiai
arba
Chester, Pa
1,850.00
E
Schnectady,
X.
Y
1,505.00
$98,402,520.
Iki
balandžio
1
d.
Cicero, 111
12,585.00
Cambridge, Mass
8,438.00 So, Manchester, N. 11. 3,100.00 $2,804,832.15 buvo išsiųsta 149,1,600.00 562 kareiviams atmokoj imui' Dabar yra parrlrMatoo ir raito
Cleveland, Ohio
18,963.00 St. Charles, 111
Mmos daucuznos lietuvių, kurie (raSugar
Notch,
Pa
1,280.00
kelionės
lėšų,
kas
nebuvo
išduo
JIJa koncertina Ir augstai rekomen
Colmnbus, Ohio
200.00
duojama
kaipo aerlauBla koncertine
8,995.00 ta, kuomet tapo paliuosuoti.
padaryta Suvienytose Valstijose AChicago Heights, 111.. .4,270.00 So. Chicago, 111
msriks.
Mes galime jas parūpinti
Shenaudoah, Pa
9,060.00
Randasi Ofise Srities Fi augšto
arba žemo tono.
Duąuesne, Pa.
775.00
Thompsonville, Conn. 4,000.00 nansų oficierios 6,640 paliuo- Reikalaukite katalogo, kuri lasiun
Donorą, P a
200.00
Treuton, N. J
1,000,00 savinio certifikatų, kurie ne člame dykai.
Duryea, Pa
1,600.00
Thorp, Wis
850.00 gali but perduoti dėlei neteisin
Detroit, Mich
10,769.00
GEORGI & VIUK MUS1C GO.
Unionville, Conn
2,000.00 gų ir klaidingų adresų. Pulki 1540 V . 47tk 84.,
Chicago, Dl
Dayton, Ohio
1,065.00
1
Utica,
N.
Y„
580.00
llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll
ninkas FredYV. Goshen, Srities
Edwardsville, Pa
2,610.00
3,778.00 Finansų oficierius, WashingE. St. Louis, 111
2,840.00 \Yestt'ield, Mass
s

Lietuvos Laisves Paskola.
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| SCH00L HALL, 48th ir Honore St, Pradžia 7:30 vai. vakare
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Pasii

KODĖL MOKĖTI RANDAS?

DR. S. NAIKELIS

S Y. W. RUTKAUSKAS S

X

Dr • M. Stupnicki

•

"i

Važiuokite į Lietuvą

1 •»

PER

S

DEPOSITORS STATE BANK

S

S

f

4633-4637 South Ashland Avenue

PEARL OUEEN
KONCERTINOS

CHICAGO, ILL.

!

Vietl
turi pi
ve uti,
dabar, I
lietuvi!
metas
gaiš ui
ratyvęl
rios t i
mas, tj

I $6r000 0Q0-oo Milijonų Dol. Banką

Į
i
Į
|
I

DR. J. SHINGLMAN

Pirmutine Lietuvių Valstijine
Banką Amerikoje

Kamp. 49 Oourt
Ree. 1S9» W. 4 t Avenue
Telefonas Cicero 8«6f
Ofiso Cicero 4»
ITATnAMlC LIKTUViSBLAI

r

METROPOLITANSTATEBANK
2201 W. 22nd St, kamp. Leavitt
/

Tos bankos saugumą galima spręst iš to kad Kapitalas ir Per
viršis $245,000.00.

[ « « » > • • • »

mm m • • • » • » ! • • •

1 1 . ^ — 1

1

I Į

»»

Tel. Drover 7141

T

Dr.LIETUVIS
C. Z.DENTISTAS
Vezelis

TONSILAI

Geriausis užrubežinis skyrius Suvienytuose Valstijose Siunčia
me pinigus į visas dalis pasaulio trumpų laiku ir saugiu būdu.

Mano ofise — nereik
važiuoti ligonbutin.
Ta pačia diena po operacijai. galima grižti namon.
Mano ištaisytuose
kambariuose jie turi
visus namu smagu
mus ir .pailsi ir raano geriausia prie žura. Mano
Nauja Metodą Tonsilu Gydymo

VALANDOS:
Panedėliais, Seredomis, Ketvergais ir pėtnyčiomis no 9 vai. ryto
iki 4 vai. po piety.
Utarninkais ir Subatornis no 9 vai. ryto iki 8:30 vakare.
.
.«___

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE RHICA60JE

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare
4713 SO. ASHLAND AVENUE
artf 47-tos Gatves

Banko turtas daugiau kaip $1,000,000.08 parinktu šėrminku.
tai yra gvarancija už taupimu sudėtus pinigus šioj bankoj.

Keliauti į Lietuvą galima per Lepojų. Iš Amerikos keliaujant
pasportus parūpiname.

mas pj
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Galim išpildyti jums aplikacijas del paspartų,
gauti jums paspartus parduoti šipkartes per LIEpoJ !? arba per DANZIG,

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai.
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
\ Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, KroaE tian, Servian ir Jewish.
4.
Atf
^ i JL-JLU.

Gydyto j as ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 St.

PRAŠALINAMI

K '.PlAtL GUBEN KONCBRT1NA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0

padaro operacija lal>al lengvia Ir sau
giu.. Nelauk* rhrai, bet oik t u o j a u s pa»
tfyrtytoju'
Kuz^'t'iuia dykai.
•

Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje
Pardubdame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais it
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysoių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai

DR. F. 0 . CARTER

Steponas P. Kazlawski

Akiu, AUSŲ, Nosies, Gerkles
ifjp S. SUto St. 2 lubos. Chicago.
Vieuu-i duris nuo i ' a i r 83 m. tuit Mtute St.
Valaudut,: » iki « > « d t l i o i n b 10 iki 12

4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
Telelonas: DROVEB 7309
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
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Vienas įžymus asmuo sakė,
kada pradėjo bendrauti su ko*
Pasiųsta 5.000 auksinų Kr. operatyviškos bendrovės krau
Dem. Cestrui Kaune.
tuve, kad kas mėnuo jam atlie
ka nuo $20 iki $30 vien tik nuo
Vietos katalikiškųjų draugi pragyvenimo, mat šeimyna su
jų Centro Sąryšio susirinkime, sideda iš 8 narių. Kitas asmuo
įvykusiame balandžio 20 d., p. taip-gi sakė, kad kooperatyvėA. Žaledonis i nešė sumanymą, je krautuvėje pirkdamas 100
kad CIevelando katalikai suda svarų mėsos, sutaupė sau de
rytų tinkamas rezoliucijas ir šimts dolierių.
Aš augsčiau sakydamas, kad
pasiųstų Steigiamajam Lietu
vos Seimui. Tam svarbiam su vargais negalais pasisekė su
manymui pritarė visi buvusieji tverti kooperatyve bendrovę,
draugijų delegatai ir tapo iš sakiau teisybę, nes kuomet bu
rinkta komisija, kurion inėjo: vo pradėta organizuoti, tai mū
kun. A. Tamoliunas, p-nia P. sų "biznierėliams" sužinojus
štaupienė, pp. A. Žaledonis, J. pradėta varyti didžiausia agi
tacija, kad tik nesirašyt^ prie
Jonuška ir A. Kanoverskis.
Toji komisija buvo įgaliota kooperacijos, visokiais budais,
pagaminti St. L. Seimui rezo kaip tik įmanydami Įkalbinėjo
liucijas. (Ji balandžio 20 d. an žmonėms, vadindami maištatru kartu susirinkusi ir apsvar dariais, bolševikais, kuomet
sčiusi, kati sudarytas rezoliuci čia visi yra rimti veikėjai, o
jas siųsti Lietuvon jau per vė bolševikų ir iki šiai dienai, gal,
lu, tad-gi imtasi kitokių prie nėra įsirašusių. •
Sunki buvo pradžia, bet šian
monių. Daug svarstyta ir pro
tauta. Galop, apgailestaujant, die mūsų kooperacija jau turi
kad jų rezoliucijos nepasieks suvirs 100 narių ir dar vis ra
laiku, dėlto tai komisijos nariai šosi. Ačiū direktorių pasišven
nutarė pasiųsti kablegrama su timui su valdytoju (manadžepasveikinimu i r sykiu 5,000 rium) Vincu Česna priešakyje,
auksinų Krikščionių Demokra krautuvės stovis kopuikiausias.
tų Centrui Kaune.
Prekių (tavorų) j a u y r a ant ke
Kas nutarta, tas ir padaryta. lių šimtų sukrauta ir gyvais pi
Aėiu darbščioms pastangoms nigais jau yra arti tūkstančio
ponios Štaupienės, pp. J. J o - dolierių. Taip-gi užlaikoma ir
nuškos, M. Šimonio ir A. Žale- trys darbininkai i r parduoda
donio, kurie parinko aukų dr- ma tik 10-tu nuošimčiu. O kiek
jų vakaruose i r susirinkimuo jau butų turėta vertės, jeigu
se, o gegužės 10 d. CIevelando butų parduoti daiktai kokiu
katalikiškųjų draugijų Centro 50-tu ar šimtiniu nuošimčiu, tai
Sųr>šio vardan kabeliu pasiii- patys galite suprasti.
sta per Kopenbageua .">,(XR)
Geistina butų turėti mūsų
auksinų ir pasveikinimas Krik mieste dar bent tris tokias
ščionių Demokratų Centrui krautuves su kuo pasididintų, ir
narių skaičius, o tuomet jau ga
Kaime.
A. T. lima butų Įsteigti ir apsirengi
mo boi apsiavimo sankrova.
CLEVBLAND, OHIO.

—
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SHENANDOAH. PA.
Vietiniai gyventojai šiandie
turi progą daug pigiau pragy
venti, negu pirmiau, arba ir
dabar, dėlto, kad vietiniams
lietuvių veikėjams, jau apie
metas laiko atgal, pasisekė var
gais negalais sutverti koope
ratyve bendrovę M Globa,'• ku
rios tikslas yra visems žinomas, t. y. pirkimas ir išdalini
mas produktų ta pačia kaina,
kaip kad gaunama rinkoje
(market'e). Žinoma, parduo
dama tik 10 nuošimčiu del pa
laikvmo darbininko, namo nuo
mos ir tt., kuomet mūsų vertel
gos (biznieriai) ant kai-kurių
produktų imdavo 95 ir 100-nį
nuošimtį. Pav., pabaigoje 1918
metų virintas kumpis (boiled
ham) rinkoje augščiausia kai
na boro vos 42c svaras, o ver
telgos jau imdavo po 80—85e.
Šiandie man yra žinoma, kad
kalnakasių kepures (tas pa
čias) visi parduoda po vieną
dolierį i r brangiau, kuomet
10-tn nuoš. parduodant atsiei
na vos 53c. Kalnakasių (car
bide) lempos, parduodamos po
$1.10—$1.25, o kooperatyveje
krautuvėje tik po 75c. Priskai
čius 10-ta nuošimtį, pasidaro
83c ir kitokių taktų, kurių eia
neminėsiu.
Gerb. visuomenė-skaitytojai,
dabar galite suprasti, kas per
priežastis yra Šito viso bran
gumo arba, kaip amerikonai
sak<*, higli cost ot" living ir pa
klausti savęs, ar reikia mokėti
tokias augštas kainas krau
nant kitiems turtus, ar reikia
jūsų mieste tiek daug krautu
vių, ar reikia mokėt daug krau
tuvių nuomas (randas) ir už
laikyti jų pusdykius savinin
kus f Ar prigulėti prie koperaeijų ir savo naudai taupinti
sunkiai uždirbtus centus, apsi
gynimui ligų ar nelaimių.

t

DRRŪGAS
jasi, bet, sulyginus su kitomis
kolonijomis, daug nuveikė.
Pranešę, kad ižde yra pinigų
tūkstantis dolierių su viršum.
Paskui aiškino, kaip nuvargę
dabar Lietuvos žmonės, j vai*
rios draugijos, moksleiviai,
krikščionys-demokratai ir kiti
kreipiasi prie Tautos Fondo,
prašydami pagelbos. Reikia
kaip galint dnoi.i jienrts pagelbą. Nutarė $1,000.00 kogreiČiausia pasiųsti į Centrų. Taip
gi nutarė varyti didesnę agita
cijų. Išnešė pageidavimų, kad
prie kiekvienos progos, jei tik
butų patogu, priminti tėvynę
Lietuvą i r paprašyti Tautos
Fondui aukų, kaip kad ir pirmiaus buvo daroma.
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KENOSHIEČIAMS SVARBU!

S

Iškilmingas Justino Kudirko

ISTUVIU KONCERTAS s

Maineris.
WORCESTER, MASS.
Gegužės 4 d. Tautos Fondo
skyrius laikė susirinkimų. Nors
mažai atsilankė narių, bet vis
gi apkalbėta keletas svarbių
dalykų. Gerb. pirmininkas kun.
J. Čaplikas paaiškino, kad
šiuosinet mųs Tautos Fondo
skyrius nors ir silpnai darbuo

•

NEDELIOJ, GEGUŽIO 23 d., 1920

S

ŠV. PETRO IR POVILO PAR. SVET., Kenosha, Wisconsin
3čią vai. po pietų.

Dainininkas Just. Kudirka išvažiuoja j Italija užbaigti pasauline dainavimo mokykla. Ją užbaigęs grįš
Toliaus nutarė, kad per vi
Tėvynę Lietuva. Virš paminė toj dienoj, Kenoshio lietuviai kelia didžia dailės quotą, surengdami iškilminga
sus rengiamus vakarus, ar pra :
jam koncertą. Šiame koncerte^dalyvaus iš Chicagos žymiausio solistes, pianistės, garsus smuikininkas p. Bi
kalbas, butų priiminėjamos m,ėčiūnas ir patsai išvažiuojantis Just. Kudirka. Po koncerto Europiški ir Lietuviški šiokiai.
nesinės mokestys.
Kviečia Visus Rengėjai.
Su tuo ir susirinkimas užsi
baigė.
IIIIIII1I1IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIH!1III1IIIIIIIIIIIIII1I»I1II!
Labai gaila, kad mųs Tautos
P'ondo i r L. Raud. Kryžiaus
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiii
nariai nustojo lankytis į susi
RED^UJA.
NAUJAS BUSINESS IR TEI
rinkimus. Žinoma, nė nestebė
tina. Žmonės, turėdami daugy REIKALINGI LEIBERIAI. SINGAS PATARNAVIMAS
Su šiuomi pra
Del fabriko darbo. Pastovus
Kurie norite turėt gerus ir gra
bę visokių užsiėmimų, kartais
nešu
savo
visiems
žius paveikslus, pagal savo norą
ir apilsta. Tikimasi, kad pasil darbas.
pažįstamėms kad
Link Beit Co.
ir DŽ prieinama kaina užeikite
aš užsidėjau ofisą
sėję ir vėl lankysis, nes visi aiš
namu pardavinė
394h & Stewart.
pas mane, o persitikrinsite.
kiai žino, kad lankytis į susi
jimo ir Farmu.
Traukiame paveikslus vestu
rinkimus netik naudinga, bet
Taipgi skolinu pi
K U K A I INGI V Y R U I R MOTKIU'.
vių, šeimynų, pagrabų pavienių
ir būtinai reikalinga. Nariai at
Dingtų ant namu
J>el lengvaus ir švariaus fabriko
ir farmu už maža
vpatų ir tt. Nesiunčiame jokių
silankę į susirinkimus išgirsta darbo. Prityrimus nereikalingas. Mes
nuošimti
ir
apsau
įvairius pranešimus, paaiškini jut? išmokinsime. Gera proga pakili
agentų augaudinet žmones. Mū
gojų namuB ra
mui.
mus bei paraginimus; įgauna
sų darbas yra mūsų agentų.
kandus ir automobilius nuo ugnies
Tlie .loseph K lieka C o m p a n r
geriausiose kompanijose. Aš turiu
daugiau tėvvnės meilės ir ener
R. URBONAS
ant pardavimo daug namu naujų
gi ugi aus darbuojasi.
REIKALINGI.
1721 W. 47 Street Chicago, 111.
ir senu brangiu ir pygių mūriniu
Salesmanai.
jauni,
gabus
vyrai.
Kada nesilanko, nežino kas
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu
Telefonas Drover 3473
Mokame aukščiausia mokesti. Atsi
farmu
ant
pardavimo
ir
ant
raudos
yra veikiama, negali nei pasek šaukite nedeldieniais nuo 10 ryto/ iki
su gyvuliais ir su vįsais įtaisimais
G:30 vai. vakaro.
mingai darbuoties.
kas-tik yra reikalinga prie gyve
™
*
T. F. Narė. 1080 Avrhur A» K a m p . C'raivford Av. ninio. Tos farmos yra Valstijose »«
\Viseonsin ir Miehigan. Todėl ne
Apyseniai — Vyrai Du nosioti pra
praleiskite tos gei*os progos kad
WATJKEGAN, ILL.
nešimus. Darbas a m lauko.
Perkant visus savo RAKAN
vėliau nesigailėtumėte, bet ateiki
W :"«<•<» Press
te i mano ofiso ir galėsite gauti di
DUS, PEČIUS, KARPETUS,
Tautos Fondo VYaukegano 54U W. Harrisoif* St. Kam p. Clliiton. desnes informacijos apie namus ir
PIANUS, VICTOROLAS, SIU
skyrius rengia prakalbas gegu
farmas.
žės 15 d., 7 vai. vakare, Lietu
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas
GEORGE PETKUS.
vių svetainėj, prie 9-tos ir Lin-

Kas Jūsų Fotografas?

•
•
•
I
I
•
I
•
I
•
I

I

Taupykite Piningus:

* * •

} H *-

P r i e progos reikia i r mūsų eohi gatvių.

visokiems darbininkų " d r a u 
gams-," ar socijalistams, pasa
kyti, kad su savo gražiomis kai
borais apsistotų kitiems akis
muilinę, žadėdami " r o j ų / ' o
patys net mažiausio supratimo
IK turėdami apie jį. Bet jiems
ir-gi rupi nekas daugiau kaip
tik " b i z n i s , " o ne žmonijos ge
rovė. Vienas toks vietinių socijalistų šulas kooperatyvės ben
drovės narių susirinkime net
juodrankiais išvadino, mat ir
jis pats yra "vertelga,'' o to
kių kooper. bendrovė į susirin
kimus neisileizdavo.
Dabar lai gerbiamoji visuo
menė sprendžia, kam rupi žmo
nių gerovė ir kaip ją siekti. Ar
soči jai izmo keliu su revoliu
cijomis, a r kooperatyvui ben
drovių
tvėrimais,
sieksime
šviesios ateities, pagerinimo
žmonių būvio. Tai-gi tik pašvę
skime po valandų, kitų pastudijavimui, supratimui-kooperaci
jų svarbumo i r skleiskime jų
idėją tarpe plačios visuomenes,
raginant tverti kodaugiausia
kooperatyvui bendrovių po vi
sas kolonijas.
Tai-gi, dabar visi sykiu pa
sakykime: lai gyvuoja koope
ratyvės bendrovės,
mies į viena, didelę kuopą-kooperacija (kas lietuvių kalboje
reiškia talkų) ir tik susivieniję
mes pamiršime žodžius " H i g h
Cost of L i v i n g / ' skurdą, badų
ir ant galo streikus.

i

Kviečiame visus lietuvius ir

lietuvaites į šias prakalbas.
Kalbės nesenai atvykęs iš Lie
tuvos kun. Mironas, Lietuvos
Valstybės Tarybos narys, ku
ris praneš daug žinių iš Lietu
vos ir papasakos dabartine tė
vynės padėtį.
J. F. K., nut. rast.

Real

REIKALINGOS.

Rozalija
Baladiovviez iš
miesto ir apskričio Šiaulių,
paieško gyvenančių Amerikoje
savo brolių Napoleono ir Gab
rieliaus Balaehoviczių ir sesories Stefanijos Petrausk-onės
BaJachovičiutės. J i e visi yra iš
Pupinių kaimo, Vidžių vals
čiaus, Fižerėnų arba Novodeksandrovsko apskričio. Jie pa
tys arba kas žino apie juos te
gu nurašo šiuo adresu: Anas
tazijai Juraitei, perduoti Ro
zalijai BaJaehowiez, Dvare
gatvė N. 31 Šauliai. Lithuania.
PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

P. KVORKA & SONS

& Pire

1551 — 53 W. Chicago Ave.
arti Ashland Ave.

— • .

Moteris iri^Mergaites (K4
lengvaus falirmo darbo. Pri
tyrimas nereikalingas Šviesus,
svarus kambarys. Šilta kava
pietums. Tinkami kambariai
( pailsiuj ir gražioj vietoj. At
sišaukite.
Jewel Tea Co.

PAIEŠKOJIMAI.

Loans

Insurance, Foreign Exchangc
and Steain Ship Tickets.

MELROSE PARK, ILL.
Šv. Jono Krikštytojo dr-ja
pereitą mėnesį susirinkimą lai
kė paprastoje vietoje ir nutarė
persikelti į kitą vietą—ant 23čios gatvės ir Lake St.—Igno
Vaičiulio svetainėn. Sekantis
susirinkimas bus gegužės 1(5 d.,
T vai. po pietų minėtoje svetai
nėję.
Ši draugija šią suimtą, gegu
žės 15 d. rengia gražų pasilinksminimo vakarą, kuris bus ir-gi
minėtoje svetainėje. Šiuo kvie
čiami visi mėlroseparkiečiai ir
iš toliau atsilankyti. Paremkite
draugiją, kuri visuose lietuvių
tautos reikaluose yra pirmuti
nė.
Lietuvis.

Estate,

3922 So. Winchester Ave.

Vyrai — Dirhti fabriko. Atsišau
kite gatavi j daroo.
Ciiaries K m u a u e r & ( o m p a n y
S, K. Oorner Peoria ir I'ulton Strs.
Mergaites — Peržiūrėti užsakymus
Packing kambarij.
Telefonas Hyde P a r k 2215
Liberty Oleaners
5127 Lake P a r k A r e
ANT PAKDAVJMO.
5 kambarių
medinis namas, su
Cementinių basementų, moderniškas,
biskuti daugiau kaip y» akro, ga
lima auginti daržoves, randasi arti
Archer Ave. karų linijos, turi būti
parduota greitai nes piningai reika
lingi.
Slavie
1315 W. 18 Street
Chicago.

3402 S. Halsted St. Chicago.
Tel. Yards 5379

SIMPLDt UNIVERSAl

K

•K

TEISINGOS DRABUŽIU
KAINOS.

Kas pranež kur mano moteris Ma
rijona Plauškienė (po tėvais Barausk i u t t ) ir 3 vaikai: Mikutis 17 mėty,
J o n u k a s 15 m., ir Leoso 12 irt. J a u
12 meti] kaip jie prasišalino nuo ma
nės. Kas žinote apie juos praneškite
m u l a r b a jie patįs tegur atsišaukia.
' Aš paoinu iŠ Trakų apsk., Butri
monių valšč. Dabartinis adresas:
Mikola* Plauška,
^904 Mkrwi»e A \ c . Siranton, P c u n a .
7

Telefonas Monroe 2500
Krautuve
a t d a r a Seredomis i r
Petnyčiomis iki 6 r a l . vakare. Kitais
vakarais iki 10 vakare.

Wtm • M » • ^^—— » » • • • • • • » • • • • • » • • !

ENGLANDER
COUCM-BED

Vyru i r jaunu vaikynu gatavi
drabužiai padirbti a n t užsakymo
bet neatsišaukti siutai i r overkotal sn dirželiais i r be, for fitt-ng
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60
Pamatykite mušu speeiiale eile
siutu ir overkotu po $15, 17.50,
$20, *22.50, $25. i r $30. Juodi
Siutai po $45 Iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $30. Vaiku
siutai ir overkotai $6.50 i r augs
čiau. Vyru kelines $4. ir augsčiau.
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki
$17.50. Specljalls nuošimtis 5% ant
kiekviena pirkinio siunčiamo į
Europa.
fAtdara kiekviena diena Iki 9
vai. vakare Subatomls 10 vai. ttedėliomis Iki 6 vai. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

MOKYKLA

i• mmmm

~H

S o l d everywhei© b y furniture d e a l e r e
a n d d e p a r t m e n i siorea

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad
sutaupinsime j u m s 10% iki 50%
ant kiekvieno
pirkinio; nekuria
dalykai mažiau negu wholesale
kainos.

ENCLANDtR SPRING VED CO.
KewYork »BrooWlyr». Chicj^a

A. į A.
JUOZAPAS BACHUNAS
Mirė 12 dieną gegužės 1920 m., 10:54 v. v. Velionis
išgyveno 20 metų Amerikoje, turėjo amžiaus 53 metus,
paeina iš Augštojo Gelgaudiškio. Suvalkų Gub.
Velionis mirė Sodus Mich., bet bus parvežtas į Chicaga subatoj gegužės 15-tą 12:30 P. M. į Koplyčia prie
p. Jono F. Eudeikio po num. 4332 So. California Ave,
Panėdėlio ryta ant 8:00 vai. atsibus pamaldos Nekalto
Pras. šven. Mar. Pan. Bažnyčioj iš ten į Šv. Kazimiero
kapines.
Velionis paliko nuliūdime Moteri Ona ir tris sunūs
Juozapa, Aleksandra ir Vladislovą:
Meldžiame visus giminės ir pažįstamus atsilankyti
ant palaidojimo.
Moteris ir Sunūs.

m

Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewritiog, pirklybos UiT
slų, Suv. Valst. istorijos, atoelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono iitiiiiiiitiiiiiiisiiiiiiffiiiiiiiiitiaiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiifiiiifiiffiiiiiiiitiiitiiifiifliiifftttiifitii
mijos, pilietystės, dailiarašyatės.

MoR.n.n.0 va.ando.= nuo , m o U . f
4
valandos po pietų; vakarais nuo 6
sc?
iki 10 vai.

$100.00 GAUS.

t
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AMERIKOS LIETUVIŲ
Parsiduoda Uueernė iv Groeerne,
biznis labai yra gerai išdirbta, lie
tuvių apgyventoj vietoj, k a s nupirks
ta vietą bu/i limbai dėkingas. Priožastis pardavimo savininkas išvažuoja
Lietuvon. Atsišaukite greitu laiku,
.loseph Btmmskis,
Tel. Humboldt 48»»
1885 Wabansia Ave.

Cash ar ant Išmokesšciu.

A

R V A Ž I U O J I

L I E T U V O N '

Juigų važiuosi, tai ateik į nvemų dirbtuV-ė ir niiKipirk
skiynia arba kufari, pakol nebrangus. Tiktai musij da
3106 So. Halsted St., Chicago.
rytos skrynios tegali apsaugoti jūsų vešlias kelionėje.
. —
- , ,
Taipgi darome skrynias ant užsakymo visokios didžio.
PASPORTV BLANRAS
Lietuviai pirkite pas Lietuvius, neduokite žydams
PILDOME
jus apgauti.
DYKAI.
EAOLE TRUNK CO.
S. J. Matas, Prezidentas
*
Baltic Consultatiou Bureau, Inc.
724 S. Halsted Str.
Telephone Monroe 2663
S5 So. Dearborn St. Chicago.
Room 206
iitiHitiiiitiiHiiiiiiimiuiiiiiiiitiitmiimitfiiiiiiiiiiiMUHHiiiiiiiiiHittimmffnniHiii
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Šeštadienis,' g e g u ž e

DRAUGAS
-Si

CHICAGOJE.
s u j u n g t i k r ū v o n ir j u o s pas
kirstyti
i reikjUingas -jiems
Šeštadienis, gegužės 15 d., v i e t a s k i t u o s e m i e s t u o s e .

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

T-

Justino Kudirkos
Išleistuvių

ŠY. Krikštytojas iš La Salle.
Turi stoti pagelbon vyriau
Sekmadienis, gegužės. 16 d..
%
sybė.
Šv. Bonifacas.
KENGiAKita priemonė — {ai pačios
Pirmadienis, gegužės 17 d.,
šalies vyriausybės
finansinė
Šv. Paskalis Baylokas.
kompanijoms
pagelba. Nes
BLOGAI SU GELEŽINKE kuomet kompanijos gautų pi
nigų ir "nutiupripažinta dides
LIAIS CHICAGOJE.
ne mokestis už prekių vežioji
mą, tuomet kompanijos galė
Apie ĮCO.OOO vagonų stovi netų brangiau apmokėti savo
išhoduotų.
darbininkus ir su laiku pasi
taisytų padėjimas.
Spėjama, kad i porą meneGyventojai turi eiti pagel
siu ant Chicagos geležinkeliu
turės sustoti visoks veikimas, bon geležinkeliu kompanijoms
jei ligi to laiko nebus suras Nes be to mieste dar labjaus
Pradžia 7:30 vai. vakare
ta priemonių iškrauti iš vago pabrangs pragyvenimas.
nų prekes ir pratuštinti gele
žinkeliu bėgius. Jei neatsimai TARĖSI APIPLĖŠTI BAN
KĄ.
nys aplinkybės, apie rugpjū
i laukti keletą dienu kol ateis kičio pradžią, viskas turės sus
Policiją suareštavo keletą
i tas siuntinys.
toti.
Kurie pirko bonų pirmiau,
Tokia nuomonė išreiškiama plėšikų ir/, užpuolimą gatvėje
tie turi atsinešti kvitas ir atvi
ėia prekinių traukiniu valdy Prank Speaker, 151 West KrK' gat.
rutes, gautas iš Liet. Misijos.
toju raštinėse.
LIETUVOS RAUDONOJO
Paskui buvo nugirsta, kad
J. K. Enčeris, rast.
Sakoma, jog maža dalis
KRYŽIAUS CHICAGOS
'•sNvitchmenu" sugrvžo dar- jie, būdami uždaryti policijos
APSKRIČIO RĖMĖ
nuovadoje, tariasi
apiplėšti
IŠ T 0 W N OF LAKE.
ban. Šiandie jie dirba kitokius
J Ų DOMEI.
banką Cicero j e.
'darbus Įvairiose dirbtuvėse.
Gegužės 10 d., š. m., p. J. J.
Dabar jie turės atsakyti no
Geležinkelių valdininkai patys
Per keletą mėnesių L. Raud.
k o l - k a s u ž i m a "".kviteli menų." lik už užpuolimą žmogaus api Kryžio rėmėjų Chicagos ap Klius s v e t a i n ė j e B e n d r o s L .L.
susirinkimų. P. stoties valdyba ir bonų par
v i e t a s . Bet jie t u r i ir nuosa- plėšimo tikslais, bet ir už skritis nelaikė
davinėtojai laikė susirinkimą.
viu d a r b ų . T u r i a t l i k t i ir sa suoka Ihia vi mą užpulti banką. Tam butą daug priežasėdų. Bet
Suareštuoti yra: Daniel Har- dabar, pasirodžius svarbiam Neatsilankius raštininkui, jo
vąsias pareigas. Toksai padė
nett, Thorfcas Kelly ir Wilfred reikalui Jmtinai reikalinga tokį ' vieton tapo išrinktas J. čiliauj i m a s negali ilgai tęsties.
s
T a i p t v i r t i n a v i e n a s (Srand įveilly. Visi jie policijai žino susirinkimą laikyti. Todėl esa- *as.
Trunk
geležinkeliu viršinin mi, kaipo neramieji gaivalai ir moji valdyba ir nutarė tokį su-' Pirmiausia svarstyta apie
piktadariaujantieji.
si rinkimą šaukti gegužės 17 d., padarytus į langus ženkleliuskas.
8 vai. vakare j Dievo Apveiz- j iškabas. Iškabos yra gražios,
Kompanijos neturi pinigų.
PASIRODĖ PERŠALTAS dos parap. svetainę (18tli st. ir panašios į airiu. Viršuje p a r a
'šas " L i t h u a n i a n , " viduryje
Union ave.).
VANDUO.
Kitu geležinkeliu viršinin
kas pasakoja, kad šiandie ant
Visi Chicagos L. K. Kr. rė Lietuvos vėliava, o apačioj pa
Morris PeaJiman iš Detroito mėju skyriai malonėkit prisių rašas " Pirko Lietuvos Laisvės
geležinkeliu
"switehrnenauj i V daugelis fabrikantų, ku mėgino pasidaryti galą. Jis sti į minėtą susirinkimų atsto Paskolos boną."
riems reikalingos prekės ir vi tuo tikslu Įšoko Chicagos u- vus. Negalinti to padaryti, te
Tų iškabų dykai galima gau
sokia geležinkeliais iš kitur pėn.
gu kiekvieno skyriaus valdyba ti pas subskripcijos rinkėjus,
atvežama i dirbtines medžią Pajutęs šaltą vandenį ėmė būtinai pribūva į šį susirin pirm. A. Kareivą, (4537 So.
šaukti "Gelbėkit!'' Policija jį 'dinų. Taip-gi yra kviečiami ir \Yood st.), rast.—J. P. Parkauga
'\S\vitehmenai"
negryžta ' ištraukė ant kranto ir pasiėmė visi L. K. K. rėmėjai-veikėjai. ską (4539 So. Marsht'ield ave.)
ir kitose stotyse (Jų ant To\vn
darban, ne* geležinkelių kom- savo globom
• Visi Lietuvos L. R. Kr. rė of Lake vra trys).
Danijos neturi iš ko mokėti '
.
mėjai nepamirškite gegužės 17
Kitos kolonijos taip-gi gali
jiems didesniu algų. Nėra dar- MIESTAS SUTINKA LAIKI- dieną.
gauti tų iškabų pas viršui pa
bininkų. šiandie Cbieagoje ir
NAI PADIDINTI GAV. M. Stulpinas, rast.
minėtus asmenis, tik norinčios
apylinkėse ant bėgiu stovi apie J
ZUI KAINĄ.
gauti turės prisidėti prie pa
100,000 vagonų su Įvairiausio-Į
SVARBUS PRANEŠIMAS dengimo išlaidų.
mis prekėmis. Geležinkeliai
Gazo kompanija reikalauja
BRIGHTON PARKO IR
Pranešta, kad iš Xew York'o
tiesiog užblokuoti tais vago- j augštesnės kainos už jos dirba
APYLINKĖS LIE
į Chicagą atvažiuoja Lietuvos
mą ir pristatoma žmonėms ga,
nais
Misijos narys kun. Žilius, ku
TUVIAMS.
Ir nėra priemonių tuos-va zą. State Publie Utilities koris dar ant Town of Lake nebu
gonns p r i s t a t y t i įi p a s k i r t a s j m i s i j a i š k l a u s ė k o m p a n i j . >s
Atsiiirkite L. L. P. bonus. vo. Todėl nedėlioj, gegužės l(i
v i e t a s ir i š k r a u t i p r e k e s . V a - nu; į s k u n d i m ų . T o l e s n i a m is-

Programoje dalyvaus žymiausios.Chicagos lietuviu daini
ninkų spėkos.

Liet Vyčiu Chicagos Apskritis

Justinas Kudirka išvažiuoja Italijon užbaigti pasaulinę
dainavimo ir dramos mokyklą. J a užbaigęs važiuos Lietuvon
darbuoties Lietuvos operoje, šiame koncerte Chieagas publika

Ned. Gegužio 3 0 d. 1920

paskutinį sykį girdės dainuojant Just. Kudirką.
Sėdynės rezervuotos. Bilietai pardavinėjami. Juos galima

PILSEN AUDITORIUM
1655 Blue Island Ave,

iŠ CHICAGOS LIETUVIU

g o n u o s e y r a d a u g e l i s g a l v i j ų , į k l a u s i n ė j i m u i p a s a u k ė miesto
d a u g e l i s valgomų
produktų, j vrMvhes atstovus.

Sitų žymi dalis genda
baisėtina betvarkė.

Pasi-

MORTGAGE

BANK

REAL ESTATE - I N S ' J R A N C E

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
Siunčia Pinigus Parduoda LatvoHortas
NOTARIJLŠAS
3249 So Hiisted Street.
TELCPHONE

Chicago, IMinoia

BOULEVARD

611

gauti visose Vyčiu kuopose, visose Darbininkų ftąjungų krauluuvėse, Universal State Banke ir " D r a u g o " ofise.
*

KOMISIJA

1•

Pirrrias šv. Mykolo Parapijos

•
•

! IŠVAŽIAVIMAS!
jiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiifiiiaiiiiiiiffiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiifitfluififfifuiiiiifiiiffiifififffififriii

•
•

Nedelioj, 16 d. Gegužio-May 1920 m.
"POLONIA GROVE, Darže, Higgins Ave. ir 61 s t
.

V

39 gatvę norima ištiesti ir
Pastaba: Perkantieji L. L. P . (Dievo Apveizdos parapijos
8taisyti pradėjus ežeru ir bonus ir pilnai užmokantieji už 'svetainėj. Kalbės taip-gi Misibaigus atsargoj miškeliais, Įti- juos, tuoj gaus L. L. P. boną, jos nariai ir suteiks mums daug
verside.
nes bus atvežta truputį dau svarbių žinių iš mūsų tėvynės.
giau negu jų yra iki šioliai iš
Todėl visi pasinaudokime
PIRKITE KARĖS TAUPY parduota. Tai-gi vėliau atsilan- j proga, atsilankykime į svarbų
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) kc gali bonų negauti ir turės 'vakarų, kur daug naujo išgirsiT

- i

k

•

S

JEFFERSON, ILL.

•
•
•
•
•
•
•

Apart tyro oro bus įvairių pasilinksminimų: žaislų, dainų ir skanių užkandžiu, lenk
tynių, išlaimėjimi] ir saldžių gėralų. Kas lenktinėse pasirodis pirmesnis, tas gaus do
vanų.
Į
Peikia važiuoti Mihvaukee karais į vakarus iki Jeffersono parko. Pradžia nuo 12
valandos.
Visi tad Norsidiškiai kviečiami į pirmąjį pikniką.
Parapijos KOMITETAS.

•

i

me iš Lietuvos atstovu. Pro UiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiifiiiiiiiimuiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiU
gramos pradžia 8 vai. vakare.

P. Jakubonis.

PRANEŠIMAI.

|

Didelis Balius
įrengia
v

I
..Draugyste
Sv.
Petronėlės..
|
Akademijos

Šv. Kazimiero
S IlilIlIlIlEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIHIHIlJIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Rėmėju susirinkimas bus rvtoj, 16 gegužės, 1920, 3 vai.
po pietų Šv. Kazimiero Vie- E Šv. Jurgio Parapijos Svet.
32 PI. ir Auburn Ave.
nuolyne.
įžanga 35r. Ypalai.
S
Pradžia 6:30 vai. vakaro
Visi skyriai malonėkite pri
Kviečiame vi»ns lietuvius ir lietuvaitės, senus ir j a u n u s atsilan
siųsti delegates, nes tai bus
kyti ant mūsų didelio balinus. Kurie uLsilarfkyšite, visi bukite kuog-epaskutinis priešseiminis su
riausiai užg-anėdinti ir prisišoksite iki valiaj. Muziką turėsime brolių
sirinkimas.
Sarpaliu.
. KOMITKTAS.
Valdyba.

1

Nedelioj, 16 Gegužio-May 1920

j
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Draugijos švento Antano is
Padvos Įvyks mėnesinis susi 'u
d. r e n g i a m a p r a k a l b o s School rinkimas įi;og. 16 d., 1 vai. po
f W t f ! i o vakare, g e g u ž e 17 j H « į " ^ t , 4 ? * S ^ " 1 H « ^ M
d., 1CJ2() m., mūsų kolom jon at-. gatvės,
• 1-. vai.
i po pietų, kuriose pietų, Dievo Apveizdos parap.
svet. f>o. Union ave. 18tos gat.
„ ,
v \
. 'Z
gatves, 1 vai. po pi
silankys svečias, kuris dar n e - ' . u , ^
*.,.
Chicago, UI.
,
,
m • • Ti
,Kaioos Kun. ZJIIIUS. ,
Visi townoflakiečiai kviečia
kartą nebuvo. Tai-gi, dabar
Rengia
Visi nariai atsilankykit ir
mi atsilankyti, nes, a p a r t kal
vienatinė proga mums pasiro
bų, bus dalinami užsirašiu savo draugus atsiveskit.
dyt i yra
svečiui,
ir visuomenei,
kiek
mųs kolonijoj
lietuvių siems L. L. P. bonai, kuriuos su
Valdyba.
ir ar visi mes esame tikri lais- savim atsivež kun. Žilius. Bus
L. Raudonojo Kryžiaus rėmėjij
Y'os Lietuvos piliečiai.
ir kitų pamarginimų. Pirkusieskyrius, Šv. Kryžio. parapijoj, lai
Schoenhoffen Svet.
Mihvaukee ir Ashland Ave.
Tuo svečiu yra kun. Žilius,' jį bonų ir pilnaįtižsimokėjusiekys mėnesini susirinkimą gegužės
Lietuvos Misijos ižd., geriau ji, norėdami gauti bonų, turi
Pradžia 7:30 vai. vak. fžanga p e r k a n t nuo narių 40c. P r i e durių 50c.
16 d., 4 vai. po pietų, bažnytinėje
sias kalbėtojas iš Misijos na atsinešti subskripcijos kvitas svetainėje.
rių.* Kas girdėjo jo kalbų, tas ir, jei turi, atvirutes, gautas
P r o g r a m a s susidės iš solij, duetų ir choro. Kviečiame visus nuo
Nariai ir narės prašomi .skaitlin
širdžiai atsilankyti.
'
patvirtins ta/ pasakymų ir Jne- iš Misijos.
gai susirinkti, nes bus vienas is
Liet. Rubs. I n. Sky. 269 A. C. W. of A.
praleis progos. J i s papasakos
Padengimui rengimo lėšų iš svarbiausių susirinkimų
I
daug nauju žinių iš Lietuvos. ineinančių svetainėn bus ima
Valdyba.
Bus ir kiti Misijos nariai ir ma Įžanga.
Just. P. Čiliauskas.
Sv. Kazimiero Akademijos rėmė
kalbėtojai. Prakalbos bus su
jų 3 sk. susirinkimas Įvyks gegužės
pamarginimais.
DIEVO APVEIZDOS PARA 18 d., k m., šv. Mykolo Ark. para
Taip-gi bus dalinami L. L.
pi jos svet., 8 vai. vakare.
Parengtas
P. bonai pirkusiems ir kurie PIJOS KOLONIJOS DOMEI.

l'asirodė. kad miesto atsto
vai nepasirengę tam tikslui.
Reikalinga gyventojų pagei- | Pranešė, jog pasirengimas užba.^
i imsiąs kokius tris mėnesius. Tr
sutiko, kad tuo laikotarpiu, jei
K a ii kurios? Chicagos daly
Imtinai reikalinga, butų leista
se negaunama anglių. Nega
gazo kompanijai imti augšteslima privežti vagonų su angli
nę kainą."Tik ne tiek, kiek pa
m* s.
ti kompanija pageidauja,
Kokiu gi ėia priemonių
Mat, miestas apskaito tos
reikia *
kompanijos turtus. Ir sulig jos
Sulig geležinkelių viršininku į
turtingumo paskui tars savo
nuomonės, nieko gera negali-'
žodį.
ma atlikti pačioms vienomkompanijoms, šitam atsitikime ! L'azo kompanija tuo tarpu
nusiskundžia, kad ji kasdien
būtinai reikalinga visų mie-- :
turinti apie $f),(MX) deficito
to gyventojų pagelia.
.pradėjus šių metu pradžia.
Gyventojai ttin stoti koope- ,t
raAjon ir pagelbėti geležinke- j B u g p R A V E S T A 3 9 G A T V Ė .
lių kompanijoms iškrauti va- \
gonns i,- prekes pristatyti j j Sanitarinio apskrido trusti- pirks. ,
Panedėlyj, gegužės 17 d. šioj
Pradžia 7 vai. vakare. Vaka kolonijoj lankysis Lietuvos
skiriamas joms vietas. Tuščius < a i n u s p r e r K U - . užgriauti likuvagonus tad nebus jau smako L ^ d a l į p ^ . ^ ties -stock- ras bus MeKinley park svet. Misija. Priėmimui ir pagerbi
*•—
•
—=• vardais, tarpe Halsted ir | (prie 39-tos ir So. Westem mui gerb. mūsų brangios tėvy
Ashland gatvių, ir pravesti 39 ave,).
nės, Lietuvos, atstovų tų patį
Visus
kviečia
I vakarų yra rengiamas iškilmingatvę,- kur turėtų eiti gatvePETRATIS
S FABIJONAS
Komitetas.
;gas vakaras su prakalbomis
kariai.

A. PETRATIS 8c CO.

15 1920

! KONCERTAS
— = I R BALIUS

=

Liet Rubsiuviu Unijos Skyrius 269
Subatoj, Gegužio 15,1920

PIKNIKAS!

Šis susirinkimas yra priešseimi
nis. Todėl kiekviena narė būtinai
turi atsilankyti. Turime iš Centro
svarbių žinių. Tat-gi kviečiu visas
ateiti ir naujų narių atsivesti.
B. T—tč, rast.,

A. L. Rymo Katalikų Federaci
jos 19 kuopa laikys susirinkimą ne
delioj, gegužės 16 d., tuojftfw $0 pa
maldų (1 vai. po pietų) bažnytinė
je svetainėje (prie 44 ir Fairfield
ave.).
Draugijų atstovai kviečiami su
sirinkti. Bus svarstoma svarbus
klausimai.
Valdyba.

JAUNU VYRU KLIUBO

•

9

NEDĖLIOJĘ GEGUŽĖS (MAY) 16 D., 1920 M.
Chernaucko Darže Lyons, UI.
Pradžia 9 vai. išryto
Įžanga 25c.

•

!

•
:

Muzika Alexanders Jazz Band Prašome visus atsilankyti

PAPUDINE
M

PAMĖGINK
LABAI GEROS D E L

GALVOS SKAUDĖJIMO
10c-39c <50c Buteliai ar Proškcl

