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Sušaukiamas Naujas
CHICAGOJE TRAUKINIO 

PLĖŠIKAS NUŽUDĖ 
POLICMONĄ.

Meksikos Kongresas Nužudytas ir patsai plėšikas.

Carranza kol-kas dar nesuimtas
r - —

P A TCT A pr r> A VT» A

KARU ERA.

Taip sako gen. Obregonas.

ranzus gelia*jiuioni lenta. 
Paimta dnr du Carranzo* 

| traukiniu su 6D(» kareivių. Iš 
j mušiu luti ko dabar aiškiai į- 
į žymima, knd Carranzai į- 
| l>ėgti nebus duota progos. Nes
| visais šonais jo spėkos apsup
to* revoliucijonierių. •

Sonora gubernatorius de ta 
Huerta. anot žinių iškeliavęs 

Į į Metico City'. Yra daugybė 
į kandidatų j provizijonalio prv- 
j ridento vietų. Pirmoje vietoje 
stovi gen. Obregon ir gen.

: Gunzales.

Washington. geg. 15. — Iš 
Meksikos sostinės pranešta, 
kud tenai geguže* 24 dienon 
sušaukiamas nūn ja* Meksikos 
kongresas.*

Kongrcsšą sušaukia vyriau- 
liberalų konstitucijonalih 

tų vadas, Sonoroa guliernato- 
rius de Ir Huerta.
Sušaukiamas su tikslu pas
kirti Meksikos respublikai pro 
vizijonalj prezidentų.

Kongrese, beabejonėg, daly-' 
vans tik tos vienos partijos 
vadai, kai[M> atstovai. Bet jie 
nebus visuomenės atstovai.

LUn-iniai kuu*l i litcijumt Tįs
tai sakosi laimingai pravedę 
rovnliucijų. Jie šiandie laiki
nai paima ir šalies v/ildymo 
styrų.

Bet piudeni sek*- rinkimai at
stovų tikrąjį n kongresam Tik 
tuoĮnet Meksika posijme lai 
minga, kuomet lilicruiai kons- 
titucijonalislai neuztirpuos ša
lies raldymo. kuomet bus leis
ta apie šalies valdymų tarti sa
vo žodį plačiajai Meksikos 
visuomenei. I«et ne y*en’em*J 
liberalams.

Carranza turės pasiduoti. "

Sulig gautų žinių nuo .savo 
atstovo gen. Ohregonas pas 
kelbė, kad buvęs prezidentą* 
Carrahza kas valanda galįs pa
siduoti. •

Jei jis to nepadarė praeitų 
n akų, tai š;an<lie jis papnk 
rrvulioeijonierių rnnkosna. 
Nes revoliucijoriieriai vakar a- 
tnknvo pačią Carrnnzos sargy-

DIDELIS BAŽNYTINĖS 
IŠKILMĖS RYME.

ŠVENTASIS TĖVAS KANO 
NIZAVO DU PALAI

M I MIIU l/U TYV
— • K A VVW V.

Maldininkų minios sveikina 
popežių.

Rymas. geg. 15.—Ritą kc(. '■ 
virtadienį ftv. Petro Imziliko- 
je įvyko retai pasitaikomos 
Ijažnytiui'ii iškilmės. Aventaei* 
Teras kanonizavo palaimintąjį 
Gabrielių Possenti ir įlaimin- 
tųjų Margaritą Mariją Alaco-

. ANGLIJOS IR PRANCŪZI
JOS KARĖS LAIVAI MEK

SIKOS PAKRAŠČIUOSE.

Sakoma «n CĄjTRnsa esą* An 
glijos konsulis.

METALVOL. V. No. 116
■ ■ — ■ —

Kinijos Rytų Geležinkelio
Klausimas

I SOVIETINĖ RUSIJA BLO 1 
GAM PADĖJIME.LIETUVOJE SUAREŠTUO 

TA DAUG BOLŠEVIKU 
AGENTU.
- -------------

londo:
Kauno į < 
je sakoma, kad praeitą savai
tę visoje Lietuvoje 400 bolše
vikų buvo pakulų almu
kias agitacijas, matyt. prieš 
susirenkadtj šiandie Kuria
mąjį Lietuvos Seimą.

Daugelis tų agentų s.iareš 
tuota ir internuota.

Iš Lietuvos ištremtas bolše
vikinis kondsij'nierius Platen, 
šveicaras, reikalaujant to Švei
carijos vyriausybei.
' Platen buvo laikomas Kau 
□o kalėjime (nuo to laiko, kuo i 
met jis buvo priverstas su lėk 
tuvu nusileisti ant žemės Lie-

' tavoje.

Pr&matomi nauji ten "progro- 
mai.’’

GELEŽINKELIO LIKIMAS 
PADUOTAS WASHING 

TONAN.

tė bus daugiau 2lX) milijonų 
dolierių. Bet įlitikmiu žvilgt 
sniu tas geležinkelis tiesiog 
Rpapkninuujama.*.

Geležinkelį pravedė Rusija. 
Buvo ji* įhrigla* me
tais. Pracinn tiesiog jot Kini
jos teritorijų. Tam tikslui Ki
nija paskyrė apie 6 myliu plo
čio žemės ruožą.

Sulig Rusijos su Kinija .su
turimo, Kinija Imi teisią nt- 
pirkti tų geležinkelį 1939 me
tui.-. utniokrdiimu visus išrik" 
šnvimu- jį pravedant ir pas
kui valdant. •

Bet 1893 metais U 
geležinkelis ir su žorie 
ruožu aplink jį turi tekti Ki
nijai visai dykai.

Yra svarbus Japonijai.
Iš to geležinkelio Rusija vi

sais laikais neturėjo jokios 
ekonominė* naudos. Nes vi
suomet turėdavo pridėti.

Tai piinn Rusijos savastis. 
Ir knipo tokia, kuomet šian«Ji<* 
Rusijoje siaučia betvarkė, vi
sos di<le.-nėsės riešpatijos turi 
interesuoties.

1‘olitikinin žvilgsniu tasai 
kelias svarbus tuo. nęs kas jį 
valdo, tasai gali valdyti ir vi
sų M n neh u rijos pu.-iuusaĮį—»
knip koinereijiniais. taip poli* 
tikiniais tikslais. Jei la-ai ge
ležinkeli- patektų juponif rnu- 
kosna, Jaįnijai Siberijoje nt- 
sidarytu tikrasis roja.-.

Tas geležinkelis prarideda 
liukso kasyklų apylinkėse Si- 
berijoje ir įmiginsi Ramiuoju 
vandenynu. Jis tad turtingąją 
reni ratinę Siberiją jungia «n 
vandeniniais kelinis.

Bolševikų pažiūros.
Rusijoj bolševikų jmžiuros 

aiškio.-. Jie nori, kad tų gele
žinkelį ir tolesniu! valdytų 
talkininkų taryba. Nes l»c to 
geležinkelis kuovcikimis gali 
įpulti j»]Mint; rmikostia.

Bolševikų valdžia Maskvo
je, l>e lo Steven.-ui ir ameriko
niškom- -jn*kotn- pasiuto vai- 
dyti visą Siberiju- gebv.inkeTį, 
pradėjus Cralu ir baigus Vla
divostoku.

Ne* ta-ui amerikoniška- 
taldynuu» li|mIiou*Iu ■noševikt- 
nę SiIm*rijų mm Japonijos in
tako*.

Washington, geg. 14. — ėia 
iš Pabaltijo* šalių parvnžiavo 
Amerikos Raudonojo Kryžiau* 
k c:ii ijnnit-ri'.i*. pulk. E. AV. 
Ry ift ’ ir- ugfim*1n ’arbn' 
vęsis Estonijoj ir paskui su 
Estonijos taiko* atstovybe aj>- 
lankęs sovietinę Rusiją.

Pulk. Ryaif buvęs Maskvoje, 
Petrograde ir kituosi* dides
niuose Rusijos miestuose.

Jis tvirtina, knd Rusijn su 
dnhnrtine bolševikų valdžia 
neatlaikys nei šešių mėnesių. 
Pakils ten baisi betvarkė, pa
skui kurių s<*ks baisieji gy
ventojų “]Higroniai’’ (teroriz
mas).
Ir tuo metu, sako Ryan. prieš 

bolševikus turės pakilti vidu
tinis inteligentijos luomas. )- 
vyks vnldžioje atmainas.

Bet su tilo neįsibaigs baisi 
i šalyje betvarkė. Nes šalis ne
turi priemonių valdyties.

Rusijai reikalinga lunjaii*. 
sakė pulkininką-, išlaukinė pa- 
gvlbn. V)>hč jai reikalingi gv 
leŽinkeliai ir kitokiu siisisic- 
kininms reikalingos priemo
nės. •

Knip Maskvoje*, taip* Petro
grade į<lėtis tiesiog apverk
tina. Kur tik iieįsisuk.-i, vi
sur skurdas, badas ir jmrva*.

Tuose miestuose jau kelinti 
įlietai nevalytos gatvės, 
kur negalimu pereiti per 
vus.

Žodžiu tariasi, Rusiją 
kia tikroji'pragaištis.

Vakar anksti išryto pietinėj 
miesto dnlyj įvyko tikra liatn- 

i Ii ja gatvėse.
Tuojaus į dvyliktos naktį 

Uliniu® Centrai rnlaįĮinbelin 
išvažiavo Ava Urieaua okspre- i 
ainis traukinis.. Ties 63 gat. 
traukinis minntai staptelėjo ir 
iš jo fiasprudo plėšikas Roval 
\Valton su $S0,(Xk).

Piėšikns tau traukiniu buvo 
įsėdęs stotyje Oilnian, už kelių 
mylių nuo Kankakee. Važiuo
jant traukiniui į Chicago jam 
pavyko ineiti jmšto.s vagonan, 
kuriuo buvo vežama $500,000. 
Surišo jis įštos klerkus, susi
kimšo į savo krepšį apie $80, 
000 ir Chicagoje traukinį aplei
do.

Čia jis nū krepšiu eidamas 
gatvėje susidūrė su įlicmonu 
Kols-rts. Aita< paklausė, ką jis 
turįs krepšyje. Plėšikas atsakė 
keliais šūviais, paklojo polie- 
mona ir pats nudumė į savo 
kambarius, kokius jis buvo 
nesenai nusisamdęs ties Drozel 
boulvardu.

Sukelta ant kojų kuone visa 
Chicagos policija. Atsirado 
žmuaiją, kurio girdėju šaudymų 
ir kurie matė, kaip vienas žmo
gus greitai pasprutięs į apartu- 
inentinius namus.

Policija apsupo namus. At
rado plėšikų. Ib>t jią stojo ko
von prieš būrį policmonų. Vie
ną įlicmonų sužeidė. Paga
liau* buvo nušautas savo kam 
bariuose. Pavogti pinigai atra
sti.

IMicija jiaieško nušauto plė
šiko sėbrų.

Nužudytas policmonaa Ro-

i

Vera Gnu. gcg. 15. — Nuo 
pradžios revoliucijos Meksiko
je pirmu kartu šituose pakraš
čiuose vnkpr įsinslė keli an
glų ir prancūzų karės laivai.

Du laivu įplaukė uostau, ku
riam nuo kelių dienų stovi keli 
Suv. \'aistijų karės laivai.

Čia pasakojama, jog bu besi- 
slaįthnčiam Carrjmzai drau
gauja Anglijos konsulis \V. A. 
Bodv. Anglija tad darbuojasi 
iš to sūkurio kaip nors sveikų 
išgauti savo tų konsulį, kuriam 
lygini, kaip ir Carranzai, grū
moja įvojus.

Angių ir amerikonų via auto
ritetai deda pastangas susineŠ- fierts paliko moterį Mti penkiais 
ti su tuo konauliu. kurio padėji- inažais vaikais, 
mas nežinomas. Tuo tikslu į > ------------------------
Snn Marco>pas pevoliucijonie- KALINĮ PASKYRĖ KANDI- 
rių vadus įsiusti atstovai. Gal 
su vadų pageliai bus galima 
konsalį išgauti gj’vą ir sveikų 
iš rarranziatų tarį.
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.choras pagiedojo “Avė Maria 
Stolla.” Ruimingoji bazilika 

i buvo kupinn Svečių. Ii įvairių 
Į įsnitlio šalių buvo suvažiavę 
I sUaitliųgi maldininkų bū
riai.

Į Vatikano kieme Šventąjį Tė- 
i vų krikstaujam iai. sveikino 
I Prancūzijos mnldininkų burini. 
! Žmonės turėjo augštyn iškėlę ; 
! religijluinu daiktus poįžiaus 
palaiminimai. BvenUutia'Trvaa

DATŲ Į PREZIDENTU8.

New York. geg. 15. — Soči- 
jalistų juirtijos konvencija 
kandidatu į šalie* prezidentus 
paskyrė Dcbsų. Šiandie užda
rytų kalėjime.

Socijalistai kreipias j pre
zidentą U’ilsonų paliuosuoti jų 
kandidatų.

i _ __________
PRANCŪZIJA SU8ILAUKS

BAjj'i'viš «?vU««Uo.

/ 1
Paryžius, geg. 15. — Ilga- 

laikas Pramoitijų nęrn varto- į 
| jusi Imltos duonos. Vartojama 
1 juoda. Tkt štai tomis dienomis >

ONA S. geg. 15. - Iš
Ckęcnhageną depešo-

Varsava

LENKAI ŠNEKA APIE
IKA.

g. 15. — čia len
kų spauda ir vėl pradėjo dis-

'kusuoti apie galinių taikų len
kų su holšerikai.-, kuomet len
kų kariuumem savo ofcnsvvo- 
je sulaikyta, j

Lenkams*bavyko jmiinti Ki
jevą. Bet tutinu* nei iš vietos.

<...---------------------

DAUGIAU ATKELIAUJA, 
KAIP IŠKELIAUJA.

New York. geg. 15.—Sulig 
paskelbtų Ellis saloje sąrašų, 
pareitą savaitę j Sūv. Valsti
ja* atkeliavo 12,874 ateiviai. 
Tuo pačiu laikotarpiu iškelia
vo vos 4.3111.

OBREGONAB NORI BŪT 
GRAŽIUOJU SU S. 

VALSTIJOMIS.
%

Jis pasmerkia ČarraiJzos politi 
ką.

Kni- 
pur-

Inu-

Japonijai norisi gauti tą 
‘svarbų kelią.

Harbinas. geg. 10 (suvėlin
ta).— Likimas Kinijos Rytų 
geležinkelio, nuo kurio prigu
li pietrytinės Siherijos ir 
šiaurrytinės Kinijos visa at
eiti-, matyt, lomi.- dienomis 
gulutinai bu.- apspręsta* Wa- 
shingtont* Suv. Valstijų vy 
rinusybės. i

Čia apturėta žinių, jog An
glija ėmėsi priemonių, idant 
tasai geležinkelis ir tole.-niui 
butų valdomas talkininkų, 
kaip jis yra ligšiol valdoma.*. 
Talkininkų viešpatijos sutinka 
,-u tuo Anglijo- sumanymu ir 
jos norais. Dabar tasai suma
nymas paduotas Suv. Valstijų 
vyriaii-ybci. Ir laukiamas nuo 
šitos žodi.-, ką ji tars tame 
klausime.

Šiandie tą geležinkelį ja*r 
savo utstovus valdo Rusija, 
Kinija. Anglija. Prancūzija. 
Japonija. čeko-Slovnkija ir 
Suv. Valstijos. A.-tovai Mhlaro 
terhnikalę tarybų. Šitos pir
mininku yrn amerikoniška- 
inžinierių- Stevens.

Jei Suv. Valstijos nepritar
tam sumanymui, tuomet inži
nierius Stevens su savo inži
nierių štabu tuojau.- iškėliau* 
Amerikon. Taryba bu* įnr- 
dyla. Po šito geležinkelis tu
rės patekti valdžion Rusijos 
arba Kinijos arba Japonijos. 
Ypač Japonijai labai norisi 
apvaldyti geležinkelį,

Stevens matėsi su Lamontu. j 
St«*ven.- tik vakar .-ugryžo iš . 

Mukdeno, -lis tenai matėsi .-ti j 
Tlioums \V. Uinaml. kur* bu-1 
vo parvykęs iš Kinijos ir Jn- 
tamijos finansiniai.- reikalais, j 

l.itnmnt reprezentuoja Ame 
riko* finnnriniu.* reikalus čie ! 
tolininoM* Rytuose. Ji- gerai 
ir gyvai įžįsta Rvtuę, tad jo 
nuomonė apie Kinijos Rytų 

! geležinkelio tikinu; yra autori
tetas.

Kinija* Rytų geležinkelis 
/tu ttt/tiy iijuir. lilUlJH
liendrai visų kelių, pntai-ymu* 
ir reiknlingnis daiktu* jo ver-|
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tė neturėję- progos npsiskus- 
ti.
'Kadangi jis'buvo klausia

mas svarbių klausimų, kurie 
palyti Meksiko* -antikių- su 
Suv. Valstijomis. Obregon lik 
šį-tų pažymėjo. Pasakė. jog 
plačiau j tuo* klausinius atsa
kysiąs kirk yėlinu.

Nes jis neautoriziiotns daug 
kalbėti vardu revoliucijonie- 
rių valdžios. Laikinas naujos 
Meksikos valdžios prezidentas 
skaitosi Sonoros gulternato- 
rilis. Jis yni ir vyriausia- r»*. 
volincijunierių vadas. Obregon 
įmani* prisiekę* ištikimybę.

Mezico City, geg.
Prezidento <'arranzos vedama 
politika at*in»*šime į Suv. Val
stijas buvo tikroji narijonnlė 
Meksiku* sauŽodystA

Taip jMt-nkė gen. Obregon 
.Vsociatcd Presą korė*;hinde*, 
tui.

“Ka.* stiprinu Suv. Valsti
jas. ta* stiprina Meksiką”, sa
ke gen. Ol»H'gon. ” Gi kn* slo
pina Suv. Valstijas, ta* slopi
na podraug ir Meksiku.

“Mano idealas santikiuoM* 
Meksikos *u Suv. Valstijomis 
įsteigti tarptautinį ruožų kaip 
kad Kanados rnbritini. Tu m 
ruože neturi 
kariuomene, 
valdininkus.
“Carramm* aiškinimas Mon-, 

roe doktrinų* buvo jo didelė 
klaida. ”

Ji* nesąs autoritetas.

Gen. Ohrogone aiškiai mato 
ri spėkų int' inpimas. Ji$ juk 
per praeitą pusmetį -markini 
vedė prezidenrijalę kampani
ją. Gi dalmr vėl revoliucija. 
Dažniausi n ji* būna viennuir- 
šktnif. Taip ji* į«imatč ir su 
korespondentu.

'Turį halsą užkgnušį. Apžė. 
-Ję* veidą* ištlalies pražilusiais 

I plaukai*. Sakėsi antroji savai- į

15.

teikė ėpnJlaliitį pttlnitnittiittv kvmo numeri-,

Bekraujė revoliucija.
Gen. Obregon į reiškė, kml 

Meksiko* revoliucija įvyk<i Im* 
dalelio kraujo praliejimo. To
kia revoliucija skaitosi ne giu-1 
kliiota, lx*t moralė revoliucija.' 

Lygiai pareiškė, kml Gur
bui luilnikoina nuizo* rėmėjai nebus baudžia- 

išėiiHi- mmjiiiię t

ISKlLMYBtS CHICAGOJE NESILIAUJA TEORIZMAB 
AIRIJOJE

ne tik tiems daiktams, bet ir 
jiems patieiną.

Kuboiuzaviiuu apeiga* Bene
diktas Penkioliktasis pradėjo 
savo imate užpakalyj didžiojo 
liarilikos altoriaus užgiedoda- 

’o at-' 
kalia'jiinn kanonizavime/maldų 
ir įrašymo palaimintųjų sąra
šini šventųjų, įpežius užgiedo- 

j jo Te L>euin. 'ibio metu visose 
, Rymo bažnyčiose atsiliepė var- 
į balsai, išreiškiant ieji

Šventasis Gabrielius Posaen- 
Į ti buvo Tėvas PaMijonistas, gi
męs Asižiuje, Italijoje, 1838 
metais, gi miręs 1062 metais.

Šventoji Margarita Marija 
Alncoųur buvo prancūzė vie-

qor. Abudu įvestu Katalikų nms hftžnytirę giesmę. P< 
Bažnyčios šventųjų eiiėana. kalbėjimo kanonizavimo7!!!

Nepaprastose iškilmėse 6v. 
Petro Imžnyrioje buvo Vatika
no ei vile ir karine d vari ja, 
Šventosios Kardinolų Kolegi
jos narini, visa eilė Arkivysku
po?, Vyakupų, nymo bajorija ir 
įvairių religijinių kongregaci
jų generaliei perdėtiniai.

Iš popuhaus rūmų į hnfnyčią 
procesijoje pirmose eilėse ėjo 
šveicarų gvardija.

Procesijai inėjua liarilikon.

> paskella-. jog *u rugpjūčio 1 ■ 
d. Pranruzji n bus ir vėl su-1 
grąžinta baku duona.

Nes <lp *g kviečių iš svetur 
iinportuc‘11. Be to, pramatonii 
kuąpuikiaunkji javų užilerčji- 
mni. /

Sujungtas tiltu Michigan 
boulvardas.

nuolė, gyveno septynioliktojo 
šimtmečio pabaigoje. Jinai 
įsteigė ftvenč. Jėzaus fiirdiea 
pamaldus, kūrina pripažino po- 
pežiai ir kurion prasiplatino pn 
virtą jiaaaulj.

Šventojo Gabrieliaus viena* 
brolis Mykolas yra gyvas. Jia 
eina 86 metus. Yra gydytojas. 
Gyvena mieste A neoną. Ir jis 
buvo Ryme Šitos iškilmės me- 
t u. • ’ . •_

i

mi fiziškai.
I>el ko gi pravestu revoliu

cija T
Gen. Ohregon atsako, jog 

svarbiausia dėl to, kad atei
nančiais prezidento rinkimai* 
Carranza norėjo įskili save 
prezidentu juilikti «avo šalinin
kų Ignacio* Bonillas. buvus} 
Suv. Valstijose ambasadorių. 
Bonilln* butu buVM gyvus C„. 
rranzo* įrankis.

Reikia atsiminti, knd ( 
gon Įirigidi lilo-ralų konstitu
ri jo nn lįstų partijai. Aitu parti
ja velkė revoliucijiniais obal- 
siais. Ji įkėlė revoliuciją ir 
šita laimėjo. i

Vakar, geg. 14. l'liicagujr 
buvo nepaprasto* iškilniyloės. 
kanose dalyvavo tūkstančiai 
nu'oiiiobilių. daugelis lėktuvų. 
Buvo visokiausių pramogų.

Miesto mnjora* oficijnlini n- 
tuhiiė j ni u jų tiltų skersai Chi- 
engo- uja*s. Tuo tiltu sujung
ta Michitran IhmiI vardus šinu- 
i mėj miesto daivj.

(’liicaguj ta.- yrn didi.* nno- 
tikis. Jis Jjud i ja nepaprastų 
metropoli jo klestėjimą.

Per daugelį metų svajota a- 
pie tų tiltų. Ir pagalinus sva- 
joftėą įknnyte*.

Dublinas, treg. 15. — Teo> •*- 
iuns Airijoje nesiliauja. • 
ginami policijos Imnikai, i-_ 
narnos įmėto* stoty*, mok-- 
čių rinkinio raštinė* *u doku 
mviitui*. muitinės ir kitokie 
pmjuvai išdannėjaniL

Anglų vnidžin Airijoje 
guutn desperaijos, nežino 
kių priemonių imties.

Kas valanda nršėja padėtrš.

ko-

ORAS
GEGUŽĖS 15, 1920 M.

Chicago. — Šiandie giedra, 
kiek Šilčiau; rytoj apsiniaukę.
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Ii vadinti Steigiamuoju. Tais 
dviem vardais vadinosi vienas 
dideliai svarbus, būtinai reikn 
įingus Seimą*, kokiu dar Lie
tuva iki šiol niekada nebuvo 
turėjusi. Ir jam ir Lietuvai gei 
džianio visa širdimi kuogeriau- 
sios kloties.

Kuriamojo Seimo 
Kliūtys.

Moterys Katalikės. LENKŲ ŽIOTYS.
=

Kuriamasis Seimas.
Šiandien Kaune susirenku 

Kuriamasis arba Steigiamasis 
Lietuvos Seimas. Seninu ne
buvo iiiu.-ų šalije taip svar
baus atsitikimo, kaip tas. Nuo 
jo <lurbų priklauso mus tautos 
ateitis: jus 
įnė.

Daugeliui 
tie vardai:
44

lnimė arba neini -

rodosi neaiškus 1 
“•kurininasis” ir

ftrigianniris.” Vieni drįsta, 
kiti nedrįsta klausti, kų jis
."it-igin. kų kilimą* Todėl u 
paaiškinimas bus ne prošal j.

Kitados lietuviai jNuustalę 
naujų trieilių iškilmingai su
kardavo joje ugnį ir saugoda
vo, kml ji nružpiMų visai. 
Pirmasis ugnies .sukūrimas 
nuujoje, gyvenamoje triobojv 
būdavo didele iškilmė ir vn-' 

.-dindavusi įkurtuvėmis.
bar visiems vartojant degtu
kus žinoiics nebosi rūpinu pa
laikyti nuolatai ugnį nninivje. 
nes lengva jų įkurti išuaujo, 
l»et įsigyvenimas -naujume lia
nų* dur vis telara žymi šven
tė ir tebesi vadina įkurtuvėmis.

Lietuvių tauta kelis šimtu." 
metų vargusi po svetima val- 
džia/dalmr visai ne.M-nai įgijo 
neprigiilniylię ir laisvę. Apie 
porų metų truko, kol šiek tiek 
apsitvarkėme. Dabar jau žada
me pradėti nuolatinį paprus- 
tųjį liuosos tautos gyvenimą. 
Visus laikinuosius dnigtus* pa

šalį*. visų nuolatinę ateities 
tvarkų sudnrys ir sustiprį* 
tas Seimas, kuris šiandien su- 
aeina Kaune, 'lai yra tikro- 
sius įkurtuvės. Todėl ir ta" 
Seimas, gal. turėtų vadintis 
Lietuvos įkurtuvių seimu, liet 
trumpiau vadinasi Kiirininuo- 
jti Seimu.

Kur tuščioje vieloje yra da
romas luiudingas dnigtus. tai 
ta." vadinasi įstaiga. Susitarę 
parapijiečiai į-teigia mokyklų 
vaikams, kad neužmirštų lie
tuviškai kiillx*ti, kad išmoktų, 
lietuviškai rašyti. Susitarę ap
skričio tarybų* nariai suren
gia ligunbtitį ir tas vadinami 
ligonbuėio įsteigimu", arba 
mokyklų" įsteigimas.

] Kauną šiandien sft-ivažiuo- 
ja 112 at«4ovų iš visos Lietu
vos* nebe mokyklą ar ligunbtitį 
steigti, o daug/lidctuiį įtaigių: 
visą laisvos ir Urpriklauw>ino* 
Lietuvos busiantį gyvenimą. 
Ku- ir knip ją valdys, kokios 
bus žmonių teisės ir prieder
me*, tų visu guiuuiuii suiars 
ir apgnrsys italuir susirenkan
tis Seimas. Kadangi jis tokiu 
budu įsteigs Lietuvos valdy
mo tvarkų, todėl jį ir vadina 
Steigiamuoju Seimu.

Abudu vardai yra ly gini ge
rt Kas Moli gali vadinti K<l-t 
riaaiuujn Sciinn, ka* nori ga-

Pirmutinis kiekvienos teis- 
diivyta-s uždaviny* vra išsirin
kti sau prezidijų, t. y. pirmi
ninkų, vienų arba du jo pageL 
bininku, sekretorių su pagal
bininku ir uktverį, arba tvar
ko." viršininkų. Kaikuriuose 
parlamentuose uktveris ne
būvu iš atstovų išrinktas, tik
ini pn*zidiįos pasamdytas as
muo, uibu vyriausybės pu©- 
kirtus vnhlininkn.", neturintis 
taisės dalyvauti tei"<lavybės 
darbuose, nė balsuoti. Šita 
tvarka kaikuriais žvilgsniais 
yni geresnė, nes uktveris iš 
atstovų įirikluUso prie kokio© 
nors įtart i jos. todėl jis nega
li būti pilnai bešališkas vi
soms jMirtijoins. Tečiaus jo už
davinys yra nei trupučio ne
prisidėti prie einančių telūrio- 
vyta*je ginčų, nei jmt plauko 
juiulyiilą neimti minkštes- 
niiiin vienoms partijom*, kie- 
tesniam kitom*.

Paliekant uktveriu rinkimų 
šalije, nealiejotina yra, kad 
Kuriamasis Lietuvos Seimas 
turės rinktis prezidijų. Kadan
gi krikščienyp demokratai -•?- 
me turi daugiui! negu pusę 
atstovų, tai seimo pirmininkas 
ir sekretorių* turiu Imti krik
ščionys demokratą'. Kadangi 
trys socijalislų gruįiės, I. y. 
MM*ijnld<*moknitai. srdijalistai 
liaudininkai ir valstiečių są
junga turi sudarę blokų 42 at
stovų, tui tam blokui pritiktų 
teise turėti savu vice pirmi
ninką ir sekretoriaus pagelbi- 
ninkų.

Jei blokui ru'pėi* pirmiausiai 
Lietuvos nutidii. tai jis ir pači- 
tenk i- t įlomi, kų skiriu jum 
nusistovėjusieji jiarliunentų j- 
pročiai. Bet Lietuvos nauda y- 
ni brangi tiktai patrijotinėm*' 
partijoms. Patrijotizmo-gi ne
reikia ieškoti tarp socijalistų. 
Kada jiv tarp savęs susipyks, 
ta, tada keikiasi įmtrijotais. 
Keiksmams žmonės vartoja tik 
paniekinamus žodžius. Itatri- 
jutas raiškiu tėvynė* mylėto- 

i ją. Matyt, kad tėvynė" meilė 
yra nebrangus įtaigius sucija- 
listum*, jei jie keik"innni" 
vartoja [Mitrijoto žodį.

Todėl galimu tikėti*, kud 
ucijaltatinis blokas Lietuvos 

K tiriamų jame Seime Lietuvos 
niiiblą Htidė* į šalį, o to seimo 
pradžių [MinaudoK savo parti- 
jai *usiiprinti. Tu partija tam 
pa galinp'snė, kuri ddugiau 
vietos turi prazidijojv. Todėl 
soeijalistų bloką* jiaraikulaus 
jirezidijoje daugiuu vietų ne
gu jam priguli.

Krikščiony* demoknitai no
ri- j>ri-itaikyti teisė". Tada 
socijaltatai imliau* ginčų dėl 
[irezidijoš. .Seimas negalės pri
eiti prie durim. Tada krikščio- 
nyM<-d<*mok ra tuose atsiras lwil- 
"Ų. kad dėl tėvynės nnmlo-* 
reikia duoti socijaiiidam" ne
priklausančių jiems praznli- 
joje vietų, kad tik galimu butų 
pralieti reika Ii ilgus tėvynei 
darluu. Tokiu budu tėvynės 
meilė virs įrankiu susilpninan
čiu [Mirti jų.

Tui bos nepirniųtinis atsiti
kima.". Socijali*tui užvedė tad- 
šerikus ant J.ictuvos soeijalis- 
tai nv|M*rkH L. L. P. tarnų, jio 
juokiasi iš žmonių darbais jui- 
netaričių tėvynė** meilę, o ui 
tų vi©ų jtanis dar t«k© daugiau 
negu priklauso vietų LiHuvo?

gegužės L' 11VN1

tai kaip Gogolio Uozdriovaa 
tankių tankai: dar už tų sienų 
vėl mnno žemė*. Bnžnyiios gy 

’ver.iine lai’ : inkaro Lu
kutuos. Labai gerai, kad IJelu- 
va tariasi su Rusija. Būtinai 
reikia pralenkti lenkus."

Santarvė jau bando lenkų 
Žiotis uura šiek tiek užčiaupti. 
Ji pareiškė lenkų užsienių rei- 
kabj miuisteriui l’atekui, jog ji 
negalinti leisti, kad okupuoto
je Lietuvoje butų daroma ple
biscitas be Santarvės priežiū
rų* ir kol tame okupuotame 
krašte yra nors vienas iegijo- 
niuinkas.

lankams, žiuoilia, tokie jia- I 
sakymas laliai nepatinka. Kad 
galėtų, jie jiastapardytų. bet 
ekonominis bankrutijiinas duo- 

!<ia jiems šiek tiek vėsuoto. Mat. 
uiioąua ąeuiįu, skuti>U,
Lenkijos markę ar marke, ar 
pfenigu. Darbininkai skaito 
pfenigu ir ivngiasi streikuoti. 
Bloga lenkams.

Lankai godų*. Jie tariipo na 
▼o tiuli*, kad galėtų daugiau 
praryti. Bet kas perdaug nori 
‘įpiiotj, tai arba žaudai išsina
rina ir lįeka žiopsoti išsižiojęs, 
arba paspringsta. Ar neatsi
tiks panašiai su-lenkai s!

Jį* kolona dantimis, kad pra
rytų Lietuvą, štai kokios žinios 
iš Lietuvos apie lenkų rprtitus. 
Rašo "Laisvė."

"Dėl Lietuvos kultų visuo
menėje nėra didelių skirtumų. 
Kaip endvkai, taip liaudininkai 
ir socijal*demokratai P. P. S.— 
risi, gal kiek taktikoje skirdu- 
uiiesi, nori Lietuvą imi vergti, L 
y. sujungti su Ijenkija. Eudekai 
IJctuvą, kad [Ajicgtų, šudra 
"kyiy. sau Vii nu su pinu Mini 
apylinkėmis jiasiimtų. Pilsuds
kis, su Patekais, Kamenieckiata 
ir C-o visų Lietuvą sufed e mo
tų su ljetikija. bet taip, kad lie
tuviams Lietuvoje butų laimi 
niikšta, kaip daliar Vilniuje. 
1X4 lietuvystės net vaikai prie
glaudose pabadautų, o kunigai 
lietuviai visuose kalėjimuose 
paviešėtų, l^nkų socijalirtąi 
Vilniuje per savo suvažiavimus 
taipjau nepriklausomos Uotu 
vos išsižadėjo, o i^ditikos klau- 
simuiMo 
kija. Dficijalė lenkų politika 
krypsta prie federacijos su Lie
tuva. liet tik tam kartui. Pra
laukę ši momentų t nujaus jkur- 
poruotų ".Odurfeczne polskie 
ueinic nad Baltykiem.” Girdė- 
tta j/įtu lenkų c c *
tiktai Uetuvo. bet ir Rygą 
reiksią prijungti prie lA*nkijos. 
nes tai buvusia Lenkijos mies
tas ir Rygoje esą Stepulio Ba
tono atminimų. Koksai ton 
agentas Wzsouica net sumanęs 
taktikų, kaip toliau tose.šalyse 
lenkams veikti. Uetuvoje ir 
Latvijoj, bntent, prisidėti prie 
I * >)š«*vikų it Ji rtMjKtfrti IjilIMtų joje raudonas F Kuri liesa* JtcšL

Soc.jaltatai ir kiti laisvumą 
ntai, susispietę į būrį, su didžiu 
atsidėjimu ir įsitempimu dar
buojasi. kad Dievų ir Jo tvir
čiausiu*, teisingiausius ir neri- 
mninančiiiR įstatymus išgrudus 
iš viešo valstybinio bei visuo
menės gyvenimo ir sukiuišus 
vien į privatį žmogau# gyveni
mų. Tikėjimas tai, girdi, priva- 
tiuia žmogaus dalykas.

To vietoje jie nori [Mistatyti 
savo žmogiškus išradimus, ku 
rie yra dauginu palaidų žmo
gaus užgaidų pasekmės, ne 
kaip šviesaus ir ramaus proto 
tvariniai.

Bet nevisi taip jnųsto, kaip 
socijalistai ir latavnmaniai. 
\’n<< ją fliririmn kafMtri. fibi 
troškimu buvo ir yra, kad Die
vas, Jo įstatymai ir Jo dvasia 
gyventų ne vien privatiniame 
žmonių gyvenime, bet ir val
stybiniame ir visuomeniniame. 
Visoki įstatymai turi būti tam? 
kad prisidėtų prie žiuoiuų ge
rovės jiakėlimo ir saugotų jų 
nuo jiuolimo. Tai geriausia gali 
įvykti, jei žmonių įstatymai bu
vo išleidžiami, atsižvelgiant į 
Dievo įstatymus, aiškiai Jo pa 
ties apreikštus 
taus moksle.

Su tuo tikslu 
buojasi, ne vien 
kodami. bet ir visų.

Hiuo žvilgsniu šalę vyrų ka
talikų stoja į darbų ir katalikės 
moterys.

Amerikoje veikia pim'-toi ii 
[tasekmingai Amerikos Tauti
nė Katalikių Moterų Taryba. 
Jos darbai neša puikiu vaisių.

Prancūzijoje katalikystė, oo- 
cijnlistą. laarvanumių ir mnso- 
nų buvo slopinama. Visa, kas 
dieviška buvo grudžiama iš 
viešo [Kilitiuio gyvenimo lau
kan. / *

Daugybė rimtesnių, sveikai 
protaujančių žmonių tuojaus 
jiajnto, kokia didelė skriauda 
jmt tai įtarusi visai tautai ir 
jos gerovei. Stojo jie dnrban 
tą anų pragaištingų darbų su
stabdyti ir padarytas jų 
skriaudas pataisyti.' Pirmojon 
eilėn stojo jaunimas, ypač 
aiigštesnius mokslus einantis, o 
linbar ypač pradėjo darbuotis 
motervs.

Pasekmingai ten veikia 
‘•Prancūzių Moterų Lyga” 
(Sųjunga), taip ”Prancūzių 
Patrijočių Sąjunga.” Jų tik
slas pirmiausia savyje, savo 
narėse išauklėti stiprių, protin
gų krikščioniškų dvasią ir gy
venimą, toliau rūpintis tai da
ryti šeimynose ir, apskritai, 
(NisidarliuoLi, kml tas jų gy ve
nimas spindėtų prakilniai# uo
lumo ir ajmštalysti* darbais, gyvenime: 2. I^abdaringorios 
Sąjunga turi narių apie 900,- 
uUO.

Tame pačiame laike susitvė
rė kita organizacija ir deda 
pastanga* išauklėti prancūzes 
moteris, kad getai judintų ir 
suprastų visuomeninį ir politi
nį gyvenimų, kad suripažintų 
gerai su administracijine maši
nerija. Tai daro, atrižvelg«ta- 
m<»s į tai, knd prancūzės mo
teris galėtų gerai sunaudoti 
snvo Imlaus, kuomet jos bus 
prie 10 prileiotmi. Jos tikisi, 
kad Prancūzijoje ar uuksčiuu.

Jėzaus Kri*-

katalikai <lnr- 
savo gero ieš-

Kuriamojo Seimo prrzidijoje. 
Šiandien daugelis pyksta aut 

Lietuvos val<iii<>s. kad ji įrilei- 
tižia j savo žemę asmeiiis ne- 
pirkusius iicnų ir <ia-gi agiia- 
vuriu* prieš juo.. Ne valdžių 
reikėtų kaltinti, o imtys žmo
nės turėtų susiprasti; rinki- 
muo*e neduoti savo liūlių *o- 
eijailistant", neskaityti jų pro- 
klaninei jų nei kitų ."pnu.-dinių. 
Ta yra vk-natiaė bausmė tin 
kanti tos rųšiv* žmonėm-.

<r vėliau jos ’eiaąs ii
sikovos, nors ‘‘laievės skelbė
jai* sucijalislai ir liut>vantaniai 
jų reikalavimams yra priean
gi-

ši draugija vadinusi “Soci- 
jnlis Moteries Veikimas." Ji 
turėjo savo seimų tadundžiu 23 
—25 d„ kurio tiksliu buvo au 
teikti Prancuujoe moteriai su
pratimų apie iaimmniį gy veni 
mų. pramonės problemas ir 
sveikų patrijotistnų.

Tos pranetucės motervs nesi- 
bijo Bažnyčios intr-kmės, nesi
slepia su savo tikrinis ir dar
bais nuo jos, bet, priešingai, 
įtaru išvien su ja ir su joa pri
tarimu.

Svirnu ir vuu savu veikimu 
programų jos pavedė jieržiurė- 
•« Sv. Tėvui. Jis patvirtino. 
Seimas prr tai |gavo didelio 
autoriteto. ] jį gusispietė kaip 

'bitutės moterys, ne tiktai iš 
i PrHncii7.ijoa.-bet ir iš kitu šalių. 
Garis* Prancūzijos moterims, 
kurios pajiegė su t muk t i į savo 
seimų net kitų šalių moteris ir 
užmezgė susivienijimų ir su
dariu ui ūkavimų įvairių šalinį 
katalikių.

Štai iš jų progini nūs ištrau
ka :

“ŠiantV momente, kada šalitį 
stoja į naujų gyveninio pakrai? 
l>ų. tai ir moterų energija ne
gali liktis abejinga, nuošaliai 
stovinti nuo atsitikimų, turin
čių intekuię į šeimynų gy veni- 
uią, j įvairias profesijas, ku
rios yra jų palaikytojomis ir j 
talį. kuri yra toliinesiiė ėeimy- 
uų tąsa. Imdamos formuoti to
liau tą gyvenimo bėgį, moterys 
pildo savo uždautį, kuri reika 
lauja darbo ne mažiau iš mote
rų, kaip iš vyrų.JKad tų užduo
tį pilnai atliktų* seimas uusi- 
Htato veikti prieš betvarkės ir 
anarchijos idėjas, kurios daliar 
ardo visų civilizuotų įiasaulį, 
(Muuina krikščioniškas idėjas ir 
griauna pačius tvarkos ir pa
žangos pamatus."

Toliau buvo skaitomi refera
tai (pranešimai) apie šituos 
dalykus:

I. šeimynų* gyvenimas: L 
Prancūzijos moterie." moralia 
idealas; 2. Prancūzijos mote
ries protinis plėtojimas; 3. Na- 
inAita auklėji maų; 4. Pavojai 
šeimynų ‘gyvenimui ir dabarti
nės į sta tvindą vystės.

II. Pramonės problemos: L 
i’rofciujinč organizacija mote
rų darbų; 2. I žmokesnis tin
kamai pragyventi šeimynoje; 
3. Kaimo moterų darbai; 4. 
Auklėjimas išrinktųjų.

III. Patrijotizmas: L Mote
ries <talis ekoiKiiiuniauie šalies

V. K.

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI.

zadeju, o |K>1
' solidariaubja ru Lau-

Klausimas |. Aš girdėjau 
senus žnpnes kalbant, kad jei
gu kam kkį traukia, tai turi 
mirti ar tėvas ar motinu, ar 
brolis, ar sesuo arlia šiaip gi
minė. arba kitokiu nelaimė 
turi įvykti. Ar tai tiesa, ar 
burtai ?

J. G.

Atsakymas. Tai yra burtai. 
Akie* traukimą" neturi nieko 
bendra su giminių mirtimi nei 
su kitokia nelaime. 7’a,- trau
ki mas Ju^i’iarn, kada akies ner
vų* pailsta.

Klausimas 2. Kodėl Lietuvo
je velnio paveikslas piešiame© 
juodai, o Amerikoje ir Angli-

įstaigos; 3. Moterų lavinimas 
piiietysieje: 4. i'Tancuzija.

Tai-gi Prnm uzijos moterys 
katalikės prin:ajko‘ prie savo 
laikų, kad remtų* kas yra gera, 
taisytų, kas pagadinta ir įneštų 
j gyvenimą daug protingos ir 
sveikos dvasins. Sr

bruzdėjimų, kad tuo budu su
darius lenkams progų įsikišu Į 
tų šalių reikalai. Gal tai lenkų 
‘ pobožne žyamnio.’ vis dėlto la
imi galimas daiktas. Begalo jie 
pyksta ant anglų, kad darą in 
trigas prieš lenkus ir. p rančų 
sus Bylų Europos klauriunm 
se. Anglai, anot lenkų, padėję 
žydams. dabar bolševikams. 
Turbut Anglija norinti įsikišti 
j Kurijos su Išakija ta rylom ir 
dėlto Mšcviluu taip nenorį 
Būrynove tartis dėl taikos. Su 
taika nežinia kaip bus. Atrodo, 
kml lenkai neūkinis budais 
trauks tarybas, o tuo tarpti jų 
kariuomenė stuinsis prie 
Dniepro ir j Kijevu' “abv od- 
tvieczne polaide riemie polų- 
czyc z macierzų Rzeczą l’ospo- 
litų l’tilakę!*’—Jųjų kariuome
nė, dalia r jie gi r'ari esanti ge
riausia visame jiasaulvj—tai 
trr, Z-ia hi loti t— Temti antį ir—.1

kis yra velnias: ar juoda* ar 
raudonus!

J. G.

Atsakymas. Velnias yra d» ■* 
šia. Jis neturi kūno, nei tikima 
matomos išvaizdos; todėl jis 
nėra nei juodus nei raudonas. 
Artistai taip jį piešia kaip ka
tram | Mitink a. Ii velnio pa
veikslo visai negalinta numa
nyti, kokia velnio prigimtis. 
Vari velnių, angelų paveikslai 
yra simboliniai. Vjai simboliai 
yra ženklai turintieji reikšmės 
tiktai tiek, kiek žmonės’suta
ria tam ženklui duoti. Lietu
viai sutarė piktųjų dvusių va
dinti velniu ir piešti juodai, 
tai tat yra gera Lietuvoje. 
Anglai ir amerikiečiai notarė 
tų purių dvasių v tutinti devu 
ir piešti raudonai; lai tat yra 
gvra Anglijoje ir Amerikine.

Kun. P. Būtys

I

■clania ir bolševikams padės an
glai, jiems, lenkams, jmdėajųr 
Dievas, (ric!). Kokių rūbeli ų 
ir ko dalau* lenkai nori, sunku 
pasakyti.' Jrigu bolševikai su
liktų grąžinti 1772 metų sienų.

V K.

UŽ MIELA8IRDY8T? KA 
LEJIMAM.

Įlenksi, užėmę Lietuvon pak- 
raščiu*, smarkiai “darbuoja
si.” Jų žandarai ir Šnipai ar
šesni už bu v imtojo rusų—bin- 
rukralijm* jr cArismo laikuo
se. J ir lando vumr, daro kra
iti". Im* .prirŽMstlos suima, so
ti i na kaiejiniun, iniko iutaia 
kūlei, nedarydami tardymų. 
Tai" nelemtais savo darbais 
taip inbangino žmoncis knd 
“baltrųgmi. u kai-kur ir lietu
viai hipi viešai vadintis kuo 
yra.” Štai# va ūkteli*. — lan
kai »UHH« kusi
gų ir buko kalėjime. Taip pa-

• . . •

----------------------------------- 
teko kalėjimai) Ir vienas kle- 
Imiiios iš kokios tui parapijos 
nuo Gardino. Jį taikė vargin
gai kalėjime. ScMbeėjanis pa
gailo savo mylimo klebono, 
“štai iš Kabelių nuo Gatylino 
Muiruštuotam savu klrlmnui 
du sodiečiu veža valgį. Vari*- 
nuje sugrieta* juos įjuiuiiiiu, ui 
vėrė Vilniun ir daliar jie sėdi 
Lukiškių kali'jime. Patį klr- 
■ , * - - ' 

kaitimo, jau paleido, O|tic luri, 
vargti ir niekas negali jų iš- 
liuu"iKiU.” Nekaltai sūtiiučių 
kalėjimuose vrn daugy ta©. Vi
si jie vargsta, dejuoja ir lau
kta. ku«ta jie bu» ir iš kalėjimų 
ir H Lenkų valdžies tavaduehL 
B<*1 kada.’ ,-

t-f -
1

Vytų ir Moterų Rolių Rryi* 
mo ir DeUgning Mokykla.
Mušto įstoto* ir mokjrmo budu Ju* 
trumpu lalks ItouikMto n*o uni

to.
Mt« turimo diditaustus Ir rarlap. 

sius kirpimo, dealrulcr Ir •turimo 
•kjrrioa. kur M«kv:»u*» sausa varos 
praktikos bmlauikJaitom**

Visuos* atuvuno •kynunto mokiuos 
varomos •Isktros Jl«a*-

Kn*a*xus kišk vis** atolu Mis k*> 
kluo laiku, dlsa* Ir *r vakarais, pa- 
siiiurAU tr easikalMii tol tolrrv-

Pattarns daromo* sulis mlsros, vi
sokio stiliaus Ir dydllo U bet kurtos 
msdu knygos.

MASTEB DESI0NIN0
SCHOOL.

». f. KJU^An. VtUSJas
l»0 N. ETATE ETRKET, CHICAGO.

Kampas Laks SU ant 4-tU luby

¥------------------ :---------------------

Uii. u. m. UIA6Ui
Praktikmą* » metai 

Orkas 1148 So. Manom M. 
Kertė 33-ro BU. Chicago. UI.

SPECIJ AltaTAS 
MotvriMių. Vyruk*, taipgi ekro- 

nUk« llgli
OFISO VALANIiOS: NUO 10 ryto 
Iki 3 po pietą, aus t Utį I raun
dą vakaro.
Neda) lotu u nuo t iki ! po plst.

Tolcfanaa Tards 431

a---------------h»

»

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D.
LIETI* VI." AKI V KFEUIAI4CTAH

r»i—r«f» *mv oki« lt> vra 
n»aU- 

fltac BCTfflt. rrrttff U*. MMMnlma. «wr- 
roiyiH •r.au<1*o*lu» aklu krv'roa

anikTMi akto imtotoai. 
im> laktra psrvdauito tn>.

Ju Ak>ol>> (rrltalkntTU tatn«. 
U Maitoto tor«*-

ktt« tr vtikaa *tM»*tw ro»-
kššta* T»l»n4ito. dm I* Iki I vakar*
Mltomte «•> »» lfa.1 vai. *• *lat«.

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
Tatai.

- - ------ — -

Drmrr toto.

= -— ' ■ '

' Dr. M. T. STRIKOL’IS "* 
urrvvis

<inb«"ja* ir CtiirursM
Ottato,: 1767 W. 47Ui HU, 
. <41 ir M ood g»M

Valandų*. 10 ryto Iki : po picių. 
f:S* 1*1 t:»0 vakarą Naiiliomla 
» iki 19 rytai*.

Trl. Roulr.artl ISO 
Rw. N11 XV. 4Srd Strrvt. 

• TeL McKlnlry 243 j

TaJspboos: Tardo H»I

■ ■ «i..j

Turiu patyrimą 
motrrlų Ugoaa: n>- 
r«tlc<il prttlu- 
riu llgon* Ir kūdi
ki talka liana.

HaMcd Si.. aucMn. iu.

DR. GHARLES SEGAL
Pfrt.rl#' savo ofisą po nuiu.

4729 S. Ashland Avenue
Kur n do hm vyra moterių ir 

«sUm.

Valandos nve IS tkl U ttryto: oso 
i Iki $ po pietų; nuo T iki 1:90 
vakaro. Ko4«4io«als 10 iki L

TrrlefoMU įimti X*N*

»
=

SERGĖKITE SAVO AKIS.

įmatomos goral pritaikinti akinau 
boa Balsngvtnimu 4*1 Jura akis. 
Kuonst tų kenu nuo gnlro* aka*. 
dėjlmo. kuomat raldto llc^M t km 
/■v, amūrai ar *tu«' ar ik
tol. lai tusmat m įrakins. k*4 
r»iku» Jum. akinto Mino II motų 
wih1oim priduos Jums gariauaią 
pM*ra*rim* ui fri.in.nin kaina 
oat tat* tomai n»t Iki !•••

JOHN SMETANA ' 
Atrin BnecifaliftA*

1801 B. Ashland A v. Chicago

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis DeoUsiai 

IMS 7 Ho^kUęmCMU Arcau- 

vai.aaMMi s M s .ūkana

į

I
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“Camere <1* italia, nuosek
lus katalikiškas laikntštis, iš
einantis Ryme, pradėjo savo 
darbą prieš protestonų propa
gandą. Kiekvienas jau nuo se
nai tą galėjo pastebėti, bet iš 
paskučiausių to laikraščio nu
merių matyti, kad dabar pra
sidėjo tikroji karė* prieš ją.

Visą dalyką pradeda kelti 
eikštėn nekurto “Amerikono 
pasauliečio,“ gyvenančio Ry
me, laiškas apie Y. M. C. A. 
Paskesniuose laikuose Y. M. C. 
A. vyriausios stovyklos iš 
vaizdą šiek tiek atsimainė. 
Klubas pranyko. Buvusi ties 
durimis iškaba, knd tn vieta 

nvivnn A weriVrw ir Taikiniu
Kų Kareivių u juruiuikų, lapu 
pajuokos dalyku per paskuti
nius kelis mėnesius, nes ištik
tųjų tokių žmonių čia daugiau 
nesiranda. Amerikos unifor
mas su Y. M. C. A. trikampiu, 
kurie kaliųjų lies kitu namu, 
ties vyriausia stovykla ant 
Bariierin^ piečiau*, su visa A- 
merikos Militarės Misijos Do
mi motorių, taippat pranyko. 
Bet pati vieta nepranyko. I)a- 
har ta vieta pasilkiusi, kad 
savo darbų "vargtų tolyn. Ji 
ym dnlmr neto klubus, kuria
me susirenka amerikiečiai ke
liauninkai, ir geras skaitlius 
įvairiausio tipo itnlų-vadovų 
Ryme. Tenai galima užsiregis
truoti, pasiskolinti knygų ir 
*«itG uMiiKini infnrtnnriin nuo- «e « •
taip vadinamų pratęstoniškų 
vadin u po Rymą. Jie susigavo 
keliauninkus, atvykusius ap
lankyti Rymą ir nieko pikta 
n«muinnn«'ins, nusiveda j įvai
rias vietas, neaplenkia nei šv. 
Petro Bazilikos. Tenai atsisu- 

T

kę užpakalin į Šv. Sakramen-

------- ------ _

tą, pasakoju huušylujauu i*- 
tori ją. Nuduodami “moky. 
tus,“ ypač nepamiršta kartoti 
pramanytas senatį pasakas ir 
išpustus, padidintu* melais, at
sitikimus Iš Viduramžio pope
lių istorijos. Nekurie tų “gar- 
hingų mokslinčių“ taip di
džiuojasi savo “tikrąją“ re
ligija, .kad “paniekindami ti
kybinę popežinių maskara
dų“ bažnyčioje kalbėjo gar
siai per iškilmingas Kardino
lo Merry dėl Val’io vyskupiš
kas Mišias Velykų dienoje.

Pasauliečio laiškas.

Šia Amerikos Pasauliečio 
laiškas: “Du metu atgal gvve- 
uu rijuu' viuuuo n
Amerikos. Jam labai rūpėjo 
krikščionių tikėjimas ginti. Jis 
atkreipė bažnyčios vyresny
bės atydų (į pavojų, gręsiantį 
iš pusės 'pridUcataiikiškos Y. 
M. C. A. o^noizncijos, kuri 
savo projiagandą iš pasalų va
ro. Ant nelaimės mažai į tų 
perspėjimą buvo atkreipta a- 
tydos. Tiesa, tame laike buvo 
daug kitų svarbių dalykų, ku
ri® visų akis į save traukė. 
Kurie butų galėję tuo reikalu 
gerinu užsiimti, ramino save, 
kud bažnyčia yra dieviška įs
taiga ir pataikys parodyti sa
vo kilimų prieš protestonn 
yrąs i manymus. Nors Bažny
čia yra dieviška ir nesugriau
nama. bet tai nepaliuosuoja 
mus nuo priedermės kovoti su 
priešais iškreipiančiais t i ky
liu, nuo priedermės budėti, žiū
rint, kas darosi ir perspėti ka
talikus, pavojui ateinant.

“Nesenai vienam Y. M. C. 
A. organizacijoj valdybos na
riui bnvo pranešta, jog prieš

I

ją yra skundų, kml ji daug pri 
fiideda prie skizmatiško judė
jimo Čekijoje. Tasai išreiškė 
diyklį UUidalvlM'jiiiią, ur y iu, 
kas galėtų tikėti, kad taip 
butų, nes Y. M. C. A. ra»o nuo 
Italijos valdžios leidinių čia 
būti ir veikti sft sąlygų, kad 
nesimaišy* į tikėjimo dalykus.
“Tni tikras yrn dalykas, knd 

nei viena protestonų organiza
cija neatkeliauja į Italiją vien 
dol malonumo leisti pinigus 
pridengti nuogus, pavalgydinti 
alkanus ir palaikyti atletišką 
sportą. Protestantizmas atke
liauja čia, kad išplėštų katali
kams jų tikėjimų su pageli >n 
tų visų, gerai žinomų priemo
nių.“

Kiti kritikos pamatai.

Du lutu uuijhu yiu surusiu 
su protestonų propaganda. 
Pirmas—tai atskaita apie vei
kimų, taip vadinamo “Centen- 
ory“ (tai ar nebus tiktai kitas 
vardas Metodistų), sunaikin
tuose Prancūzijos plotuose. 
Ten pažymėta ir žcmlapiai ir 
pienai su visais smulkiais nu
rodymais materijalio statymo 
ir tikybinio griovimo. Bet ant 
jų nelaimės jie čia sutiko jiems 
priešingą Ajnerikos katalikų 
veikimų, kurie ir materijaliai ir 
tikybiniai stato.

Antras dalykas—tai rapor
tas apie Britasipos ir Svetim
šalių Biblijos Draugijos darbą 
Italijoje. Jis buvo išsiuntinėtas 
daugybei katalikų sykiu su už- 
k-vjelinm ntsilAnkyti j jų susi 
rinkimą ir padaryti auką į ją 
fondą. Prasideda raportas su 
visokiais pasveikinimais ir ve
lijimais ftventųjam Tėvui, kad 
jis ant galo pamatęs tą šviesą, 
kokių nurodė jam Britanijos 
ir Svetimšalių Biblijos Draugi 
ja. “Tegu šventa knyga,“ tai

-
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Kampas 47th ir Ashland Avenue
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Štai Kame Guli Stiprumas Šios Bąnkos

Ji yra Stale Bank po kontrole ir Priežiūra 1 Iii no j aus Valstijos 

Jos turtas sieką su virš Penkiolika Milijonu Dolierių.

Jos Stockholderiai ir Direktoriai, arba taift sakant ‘'vyrai sto

vinti užpakali) bankos" ir vyrai turtingi ir su dideliu biznio prity
rimu. J' / L

Šių vyru turtas siekia suvirs Viena Šimtą Milijonų Dolierių.

f

Suv. Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos 
2 Cook Pavietas ir 26,000 darbininku turi 

savo pinigus pasidėję šiame Banke.

i

S
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jis cituoja ju žodžius, “ineina j 
krikščioniškas šeimynas, težiū
ri į ją kaip j branginusį turtą, 
luhuuguju kuUuliausia ją visi, 
kad tokiu budu tikintieji, prisi
pratintų kasdien ją skaityti ir 
sau aiškinti, išmoktu tinkamai 
gyventi ir daryti (Įniktus Die
vui patinkančius.“ Citata yru 
visiškai teisinga, liet tus laiš
kas buvo parašytus ne šį kovo 
mėnesį, kaip raportns pažymi. 
Jis rašytas yra spalių m., 1914 
m., ir yra tik dali • Šventojo Tė
vo laiško, rašytu Kardinolui 
Cassetta, globėjui dievotos šv. 
Jeronimo Draugijos, kuri kata
likams leidžia ftv. Raštų. Tai-gi 
šį švento Rašto leidinį giria 
Sv. Tėvas, kuomet rašo savo 
laišką.

Yra didelis skirtumas tarp 
Sv. Kušlo Lėksiu, kui'i leidžiu 
Sv. Jeronimo Draugija ir tarp 
teksto, kurį leidžia Britanijos 
bei Svetimšalių Biblijos drau
gija. Šv. Jeronimo draugiją 
Šventasis Tėvas, teisingai jmgi- 
ria. Tuos pagirimus Britani
jos ir Svetimšalių Biblijos dr- 
ja neteisingai Mi'inasi.

Skirtumas tarp <lviejų drau
gijų yrn tas, kad katalikiškoji 
pripažįsta tiesą išreikštą šv. 
Rašte, ypač paskutiniuose 
Evangelijos žodžiuose, būtent, 
kad yra Dievo apreikštų tiesų, 
neužrašytų šv. Rašte, <> britiš
koji draugija tos tiesos nepri
pažįsta ir nori įkallk-ti, buk tik 
tai šv. Rašte yrn Dievo apreiš
kimas.

Tečiaus Kristus nesakė
apaštalams: “Sėskite ir rašy
kite evangelijų visam sutvėri
mui,“ o sakė “Eik i Ir ir apsaki
nėkite Evangeliją visam sutvė
rimui.“ (Mat. $R. 2<»).

LIETUVOS BONŲ PIRKO 
“DRAUGO*’ OFISE 

ŠIE ASMENYS.

MIRĖ TEISĖJAS WALKER

Monika Gurinsk.iitė .... 50.0o
Petras Satkus .............. 50.00
Pameiškus Ru lubinas . .400.00 j
Ignacas.Kuafcy.-.......................... .
Konst. Ančereviriu* .. 100.00
Juozapas Lokomskis .. 50.00
Teodoras 6a<lhnras.... 100.00,
Juozapas Šalksu-kis .. 100.00
Ona Danauskailė.......... 50.00
Albertas Pronrkrričius 50.00

v

Ch i vagoje mirė apskričio 
teisino teisėjas Charles M. 
\Vnlki-r. eidamas* IM) metus. 
Jis yra pasižymėjęs Chicagos 
politikoje. Nes į apskričio tei
sėjus pakilo iš aldermano.

LIETUVIAI!
GRAND RAPIDS, MICH.
fiiuomi pranešu, kad pas 

mane galite užsirašyti dien
raštį “Draugų“, kitiems ir į 
Lietuvą. Užlaikau visokių 
maldaknygių. Priimu ir pri
duoda į dienraštį “Draugą“ 
paieškojimų, pagarsinimus iri 
darbų užsakymus.

Tais 
šiuo

reikalais kreipkitės 
adresu:

Y. MARGELIS,
544 Myrtle Str. 

Grand Rapids, Michigan.
•f

P-nios O. Pocienės

PI
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E
■ KAPITALASS $299,999.99

Ij^į, PERVIRŠIS
'"“f $25,999.99 =

(Under Statė Government Supervision)

Banko Turtas Virš $2,416,000.00 "
■ 

• Pavyzdi# depozitų augime: ■

1917, Kovo 3 (Dienoje Atidarymo) .. .$16,754.95
1918, Sausio 1............................................427,188.81 ■
1919, Sausio 1 .......................................... 941,689.40 ■
1920, Sausio 1 ......................................1,625,997.43 M
1929, Gegužės 11 .  2,051,437.11 J

Kiekvienas lietuvis privalo užinvg.-ti ir palaikyti JI 
ryšius su šiuoin Banku, nrs Bankas randasi parankinu- m 
šioj vietoj, vrn atdaras vakarais du svk savaitėje. || 
ŽMONIŲ SUDĖTI PINIGAI YRA KUOPILNIAu- ■ 
ŠIAI APSAUGOTI did žiu kapitalu ir sumaniu vedi- 
mu bankinių reikalų patirusių valdininkų ir dirakto- j»» 
rių.

Aiuine Banke padėtus pinigus galima atsiimti anl E 
kiekvieno pareikalavimo. .Mokame 3-is nuošimčiai. yj

SIŲSKITE pinigus ir VAŽIUOKITE į Lietuvą ■ 
jmt šią Didžiausią Amerikoje Lietuvių Agentūrą.

SIUNČIAME PINIGUS be sustojimo Vokietijoje ■ 
urna Lie|>ojuje tiesiai KAUNAN, iš kur pinigui pri- 
statomi j artimiausią fiaštą. »

i

• išinformacijos Visuose Reikaluose Sule kiamos Dykai. m 
I “RAŠKO VALDYBA: 

Jnarpli A I3u>*. Frealdrtit
Hm. M. .InliMilom. Vlcr.proo. 

no d t'aohK r 
Juo. J. Vlro-Urr*.
Mn-»« V. A alani-ban-ka-., AmCL 

ė'aaliler

U\VhIM> VAl.A.MKHc 
]*an<*4rU.t>*. KorMomia. Ketrcr- ® 
Kai* ir l'ėtnrfionii* nuo * vaJ. H 
l*r>v> iki i vai. |>o rietu M
VAKAIlUKl t't ar ninku io Ir H
batvini* ntH> t vai. IBryto Iki M 
VS8 vai vakaro. M

E Universal Statė Bank S 
|E 3252 S. HALSTED STREET CHICAGO. ILL g 

Kaiujtas 33-čion gatvės.
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KONCERTAS!!
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Nedelioj, Gegužio-May 16,1920 
K1MBALL SVETAINĖJE 

Wabaah ir Jackson Gatvių
Tikivtuy galima gauti Kambario num. 1408 Rimbai! Bldg.

P. CONRAD
nrrinnc cnTATDACACUiLiUYIiJ < w a vvjm aa «

3130 S. HaBted St.. Chicago. DL 
Karlo raunate pavaikai m U Uatuvaa 

neatidellodarnl pnalilar) kito (tauriau* arba 
dlil*Uua. Mn* pertmaiue *cnua nadanuu* 
dideliu* Sudedam ant viešo I* kelly Jklr- 
tiaev-

Traukiam* parrlkdue tumuoMu prt* 
Bainjc'io*. »ue>rv*r. v»**l>Jo*«. rrup**. 
pavI*tiltu tr tL Darba atliekame kuore- _ 
rlnueln. I-Onn* Oraver <1<* S
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Lietuvos Laisves Paskola.
Kolonijos bruzda nepaprastai, 

pavieniai ir gi nori bonn 
įsigjli.

Peržvelgus jpluukų knygas, 
net džiaugsmas ima. unitnnt. 
kaip Amerikos lietuviai pasta- 
komis dienomis subruzdo Lie
tuvos laisvės bonus įsigyti. 
Subruzdo kaip didelės, tnip ir 
mažos kolonijos, kad savo dar- 
l>o dnlj tinkamai atlikus. Pavie
niai ir-gi nesnaudžia, kur ant 
tiek maža vietelė, kad stoties 
nebuvo galima įsteigti, iš ten 
pavieniai Lietuvos sūnus ir 
dukterys kreipiasi tiesiog Lie
tuvos Misijun. prisiųsdnini pi
nigus ir prašydami, khd jiems 
tuojaus Lietuvos Laisvių bo
nus išsiųstų. Matyt, dauguma 
jau suprato, kad tai yra pir ! 
nmtinė gerinusia proga tėvy
nei jmgelbėti. kad tni yra pir
mutinė geriausia proga Lietu
vos rėmėjų eilėse atsistoti ir 
kad tni yrn pirmutinė tinka- ( 
minusia proga savo dolivrines* 
darban įvesdinti. *

Žeminus paduodame surašą 
kolonijų, kurios iki gegužės mė
nesio pradžios yra prisiimtų- 
sios Centran pinigus už Lietu
vos Laisvės Imlius.

Kolonijas ]>a<luodnmc alfa
betiškai :
Ansonia, Conn............ $4.650.06
Amsterdam, N. Y. .. .19,450.00 
Aurora. 111....................... 3J0.U0
Akron, Ohio ....................115.00
Athol, Mass.......................250.00
Ambridge, Pa............ 11,000.0(1
Albtmy, N. Y................165.00
Bnltimore, Md............. 31.043.00
Buston, Muss............. 2'>,7’m i.1*"
Bentieyviile, Pa.............. 825.00
Braddock, Pa.................3,590.00
Bridgeport, Conn..........3,903.10
Buyonue, N. J...............2,796.00
Brooklyn, N. Y. .::.. 24i21R<C 
Brockton, Mnss.............. 8,773.00
Bingliamton, N. Y............985.00
Bronį, N. Y...................3,775.66
Brighton, Mass.............. 700.00
Baldevinsville, Mass. .. .550.00 
Chicago, UI..........!. .198,829.00
Cliejster, Pa.................. 1,850.00
Cicero, III...................... 12,585.00
C-ambriilge, Mass.......... 83*18*00
Cleveland, Ohio . f... 18.963.00 

•Cohimhus, Ohio............... lNkl.00
Chicago Heiglits, III.. .4,270.00 
Duguesne, Pu.....................775.00
Donorą, Pa. ....................2(X).(KI
Durvea, Pa..................... 1.6011.00
Dėt roit, M ich................ 10,769.00
Dnyton. Ohio............... 1,065.00
Edwardsville, l’n...........2,610.00
E. St. Loois, III.............. 2,840.00

• •

*W«uvatosa, Win...........3,240.00
IVuterhnry, Conn. ... 39.272.00 
\Vntervliol, X. Y............. 200.00
\Vorcester, Mass. .. . .53,350.00 
YVanamio, Pa.................. 1.260.00
YVaukegaii, 111................ 5,280.00

Tokie tai yra maždaug skir
tumas tarp kolonijų jiasktibs.'

Elisabetli, X. ,1.............. L505.0(m
Frackville, Pa...................275.00j
Greenfivld, Mass.............. 270.00
Gcand Rapids, Mieh.. .3,865.00 [
Girardville, l’n.................645.00
<1ill»orton, l’n..................... 600.(10 reikale.
Gitry. Ind......................... 3,682.00 l’ittsliurghui ir apylinkėms,
(uinlner, Mnss.............. JJoO.Oi); jicprisknityta dar 7 tukstan-
Ilarrisen, N. J..............kurie likos surinkti laike
llonicstead, l’a.........  *
llnrtford, Conn.........
Ilavorhill, Mass.........
Ib*rkinn*r/N. Y.........

j lloosick Kalis, X. Y. .
Indiana Harbor, Imi. .9,646.00
Jersey City, X. .1.......... 1.150.00
Kansas City, Kan..........1,000.00*
Kcnnsha, \Vis...............13,740.00
Keamoy, N. J.................. 675.(10
Long lalanti, X. Y..........2,220.00
I ,aw ronco, M nss............ 7.600.00
Los Augeles. Csil. ...’.. 98n.n01
Lincoln, N. ii............... i,7<MMM)l
Ix>w<*ll, Mass................. 2,725.001
Leivistuių Ai?......... v .1,195.00
M vriden, (’omi..............1,010.00
Maapeth, N. Y.................. 495.no
Manchestcr, X. II......... 3,050.00
Mahanoy City, l’n........2,060.00
Mt. Carinei, l’a..................700.00
M i ners Mills, Pa..........4,260.00
Melrose Park, 11!.......... 7,498.00
New York City, N. Y. ..940.00
Norwood, Mass............. 7,620.00
Niagara Falls, X. Y’. . .1,480.00
Xorthampt<in, Mass. .. 1.415.00
Xeu- Piiiladelphia, Pa. 3.370.00
Xew Britain, Conn. ..17,490.00
New llavcii. Conn........8,629.00
Nashua. X. Ii.................1.21U.(XI

i Nevarių N. J...............19.400.1X1
Philadclphin, Pa. ...10t380.00
Providence, K. 1............ 5,425.00
Pittsburgh. Pa...............7,320.00

'Plirnouth, l’a.................... 520.00
Rocheater, N. Y............ 6,765.00
Rockford, 111......................800.00
Rockdale, III.....................275.00

i Khinclander. Wis..............360.00
Karine, Wis.................... 7,767.00
Seattlr. Wauh....................600.00
Scranton, Pa................ 1,782.00
St. Clair, Pa...................... 100.00
So. Omaha, Nehr............ 300.00
Springfield, 111...............1,756.00
Sioiuc City, lova......... 5,650.00
Spring Vnllry, III.......... 1,705.00
Sclinectady, X. Y.......... 1,505.00
So. Manchester, N. 11. 3,100.00
St. Chnrles, III...............1,600.00
Sugar Notch, Pn............1,280.00
So. Chicago, III..............8,995.00
Shepnndoah, Pa............ 9,060.00
ThompuonviUe, Conn. 4,000.00 
Trentoų, X. J................ 1,000,00
Thorp, Wia........................ 850.00
UniomriUe, Conn...........2,000.00
lT1 ica, N. Y.............. «... 580.00
\Vistfield. Mass.......... 3,778.00

• •••••

• • •

tone, prisieti Amerikon Legi
timi. dėl palengvinimo t® dar- 
l>o, lupa visų neprisiųstų pa- 
liuoMvinM certifikatų.

K and vi ai, Irane dar turi ko
kių reiAaiavuuų dėl autvurky. 
ino mvo dalykų. gali gaut grei
tų patarnavimų rašydami j Lt. 
Cofonel Matth< C. Smith, 
Counrtil of Mational Defenne 
Bldg., VVashiugtdii, 1). C.

v *■
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. 1.3.1.i.oti. ian|QjnoHi. Nuo gogu-
lfi,i69.0(ti pradžios susidnrė nemažai 
.. .tiSO.OOi naujy stočių, kurios smarki"' 
.1,180.00j darbnojasi. Pavieniai išpirko 
. .445.001 yjj npje 20 tūkstančių.

t’ž savaitės vėl paduosime 
j kolonijų skaitlines. Spren
džiant iš pastarojo kolonijų 
dsrlMivimosi, galima sakyti, 
kn<l skaitlinės Ims daugiau ne
gu padvigubintos.

Kolonijos, kuri j savaitę lai
ko ut-iutubile piruiujc violojcL 
Kuri dauginusia Lietuvos Lai
svės lxmų išjiarduosiie!

Lietuvos Misijos *
Informacijos sk.

KAMĖS DEPARTAMENTO 
TARNYSTĖS IR INFOR
MACIJOS SKYRIAUS 

RAPORTAS.

Lt. Pulkininkas Matthew C. 
Smitli. kuris vihIh buvusių ka 
reivių uisiėniimo ir gerovės 
darbų, ir kuris yra viržiuinkas 
Karės Departamento generaiio 
štalm Tarnystės ir Informaci
jos Skvriauii, išdavė specijalj 
rajiortŲ dėl praeito tninano 
pinigiškoH pagelbės buvusiom* 
kareiviams.

lėlike kovo mėn. Srities Fi
nansų oficierius. \Vnshingtone, 
paskyrė ir išsiuntė 15.733 pra
puolusių Liberty Bonų, tioini- 
nalės vertės $780,650. Iki šio I 
laiko y ra išsiųsta buvusiems ' 
kareiviams ir jurininkams 1,- 
070,594 Liberty Bonų. $53,529,- 
*00 vertės. $140,7.40 vertės Bo
nų guli jiaėte, nes negalima 
surast savininkų.

Kovu mėn. 4,620 premijų rei
kalavimai $277.2(K) buvo išmo
kėti. Ir iki šiol išsiųstą 1,- 
640,042 premijų čekiai arba 
$98,402,52<i. Jki balandžio 1 d. 
$2,804.832.15 buvo išsiųsta 149.- 
562 kareiviams atmnkėjiinui 
kelionės lėšų, kas nebuvo išduo
ta. kuomet tajKi pulinobuoti.

Bandnsi Ofise Srities Fi
nansų oficierios 6,640 Jrtdiuo- 
savinio certitikaių, kurie ne
gali Imt perduoti dėlei neteisin
gų ir klaidingų adresų. Pulki
ninkas Ered W. (loalien. Srities j 
Finansų ofirierius, Vashing-

- ----- -
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KODĖL MOKĖTI RANDAS?

b*.

Jei Tamsta randavnji namą. tai 
įlinkėdamas rami - nupirki namų 
kitam. *

.VuopMĮdtr namų.
Štai keletas !» rgvnu:

Mūrinis 2 aunši'J namas ra
.-lementu, du Aktui [x> šešis kam- 
hariuH $2,500.00

2 a ugi tų labu gražu muriura 

lota*. .VigštaM meti taa $5,000. ■ 
00.

Gražioj violoj murini* 3 augttų 
namus ra mūriniu namų užpaka- 
lijc, Viso 4 pagv leniniai po 6 kam
bariu. Abu namu už $7.500.00.

Šitie namai turi būti parduoti 
greitai.

Mes turime daitir namu ant per
davimo.

A. PETRĄ TIS & CO. 
3249 S. Halsted St. Chicago.

■■
V. W. RUTKAUSKAS

ADVOKATAS
(Hitas Iiklmicktyj:

29 South La Šalie Street
Kambarį* m

Trl. CmtmJ OSM

■
■
I

PiAhbTAS čUBiEIOS MAKARAI! bS, v

NEDELIOJ, BIRŽELIO 6 d. Į920
SCHOOL HALL, 48th ir Honore St 9 Pradžia 7:30 vai. vakare

.feuu-t .tro«uwct«w onl-in rro£6*i» Lnarcrtc dali «■*> ilsi- e-k* M. Šarkaite Ir Ona Hialau-kaltr. dat- 
iiintubi-s p, k, Narpaltn*.. haHuma». J. A ifMp, Ilu. įkirta. qaartrtu. Ir kiti i*niargluinai.

Tikinai lamUftaota pa- i.k*MIena naikini. p-*<s J. J. ZtJp tilt n*-rni<t«*Kv ai-r_ |»-le F. OkaMMilirtr.
4S1k W<mmI SC, **l>nuiMo" ui t ar, Maujlmii oHor. J. t. Kna> Uapkr. Dr. .Makaru oflar. 

K.kV'iatm- tlauo atMIankyO am <k> knncrrto. tirt programa* l»n- gmina. 
l*ii prognunni iokiat. « KOMrTCTAK.

immiinniimimmiimiiiiirmnmniimiiiiiiiiiiiiiiimiiiminmiiiiiiitmiiiimiiiiiHHmfiitmiiiniiiiiiiiunmmiitiiuitnimii!
---------  ■ ----------- — ■■■■■■n— .na an.iama
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PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (WS.H).

& D. LACHAWICZ
Uatavr* OraM.rl«. paiarnauja UK»> 

rvra*» kn atataoala. m>MUu ai-
«UaMktl. o n.kMu Ilarbk Intai* ataugome 
2314 W. 23 PL Chicago, III

TeL (fenai »1S».

M——

I

r
J. P. WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
IJimril ADVOKATĄ 4M« a. tvoon onuiaT m v. m «—I į .

»■ ■ ■ k ab 4li^ I Į i di
1;

—< 1

kL vakar*.
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Važiuokite j Lietuvą
f 
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PEARl QUEEN 
KONCERTINOS

•

PER
=

4633-4637 South Ashland Avenue
CHICAGO, ILL. TT •

$6,OOO,OOO.oo Milijonų Dol. Banka

i
=
l=
I
E
iOB

• • •

E

E
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MElKUrULIlANSIAltBANKi
I

==

-az.^1 12.51 !

%

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai.

Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:

tian, Servian ir Jewish.
i

Banko turtas daugiau kaip $1,000,000.00 parinktu šėrininku. 
tai yra gvarancija už laupuim sudėtus pinigus šioj banko j.

Geriausis užrubciiuis skyrius Suvienytuose Valstijose Siunčia* 
nic pinigus j visas dalis pasaulio trumpy laiku ir saugiu budu.

Keliauti j Lietuvy galima |>er Lepojy. Iš /Vneįikos keliaujant 
pasjjorlus parūpiname.

VALANDUS:
• Eancdeliais, Scrcdonus, Ketvertais ir pėtnyčiomis no 9 vai. ryto 

iki 4 vai. po piety.

’ Utaminkais ir Subatoinis no 9 vai. ryto iki 8:30 vakare.
■Į

■ - — ■ -----------h-.--. s.':1:.1, ■

DR. F. 0. CARTER
Vk»M. Avy, Km*. Ucrhk* 

190 N. Mate M. 3 luto*. (fekogn. 
Vte«a. M Am M> ■> m. «M MMf X.

• M • S^irlMnl. »• UI 11

— II I ■■■■■ — !

TO N ŠILAI
PRAŠAUNA.'!!
Manu ofioe — ntrr ik 
vkliucU ligonbutin. 
Tm |*(la d ima po <»- 
>»«ru''l>al gulima trl- 
tt: namon

Mun<> UUiojIuimm 
»ainitMu-iuo«r >k» turi 

«TUu« namo munm- 
ir pallM ir mu- 

tio gennimt* prt» *ur.v Mano ' j
MMfl' u/M/Kay

Hio. •p'TM'IA labai UnarM H om>. 
•ta- Kriski. <1401. kw H* tSkJslM ims 
nabiuj*. Ussaaunaa Orkai

— T'

Pirmutine Lietuvių Valstijine 
Banka Amerikoje

2201 W. 22nd St., kamp. Leavitt
V

los Lankos saugumą galima spręst iš to kad Kapitalas ir Per
viršis $245,000.00.

Galim išpildyti jums ap
likacijas dėl paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE- 
pojų, arba per DANZIG,

e

NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KALO
Musų krautuvė—viena U didžiausių Chicagoje
Parduodame už btoianalą kainą, kur kitur taip negauai. 

Maautcuų lauiuuua drukuoU ir uiiao aarbatni yra naujau- 
■io« mados. UŽialkom viaokiua laikrodžius, žiedu, fliubi- 
niu ir deimantiniu; gramafonu lietanžkan rekordais ir 
koncertui ų armonikų rnaiikų ir pruaiikų ildir-
byaay. oaiaiaikų, gitarų ir netilau, iraoų tik regia. Dir
bam? visokius ženklu drao<y»tAm», taisome laikrodžiu ir 
mankai iškila instrumentus attekančiai

Steponas P, Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
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CLEVEI.AND OHIO

Pasiųsta 5.000 auksiną Kr. 
Dem. Osstrui Kaune.

Vienas įžymus asmuo sakė, 
kada pradėjo bendrauti su ko- 
operatyviško* bondrovė# krau
tuve, kad kas mėnuo jam atlie
ka nuo $20 iki $30 vien tik nuo 
pragyvenimo, inat šeimyna su
sideda ii 8 narių. Kitas asmuo 
taip-gi sakė, kad koopcratyvė- 
je krautuvėje pirkdamas 100 
svarą mėsos, sutaupė sau de
šimts dolierių.

Al augščiau sakydamas, kad 
vargais negalais pasisekė su
tverti kooperatyvą bendrovę, 
sakiau teisybę., nes kuomet lai
vo pradėta organizuoti, tai mu
są “bizni ereliams” sužinojus 
pradėta varyti didžiausia agi
tacija, kad tik nesi rąžytą prie

* •
Vietos katalikiškąją draugi

jų Centro Sąryšio audrinkime, 
įvykusiame ha landžiu 20 d., p. 
A Žaledonis i nešt* sumanymą, 
kad Cievelaiido katalikai atida 
rytų tinkamas rezoliucijas ir 
pasiųstą Steigiainąjam Lietu
vos Seimui. Tam svarbiam su
manymui pritarė visi buvusieji 
draugiją delegatai ir tapo iš
rinkta komisija, kurion inėjo: 
kun. A. Tamoliunaa. p-nia P. 
fitaupienė, pji. A. žaiedunis, J. 
JonuŠka ir A. Kanoverakis. !___w____„____ ______ , ,__

Toli Irnmfaita buvo itmlūitn ikoonemeiins. visokiais budais.
puį^iuuiiu oi. L., deuuui rezo
liucijas. Gi balandžio 26 u. an
tru kartu susirinkusi ir ajtsvar- 
sčiuri. kad sudarytas rezoliuci
jas siųsti Lietuvon jau per vė
lu, tad-gi imtasi kitokią prie
monių. Daug svarstyta ir pro 
tauta. Galop, apgailestaujant, 
kad ją rezoliucijos nepasieks 
laiku, dėlto tai komisijos nariai 
nutarė pasiųsti kalilegramą su 
pasveikinimu ir sykiu 5,(MXJ 
auksiną Krikščionių Demokra
tą Centrui Kaune.

Kas nutarta, ta* ir padaryta. 
Aviu darbščioms |>astangonis 
ponios štaupienės, pp. J. Jo- 
uuškos, .\1. Šimonio ir A. Eale- 
denio, kurie parinko aukų dr- 
ją vakaruose ir susi rinkiniuo
se, o gegužės 10 d. Clevelamlo 
kataiifciAicųjŲ, draugijų Centro 
Sąryšio vardan kisielių pusią 
stil per Kopeuliageną 5,IK R: 
uuksiną ir pasveikinimas Krik
ščionių Demokratų Centrui 
i£amie.

A. T.

SHENANDOAH, PA.

Vietiniai gyventojai šiandie 
turi progą daug pigiau pragy
venti. negu pi no i a u, arba ir 
dahar, dėlto, kad vietiniams 
lietuvių veikėjams, jau apie 
metas laiko atgal, pasisekė var
gais negalais sutverti koope- 
ratyvę bendrovę “Globa,” ku
rios tikslus yra visuma žino
mas, L y. pirkimas ir išdalini 
mus produktų ta jiačia kaina, 
kaip kad gaunama rinkoje 
(markele). Žinoma, parduo
dama tik 10 nuošimčiu dėl pa 
laikymo darbininką, namo nuo 
mos ir tt., kuomet musą vertel
gos (biznieriai) nnt kai-kurių 
produktą imdavo 95 ir 100-nj 
nuošimtį. Pav., pabaigoje 1918 
metą virintas kumpis (builed 
luini | riiikoje^Aiigščiauaia kaį- 
na buvo vos 42c svaras, o ver
telgos jftu imdavo po 80—85r.

Šiandie man yra žinoma, kad* 
kalnakasių kepures (tas pa 
mas) visi parduoda pu vienų 
dolierį ir brangiau, kuomet 
10-ta nuoA. parduodant atsiei
na vos 53e. Kalnakasių (car 
bide) lcmjiay, parduodamos po 
♦1.10—-•1-2®. n kfMjperatyVėjo 
krautnyAje tik po. 75c. Priskai 
eiti!1 19-tą nnc^-imtj, pasidaro 
83< ir kitokių faktą, kurią čia 
neminėsiu.

Gerb. visuomenė-skaitytojai, 
dalmr galite suprasti, kas per 
priežastis yra šito viso bran
gumo ųrba. kaip amerikonai 
Miko, higli cost of livityc ir pu< 
klausti savęs, ar reikia mokėti 
Mtkms augėtas karnas k rau
nant kitiems turtas, ar reikia 
juėų mieste tiek daug krautu-
»•¥»•• «««*«• MMMIVI unup 
tuvių nuoma* (remias) ir už-

■jfyr'" —
kw»f Ar prigulėti prie k opera
cijų ir mvu naudai taupinti 
sunkiai uždirbtus centus, apai* 
gynimai hgą ar oąhuuuų.

9

am p uKjuuuiy uoliu puuuiuvju 
žiuonėius, vadindami uiaižta- 
dariais, bolševikais, kuomet 
čig visi yra rimti veikėjai, u 
bolševikų ir iki šiai dienai, gnl, 
nėra įsiražusių.

Sunki buvo pradžia, bet aian 
die musą kooperacija jau turi 
suvirs 100 narių ir dar vis ra
šosi. Ačiū direktorių paaišveu- 
tiniui su valdytoju (manadže- 
riuin) Vincu Česno priešakyje, 
krautuvės stovis kopuikiausias. 
Prekių (tavoru) jau yra ant ke
lią šimtų nukrauta ir gyvais pi
nigais jau yra arti tūkstančio 
dolierią. Taip-gi užlaikoma ir 
trys darbininkai ir parduoda
ma tik 10-tu nuošimčiu. O kiek 
jau butų turėta kertės, jeigu 
butų parduoti daiktai kokiu 
50-iu ar šimtiniu nuošimčiu, iai 
patys galite suprasti.

Geistina butų turėti musų 
mieste dar bent tris tokias 
krautuves su kuo juu-ididintų if 
minų skaičius, o tuomet jau gu
lima butų įsteigti ir apsirengi 
mo bei apsiavinm sankrovą.

Prie progos reikin ir nmsų 
visokiems darbininkų “drau
gams,” ar socijalistams, pasa
kyti, kad žu savo gražiomis kal
bomis apsistotų kitiems akis 
muilinę, žadėdami 4“rojų,” o 
(latvs net mažiausio supratimo 
„neturėdami apie jį. Bet jiems 
ir-gi rupi nekas daugiau kaip 
tik “biznis,”o ne žmonijos ge
rovė. Vienas toks vietini ų S4»ci- 
jalistų šulas kooperatyvės ben
drovės narių susirinkimą net 
j uodrauktais išvadino, mat ir 
jis pats yra “vertelga,“ o to
kių kooper. tandrovė į susirin
kimus nejsileizdavo, 
. Dalmr lai gerbiamoji visuo
menė sprendžia, kam riijii žmo
nių gerovė ir kaip ją sipkli. Ar 
socijalizmo keliu su revoliu- 
rijomis, ar kou{>erittyvių ben
drovių tvėriuuiis, sieksime 
švieMM ateities, {mgerininio 
žmonių būvio. Tui-gi tik pašvę
skime po valandą, kitą {Mstudi- 
javimui, supratimui kooprraei 
jų svarbumo ir skleiskiuir ją 
idėją tarpe plačios visuomenes, 
raginant tverti kodaugiausia
tooĮieratyvią licndrovią po vi
sai kolonijos. * -

Tai-gi, dalmr visi sykiu pa
sakykime: tai gyvuoja koope
ratyvės bendrovės, ir rašyda- 
mirė j vieną didelę kuopą ko- 
operaciją (kas lietuvių kalboje 
reiškia taiką) Tr tik susivieniję 
mes pamiršime žodžius “Migli 
Cnsl of Living,” sknrdą. badą 
ir ant galo streikas.

Maineris.

1 jum, b*i, sulyginus -u kitomi- 
kolonijomis, daug nuveikė. 
Pranešu, kad ižde yru pinigą 
tukstuntia dolierią su viršum. 
Paskui aiškino, kaip nuvargę 
•luL.r I-icluvys žeuųnės, įvut 
rioa draugijos, moksleiviai, 
krikščiony8-demokratai ir kiti 
krripia>i prie Tauto,- Fiuido, 
prašydami pugeibos. Reikia 
kaip galint duali jiems j>agei
bų. Nutarė $1,000.00 kogrei 
čiausia pasiųsti į Centrą. Taip
gi nutari* varyti didesnę agita
cijų. Išnešė pageidavimų, kn<l 
prie kiekvienos progos, jo? tik 
butų patogu, priminti tėvynę 
Lietuvą ir {mprašyti Tautos 
Fondui aukų, kaip kad ir pir
miau bevo daroma.

Tolinus nutarė, kad per vi
sus rengiamus vakarus, n r pra 
kalima, butų prįimiuėjanios mė
nesinės mokestya.

, Su tuu ii amu rinkinius uzai I 
baigė.

Imlmi gaila,, kad mų* Tautos 
Fondo ir L. Raud. Kryžiaus 
nariai nustojo lankytis į susi
rinkimus. Žinoma, nė nestelM*- 
tinn. Žmonės, turėdami daugy 
bę visokių užsiėmimų, kartiiii 
ir apilsiu. Tikimasi, kad pasil 
sėję ir vėl lanky sis, nes visi aiš
kiui žino, kad lankytis į susi
rinkimus netik naudinga, bet 
ir būtinai reikalinga. Nariai at
silankę į susirinkimus išgirstu 
įvairius pranešimus, paaiškini
mus tai paraginimus; įgauna 
daugiau tėvynės meilės ir emu' 
ginginus darbuojasi.

Kada nesilanko, nežino kas 
yra veikiama, negali nei pasek
mingai darbuoties.

T. F. Nare.

WAUKEGAN, ILL.

Tu u lūs Fondu \Vaukegano 
>ky rius rengia prakallm* gegu
žės 15 d., t vai. vakare. Lietu
vių svetainėj, prie 9-tos ir Lin- 
coin gatvių.

Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites į šios prakalbas. 
Kalbės nesenai atvykęs iš Lie
tuvos kun. Mironus, Lietuvos 
Valstyliės Tarybos narys, ku
ris praneš daug žinių iš Lietu
vos ir ]mpasakus dabartinę tė
vynės padėtį.

J. F. K., nut. rašt.

MELROSE PARK, ILL.

i!M
S

KENOSHI EčIAMS SVARBU!

iškilmingas Justino Kudirko
IŠLEISTUVIŲ KONCERTASa

NEDELIOJ, GEGUŽIO 23 d., 1920
ŠV. PETRO IR POVILO PAR. SVET., Kenosha, Wisconsin 

Pradžia 3čią vai. po pietų.
Dainininkas Just. Kudirka išvažiuoja j Italija užbaigti pasauline dainavimo mokykla. Ją užbaigęs grjš 

Tėvynę Lietuva. Viris paminėto] dienoj, Kenoshio lietuviai kelia didžia dailės quotą. surengdami iškilminga 
1 * J lyvaus iš Chicągos žymiausio solistes, pianistės, garsus smuikininkas p. Bi-

. Kudirka. Po koncerto Europis k i ir Lietuviški Šiokiai.
fovieoa Vum» Keugejai.

levynę Lietuva. Vits paminėto] dienoj, benoshio lietuviai kelia didžia dailės qu 
jam koncertą. Šiame koncerte dalyvaus iš Chicągos žymiausio solistes, pianistės, 
čiunas ir patsai išvažiuojantis Just.
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REIKALAUJA.

REIKALINGI LEIBERIAI
Dėl fabriko darbo. Pastovus 

darbas.
Link Beit Co.

39-th A Stevart.

IU3K.U.ISGI VVKAI III MOTERĮ*.
I»«•! hnnaui Ir Murintu* fabriko 

dariau. )'rit> ritaaa n*>r<-ikalln*ua. Mr* 
jua lAm tikinsima. Gera u rusa tw kili
mui.

Uit- JoMi-plt Kinka < uni|ion)

,4

IHCIk-U IMU. 
snlt-uiiaiMti. jhlitit. cubua 

Mukatuo aiikteiaiiala nioltMrtl. __
Aaukrtr nedeldlsniu:, nuo 10 ryto liti 
<:10 vai. inkaro.
4»*»i* irvtnr At Kani|>. Cramfonl At.

vyrai 
At*l-

A|i)-*afilal —- Vyrai IMI ncAlutl pra
nešimų*. IJarbnZual lunko.

W-*Xli'«’ l’n-**
54U U. llarriMi* Si Katnp. CUaton.

* J—7*. • b )
— -

REIKALINGOS.
t

Moteris iFįtMcrgailes 
lengvaus fnhriREj durim, 
tyrimas nereikalingas Šviesus, 
švtiitj' kambarys. Šilta kava 
pieimiiK. Tinkami kaiiilmriid 
pailstuj jr gražioj vietoj, 
sišaukitr.

dėl
Pri-

At-

............................

Kas Jūsų Fotografas? S
* t •

NAUJAS BUSINESS IR TEI 
SINGAS PATARNAVIMAS

Su šiuumi pra
nešu savo viMienik 
pnžįatanicnui knd 
uš užsidėjau ofisą 
nnmu pardavinė
jimo ir Fsrmu. 
Taipgi skolinu pi 
niiyrus nnt nnniu

— ir fnmiu už ninžn 
nuošimti ir apsau 
gojų namiu ra

kandu* ir automobiliu* uuo uguics 
gerinutuose kompanijų*?. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu naujų 
ir senu brangiu ir pygią mūriniu 
ir mediuiu. Taipgi turiu ir gražiu 
furmu ant pardavimo ir ant raudos 
*u gyvulinis ir xu viliai* įtaisimnis 
ka* tik yra rciknimga pn<* ęrvr- 
nimo. Tos formos yra Valstijose 
WiNcon*in ir Micbignn. Todoj ne- j

■
B
I
I

Kurie nuriti* turėt gerus ir gra
žiu* |mveikslus, pagal savo norą 
ir už prieinama kaina užeikite 
pus ųmne, o persitikrinsite.

Traukiame paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrabų pavienių 
ypatų ir tt. Nesiunčiame jokią 
agentą angnudinet žmones. Mu- g 
są darbas vrn musų agentų.

R. URBONAS

V 
I 
I 
J 
I

1721 W. 47 Street Chicago. DI.
Telefonas Drover 3473

šv. Jono Krikštytojo dr-ją, 
pereitą mėnesį susirinkimą lai
kė paprastoje vietoje ir nutarė 
jiersikolti j kitą violą-—ant 23 
čios gatvės ir laike St.—Igno 
Vaičiulio svetainėn. Sekant h 
susirinkimo* bus gegužės 16 d., 
1 vai. po pietą minėtoje svetai 
nėję.

ši <1 raugi ja šių suimtą, gegu
žėm lp d. rengia grąžą jmsilink 
luniiiimo v h k arų, kuris bus irgi 
minėtojo svetainėje, šiuo kvie
čiami visi irw*lroM*]Mirkiečini ir 
iš toiiau ntidinnkyii. itarenikue 
draugiją, ktin visuose lietuvių 
tautos reikaluose yra pirmuti
nė.

Jevvcl Tea Co.
■ T ■

3922 So. Winchester Avė.

Vyrai — piri-ti fabrike. AirtAau- 
kita aatavl i d.trha-

Cluirle* SnuiAurr A <'<mi|uin) 
X. K. IkNSrr l'-orta ir Lulluu

Mtrruitr^ >’<tr*iarvti utaakyinu* 
l*nrkin< kaluli:, m J.

Trtefona- llrde l,nrt. 5310
Ula«r<> Otaaai-r-

■ 1X1 iauat rara .i,r.

Lietuvis.

PAIEŠKOJIMAI.

VVOKCESTER, MABS.

. ' Gegužės 4, d. Tautos Fondo 
t. « • • •• • ♦ •. « • W» L1At«u- rmynua milu aumi iiiaiiiu?. r»vi» 

mažai atsilankė įtarių, bet viš
tai kyti ją pusdykiu* savimn- «t apkalbėto koletas svarbių 

<iuiykų. Gerb- pirmininkas kun. 
J. Čapliko.' {išaiškino, kad 
šiuosmet mąs Tautos Fondo 
■Urius nors ir uhmai darinio-

Rozulijn Italadiovięz 
miesto ir apskričio Šiaulių, 
paieško gyvenančių Amerikoje 
.<tavo brolių NnjKiloono ir Gab
rieliumi Buluclioviržių ir Mote
rie* Stefanijos PotrandtnmAii 
Balarboviėinlėji. Jie visi > ra iš 
Pupinių knimo, Vilkių vals
čiaus Ežerinų n rita Nuvorhtk- 
Mtfidrovsku ajiakriėio. Jie pae 
lys arba kas žino apie juo* jo
gu nurašo šiuo adresu: Aliai- 
t •* • ▼ t • 'ti

žali ja i Balarhovicz, Dvare 
gatvė N. 31 šauliai. Lithunnin.

.» *k - *

—*^r*- - ‘ x - - 'i:

S«T I'OUAAVIMO.
S kambariu >>.r-4lnl« na runa vn 

• 'a.iirntlniŲ baa« inaMą. rn<vrt<'rnt»kua. 
blakull dnuctau kaip V, akro. • <n. 
linu »«rtnti rl'lnVMU raarlnM arti 
Aralmr k..r<| linljoa. boti
parduota greit,.i naa plnin«ui reika- 
lingt.

-tariv
-491* W 1* Str**4 I (7ilr.jrt.

- 

l'araiSMoiL* i . ir urm em* .
t>1«Sto labai yr., lMit|><*i. Iln-
turtu .Mty»^|.. viHaj. kim nupirk. 
U Tirt* bu« lalial 4HktagMS l’rtete*- 
Ma parOarbui. -4*muik** l*va»u..ja 
U«tui<m. Alai**<vklla> gr^tu la|kv 

Ji^rfili Hlrutnakl*.
Tl-I. HmoboHr 4«»* 
IMA Uniwu*Ma 4it.

4100.00 GAV8.
Ku |.r«n<* kur iuim moterį* Ma- 

■J“*" 
kfc**> Ir 5 r.lk.i: Mlktin, jt m*). 
Jf<nak»» I* tr. <r 13 iu. Jm
K iimiIm taMP JH i<lWMuJtno nuo au- 
t>t< Ku« Unrtt ..pte )uu» |.nuM<kita

praleiskite ton geros progom kad 
vėlinu m-^ignilėlūnifte, liet ateiki
te į mano ofiso ir gulėsite gauti di- 
dtar.CA informacijai, apie iinmuK ir 

i fanuna.

GEORGE PETKUS.

Rcal E statė, Loans & Pire 
Insurance, Foreign Ezchangc 

and Steam Ship Tickets.

3402 S. Halsted St. Ųhicago. 
Tel. Yards 5379
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Taupykite Piningus
•M

I k

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.'

SIMPLDI UXIVt«AL

Kilnot kurio* prlUnka klokTlo- 
Mm klieni ui. Ovarantuojame kad 
■utauplnaimo Junta 10*t Iki so$fr 
ant kiekvieno pirkinio; nekuria 
dalykai nutilau negu erboleaale 
kain-oa

Vyru Ir jaunu raikynu gatavi 
drnliutiul padirbti ant ulaakymo 
bet neateik.ūkti siutai Ir overko- 
tal au diricllaia Ir be. for fltt'ng 
Ir kitokio atj llaua >!:.£• Iki 140 i 
Painatyklta musu epecljals eile 
siutu Ir overkotu po »!8. 17 C0, 
»:t>. »::.so, i:s. ir no. juodi 
Siutai po t4S Iki l«6. Mellnoa vil
nos siutai po m iki |«0. Valku 
siutai ir overkoui *1.00 Ir aug<- 
člau. Vyru kelines *4. Ir sugketsu. 
Meliuoe |iuavllnee kelinos IS.CO iki 
*17.CO. SpoclMJs nuošimtis 5% aut 
ė>««,*ei>* |nr ainiu arunčiamo , 
Kur opa

Atdara kiekviena diena iki > 
vaL vakaro gubotomis I* vai. Ne
daliomis iki C vai. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

I

K1

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Moklaatna: anylUlkoa Ir llaturUkoa 

kalbu. arlunat!ko« kaycvadyatta. am- 
Dogratijoa. tyyswnUa<. pUkJybo* tal
aiti. Kur. Valat iatorijoa. abilnoa Uto- 
njoa. caocratijoa. poUUklnU akooo- 
tnljoa. pUiatyatta. daUiaraSyrtte.

Akinimo valaodoa: noo • ryto Iki 
4 valatMloa pv plaly. vakarata nuo t 
IU IS vai.

3106 So. Halsted 81, Chicago.

Perkant visus suivo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PLANUS, VICTOROl^S, SIU 
J’AM^S MAŠINAS ir t.t. jms

P. KVORKA & SONS
1551 — 53 W. Chicago Avė. 

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išmokesščiu.

Tvli'foiuu Monroe 2MM 
Krautuvu atdara 8eredomla tr 

. l'etarMoiula Iki C vai- vakaru. Kitai* 
vulurau iki 1* vakar*.

A.

A. f A.
JUOZAPAS BACHUNAS

Mirė 12 dienų gegužės 1920 ui., 10:54 v. v. Velionis 
išgyveno 20 metų Amerikoje, turėjo amžiaus 53 metus, 
paeina ii Augi to j o Gelgaudiškio. Suvaiką Gub.

Vėlioms mirė Sodus Mich., bet bus parvežtas i Chl- 
cagą subatoj gegužės 15-tą 12:30 P. M. į Koplyčia prie 
p. Jono F. Eudeikio po num. 4332 So Califomia Avė. 
Panėdėlio ryta ant 8:00 vai. atsibus pamaldos Nekalto 
Pras. fiven. Mar. Pan. Bažnyčioj ii ten j Šv. Kazimiero 
kapines.

Vėlionis paliko nulindfmc Motcri Ona ir tris sūnūs 
Juozapa, Aleksandra ir Vladislovą.

Meldžiame visus giminės ir pažįstamus atsilankyti 
ant palaidojimo. Moteris ir Sūnūs.

mmiuiiiuiuiimimiiuiiuimMiiumiiHJiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiuimuiiiimiutmiiuum

I AR VAŽIUOJI LIETUVON
Jeigu važiuosi, tai ateik į 11111.-ą dirbluv** ir nu-ipirk 

skrynia arini kufari, |>akul md>rungu<. Tiktai mu*ų da
ryto* hkrynio.** tegali apsaugoti ju**i veščins kelione k*. 
Taipgi įtarume skrynias ant užsukimu v i-ukiu- didžiu.

Lietuviai pirkite jms Lietuvius, iirduukiie žydutun 
jus a{ąsauti.

EAGLE TRUNK CO
S. J. Matas, PreaidenUs

724 S Halsted 8tr. Telephone Monroe 2663
miHuuiuiMfiniaimmmuiiinuiHmuiuinmmmmmiHiiumumMimHiMHi

I IPAgrOKTV BLANKAM 
TILDOME

ItoKk: CuoaMlUiUaa Baran, Ine.

f

Tt

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS



*

6 Šeštadienis, gegulės 1.1 1920

CHICAGOJE
----------- ----------- ------ -----------  
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

šeštadienis, gegužės 15 d., 
Šv. Krikštytojas iš La Salio.

Sekmadienis, grgūžės 16 d., 
šv. Bonifacas.

Pirmadienis, gegužės 17 d., 
šv. Paskalis Baylokas.

BLOGAI SU GELEŽINKE
LIAIS CHICAGOJE.

Apie 100,000 vagonu stovi ne- 
išlioductu.

(sujungti krūvon ir ju<i> pns- 
kir.-tyti j ivikidingiK jiem* 

1 vietas kituose mio-ttiose.

Turi stoti pagelbon vyriau
sybė.

Kitu priemonė — lai pačios 
šalies vyrimi-ylM’-s finansinė 
kompanijoin- pagolha. Nes 
kuomet kompanijos gantų pi
nigų ir Imtų pripažinta dides
nė mokestis 
mą, tuomet 
lij brangiau 
darbininkus

gulė-
savo
pusi-

į
“T

Justino Kudirkos T 
Išleistuvių

* •

■ H
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Liet. Vyčių Chicagos Apskritis
Ned. Gegužio 30 d. 1920

Spėjama, kml i pirą mėne
sių imt Chirngos geležinkelių 
turės sustoti visoks veikimus, 
jei ligi to luiKo iiebit- .-muš
ta priemonių iškrauti iš vago
nų prekes ir pratuštinti gele
žinkelių bėgius. Jei neittsimni- 
nys aplinkylu*-, apie rugpjū
čio pradžių, viską- turės sus
inti.

Tokia nuomonė išn-iškiniim 
čia prekinių traukinių valdy
tojų raštinėse,.

Sakoma, jog maža dalis 
“svitchmcniĮ ” siigryžo dar
ban. Šiandie jie dirba kitokius 
darbus įvairiose dirbtuvėse. 
(>«-l<*/.iuk«-liiĮ valdininkai |»atys 
kol-kas užima “suitclmienų” 
vietas. Bet jie turi ir nuosn- 
vių darbų. Turi atlikti ir sa
vąsias pareigas. Toksai pade- ( 
jinias negali ilgai tęsties.

Taip tvirtina vienas Grnml; 
Trunk geležinkelių 
kas.

Kompanijos neturi

Kitų geležinkeli u
kus |»asiikoja, kad ."ūttndie ant 
geležinkelių “sw itchmennu- 
jn*’ dnugelis fabrikantų, ku- 
oients reikalingo* prekių ir vi
sokia geležinkeliais iš kitur 
atvežamu į dirbtuve- niedžia- 
gn.

“Svitrluimnui ” negrvžtn 
dariniu, nes geležinkelių kom
panijos neturi iš ko mokėti 
jiems didesnių fdgų. Nėra <hir- 
biainkų. Aiandie Cldmigoje ir 
apylinkėsi* unt liėgių stovi apie 
100,090 vngonų su į va iriausio
mis prekėm'is. Geležinkeliai 
tiesiog užblokuoti tais vngo- 
V, ina m.

Ir nern ]iri<<tnomiĮ tttus va
gonus pristatyti į pa-kirlns 
vietas ir iSkrmiti prekes. Va
gonuose viii ihutL'elis galvijų, 
daugeli* valgomų produktų. 
Sitų žymi dalis gemla. Pitri- 
Imutėtiua lielvnrkė.

už prekių vežioji- 
kompanijoa 

apmokėti 
ir su laiku

taisytų pnilėjinuis.
Gyventojai turi eiti pngel- 

bon geležinkelių kompanijoms 
Nes Ih* to mieste dm liibjausi 
jMibnings pragyvenimas.

TARĖSI APIPLĖŠTI BAN
KĄ.

M t

PILSEN AUDITORIUM 
1655 Blue Island Ave,‘

Pradžia 7:30 vaL vakare

T-r- v

^4

Programoje dalyvaus žymiausios Chicagos lietuvių daini
ninkų spėkos. •

Justinas Kudirka išvažiuoja Italijon užbaigti pasaulinę 
dninavimo ir dramos mokyklą. Jų užbaigęs važiuos Lietuvon 

' darbuotiės Lietuvos n|»erojo. šiame koncerte t ’hiengo* pulti i kn 
paskutinį sykį ginies dainuojant Ju»t, Kudirkų. <• '

Sėdynės rezervuotos. Bilietai partlavinėjami. Juos galima 
gauti visose Vyčių kuojstse. visose Darbininkų Sųjttngii krati- 
tinivėso, VnivenuU Stato Banko ir “Draugo” ofiso. **•*' ‘"

KUALifcdJA
% 8

S-.

viršinin-

pinigu.

viršinin

Reikrlinga gyventojų pagvl

* •gi ria pririnonią

Policija suareštavo keli tą 
plėšiku už užpuolimų gatvėje 
Krank Sjicnkcr,’ 1.11 \V«».-t E- 
rie gal.

Paskui buvo nugirsta, knd 
jie, būdami uždaryti policijos 
nuovadoje, .tariasi apiplėšti 
kinką Ciccroje.

Dabar jie turės atsakyti ne 
tik už užpuolimą žmogaus api
plėšimo tikslai?. k«t ir už 
suoknlhiavimų užpulti bankų.

Suareštuoti yra: Daniai Dar- 
nrtt, Tlionms Kelly ir \Vilfrcd 
Beillv. Visi jie policijai žino
mi, kaijMi neramieji gaivalui ir 
piktadariniijan tieji.

PASIRODĖ PERŠALTAS 
VANDUO.

Morris Peaiiman iš Detroito 
lAėgino fNisidaryti galų. Jis 
tuo tikslu įšoko ('hieugos u- 
pėn.

Pajutęs šaltų vandenį ėmė 
šaukti “Gelbėkit!*' Policija jj 
ištraukė ant krimto ir (msiėmė 
savo gintum.

MIESTAS SUTINKA LA IKI 
NAI PADIDINTI GA- 

ZŪI KAINA.

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

LIETUVOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS CHICAGOS 

APSKRIČIO RĖMĖ 
JŲ DOMEI.

j laukti keletu dienų kol ateis ki-1

į Pirmas šv. Mykolo Parapijos S

I IŠVAŽIAVIMAS Į
® niiimimtmmtiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiimmmmimmiiimimimiimmifiiimtiiiiiiiiumiiimmiiiitiiiiiimiiHiiif {

■

. Itys ainutinva.
Kurio pirkę ImhiŲ pirmiau, 

tie turi atsinešti kvitas ir atvi
rutes. gautas iŠ Liet. Misijos. 

J. K. Enčeris, rast.
- — *— v 

IŠ T0WN OF LAKE. ■
Gegužės 10 d., š. m., p. J. J. 

Elias svetainėje Bendros 1. .L. 
P. stoties valdyba ir bonų par
davinėtojai laikė susirinkimų.

Nedelioj, 16 d. Gegužio-May 1920 m.
Į 4‘POLONIA GĘOVE, Darže, Higgins Avė. ir 61 st. ■

JEFFERSON, ILL.!—--------r. ------- :-------------------- ■
Apart tyro on> bus įvairių pasilinksminimų: žaislų, dainų ir skanių užkandžių, lenk- B 

| tynių, išlaimėjiiiių ir saldžių gėralų. Itys lenktinei* pasirodė pirmesnis, tas gaus do- fl 
■ vanų. £

Reikiu važiuoti Milwaukee karais j vajomis iki Jefforsono parko. Pradžia nuo 12 ! 
Į valandos. |

Visi tad S’orsidiŠkiai kviečiami j pirmąjį piknikų. Parapijos KOMITETAS. fl

ii — — ■■ — ■■ ■ ■!*- ■ ,» —

Per koletų mėnesių L. Raud. 
Knžio rėmėjų Chicagos ap
skritis nelaikė susirinkimų. 
Tam Imtr daug priežasčių. Bet 
(Inlmr, juisirodžius svarbiam j blankius raštininkui, jo
reikalui. Imtinai reikalinga tokį tajx> išrinktas J. C’iliau-
susirinkimų laikyti. Todėl esą- F^'ns- 
moji valdyba ir nutarė tokį su-* Pirmiausia svarstyta apie 
sirinkimą šaukti gegužės 17 d., pndarj tus į langus, ženkle!ius- 
8 vai. vakare į Dievo Apveiz- iškaltas. Iškaltos yni gražios, 
dos pnrnp. svetainę (ISth st. ir panašios į airių. Viršuje para- 
L’nion avė.). ’

Visi Chicagos L. R. Kr. rė
mėjų skyriai malonėkit prisiu
si j minėtų susirinkimą atsto
vus. Negalinti to padaryti, te
gu kiekvieno skyriaus valdyba 
Imtinai pribūva į šį susirin 
kimų. Tnip-gi yra kvii*ėiami ir 
visi L. R. K. rėmėjai-vcikėjaL

\1si Lietuvos L. R. Kr. rė
mėjai nepamirškite gegužJ-s 17 
įlietu).

V. M Stulpinas, rašt.

šas ‘ ‘ Litliuaniau. ’ ’ viduryje 
> Lietuvo* vėliava. <» apačioj pa
rašas “Pirko Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų.”

Tų iškabų dyk^o galima gau
ti pas suhskripajoK rinkėjus, 
pinu. A. Kareivą. (4537 So. 
\Vood st.). rašt.—,1. P. Parkau- 
skų (4539 So. Mp^slifield avė.) 
jr kitose stotyse (Jų ant Tou’n 
of luikv vra* trve).

Kit
gauti tų iškaliu pas viršui pa
minėtus nsim-nia, tik norinčios 
gauti »nrė« prisidėti prie pa
dengimo išlaidi). *

Pranešta, kml iš Nev York’o 
į Chicagų atvažiuoja Liptuvos 

I Misijos narys kun. Žilius, ku- 
■ ris dar ant Town of Lake nebu- 
i vo. Todėl neib'djoj, gegllž'-s IG 
- <i. rengiama prakalbos Rchool 
Hali svot., -I7a8; So. Honore 
gatvės, 1 vnl. į>o pietų, kuriose 
kalbės kun. Žilius.

j Visi tovnoflakieriai Irviečia- 
’* mi atsilankyti, ne*, apart kai- 
*’ 1n/į bus dalinami užsirašiu- 

HieiBR L. L. P. Ismai. kuriuos su 
, , ...... Fovim ateivei kun. Žiliu*. Bus

.<•- J>*1mos pi H«’iti jr pumai dilimu. Pirkusie-
Tuo svečiu yrn kun. Žilius, ji bon>ir pilnai i^žsinj,*krju*je- 

ILiitiivos Misijos ižd., geriau- ji, norėdami gauti bonų. turi

i
'praleis proguk. Jis papasakos 
j daug miujų žinių iš Lietuvos

Bus ir kiti Misijos narini ir 
kalls-tojai. Prakalbos Ims sii 
paiinrginimais.

Taip-gi bus dalinami 
P. Iionni pirkusiam* ir 
.pirks.

Pradžia 7 vnl. vakare. Vaka- 
ji-as uu» McKinley park svet. 
l(prie 39-tos ir So. IVeslMfn 
i«ve).

Visus kviečia

SVARBUS PRANEŠIMAS 
BRIGHTON PARKO IR 

APYLINKĖS LIE
TUVIAMS.

Gazo kompanija reikalauja 
augštes!:'-* kainos už jos dirba
mų ir pristat<mui žmonėms ga- 
zą. Stale Puhlir I‘!i1ities ko
misija išklausė kompanijos 
nusirkiindimų. Ttdesninm iš
klausinėjimui pašaukė miesto 
vrluvbos atstovus,.

Pasirodė, knd miesto ntsto- : 
vai nepasirengę tam tikslui, j 
Pranešė, jog pa -ii rengimu s už j 
inisjųs kokius tris mėnesius. I. 
sutiko, kml tuo hukotnrpiu. j< 
Imtinai r.-iknlingu. Imtų leista ir ar visi mes esame tikri lais- 
gazo kompanijai imti «iogšte*- 
nę kuiną. Tik ne tiek, kiek pa-: 
ti kompanija pageidauja.

Mat. miestas apskaito los 
kompanijos turtus. Ir sulig ja, 
lui tingumo ]m-kui Ui r s savo 
žodį.

Gaza kompanija tuo tarpu 
nusiskundžia, kml ji kasdien 
turinti apie $9,000 deficito 
pradėjus š:ii metų pradžia.

AtaiurJcite L. L.’P. bonus.

PanodėUo vakare, gegužės 17 
<L, 1920 iii., musų kolonijon at
silankys svečias, kuris dar ne
kartų nebuvo. Tai gi, dabar 
vienatinė proga mums jiasiro- 
dyti svečiui, ir visuomenei, 

p; ki» k yra mus kolonijoj lietuvių
ba.

Knl-kurics.- Chirngos daly
se !H‘gaiuunmi anglių. Negu- 
•i*!!!’. prirdRi vagonų su angli

Kokių 
reikia.’
Sulig geležinkelių viršininkų 

nu jinonės, nieko gera negali
na*. atlikti |uu’ioins vivjimns 
komi unijom*. Nitam alsitikim • 
Imtinai ri»ikaflngn visų mie
tu gyvi ntojų jgtgell n.

Gyventojui turi stoti kooje-.
racijon tr pagelbėti geležmke BUS PRAVF.STA 39 GATVĖ. 
Iių kompanijoms įsknmti va
gonus ir pK-kv-. piistatyii į j Sanitarinio apskričio trusti- 
skiriamas jom-xietns. Iiiseiu- s;ij Mll>prt.ntje’. užgriauti liku- 
vagonus tad nebus jau sunku - IM.rknso 15(.^ stoek.

•-------- -- ------------ : ~~ 1 vardais. tarjH- Haisted ir
A^l’land gatvių, ir pravesti 39 
gatvę, kur turėtų eiti gatve- 
kariai.

39 gatvę norima ištiesti ir 
s'aisyti pradėjus ežeru ir 
luiigus atsargos miškeliais, Ri- 
verside.

:tia> kallH'tojns iš Minijos na- atsinešti .-tib-krijirijos kvite- 
rių. Kas girdėjo jo kailių, tazjir, jei turi, atvirutes, gautas 
| m t virt i iis tų pasnlaiių) ir ne*- I 'A M i sijos.

Padengimui rengimo lėšų jš 
ineinančii) svotninėn Imis ima
ma įžnngii.

Just P. Oiliauskas.
i —* 
DIEVO APVEIZD08 PARA 
PIJOS KOLONUOS DOMEI.

L. L. 
Kurie

-

fl r r

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL CSTATE- 1NS*JRANC<

European Americam.Boremb
*...-<>■ e.«l(W*. P.r.Ml, L*.««k*rt*t

MOT ARIJLBA8
JH» l.- «*m.< In.e CU«« UImm* 

Trttmo«r eouiTVAao «tt —a PIRKITE KARĖS TAUPY
_/m0 ŽENKLELIUS (W.S.S.)

f

k

me iš Lietuvos atstovų. Pro
gramos pradžia 8 vai. vakare.

P. Jakubonis.

PRANEŠIMAI.
---------4------

Kazimiero Akademijos
I

S

ftv.
Rėmėjų susirinkimas bus ry- £ 
toj, 16 gegužio, 1920, 3 vai. g 
po pietų ftv. Kazimiero Vie- S 
n uolyne. |

Visi skyriai malonėkite pri- S 
siųsti delegate*, ne* tai bus,g 
paskutinis priešseiuiinis su- s 
sirinkimą*. =

Valdyba. =

Didelis Balius
Rcoffta — —■ ■
V

..Draugyste Sv. Petronėlės
imniiimmnmmKtmnitnųiiiiiiimimmmitiiiiiininiiiiiuHniimtimiiiiii

Nedelioj, 16 Gegužio-May 1920
Šv. Jurgio Parapijos Svet.
I’rndila C:3O tai. tąkart- *

32 PI. ir Auburn Avė.
lūincn 33c. VpalaJ.

Kviečiame vlru* lietuviu* Ir llrtuvalUo. sntui Ir Jaunu* n t Atlan
kyti ant ra<tM| (litelio bujinun Kurio utallankjr^lto. VM liurita knngr-' 
rlauMot ul*an>sltnti ir i>ri*ltokaito liti raita). Muzika turratnir broliu 
Karpallu. • KOMtTKTAa,

r **MU-ru“~ ūiiiuiiimuiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiimmiimmimmiiiiKmmmiiimimiimiimnm
1 _______________________________ .______________ z.___________

Draugijos Arento Antano iš 
Piulvos įvyks mėnesinis susi- 
rinkimas geg. 16 <1., 1 vai. po f 
pietų. Dievo Apveizdos pnraji.
.-vėl. So. 1‘nion uve. IStos gat. fl 
Chicago. UL ig

Visi nariai ntsilankvkit ir I 
savo draugus ntsiveskit. ?

Valdyba. i| 
________________S

L. Raudonojo K rėžiau* n'tuėjų 9

I 
fl 
I 
B i

f KONCERTAS
t ------------------ '

IR BALIUS
— TV ne ta..........

*■■■.■
PrI■< s

Liet. Rubsiuviu Unijos Skyrius 269 j
Subatoj, Gegužio 15. 1920 {

Panedėlyj, -i-gnŽės 17 d. šioj 
kolonijoj lnnkyfl^ Lietuvos 
Misija. Priėmimui ir pagerbi
ami gerk musų brangiau tėvy
nės, Lietuvos, atstovų tų patį 
vakari) yra rengiamas iškilmin-

am.mam.mm>. VRj.nrHS su prakallx»mis
Pastaba: Perkantieji L L P. Dievo 

lamu* ir pilnai užmokantieji už 
juos, tuoj gaus L L P. bonų, 
nes bus atvežta truputį dau
ginu negu jų yra iki šioliai iš
parduota. Tai gi vėliau atsilan
kę gali bonų negauti ir turės

Apveizdo* parapijos 
svetainėj. Knll^a taip-gi .Misi
jos narini ir suteiks mums daug 
svarbių žinių iš-musų tėvynė*. 

T<xleJ viaj paainaudėkime 
nroga. atsilankykime į svarbų 
vakarų, kur dnu*4Mujo išgirtu- 

e

Myriu*, šv. n ryžto pampi joj, Jab 
ky* mėncMiiį susirinkimą teegu/ė. 
IG d.. -I ral po jurtų. Imžnyiinėjc 
•nvlnmėjc.

■ Nariai ir imn* prašomi skaitlin
gai audrinkti?* wr» bu* vienas ii 
>vnrbiausių bumriukimų

Valdyba.

Kr. KaumiiTo Akademija-: rėmė g 
jų 3 xk. auairiiikimns įvyki gegužė* į 
16 d., i. nu Av. Mykolo Ark. para ] 
piju* Kvrt.. 8 vai. vakare.

Ai* auMirinkimo* yra pritioeuui- ■ 
uis. Todėl kiekviena narė būtinai B 
turi aLrilankyti. Tarime » Centro ® 
svarbių žinių. Tat-gi icvie^ui viaar g 
ateiti ir naujų narių ala»viwti.

• tt. r—ir, ra*t.'| 

“ J .11t O™. tr_.

Schoenhoffcn SvcL Milvvaukee ir Ashland Avė. j
Pradžia 1:30 vai. «aiu lAanga |x-rt..inl nno u»ri<j <Oc. I*rtt- <fairiq 3Oc. L 
-------------------- .----------------- ---------------------------------- -------------------| 

l'rograinaa Mund<« 11 •olų. ir rnoro. KrimHBmr vftu* un»>. fl
UrUtMl •lartUmklU. X , « g

Uc«. Kubs. In. Mk*. SM A. C U. of A. fl

__

jo* 19 kuopti laikys suririiikūnų ne
dalioj, ei-gužcs 16 d., tuojau po pa
maldų (1 vai. po pietų) bažnytinė
je svetainėje (prie 44 ir Fairfield 
tv#.).

Draugijų atstovai kviečianti su
brinkti. Bus maratonui svarbur 
klausiniai. Valdyba

Kradaceiaa

PIKNIKASI
—r--------Porooroui' fa. '. —

JAUNU VYRU KLIUBO

NEDĖLIOJĘ GEGUŽĖS (MAY) 16 D., 1920 M. 
Chemaucko DaHč Lyons, TU.

Pradžia 9 vai išryto Įžanga 25c.

I Muzika Alezanders Jau Band Prašome visus atsilankyti I

APUDINE
rAMEGIKK

1.A1IAI CE.fU» »E1. -

i 1TŽ LtC 
EO-TEZ

GALVOS SKAUDĖJIMO
10c 3(k- Buteliai ar Pr<-*k.;
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