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Suimti Carranzos
Kabineto Nariai

___________________J

KARĖS ĮSTATYMAI VEI
KIA BOLŠEVIKINĖJ 

RUSIJOJ.

įsakyta bu paskuba dirbdinti 
karės medžiagą.

KANONIZUOTA PALAI 
MINTOJI JOANNA 

D' ARC.

PADABINTI MIESTĄ Iš- 
RINKO MOTERIS.

i du varranza paspruuu 
j kalnus

Maskva, geg. 12 (suvėlinta). 
— Sulig cent ralio pildamojo 
.<.>’• »vlų komitetu psikymu 
vakarykščios dieno*, cent rati
nėj ir Siaurinėj Rusijoj, inė- 
mus Archangelsku, paskelbta 
karės padėtis.

» ——— •

RYMAS, geg. 17. — Vakar 
čia šv. Petro bazilikoj šven- 

Tėvn* BenrdHrtV p^r- 
huouktasis kanonizavo palai
mintąją Joanną d' Are, žino
mą Orleano Mergelę, prancu- 
zu tautos globėją.

Pakėlimas šventųjų eilėn tos

PATMTA NELAISVĖN KA 
BINETO NARIAI.

CARRANZĄ PASIĖMUS 
DAUG PINIGŲ.

Carranza raitas pabėgo į 
kalnus.

EI Paso. Tex., geg. 17. —• 
Vietos Tcvolincijonierių val
džios agentas gavo žinių nuo 
gen. Obregono, kad revoliud- 
jonieriai nelaisvėn paėmę Cnr- 
ranzos kabineto narius, kurie 
su buvusiu prezidentu bendrai 
veikė prieš revoliucijonieriiis.

Kabineto nariai buvo aplei
dę Meriee City drauge Ca 
rranza. Dabar revoliucijonio- 
riai juos pristato atgal sos- 
tinėn. *

Gen. Obregono pranešime ly
giai |Ui./.ynriinn, kad Carranza 
su buriu savo palydovu raita? 
pabėgęs į kalnus.

CARRANZA PASISLĖPĖ. 
KALNUOSE.

Revoliucijonieriams tekęs 
delis grobis.

di-

EI Paso, Tex.. geg. 17. — 
Čia revoliucijonierių agentūro
je gauta žinių, kad Carranza 
jau kaipir buvęs atsidūrę* j 
revoliucijonierių tinklus. Tik 
štai jis visai netikėtai su nes
kaitlingu savo kareivių buriu 
prasi laužė jjer revoliuci jodle
rių eiles ir nuduntė į kalnus 
arti Oacaca.

Yni žinių, kad Curranzn su 
6(X) jo kareivių suimtas. Bet 
tos žinios kol-kn* nepatvirtin
tos.

Pranešta, kud jaskui CĄr- 
rnnzą į kalnus p., m leido rėva 
Lurijonierių burai. Sakoma 
Jta kame-nors pasivysią Ca-- 
laužą ir mėginsią phimli.

Revoliucijonieriams vizas 
Mirgns, knd carnuizistai su 
rmvinv turi daug ktilkasvtu- 
džių. Su šitais pasekmingai gn 
Ii ginties.
i* Mezico Uity pranešama, 

kad gen. Obregon pasitrauk
siąs iš armijos kuomet bodą* 
nuskirtas Meksikai provizijo- 
nali* prezidęntas.

uis sovietų komitetams duota ' 
pilnas teisės apsaugoti geležin
kelius, karės medžiagą ir įvai
rius karės sandėlius ir kontro
liuoti telegrafus ir telefonus.

V i sos p karės medžiagos dir
btuvėse įsakyta vesti darbas 
dienomis ir naktimis.

Karės metu pildomieji komi
tetai autorizuoti naudotina ka
rės tribimnlų teisėmis, i nemuš 
nepaklusnybei.

Po ce.ntridio sovietų komite
to įsakymu pasirašo Kaliniu ir 
Lenui.

■ V.IJVMJ14 Vii Vii t Vi

| Mergelės su nepaprasto- 

mis iškilmėmis.
Iškilmių metu bazilikoje bu

vo daugiau 60.000 žmonių. 
Prancūzijos respublika buvo 
atstovaujama ypatingosios mi; 
sijos. '

Vienoj tribūnoj buvo sūri- 
rinkę 140 žmonių, artimesnių 
ir tolimesnių šventosios Joan- 
nos genčių.

į---------------------—

Ir jos prie kiekvie- 
progo* už tą kaltino in:o- 

vi<-

knd 
ne-

ŽMONĖS NEPRAMATO GRU 
MOJAMO STREIKO.

PAMESTA RANKINĖ 
GRANATA.

Gali sustoti visi salies geležin
keliai.

Turkų Sultanas gal Apleis Sostą
GAL BUS APLEISTAS 

TURKŲ SOSTAS.

Sultanas, turbut. protestuos 
•prieš taikos sutartį.

Mexicothty, geg. 17. — Mie
stelyj Jalapilla, Vera Cruz val
stijoj. ravoliurijonieriai suėmė 
Carranzos žentą gen. Cnndido 
Aguilur. paskelbta ėin oficija
liai.

Carranza su savo buriu jmi- 
bėgdamas į kalnus su savimi 
pasiėmė daugelį vos tik pndir- 
tatintų Meksikos pinigų. Bet 
didelę kiekyta; aukso ir sidabro 
plytelių jialiko traukiniuose. 
Tai visa teką rcvoliucijonie- 
riatns.

Aplenkiami traukinius Ca- 
rrauzistai juos padegė. Bet rv- 
voliucijonicriaius pavyko vei
kiai apgesinti lieptoms ir išgel- 
liėti daugelį sužeistų žmonių, 
kurie buvo palikti viftgonuane.

Gen. Jacinto Travino, revo-
, liucijonierių valdžios įgalioti
nis'apsaugoti Carranzą, jeigu! 
tas pasiduotų, nuvyko masių! 

] vieton, kuomet Carrnųza jau 
buvo jMil>ėgęs.

Didelis revoliucijonieriams 
grobis.

•
Bevaliurijon ierių kari uoine- 

nė lig vakar dienps paėmė ne
laisvėn 2,001) Carranzos karei
vių su 24 traukiniais, 4 anuo
tas. 200 kulkosvaidžių, vienų 
lėktuvą, daug amunicijos 
ir vizų eilę automobilių. 

Gonzales pasitraukia iš lauko.

Čia paskelbta, kad iš politi
kos lauko pasitraukiagen. Guo- 
zales, kurs darbavosi už savo 
kandidatūrą j prezidentus.

Jei taip, tad gen. Obregonul 
tolmmiai niekas jau nestovės 
skersai kelio prezidencijtlėj 
rinkinių lumųmnijoj. Nes gen. 
GonzaltM skaitėsi stiprus kan
didatas.

i

Senatas Pravedė Taikos 
Rezoliuciją

SENATA8 NUBALSAVO 
BAIGTI KARE

Matyt, prezidentas nepatvir
tins rezoliucijos.

Washington. geg- 17. — Ai
tų šeštadienį pagaliau* senatu* 
5 halsais didžiumos priėmė se
natoriaus /Knozo rezoliucijų, 
sulig kurio* turi būt j m įmigta 
kari- su Vokietija ir Austrija. 
Už rezoliuciją balsavo 43 sena
toriai, prieš — 38.

šiandie šita rezoliucija bns 
paduota žeme.-niąjtunkongrcso 
butui Atas hute*, seniau jau^y-

. ra pravedęs rezoliuciją tokiai* 
' pat -principais. Tnd jis neuž
truks apsidirbti ir su senato 
rezoliucija.

Jei neparipninm* Icokios 
nors nepaprastu* kliūtys, šios 
savaitė* pabaigoje rezoliurija 
bus indįlota prezidentui Wilao- 
nui. Bet yra (langiau knip aiš
ku, kad pn-zidenla* nejmtvir
tins rezoliucijas.

Rezoliucijoje be karės at- 
| šaukimo pasakyta, kad atšau
kiami ir visi šalyj gy vuojauti 

! karės meto -įstatymai ir nepa
prasti parėdymai.

Berlynas, geg. 17. — Eslin- 
geno, nrti Stuttgarto, vienoj 
salėj buvo centro partijos ku- 
sirinkinins. Ant pagrindų tarp , 
kilų kulta'dojų buvo ir buvęs 
finansų ministeris Krabergeris. I

Prakalbų metu į pagrindas 
ramesfn rankinė granata. Pa
kelta luiisi pasiauba. Sakoma, 
grftnuta buvo taikoma į Erz- 
liergerj. Sužeista keletas žmo
nių.

UN G A RIJA SU PRIEVARTA 
PASIRAŠYS.

Paryžius, geg. 17. — l'ngn- 
rijni padaryta taikos sutartis 
— labui skaudi, sako via nu
garų taiko* atstovylnį* narini.

Sako, taikos sutartį jie pat
virtinsią, ne* l'ngnrijn šiandie 
yra bejėgė ir jų išnaujo gnli 
agpultHokia Rumunija. •

ANGLIJA ĮSIKRAUSTO 
BALTUOS JŪRĖSNA.

Londonas, geg. 17. — Yrn 
žinių, kad Anglijos vyriausybė 
Baltijos jūrėse steigia o peni
ciline karė* laivvnn sinti• • • •

VOKIETIJA ATŠAUKIA 
SAVO LAIVUS.

Washington. geg. 16. —.Tei
gti visoj šalyj geležinkelių dar
bininkai negaus tinkamos nž- 

. mokesties už darbą, tuomet pa- 

. kils tikras streikas nnt visų ge
ležinkelių.

I Tokį perspėjimą čia paskel
bė Timotiiy Shen, preziilentas 
BrotberlHMsi of Locomotive 
Ei remen.

Jis taip jiasakė geležinkelių 
darini taryluii, kuri svarstė už- ( 
mokesties klnmūmą.

Nbea pasakė, kad visuomenė 
visuomet vrn kurčia i gramo- 
jaučius šalini pavojus. Ir tik ( 
tuomet suskanta, kuomet juivą, 
jus tikrai išliuka.

Gi streikus nnt geležinkelių' 
yrn tikroji pragaištis šaliai. Ir 
jis bns neišvengiamas, jei dur- 
bininkni greitu laiku negaus 
didesnės užinokestics.

PADIDINA DARBININ
KAMS UŽMOKESTI.

Boston, Mom., geg. 16. 
Į Ameriean Woolen Co., kuri 
ri 15 atskiriu nndiminių įvai- i 
riuose miestuose ir miesteliui-{ 

iiH*. paskelbė, kad su g»»gnžė« 81 > 
! dienu savo visiems darbinin
kam s padidinu užmokėsi) 15, 

j IHIOŠ.
♦ J

tu*

Berlynas, geg. 15. — Vokie- j 
Lijo* vyru1' 2 bė paskelta* pn-1 
ivdymų, ka.l ’.isi vokiečių pre 
kybos garlaiviai sugryžtų na
mo iš svetimą uostą. Nes daug 
laivų rfikid'Hga naminei pre 
kvliai.

BOLŠEVIKAI SIŲLO AR 
MISTICIJĄ JAPO

NIJAI.

Vladivostokas, gvg. 17. —Ir 
Irkurko pranešta, knd Rusijos 
sovietų valdžia pasiųlė .lapo- 
n i ini •-•v

- ■ ■■ ■ ■ - — I
Paryžius, geg. 15. — Vakar 

pasirodė ir vėl kibirkštinių ii. 
nių ii Maskvos. Per kelias die 
na* buvus sugedusi kibirkšti- 
nio telegrafu stoti* Mdxkvujc. 
ta* įvykę buo pakilurių eks 
plkpijų privmiesčiuone.

Žinokitės dabar, pasakė vyrai 
piliečiai.

I '
Houston, Tex., geg. 16. — 

j Netoli nuo čia miestelis Jeaett 
i susilaukė motoru valdybos 
i.Xvs iiBiieum.- iu labui norėjusi.

Visais laikais tas miestelis 
Į buvo nešvarus. Gatvėse mėšlai. 
: tuščiuose lotuose karvės ganė- 
!si. Miestelio ponioms tas laimi 
nepatiko.

j uos
sielio valdylią, sudarytą iš 
nų vyrų.

Jos dažnai sakydavo, 
įvaldant miestelį, moterims 
kuomet to nebūtų.

Andai įvykusiais rinkimais 
■vyrai piliečiai atsisakė kandi* 
duoti į valdininkus, gi hnlsuo- 
|tojai rinkti vyrus. Per rinki
mus išrinktos vienos moterys, 
pradėjus miestelio viršininku 
ir baigus tarybininknis.

Majoru išrinkta Jlrs. Adkin- 
son, .loveli Statė liaukos kasus 
nnns moteris.

Dalmr vyrai pažiūrės, kaip 
jos ^dabins miestelį, kokią 
įves tvarką.

3 METAI PRAEIS KOL CU
KRUS BUS NORMALĖ. 

JE VAGOJE.
K

Taip sako buvęs šalies mais 
to administratorius.

Washington. geg. 16. — Du 
nr tris metus prisieis laukti, 
kol cukrau* padėjiinn* sugryž 
nornmlėn vagon, jiasakė buvęs 
maisto administratorius Hoo- 
ver kongreso komitetui, kuri- 
tyrinėja cukraus padėjimą.

Hoover sakė, kad jei j>er- 
nini liepos mėnesiu “Sugiir K- 
ųualization board'* Imtų nu
pirkę* Kubos cukrų ir vyriau
sybė butų kontroliavusi jo pa
didinimą. šiandie žmonės cu
kraus svarui mokėtų tik 12’įc.

LENKAI PRAŠNEKA APIE 
TAIKĄ

Varšava. geg. 15. — čia len 
kų sjuimln ir vėl pradėjo dis 
kilsuoti apie galinių taiką len
kų -u liolševiknis, kuomet len
kų karinojiirač .-avc ofenzyvo
je sulaikyta.

lankams pavyko paimti Ki
jevą. Bet tolimi* nei iš vietos.

Konstantinopolis, geg. 17. — 
kaip buvo ir laukta, čia taikos 
sutartis pakėlė didelį nusimini
mą. Sultono minuose įvyko 
susirinkimas sutarties klausi
mo. Susirinkime paduota su
manymas šaitanui ataliknoti, 
t y. apleisti sostą, jei talki ui li
kai nenorėtu ntmainvti savo• * nutarimo Trakijos ir Smirnos 
reikalo.

Jei įvyktų su 1 tano ntalikavi- 
nms, pirmu kartu istorijoje 
musiilmanai hutų palikti ta* ka
lifato.

Visgi išreikšta viltis, kati už 
Turkiją užsistos visi niohome- 
tanni. gyvenau tieji Angelijos 
valdžioje. Gal jie privers A n- 
glijn sumiaiifikuoli sutartį.

Trakijos gyventojai ginsis. 
Sulig taikos sutarties. visa 

Turkijai prigulinti Trakija, 
Europoje, pavedamn Graikijai. 
Pastaroji tau kraštai! jau siun
čia kariuomenę. Nori okupuoti. 
ir pnsisnvinti.

Bet Trakijos gyventojai, ku
rių didžiuma yra turkai ir bul
garai. sutarė lieudrai ginti sa
vo kraštą.

Tam žygiui įsteigtas ir pla
čiai darbuojasi “Trakijos No- 
priklansoniyta'-* Komitetas.’’ 
Komitetas organizuoja gink
luotus burine. į kuriuos įstoja 
turkui ir bulgarui.

Kaip turkai, tnip bulgarai ir 
net dalis Trakijos graikų stovi 
už lai. jog Trakija turi prik
lausyti trakėnams, nežiūrint jų 
rasės' nei religijos skirtumų. 

( Graikų okupavimas, sako, 
Graikijai butų pragaištis.

Turkai atgavę artileriją. 
Trakija padalinta į keturis

I

CHICAGOJE.
BONAI PARĖJO!

8UST0JA GEIfEĖlNKE į Ninndie ant'geležiu kelią jvy- 
LIAIS VEIKIMAS. į ko jnu krizis. Miestui prikimš-, 

ti pilnai su neiškrnutais vagų 
nais. Trūksta “*witciimenų.” 
Reikalingų naujų vagonų nėra 
kur gauti nnt greitųjų.

Tuo tarpu jiramonininkai ir 
fabrikantai reiknlnujn geležin
kelių pntarnnvimo. Geležinke
lių kąni|*unijos negali reikala
vimų išpildyti, nes neturi rei
kiamų priemonių.

Tad iš to ir jin kyla krizis. 
Kad apsisaugoti blogesnių

z
Reikalaujama sugrąžint: karės 

meto patvarkymą.

Waahington, geg. 17. — Blo
ga $u šalie* ueleihikeliflLs. Kuo 
mot jm» kure* vyrinusyls' mi- 
grąžino privatinėms kompani
joms geležinkelius, *n tuo kum 
pjuiijuiiis sngryžo ir visokie į 
nepritekliai ir įvežtoji betvar
kė. Pasirodė, knd geležinko-
MMiiu, i rūksta daugelio ioko- pusekmių, geležinkelių konųui 

nijos jnu kreipėsi j tnrpvahti- 
jinę prekybos komisija, kad 
šita jNiimtų savo priežiuron 
geležinkelius. Nori, knd tuos 
patvarkytų taip, kaip yra buvo 
karės metu.

Tarpyalstijinė komisija nu
sprendė apspręsti tą klausimų.

mot irų. <|ur dnhgiaiis reikalin
gų prekinių vagonų.

Kompanija* buvo maniusios 
šįnip thip pasitvarkyti. Apsi
žiūrima. knd tnm tikslui truks- 
ta pinigų. Prie tos nelaimės 
prisidėjo dar ir ‘•avrilchmenų’* 
streikas.

njiskririus. Kiekvienam aps
kritys pirminus buvo stovyk
los turkų rcguliarė* armijos.

Kuomet buvo jindnrvtn ar- 
mt*t1eWfl, fnrVn* ’’’

i ir amuniciją turėjo ntiduoti 
į talkininkams.

Bet šiandie knip artilerija, 
tnip nmimicijn knžkuokiuo bil
du ir vėl patekusi turkams.

Daug oficierių ir koreivių 
Tiiikijou ntkelinujn iš Bulgan- 

j jo*. Tutkui ofieicriui eina į 
sodžius ir tenai organizuoja 

' visus vyrus apsiginimo tiks
lais.

Tcchnikaliai Trakija klauso 
Kon$tantiii(i]>o|io valdžios. Bet 
sodžiai apturi visokias iustrnk- 
cijiu tik nuo Adrianopolio ko- 

i mondanlo, Jafaz Tayar. šis 
įtvirtinn. jog Trakijos neprik-. 
Inusotnybė bus paskelbta, kaip 
veikiai oficijaliai bus pranešta, 
kad Trakiją turi okupuoti grai
kai.

Sodiečiai dirbdina apkasus.

Vienas korespondentas pasa
koja jis iš lėktuvo matęs, kaip 
sodiečiai Trakijoje di rišli na 
apkasus, vietoje ajidirliinėti 

| žemę javams.
šiandie visų Trakiją valdo 

turkui. Iš tulkininkų at.-Jovų 
yra tik keli prancūzų oftaicriftifci 
Andrinnąpolyj.

Rcguliarė turkų armiju Trn- 
kijoje gerai apginkluota p - 
rengtu. Aprūpinta naųjuĄ < 
uui formomis. Savanoriai Uė' • 
Valstiečių rublis. Iš jų bus su- 
daryt n skaitlinga armija.

Visam krašte visokiausionmi 
priemonėmis varoma smarki a- 
gitacija prieš graikus.

Ekonominė Trakijos padėtis 
yrn bloga. Ir normaliais Įnikai* 
siaučia vienas vargas. Palcrfus" 
gyventoja am prieš arnikų*, jhi- 
didvs vargas ir Itndns. Ir tas 
neišvengti mi.

GINČAI KONGRESE ATEI- 
VYSTĖS KLAUSIME.

Kun. J. Žilius su p. J. Biels- 
kili ntviižinvo į Chicago ir at- 
rivežr J.u tnvGr Bonų. '»ulutt 

' Town of taikė kolonijoje buvo 
jųdviejų prakalbos. P. Bielskio 
prakalba buvo karės turinio:— Į 
daugiausia npie tai, knij> musų Į 

, kariuomenė išvarė priišus iš 
j Lietuvos.

Gerb. kun. Žilius >n papras
ta energija ir intikrinimo jėga 
aiškino, knip lietuviai šiuo 
laiku turi juirodyti savo su
brendimą ir valstybinį susi
pratimą, neardydami kiti kibų 
dartai, nepriekabiaudiimi prie 
Lietuvos valdžios, nepasiten
kindami vientik puikių rvzo 
liucijų rašymu. Savo padan
gas išgauti Lietuvai pripaži
nimų, pageltai jai urganizuo- 
lies—reikin remti darbu, šiuo 
laiku tok« darbas yra Jaiis- 
vės l’n.-k oi u. Skaitlingai susi
rinkusieji klausytojai nuošir
džiai pritarė tni kalbai.

Po prakalbų neliko taiko pa
dalinti Bonus neš svetainę 
reikėjo kitiems užleisti.

Bonai yra trrjopi: už $-’)0

Mashington geg. 16. —Pra
eitą penktadienį kongrese buvo 
I juikelti simirkųs ginčai ateivy- 
tatės klnusiine. Yra .-iimanviuų 
{uždaryti ruta’žius prieš ateivius 
koletai metų. To vjiaė nori A- 

.fnerikos Darbo Eederncijos vir
šininkui.

Bet kaikurie kongreso n t Klo
vai smifkini priešinasi tam su
manymui. Nes kuomet sriiin- 
šalini ims apleisti Suv. Valsti
jas, gi nauji žmonės nebus įlei
džiami, tuomet ėin gnli j»ritra
kti darbininkų.

geltoni, tiž $100 žali ir už $500 
raudoni. Tos trys spalvos su
daro musų vėliavą; taigi, kas 
paskolintų Lietuvai $<k>o, tai - 
turėtų lietuviškąją vėliava iš 
purių Bonų. Rep.

P. B. Tokios pnt prakalbo* 
įvyko vakar ir Bridgeporto,

GEGUŽĖS 17. 1920 M.

Chicago. — Šiandie lietos; 
rytoj, turhnt. gražus oras; uc- 
pramatomn atmaina tempera
tūroje.
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ra. DRAUGAS

LIKTVVIV KATALIKŲ niEKR-MTIM

“DRAUGAS”
Eina luuvltcne lVkjni« nctVklli-aluv 

rBKMVMERATOH KAINAI 
ciucuMM ir vasnurr/K:
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•ana* adrtuma. I'Įnirai reriaufta *ly- 
■U Ulperkant kraaoje ar oapram, "Mo- 
ne r Ordcr" arba įdedant pinigu* j

- r*ci*truo!a Išliko.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, UI. 

Telefoną* McKlnlry *114

Kni-kurie sako, ta priemonė 
ncpasekminga, nes tautoje 
daug yra paiku žmonių nemo
kančių jos vartoti. Me* minti
jame kitaip. Išminties mus tau
toje yra, tik ji dar nebuvo tu
rėjusi progos pamatyti ir paju
sti išgamų kenksmingumų. Da- 
luir tų progų jau atsiranda via 
daugiau, todėl vis labiau įsiga
lės ir išgamų staipinimas ne- 
rinkimu jų, neskaitymu jų 
spausdinių, nepritarimu jų su
manymams.

T
VILNIUS

Lietuvių patrijotizmas lenkų 
šovinizmas.

Vienas iš galimų republiko- 
nu ]mrtijos kandidatų į šalies 
prezidentus yra gen. Wood. Su 

••>r. v n,,.. -. ;;c nukeliavo?

Nerimavimų Prie
žastys.

kuom- pusę Suv. Vuistijų. Sa
kosi, jis suradęs tikrųjų žmo
nių n«-riiiiavimo priežastį.

Sulig gen. Wood, svarbiau
sioji priežastis — tai ne radi

Išgamos
Vieni Amerikos lietuviai su

pranta tėvynės vargų ir įuaži-
_ na jį aukodumi pinigų Lietuvos

vargo žmonėms, pirkdumi Lie-
- tavos Laisvės ]xiskolos liūnus

ir kitaip lengvindami sunkius
Lietuvos darlx> žmonių var-
gus. Kiti juokiasi iš to visu,
trukdo aukų rinkimą ir agituo
ja kliudydami paskolą. Sveika
Amerikos lietuvių visuomenė
ima nekantrauti. Nuolat guu-
name aštrių laiškų, reikalau-

• jaučių, kad Lietuvos valdžia
m*įsileistų į savo žemę išganm

“ ncpritddėjusiu aukomis prie
viešų tėvynės reikalų, kad ne-

; duotų grįžti į tėvynę tiems, ku
rie nėra pirkę paskolos bonų.

Nors džiaugiamės, matydami
k karštų tėvynės meilę tuose laiš-

kalių gaivalų veikimas, bet
Iškilusioji liegalinė brangeny
bė pragyvenimui. •

Darbininkai }mguliuus inwi
suprasti, sako gen. Wood, kad
I»adidintais užmokesčiais jiems
už darbus nebus pasmaugta
brnngenybė. Kuo daugiuu jie
rviktdaus. tuo hrangimybė au-
gščiitu kils, ir ntbului.

Ve kodėl vienur-kitur paki
lę žmonių nerimavimai.

Gen. IVood sako, kad kuo
met išnyk.“ pragyvenimo bran
genybė, tuomet žlugs ir 
riniavinuii.

ne-

Brangenybę išnaikinti gali
ma tik ]iavariojus radikalę na
ci jonai ę
kiu generolas.

ekonomijų. )>a reiš
Ir visur visi

suko, tik ir šaukia už tokia
ekonomijų.

Tid visa

I
kuosa, bet jų sumany|uama lie 
pritarėme ir nepritariame.
Mums neaišku, kaip galima l>u-

• tų šitokį teisių susiaurinimą

t
dėl bonų nepirkimo, aukų m*da-

4Ą

gn*so ir
priguli nuo kon-

vyriausybės. Vertė-
tų, kad žmonių šauksmas Imtų
išklausytas.

vimo sutaisyti su laisve turin Turi Gražių Norų
čia viešpatauti Lietuvoje.

Mum< pranešus Šitų mų* pa
žiūrų kai-kurieius laiškų rašy>

7 tojams, jie supyko ir ėmė mus
1 kaltinti, buk užtariame išga-
2 mas.

Ir mes prijMižįstmne, kad iš- 
į/jf gamos yra tie.kuriems tėvynė* 

Z negaila, kurie nei patjs jai rei- 
i. kale m**kolina ir dar kitus at- 
“ kalbinėjn. Tik mes tų išgamų

Didieji
vaujantieji

kapitalistus atsto
laikraščiai aną

dienų garsiai paskelbė, jog ži
nomam milijonieriui
Struus suėjo 72 metai.

Natbun

Lietuva džiaugiasi. Jos vai
kai ]>atya inui tvarkytis, savo 
gyvenimu irgerove rupintis.Ar 
tujas linksmai aria žemę savo 
laisvoje tėvynėje ir rūpinasi 
josios reikalais, nes jos likimas, 
tui ir ju likimas. Ji* įuoka 
duokles, bet rainiai, uos žino, 
kad jos eis ne svetimųjų reika
lams aprūpinti, bet savųjų. Vi
sur dygsta mokyklos pradinės, 
augštesnėsės ir jau liedami iš
matai valstybės universitetui. 
Kyla vis augštyn tautos dva
sia, Lietuva stiprėja ir medžia
giškai ir moraliai.

Knrc nmknifn" lipinsi nno
sunkių darbų, kurių dubai tė
vynėje yra visa galybė, lx*t aša
ros, kurios bįrėjo nuo priešii-
prispaudvjų. jau ima nudžiūti.
Lietuvos vaikai iš Amerikos
grįžta būriais tėvjnėn. neša
jon naujus jiogas, naujus išty
rimus ir daug medžiaginės ir
moralės paramos. Likusieji A-
merikoje rnpinasi taippat savo
gimtinės šalies gerove.

Tai džiaugsmas tėvynei, tai
jos viltis ir stiprybė. Bet Lietu
va žiuri aplinkui. Jos nušvitusį
veidų apdengia liūdėsi*. a a O
kur namo Vilniiis!”—sako ji
$$ Kur mano gražusis, numyli
ta* Vilnius* Kur jo gražus kal
nui, pakulnės, kur liejo paupių
krūmai, krūmeliai, kur činllx*jo
lakštingalų šimtai. Kur tie ma
no vaikai, kurio manu pakraš
čius apsėilę laikė!

Ai liūdna! Vilniit* priešų
rankose, vaikai vaitoja, dejuo
ja prislėgti lenkų letenos. Jų
kailių, jų dvusių bjauriujn, nie
kina nedori, |x?rsigi*rę godumų,
pilni puikybės buvusieji vokie
čių, rusų ir austrų vergai.

Liūdnas likimas lietuvių len
kų užimtose žemėse. Bet vienok
lietuvių jštrijotizma* dar ten
negęstu. Jis gaivina vjyg>taii-
ėių tenai lietuvių širdis. Nors
kietas jų likimas. Ix*t jie neis
vilčiai nepasiduoda, šitai Vil
niuje veikia “Laikinasis Lietu
vių Komitetas. Centrnlis Lie

'■*■< - jr •
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Vynj ir Moterų Rūbų Kirpi
mo tr Uesignmg Mokykla.
Mimo* i*t«ma tr »ohjmo budo )v* 
trumpu U ik u Umoteali* tiko kibą- 

to.
Mm turim® dtdllaualua tr r*rtKU- 

•Ui* klrpiiuo. dMignin* tr altirima 
■krrlu*. kur kl*kvicu** gauna *«ro* 
prvkUko* bMitnuklodatnA*.

VIsuom aluvlm* ak/tiuoM maJUoM 
varomo* atektroe jioc*.

Kvt«M*m« kHkvioa* lt»Hl Nl« Mo
kino lulku. dien* »r ar vakarai*, pa- 
•niūrėti Ir tnulkalMU dol x»lyrv.

Pattarn* darumoa Bulir mieroa, vi- 
aokio vtlIUua ir drdtto'IS l>*t kurto* 
niadu tnyio*.

MASTĖS DESIGNING 
SCHOOL.

J. P. Kasnlcka. Vadsja*

-

ikaro laukan kun. Raštutį su 
vaikų ir senelių pri' glaudomi*. 
Lcnlnj žandarai išmetė Lietu
vių luiikinųjį Komitetų iš buto, 

' kur seniau gyveno Lietuvos 
prezidentas p. Smetona, o butų 
sau ima. Jie nori tokiu budu 
pagauti daugiau lietuvių sodie
čių, kurio senuoju savo įpročiu 
kreipsis į Lietuvių Komitetų 
M'iiąjari butan ir iššnipinėti, 
kas sodiečių tarpi' darosi.”

Poeekmingianaiai kolei kas 
veikia Mokslo Draugija bu 
“Švyturio“BendroveJos spau 
sdina mokyklopi- vadovėliu*. 
Jau išleista Zoologija, Botani
ka. Religijos nmkymo meto
dai ir Etika* kun. .Skrivo- 
Iio. s!>hneimama Bažnyčios ia-
toriju n daugiau.

Tai gi matyt, kad lietuvių
h*nkų užimtose žemėse patrijo-
tizina* gyvuoja. Nors slėgiatni,
persekiojami, vaikomi, išmeta
mi iš iiiunų, spiečiasi vėl į būrį.
susirandu narais ir savo dnrlin
varo. Nors kartais kiti lietuviai
į vilniškius lietuvius šnairiai
pažiūri ir žodį jiems nemalonų
numetų.l>et jie myliLietuvų, už
jų kovoja ir ten ir čia Ameriko-
je karštai rupiiui-i pakraščių
likimu. V. K.

PLUOŠTAS ŽINiy-ŽINE
Liy IŠ LIETUVOS.

(Pabaiga)

Lietuvos atstovo Ryme laiškas
- Sventųjam Tėvui.

Savo pareiškimuose, lapkri
čio 7 ir 23 <L ir gruodžio 17 d.,
esu užsiminęs apie nelaimės
stovį, kuriame esti J. M. Anta
nas Karosas, Seinų vyskupas.

Dnbnr-gi. patikriuęsir papil
dęs gautas žiniAfe, drįstu prista
tyti jas J ilsų Eminencijai ir
prašyti užtarymo.

J. A. M. Antanu* Karosas,
Seinų Ordinariu*, lig rugpjū
čio 27 d. galėjo liuosai eiti vi
so* dijecezijos traldytojo parei
gai. Jo išmintis, teisingumas ir
lojnliškumns gvarantavo jain

—
Gerb. kun. J. J. Ambotas, šv. Trejybės lietuvių parapijos

klebonas. Hartfcrd, Conn.
Visų gerbiamus, unliiuas ir nenuilstantis darbuotoja* kun. 

J. J. .UuImiLus Kv. Trejyliė# parapijos klvlsmas, šio mėnesio
luiiiaigoje važiuoja Lietuvon aplankyti savo tėviški- ir prisižiū
rėti dabartinės Lietuvos valstybės padėtim, dvi kurios laisvės
ir nepriklausomybės daug prisidėjo ue tik darbu, liet ir stam
biomis aukomis.

Išgirdę bartfordiečiui lokių naujienų laimi nuliūdo ir susi
rūpino. Nereikia nusnuinti. tiktai prašyti Dievo laimingos ke
lionės, kad sveikas ir kupinas žiniomis vėj sugrįžtų į Hartfordu.

Jam išvažiavus, idtdioiio pareigas prudės pildyti, turbut.
jo asistentas kun. A. Vaškelis, kuris antri metai kaip darbuo
jasi šioje jiarapijoj ir nemažiau yra žmonių mylimas. Kun, A.
Vaškelis yra rimtas, darlištus kaip dvasios srityje, taip viesa-
me lietuvių gyvenime.
mojo jduniino.

Yjiatingai darbuojasi tarpe priauga
It tupo r t tris.

1*0 N. STATĖ STRr.ET. CUICAOO.
Kampa* Lok* BL, ant < m lubų

Dr. M T. STRKOL’IS
UETl i ls

G*UHo)m Ir OUrarsM
UIUm: 11*7 W. 47Ut SL,

(47 ir Vl'ood ra L)
Valandoa: 1$ ryto Uci S po Pirtv.
4:10 IU 4:30 vakare Nedėlloml*

>• Iki lt rytala.
Tei. Houk-tarU 1M

ll*». *»14 W. 43n1 Street.
TrL MrKlnler 3**
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Į šį laikotarpį atvyko į Sei
nus lenkų respublikos viršiuin-

Iš lenkų spaudos pranešimų

kas, gen. Pilsudskį’s. Konl'i-
matyti, kad prieš kelis mėne

deneijaiiame pnsikallk-jin>e su
kanauninku Grigaičiu (oes vy
skupas Karosas sirgo) buvo
jialiekta informacijų apie vie-

sius Giedraičių parapijo* (Vil
niaus vyskupijos) lenkininkai
buvo riaušėmis privertę klelų/-
nų lietuvį- kun. Slabsį-SInb-

-

tinį bažnyčios reikalų stovį, bet
šinskį (MTsikelti kitur ir reika

vi aa veltui.
ljenkų ‘ politinių. suktybių

(maochinaziom)
vyskupas kraustosi.

prispaustas

Jog demarkacijos linija }«ls
lenkus yra nepastovus daiktas,
ir jogei ji nėra įsakmiai nuro
dyta Seinų dekanato, tai vysku
pas Karosas, apleidęs S<*inus,

lavo X'i Įmaus vyskupo, kad
Giedraičiam* duotų lenkų kuni
gų. Vyskujšs padeyrė klebonu
kum Gumliaragį, lietuvį, kurs

I atvyko į Giedraičius s. in. vnsa-
riu 25 d. kartu su savo zakristi
jonu. Buvusia zakristijonas ta-
j>o pašaliutas.

Vasariu UJ tL, kuomet kun.

Dr.E P. ZALLYS
Lietuvis Dcutūhu

TAZAMIMMl • BU •

G umlia ragis gri**' iš kapinyno,
]M-rsikėlė į Punsku, t y. į vietų susirinkusi į mu,^ę lenkininkųžmonių |iagnrl»ų ir dvasiški jos
minėtame dekanate neužeina
mai lietuviškų.

tuvių Komitetas, Lietuvių Klu» 
Ims. Mokslu Draugija, ‘ftvvru- 
riu’ Bendrovė.” Lietuviai turi 
savo giumazijų. mokytojų kur
sus. Tos įstaigos teljm vienuo
se naiiiuuse. buvusioje rusų 
mergaičių gimnazijoje. Mergai- 
ėių-lietuvaiėių gimnazija buvo 
|M-rnni atskirame bute, lx*t len
kai iš ten ją iškraustė, o namas 
ir šiandie tuščias stovi. Prie 
daliartinio namo taippat kabi- 
naai lenkai ir nori jį Įšsi*avin- 
ti savo mokykloms. Ia1 likai šo
vinistai šaukiasi prie lenkų vai- 
džio*. kad atimtų iš lietuvių 
mokyklų butu*, kad neatrodytų 
Vilnius fierdnug lietuviškus, o 
lietuviškieji mokyklų parašui 
iH*erxintų patrijotižkų lenkų 
sielų.

l,ulši jautrios lenkų sielos, 
nėra ką knlU’ti. Kas žiu, kud 
taip Amerikoje apsieitų su jų 
mokyklomis, kuip jie apsieina 
su lietuviškomis, ka*žm. kokius) 
jų sielų* butų.

laukai nejiarigiuli net naš
laičių. nei senelių. “Ii Trinu- 1 
|K)iio, 4 vioistai imu Vilniun**.'

minia, susistabdžius klebonų 
prie^ Imžnyčių, jiaklausc jo, 
kam jis drįso atvykti į Giedrai
čiu*, nes “|»a ra p i ja” buvo pra
šius lenku kli lomu. Klebu mis 
buk fturkjčiai jiems atsakęs ir 
imalškinęs, kad jis savo vysku
po paskyrimu atvykęs. Paskui 
nuėjo išreikalauti iš buvusio 
zakristijono bažnyčios raktų. 
Susirinkę skandalistai neleido 
klebonui tai padaryti ir įsiver
žus į klebonijų ]>areikalavo, 
kad kuu. Gumlmragi* tuojau* 
išsikraustytų iš Giedraičių. Ka 
daugi kleliunas nesutiko, tai at
gabenta vežimą*, įsodinai į jį 
kieuiuas ir išvežta algai į Su- 
žanus, iš kur buvo atvykęs. 
Klebonu išvaduotojo* kuu. Be
dimas, [m tdtio lenkininkų te
roro su klebonu, buvo besiren
giu* ir-gi išvažiuoti, bet jmra- 
piji<*ėiai prikalbino jį pasilikti. 
Buvo surašyta Šių įvykių pro
tokolas ir pasiųsta* Vilniau* 
apygardos viršininkui.

Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius.

(bet to*, kuri yra nuoširdžiai 
katalikiška) pinritenkinimų.

I/cnkų okupąeija versdama 
šalin visa, ka* lietuviška, išra
do būtinai naudingu daiktu 
fiašniinti taippat ir J. A. M. 
vyskujM} Kamšų iš jo sostinės.

fti* skriaudoj darbas laivo 
lenkų įvykintas nedorai (inor- 
dinatamento) išnaudojus jiems 
augštų J. A. M. Apaštališkojo 
Nuncijaus autoritetų. Tai pri- 
rodo faktai.

Šių metų rugsėjo 2 d. atvyko 
į Seinus vyskupas »uf f raganas 
Jalbrzykowskix ir padarė J. E. 
vyskupai Karossl 
sugrąžinti d>.ii*cezijos semina
rijų lenkų kalliojc, vieton lietu
viškos, knip knd ištikrųjų už
vesta' buvo. Tok* projektas, 
kurs laitų daręs skriaudų lie
tuvių tautai, J. E. Eesc('leiK.'i- 
jos nebuvo priimtas.

Rugsėjo 6 d. ii*l atvyko vy
skupas Jalhrzykoįraki'a ir įtei
kė J. E. vyskupoi Karosui laiš
kų. Lenkijos Ntjacijaus Mgr’o 

1 Ratti rašytų, kurio minti* ši 
buvo: “ob evi landa inaiora ma
la.” VyskuiM* Karosas yra ra
ginamas apleisti Beinu* ir per- 
sikruustyti į anų dcinarkaciji- 
nė* linijos pusę. Visi teisingi 
ir protingi priparudinėjimai 
(deiiw>n*trai'iic*) nieko aegel- 
Injo. ne* *iailių 10 d. J. E. vv- 
skupas 1<ido*aj4gavu per kuni
gų Gadeuskį, vyskupu Jalbrz}- 
kow*ki*o kajM'lioUų, antrų laiš
kų, kuriuo J. E. Nuncijus pri
rodinėjo J. E. vyakuimi Karo 
aui< reiknlą buliliai aplošti |*y- 
skupa testinę. E

Čionai, Punske, ankštame 
vietinės kleltunijos kanųsdyje 
prisiglaudęs kenčia ir meldžia 
už tiesos triumfų 700,(W kata
likų ganytojas, pareigų pildyti 
uejirileidžiamas.

lyrikų kareiviai ir čionai Į>a- 
s i rodą karts-nuo-karto ant jo 
užsipuolu ir vėla rodo deinar- 
kacijos linijų.

Lietuvių-gi tauta su sunkia 
širdžia neišleidžia iš akių ken
tėjimų savo “Mercier’o”...

*’ Didžiausiai gerbiamas tėve- 
«»• e t ♦ • • 4 1? 4? —ii: i/anur yru utvju* muui Ku
kama valanda likviduoti šitam 
skaudžiam'ir supainiotam inci
dentui : Dali i jo* šalys, draug su 
Lenkija, tariasi apie sraūvie- 
nijimus (allcanze). Jeigu I-eu- 
kija jmdnrytų Seinų vyskupui 
jo teisių “reatitutio in integ- 
ruiu,” tasai jos gražus pasiel
gimą* (žerta*) butų geras 
ženklas laimingoms tarylmiu* 
tarp dviejų katalikių kaiuivaių, 
t. y. Lietuvos ir 1/enkijns.

Jojo šventenybės Šventasai 
žodelis padarytų, žinoma, gei
džiamos. nusveriančios intek- 
mes, jeigu J ūsų Emmeucija ne
atsisaką tumei jį išgauti.

Bučiuodamas su laimi didžia 
pngurlui bvemų Purpurų, pasi
lieku Jūsų Gerbiamosios Emi
nencijos nuolankiausi* tanias.

Kan. Jurgis Narjauskas, 
. Uotu vos utstovas.”

Vž vertimų žodis į žodį alsą 
ko At^lovvbės sekretorių*

P. Mačiulis.

neužtariame. tik norime trupu
tį kitaip juos naikinti, o ne taip' 
kaip laiškų rašytojui pataria.

Norint panaikinti keuksniin- 
gus valinius reikia ištirti kų jie 
mėgsta laliiuusiai ir ten priren
gti jiems pražūtį. Tai tas ge
riausia* vabalų išnaikinimo bū
dau. Rytų EurojMis pietuose 
pirm keleto metų buvo privisę 
tiek kenksmingų vuimių, kad 
jie nuėsdavo visus javu- mm 
laukų. Mokslininkai pastebėjo, 
kad ie \ abatui mėgdavo vie«- 
no* rųšies skystimų. Tat is- 

1 nuuuintieji patarė, o ūkininkai 
šitaip jmdurė: pripildavo lo
vius to skystimo ir padėdavo 
iaukuo.-v. Vųlialui *H*irinkda- 
vo iš visur. Ūkininkui juos su- 
senui u vo į maišus ir sudegin
davo.

Mes neturime deginti mivo 
tanios išgamų, nei jų mušti, liet 
turime žinoti, knd jie* mėgsta 
gnuti valdžios ir trokšta savo 
tųiausdtmus įbrukti žmonėms. 
Mums užtenka tiktai Imli atsar
giais rinkimuose: rinkimuose 
nekuonict neduoti imiso žmo
gui, kuris nesirūpino tautos 
reikalais, nepritarti jo suma
nymams. neskaityti jo jinkrai- 
po> laikraščių nei knygų. Kaip 
valiniai stimpa iš bado, taip 
iuų» išgamos veikiai išnyktų, 
jvi tik iuųš tsumi-s parari etų 
čia minėtųjų priemonę.

r
* 

f

mirti

Sako, jis tas savo metines 
sukakauves paminėjo gražiais 
pasižadėjimais. Sako, negana 
kad Stnius yra pasižymėjęs fi
lantropas. ln*t sukaktuvių ]mi 
minėjimo metu išreiškęs norą 
mirti tikru vargdieniu.

Straus sakęs;
“Garbingus daiktas

vargdieniu; mirti turtingu — 
žmogui |Miniekinima*.

“Kriminali* nusižengimą* 
rn'p;iM<ialinti turtais su tais, 
katrie yra liūdini ir reikalingi 
pašclpo*.

“Nėra pn>-it»‘nl.'ininio bllt 
turtingu. Maistas ir namai, 
darbas ir žaismė* — yra skir
tu lygiai turtingiems ir varg
dieniams.'*

Kiek tai gružių norų tuose 
mi I i jonier ia n* paša k viliuose.

liet tni tik vieni norui da- 
lintie* savo turtais mi varg
dieniais. Ir ti** norai visuomet 
palik* la* reikšmės, visti tušti, 
jei jie nebus patvinti

Apie durims reikia 
Išjoti.

Juk kitai* laikais 
gražesnius norus
niiuu* išreikšdavo perniai mi
ręs buvęs “plieno karidius.” 
Jis prie kiekvienos tinkamos 

taippat tvirtindavo, jog 
mirti turtingu yrn didis pra
sižengimas. Sakė, jis norįs 
mirti lšturtis.

PaUekmėje jo tie pasiketini- 
mni pasirodė tušti. Ne* gyva? 
Imdama* valdė milijonus. Ir 
mirė kaipo didžiausias mifijn. 
nierius. \

darkais, 
daug a-

k u r-kas 
ir juisiketi- Igiikrušėini dailiai aprašo 

milijonierių jm>ike!iniinti-, ka
trie tolimi tikriems darlnuns.

O teeinu* jei tie turčiai sa
vo tiuaa nnrtket iltinius nors iš- 
dalie* paremtų liurlini.*-, kiek 
iai minimai paliktų laimė* 
žmonijai. Visos eilės žmonių 
gmtknrėių su pagurini minėtų 
jų vardus.

Dėjo, taip nėra. Tml ir uėru 
jokio reikalo gundai skelbti 
tuo> gražiuosius' jų noru*.

!
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Hari Micb. Liet. Uk. Sus. 
Dr jul

Pranešimo negalime dėti 
laikrasLiu dvi tu, knd nepara- 
ri'tv nei koks kunigas, nei Mo
kiu tikėjimo laikys mišias. Ib
io rašydami pranešimų nvpa- 
tlėjotė nei suvo vardu, pavar
dės ir adreso.

Ąžuolo Sakai, North Sidėje. 
Ihsbune kito musų korespon
dento aukščiau pu.MųMtK5

iJiid «

DR, J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 BL 

Sjunp. 4* OMvt
Hm. IM W. O Avenae 

Telefoną* Cicero IMI
Ofise Cicero 4» 

KALBAMU UVTVVVUUU

■■
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KODĖL MOKĖTI RANDAS?
Jei Tamsta randavo j i namų, tai 

mukėdanm* randa* nupirk! namų 
kitam. .

b’iurifiirifttf tau sow<|.

Alai keletas bargvnu: q
Mariui* 2 au*šių umna* su ba- 

Mtnculu, du fialai |»u šeši* kiuu- 
bariua ♦2,500.00

2 aukštų labai gražu* murini* 
namus *u vanutnia 40 pėdų platu* 
lota*. Augsią* bmementa* ♦ū.000.- 
00.

Gražioj vietoj murini* 3 nagšlų 
narna* su murintu namų užpalue 
1*1*. 4 yaui—»a fiaitaiięst •»* 41 Ae*ee.• aaeer • 4*«*UM * gr.** V aoaaeaa
bariu*. Abu namu už ♦ 7,501)00.

fciUc nūnai turi būti parduoti 
greitai.

Me» turime daug namu ant par
davimu. . , " -

A. PETRĄ TIS A 00

'•-sga^.'Ed .ra- .t 
f a -t ' 1
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Musų Darbuote.
•. —1—

New Yorko apylinkių Fcde 
racijos Tarybos narių ir 
darbuotojų konferenci-

Federacijoti Tarybas narių 
ir darbuotojų, gyvenančių 
New Yorko npielinkėsM*, kon
ferencijų 8 vai. vakari*, gegu
žio 5 dienų, š. bl, “Garso“ 
Redakcijoje, Brooklyn, N. Y.. 
atidarė Jonas Karosas, Fede
racijos Tarybos sekretorius, 

. paaiškindamas, kad konferen
cijos tikriu bus sudaryti A- 
merikoje lietuvių katalikų pa
stovų kulturinį ir politinį cen
trų. Tokio centro uždaviniai: 
sutraukti į krūvų veiklesnius 

. Įielplių klllllllkų <<ll l*uul*<ju*-, 
kurie stengsim įritančius musų 
visuomenėje svariiesnius poli
tikos ir kultūros klausinius 
apsvarstyti savaitinėse konfe
rencijose ir padalytus tuo rei
kalu ■ nutarimus paskelbti 
spaudoje Amerikos lietuvių vi
suomenės žiniai. Federacijos 
ir Federacijos Tarybos sekre
to rija t ui persikėlus į Brookly-' 
nų. lietuvių katalikų veikimo 
centras priseina sudaryti iš 

’ Federacijos Tarybos narių ir 
darbuotojų gyvenančių New* 
Yorko apielinkėse, nes jie daž
niau galės susirinkti ir nuo
sekliau išgvildenti paties gy
venimo 
mus. Konferencijų nutarimai 
nebus galutinu nuosprendžiu, 
kurio turėtų laikytis Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenė, 
bet apdirbta -medžiaga, kuria 
naudosis kaip pati visuomenė, 
taip ir musų viršiausius įstai- 
gy*> A. L. R. K. Federacija ir 
Federacijos Taryba.

Konferencijon susirinku
siems sutikus su Federacijom 
Tarybos aekretori^ujnAurody- 
tu konferencijos tikslu, išrink
ta konferencijos pirmininkas 
Antanas Stnknys iš Bloom- 
field, N. J., sekretoriumi Jo
nas Kurosas ir užregistruota 
atsilankusius konferancijon 
darbuotojus, kurių surašąs čia 
telpa: K J. Krušinskas, Kun. 
M Pankus, L. Simutis, J. B. 
Valiūnas, Jonas Kau-osas, P. 
Molis. A. Valentiejus, Dr. J. 
J. Bielskis, Ant. Staknis. St. 
Daunoras. B. Vaškevitiutė, M. 
Milukas, J. Banys, P. Montvi
la. j

*L

IV

L Lietuvos Steigiamasis 
Seimas.

a) Musų atsinešimas prie 
Lietuvos Steigiamojo Seimo.

b) Seimui pasveikinimas ir 
Įnešimai.

LIETUVIAI AMERIKOJE.
Am.......... ■ ..

PHILADELPHIA, PA.

■£
Po to kuli, Cėsnni tiųm įteikta 
dovanėlė—auksinė dėžutė, ku
rion indeda Av. SakramentųIšleistuvių vakarienė.

Balandžio 28 d. priaugamųjų 
vyčių kuopa įrengi* išleistuvių 
vakarėlį savo dvasi. ■ Vadovui, 
gerb. kun. Oėsnai, kuris aplei
džia Philadelphijų ir važiuoja 
į Mobanoy City, Pa.

Vakaras arba vakarienė bu
vo šv. Kazimieru mokyklos 
svetuinrj<’ kuri buvo išpuošta 
Amerikotįntr Lietuvos vėliavo
mis, u etilai padabinti balto
mis gėlėmis. Kun. C’ėsnoti kėdė 
buvo imdabinta baliais šilkais 
išreiškimui pagarltos. Suėjus 

gKVi-rianiti svetameii, nu! scenos 
išėjo būrys vaikų: mergaitės 
Imi tuose rūbuose, o berniukai 
tamsiuose ir kiekvienas ranko
je laikė jk» baltų rožę.

I’o to buvo pakviesti kunigai, 
luėjus kunigams svetainėn, vi
si sustojo ir rankų plojimu ]ui 
sveikino. Paskui vyčių choras 
uždainavo jiagarbos dainelę. 
Po dainos buvo grotas maršas 
ir prasidėjo budinimas svečių 
prie stalo.

Visiems susėdus prie stalo, 
vakaro vedėja trumpais žo
džiais pareiškė, kokiam tikslui 
surengta ta vakarienė.

Po to jauna mergaitė, K. Au- 
gaičiutė, laikydama rankoje 
baltų rožę, jausmingai padėkle 
mavo atsisveikinimo eiles. Po 
dekleinucijos, grojant maišų, 
berniukai iš vienos pusės, o 
mergaitės iš kitos ėjo prie kun. 
Cėsims ir kiekvienas prie balto 
šilko segė baltas rožes, tarda
mi : “Sudiev, Tėveli!” Perėjos 
visiems vaikučiams, kun. Cės- 
nus kėdė buvo kaip vienas ro
žių krūmas.

Sugrįžę į savo vietas vaiku
čiai, vadovaujant vnrgoninkui 
Dulkei, padainavo “ Atsii-vciki 
nimo liūdesys.“ Po tos dainos 
viena mergaitė baltuose rūbuo
se, persimetu* per pečius 
lJetuvos vėliavos spalvos rūbų 
jausmingai padainavo “Liet, 
brangi, įuano tėvynė.“ Paskui 
vaidiniu gružus, taiu vakarui 
pritaikintas, veikalas “Kauki- 
lūs Hv. Sakramento.“ Pertrau
kose a tai sveiki ui mo eiles nuo L. 
taudonuju Kryžiaus rėmėjų 

deklemavo p-lė V. Stravinska;- 
tė. Kitas eiles deklemavo A. 
Barauskas, pirmininkas pri

augamųjų vyčių kuopos. ]*ro- 
granui užlifeigta vyčių ir Lietu
vos himnais.

Po to gerb. kirbomis, kun. ,1. 
J. Kuulnkis atkalbėjo maldų ir 
prasi<b*jo vakarienė, Įnikę ku
rios pasakyta eilė kalbų. Pir
miausia kalbi'’jo kun. J. J. Kau- 
lakis, trumjMii nupiešdamas 
kun. uėsnoa nuojieiiius. Taq> 
kitko pasakė, knd gnila yra ne
tekti kun. C'ėsuos. liet, sako tu- 
yni ne tmisų galėję. Kunigus 
—tai kareiviu. Kur augštesniF 
liepia, ten jia turi eiti be pasi- 
pricainiujo.

Pnskui kalliėjo kun. I g. Va- 
hoičiunae.taip gi išreikšdamas, 
kad ir jam gaila skirties su 
kun. Cėsim, su kuriuo meilėj ir 
sutikime gj veno j r jo kiu reikė 
prakilnius darbus.

Po jo kulbėjo jl A. Lžem<*e- 
kis. P. J. Pranckunas, K. Dri- 
ža. J. Pušku. .1. Alekna. J. Juš
ka, J. NavidiUb, Dr. l’elruikiv 
nė, p-lė O. l’nguraitė, K, Mik- 
las.

»-♦ —i- I...II.3:.. i...„

Cėsim. Jia dėkojo jauniem* vy
čiams už surengimų vakarėlio 
ir visiems parapijonama už už
uojautų. Linkėjo geriausių jm 
sėkmių darbuose klebonui J. J. 
Kaulakiui. kun. VaLaučiunui ir 
visiems uarapijanams. ir ragi- 
lueikjr. bvi sutikime gyvr2tf.

i

non indodti nv. ruiKnuiH'ntŲ 
'kada eina pas ligonį. Ji įteikta

i o
ir

V.

1. Lietavos Valstybės kon-. 
stitueija. T

a) Kun. Dr. A. Msliauskio
Lietuvos konstitucijos projek
tas. \

b) Laikinasis Lietuvos sta
tutas.

Iš dienolvarkio punktų pa
imta svarstymui Šioje konfe- 
rvririūno nnio F<»d«*mriio« rei- 
MiUUa, taviuvus KlltuATUlMSkus 
pakraipos rėmimų ir Lietuvos 
Steigisuuųjį Seimų; Lietuvos 
Ypatybės konstitucijos ap- 
svarstymų atidėta kitai konfe
rencijai. ,

Nutarta;
L Federacijos Tarybos na

rių ir darbuotojų, gyvenančių 
New Yorko apielinkėse konfe- 
renęijaa laikyti kas savaitę 
panedėliais. Konferencijai vie
tų suras Brooklyne gyvenanti 
Federacijos Tarybos nariai.

2. Konferencijose dalyvauja 
su sprendžiamuoju balsu Fe
deracijos Tarybos nariai ir 

teikiamus rvikahivi-- Nev Yorko npiėlinkės lietu- j

Dienotvarkė.
Pri m ta Federacijos Tarybos 

sekretoriaus pagamintų * kon
ferencijai “eknn»’ię dienotvar
kę:

L
L Konfereucijoi* atidarymias,
2. Regtatracija,
3. Konferencijos tiksl&s.

. 4. Federa<ijo» Tarybos na
rių ir darbuotojų teisės darant 
nuturduus kun forencijose.

5. Savaitinių konferencijų 
darbuotojų sųatatns.

n.
L A. L. R. K. Federacija ir 

N<-w Yorko upivhnkių lietu
viai katalikai:

a) Centralinių organizacijų 
kuopų, pušelpinių draugijų ir 
kliubų kvietimą* pruidėli prie 
Federacijos.

b) Steigimas kolonijose Fe
deracijos skyrių.

v) Neiv Yorko npivlitikių lie- 
tavių katalikiškų draugijų, 
kuopų ir kliubų valdybų kon- 
fcrcncija.

III
L Lietuvos krikščioniškos 

akcijtAs rėmimas (politikos, 
kultūros ir tabdurybėa dar
bas). 3 ;
-a) Tastes Ftmdfis ir A. Lu

R. K. .ainiu Rrmcjų Draugija. i«b*-^ių t*ok<fc darbų.

i viai katalikai um buoiejai, ku 
, riuos į konferencijas kviečia 
; Federacijos Tarybos sekreto- 
, rius, prisilaikydamas pirmoje 

konferencijoje dalyvavusių 
darbuotojų nurodymų.

3. A. L. R. K. Federacijos 
tikslų ir obaL-ių paskleidimu* 
raugti New Yorko apicliakėae 
p rak ulbas, aiškinti Federaci
jos svarbų draugijų susirinki
muose ir prie kiekvienos pro
gos nurodinėti iietuviaiu* ka 
tulikams naudų iš prigulėjimo 
prie Federacijos. Federacijos 
sekretorius utaikroips į drau
gijas, nepriklausančias prie 
Federacijos laiškais, raginda
mas jas vienytu prie Kedeni 
cijo< smarkesnei ir nuosekles
nei lietuvių katalikų politinei 
ir kultūrinei ūkei jai čia Ame
rikoje ir Lietuvoje.

4. Federacijos Tarybos na
riai ir darbuotojai stengsis 
New Yorko apielinkių lietu
viškose kolonijom* sudaryti Fe
deracijos skyritu. Kuomet Fe- 
deraeijos skyrių įsisteigs ga
nėtinas* skaičius, tuomet suor- 
ganizuoti New Yorko ir Nev 
Jersey valatijų Federacijos ap
skritį, kuris puj*ekiiiingai gu
lė*; veikti apielinkėa lietuvių 
katalikų tarpe.

5. Federacijos Tarvlsis sek
retorius sekančiai konferenci
jai, kuri įvyks gegužio 17 die
nų Brooklym-, iuteiks suiulk- 
incuibkai apdirbtų pienų šioje 
konferencijoje uustatytam Fe- 
deraeijus reiknlų darbui. |si- 
steiguaių Federacijos skyrių 
veikimo palaikymui konferen
cijos. pagamins jiems medžia
gos Kvamtyinaiiis ir darbui. 
Federacijos skyriams siunti
nėti iš Federacijos Tarybos 
raštinės bent UM*ni*sinius biule- 
tinus. t f
Federacijos Tūry bos narių 'ir 
darbuotojų, gyvenančių Nor 
Yorko apielinkėse pirmoji 
konferoncija išnešė* sekančias 
reaol i arijas. •

buvo nuo priaugamųjų vyčių 
kuo|ios, Darbininkų Sųj. kuo
pos, nuo vakarinės mokyklos ir 
dar keletu asmenų, kurie pri
sidėjo prit* nupirkimo tos tlo- 
vanos.

I*. Vyčių u kuojia taip-gi su
teikė dovaay.

Nors neilgai musų parapijo
je buvo knu. I’. Čėsnu, bot gra
žių ir neužmirštančių atmintį 
paliko visiems parapijonams. 
Per triniųjų laikų daug prakil
nių dariu; nuveikė. Mandagiu 

i jAi.-iciįįuun, gnuiuib puuiok- 
slniK daugelį žmonių patraukė 
prie Dievo ir atvedė ant tiesos 
kelio. Jis yrn tikras Kristaus 
vynynn darbininkas, švelnaus 
budo, geros širdies žmogus. Vi
siems ir visumiiH malonų veidų 
rodydavo, kiekvienam prielan
kų žodelį tardavo. Ar prakal
bas jmsakyti ar kokį dailių nu
veikti nereikė<iav<» jo ilgai pra
šyti. Visiems jmitarnaudavo. 
Jis suorganizavo priaugamųjų 
vyčių kuopų. Imvo jų dvasios 
vadovu, mokino žaidimų, skic- 
pino į jaunas jų širdeles meilę 
Dievo ir tėvynės. Mokino juos 
nepamiršti savo prigimtos kai- 
Įjos, knd užaug*.- butų geri kata
likai ir tikri Lietuvos piliečiai. 
Žodžiu sakant, kun. 1'. Cėsim 
yra žmogus, kuris su pasišven
timu, nenuilstančia energija 
lietuvių tarpe veikia.

Lž tat ir uesleliėtina, knd di
deliai nuliūdo parapijonys, iš
girdę, kad kun. Cėsim apleidžia 
Pliitadclpliijų. o įvažiuoja į 
M/dianojų. Pliilacklphieeiai, 
Bv. Kazimiero parapiJonys, lin
ki kum Cėsnuj ir naujoj koloni
joj taippaf darbuotiem, o ma- 
liauojiečiai turi džiaugtis su
laukę tokio dvasius vadovo.

V. Š.

I

Atsiimkite Liet. L. Paskolos Bonus j
Panedėlyj, Gegužės-May 17, 1920 į

McKINLEY PARK SVETAINĖJ, Prie 39tos Ir So. VVestern Avė.
Ditlžiauhia ir Vienatine progn visiems Brighton Purlio Suinuiit ir (’leaiing, III. 5 

kitiems npiclinkes lietuviiuns išgirsti įdomiausias prakalbas kokių dar Brigli- -
ton|jarkiečiai ir upielinkes lietuviai nėra girdėję. Kalta'-s vienas iš geriausių kai- 
hėtoju. Gerb. KUN. J. ŽILIUS.

Bliu dar ir kiti kiilbčtojiai. Taip pat dalyvaus ir vietinis parapijos choras po >: 
vadovystė p. Žilinus. Nurinticjo galės nusipirkti Lietuvos Imisvės Bolius u pilku- b 
sieję gaus savo bonus nes Liet. Misijos Iždininkas gerb. Kun. J. Žilius atneš juos 
su savim. I’irkusicji* neužmirškite atsi nešti su savim k<»r' '•« knrius pivotv pirk- ii 
darni Bonus. Visus Kviečia Stoties Komitetas.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■m ».■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■:

J. Krukauskas $2.W
I’o l dol.: JI. Papiiuiskas1 J. 

Birulis, A. Bičiulis. E. GriŠiu- 
tė, A. Boguriukė, K. Dongvec- 
kis. S. Basienė. A. Sanvbivienė. 
I* Kotač, t' Rirtcnv, B tinta 
litis, 1'. Hermiui, P. Aleksan
dravičius, T. Sanmiiavičins, *1. 
Pavlauskis, J. S. Kavlmiskas, 
M. Skliutas, .1. Pečiukas, .1. 
Kavaliauskas, A. Mušiieskis.’V. 
Lesis. ,1. Zenevickis, K. Smo- 
čiukas. J. Paplauskas B. I Ai
stis. A. .kiška. J. Lukšus, .1. Žu
kauskas. J. Dūda, J. Pečiukas.

Smulkių $27.25.
Viso suaukota $62.25.

Lietuvos Sūnūs.

Drnlrnlnnnl 
11 aAaiuuN 

L. Paskolos Bonij ReikaleI
f

RENGIA

REIKALAUJA.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Dėl fabriko darbo. Pastų v u> 

durbaa.
Link Beit Co.

39-th & Stevart.

1CMKAIJXG1 VYJUU lll JIUTUIV.
1X1 lannvauM ir tvariau* fabriko 

darbo. Prityruua* nerrlkollncM- Moa 
jim įmonkinuuif. Gf-ra proga pakilt- 
luul.

Thi- J<>mi>Ii Klk-lui l'oni|*anj 
SU a CMUfonUa Are.

REIKALINGOS.

dvi 
Pri-

PITTSBURGH, PA.

Balandžio 29 d., š. m.. Penu 
avė. lietuvių <lalyj buvo prakal
bos, kuriose kalla'-jo Lietuvos 
Misijos narys, majoras P. 2a- 
deiikis ir Dr. J. Bielskis.

Atidarant šį vakarų, p. J. 
Grajauskus ir ponia F. Vincla- 
rienė, pritariant visai publikai, 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus.

Po to vakaro pinu. K. Pikš- 
ris ]maiškiiio tikslų ir perstatė 
kalbėti Dr. J. Bielski, kuris pa- 
liasakojo apie Lietuvos mini- 
merijos tvarki}, kų ji per du 
metu nuveikė Lietuvos valsty- 
iiėH naudai ir ko šiandie tėvynė 
Lietuva reikalauju nuo musų, 
ae ♦ • •• • »•

Moteris ir .Mergaites 
lengvam; fabriko darbo, 
tyrimas nereikalingas Šviesus, 
švarus kambarys. Kilta kava 
pietums. Tinkami kambariai 
paikiuj ir gražioj vietoj, 
s išaukite.

Jewel Tea Co.

At-

3922 So. Winchestcr Avė.

4

Vyrai — l'ltbtl fabrike. Ataltau- 
klto gatavi | darbų.

< Itarte* Knmaurr A <'ut»|*M>,
K. JJ. Corai-r E*-urbi ir l'uliun Htn*. i

1
Mergultr. — I'crilu/vU u laikymu* 

'uckinr luimbarij. .
MeTorai. II,Or Puri 0913 

14iwrt, I'Icmmt. 
2*13’ laike i‘ark Ate.

B ręst Litovsk. — Amerikos 
Raudonasis Kryžius sulaiko vi
sos Bosijo* pabėgėlius, kurie 
keliauja iš Rusijos. Visi cgro- 
ininuojami prieš įleidimų į. 

Noiaunlutnas

i lietuvių uiiK-tiatei-ių.
Pertraukoje buvo ]mrdnvinė- 

jarui L. L Paskolos bonai. Nors 
šioj Piltsburgto dalyj gyvena 
Npi«> <MM» lietuvių, tįs iau į pra
kalbau atsilankė apie i»orų šim
tų. Vienok L K Paskolos lamų 
parduota už 6000 d»»|.

Pasinsl". knd si kolonija su
mušė rekonių visų didesnių 
Pittahurglio kolonijų. Valio 
Penu avė. lietuviai!

Km* gyva.* tėvynei. keno-Šir- 
dis plaka Lietuvos meili*, <lap 
han už nvpritfanHomų Lietu
vi)! \’i*i»aMt<*nkinkiiii šešiais 
luketaiičiKi.-, is-t |M*nkis syk įiu 
šešis tūkstančius išpirkini L. L. 
Paskolos Isuių.

Eadeiki*. Jis kali s-jo apie Lie
tuvos kariuoRMnp, apie išviji
mų iš Lietuvos bolševikų ir Imt- 
usmtiiiinkų ir apie Uetuvou 
nepriklnusi'iiiybę.

Po prakalta* buvo renkamos 
aukos L. L. Sargų Sųjmigai. 
Sckactirj: aukojo:

Valiuta Ari pnalunun)*te«. 11 vai ) 
dlt.oų |>UM dieno* HubaUllllIa. go
ru inukcalla 1‘avtovua Jiarbaa A talka u 
kita:

NmU*> IJnl>ruld«-r, iki.
3’13 sbctricld Ivenur.

PAIEŠKO
1’aleAltnu auvo d*«J* ■ Tirtra ir bro

lio Jono l*etk<| |u»*> nčtr; U Kauno 
md, ix» Taurage* M|wkru'lo Aitui*-, pu
ru p fllu kutino. UiMėtuu kad K,- 
ren* ir dirba mainu** maldiiu .lai
tui ūkti tantalu ar ba» npl. Juo* tino
te tnridJlŲ pruarltl man o buulu la
imi d<klnr*>a

k. pktkis
3UOH n. U Nl. lldduto. IIL

Falrkluiu aavo tvogort Kaudmlora du 
palo paeina l* Kauno Kady boa. lln- 
nrlnlų ApakriCbi. l.i Ii U parapljoa. 
Gailiu Kaimo, Pirmiau rjveno įta
ria*. TVlar.. dabar ueliaaii kur gy- 
ratui. I’aaliualytl relkai.n*a dėl labai 
■varblų reikalų

*<*>. *l,a*Ąantete»A
713 W. IMb jna><r Cl^KMo. IU.

akt i’.utDAviMo.
I kuli* burių niekinta D. Ui u u au 

i'ntirnunlų Imuenirnty. modernlMraa. 
Sukuti daualau kaip *4 akro, ra
liui. auriMl Cariors*. randasi arti 
Arrbor Avė. karų llaljoa. turi būti 
parduota erettol nei piningai velka- 
iuui

Ma»i«-
IMI* W. 1* Mrnrt

North Sides Kolonija
Utarninke, Gegužio 18, 1920 

6V. MYKOLO PARAPIJOS SVET. ' 
1644 Wabansia Avė.

Pradžia 8:00 vai. vakare

Atvažiuos L. Misija 
Kalbės Kun. J. žilius ir kiti

GERBLAMIEJI!
Knm rupi Tėvynėj- griūte ii liuu-tbė. lui uGi lanku 

ant šių prakalbų. Išgirsite daug kų nauju ir žingvidaus 
apie dabartinį Lietuvos stovį.

Prie to. atvež L. Misijų Puskolus įmaus. Kuskaillta- 
giaiuriai atsilankykite.

Kviečia Rengėjai.

Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Šliubo Dienos

vl<-no« l» 1>hm-miIųJų ir • nlmlutlmi) iuK«auayra 
pitt-niUK- dlciiy. TimItI ix-vl<-naa tKjri tan'-tl ly dk-uŲ aiminlnaMl 
kiti nor* (įtiki*.

.Mv» Uihb ilMljkr iuvMuIouic frabu* ĮuuilIoJu-,

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

Tokiu kalus juo« parduiMlamr. ka* Inta iK-inailau IV rpt, o luu Uk 
£ *l*i«a. tai turi pri*>lv>ti be. virtau* įtrraitinllmui.
£ Aut IHmiavuui-* |>ai<-ik-4u iMvikita tlui Sakramculo Oinnavuuėa 
s iMuovja.

Ik- lu aut |Nt«<-lk*lv apat'doa yra m-pau-dUitl tani tikri radllal Ir 
= palikta tuW-io* rieto., kur Kalima u£ra*>U tania*, pavardė, vieta ir 
X laika*. Kclkalaudarnl kreipki!*-.:

“DRAUGAS“ PUBL. CO.
f 1800 W. 46th Str. , Chicago, IIL

MIMUMMUUUIimUUIHnUHIlIlIUUUlUUUIIIIIIIIIliUIIIIIIIIUIlItHlinilUlim
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hAUJAKNYGA

UŽmogus ir Gyvuolys”
I*nraw-: Kun. I*r. IUič»a 

lM»l»tu Katalikų Spaudo* l*rau«ij<i* IcAoml* 
trum|M> turiur*

I V. M(4<n»
V. Znu^u* Ulei u i*ui>-tk-la*
VI. S». Italla* ir Muk. api<- kmogg.

Kivkvivnaa punkto* yra nuoarkhal iŠ prildenta* Ir 
tyla*.

NcraMuiiv pu orini y. nca pate turiny* rodo Jo* 
Vertu kitJivMMUun J«l*rtl.

“DRAUGAS” PUBL1SHING CO.
1800 W. 46-lh Street, Chicago, UL

taui
I. ZiMugau* Kilnu-
II. Žmonių VcUlf-* 
t II. lluila

aikicl Mc>*

didelę vert*. 
IUUMA 30c.

i

i 
t

l'araldiiudo !iut«<n>- Ir Urocernr. 
Minia labai > ra Bara! IMlrbia. lie
tuvių i*pm> varnoj vietoj, kaa nupirk* 
ta vietų bu» labai d<*klttfaa. I*rleta»- 
IX ixrdavinio aavtnlnkaa M»MuoJa 
Lietuvon. Atplaukite craltti laiku.

Jow-t.li MrumAS
Tri. Hiimh<4dt -iSM
IMS Wab*j>4a A»r.

1------- 1 __ l .1.
Siūū.ūū ūAuš.

Kaa prano* kur u»aao inoten. Ma
rijona l*lau*k.i«m> (po trrala Baru n*, 
kurtė) Ir J valkai: Mikutie IT m«m. 
Jonuk** 1C m.. Ir l**ete 13 *a. Jau 
13 tuntų kaip Jie prnaltalino nuo ma- . 
n«a. Kaa liauta apl* jum pranekkllv 
uiun ari* jie pati* teisu! uialfaiukiu

AS paeinu O Trakų ap*k.. liūtei-1 
tuonių įnik. J >a bart lala adrmua:

M įtek,- JH*Mak«.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
^aujl ir araly* uualk. vaikai*!- 

j K*ldu* au todllula dėl piano:
I. ‘-Fa- darMj <r>« im-rack-*“* du- 

I via*- Kulną ... t.
S. “K.u anl »H» Svk-t*,*' Milo j®*'.
3. •‘l.lrluva liraMi” *ol<> • kO*-.
4. "Ku- uuntiuja man iinlHę" du*-

I tu* Kuliu-  ............. :*e.
I 11,laukam hiuo* reikalu*, karta

reikia Mvati ir plautus per Nuori <>r« 
f tūli ariu rcrlalranlaiu UlUu. (SaM- 
j PV nialyokltel. lH**d* ju vaidui

i. X. Zl.MUll*.
| 3li te. H<a« te. Įvhcuanteali **a.

FASJUKII lUlMIUUi 
ITLUOMJL 

UTKJU.

I
I
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< DRAUGAS Pirmadienis, gegužės 17 1920

CHICAGOJE. Į Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJĮI

KATAUKEKOS ŠVENTES GERT 6 CENTŲ TTKETAI.

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

Antradienis, gegužės 18 d., 
šv. Venancjus.

KAS KALTAS UŽ PIKTA- 
RYBES CHICAGOJE?

AR RENGIESI Į SIMF0NT 
JOS KONCERTĄ?

b**-

Tame klausime surandomos j- 
vairios priežastys.

Anų dienų lliimiltono kliubo 
susirinkime knllM*jo teisėja* 
GemmilI.Kalliėjo api*- liesijilati 
nnnčias piktadarylies Cliicago- 
je. Nurodė piktų darbų prie- 

Tt.-t nonumni" priemo
nių.

Nurodė j nevykusia kalinių 
jmniliaviiiiu sistemų. Tų siste
ma pneinn nuo netinkamų įs
tatymų. Nes pnrolitmti kaliniai 
išnaujo ima.-i savo piktų dar
bų.

Kaltino jis pačias darbinin
kų unijas, katros yrn priešin
gos vaikinams ligi 17 metų 
dirbti savitai kokį nors darbų 
arbn juigiilėti unijosna.

Neprilcidžiami unijų prie 
darbo tokie priaugliai nelanko 
mokyklų, liet valkiojasi gaivai 
temis ir išmoksta piktndarinn- 
ti. | 'T-

šiandie tokiems prianglinnis 
prie piktų darbų mokyklos yra 
bili.jardinės. kokiu jiristeiirta 
buvusių saliunų vietose.

Kalti ir teismai, katrie Ik* 
jokio susikrimtimo paliuosuoju 
prasižengusius jauniklius, ka
triems tinkamiausia vieta bu
tų kalėjimas.

Teisėjas apie tai vi-a pasa
kojo, kas virtiems yra žinoma. 
Tad gaila, kad aiškiai nenu
rodė priemonių, kaip tų visa 
pataisyti. Vienomis . bausmė
mis ir kalėjimui# negalima 
sumažinti skaitlian. piktada
rių arba juos panaikinti.

RŪPINAMASI NUŽUDYTO 
POLICMONO ŠEIMYNA.

žuvęs anądien nuo plėšiko 
rankos pilicmomis Nutarta 
jialiko moterį su p*nkiais vai
kais. Vyrinusins vaikas yra 
šešerių metų.

Policmonuujnnt čia negali
ma nieko pasidėti juodųjni 
valandai. Tad moteris palike 
su vaikais Is* jokio užlaiky
mo.

Angliškoji spauda pran -’n, 
kad tai nelaimingai motriei 
pragyventi ded.imo- aukos. Su 
viena dienn jnu buvo paauk* 
ta $1,200 tau f* ndan.

POLI CM ONA 8 PAŠOVĖ 
STREIKININKĄ.

Anų vakarų streikuojantis 
t**siorano ju.t; Hinutojns J Ii-ii. 
:y Petcrso.i. 23 AVr>t Grand 

ku plvtr bSiogė Shermrn * 
viešbučio langnn ir pradėjo 
bėgti.

Tai visa juinuitė netoli sto
vintis jiolictnomiH Doiid.

šitas šovė keturis kartus į 
bėgantį. PcterMm pašautas 
sudribo. Paimtas ligoninėn. 
Vargiai pagysiu*.

|

Advokatas George F. Lust, 
6018 So. Peorin gat. turi 100 
tikėtų jmi G centus važinėti vir
šutiniais Chicagos geležinke
liai'.

Jis tuos tikėtus pirko, kuo-
1 me’ kompanija nuo žmonių 
už važinėjimų ėmė po 6 cen
tus.

Paskui už važinėjimų mo
kestis padidinta ligi R centų. 
Advokato tikėtai pasirodė geri 
tik su kiekvienu primokant 2 
centu.

Tikėtų .-aviniukas tuo nepa
sitenkino. Jis norėjo važinėti 
geležinkeliais -u tai- tikėtais 
l*e jokio priinokėjiuio.

Reikalas atsidūrė teisman. 
Dabar teisinas pri|iaž,ino. kad 
kituomet niipirktn- |*o Cm*, ti
kėtus kompanija turi priimti 
lie jokio primokėjimo.

Jnu nepilna savaitė 
liko iki busimam Simfonijos 
koncertui. Ar gnvni jau bilietų 
j jį? Koncertas įvyks gegužės 
23 dienų, 1920 m.

šv. Jurgio parapijos Akadc 
nujos Rėmėjų Dr-jos narės 
gražini rengiasi priimti svo
rius: jierkn gėles, pnlinns sce
nos papuošimui. Jos netik nori 
lonrertan publikos sutraukti, 
ict ir prof. Roman Girvin’ų, su 

jo muzikantais, gražiai priim
ti ir jiarodyti, knd lietuviai ne
tik myli muzikų, tat gerbia ir 
•raugina branginiinius žino-

PASTA ORU TARPE CHI 
CAGOS IR OMAHA.

Tarpe Chicagos ir Omahos. 
Nehrnskn, įvestas nuolatinis 
paštas vežiojimas oru. Bus ve
žama pnšta kasdien išėmus se
kmadienius ir šeštadienius.

!’• Chicagos lakūnas skris 
kas rytmeti> apie 6:00.(hnnlio- 
jc bus prieš 12:00. Apie 1:00 
su Omahos paštn tas pat lak li
ną.- skris atgal Chiragon. Čia 
jis atvyks apie f>:00 vakaro.

Ir taip kasdien.

SIO.OOO PER METUS VAI
KĄ UŽLAIKYTI.

Savam laiko mirė turtingas 
Vale universiteto profesorius 
\Vlieeler. Jis paėjo iš Chica- 
gbs. Buvo jtersiskyręs su savo 
moterimi. Su ana paliko dvy
likos metų jųdviejų vaikas.

Miręs Wh<*e!cr išimtinai to 
vaiko auklėjimui paliko $400,. 
000. Pinigai padėti vienoj Chi
cagos- luinkoj. Bunka išpradžių 
vaiko auklėjimo reikalams kaN 
mėnuo iŠ to palikimo diiodn- 
vo jm) $150. Šiandie kils mė
nuo dumia po $350.

Bet vaiko motina, kuri jau 
ištekėjusi, tuo nepasitenkina. I 
Sako, vaiko auklėjimui kas 
metai būtinai reikalinga $10,- 
ooo.

Tuo tik.-hi ji jmt teismų mė
gina priversti bankų mokėti 
jai kas metai po $l0,O(X), vie
toji* dabar per metus moka
mų $4.200.

Girdėjau dar kų nors naujo 
apie jiapililynių šio ir taip pui
kaus programo, būtent, knd 
mažytė, bet talentuota jip. Kini 
duktytė Sylvia taij)-gi daly
vaus tame vakare. Ji atliks 
puikų šokį. Verta pamatyti, 
nes jos mokytojai žada jai pui 
kią ateitį.Ji ym dideliais gabu 
mnis Dievo ajKlovanotn.

“Smilčių laikrodį” roziso- 
riuos gabioji Vienuolyno sce
nos direktorė, Sesuo Marija 
Skolastika: tn jmti. kuri taip 
puikini jiastntė “Vnknrienbu- 
tį.“ Toji Sesuo—tai musų, lie
tuvių, Griffith’as, ji ir iš ne- 
daaugusių mergaičių moka pa
daryt i tukins artistes, kurios 
žavi nevien jMiprnstus žmonos, 
«M*t net ir scenos žinoms.

Girdėjome vienų praktikų 
prof. R. Girvino orkestras. Mu
zika—it miškas ošia. Tik šiur
pas jjcr kimų eina, ir graudu ir 
linksma darosi, tiesiog sičių 
žavi. Sunku jos įsjmdžius aj>- 
rnšyti, reikia j>ačinin išgirsti, 
atjausti ir gėrėtis.

Bilietai greitai “nyksta.” 
Gaukite juos iškalno, kol gan- 1 
naši. Nemalonu butų 2-rojo 
skyriaus A. R. D. narėms,'jei- 1 
gu reiktų žmonėms prie svetai
nės durų atsakinėti—“bilietų 1 
neh ra.” Pirkite bilietus—ne- 1 
sigailėsite atsilankę į šį pirmų : 
Simfonijos koncertų.

Reporteris.

dėtų su aukomis prie šelpimo 
įjotu vos.

Antru ntvčjn kalbėjo apie 
Lietuvos politinę padėtį ir jos 
santikius su kaino onie.

Aukų lame vakare surinktu 
$126.05.

Aukojo:
Kun. .1. Cužnu-kn- $20.00. 
Kun. lg. Albavičius $13.00. 
Po 5 dol.: M. Lukoševičienė, 

J. Kemeikia, A. Pikelienė.
Po 2 dol.: P. Bitinicnė, V. 

Mičienė, V. Petrošius, M. Že
maitukė, V. Žutautas (iš E. 
Chicago, Ind.), A. Pocius, M. 
Jdtužis, J. Centaris.

I‘o 1 dol.: O. Pocienė, V. Pet
rošius, J. Gamnlnnekas, J. Vii- 
ki< kns, S. Petrulis. J. Hilcika, 
V. F. Andrulis, A. Liovukas, J. 
Lipnias, S. Petrulis, P. Kuz- 
mauckas, V’. Buknuskis, J. Sli-

* t oris. .T Mnonok"''. V T in'rov' 
čia, P. .Striekm, J. Kudirka, S. 
Kalkauskaitė, E. Jatužis, A. 
Bacionė, A. Martinkienė, M. Zi- 
zas, P. Baksinckas. J. 61n]m- 
nas, J. Vasaitis, A. K uit etas, 
P. Jucevičius, V. Žilevičius, P. 
Jaunelis, J. Jovaišas, A. Vin- 
slovas, A. Molis. J. Blankus, 
Dr. Juška. J. Jakubonis, P. 
Mockus, S. Jakubauskas, E. 
BagdunaitĄ B. Lieliugis, 
Šniukšta, A. Vaišnnris,

u.
J. 
A. 

Stnlginskas, M. Bnudonaitė, P. 
šeninitė. V. Jotlelis, P. Kujirio- 
nis, M. Kuplioms, K. Gaižutis. 

Gerb. aukotojui, jei tame su
rašė butų klaidų, jirašau pra
nešti Tautos Fondo raštinin
kui, o klaidos bns jmtaisvtos.

F. M. Kuprionis, 
'P. F. 31 sk. rašt, 

1928 Canaljiort avė.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AŠTUONIOLIKIEČLAMS.

IR VĖL PRASIDEDA RIN 
KIMAS PRISIEKUSIŲ 

TEISĖJŲ.

šiandie teisėjo Hebei kam
baryj (rūmo) nt naujinamas 
rinkimas prisiekusiųjų teisėjų 
klausyti bylos 24 sorijldistų. 
kaltinamų už suokalbiavimų 
pri<*š šalies vyrinusyltę.

Praeitų savaitę per kelias 
diena* rinkta teisėjai ir- jmi- 
rinkta vos tik du tinkami.

Pasakojama, jog teisėjų 
parinkiniui prisieisiu. j inšn i. k t i 
keli tūkstančiai piliečių.

šiomis dienomis Chicagon 
atvažiavo Liet. Misijos narys 
ir gegužės 17 d. Dievo Apveiz
dos pirnpijos svetainėje sakys 
prukalbų.Apart kun. žilio, bus 
ir kitas iš Misijos kalbėtojas.

Visi aštuoniolikiočiai kvie
čiami skaitlingai susirinkti. 
Tose prakalbose bus Įiardavi- 
n ė jam i Lietuvos Laisvės pask. 
honai.

Kurie yra pirmiau pirkę liū
nų ir pilnni už juos įmokėję,tie 
gaus jnu tanus, kuriuos atsi- 
vež su savim kun. Žilius, tik
tai kiekvienas turi atsinešti 
kvitas, gautas nuo pardavinė
tojo, ir. jei turi, gautas iš Mi
sijos atvirutes. Kurie pirks 
čia |Mit svetainėje, tie taip-gi 
gaus bonų.

J. Grišius.

NAUJAS PLIENO DIRBTU
VĖSE STREIKAS.

Pittsburgh, Pa., geg. 16.— 
Čia jMtgnuta žinių, jog visoj 
šalyj plieno dirbtuvėse ren- 
rvtuvnnu «lorKvrvvetVn•*•«*•*« *«»***»**«^ 
streikas. Streiko j m kėlimas 
atidedamas ligi rugpjūčio.

iniiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimtiuiimummn 
BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.”

'r UIllllimillHllIllIl

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Gegutės 6 d. atvyko Chica
gon senai laukiamas svetys, 
gerb. kun. dž. Mironas ir tų pa
tį vakarų sakė prakallių. kurias 
surengė Tautos Fondo 31 ak 
Žmonių priėjo pilna svetainė.

l’irniu atvėju gerh. kalbėto
jas kalbėjo apie Lietuvos ūkę 
ir gyvenimų mieste. Ilgai ir 
nuosekliai kalbėjo apie tnos da
lykus. Bnigdamas kalbų prisi
minė, kad susi rinkusieji prisi-

IS NORTH SIDE.
e*

Gegnžt’s 8 d.. 1920 m., kalbė
jo čia gerb. kun. dž. V. Miro
nas. Žmonių j prakalbas susi
rinko ganu daug.

Pirmiausia Tautos Fondo 
skyriaus pirmininkas pasakė 
įžanginę kalbelę ir perstatė 
gerb. kalbėtpjų. z

Kun. V. Miroiym kalbėjo ke
letu valandų ir niekam nepa
bodo klausyti. Daug indomių 
žinių papasakojo iš tėvynės.

Buvo renkamos aukos.
Didžiausių aukų davė O. ir 
V. Kavaliauskai, t y. $53.00.

Po 10 dol.: A. Kumšlytis.
Po 5 dol.: J. Gerd/.iunas. A. 

Augailis, A. l’eiikauskas, kun. 
i I’r. Meškauskus.
» Po 2 dol.: J. repai lis, J. Pet

raitis. A. Bnčys, B. Kavaliaiis-
> kas, A. Rugienio, 1J. Trečiokas, 
1 J. Kaitilius, Pr. Kišonas ir Pr.

J. Paliulis.
J. Žyliais $1.50.
Po 1 dol.: A. -Mureikn, P. Mi- 

ronis,'P. Mureika, A. Sutkus, 
A. Sluoksnaitis, J. I*ebežins- 
kas, K. Vaškunaa, J. Merkelis, 
M. AndriiškevičitML J. Slunks- 
naitis, J. Karašauskns, P. 
Alekna, P. Piuirikimis, [T. Va 
lankicnč, O. T'reeiokicnė, M. 
Kregždienė, J. Sinkevičius, A. 
įgeidžius, M. Kačiutė, A. Dide
snis, A. Baškys, K. Balčiūnas, 
P. Stainys, J. Guzikauskas, J. 
JnšauskiK, V. Dapkcvirius, J. 
Janusas, O. Kavaliauskienė, A. 
Gerdžiunas, Z. Petrulis, J. 
Daugirda, J. Valaitis, J. Vai- 
nauskis, J. Sriuba*, J. Bardau- 
skas, J. Ursi imas, V. Mereckis, 
O. Maciukonienė, V. Mačiuko- 
nis, J. Brunza. M. Brunzienė, 
M. Lisauskas, O. Martiknnis,
K. Repšis. Pr. Vaškai tas, K. 
Šerpetis. A. Lapinskas, X Pa- 
žarėčkas, J. Prekaitia, M. Stan
kus, S. Džikas, L. Jnugėla, J. 
Martišius, A. Martišius, M. 
Mnksvitienė. M. Martinkus, P. 
Birgilas, J. Dižgalvis. M. Priš- 
mantas, P. Valaiėiutė ir M. Ki
šonas.

Northsidirčiai vėl aukomis

sukirto kitas- kolonijas, 
siems aukotojams ačiū.

Pranas J. Paliulis, 
T, F. 43 sk. rnšt

Vi-
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SVARBUS PRANEŠIMAS 
BRIOHTON PARKO IR

APYLINKĖS LIE
TUVIAMS.

Atsiimkite L. L. P. bonus.

Parodėlių vakaro, gegužės 17 
d., 1920 m., musų kolonijon at
silankys svečias, kuris dar ne
kurtu nebuvo. Tai-gi, datar 
vienatinė proga lininis pasiro
dyti svečiui, irSyisuomonei, 
kiek yra mus kolonijoj lietuvių 
ir ar visi mos esamo, tikri lais
vos Lietuvos piliečiai.

Tuo svečiu yra kun. Žilius, 
Lietuvos Misijos ižzL prrinu- 
siu& kiulielujUA iš Autojoj na
rių. Kns girdėjo jo knllių. tas 
patvirtins tų pasakymų ir ne
praleis progos. Jis papasakos 
daug naujų žinių iš Lietuvos.

Bus ir kiti Misijos nariai ir 
kalbėtojai. Prakalbos bus fu 
pa marginimais.

Taipgi bus <tnlinami. U L. 
P. tanai pirkusienis ir kurie 
pirks.

Prųdžia 7 vai. vakare. Vaka
ras bus McKinley purk svet 
(prie 39-tos ir Šo. AVestcni 
avė).

Visus kviečia
Komitetas

IŠ T0WN OF LAKE.

A. L. R. K. Federacijos 7 sk. 
gegužės 10 d. laikė mėnesinį 
susirinkimų. Atstovų iš draugi
jų susirinko skaitlingas būrelis 
ir rimtai svarstyta skyrio rei
kalai.

Vienų dalykų pntėmijau. kad 
labai mažai vyrų draugijų pri
klauso prio Federacijos akyrio. 
Moterų draugijos ima viršų. 
Vyrai, nepasiduokite! Tokioms 
prakilnioms vyrų draugijoms 
nepriklausyti prie Federacijos 
skyrių yrn negarbė.

Dntig įlenksiu, ues žinau 
vyrų draugijas. .los sekančiuo
se savo susi rinkimuose pasvnr- 
stys ir nieko.nelaukdamos nu
tars prie Federacijos, skvrio j 
priklausyti ir išrinks atstovus. ’ 
Metinė mokėsiis no kaž kokia— 
tiktai vienas dolieris. Nenu- 
bi<*dnėsj dėl jo.

Federacijos skyrių susirinki
mai būva laikomi kas pirmų 
paindėlį ki<*kvicno mėnesio. Iš 
tų susirinkimų sugrįžę delega
tai į draugijas praneš apie visų 
Federacijos darbuotę.

Tat vyrų draugijos, nepa
mirškit padaryti nutarimų pri
klausyti prie Federacijos ir iš
rinkti atstovus. Kitaip, mote- 

8 • • • • • •
Aiumnė.

ATSIIMKITE LAIŠKUS.

J “Draugo” administracijų 
atėjo laiškai iš Lietuvos adre
suoti šiems asmenims;.

Feliksui Zemauskui—laiškas 
iš Tverų miestelio.

F. Toki k i ui—iš ftvėčinot.
Antanui Poškai—ii Taura- 

K1*®- .
Juozui Sliuvinakui—iš Vir

balio.
Antanui Zabclai.
Marijai Sinurusevičirnri—ii 

Gudelių gminos. /

Tws.š

VARSAViNGSSTAHPS 
ISSUEH SV THE 

UNTTEO STATĖS 
« COVERNMENT
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“DRAUGIJA”
k * « «Gavome 4 •'Dnnigijoa” numerius po 2 num. vienoje knygoje 

Kaina viėnos knygos $1.00.
“Draugiją” imunini c Ir tutinu. Kns norite.' pnlite pas mna 
užsiprenumeruoti.

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime.

Dvasiškiai skiriamas mėnesinis laikraštis 

“GANYTOJAS” 
rcHlngiiojain*** prrlnto A. DAmbrnuskns. padedant kun. M. Vait
kui. Lnikrnštift didume 32 punl. Jis talpino otmijmnių iš pla- 
čioniao dvoniškųjų’ inotabi nritira. alrnipti* informuoti akait.vlo- 
jtut Apie božnytinį-rdigijinį gyvenimų opricriloi jutoaulj j ir y- 
pnė Lietuvoje, k<4o ir gvildens jvoirius p-ruosim musų dvasiš
ki jos gjvcnimo klausimu*. Laikraščio kaina: ' > ' .} 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 Šilingai

“ŽVAIGŽDE”
Eina sykį į mėnesį. Kaune.

šis laikraštis nkiriaranH.katalikų dvasiškiem* rcikalnnm aprū
pinti; Iš paduot n nurodysiu, kaa bu* jame rašoma matyti, kad • 1 t .... . S * $ t • . T>
dakloriUM kun. M. \ uuku*. v .
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 Šilingu

Visus galite užsiprenumeruoti “DRAUGE“.
Kas norite tiesiog mi tų Inikmšritj Adtniniirtrnrija nusinešti tai 

trvartoja šį adresų; ♦ ,

KAUNAS. DIDI VILNIAUS G. N. 34 UTHUANIA.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
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NAUJA ĮDOMI KNYGA!

‘‘Mano Patyrimai” Didžiojoj Karėj i 
19184919 j

Paraše 
Kun. J. F. Jonaitis 

Kapelionas

Kaina 25 Centai
Joje telpa daug gražių ir įvairių aprašymų npie viso

kiu* karė* laiku alsuiikimue, kukius jud.vtė pais auto
rius. dalyvaudamas toje karėje,

Galima jų gaut

“DRAUGO“ KNYGYNE
1800 W. 46 Str. - Chicago, Illinoią.
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Teltphone: T*rd« 4491

Tvrln patyrimą 
moterių lira**: ru- 
penttDpU prtll ti
riu llgonp Ir kūdi
ki Ulk* ilgo*.

e*
yss

Z

DR. S. NAIKUS

X

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė nuo pn** |>o num.

4729 8. Ashland Avenue
Kur šydo lira* vyrų moterių Ir 

valkų.

Vnlandoa nuo 14 iki 13 IBryt*; nuo 
3 Iki 5 po platų: nuo 7 IU BrlO 
vakare Nedėliotai* lt iki 1.

Trlrfona* Drrsrl 3AAO

--------.....................................~-| Į

I

tlETCVMi
UiDTTOJ.U IR CllIHlIlf.Ui 

Oflaaa tr Orvastm* 
S3&B So. HnlalM Str.

Ant Viriau* InluTMd štate Ilank 
Vnlandoa nuo Įtiki 13. ryt*! nuo 
S Uit 4 po pietų: nuo 7 Iki # rak. 

Nadėliouita nuo 10 iki 3.
Tara. 1M4

S. D. LACHAWICZ 
drabor-la. p*tnrn*e)it. UJO. iav*w ke i>i«iau*iK. Hotkale al-

*«*uxtl o n.aan 4*rM buM:. alcuMloll 
2314 W. 23 PL Chicago, UI.

m. om*i naa.

«■■■■■■■■■■■■■■■
! V. W. RIITrAl!«*5

SERGĖKITE SAVO AKIS.
9
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ADVOKATAS 
OtbM OidiulrMy}:

South La Baile Btreet
Ksnibaria AS4

Td. Ocntral OH

■

■
■
■ 
I
IVakarais, 812 W. 33 St.

TrL Vania <MI

29

Stnelono. gerai pritaikinu akintai 
Ima* paira (v Ib! oi n dc! Jura *kių 
Kuomet tų kanu nuo raivo* akas- 
dilimo, kuomet raidė* liejasi | kr u 
e«. luoLirt .kaltai ar *tuv* ar te
kat UU tuomet yni traklaa. kad 
r alkia Jum* akinių. Maso JB metų 
oaljrrimaa prlduoa Jura* **rt*u«H 
pataraartm* ul yrtrtnam* kala* 
net taip Beatai net Iki 4I.44.

JOHN SMETANA

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Ucramtruui cutrlkiMn** dykai. 

Kampa* IS-toa gatvta.
i-iSo. IuIm* tiri l'lau'o aptlrko*.

Kambarį. 14. U, lt, IT tr U 
T/anyktle | mano peraA*.

Valaodra: nuo t va), itryta Iki • 
vai. vakar*. I’asedėllata. Saredo- 
mia ir r*tnyrin*rt*

—-y-.—.-»-W

«•
r\ a ar o. • • • 
UT. M.OUipDlCKl 

3107 So. Morgua otreet
CB1CAOO, UAJMOf*

▼al*ad<« — I Iki 11 U ryte. 
* po nu B NodHto
tol* ano I IM t vai vakar*.

k

■


	1920-05-17-DRAUGAS-0001
	1920-05-17-DRAUGAS-0002
	1920-05-17-DRAUGAS-0003
	1920-05-17-DRAUGAS-0004

