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Carranza Niekur Nesurandamas
Paimtas gTobi^abenama,
sostinėn
CARRANZA PRAŽUVO
. KALNUOSE.

Pramatoma taika Meksikoje.

Washington,
geg: 18. —
Matyt, mėgins pasiekti kokį Kuomet iš politikinio Meksikos
sūkurio pasitraukė gen. Gonzanors uostą.
les, čia aiškiai suprantama,
Vera Cruz. geg. 18 — Ca kad revoliucionierių vadai no
rranza niekur nesurandamas. ri Meksikai taikos ir gerovės.
Paskui jį į kalnus pasileido sti
Reiškia, vadai del šalies ge
prios revoliueijonierių spėkos. rovės ima kiti kitiems nusileis
Bet ligšiol nesurandami nei ti,, kad tik kuoveikiaus patvar
pėd sakiai.
kyti nutoriotą šalį.
Gen. Medina iš čia iškeliavo
Iš Meksikos sostinės eia gau
Inter-Oeeanie geležinkeliu. J o
ta plačiu informacijų apie visą
kelionės tikslas — sulaikyti
padėtį toj šalyj ir apie visus re
Carranzą, jei tasai iš kalnu
voliueijonierių žygius.
mėgintu ineiti Vera Crua vaiGegužės 24 dieną susirenka
stijon.
Čia nuomoniaujama, kad Ca sušauktas Meksikos kongresas,
provizijonalį
rranza niekur kitur negalės pa kuris" paskirs
bėgti, kaip tik ineiti šiton vals prezidentą.
Tą dieną bus surengtos so
tijom
Iš nelaisvės stovyklos pabėgo stinėje didelės manifestacijos,
andai suimtas Carranzos žen kuriose, sakoma, dalyvaus de
šimtys tūkstančių žmonių.
tas, gen. Candido Aguilar.
Matyt, ir jis nudūmė i kal
J vyks ir* kariuomenės paronus, norėdamas susijungti su davimas.
savo uošviu.
Revoliueijonierių valdžia pa-

•>

TURKIJA TURI BŪTI LAIS
VA ARBA NEIKOKIA.
Taip sako nacijonalistų vadas
Kernai.
Angora. geg. 1 (suvėlinta).—
Platus Anatolijos apskričiai
šiandie neturi su Konstantino
poliu nei politikinių, ekonomi
niu arba karės sąryšių. Turkai
nacijonalistai neturi nieko ben
dra su sultano vvriausvbe. Jie
įsteigė sau pVovizijonalę vy
riausybę, kuri kontroliuoja vi
są Anatoliją.
Konst itucijonalistai tvirtina,
jog jų vyriausybė veiks taip
ilgai, kaip ilgai pačiam Konstantinopolyj nebus įkurtas ministerių-kabinetas, tikrai at
stovaująs Kalifatą ir išduodąs
reikalingus įsakymus be jokios
anglų kontrolės.
Ką nacijonalistaį atlikę.

Naeijonalistai sakosi jie ga
li prirodyti pasauliui, jog tur
kai be svetimos pagelbos gnli
valdvties.
Visoj Anatolijoj įvesta svai
galų probibieija. Turkai gy
ventojai labai apsunkinti viso
kiais darbais.
Bet jie tas sunkenybes vejka
be jokio murmėjimo. Nes ži
no, kad jų pasišventimas būti
nai reikalingas tėvynę ginti
nuo neprašytų svečių.
Kur nepa>isuksi, visur pa— ">
. • — ,-*-*•- 4fi4k»nnavn^Tieą Meksikos drp* matoma ir net atmueiama ko
Grobis gabenamas sostinėn. lomatinį korpusą, kad j penkio
kie tai nenorntaliai laikai.
EI Paso. &eg. .18. — Revo lika dienų jis pripažintų naują
Ką nactjoimlistai yra ligšiol
valdžią,
atsisakydamas
seno
liueijonierių agentams čia pra
atlikę ir ką mano jie atlikti,
nešta patvirtinančiu žinių apie sios.
, geriausia apie tą nupasakoja
paėmimą dvidešimts keturių
pats jų vyriausias vadus, MuPabėgo į Suv. Valstijas.
Carranzos traukiniu su didele
stapba Kernai paša.
kiekyl>e pinigu ir visokių daik
San Francisco, Gal., geg. 18.
Įsteigė ceneurą.
tų su valdiškais dokumentais, f Suv. Valstijas pabėgo ŽenmKovo 10 mes patyrėme, pa
kokius jis buvo pasiėmęs susą- t i m , s C a l i ) - o r n i o s p i e t m i o a p s .
sakojo Kernai, kad talkininkai
vimi, apleizdamas sostinę.
kriėio gubernatorius, gen. Ma- okupavo Konstantinopolį.
Dabar tas visas grobis gabe nuel Mezta.
Tuomet mes nuginklavome
namas atgal Meksikos sostinėn.
Apie tą čia gavo žinių Mek anglų spėkas Eski Shekia ir
Tarpe kaikurių valstijų išsikos revoliueijonierių agentas Afiun, paskui Karą ir ilisare.
naujo pradėtas susisiekimas
Teodoro Freeieres.
Mes sunaikinome geležinke
geležinkeliais.
Sakoma, gubernatorius Mez lių tiltus, kad neleisti talkinin
Sostinėn sutraukiama žymus
skaitlius revoliueijonierių ka ta su savimi pasiėmęs ir $20,- kams atlikti ekspedicijos iš
Konstantinopolio prieš Ciliciją.
000 iš valstijos fondo.
riuomenės.
Mes įsakėme, kad nebūtų
PRANCŪZIJOJE BALSĄVI- Į balsuoja už save, moterį ir už priimamos telegramos iŠ Kons
tantinopolio. Mes uždraudėme
vaikus.
MO TEISES TURĖS IR
Katroj šeimynoj nėra tėvo visoms bankoms siųsti pinigus
VAIKAI.
(šiandie Prancūzijoje yra'daug arba kokias nors brangenybes
i Konstantinopolį.
Tuo tikslu parlamentan pa tokių šeimynų), tuomet motina
balsuoja iiž save ir už savo j Mes įsteipėme cenzūrą, taipduota Dilius.
pat ėmėm kontroliuoti žmonių
vaikus.
persikeldinimą iš vienų vietų \y
Specijaliai nurodymai pa
Paryžius, geg. 18. — Prankitas.
elizijos parlamentas šiandie daryti balsuoti našlaičiams ir
Paėmėm talkininkų oficierus.
atnaujino savo sesiją. Tai*pe neteisotiems vaikams..
Už areštavimą turkų Konskitų indomybių- parlamentui
To sumanvmo autorius vra
tantinopolyj atkerštan mes su
paduota sumanymas (bilius) Henry Dungage, atstovas iš
areštavome talkininkų olieięrufkimu metu leisti balsuoti Orge. Jis sako, kuomet daugybe vvru ir moterų dar ir vai- vė vyrų ir tėvų žuvo karėje, rus, kokius suradom savo ri
bose.
kams.
būtinai reikalinga pripažinti
Su graikais ir armėnais, ka
Sumanymas paremtas prin balsavimo teises moterims ir trie gyvena Turkijoje, pildo icipu, kad Prancūzijoje kiek vaikams, kad jie nebūtų atskir statymus ir nesimaišo į turkų
vienas pilietis ar pilietė, ar •ti nuo naudojimosi pilietybės nacijonalį veikimą, mes apsiei
jis butų senas, ar jaunas, tu teisėmis.
name taip, kaip su kitų šalių
ri turėti balsavimo teises ir
pavaldiniais.
savo balsais prisidėti prie rin BOLŠEVIKAI ŠAUKIASI
Kuomet Ferid paša ėmė ben
PAGĖLBOS.
/
kimų.
drauti' su anglais, naeijonalis
tai pertraukė visokius oficijaŽymi dalis atstovi} sutinka
Londanas, geg. 18. — Bolše
lius susisiekimus su Kouslansu tuo sumanymu.
vikai iš Maskvos kibirkštiniu
tingpoliu.
*
Sulig sumanymo, vaikai pa telegrafu praneša, kad pašėluVienys tautą.
duoda savo balsus per tėvą sieji mūšiai seka lenkų fronte.
"Mano personale nuomonė",
arba motiną. Šeimyna, saky
Bolševikai nusiskundžia len
sime, susidedanti iš tėvo, mo kų užpuolimais prieš Rusiją. sakė Kernai, " y r a tokia, kad
tinos ir keturių vaikų turi tu Atsiliepia į viso pasaulio pro- mes turime vienyti turkų tau
rėti 6 balsus. Rinkimų dieno letarijatą, kad lenkams nebū tą. Gal bus galima kokį laiką
je tėvas eina balsavimo vieton tų pristatomi ginklai ir amu valdyti salį su neteisotais ly
ir tenai paduoda 6 balsus, ty. nicija.
deriais. Bet tas nepasiliks ant

S.^VALSTIJŲ PILIETIS
MASKVOS KALĖJIME.

UŽPULTAS IR PAŠAUTAS
DARBININKŲ VADAS.

Dedamos pasjteoagos jį paliuosuoti,

Jau perdaug to Chicagai.

Washington, geg. 19. — Mas
kvos kalėjime ilgas laikas lai
komas Suv. Valstijų pilietis,
Nenopbon B. Kalamatiano iš
Chicagos.
Kalėjime jam esant jo svei
kata taip pablogėjusi, kad jis
kuo ve i kiaus turėtų but paliuosuotas. Nes kitaip jam grūmo
ja pavojus.
Kalamatian yra baigę s Cbicagos universitetą. Pirmiau
jis tarnavo ' amerikoniškam
konsuliate Maskvoje, k*aipo ko
m ė m j inis patarėjas.
Bolševikai jįį užtarė šnipu ir,
suėmę, uždaiį> kalėj i man. Ar
ti pusantrų metų jis vaitoja
kalėjime.
Valstybėj departamentas pa
skelbė, jog jis senai darbuojąsis tą pilietį paliuosuoti. Bet
vis be pasekmių. Tomis dieno
mis jo paliuosavimo klausime
ėmė veikti Lady Marling, an
glų nelaisvių šelpimo komiteto
pirmininkė Rusijoje.
Apie tai pranešta iš ameri
koniškos pasiuntinystės Copenbagene.
BOLŠEVIKAI PUOLASI
PRIEŠ KIJEVĄ.
Londonas, -feeg. 19. — Iš
Maskvos bolševikai praneša,
kad jų kariuomenė Kijevo šo
ne pradėjo puolimą prieš»len
kus. Matyt, nori atsiimti Kįj^vą.
visuomet. Provizijonalė vvriausybė tegu veiks tik ligi pa
liuosavimo sultano iš po sveti
mos intekmės. Kuomet tas bus
atlikta, tuomet pasibaigs provjzijonalės vyriausybės veiki
mas.
"Nacijonalis susirinkimas te
gu bus administratyvis ir legislatyyis kūnas. 5>

Vakar vakare užpultas ir pa
vojingai pašautas John Kikulski, stoekvardu darbo tarvbos JAPONIJA PAREMIA BU ne kokiais karės tikslais, bet
pirmininkas ir darbininkų or FERINĘ VALSTIJĄ* SIBE kad įvesti kraštan tvarką, pas
RIJOJE.
kui kurią seka taika.
ganizatorius.
Tomis dienomis japonai jau
Paimtas.ligoninėn. Suvaryta Sugrąžina rusams Vladivosto
ir darbais parodė savo gerus
jin dvi kulipkos. Sakoma, vie
ko — Nikolsko geležinkeli.
norus, nors tais norais, toli
na kulipka užkabinusi plauv"
Harbinas, Mancburija, geg. gražu, nepasitiki Siberijos gy
eras.
18. — Vyriausias japonų ka ventojai, ypač bolševikiniai
Pašautas Kikulski policijai
riuomenės vadas Siberijoje, sluogsniai.
nurodė savo priešininkus.
gen. Oi, kurs savo raštinę tu
'Sugrąžino jie rusams Vladi
Kikulski pirm kelių savai
ri Vladivostoke, gegužės 11 d. vostoko — Nikolsko geležin
čių smarkiai susikivirčijo su
paskelbė, jog Japonija prita kelį. Tą geležinkelį japonai
kitais darbininkų vadais Cbirianti sumanytai atskiriai ru išlaikė 35 dienas.
cagos Darbo Federacijos susi
sų volstijai Rytų Siberijoje.
rinkimuose. Nesutikimai paki
Bet gali ir vėl paimti.
Gk«L Oi sako, kad japonų
lo del pinigų.
Nors paminėtas geležinkelis
žygiai Siberijoje neturi nieko
Jei jo priešininkai neturėjo
bendra su užgrobimais arba šiandie jau pačių rusų kont
kitokių argumentų, kaip tik
savinimais teritorijų.
Japo roliuojamas, tečiaus japonai
užpulti su nužudymo tikslų,
nija veikia tik apsiginimo tik užima tokias pozicijas, kad
reiškia jie yra kalti.
slais. Nes nuo pakilusių nera kas momentas ir vėl gali pa
J a u perdaug tų galvažudy- mybių daug kenčia japonų re^*
imti savo rankosna geležinke
bių tarpo darbininkų vadų. kalai Manchurijoj ir Korėjoj.
lį, j^i jioms prireiktų tas pa
PRANCŪZAI APLEIDO
daryti.
Džiaugiasi japonai.
FRANKFORTĄ.
Nes rusai neturi kuo apsau
Japonų vadas pranešime sa
goti sugrąžintą
geležinkelį.
Sako, jie išlaikę savo žodį. ko, kad japonams esą linksma
nugirsti, jei Rytų Siberijos Dalis rusų armijos nuginkluo
Mayence, geg. 18.
Va gyventojai sugalvoję įsteigti ta. Kita dalis yra pasprudukar prancūzų kariuomenė ap nepriklausomą nuo Maskvos si į apylinkines kalvas.
leido okupuotus Vokietijos vaisei ją. Tokia valstija duos Vladivostoko—Nikolsko apsmiestus, kaip tai Frankfortą, daug naudos patiems gyven krityj rusai turi apie 10.000
»
veikiančios kariuomenės, kad
Dannstadtą ir kitus, paskelb tojams.
Ir todėl japonai velija, kad tuo tarpu japonų kareivių bus
ta čionai.
Prancūzų kariuomenės va tie žmonių troškimai kuovei daugiau 30,(WX).
Rusai sako, kas iš to, kad
das apie tą. faktą pranešė vo kiaus išsipildytų. Tuomet ja
kiečiams proklemaeija, kurioje ponai su mielu noru pasitrau japonai sugrąžina geležinke
sako. "Prancūzai išlaikė savo ktų iš okupuotų vietų ir nebū lius, jei įie atsisako apleisti
tų reikalo svetimoms šalims Valdivosroką ir kitus jų oku
&o4u"
Ta proklemaeija buvo išli maišyties į vidujinius Rytų puotus miestus.
Siberijos reikalus.
pinta visuose miestuose.
Rusai tvirtina, kad su tuo
sugrąžinimu geležinkelių ar
Sugrąžino geležinkelį.
ANGLIJOJ MAISTO KAINA
Pagaliaus gen. Oi pareiškia, tik-japonai netaiso jiems ko
PAKILO 146 NUOŠ.
kad japonai Siberijon i nėjo ki ų-nors naujų žabangų.
Londonas, gog, 19. — Ligi
gegužės 1 Anglijoje mhisto
kaina pakilo ligi 14(i nuoš., su
lyginus su prieškarine kaina.
Sakoma, kaina kilsianti dar
augščiau.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
'

Copynghfc

Japonai Pasiketinę Apleisti
Siberiją

ANGLIJA SIUNČIA KA
RIUOMENC AIRIJON.

KALBAMA APIE 30 MII.I
JARDŲ DOL. ATLYGINU

Nenori "amerikoniškos"
laisvės.

Atidėta konferencija mieste
Spa.

Cork, Airija, geg. 18.—Pra
eitą šeštadienį į vakarinį Cork
apskritį iš Anglijos prisiųsta
2,000 kariuomenės ir padalin
ta būriais po sodybas.
150 kareivių prisiųsta į Sbibbereen. Kareiviai užėmė ke
letą didesnių triobesių. Gi
miesto namuose įsteigė rašti
nę.
Tliomas Jolmson, veikiant vsis prekybos kongreso sekre
torius, darbininkų susirinkime
kalbėdamas pareiškė, jog Ai
rijos darbininkai neturi noro
įkurti tokią respubliką, kaip
kad Amerikos, kur visokia idėja apie personale laisvę nė
ra žinomg ir kur vyi*ai ir mo
terys baudžiami ilgiems ter
minams kalėjiman už pasaky
mus, jog Amerika nėra lais
vės šalis.

Paryžius, geg. 18. — Pran
cūzijos ir Anglijos ministerių
pirmininku turėjo konferenci
ją mieste Hytbe, Anglijoje.
Niekas negali pasakyti apie
konferencijos pasekmes. Tik *
yra žinoma, kad rengiama su
vokiečiais konferencija mies
te Spa atidėta ligi birž. 21 d.
Kitokiuose klausimuose spė
jimų yra visokiausių.
Pa v., tvirtinama, jog prem
jeru sutikusiu, kad Vokietija
išmokėtų atlyginimo 120 mi
lijardų #markių arba 30 mili
jardų amerikoniškų dolierių.
Sakoma, kad didesnėji tos
sumos dalis turi tekti Prancū
zijai, katra daugiausiai nu
kentėjusi karės metuv

STREIKUOJA 15,000 BARZ
DASKUČIŲ.

Des Moines, Ia., geg. 19C —
Henrv P. Davison iš Amer;

500 MILIJONŲ DOL. PA
ŠELPAI.

w

New York, geg. 18. — Vaark čia sustreikavo 15,000 bar
zdaskučių unistų reikalauda
mi didesnės užmokesties.
Jie reikalauja mažiausios
NEKU0MET TAIP NĖRA.
užmokesties—$30 savaitėje ir
Gerai numaniau, kad esu ką tokį pamiršęs. Juk ši vakarą komisijos. Šiandie jiems mo
išmokomos algos. Turiu tuoj aus eiti ir gauti kas man priguli. kama $25 ir komisija.

Raudonojo Kryžiaus reikalau
ja 500 milijonų dolierių fondo
pašelpai naujai atgimusioms
valstijoms Europoje, pradėjus
Baltijos jūrėmis ir baigus Adrijatikos jūrėmis.
PIRKITE KARfcS TAUPY
MO ŽENKLELIUS W.S.S.).

DRAUGAS
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nelalsuokit už storpilvius, jie
torius sakė, kad ir Vilnų Tres
Y5TB1
tlASTEP,
eina su ponais: paėifię seimą
L I E T U V I Ų K A T A L I K Ų D E E N R A O T 8 tas ir Medvilnės TĖestas abu
baudžiavą įves, jumis ars, kaip
du yra šunpelniai. J i s minėjo
Lietuvoje, mūsų tėvynėje pirmiau arę. — Ką jau bleviz- Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
pavyzdžių,kad kaikuriqs audė-'
M M k a s d i e n ą išskyrus nedėldienius,
jų kompanijos turėjo pelnoiOO
dinėja į banką jos vardu kai gražu. Pavasaris ankstybas. ^oji, mačiau baudžiavą, ilgai mo ir DesigBing Mokykla.
(Pabaiga)
PRENUMERATOS KAINA:
Žieminiai javai žaliuoja ir gyvenau, ir niekur kunigėliai
nuošimčių, jis įvardino vi«ną
po iždininkas-Treąsurer.
CHICAGOJ I R U Ž S I K N Y J B :
Musųa i s t e m a ir m o k y m o būdu jųi
22.
Visatinasai
Susirinkimas
Metams
•• $9.00 kompaniją, kuri savo šėrinin35. Iždo globėjai, katf pusė smarkiai, šuoliais skuba augš- žmonėmis nearė ir ponams ne t r u m p u laiku i š m o k s i u viso ama
P u s e i M e t ų X J J «••**.• » * J U > * * a o
a) leidžia naujus Sųjungai Įs
tyn, rodos, norėdami prisiek padėdavo mus skriaust. Bau to.
kams išdalino 300 nuošimčių
8UV. VALST.
metų,
peržiūri
iždininko
sąskai
Mes t u r i m e didžiausius ir geriautatus, arba, prireikus, maino
Metams
$6.00 drvidendos. Pirm poroms savai
ti
savo
gaivintojų,
skaisčiąją
sius
kirpimo, d e s i g n i n g ir
siuvimo
džiavos metu kunigai buvo
Pusei Metu
3.00
senuosius, b) patyirtina nau tų knygas ir iš iždo stovio iš
skyrius, k u r k i e k v i e u a s g a u n a geros
P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai čių daugelis vilnų ir mcJviinių
duoda apyskaitą Centrui bei saulelę. Pavasario pasėliai ne mųs vienatiniai užtarytojai. p r a k t i k o s b e s i m o k i n d a m a s .
jus
narius,
c)
išbraukia
negei
k a s skaitosi nuo užsiraaymo d i e n o s dirbtuvių apgarsino savo divi
nori atsilikti nuo žieminių. Cicilistai tai ars žmonėmis. Aš Visuose s i u v i m o skyriuose mašinos
ne n u o N a u j ų Metų. N o r i n t p e r m a i 
stinus, d) galutinai sprendžia Visatiniam Susirinkimui.
v a r o m o s e l e k t r o s jiega.
(pelnų padalinimus).
Laukų
išvaizda
duoda
daug
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir dendas
esu nuo Mariampolės ir ten K v i e č i a m e k i e k v i e n ą ateiti bile k<y
36. Centro Valdybos nariai
didžiuma balsų visus Sąjungos
s e n a s adresas. Pinigai geriausia s i ų  Kaikurios
laiku, dieną ir a r vakarais, pa
siekia 100 nuošim
džiaugsmo Lietuvos žmonėms. vienas cicilistas daktaras pas kiuo
sti išperkant krasoje ar exprese "Mosižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų.
reikalus; tik jos panaikinimo susirenka kas trys mėnesiai.
ney Order" arba įdedant pinigus 1 čių. Bubu brangumas paskuti
Patterna d a r o m o s s u l i g mieros, vi
37. Centro Valdybos susirin Ir pati Lietuva stovi pavasa kutinę skūrą lupo nuo biedno sokio
klausimas sprendžiamas yra
registruotą laišką.
stiliaus ir dydžio Iš bet kuriai
niais penkeriais metais pakilo
ryje.
Jos
vaikai
rūpinasi
ja.
žmogaus.
Nori
kumetis
parsis
m
a
d
ų
knygos.
kimas būva teisėtas, jei sueina
" D r a u g a s " Publishing Co. daug smarkiau negu kitų gyve % esančių balsų.
Jie netiktai žemelę aria, akėja vežt į Kvietiškį (verstas už
MASTER DESIGNING
23. Visatinis Susirinkimas bent keturi nariai.
1800 W. 46th St. Chicago, m . nimui reikalingų daigtų.. nors
ir sėja, bet apdirbinėja ir po Mar.) klausia ar turi 25 rub;
SCHOOL.
renka tris delegatus į Komisijų
38.
Centro
Valdybos
susirin
T e l e f o n a s McKinley 0114
audėjai darbininkai būvu taip
j . F. Rasnicka, Vedėjas
kasai ir Sųjungos knygoms kimuose sprendžia balsų di litiškus dirvonus. Į seimų, ku jei neturi, nei iš vietos nepasi
menkai apmokami tuo pačiu
riam dirvą rengė jau senai, judins. O jei toliau kur į kai 180 N. S T A T E S T R E E T , CHICAGO.
peržiūrėti.
džiuma,
pasidalinus-gi
balsams
K a m p a s L a k e St., ant 4 tų lubų
laiku ir dar pasitaikė* sumaži
jie stengėsi išrinkti geriausius mą, tai be šimto nei iš vietos.
2 4 Susirinkimų atidaro Cen- lygiaį ta pusė persveria, ku
nimo jiems.
iš savo tarpo grūdus, kad Sei O kunigėliai kad ir toliausia
tralis Prezidentas, o veda pir- rioje yra Prezidentas.
me atneštų puikius vaisius. pas ligonį dovanai važiuoja.—
Stebėtina, kad apie nerima
miniiikas tam sykiui delegatų
39. Centro. Valdyba mėnesiu Bet kiek visokių prietikių ko
vimus audimo dirbtuvėse taip
Jus netaip suprantat, įsikiša
pavadintas.
prieš naują metinį atstovų su lei tapo surasti parinktieji,
trečias, čia kunigas su lazda gi
maža girdėt i ir kad tie nerimą
25. Nutarimus surašinėja Se sivažiavimą išsiunčia kuopoms kolei ta politiška sėkla tapo na žmones nuo neprietelių.
Praktikuoja 28 metai
viniai taip mažai.
Ofisas
3 1 4 8 So. M o r g a n St.
kretorius taip-pat tam kartui apyskaitą iš* Sąjungos darbų ir pagaminta.
Žmonės pasirodo
suprantą, K e r t ė S2-ro St.,
Chicago, IU.
paduoda naujus sumanymus,
aprinktas.
SPECIJALISTAS
Sunkiau dirbti politikos dir kame tiesa. Pramanytais pa Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
kad
kuopos
galėtų
įuos
apsvar
26. Visi Sųjungos Susirinki
vonuose, kaip laukuose žemę. veikslais jųmesuklaidinsi.
n i š k ų ligų.
styti.
OFISO V A L A N D O S : N u o 10 ryto
mai prasideda ir baigiasi mal
Stoka teisingumo viskų truk
iki 3 po pietų, n u o 6 iki 8 valan
Karės laiku mažai atvažiuo da.
40. Centro Valdyba arba tam do. Štai ką rašo Kauno "Lais- PRAKALBOS PASKOLOS
ai.
da v a k a r e .
davo į Ameriką ir dėlto pap
N e d ė l i o m i s n u o 9 iki 2 po p i e t
tikra Komisija, apsvarsčiusi ve :
REIKALE.
'
VII
skyrius.
Valdyba
ir
jas
T e l e f o n a s Y a r d s 687
New Bedford'o audėjų strei rastai nebūdavo perdaug ne
katalikiško mokslo
šviesoje
priedermės.
1. Kauno mieste rinkiniai ne
kas turbūt yra tiktai pradžia mokančių amato darbininkų
stambesniuosius viešojo lietu
Prakalbos Bonų reikale bus
visai tvarkiai vedami. Rinki
galimų
pasamdyti,
kaip
tat
A)
Centralė
Valdyba.
daugelio ir didelių streikų vilvių gyvenini** Amerikoje reika
mų vietos ir rajonai sulig įs sekančiose kolonijose!
buvo
pritirta
senesniais
me
i
27.
Centralė
Sųjungos
Valdy
nų ir medvilnės (bovelnos) dir
lus ir nuotikius, iškilusius iš to
tatymą turi būti nurodomos 15 Gegužės
Dr. M. T. STRIKOL'IS
btuvėse Suvienytose Valstijo tais. Atkeliaujančių trukumą ba susideda iš šešių narių, vi- apsvarstymo sumanymus ir pa
19 d. Melrose Park, 111.
LIETUVIS
dienų
prieš
rinkimus
(§
49).
JI
renka stabas įteikia oficijaliams or
se. Audėjų Darbininkų Sąjun dabar sukelia daug sunkių satinojo susirinkimo
Gydytojas ir Chirurgas
20 d Chicago (Šv. Petro
Čia gi paskelbė tik balandžio
'»»
Ofisas: 1757 W . 47fh St.,
mų vieneriems metams, t. y. ganizacijų veikėjams.
ga (United Textile AVorkers) minčių daugeliui žmonių.
ir
Povilo
parap.
( 4 7 ir VVood pat.)
13 d. Sąrašai buvo padaryti
Nemokantieji amato darbi prezidento, vice-prezidento, se
reikalavo pakelti užmokestį 17
a l a n d o s : IT) ryto iki 2 po pietų,
, 23 d. Worcester, Mass ir V6:30
labai tendenciniai. Daug lietu
B.
Provincijų
Valdyba
.
iki 8:30 v a k a r e Nedėliomis
kretoriaus,
iždininko
ir
dviejų
ir pusę nuošimčio, kuomet ei ninkai galėdavo pelnyti tiek,
9 iki 12 rytais.
Elizabeth,
N.
J.
vių
nebuvo
įrašyta.
Pasitaisy
nančioji su ana lenktyn Sfr* kiek pakildavo
gyveninio iždo globėjų.
41. Kiekviena Sąjungos pro
Tel. B o u l e v a r d 160
„
o0d.
Bristol,
Conn,
Pittmo
metu
didžiuma
įsirašė.
Bet
R
e
s
.
2»14 W . 43rd Street.
bendrintų Audėjų Darbininkų brangumas kaikuriose darbo 28. Prezidentas sušaukia Visa vincija turi pilna, savyvaldų sa
Tel.
M c K i n l e y 263
ston, Pa. ir Eochester,
dabar rinkimų metu jie pasiro
t
i
na
jį
ir
Centro
Valdybos
na
organizacija
(Amalgamated f šakose. Kaikuriose pramonėse
vo ribose.
N. Y.
do neįtraukti vėl į sąrašus. K >
rių
Susirinkimus;
pirmininkau
42. Sąjungos provincijų Val
Tv-xtiles VVorkers) pareikala jie net pelnydavo viršaus, ne
dell Kokiu tikslu? (lirdėt Vy Birželio 1 d. Bridgeport, Conn.
ja
Centro
valdybos
susirinki
dyba
susideda
iš
trijų
renkamų
vo padidinti mokesti 50 nuošini gu pabrangimas išnešė. Iš to
riausioji
Komisija
žadanti
Lietuvos Misijos
čių ir darbų apriboti 44 valan pasirodė, kad darbo apmokes- muose ir su kitais Centro vieneriems metams asmenų: traukt sąrašų statytojus atsa
Informacijos Skyrius.
Dr. P. P. ZALLYS
domis savaitėje. United Tex- tis tose šakose pasidarė auk valdybos nariais sušaukia ne Pirmininko, Iždininko ir Sekre
komybėn;
Kai
kurios
Komisi
visatinuosius toriaus.
Lietuvis Dentistas
tile AVorkers (Audėjų Darbi štesnis negu buvęs tada, kada paprastuosius
L.
R.
KR.
R.
REIKALAIS
jos
ne
visai
sąžjningai
ieškojo
10467
So. Miehlgim, A ve
ninkų Sąjunga) priklauso prie daug žijionių atkeliaudavo iš susirinkimus.
43. Provincijos pirmininkas
sąrašuose balsuotojų pavard
MARŠRUTAS.
V A L A N D O S : 0 Iki 9 T ak su-e
29. Vice-prezidentas reikalui sušaukia provincijos kunigų
Amerikos Darbo Federacijos, svetur. Nors tat buvo labai
žių, (iįeitomis peržiūrėję są
o Amalgamated Textile AVor- naudinga iš uždarbio gyvenan-. parėjus visame pavaduoja pre susirinkimus, juos atidaro ir
Kun. J. Petraitis, L. B. Kr.
rašą — pasako neįrašytas, drą
kers (Subendrintų Audėjų Dar tiems žmonėms, tečians juos zidentą.
veda.
sus žmogus užprotestuoja, pri Rėm. pirmininkas, dabartiniu
Tel. Drover 7041
bininkų organizacija) priklau samdantieji ėmė nusiskusti
30. Sekretorius veda "Sąjun
44. Provincijos Sekretorius
laiku lankosi po Nanjąją An
verčia
dar
kartą
žiūrėt,
ir
da
so prie Subendrintų Kubų Dar tuomi.
gos narių «sųrašį, atlieka ofici- veda provincijos narių sąrašą,
gliją ir žada būti šiose vieto
»
bininkų (Amalgamated Clojalę korespondencijų su prezi visą oficijalę korespondenciją žnai randa rinkiko pavardę.
LIETUVIS DENTISTAS
se: Nedrąsus,
pikti
ir
nusiminę,
Imigrantų
Komisijonierius
Valandos:
s u o 9 ryto iki 9 vak.
thing Workers).
dento ir savo parašu, surašinė in posėdžių protokolų knygų.
S
e
r
e
d
o
m
i
s n u o 4 l y g 9 vakare
Gegužio 19 Nortliampton,
keikdami ir valdžią ir žydus,
(t. y. valdininkas, kiniam Suv. ja Centro Valdybos susirinki
4712
SO.
ASHLAND
AVENCE
Minų ir medvilnės (bovel
45. Provincijos Iždininkas y- nes jie dažniausia surašinėjo
Mass.
Valst. Vyriausybė pavedė pri mų protokolus.
arti 4 7 - t o s Gatvės
nos) dirbtuvių darbininkai il
ra
sykiu
ir
įnašų
rinkiku.
Jis
20 Pittsfield, Mass.
žmones, eina namo.
žiūrėti atkeliaujančių iš kitur
31. Iždininkas priiminėja į surenka provincijos narių au
gus laikus gaudavo mažiausia
24 Athol, Mass.
žmonių dalvkus) sustatė ra2.
Prie
plakatų
stovi
krūva
Sųjungos
iždą
aukas
ir
pinigi
uždarbio visose Suvienvtose
kas bei mokesčius ir ne vėliau
25 Orange, Mass.
portą apie tai, kaip spėjamai
žmonių.
Jų
tarpe
yra
kareivių.
nes
narių
įnašas,
veda
knygas,
Valstijose. Viena darbdavių
dviejų savaičių pristato Centro
26 Greenfield, Mass Resid. M S So. A s h l a n d Blv. Chicago,
bus tada, kada šalis grįž j pap kuriose smulkmeniškai yra įra
kuopa duoda lėšų įstaigai va
Iždininkui. Provincijos Iždiniu Vienas kareivis agituoja už so
T e l e f o n a s Ha y m a r k e t 8544
27 Gardner, Mass.
rastų laikų gyvenimų. Komi šoma Sųjungos inėmimai ir iš
čiai
demokratus.
Kitas
karei
dinamai National Industrial
kas taip-gi veda provincijos
28 Fitcliburg, Mass
sijonierius tikisi, kad daug laidos.
vis
jo
klausia,
ar
tu
žinai
tuos
Cont'erence Board (Amerikos
piniginių įnašų knygas.
31 W. Lynn, Mass.
atvažiuos žmonių iš- Balkanų
ponus, už kuriuos ragini bal
Pramonės Konferencijos Val
*32. iždininkas turi teisę mo
R u s a s g y d y t o j a s ir chirurgas
Birželio 1 Nasliua, N. H.
Viešpatijų (Bulgarijos, Ser
Prierašas. Dabar veikiančio suoti! Ar žinai kas yra Požė
dyba). Ta įstaiga renka žinias
Speeijalistas M o t e r i š k o , Vyriško.
kėti pinigus iš Sųjungos iždo
yy
2 Manchester, N. H.
je konstitucijoje dar yra antro la ir Bielskis f Atsako, ne. Tai
bijos, Jugoslavijos, Albanijos,
Valkų Ir visų c h r o n i š k ų ligų
ir skaitlines apie pramonijų.
tiktai gavęs Centralio Prezi
Ofisas:
8354 So. H a l s t e d St., Chicago
3 Haverhill, Mass.
ji dalis apimanti keletą gana bolševikų
(J rėki jos) ir iš Turkijos. Iš
komisarai,
kurie
Iš šitų žinių pasirodo, jog ka
T e l e f o n a s D r o v e r 9693
dento paliepimą, išduotą raš
yy
4 Meriden, Conn.
svarbių dalykų: a) laikraščio mūsų kraują liejo, mums gy
Italijos, turbūt, atvyks kiek
V A L A N D A S : 1 0 — 1 1 ryto 2—S p o
rės pradžioje vyrai medvilnės
tu.
yy
8 Lewiston, Me.
leidimą, b) mokyklų įkūrimų, vastis atiminėjo, kurie plėšė
atvykdavo iki šiol nors atsta
pietų 7—8 vak. N e d ė l i o m i s 10—19 d.
(bovelnos) dirbtuvėse viduti
33. Iždininkas su iždo globė
9 Rumford, Me.
c) blaivybės platininių, d) mi mūsų tėvynę ir mūsų tėvus
tymo darbas Prancūzijoje aniškai gaudavo $10.00 į savai
jais kas trys mėnesiai daro fi
10 Naugatuck Conn
sijų organizavimą, e) imigra vargino. Ar žinai kas yra Lin
tę, o moterys $7.70. Tuo pačiu titrauks daugelį tų, kurie šiai}) nansinio Sąjungos stovio apy
cijos sutvarkymų. Kum D-rui gys! Ne. Tai iš tų, kurie bol
Liet. Kolonijos Pradeda
laiku vilnų dirbtuvėse vyrai butų keliavę į Šiaurinę ir Pie skaitų ir apie tai praneša Cen
Maliauskiui ir man rodėsi, kad ševikams einant į mūsų kraš
tinę
Ameriką.
Tečiaus
tuomi
Judėti.
vidutiniškai pelnydavo $11 .52,
trui bei Visatiniam v Susirinkituos daigtuiB geriau yra palik to, rengė jiems kelią, šaudė
žvilgsniu
reikia
pažymėti,
kad
o moterys $8.70. Kovo mėn.,
mui.
Pasiųstos visoms 'lietuvių
ti netraukus į konstituciją.
Gydytojas ir Chirurgas
Prancūzijos
reikalai
galės
amųs kareivius iš po krūmų,
1919 vyrai medvilnės dirbtuvė
34. Iždininkas užstato kauOfisas 4930 W. 13 St.
Laikraščiui vesti jau susida kurie pjaustė telegrafus, tele kolonijoms aukų rinkimo Liet.
se gaudavo $17.10, o moterys titraukti tiktai tiek Italijos ei ją ir Sąjungos pinigus padėK a m p . 49 Court
rė tam tikra kunigų ir nekuni- fonus, ardė gelžkelius, kad len Raud. Kr. Reni. " ą u o t o s " ne
$12.75. Tame pačiame mėnesi- darbininku, kiek prieš karę jų
Res. 1999 W . 49 A v e n o e
gų grupė, kuri turi savo kons gviau butų bolševikam paim nuėjo niekais. Lietuviai pradė V
sunaudodavo
Vokietija
ir
dėl
T e l e f o n a s Cicero 16 Si
je vilnų dirbtuvėse vyrai už
Ofiso Cicero 49
atkeleivių.
Iš
pačios
Vokieti
tituciją ir sutartį padarytą su ti mūsų tėvynę. Už tai mūsų jo judėti ir stengtis savo už
dirbdavo $18.51, o moterys to italų atkeliavimas į šių ša
KALBAME LIETUVIŠKAI
jos galima tikėtis pirmiausiai Amerikos Lietuviais Kunigais. valdžia jį išsiuntė į Maskvą. duotį atlikti. Štai šią savaitę
lį nesumažės.
$13.46.
Mintijama, kad negalima į- atkeliaujant fabrikų d a i l i tin Mokyklų kūrimas į r misijų ren Ar žinai kas yra Plečkaitis! atsišaukė jau kelios lietuvių
sesr
Tie darbininkai, kurie karei spėti kokis bu.< skaičius sla ku, o po kiek laiko nuolatai gimas yra tiesioginis klebono Ne. Tai daug pakenkęs mūsų kolonijos, kurių tarpe mažoji:
?
prasidedant gaudavo mažiau vų atkeliaujančių į Ameriką. didėj< skaičius atkeliaujančių ir parapijos darbus. Naujoji tėvynei savo bolševikiaais dar La Salle, Ill„ su savo veikliais
Dr. L L MAKARAS
konstitucija pastatė principą bais. J i s šiandien slapstosi nuo lietuviais pasirodė. Pareikala
negu reikia šeimynai pragy Viskas priklausys nuo to, kaip žemdirbių. "
Lieto ris Gydytojas Ir Chirurgas
venti, karei besibaigiant laivo pelninga bus gyventi žmonėms
Iš Anglijos turbūt atkeliaus nesikišti y klebonų dalykus. valdžios. Dabar žinai oš ką vo informacijų ir pasižadėjo
Roselandet 1990S So. Mlehlgaa Ars.
Pullmaa 141 Ir Pallmas MM
dar nelaimingesni, nes gyveni
tiek, kiek atkeliaudavo iki Dešimties metų prityrimas pa pats nori balsuoti ir kitus ra jai paskirtą " q u o t ą " surink Tslefsiias
naujose slavų viešpatijose.
ChicagoJ: 4616 So. W o o i Str.
rodė, kad tas nesikišimas yra
mui pabrangus tiems darbinin
gini? Žinau, atsakė. O jie ti. Daugiaus mums tokių jge- Tik Kctv«r*o vakake nuo 8:30 Iki 7:00
Galima tikėtis, kad vokie šiol. Skaitlius atkeliaujančių
T e l r t — • Tardą IU.
būtinai
reikalingas,
nes
klebo
kams dar daugiau neprinkda čių po kiek laiko ims keliauti airių priklauso nuo politiškos
M » » « « » » » » » » » » » » • • • • • • • » • « |
mums visai ką kitą pasakojo. raširdžių tėvynainių!
vo. Tiesa, pereitais meiais daugiau negu būdavo iki šioj. padėties, apie kurią dabar nai negali būti po dviem juris
Tai mes tiems rup... atsimojiems šiek tiek pridėta prie Daugeliui rodosi, kad ekono nieko negalima sakyti. Ko- dikcijom. Užtenka vienos vys
J. Tumasonis,
kėsim. Reik pranešt savo drau
uždarbio, bet labai
abejotina
466 Grand St.,
minis Vokietijos gyvenimas misijonorius spėja, kad iš Ru kupo jurisdikcijos ant jos.
gams. Ir tuoj patraukė į ka
Brooklyn, N. Y.
ar tas pridėčkas yra taip di taip suirs, kad daugelis žmo sijos pribus, kiek pribūdavo;
Blaivybės platinimą aprūpi reivines.
LIETUVIS
delis, kaip didelis buvo gyven nių bus priversti keliauti ki žydų, veikiausiai, atvyks dau na Suvienytų Valstijų KonstL
G
Y
D
Y
T
O
J
AS m CHIRURGAS
3. Kruyelė žmonių prie soc.
Oftaas
Ir Gyvenimo vlett
imo pabrangimas tuo . pačiu tur, jei-gu taikos sutarties su
rueija, uždrausdama svaigalų
AMERIKOS LIETUVIŲ
giau riegu iki šiol.
S969 So. H a l s t e d Str.
liaud.
dem.
plakato.
Viena*
laiku.
lytos iietaps permainytos.
Ant Virkaus I n i v c r s a l State Bank
Visi tie spėjimai stovi ant išdirbimą>ir pardavimą. Be to sooijalistas aiškina: Draugai.
ValandBg nuo 10 iki 12 ryte: nuo
Tuomtarpu tie vokiečiai, ku abejotinų pamatų, 'ou: ualisna yrą tam tikra Pilnų Blaivinin
Penkeriais paskutiniais me
2 iki 4. po piotų: nuo 7 iki 9 vak.
Mokinama: a n g l i š k o s ir lietuviškos
kų
Draugija,
turinti
savo
lai
rie
dabar
pateko
po
valdžia
N e d ė l i o m i s nuo 10 iki 2.
tais audėjų dirbtuvėms teko
tikėtis, kad atkelehių, daugio
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
Telefonas Tardą 8M4
kur
pasirodys
žymus
jiį
skai
nografijos,
typewriting,
pirklybos
tei
•
nepaprastai daug pelno. Sena tautų, buvusių jų pavaldinė ma susidės iš vokiečių, slavų, krašti.
^
sių, Sur. Valst. istorijos, abelnoa isto
čius.
rijos, geografijos, politikinės e k o n o Imigracijos klausimas šian
torius Copper nesenai kalbė mis, keliaus kitur labai skait rusų, žydą, grekų ir kitų tau
j • a.
oūjos, pilietystcs, dailiarasystės.
Čia
išdėtosios
priežastys
mu
damas Senate pavadino jas lingai. Suvienytos Valstijos tų gyvenančių apie Balkanų dien taip-gi stovi kitaip negu
• - ^ » • • «•«
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki
dviem
išrodė
taip
svarbios,
kad
1910
m.
Am.
Liet.
R.
Kat.
Su
4 valandos po pietų; vakarais nuo 8
šunpelniais (protitiermnkais). bus gera priebėga labai dau kalnas- Jei-gu slavų viešpati
J0SEPH C W0L0N
Iki
H vai. '
abudu
vienaip
mintijova,
jog
sivienijimas
įgijo
imigrantams
geliui
tų
žmonių,
nors
pieti
Jis prirodė, kad medvilnės (bo
joms seksis, tai sumažės jų
Jetuvis Advokatas
velnos) kaina pakyla 1800 nuo nė Amerika ir Australija^ vei keliavio ris į Amertk-j, bet ta namų. Pati imigracija labai su ta antroji konstitucijos dalis 3108 8o. Halsted St., Chicago.
99 HO. LA S A L L E S T R E E T
m.L • JUM, .,.i,,11,1 _Tffr,', ,,.ljr, , . : . L , . . i . - J L . .
G y v e n i m o Tel. H u & b o l d t 97
yra
visai
nereikalinga
šiais
lai
daugelį, da jų vietą užims vokiečiai, mažėjo. Lietuva, tapusi neprišimčių kol ta medvilnė iš laukų, kiausiai, patrauks
'
Vakarai* 1811 W. J J - n d Btreat
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gui, kuris jų sunaudoja. Sena- vo pastangas įgauti daugiau metų keliaudavo slavai.
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LIETUVIAI AMERIKOJE.

ŽODIS
PĄŠALPINIŲ DRAUGYSČIŲ NARIAMS IR JŲ VADAMS.

Kiekviename Amerikos lietuvių naujokyne, kur apsigyvenę bent
pora desėtkų lietuvių šeimynų, rasime Šv. Jono, Šv. Petro ar tam pa
PITTSBURGH, PA.
PERU, ILL.
našaus vardp pašalpine draugiją. Didžiumoje jos yra keletos ar kelio
likos metų senos. Mat užėjus karei, iš Lietuvos išeivijai sustojus, Ameri
Gegužės 9 d. Lietuvių Mok kos lietuvių nuujokinai nebesididino ir nebesidaugino; ir patalpinių
Šv. Bedo kolegija.
slo ^Draugijos laikytame susi draugijų skaitlius pastaraisiais metais taipgi nebesidaugino. Nemažai
Nesigarsiname
visuomenei
rinkime, po apkalbę j imo bė pašaipūnų draugijų pastaraisiais metais buvo sutikę ir sunkenybių.
dagiai apie save ir savo veikigančių draugijos reikalų, pa Mat naujų narių mažiau į jąsias rašosi, gi ankseiaus insirašę nariai sen
sta — dainiaus susei; a ir daugiaus miršta. Nekuriuose kampeliuose
m a / T a s nereiškia, kad mes esa
kelta klausimas pirkimo Lietu patėmyta, kad tokios pašulpinės draugijos' sutiko .sunkų finansinį krime apsnūdę arba be idėjų mok
vos Laisvės bonų. Kadangi mi zį. Viena tam iš priežasčių buvo pabaigoje 1918 m. siautusi influenza.
sleiviai. Kai-kurie moksleiviai,
nėt o j dr-joj randasi keletas Tas pirmiausiai atsiliepė ant anglies kasyklų apielinkių. Ten nemažai
rašydami apie save ir girdami
senų ir tvirtų draugijų staigu buvc» privestos prie bankruto. Vie
raudonukų (komunistų), kurie noms epidemija, kitoms narių išvažiavimai j didmiesčius, buvo ban
savo universitetus, nori mus
l
"Jtuojau pakylo ir pradėjo riau kruto priežastis.
žemyn pastūmėti.
moti prieš L . L. Paskolos klau
Influenza lengviau perleido draugijos esančios didmiesčiuose. J
Kaip kas nori gali kalbėti ir- simą," šaukdami, kad dabartinė ten mat plaukė daugiaus iš mažesuių miestelių jaunimo ir draugijos
manyti apie Šv. Bedo kolegiją, Lietuvos valdžia nedarbininkiš turėjo progos ingauti naujo gaivalo.
Pergyventi draugijų kriziai turėjo tuomet mažą reikšmę ant air ją lankančius
lietuvius ka, kad Liet. Laisvės. Paskola
belnos Amerikos lietuvių visuomenės. Buvo tai staigus ir tik finansi
moksleivius. Ši mokslo įstai prapuls, kad Lietuvos Misija nis krizis. Blogumas dar priešakyje. Jprieš Amerikos lietuvių visuo
ga yra taip kaip lietuvių įstai ne nuo lietuvių afcsiųsta. Girdi, menę stovi pasalpinių draugijų abelnas krizis netolimoje ateityje. Aga. J i yra prielankiausia lietu tik tada pirksim bonų, kada at merikos lietuvių visuomenės vadai štai ką permato. 1920 metus pra
dedant Amerikos lietuvių Lietuvon tikrasis grįžimas prasidėjo. Ne
viams. J i auklėja mūsų tautai važiuos tikra misija (suprask reikia būti pranašais tvirtinant, kad Lietuvai laisva tapus, iš Ameri
žmones" nevien moksle, bet do komunistųj.
kos lietuvių daugiaus važiuos Lietuvon, negu iš Lietuvos Amerikon.
*
Nemažai mūsų mažesnių naujokinų Amerikoje, vieno po kitam, bus viroje ir tėvynės meilėje. Šita.
Bet kadangi L. M. Draugijoj Isai apleisti. Vieni iš ten išvažiuos mėnesiu ar metu ankseiaus, kiti vė
kolegiją papeikia tas, kuris iš
didžiuma yra tikri lietuviai, rė liaus. Ten esančios draugijos sutiks savo gulą. Tas jau nebus draugi
bėgo iš jos dėlto, kad kartoki
jų finansinis krizis, bet bus narystės krizis. Išvažiuojanti nariai, sumėjai savo tautos ir neatsisako lyg draugijų įstatų, neturi teisės savo įmokėtų pinigų atsiimti, nei
jam buvo čia kvotimai.
nuo dėjimo aukų Lietuvos rei gi savo draugijoje narystės teisės Lietuvon parsivežti Tik keli ilgiau
Lietuvių kalboje klesas turi kalams, tat ir šiuo sykiu, nepai siai užsilikę nariai spręs draugijos ir jos likimą, kuomet dešimtįs ar
me ne du kartu į savaitę, kaip sydami keleto komunistu užsi- šimtai per" nekurį laiką'auklėjusių draugystę narių, dėjusių jai savo
kas rašo, bet keturis, o žiemos spyrimo, nutarė pirkti pasko >pėkas ir eentus, be jokių teisių, tėvynės šaukiami bus priversti jąją
apleisti. Čia bus skriauda didžiumai, ir tai tiems, kuile pirmieji su
metu penkis. Mokinamės lietu los bonų už 300 dol.
pras svarbą grįžimo tėvynėn, kad jos nepa'igulmybę išlaikius ir ap
vių gramatikos, sinteksės, reto
T a i g i , visos Pittsburgho dr- saugojus.
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rikos, Lietuvos istorijos, litera
tūros ir gražkalbystės. Laip
sniai už lietuvių kalbų ir gražkalbystę yra duodami lygiai
kaip už kitas kalbas. Dėlto čia
mokinantiems lietuvių kalbos ir
iškalbingumo duodama du laip
sniu, būtent: už kalbų ir iškal
bingumą. Lietuviu kalbos mokytojum yra Anicetas Linkus,
buvęs "Moksleivio" redakto
rius, žinąs lietuviu kalbą ir
Lietuvos istoriją.
Čionai lietuviai yra pasižy
mėję ir atletikoje, ypač B. Ado
maitis ir Z. Norkus, ^ i p - g i
beveik visi kiti dalyvauja, bet
viršminėti du užsipelno pažy
mėjimo. Žaidimai: base ball,
foot-ball, basket-ball ir kiti (ži
* *
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noma, tam yra laikas), žaidžia
mi su kitų kolegijų ir apylinkės
miestų atletų rateliais. Kaip
seniau čia buvo pasižymėję lie
tuviai atletai, būtent Antanas
Naugžemis, Adolfas Garuekas,
Kazys Ivinskas, taip dabar B.
Adomaitis
yra
gaudytojas
(catcher) "base-bftU" žaidime.
Taipjau lietuviai kliubų val
dyboje, choristai, dailydės ir
kitoki mechanikai.
Svečiai.
Gegužės 2 d.,. S. m., mus ap
lankė gerb. svečiai, kunigai, bū
tent : P. Vaitukaitis, Balinskas,
J . Čižauskas, P. Lapelis ir V.
Slavynas. Jie pas mus užva
žiavo iš Spring Valley, 111.; kur
buvo keturias dešimts valandų

atlaidai.

Mes esame jiems dė

kingi i r d ž i a u g i a m ė s , k a d m u s

aplankė.

Našlaitis.

AKRON, OHIO.
Daugelis lietuvių darbininkų
atvažiuoja Akronan, kurie len
gvai gauna gerai apmokamų
darbų, bet negalėdami gauti
namų gyvenimui, turi grįžti at
gal.
Todėl patartina prieš va
žiuosiant į Akronų paklausti
laišku, arba atvažiavus užeiti
" R ū t o s " bankon (130 Wooster
Ave.), kur kiekvienas gaus ge
rų patarimų ir, kiek bus ga
lima, pagelbės suieškoti gyve
nimui kambarius.
Maudis.
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jos be į kliubai, pirkite Lietuvos
Laisvės bonus, o Lietuva išlai
kys nepriklausomybę ir atsi
stos ant tvirtų kojų. Imkit pa
vyzdi Lietuvių Mokslo Draugi
jos ir pirkite L. L. bonų kiek
tik išgalite. Lietuvos Rėmėjas.
DETROIT, MICH.
Liet. Laisvės paskolos bonų
pardavinėtoji) komiteto susi
rinkimas įvyko gegužės 9 d.,
šv. Jurgio parapijos svet. Išsykio atsilankė tik aštuoni ko
miteto nariai. Paskui atėjo dar
keturi. Viso buvo dvylika: aš
tuoni nuo katalikų ir keturi
nuo tautininkų.
Susirinkimų vedė pirm. kun.
F. Kemėšis. Perskaičius proto
kolų eita prie svarstymo began
ei u reikalų.
Yisų-pirma kalbėta apie su
rengimų prakalbų, kad plačiai
išaiškinti žmonėms apie Liet.
Laisvės paskolų, kad įtikint
pirkti bonų tuos, katrie viso
kiais išsikalbinėjimais, išsisu
kinėjimais atidėlioja pirkimą,
katrie klauso kvailiausių plepa
lų ir del to neperka.
J a u pirmiau buvo sutarta,
kad prakalbos tuo reikalu turi
įvykti gegužės 16 d. Bet pasi
rodžius, kad tų dienų bus'kitas
svarbus įvykis, tatai nutarta
prakalbas rengti subatos vaka
re, gegužės 22 d. pobažnytinėj
svetainėj*. Kalbės kun. F . Ke
mėšis ir kiti įžymus asmenys.
Patartina detroitieėiams ne
praleisti tų prakalbų, nes jose
bus kas tai nepaprasta. Apart
prakalbų bus išpildyta progra
ma, susidedanti iš dainų, mono
logų ir deklemacijų. Įžanga bus
veltui.
Po to kalbėta apie atsikreipimą Į vietos žydus su Lietuvos
Laisvės paskola. Tuo reikalu
jau teiravosi p. P. Andriušis ir
kiti. Pasirodė daug keblumų.
Šitas reikalas atidėtas ant to
liau.
Nutarta paskolos reikalu per
laikraščius varyti didelę agitacrja.
Raportas peržiūrėjimo kny
gų ta}K> priimtas.
Kadangi gatavi jau L. L. P .
bonai, tatai pakelta klausimas,
kaip gauti tuos bonus ir išda
linti pirkusiems ir įmokėju
siems visų sumų, nes kai-kurio
pirkusieji jau klausinėja. Tuo
reikalu rupinties apsiėmė iždi
ninkas Jonas Balčiūnas.
Ąnt galo j)araginta, kad
kiekvienas bonų pardavinėto
jas °nergingiau imtųsi darbo .
ir. Rengtųsi surasti daugiau
pardavinėtojų. Vargo Žiedelis.

SlVAKARA-atnešk
savo taupinimus į šią stiprią
Valstijinę Banką. Jų ? /: 3a rgus vedimas užtikrina Jums
tikrą apsaugą.
~. \

Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas
dalis pasaulio* Šifkartes par
duodamos ant visų linijy.

Central Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street
Perviršius suvirs $6,000,000.00

K A I P IŠ TO I Š S I G E L B Ė T I ?

Sena žmonių patarle sako: " N ė r a to blogo, ko nebūt galima ap
versti ant'gero''. Laiku atspėjus ir supratus mūsų pasalpinių draugijų
busimus pavojus, galima dar situaeiją išgelbėti, kad tautai išeitų ant
naudos. Tas išgelbėjimas yra galimas tiktai per eentralę organizaeiją.
Visas pašalpines draugijas sutraukus į vieną kūną butų galima perkel
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
ti skyrių ar skyrius Lietuvon drauge su keliaujančiais į ten draugi
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
jų nariais. Tokio didelio kūno suorganizavimui pašalpines draugijos
Palengvins vtnų aklų
tempimą k a i y r a
neturi būdų ir galės atlikti. Antra ir nėra reikalo naują eentrali kūną
priežastimi skaudė
tverti. Lengviausias ir naudingiausias draugijoms ir tautai būdas butų
jimo KiUvoa, svaiKulio, aptemimo, neiprisidedant ir pereinant' į jau esančią reutrale lietuvių organizaeiją.
votumą, skaudančius
užsidegusius karščiu aklu. kreivos akys.
Aisakaneiausia ir prieinamiausią draugijų išsigelbėjimui eentralę or Ir
katei akto, uemiegio; netikras akis indedam.
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
ganizaeiją yra susivienijimas
Lietuvių lt. K. Amerikoj*. IVreidamos žiausias
klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
draugijos į S. L. R. K. A. nenustoja savo aktiviu teisių. Norinčios, ša gai, toli Ir eiti matantiems pagelbėta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
lip kuopos numerio, palaiko ir draugijos seną vardą; gi tuomi apsaugo kyklon. Valandoa: nuo 12 iki 8 vakaro. Naja draugiją nuo ateityje abelnų krizių. J u o ankseiaus tai draugijos su dellomls nuo 10 iki 1 vai. po pietų.
pras ir prie S. L. K. K. A. prisidės, tuo bus naudingiaus mūsų tautai 1558 W. 47th St. ir Ashland Av.
Telefonas brorar 9660.
ir geri draugijų nariai tėvynainiai neturės moralės nei finansinės
skriaudos.
1S. L. K. K. A. yra„padaręs speeiales taisykles draugi,/ 1 priėmimo —
įsileidžiant tuo keliu narius ir iki 00 metu amžiaus. Veiku i insira.šančios draugijos dar turį progos ir visus kovo narius į S. L. R. K. A. per
kelti. Laukiant ilgiaus, perėję Gu metų amžiaus, nebegalės Į H. L. R. K.
A. .pereiti.
Prisidėję prie Š. L. R. K. A. ir važiuojanti Lietuvon nariai nenus
toja organizacijos teisių, ir nereikalauja savo sumokėtų pinigų atsiža
dėti. S. L. R. K. A., būdama didele organizaeiją. jau turi būrelį na
rių Lietuvoje ir daro žygius, kad savo broliškos globos veikimą praplė
sti ofieiališką skyrių Lietuvoje perkelti. Dideliai organizacijai tas pa
daryti yra lengviaus, negu draugijoms turinčioms desėtkus ar šimtelius
narių.
Todėl draugijų valdybos, vadai, organizatoriai ir kolonijų veikė Smetonos gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del Jūsų akių.
jai yra kviečiami atkreipti domos į jų intekmėje, jų išaugintas ar augi Kuomet tų kenti nuo galvos skau
namas draugijas ir apsvarstyti tų draugijų likimą. Tuo labiau yra kvie dėjimo, ^kuomet raidės liejasi j kru
«•<,, kuomet skaitai ar sluv< a r r a 
čiami susipažinti su S. L. R. K. A., jo idėja, tikslais ir iš jo naudą
šai,
tai t u o m e t y r a ženklas, kad
tautai ateitvje, kokia padarytu susilieję Amerikos lietuviai krūvoje.
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų
8. L. R. K. A. CESTRALE
VALDYBA.
oatyrimas priduos J u m s geriausia
J. S. Vasiliauskus, Pirmininkas (Baltimore, Md.)
patarnavimą už prieinamą kaina
uet taip žemai net iki $3.00.
A. J. ISutkus, Viee-Pimuininkas (\Vaukegan, 111.)
/'. Molis, Raštininkas (Brooklyn, N, V.)
•.
JOHN SMETANA
J. Stulyaitis, Iždininkas (Wilkes-Barre, Pa.)
Akių Specijalistas
./. Jaroki (So. Boston, Mass.) ir
1801 S. Ashland Av. Chicago
O. Bendorailkni
(Brooklyn, N. Y.> Iždo Ulobėjai.
Egzaminas suteikiamas dykai.
Kun. A\ J. Petkus, Dvasios Vadovas (Brooklyn, N. Y.)
K a m p a s 18-tos gatvės.
Konstitucija ir visos informacijos apie S. L. R. K. A. gaunama 3-čios lubos virš P l a t t ' o aptiekos.
dykai pareikalavus iš Centro Raštinės. Konstitucijos straipsnis 16 nu
K a m b a r i s 14, 15, 16, 17 Ir 18
Tėmyklte į m a n o parašą.
rodo speeiales teises draugijų insirašymo.
Valandos:
7 vai. išryto iki 9
S. L. R. K. A. nariai gauna konstitucijas, mokesnių knygeles, na vai. vakare.nuoPanedėliais,
Seredorystės paliudijimus (diplomą), įvairias blankas ir savaitraštį "Garsą'' mis ir Petnyčiomis.
dovanai. 1920 metais visi gavo po gražiausį pasaulyje kalendorių su gra
žiu pirmojo Lietuvos prezidento A. Smetonos paveikslu. Tokį kalendorių
n - - - • » » »•
gauna dar ir naujai insirašanti dovanai.
Informacijų klauskite adresuodami:

*~»»
MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą!
Išbandžiau visokius mazgojimus,
trinkimus, muilavimus — ir viskas tat
nieko n*pageU>ėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi F'
MARE. "Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mana plau
kai gražus, švclfus ir čysti.
0 tai
todėl, kad ai vaftojn RUFFLES!"

K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar
tai gyduole? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! R U F r
F L E S yra tai paprasčiausis
plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
I* U P
F I ^ K S
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
t r y n i m o : dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus uitektinu, kad pleiskanos neatsinaujthtų.
Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau.
Paaiškinimai
pridėti prie kiekvienoc bonkutės. Jei negausite^usų aptiekoje, tai
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
F . AD. RICHTER d CO.. 32<V330 Broadway..New York'

SERGĖKITE SAVO AKIS.

CENTRO RAŠTINĖ.
222 South 9-th Street,

Brooklyn, N. Y.

Todėl, worcesterį£Čiai, rašykimės Labdarybės/draugi j on,
\\ oVcesteryj gyvuoja lorgani šelpkimgų, kad, kartais, nelai
zacija, nelabai senai sutverta. mės patikti galėtume pašelpos
J i vadinasi ^Labdarybės drau susilaukti.
B—as.
gija. Tikslas tos draugijos y r a :
šelpti lietuvius nelaimėje, pri
žiūrėti ligonius, rūpintis naš
RED. ATSAKYMAI.
laičiais, kurių tėvai maitinto
jai mirę ir nepalikę turto. Tai
V. V Vaišnorui, Skenandoali
gi, ar neprakilnus yra šios dr- Pa. Minėtosios laiški klišės
jos tikslai ?
J' Draugo • t re
a nėra gaWORCESTER, MASS.

Tai-gi visiems Woreesterio vusi.
lietuviams reikėtų priklausyti
f
NEGIRDĖTA PROGA.
prie tos draugijos ir remti ją
Parsiduoda Brigrhton Parke, pigiai
kuo kas gali: piniginėmis auko bizniava vieta, namas, 4 metai kaip
p a t s savininkas statė, apačioje yra
mis arba šiaip daiktais.
groserno, pelninga, ketvirtas metas
kaip uždėta su ruimais.

Viršui

di

Tarpe šelpiamųjų tos drau delių 6 kambarių flatas, elektros
gijos žmonių yra ir tokių, kurie šviesa vanos ir gazas visame name.
beišmanius. Didelis tvar
pirmiau turtingi buvo ir per tasKonkrito
ir lotas gražįai aptaisytas. Vis
tekliuje gyveno. Tokie žmonės kas vertės $8,000. parduosime už
gal nė nemanė prisidėti prie $7,000. atsišaukite per telefonų MpKinley 5559.
labdarybės draugijos, nes ne-'
Kas pirmas to laimė.
manė palikti vargšais. Bet su
tiko nelaimę, turto neteko ir, PIRKITE KARES TAUPY
žiūrėk, jau pašelpos reikalingi. MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

I TEISINGOS DRABUŽIU
KAINOS.

Kainos kurios pritinka kiekvie
n a m kišeniui. Gvarantuojame kad
sutaupinsime j u m s 10% iki 50%
a n t kiekvieno
pirkinio; nekuria
dalykai mažiau negu wholeiŽ s a l e
kainos.
Vyru ir j a u n u vaikynu gatavi
draDužiai padirbti a n t užsakymo
bet neatsišaukti siutai ir overkotai su dirželiais ir be, for fitt'ng
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60
Pamatykite mušu speeijale eile
siutu ir overkotu po $15, 17.50,
$20, $22.50, $25. ir $30, Juodi
Siutai po $45 iki %&5. Melinos vil
nos siutai po $35 iki $30. Vaiku
siutai ir oyerkotai $6.50 ir augščiau. Vyru, kelines $4. ir augšėiau.
Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant
kiekviena pirkinio siunčiamo į
Europa.
Atdara kiekviena diena iki 9
vai. vakare .Subatomis 10 vai. Nedėliomls iki 6 vai. vakare.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street
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1 Pirmosios Komunijos. Dirmavones |
i
ir Šliubo Dienos
i
5;
S
E

iš
žymesniųjų
ir
atmintinių
yra
vienos
gyvenime dienų Todėl nevienas nori turėti tų dienu
kokį nors ženklą.
Mes t a m e dalyke pasiūlome gražiu paveikslus.

Pirmosios Komunijos
| Dirmavones
| Šliubo

15x9 colių po 10c.
14x8 colių po 10c
17x13 COHŲ po 20c.

Tokia kaina juos p a r d u o d a m e , kas ima nemažiau 10 cgz., o k a s tik
vieną, tai turi prisiųsti 5c. viršaus persiuntimui.

S

Ant Dirmavones paveikslo išreikšta visa S a k r a m e n t o Dirmavones
istoriją.
Be to a n t paveikslų apačios yra atspausdinti t a m tikri žodžiai ir
palikta tuščios vietos, k u r galima užrašyti vardas, pavardė, vieta i r
laikas.
Reikalaudami kreipkitės:

1800 W. 46th Str.

Chicago. 111.
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NAUJA ĮDOMI KNYGA!
|

s

«

Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj
1918-1919
Paraše

;

V

0

Kaina 25 Centai
Joje telpa daug gražių ir įvairių aprašymų apie viso
kius karės laiku atsitikimus, kokius patyrė pats auto
rius, dalyvaudamas toje karėje.
Galima
vja.LLu.ia. j$
ją įgaut
jaui,
\
"PBAUGO" KNYGYNE
1800 W. 46 Str.
Chicago, Illinois.
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MELBA
y~he

CIQ<X7'

Suptame

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.
P a k l a u s k savo krautuvuinko—Bet Jeicu
krautuYninkas neturi—rašyk mum*.

DYKAI.
Baltie Consultation Bureau, Ine.
35 So. Dearborn St. Chieago.
Room 200

|.LEWI5CIGARMFG.C0.N«MKJU
Urgeat IncUpenderit Cgar Factoru inthe WoHd

SaBBaaBBHBBBHBBMB
/

•

f

Kun. J. F. Jonaitis
Kapelionas

f**]
PASPORTV
BLANKAS
PILDOME

žmogaus
atminimui

j
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Trečiadienis, gegužės 19 1920

DRAUGAS
f} f

•»1.» • • • «'

• • •

CHICAGOJE.
}Ž» • • » » —

•8
n

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONUI!

i» — a — * * • 0 * •

KATALIKIŠKOS ŠVENTES f P L A Č I A I K A L B A M A A P I E
NAUJį. STREIKĄ.

IŠ NORTH SIDE.
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SVARBUS PRANEŠIMAS
L. VYČIŲ CH. AP. KUO
POMS.

Važiuokite į Lietuvą

Pastarasis L. V. Cb. A. susi
rinkimas įvyko gegužės 16 d.,
Šv. Jurgio pa r. svetainėje.
Išklausvta Veikiančiosios Komisijos raportas. Pasirodė, kad J r
kol kas nieko neveikta kasi ink
metinio išvažiavimo.. Geres
niam ir pasekmingesniam vei
kimui liko išrinkta j komisiją
iš visų kuopų po vieną narį.
Kurių kuopų atstovų nebuvo,
teiksitės išrinkti ir prisiųsti į
Komisijos susirinkimą, kuris
įvyks pėtnyčioj, gegužės 21 d.,
Darbininkų krautuvėje, 901 W.
33-rd St., 8 vai. vakare.
Neužmirškit atvažiuoti ir ^erų sumanymų atsivežti.
J. P. Baubkus, Komisijos
narys.

Moterų Sąjungos 4 kp. nėra
Trečiadienis, gegužės 19 d..|
Šiuo kartu tas streikas — tai pratusi girties, tai kaip kada
Šv. Petras Celestinas.
rodosi, kad ji nieko ir neveikia.
gatvekarių darbininkų.
Ketvirtadienis, gegužės 20 d.
Gegužės, 11 d. laikyto su
Šv. Bernardas Senietis.
Su* liepos 1 d. 'gatvekariij sirinkimo yra verti paminėji
darbininkų unijos su kompani mo kai-kurie dalykai.
PROKURORAS PEIKIA PA
Pirmiausia buvo svarstoma
ja sutartis pasibaigia.
Jei
ROLIAVIMO ĮSTATY- .
pirm tos dienos kompanija ne kuopos reikalai. Paskui sekė
MĄ.
padidins darbininkams užmo- raportas iš buvusio vakaro.
,
kesties, streikas neišvengtinas. Apie vakar;} nerašysiu, tiktai
Saktf, tas įstatymas daugina
Darbininkai nori $1 valan pažymėsiu, kad surengime va
skaitlių piktadarių.
karo programos daugiausia
doje vietoje 65 centų.
, Unijos atstovai jau turi kon- pasidarbavo p-lė E. Martinaitė
Kalinių paroliavimo
taiy ,v r oneijas su kompanijos at. ir, priešingai, vietoje padėkos,
nio klausime Išnaujo sinarkhu stovais.
Konferencijos virši susirinkime nuo kai-kurių
žodžiais prabilo
v a i s t i n i s ninkai sako, kad darbininkai narių gavo nemalonų iškalbėji
prokuroras Hoyne. Jis sako, didesnę užmokestį gausia tik mų.
kad ta s įstatymas taip nevy tuoifiet,' kuomet nuo žmonių už
Geistina butų, kad narės
?
kęs, jo^ būtinai jį reikia pa važiavimą kompanija galėsian vengtų panašių atsitikimų.
PRAŽUVO MERGAITĖ
mainyti. Nes jis daugina eia ti imti 8 centus vietoje 6 centParapijos reikalų taip-gi ne
/
.
.
.
Marijona (lailiutė, 14 metų
skaitlį ų prasižengei i u.
pamiršo. Išanksto pradėjo tar
rų,
gi
ant
viršutiniu
geležinke
Sakoj paroliavimo įstatyma s
ties, kaip prisirengti prie para amžiaus, vidutinio ūgio, juo
lių
10
c.
vietoje
8c.
t'osio^ lenktyniauja ?n teis
*
*
pijos bazaro, kad daugiaus pel dais drabužiais apsirėdžiusi,
Ta
didesnė
mokestis
priklau
mais. Nespėja teismai pikta- %
no padaryti. Sutarė nupirkti su nertine kepure, dirbusi Opso
nuo
Public
Utilities
komisi
'lariu nubausti kalėjimu, kad
gražią rekordų šėputę ir išlei penbeimerio store,o paskutiniu
jos.
štai tie piktadariai, kiek pasti per serijas. Pinigus tam da laiku grosernėje ant 48 st. ir
Kompanija
neatsako
darbi
Sauku?, paliuosuojaiii v'įiaiolykui nupirkti pažadėjo suau Asbland ave. utarninke, 11 d.
ninkams
reikalaujamos
užmoliuojami) iš kalėjimu.
geg. jau negrįžo iš grosernė^Kkoti sekančios:
kesties. Bet pirmiau reikalau
namo. K a s žinotų apie ją, pra
Paroliuoti piktadariai i 3A. UrbonavičienėJ$10.00.
ja daugiau pelnyti nuo žmonių
naujo prasižengia. Tad išnau
Po 2 dol.: T. Valaičiutė, M. šome duoti žinią Petrui (Jaiuž važiavimą.
liui,. 6535 8. Wasbtenaw ave.
jo jie suimami, teisiami, bau
Bacevičiūtė.
Keikia laukti streiko. Nes be
džiami kalėjimu ir išnaujo pa- to darbininkai negaus.
Po 1 dol.: E. Martinaitė, O. arba į " D r a u g o " Administra
roliuojami.
Čepaitienė, B. Tumaitė, E. ciją, 1800 W. 46 str., CbicaATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai.
Prokuroras paro<l'» faktų, NUŽUDYTO P0LICM0N0 Nausėdienė, Y. Pocienė, Ona go, 111.
Kas duos žinią, gaus už tai
ŠEIMYNAI REIKA
Deksnienė, Krikščiūnienė.
kad kafknrie piktadariai yra
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
atlyginimą,
arba
ji
pati
tegul
LINGAS FONDAS.
Dalyko sutvarkymui išrinkta
paroliuoti net ketur's kartus,
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroakomisija iš dviejų asmenų: A. sugrįžta, nebus jokios baus
kuomet buvę nubausti už to
Traukinio plėši uo nužudytas Urbonavičienės ir Krikščiūnie mės, bus viskas dovanota.
tian, Servian ir Jewish.
i
kiu., pat prasi žengi nuis.
laikotarpiu nuo sausio 1. poliemonas Roberts palaidota* nės.
PRANEŠIMAS.
Labdaringai Są-gai aukas
l!»i*», ligi sausio 1, 1920 metu, <u bažnytinėm:.* apeigomis.
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Laidotuvėse
da'yvavo
daug
po
rinkti
Kapinių
puošimo
dieno
stati: tika štai k., parodo: Iš
A. M. C. & B. T. of N. A. lietu
licijos.
Buvo
ir
pats
policijos
je
pasižadėjo
T.
Valaičiutė.
viu skyrius 257 turės labai svarbų Telephone: Yards 6492
Cook apskričio sulig teismų
Atsilankę parapijos komite susirinkimą ketverge, gegužės 20 d.,
nusprendimo pasiųsta Jolieto viršininkas.
8 vai. vak.. p. J. J. Ežerskio svet.,
Policijos viršininkas atsilie tai kvietė visas dalyvauti pa 4600 So. Paulina St. Bus svarsto
kalėjiman 1,529 žmonės. Tuo
N. ma apie reikalavimą vieno dolierio
pačiu laikotarpiu iš Joliet ka pė, į visuomenę sudaryti $20,- rapijos išvažiavime.
daugiaus dienoje/Visi dirbantieji
lėjimo į Cook apskritį paro- 000 fondą likusiai poliemono
gyvulių skerdyklose privalote daly
IŠ NORTH SIDE.
liuota net 1,730. Taigi 201 žmo šeimynai. Xe s paliko moteris
Liet. Amerikoniškos Bobų Išdirbime B-vės delegatų
vauti šiame susirinkime ir išreikšti
Turiu patyrimų
gumi paroliuota daugiau, kaip s u penkiais mažais vaikais bd
savo nuomonę.
moterių ligose; r ū 
ir narių išleistuvių.
Gegužės
9
d.
išėjęs
.pasivaik
jokių užlaikymui priemenių.
J. P. Parkauskas
teismų nubausta.
pestingai
prižiū
riu ligone ir kūdi
Kuone tas pat yra ir su V vliausiąs vaikas vra (i metu. ščioti sutikau savo bendramin
Paieškau savo dėdės Petrą ir bro
*
*
•
tį, kuris pasakė einąs į Moterų
ki laike ligos.
Pontiac'o kalėjimu.
lio
Jono
Petką
paėjančių
iš
Kauno
Jauniausias — 6 mėnesiu.
Sąjungos 4 kuopos vakarą, ku re<lybos Taurajcės apskričio Šilalės paChicago, m .
Didžiuma paroiiuotų kaliniu »
rap. Šilu kaimo, dirdėjau kad gy 3255 So. Halsted St.,
rį
Sąjungietės
rengė
pobažnyNamuose paliko tikras var
vena ir dirba mainose' meldžiu atsi
nepasitaiso ir išnaujo bau
tinėje
svetainėje.
Kadangi
sy
šaukti tamstų a r kas apie juos Žino
sa?.
, , . - , , . . . • . , ,
džiami kalėjimu.
meldžiu pranešti man o busiu la
kį jau teko matyti sąjungiečių te
#
J. P. WAITCHES
Taigi ve kame visa paslap Laikraščiai pavedį savo skil- gražus vakaras, tatai nutariau bai dėkingas.
K. P E T K U S
ATTORNEY AT LAW
tis, jei šiandie Chicagoje yra tis rinkti aukas.
Chicago, III.
Liuosybes Svetainėj, 1822 Wabansia Ave.
ir Fj sykį nueiti pasižiūrėti. 2008 W. 23 St.
LIETUVIS ADVOKATAS
pilna visokios rūšies piktada PAŠAUTAS KRAUTUVI
454t 8. WOOO STKKKT
Nuėjome svetainėn kaip tik ant
126 W. lfttli STKBKT
Paieškau
savo
švogeri
Kazimiera
š
a
rių. Tr jų skaitlius n?<umažė>
NINKAS.
#
CHICAGO.
»
Pradžia lygiai kaip 7:30 vai. vakare
laiko, kada turėjo prasidėti palo paeina iš K a u n o Redybos, Ra
McKInlry 4.«0
taip ilgai, kaip iljrai nebus at
Apskričio, Laliu
parapijos,
programa, bet žmonių radome seinių
Gailiu
Kaimo.
Pirmiau
gyveno
Ramainyti parot-aviino įstatyKeturi plėšikai užpuolė mė- nedaug.
cine, Wisc., dabar nežinau k u r gy
Gardus, užkandžiai švelnus gėrimai visiems uždyks
v,ni.
vena. Pasimatyti reikalinga dėl lapai * — —
so s krautuvę po nu m. 135.°) So.
U
Pusvalandžiui prabėgus ir svarbiy reikalų.
Tikietus galima gauti pas bendrovės narius ir bend
VVood'gat. ir pašovė krautuvi
Roz. ži vatkauskienė,
sulaukus daugiau žiūrėtojų,
rovės ofise 3249 So. Halsted St.
TAISOMAS COLISEUMAS ninkų Josepli \Yendler.
712 W. 19th P l a e c
Chicago, 111.
nekantraudami laukėme, kada
Tel. Boulevard 611
Krautuvė kartą jau buvo
3107 So. Morg&j otreet
atvažiuos
tas
dėdė7
kuris
buvo
ANT PARDAVIMO.
CHICAGO, įiiLnrois
Respublikonų partijos kon apiplėšta praeitų metų pabai
5
kambarių
medinis namas, su
įžanga 50c. Ypatai.
padėtas programoje. Palaukus
T e l e f o o M Y a r d s &OSS
vencija taisomas žinomas Chi- goje." AVendler nuo to laiko
Cementinių basementų, moderniškas,
• alsndos: •- c Iki II t* ryto
keletą minutų pasirodo vakaro biskuti daugiau kaip % akro, ga
•> po n»«tų iki H vak N«dėllocagoje Coliseumas. Sugabena krautuvėje turėjo pasigaminęs
lima auginti daržoves, randasi arti
vedėja, rodos, kuopos pirmi Archer
mls nuo 6 lkt 8 vai. vakarą.
Ave. karų linijos, turi būti
ma daug visokių medžių ii len revolverį.
ninkė, trumpais žodžiais paaiš p a r d u o t a greitai nes piningai reika * —
tų. Daromi atstovams suolai.
Šiuo kartu, kaip ant nelai kina Sąjungos užduotį ir pra lingi.
•i
Statoma platforma prezidiju- mės, revolveris buvo padėtas
Slavic
•
neša, kad greitai prasidės " D ė  1315 W. 18 Street
I
Chicago.
•
mui.
gyvenamuose kambariuose.
I
dė atvažiavo" vaidinimas.
•
•
1916 metais konvencijai CoGavome
4
"Draugijos"
numerius
po
2
num.
vienoje
knygoje
•
Parsiduoda Bučernė ir Grocepne,
Jis sviedė į plėšikus su bu
Pasikelia uždanga ir prasi •biznis
•
labai yra gerai išdirbta, lie
liseumo parengimas
atsiėjo teliu. Vienas plėšikų šovė ir
P e r k ė l ė savo ofisą po n u m.
Kaina vienos knygos $1.00.
•
deda veikimas. Iš sykio vaidin tuvių apgyventoj vietoj, kas nupirks
:
$2,'*. Šįmet tam tikslui bu s iš sužeidė krautuvininkui petį.
"Draugiją"
gausime
ir
toliau.
Kas
norite,
galite
pas
mus
•
ta
vietų,
bus
labai
dėkingas.
Priežas
•
tojams einasi viduti n iškai,.kai- tis pardavimo savininkas išvažuoja 4729 S. Ashland Avenue • užsiprenumeruoti.
krista $ 55,000.
•
kuriems stoka judėjimo. Bet Lietuvon. Atsišaukite greitu laiku.
Kur gydo ligas vyrų m oterių ir
•
Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime. i
J o s e p h Strumskis,
vaikų.
,
•
"Dėdei atvažiavus" jau tik
•
Tel.
Humholdt
4699
•
TEISĖJAS PAROLIAVO
Valandos
nuo
10
Iki
12
išryto;
nuo
rai galima buvo gerėties.'Kal
1833 \Valtaiisia Ave.
•
Dvasiškij ai skiriamas mėnesinis laikraštis* ~~~«
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30
PRASIŽENGĖLĮ.
Jei Tamsta randavoji namą, tai ba, nudavimais visą vaidinimą,
•
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
•
metėdamas randas nupirki namą rodos, pataisė. Publika iki so FARM0S ARTI CHICAGOS
Telefonas Drexel 2880
•
Charles E. Rugers dirbo Farn kitam.
Tiktai 50 mylių nuo vidaus Chities prisijuokė.
• redaguojamas prelato A. Dambrauskos, padedant kun. M. Vait
cagos miesto j pietus,
savininkas
sluuv Knitting Co., 1400 West
• kui. Laikraštis didumo 32 pusi. • Jis talpins gtraipsnhj iš pla
Nusipirkite sau namą.
Po to sekė monologas ir dai parduoda Dvarų-Ranch del Lietu
A
Jackson boulv. (Jaudavo $2o
vių k oi ni jos, tai yra: 11,000 akrų
čiosios dvasiškųjų mokslo srities,, stengsis informuoti skaityto
Štai keletas bargenu:
nos.
•
lygaus
juodžemio,
p
r
i
e
upės
dvi
my
jus apie bažnytinį-religijinį gyvenimą apskritai pasaulyj, ir ysavaitėje. Del vargo jis pavo
Mūrinis 2 augštų namas su baS. D. LACHAWICZ
Ant galo kalbėjo p. Pr. Kišo- lios nuo geležinkelio, tris dalis išdir
•
pač Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius gyvuosius mūsų dvasiš
Lietuvy* Graborlus patarnauju, laido
gė iš firmos drabužių vaikams. sementu, du flatai po šešis kam nas, buvęs Suv. Valst. kareivis. btos žemės, likusieji ganyklos ir tuvėse
I
ko pigiausia. Keikale meldžiu atki jos gyvenimo klausimus. Laikraščio kaina:
miškas. Č"ia svarbiausi augalai šie:
BiSaukti. o mano darbu busite užganėdinti.
I
Teisme prisipažino ir apsakė barius $2,500.00
J i s kalbėjo apie tai, kad reika Kornai, Kviečiai, Rugiai, Miežiai, A- 2314 W. 23 PI. Chicago, UI. I Amerikoje $10.00
Anglijoje 25 Šilingai •
vižos, Bulvės, šienas, o ypatingai dar
savo vargus. Teisėjas Dennis
2 auditu labai gražus mūrinis linga yra moterims jungties į žovės: Kopūstai, Cibuliai, Agurkai,
TeL Oanal H M .
i
I
Sullivan jį paroliavo viene namas su vanomis. 40 pėdų platus grupę ir lavinties, šviestiės. Tametės, Salotoes ir tt.,o trokais daI
I
riems metams, ty. leido pasi lotas. Augštas basementas $5,000.- Apgailestavo, kad taip mažai veža j Chicagą per dvi valandas,
namai del 5-6 šeimynų, daugybė buI
•
taisyti.
00.
dar mūsų moterys ir mergaitės davonių, visokios mašinos, jrankiai
I
•
Eina sykį į mėnesį. Kaune.
• •
ir padarai, 20 raklių, pakanklai, du
Gražioj vietoj mūrinis 3 augštų supranta organizacijos naudą. trokai,
5 vežimai ir 200 galvijų, 60
• I Šis laikraštis skiriamas katalikų dvasiškiems reikalams aprū :
IŠ FIRMOS RAŠTINĖS PA namas su mūriniu namų užpaka- Bet, sakė, tikimės, kad su laiku kiaulių, taipgi paukščių, taip kad
I I pinti : Iš paduotų nurodymų, kas bus jame rašoma matyli, kad
vienų dieną nuvažiavęs ten a n t ryto
IMTA $1.700.
lije, Viso 4 pagyvenimai po 6 kam- mūsų moterys,, mergaitės atsi jaus gali pradėti ūkininkauti, nes I
ADVOKATAS
^ II I bus labai įvąiriaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. Re
I daktorius kun. M. Vaitkus.
barius. Abu namu už $7,500*00. bus iš miego ir tversis už dar plotai ja y r a apsėti Jvairiais javais, •
Ofisas Didmiesty j :
•
•
o
labai
pigiai
bus
parduota
ant
il
•
l
I
Kaina:
Amerikoje
$3.00
Anglijoje
12
šilingų
Birdies Confectionery Co. Šitie namai turi būti parduoti bo, kuris netik joms, bet ir vi gų lengvų išmokesčių, farmos po 40 • 29 South La Salle Street I I
•
ir 80** akrų su javais budavonėmis
I
R a m b a i i s 824
I I
Visus galite užsiprenumeruoti "DRAU&E^.
raštinę, 1217 West Monroe greitai,
sai lietuvių tautai naudingas., augalais, galvijais ir su padarais. Del. •
I I
TeL Central « 8 t 0
gat., užpuolė keturi plėšikai. į Mes turime daug namu ant parGarbė jums, kurios dirbate platesnių žinių apie kelionę, kainų, •
Kas norite tiesiog su tų laikraščių Administracija susinešti tai
•
•
susirinkimų ,ir tt. Rašyk Telefonuok I
davil
tevartoja šį adresą:
Bažnyčios ir tėvynės, Lietuvos j Lietuvių Ūkininkų Bandrovę.
Tr pasiėmė $1,700, katrie buvo
Vakarais, 812 W. 33 St. I• I
•
I
2257 W. 23rd PI. Chicago, Ilf.
pagaminti apmokėti darbinin
labui.
A. PETRATIS & CO.
TeL Yards 4681
KAUNAS, DIDž. VILNIAUS G. N. 34 LITHUANIA. I
•
•
Telephone Canal 1655 nuo 6 iki 10
I
kus.
L. Vytis. vakare.
3249 S. Halsted St. Chicago.

PER

DEP0SIT0R8 STATE BANK
4633-4637 South Ashland Avenue
CHICAGO, ILL.

$6,000 000.oo Milijonų Dol. Banką

i

Galim išpildyti jums ap-

* likacijas del paspartų, ;
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIEpojų, arba per DANZIG,

AKUsERKA
A.SHUSHO

i

DELEGATAI! LIETUVA

VAKARAS

Bus Subatoj, Gegužio 22,1920
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Dr. M. Stupnicki

" DR. CHARLES SEGAL'

"DRAUGIJA"

KODĖL MOKĖTI RANDAS?
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"GANYTOJAS"

"ŽVAIGŽDE"

f ~ . l v . RUTKAUSKAS

S

s

i

