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Nevyksta Lenkams su
APSILEIDIMO BET NE PRA 
GYVENIMO BRANGENYBĖ.

DIDELĖS KARĖS MOKES-
tyb Kanadoje.

SUOMIJA SIUNČIA TAI. 
KOS MISIJĄ.
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BiUdUV? jiu MUtMJUO 
Diktatorius

Taip tvirtina senatorius 
Thomas.

į Padidintas muitas už įveža
mas prekes iš S. V.

• -
Norima padaryti taiką su bol 

šėrikais.

Bolševikai Pripažino
Siberijos Respubliką

YRA KIJEVU!

Prieš lenkus sutraukiama 
skaitlinga kariuomenė.

Ottawa. geg. 20. — Kana
dos finansų ministeri* Drav- 
ton padavė parlamentui bilių 
api,» naujas karės mokestis.

Washington, geg. 20. — Se
natorius Thomas, demokratas 
iš Colorado valstijos, vakar 
senate savo kolegas mėgino 
iulikuiti, kad ui pragyveni, 
brangenylię • yra 
čigonės, liet ne 
(profiterininkai). 
’ Jis sakė, kad 
prisilaikytų tamprios ekonomi
jos, nejnrktų kas nereikaliii- 
ga. tuomet butų pigesni viso
kie pragyvenimui reikalingi 
daiktai.
.Senatorius Tbomns pareiškė, 

jog šiandie musų šalį vargina 
ne pragyvenimo brangenybė, 
liet žmonių apsileidimo bran
genybė.

Pasisakė jis pats tuos pa
čius drabužius nešiojus jan 
ketvirti metai, gi ant kojų a- 
valines turįs iš 1916 metų. Ir 
jis nusprendęs nepirkti jokių 
dėvėjimui daiktų, kol-tio neat 
pigsią.

. u 
kalti patys 
<|idžpclniai

jei žmonės

Copenhagen, geg. 20. — To
mis dienomis Suomija šin mie
stan pasiųsianti taikos misiją, 
kurt -n Tfrišljns bolševikų al- 

\ aidžios Miliuje (kūrės mokės-1 s(ovajs turėsianti taiko* tarv- 
čių sumanyme) mokestys P*'lbas.
« a « • • •• w 1

Maskvoje Suareštuota Zijonistų 
Suvažiavimo Atstovai

didinamos ligi galimo augš- 
čiausio laipsnio.

Biliaus priede pasakyta, 
kad Kanada nori veikiau iš
bristi iš karės skolų, todėl vi
sa šalis privalo prisidėti prie 
to žygio.

Tuo sumanymu padidinami 
muitai už įvežamus iš Suv. 
Valstijų įvairius pert aklinus 
daiktus. Nors ir dabar, jau pa- j anglų

Apie tai praneša laikraštis 
Berlingske Tidcnde,

SUAREŠTUOTA 75 ZIJO
NISTAI. •

RYTŲ SIBERIJA — ATSKI
RA RESPUBLIKA.

Vedamos tarybos su 
japonais.

Vis dar tęsiamos bolševikų— 
latvių taikos tarybos.

VOKIEČIAI MOKOSI KAL
BŲ.

| Vingrad, šianrvakaruose mm 
Zvenigorodo.”

Bruslov valdo Rusiją.
Laikrašti* Baily Telegraph 

gavo žinių, kad bolševikui sa
vo armijas valdyti pavedę ge
nerolui Brusilomi, buvusiam 
kituomet caro armijų vyriau
siajam vadui. .
_ Kiek pirmiau buvo čia gan
ia žinių, knd gen. Brnsilovą 
bolševikai pakėlę generaliu sa
vo armijos inspektorium.

Tad šiandie jis turi skaitv- 
ties kaipir bolševikinės Rusi
jos diktatorius.

Nestebėtina, jei tomis die
nomis buvo paskiydusių ži
nių, buk Brusilov nuvertęs bol
ševikų valdžių.

Norima taikos su bolševikais.

Anglijos karės ofisas su pa- 
sit<*ukinimu paskelbė, kad už- 
rubežinių reikalų ministerija 
gavusi iš Maskvos nito bol
ševikų prielankų atsakymą j 
anglų pasiųlymą bolševikams 
daryti taiką su gen. Denikino 
armijoj li<*kanomis K rimo.

Pranešta, kad bolševikai 
kiioveikiaus pradėsią taikos 
tarybos su generole U’/ange- 
l’io atstovais.

Pasakojama, kad los tary
tas ilgai neužsitęsiunčios. •

Odessoje yra bolševikai.

K Konstantinopolio prane- 
šiųnn, kad Odessa vis dar pa
silieka bolševikų* rankose.

Kmiau buvo pranešta, kad 
Oilessą užėmę lenkni su uk- 
rairtrita Paskui pranešta, kad 
tą padaęę vieni Ukrainai.,

Aiandip pasirodo, kad tos 
žinios buvo k!a*Jingo«-. Ar kar
tais to«i žinios nebuvo sufab
rikuotos Varšuvoj prieš pat 
Kijevo puolimą.

I

Varšava. geg. 20. — Čia va
kar oficijalini pranešta, knd 
Imlšc.vikai Kijevo frontan su
traukia skaitlingų Icnriuome- 
nę.V '

“Pietuose nuo Dauguvos,” 
sako lenkai pranešimo, “po 
ilgo ir žiauraus mūšio ir spau
džiant prii*šininko spėkom*, 
mes atsimetėme atgal j mmjąt 
apsiginimo linijų.”

1

LENKAI ATBLOKŠTI
V ■

Brusilov valdo bolševikinę 
Rusiją.

NERAGINĄ LENKŲ OFEN- 
SYVON.

Londonas, geg. 20. — Kibir- 
kštinėj depešoj taiševikoi iš' 
Maskva* praneša; kad jie ;- 
veikę lenkus Polocko apylin 
kėje, ties Dauguva, Vitebsko 
gulicmijoj.

Bolševikai sako, jog lenkai 
tolokai atblokšti. Ir gyvento
jai .'Ugrįžtnneius bolševiku** 
sutikę džiaugsmingai.

Bolševikų spėkos, kurios 
pnmitą pirmadienį pakėlė 
kontratakas prieš laukus ir 
ukrainiis, pasivarė pirmyn a-. 
bejuoM* ilgo fronto galuose— 
pietuose nuo Kijevo in šiąur- 
va karuose nuo Mogikyo.*.

Oficijaliani ’ bolševikų* pra
nešime sakoma: • .

“Orša apskrity}, šiauriuose 
nuo M ogi levo, musų karino- 
menė, (jagelbianui flotilės, pa
ėmė miestą Konev. Pietvnkn- 
ruow* tniuns teko miestelis Zo- 
riė.

“Tarašėin upskritvj (apie 
už (Xi mylių pietuose nuo Ki
jevo) mes paėmėm miestą

Londonas, geg. 20. — Vy- 
riausylM‘s atstovas parlnmente 
pranešė, jog Anglijos vyriau
sybė neraginanti lenkų šitoj 
ofenzyvoj prieš tailšorikus ir 
jų ne|uilpikanfų

imamas augštas muitas. Bet 
norima gauti dar (Įauginus.

Smarkiai mokestimis ap
kraunamas alus, vynas ir deg
tinė. Degtinė- galionui a bus 
imama $3.

Mokestimis bus apdėti vi
sokiu brangesni drabužiai ir 
avalinės. Rūkoriams irgi prisi
eis kur-kas daugiau mokėti už. 
tabakų, cigarus arba eignre- 
tus.

Kanada turi daug nuošim
čių mokėti už. karės skolas. 
Tad norima mokestimis 
rinkti ne (ik reikalingus 
šilučius, tat SJnr ir po 
skolų.

Berlynas, geg. 20. — Čia 
pristeigta visa eilė mokyklų 

į svetimoms kalboms. Vokiečių 
: jaunimas daugiausia mokosi 

’ i ir ispanų kalbų. Pran- 
enzų kalbos mokosi daugiau 
šia moterys.

GONZALOS BUSIĄS PRO- 
VIZIJONALIU PRE 

ZIDENTU.

Virginijoj Nužudyta 12 Žmonių
PRIVATINIAI DETEKTI
VAI SUSIRAMe SU PI 

LIE*IAI8
t

Darbininkai buvo išmesti iš( 
~ namų.

Mateavan, W. Va., geg. 20.
1 — Dvylika įmonių nužudyta ir 
trys kiti sužeista čia vakar 
pavakarėje pakilus apsišaudy
mams (Milicijos ir piliečių iš 
vienos puses ir l^toim Moun- 
tain Coal Co. privatinių detek- 

. ~ tivų iš kitos.
Tarpe nužudytų yra mieste

lio majoras Fcstennan ir .vie
nos privatjnin dv’“k1ivų agen
tūrom. savininkas Kelta.

Nužudytų lavonai paimti į 
WiUian>aoių gi sužeisti į 
Wclch ligoninę, 
sif' ”

■- ;• i* e

Iš ko pakilo susikirtimas.

Apie pakilusi susikirtimų 
visaip pasakojiunn.

Policija sako, jog būrys <!<*- 
tektivų iš TViliianuomo atvyko 
čia išvaryti iš anglių komjia- 
nijos narnų darbininkų šeimy
nas. Tuos darbininkns kompa
nija buvo pavariusi nuo darbo 
už įstojimą atigieknsių unijon. 
Miestelio majoras susitiko tu 

detcktivų vadu Felts ir aitu 
paklausė, kokiomis teisėmiš pa 
ei remdami jie suareštavo dar- 
hininkna Ir SOT! ifalCSti
iš namų jų šeimšynas.

Policija tvirtina, kad majo. 
ras su Felts -muginčino ir |»a- 
starasiji Ina j. nušovė. Kadangi 
su maj. buvo miestelin polici
jos # viršininkas, tad šia tuo
jau* paklojo-Fdtsą.

su- 
nuo
dai)

NEDUOS PASKOLOS NE- 
REKALINGIEMS 

DAIKTAMS 
PIRKTI.

1 - -

i

Atlanta, Ga., geg. 20. — Vie
tos federalės atsargos bankos. 
prezidentus Welbom paskelbė, 
kad šitam dist rikte bankos ne
skolins pinigų žmonėms, norin
tiems pirkti automobilius ar
ba kitokius daiktus, Im* ko ga
lima apsieiti.

Po šito prasidėjo abelnas 
šaudvmasis tarpe majoro bū
rio žmonių ir delektivų.

Detektivai kitaip pasakoja 
apie* pnkilusj šaudymų. Jie sa
ko, kad pirmiausia Feltsą nu
šovęs darbininkas vardu 
Mullens, kurs norėta suareš
tuoti.

Galimi nauji sueiki

Iš Ronnoke 
anglekasiai, < 
burius ir tie būriai 
vatinių detektivų.

Ntoue M mintai n 
prezidentas Klliott 
knd antra savaitė 
ko uždarytos visos 
pilnijos kasyklos.
Bet anglekasių distrikto uni

jos sekretorius Mooney sako, 
vo pramatomns dėl kompani
jos žiauraus ir neteisėto pasi 
elginio.

Kompanija pavaro nuo dar
bo visus tuos darbininkus, ka
trie įstoja naujai organinio 
jamon unijon. Paskui tuos 
darbininkus su šeimynomis 
kompanijos nusamdyti detek
tivai išmota iš kompanijos 
namų.

Mooney sakosi jis tuo klau
simu pasiuntęs protestų gene
ralini prokurorui Palmer. Bet 
pastarasis nei neatsakęs.

___ -i—------»kiniui.

• pranešta, jog 
organizuojasi į 

ieško pri-

CoaJ Co. 
pranešė, 

dėl st Tei
tos koui-

0ARS0N KALBA PRIEŠ 
VALSTIJAS.

s.

Londonas, geg, 20. — Cn rson 
yra Anglijos Įiarlamonto atsto
vas iš Airijos provincijos mi
sterio, kurios gyventojai no- 
kntalikai nenori atsiskirti nuo 
Anglijos ir nenori išvien su
sidėti su kitomis Airijos pro
vincijomis.

Anų dienų jis čia parlamen
te smarkiai nžsipuolė prieš 
Ameriką, katra mėgina užtar- 
t i Airiją.

Jis sakė, kad visi tie ame
rikonai. katrie kalba Ameri
kos vardu, tnri žinoti, knd 
Anglija yra galinga ir stipri 
viešpatija ir kaipo tokia 
neturi reikalo pasiduoti sve
timų salių intakai?

Sakė, mes nesiinaišome j A- 
incrikos vidujinius reikalus. 
Tnd ir Amerika neprivalo to 
daryli.

MAŽAS pURYS CARRAN 
ZOS PALYDOVŲ.

Nedaug jis pasiėmęs ir pinigų.

Mesico City, geg. 211.—Ki»c- 
met Carranza hėgo į kulnus, 
jis atėiliepė į pasiliekančiu- 
tais žodžiais: *

••.Mes pražuvę. Pasiliki! 
šventi, gerbiamieji!”

Jr raitas su buriu draugų 
pasileido kloniu rvtnose nuo 
San Marcos. Paskui jj ir pir
mu jo Kuoliu ėjo keli šimtai 
raitelių.

Ties viena pakalne kokiam 
momentui ta* būrys buvo su
stojęs. Bet veikiai išnyko kal
nuose.

Spėjama. Carranza 
— negalais mėgins 
jūrių pakraščius ir

vargai^ 
pasiekti 

kokiuo

Washington. geg. 20. — Iš 
Meksikos sostinės 
kad ir Ik* kongreso susirinki
mo ten jau žinoma, jog pravi
ri jonuliu Meksikos prezidentu 
hu„- paskirtas gen. (lonzalea, 
kurs atsisakė kandiduoti j 
prezidentus.

pranešta,

DAUG ATSIEINA TALKI
NINKŲ OKUPAVIMAS.

Berlynas, geg. 20. — Talki
ninkai okupuoja Ritine pro
vincijų. Jie ten palaiko 200.000 
kareivių. Išlaidas apmoka Vo- 
kieti ja. Jai tam oku|invimns 
per metus atsieina 3 milijar
dus markių.

DAUG NUKENČIA NEW 
YORKAS..

New York. geg. 20. — Vie- 
tos uostas de| nuolatinių dar
bininkų streikų netenka reik
šmės. Šiandie eksportą^ dau
giausiai nukreipiamas į Balti- 
niore ir Philadclphių. feitiedu 
miestu pelnija.

REZIGNAVO IŠ TAIKOS 
ATSTOVYBĖS.

Budapeštas, geg. 20. — 
ungury taikos nt-tovybės

Iš 
re-

zignnvo grafa.- 'A įtart Appo- 
nyi. Ji** priešinasi pasirašyti 
]>o taikom mi t art imi.

Nudumė su juo ir Bonil-

nors Iniveliu pasileisti jurė*- 
nn.

Su juom j kalnus paliego 
vo> tik keli jo artimi bičiuo- 
lini generolai ir iždo ministe-

las, buvęs Suv. Valstijose am- 
bn-mlorins.

Nv]Misu*mė tas bury’s su sa
vimi daug maisto ir pinigų. 
Su vienu automobiliu norėta 
keli krepšiai aukso paimti į 
kalnus. Bet automobilius suge
do. Ir kareiviai pasidalino 
pinigais,'

Revoliucijom erini deda pa
stangas suimti buvusį Mvksi- 
kds autokratą.

Gen. Obregon čia labai ste
bisi, kad Cnrmnzn nesutiko pa 
atduoti* bet leidosi j kalnui 
tikron pragaištin.

Maskva, geg. 15. (suvėlin
tu). — Balandžio pabaigoje 
čia įvyko visos Rusijos žy
dų zijonistų suvažiavimas. Su
važiavimo pabaigoje nepap
rastos lmlševik i komisijoj įsa
kymu suareštuota 75 zijonis- 
tni. Sakoma, komisija paty
rusi, kad tnrjie snvažiavuąių 
daugelis nebuvę atstovai, bet 
paprasti priešlx»lš<*vikiiiiai a- 
gitatorini.

Cmtralinėje zijonistų komi
teto raštinėje surasta svarbių 
dokumentų. Bolševikai patyrę* 
kad dalis zijonistų veikusi 
prieš bolševikinę Rusiją lx*n- 
drni su tnlkininknis.

Be to. Rusijos zijonistų va
dai turėję slaptų susinėsimų 
su Londonu.

Toliaus, zijonistų komiteiv 
raštinėje atrasta ir Immbų.

I’ngnlimis iš ]inimtų raštų 
patirta, kn<l žydai Palestinoje 
turį 80,000 legijonierių. gi tie 
remią talkininkus.*

Sužinotu, kad Henry Mor 
geni linu, buvę? Amerikos am- 
luumdorius Turkijoje, praeitą 
rudeni aplnnkęs lx*nkiją, kai
po Amerikos zijonistų atsto
vas.

Raginęs palinkti prie lenku.

Lyuin'i jMitirta, kad Mor- 
genthlu ragi'Y4 Ru-ijos žy
dus zijonistus labjau* glaus- 
ties prie lenkų imperijalistų.

Amerikos zijonistai finan
sais rėmę admirolo Kolruko 
valdžią Nilx*rijoje, gi Anglija 
žydus kareivius pavartojant i 
prieš Egipto naeijonalistus ir 
prieš Rusijos l>olševikus.

Prieš juos tad lxdM*vikni ir 
ėmėsi aštrių priemonių. D<| 
to, cukouut, daugel vietose 
Rusijoje ir žydai užpuldinėja-: 
nū.

Tarybos su latviais.

Bolševikų su latviais tary
bos taikos reikale dar nepasi
baigusios. Aptariami rubežių 
klansirnai. kurie yra svarlx‘s- 
nis daiktas už kitus.

batvini nori kaikuriose 
teritorijose pravesti plebisci
tą ir nori palikti neutraliais, 
ypač Lenkijos klausime.

Ne suvisakuom sutinka lxd- 
šėrikai.

Washington, geg. 20. —- Že
mesnysis kongreso butas po 
kelio valandų debetu ngąfn 
tiko su samanynui fędcrali- 
zuoti nacijonalę gvardiją.

GEGUŽĖS 20. 1920 M.

Chicago. — šiandie vėsiau 
ir gali but lietaus: ry’toj no- 
pastovus oras.

Maskva, geg. 20. — Rusijos 
sovietų (bolševikų) valdžia po 
ilgų varžytinių ytagaliaus pri
pažino atskirą. Siberijos res
publiką tolimuose Rytuose. 
Kni-kurie bolševikų valdžios 
komisarai tam aštriai pric- 

Jšinosi. Bet didžiūnui stojo už 
respubliką, bi tik prisidengti 
nuo negeistinų japonų ir j»a- 
haigti nesutikimus Rytuose, 

i Puaiški. jog Rytuose Siheri» 
jos respublika turi jau savo 
provizijonnlę valdžią. Tos val
džios užrulH’žinių n*ikalų mi- 
nuderi* yni kažkoks Krušni 
sholkov (buvęs ndvokatds 
Chicagoje).

Bolševikų valdžia nutarė 
Krasnosholkovui pranerti npie 
pripažininuj ir kuoveikiaus 
užmegsti diplomatinius >anri- 
kin«. . .

Tariamasi su japonais.
Rytinės Siberijos respubli

kos valdžia *vcdn tnrybas su 
jajioriais, kurie turi užėmę 
plačios teritorijas ir Vladivos- 
tokų.

Kaip ginlimu, japonai, sta
to visokius išsisukinėjimus. 
Turbut, Ih- nieko jiems nesi
nori apleisti Silx*riją.

(’*in nuomoniaujarna, knd ry
tinės Siberijos n*>pub)i w 
valdžia |iati viena nieko g. r.. 
nenuveiksianti lx*siturdn- 
ma su juponais. į tas tory- 
lws |»ri*?**: <ią ineiti ir Mask
vos lw>lš«*vikų viildžini.

Tai busimiti kaipir trilypė 
; konferencija.
į

Geležinkelio klausimas.
Jei Imlševikų valdžiai teku 

ineiti tosna taryboma, tuomet 
jo- iitstovni aptarsią ir Rytų 
Maneli arijus geležinkelio klau
simą.

Tą geležinkelį, kiek žinoma, 
nori pn-iMivinti ja [Minai. Bol
ševikai to kelio nereikalauja 
bet jiems svarbu tas knd jis 
netektų japonams.

Minėtu, geležinkclu nepri
guli Rusijai, bet buvusiai ru- 
>ų-iizijutinei hnnkai. Puti 
banku buvo privatinė įstnign. 
Ta<| ir apkalbamas geležinke
lis priguli jirivntiniems nkri- 
jinihkaius.

“Stiprus” vyras.
Krusnoslmlkov. kaip čia |«. 

šakojauiu, yra gana ”stipru.-” 
vyras Silierijoje. Ji.- arti su
sipažinęs su Amerikos darlio 
veikimu it iateramu.

Pastaraisiais laikais jis l»o« 
vo pildomojo komiteto pirmi- 
mininku Chalinrovske.

Jis pirmutinis Silierijojc 
pradėjo kompaniją nž koaliei- 
jinę valdžią, katron turi ineiti 
Įvairių partijų atstovai, 
jog tas susikirtimas senai bu-
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METTVIV KATALIKŲ DIEVRARTIS!

“DRAUGAS”

■taa k*Mll<WM Ifckyru- txxMldlralUA. 
PHH’fVMKIlK-ATNAl 

) OIUCAGOJ III UtfiUKNYJE:
Metanu, ...........
Pum-I Metų

BTV. VAL8T.
Mcums ............
Puarl MrU) ...

Pnutumerala mokoal IMculoo. lai
ku aloutoal nuo utalraltymo dieno* 
M nuo Nauju kloty. Norint permal- 

nytl adroa, vtaada reikia prl«lų*U Ir 
sena* adresą*. Pinlrnl ccriau*la Kly
sti Mporkant kra*ojn ar exprw»o “Mo. 
njr Order" arba įdedant pinigu* j 
rwl*truotq lalftkt).

“Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46tli St. Chicago, IU.

Telefoną, McKinlcy BĮ 14

2 DRAUGAS

IV • •s v*

Ketvirtadienis, geg. 20 1920
_____

KLAUSIMAI IR ATŠAKI 
VAI.

Liet. N. P. dr-ja ir dr-jos 
klinba*....................... lOO.oo

D. L. K. Gedimino dr-jalOtkoo 

New Britain

tų padarė. Bet aiškus yru vie 
nūs dalykus, kad tarp asmenų, 
įgijusių darbininkų užsitikėji- 
mą toli ne viskas yru taip, kaip 
turėtų liuli.

Atmename tuos laikus, kada 
Rusijos carus taiji spaudė žmo
nes, kad pats tujio nušautas. 
Šaudė žmonės ir Suvienytų 
Valstijų ir Prancūzijos ir Por
tugalijos prezidentus. Bjnurė- 
jomės ir bjaurimės visais tais 
šaudymais, nes kraujo pralie
jimas nepadaro teisybės, ne
parodo nej tiesos. Du žiauriau
si Rusijos carai Nlkalojus I ir 
Aleksandras III netajm nužu
dyti, o nužudytas tapo Imiu- 
džiavų pnnaikintojaa Aleksan
dras II. Nušautas taipgi ta;>o 
vergijos pannikintojns Abrao
mas Linco|n’as, Suvienytų Val
stijų Prezidentas. Ne-gi reikia 
aiškesnių nrirmlynm. kad žu
dymus yru slcbulimii aklus| 
dnigtaft, vargstančių žmonių 
laisvės priešininkas.

Anaiptol nestatome Kikuls- 
ki<» vienon eilėn su Ltncolnu 
nei su Aleksnndru Ant moju, 
liet vienon eilėn statome jų 
galvažudžius žinomuosius ir 
nežinomuosius.

Prie to dnr pastebime, kad 
pirm kelią dešimčių metų po 
litiškoji galvnžudystė kėsinosi 
ant asmenų stovinčių tikrai au- 

Įgštai carų ir prezidentų:dalmr 
I m žmogžudystė jau nepakenčia 
nei tokių kaip Kikulskis. Žmog- 

♦žudysčių sunaudojimas viešo 
gyvenimo tikslams jiasickti bu
vo ir bus aiškus žvėriškumo 
ženklas. To žvėriškumo buvo 
gana daug vidurijo devynio
likto šimtmečio; tu žvėriškumo 
yra daugiau pradžioje dvide
šimtojo šimtmečio.

Darbininkų visuomenei ‘ten
ka didtlis ir garbingus užda
vinys padaryti, kad žvėrišku- 

llno butų mažiau. Darbininkų 
’e l’’ I gyvenimo, draugijose, unijose 

1 Sil ir kitokiose organizacijose, vis 
w, | vienus ar kitas asmuo jieršasi
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Pinigai.i

Lietuvos Laisvės Paskola.
Atsišaukimas į Paskolos sto 

čių virtini riktu
Vyrų ir Moterų Rūbų Sirpi
no DesigniBg Mokykla.

1 nuo jų iškolektaoti. Vietos 
1
vienas tur pirkti, tegul būna 
delei visų kaipir įsakymu, jei
gu kiti nenusimano, k>vk jie 
tur pirkti, sulig savo turto di
dumo.

Tokį priminimų reikėtų per 
rinkėją pasiųsti kiekvienom, 
kursai iki šiol ar tai visai nė
ra pirkęs, ar tai sulig savo 
turto ]M>rmažai yra pirkęs, i- 
dnnt butų žinoma, jug nuo vi
sti juireikalauta. Tokie primi
nimai reikėtų don t i su tom 
tikru‘atsargumu, iui<l neapsun- 
kinus žmonių, kurie gal širdin
gai norėtų pirkti, liet delei sto
kos lėšų negali nuskirtosios 
snmos išpirkti.

Tniri dnčrn 47rtinin1mi. «n 
k ruski t e prie darbo, kursai rei
kia jums patiems atlikti ir da
ryti tų dnrto rimtai, kaipo sa
vo vaistytos darką, kursai 
jums priseina čion Amerikoje 
atlikti.

žmonių nutarimo*. kiek W*k-' flv. Jurgio kauk, 'dr-ja. ,?00.oo

i

Klausimas 3. Jeigu aš pri
siekčiau neteisingai, tol ne 
prieš Dievo pdveįkslų, norėda
mas išsigelbėti nuo takai; mo
kamų valdžim, nr tai butų 
nuodėmė, ar ne; ar tai butų 
prisiekti, ar ne! J. G.

* Atsakymas. Prisiekos vertė 
nepriklauso nuo paveikslo, o 
nuo žmogau* laisvės ir nuo 
paminėjimo Dievo vaido. Tas 
Dievo vardo paminėjimas bū
va tietdoginis kuila žmogus iš
taria: “Dievo akivaizdoje sa
kau” arba panašiai. Netiesio
ginis Dievo paminėjimas būva, 
katla žmogus ištariu “Prisie
kiu.” Abudu paminėjimai ly- 

rUUtilM jil JUA L14bk*M
žmogus nėra panevali verčia
mas prisiekti.

Teisėta valdžia gali reika
lauti prisiekų, neteisėta vald
žia negali nukabinti prisiekų. 
Rusija buvo varu pagriebusi 
valdžių ant Lietuvos, todėl ne
turėjo teisės reikalauti prisie
tos iš lietuvių. Todėl lietu
viams buvo leista išsisukinėti 
iš prisiekų. Amerikos valdžia 
vra teisėta, lodei Amerikoje 
gy'vennntieui? žmonėms neva
lia išsisukinėti iš mokesčių me
lagingomis prisiekomis. Todėl 
yra nuodėmė Amerikoje ištarti 
žodį “prisiekiu” patvirtinau' 
melų. Tqs melas butų nusiknl 
timas ne vien valdžiai, bet ir 
Dievui taip-gi.

Kun. P. Bučys.

šv. Kazimiero dr-jn . ,200.oo 
B. L. U. Neprigul. kliu-

baą •••••••••...•■•. lOO.oo 
D.'L. K. Vytauto dr-ja. .50.oo 
S. rL. A. 34 kp...................50.00
S. L. R. K. A. 109 kp.. .50.uu

New HavenI •
Pranciškau? dr-ja $5<M).t>a
Kazimiero dr-ja ..lOO.oo

Hartford
Lietuvos Brolių dr-ja . .500.oo 

Thompsonvillc
R. K. šv. Jurgio dr-ju . .200.ąo

Union City
Lietuvos Dukterų dr-ja 200.oo 

ViTiimtrirV
bv. PraucibKaus dr-ja. .JlMJ.oo

Waterbury

Lietuvos Simų dr-ja 
Šv. Onos dr-ja........
šv. Stanislovo dr-ja 
šv. Juozapo dr-ja .
Šv. Agotos dr-ja 
Lietuvos Šviesos 
“Aidas,” Teatr
S. L. A. 11 kp.

Av. 
Šv.

i

Muiya lattma ir mokymo budu Jųa 
trumpu laiku Ucnokaiu vtao ama

to.
Mm turimo dldMaualua tr rorUū- 

aoa kirpimo, daalrnlnr ir siuvimo 
RJI IU^ Kur in«KTI«nwl KCroi
prakUkM ksMmokiadaraaa

Visuos* siuvimo skyriuose raakluos 
varomos elektros Jtoc*-

Kvls4>Ums klekvlsn* ateiti UUe ko- 
kluo taiku, dlea* ir «r vakarala. pa- 
sltiurHl ir pasikalbėti dšl sąlygą-

Ihutenm daromos sulig mleros, vi
sokio sUllsus tr dydao t* bet kurrw 
nu.c! u knygos.

MASTER DESIGNING 
BGHOOL.

a. r. Kasak-kn. Vedėjas
l»0 N. STATH STR.’-ET. CHICAGO.

Kampas Lak* 8L, ant 4 tų lubų

M---------------------------- « '
l nn f 4< pi «<»rR »

Dili ui ih« ul/iuLh
Prakukuoja 3S turtai . 

Oflu, 1HK So. Mnnpin St. 
Kertė aa-n> BU. Clik»«u. 111.

SEKCIJAUS-TAS 
Motcrlkky. Vyrišky, taipgi chro

niškų Ilgy.

G
 KIBO VALANDOS: Nuo 1* r)'W
1 S po ploty, buo S Iki I valan

da rakai’*
Nedalomi* nao t Iki 2 po pleL 

Telefonas Tard* C*'

-.............—.............. —.....................I!

Gegulės 15 diena Lietuvoje 
»UMi'nko pirm vai Lietuvos 
Steigiamasis Seimas. Ten pra
sidėjo pirmas svarbaus vals
tybinio darbo mėnuo. Pas mus, 
Amerikoje, šiuo laiku lygiu 
budu eina didžiai svarbus dar
bas: nuo 16 dienos gegužė? 
eina Lietuvos Laisvės jioskolo.- 
mėnuo. Per tų mėnesį priva
lome surinkti ko iki šiol ne
suspėjome surinkti. Kaip gir
dimo, visa Lietuvos valstybės 
viltis šiandien dedama į Jus, 
Lietuviai amerikiečiai: Ispir- 
ksme paskolų, bus iš ko staty
ti Lietuvos detnokratingą Res- 
rmblikn o nertrtrkrirn* bns 
ten vargas, skurdas ir duos

' progų svetimiems atėjūnams 
musų silpnybe pasinaudoti. 
Todėl, visi, be jokių partijinių 
ginčų, susispieskime prie vie
no darbo ir išpirkime kiek tos 
paskolos yni įdėt u vai reika
linga. Kiekvienas, kas lietu
viu save vadinasi, kas stovi 
už musų gimtinės gerovę, pri
valu ne žodžiu, l»et darbd. pir- 
kdanuis Lietuvos tonų, tų pa
rodyti.

Į stočių rengiamas prakal
bas no visi atsilanko. Atsiran
da duug tokių, kurie negali 
j prakalbas atsilankyti, arba 
pritingi, ar stačiai nenori dė
tis prie ’ vaistyto? kūrimo 
darbo. l’a< visus tokius at- 
silankykite j namus, įtikinki
te juos, kad pirktų bonų.

Šiuomi jiutariama visiems 
stočių viršininkams nusistaty
ti, ant kokios sumos jie pri
valo išpirkti lamų, kad paden
gus visų jiaskolos sumų, lyuri 
yra vienam ar kitam apskri
čiui paskirta, ir tą sumų iš
skirstyti tarp vietas žmonių. 
Šiuo tiksiu, jaitarLina, kad sto
čių viršininkai, pasikvietę pa- 
gclbon ar tai vietos draugijų 
atstovus, ar šiaip jai keletą 
iš. žymesnių veikėjų, nustaty
tų, kiek kiekvienas vietos lie
tuvis arba lietuvė privalu pir
kti .bonų ir ištrauką iš savo 
nutarimo, kursai turėtų būti 
įtrauktas į posėdžio protoko
lų, per stoties paskirtų žmogą. 
jiasiųstų tiem*, kurie nėra nie- 
ko arlm pemuižai pirkę, kad

Prancūziškosios rųšies pini
gai pamažėli gerėja. Pačius 
Prancūzijos jiinigii !•* gegužio 
už vieną dolierį davė 15 f r. 75 
santimus, o 17 gegužio tiktai 14 
fr. 37 sant. Italų lyros 10 ge
gužio buvo 20 lyr.20 centezimų 
už vienų dolierį. 17 gegužiu bu
vo 20 lyrų 15 centeziinų. Šveica 
rijos frankų 10 gegužio už di»- 
lierį davė 5 fr. 60 šaut, o 17 ge
gužio tik 5 fr. 66 santimus. 
Suomijos šimtas markių 10 ge
gužio buvo $5.40; 17 gegužio 

a patudarė $5.35. Tat reiškia, kad 
kitiems prancūziškosios siste
mos pinigams einant hrangyn, 
Suomių arba Finlandijos pini
gai trupučiukų atpigo.

Vokiečių pinigai nuolatai ir' 
-stipriai eina brangvn 17 gegu
žio už 100 vokiškų markių reX p 
kėjo duoti juu $2.10. 
centų priaugo ja-r paskut'i; 
vaitę. Lietnviški .auksinai, 
ko, nesiskiria nuo vokiškų mnr- - j pirmųjų vietų iš jiradžių ma
ldų. Lenkams išėjo ant naudos. I yost. kuo|MMiet juiskui kas kart 
kad jie jmenie Kijevą, dėlto j didesnėse .Tų vietų jis guli gau 
100 lenkiškų markių pabrango j (j vien tada, kada jo draugų 
5 centais.- 10 gegužio buvo 65 |i,a]Hli jaill tenka< 
centai, 17 gegužio jiakilo ik> 70 Į 
centų.

Anglijos jiinigai trupučiuką Į 
atjiigu. 10 gegužio šimtas ster
lingų svarų buvo lygus $:kl4.5O, 
o 17 gegužiu t-is jiats šimtus 
svarą buvo tik 383.25.

Kanudos dulierini nejuda.) 
Kaip ]>irm ;ųt"mt( *. ui.^; ir du-1 tui ir gauni nedorų pirminin- 
bm mainant • 000 Suvienytų 
Valstijų dolierių duodavo ir te
beduoda IIU’J Kanudos dulie 
rių.
Šitos skaitlinės yru teisingos 

nmiiiunt 25.0tM) dolierių. Mai- 
wt mažesni** suiims, bankai 
stato su u naudi ilgesnes sųly- 
«•<-

Kikuiski.
Stambiausius juiskutinių 

dienų pranešima* buvo tas, 
kad tupu pašautas Jau Kikui
ski. Jis būvu organizuotų <lnr- 

įrtunkų vadas, imdavo algos 
75 dolierių* savaitei ir tvir

tino, kad kiti orgunizuolų dar
bininkų vadui jam p«*va. tos 
algos. T« čiaus mm h abejoti
na išrodo, ar galėjo žmonės 

\ tapti žmogžudžiui* tik dėlto, 
kud jie pavydėjo kitarų žmogui 
genvrališkos algos.

Kikul-kir senai pykosi su 
Johnstom. Ju<slu abu buvo 
darbininkų variai, nlm vienas 
kitam primeti nėjo savinimasi 
dtirbnunkų sudėtų pinigų, a- 
budu iš tų užmetimų pasileisi- 
no, abudu vienas kito liaisiai 
tiekom

Kiknlskio pašovims* yru 
taip nesenai įvykęs, knd dar 
nieko negalimu spėlioti, kas

DRAUGIJŲ DOMEI.

Tie draugai prieš atiduosiant 
savo balsą rinkiniuose kandi
datui iki šiol dažninusiai žiuri 
tik to, ar jis moka gražiui ]>u- 
šnekėti, liet virai nežiūri, ur 

Ijis yra duras žmogus. K^ ren
ki, tą ir išsirenki. Jei rinkdu- 
mns nežiūri kandidato doros,

|lpb ur vadų. Jis paskui ima 
įvesti umneninins kerštus su 
kitu tokiu jau išrinktuoju. 
Karlais tie kerštui baigiasi 
žmogžudystėmis, o tų žmogžu
dysčių pasekmė* gula ant dar
bininkų kišenių.

IŠ LIETUVOS-
GERA PAŽINTI KAS 

VIENL
PER

Socijalistai, ur jie butų bol
ševikai. nr demokratai, u r liau
dininkui. visi jie taki jiut? Ji«* 
šaukia, rėkia, save giriu, žino
mų ilnrbininkų "geradėjais 
ajisišnukia, duug virato žada, 
kitus jieikia, niekina, išrnsduini 
nebūtų kaltybių. Bet į soeijalis- 
tų gerumus ir nekultumų, lik 
tni tie gali tikėti kn? jų nežino.

koki socijalistai ir pateko per 
savo veidmainiavimus j valdy- 
lwp žino, kad jie yra kaip bla
kės. Jie činlpin drauirijn. kiek 
tiktai gali ir nelengva jų nusi
kratyti.

Eidami prie savo slajitą tik
sli), socijalistai vartoja įvai
riausias priemones, dažnai vi
siškai nedoras. Jiems gal būt 
noišrodn nedora, nes jų supra-

Žeminus paduodamo surašą 
Conn., New JomeV ir kai-ku- 
rių Massachusett > kolonijų 
draugijų sąrašų, kurios iki ge
gužės p nu 1 žiu s yra užsimokė
jusios už Lietuvos Liisvės Bo
nus. Kurgi kitos draugijos, 
■kliuliai ir visokios kuopos, 
rateliai ir t.t.! Kur kas dau
ginus jų randasi čia paminė
tose kolonijose. Ir jos yra 
lenkiamo*.

Draugijos, kuri busite pir
mutinė jiatekti į sekantį sųra- 
šą! įsigykite bent vienų 
tnvpg Ijaisvė* Boną!

Ansonia 
| Lietuvių Politikas Kliu- 

bas............ ..
Av. Antano <1/-augija 
Sv. Kazimiero dr-ja

Bridgeport 
P. St. Pageltos dr-ja

Hartford
A. L. R. 1\. šv. Juozu]*) 

Darbininkų Sųj. *Coiin. 
Apskr..........................  lOO.oo

L Vyčių Conn. Apskr. . .50.ua 
A. L. 11. K. Moterų Sųj.

17 kuopa.......................50.oo
A. L R. K. S’J kp........... 50.uo

Meriden
Šv. Kazimieru dr-ja ..200.oo

Lie-

.$600.oo

. ..'tOO.oo
200.oo

lOO.oo

“—— ------------------------■■ -
tiinu tik tui vra nedora, kas y- paišeliu išbraukytos. į P aš ve li
rų priešinga jiems.

Jie šaukė, ka<l kunigai nedo
rai elgėsi, jei perspėjo iš sa-1 
kyklų žmones, kud tie rinktų 
krikščionių kundidatu* į Lietu
vos Sleigiamųjį Seimų, u pa
ti* štai kokių* darbų darydavo. 
Rusi iMinusr—nlHUgelyje vietų 

imi krikšė.-demok. jiurtijos at-1 
I Kliua llt*i i tVcjž UlaVU {

užlijalonu socijal-dcmokratų 
jiurtijos atsišaukimai, bet taip,1 
kud ajmčiujr jmsiliktų jut rašus 
“Darbininkų >r ūkininkų krikš- 
ėiuiiių-Dem. Kuopa." Tokiu 
budu norėta ajignuti žmones, 
kad jie nubalsuotą už socijalia- 
tų kandidntua, manyiiami. knd 
balsuoju už krikšė.-<lemokrutų. 
Šilale. Kuomet krikšėiunys-de 

mok r. surengė čia sąvo šuva- > 
žiavimą. sužinoję tųiie tai soči-' 
jalistai, sulėkė iš visų jiakam- 

■ pių. Vos jtrasidėjo krikš.-deiiL
(
- ■ ]>IU. ’ ”*• J" UUS-UO

kultos, kaip socijalistai prade-
i. — _____?"1—I — t.— L.-

Sv.
f Av.
Sv.
Sv. Uršulės <lr-ja .
Sv. Mykolo dr-ja

»

Dr. K T. SnUKOLTS /
L-IKinVIS

Gydytojo* ir Chtnirr»«
OrUa/: 1757 W. 47 Ui SU,

(4T ir VVood ptt.) 
Valandoa: 10 ryto iki J po pietų. 
•:>0 Iki S:S0 vakaro Nodėilomi* 
• iki 11 rytala

ėio kaimų net 65 tokios korte
lėm pateku. Žmonės subruzdo 
žiūrėti, kad nežūtų jų balsai.

Net milicininkai pradėjo nu- 
plėšinėti krikia-deumkrutų 
plakatus. l'žkiausti, delko taip 
daru, atsakė, kad jiem* iš vir
šaus raštu taip įsakyta.
Pakeriui. (Vilkaviškio upsk).

jo nvžmumėkaii* iialrais šaukti> 
ir rėkti, knd sutraukdžius. Ar ' 
ne puiku ♦ Panašini kaip Ame- j 
ribojo. ^*i5nr urw< | j yf * * *
tyru Liuosvto, liet tiktai jiems, 
u ne kitiems.
Prieitai. Kuomet čia parvežė 

iš Marijampolės kandidatų j 
Steigiamąjį Seimų surašus, pa- Į 
ąirodė. kad Krikšė-Dcnmkr. sų • 
rašo kortelės yra išpiešto? arba

ėvvijtuibiui <iei apguvyniėv 
pasidavė save ‘•bepartyvinis’’ 
ir jų puduutas kandidatų sura
šąs tapo to valšt-iatnoiiusiriiikti 
mo priimtas. Vėlinus ttužinojua, 
kus tie “liepanyriai” pervie- 
ni, žmonės prieš jų apgavystę 
užprotestavo.

Ar ne puikų* .-ocijnlistų dar
beliai! Gražiu? priatnonės, ku
rias jie vartojo.Žinoma, su pa- 

įgelba tokių suktybių nevienas 
'.h) prasprūdo į atstovus. Dabar 
didžiuojasi, knd jų duug žmo
nės išrinko. Ne žmonės išrinko, 
tik apgavystė. Tat, pasirodo, 
reikia didžiausiu ulnargumu 
visokiuose rinkimuose, nes so- 
oijaJistai, nesirišaami jokios
• lr*be#»»- *•*♦*•••-••»••*^ *is *»
• **«' IU4I

<in daug priemonių susukti, ar 
apgauti.

Kurie tokiais keliais jmten- 
kn į atstovus, ką doro, geru gu
li padaryti 
kito, knip 
vyatcs.

. 2,500.oo 

. .500.oo 

. .SOO.oo 

. .500.to
■r........... 2taJ.OO

dr-ja 200.oo 
dr-ja lOO.oo 
...........lOO.oo

I). L. K. Keistučio dr-ja lOOoo 
L R. K. S. A. 91 kp. ..lOO.oo 
“Aušros” Teatr. dr-ja. ,50.oo

Nevvark
Jurgio dr-ja ....50Q.oo 
J uozajK) dr-ja .... 500.oo 
Rožančius dr-ja . .500.oo 

... LOO.oo 

.... 200.oo
Sv. Trejybes dr-ja .. 200.oo 
Sv. Petro ir Povilo dr-jal.00.oo 
L K. P. Kliubas ......... uO.uo
L. Vyčių 29ta kj). .f»0.oo
L D. tJųj’.tgi?* M k p. . 50.ooj

Kearney
D.LK. Rimgaudo dr-jn $300.o 
Littuvos Sūnų dr-ja ..2U0.oo

Eluabeth
Sv. Petro ir Pov. dr-ja 200.uo 

Harrison ' t

Sv. Juozapo dr-ja ....lOO.oo

So. Boston
Sv. Jono Evang. dr-ja 2(K).op 
UL Vyčių 17 kp.......... lOO.oo
L. I). S. Pirma kuojai. .lOO.oo 
Sv. Jono Evang dr-ju JOO.o

Norwooa
S v. Jurgio Kar. dr-ju

Worcester
Liet.- Sv. Jurgio Pas.

drtja ..•»•«••.... IOOO.oo 
Sv. Liudviku dr-ja ..IOOO.oo 
Iviet. Av. Kaz. Bažnyčia 400.oo 
Sv. Vardo Mnrijos dr-ja lOO.oo 
“Aušrelė” L. D. D. D. SO.oo

Westfield
Sv. Kazimiero dr-ju ..IOO.00 

Vėliaus paduosime sąrašų ir 
kitų draugijų, kurios yra Lie- 
tuVūė La*»»vg Buuą liu.-ipir- 
k ilsios: ,

Kuri draugija dauginusia į- 
sigys Lietuvos Ijaisvės Bonų! 

Lietuvos Misijos Informacijos 
Skyrius.

257 W. 71st St.,
New Tork, K. Y.

I
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dantistas
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VAISTAI DUODAMI BIED 
NIEMB DYKAI

Vienus.—Prieš įsteigimų A- 
incritoa Rnifionojo Kryžiaus 
vienutės Viennoje, buvo trys 
kainos ryceptų ir vumtų. Dabar 
yrn keturios. Trys kainos buvo 
turtingiems, vidurinės klesos iė 
liti-iltiit-itn.. . Dabar nuttuuiuuos 
Kryžius dalina vaistus dykai 
ta r ji neturtingų žmonių. Taip- 
pat dumia vaistus vaistiniu-, 
kanis. kurie neišgali mokėti už 
juos. Tokia laidu llnud. Kry-žmonėms. .Nieko!

skriaudų ir apga irius ptuuckė visus žmonos, ku- 
V. K. rioms reikalinga pagelta.

Simas Bastutis.

Kokiu budu išaiškinti Baž
nyčios neklaidingumą: per 39 
metus buvo du popežiu, vie
nas kitų ekskomunikavo, net 
per nei trį laikų buvo try# po
peliai! ar buvo nors vienas 
teisėtai išrinktas!

Atsakymas. Tiesa, buvo to
kių laikų, bet ir tada buvo tik 
vienas popežius, o antrur*® ir 
trečiasis buvo nedori žmonės 
neteisėtai ir šventvngiškaj pa
sisavinusieji pupežiaus vardų.

Visai nesvarbu yra žinoti, 
katras buvo teisėtas, o katras 
neteisėtas. Didžiausia svarbu 
tame, kad Bažnyčia nebūtų 
išturėjusi tu pavojingiausio 
kriziso, jei nebūtų bnvnki 
Dievo Dvasios valdoma. Jei 
Bažnyčia nei tokiame sumiši
me nepranyko, tai uiškus žen
klas, kad išsipildė Kristaus 
pranušavinin*, “pragarti var
tai nepergulės jos”. Jei pan- 
šių papiktinimų ne kuomet ne
būtų atsitikę, tai a Ik*jo tume 
ar tiesų Kristus rakė, kada mi
nėjo, “vilkus draskančius a- 
vių kailiuose”. Nedori žmo
nės išdrįso .notei. Mai usvinti* 
jKjpežių vardų ir sugebėjo tų 
padaryti dėl to, kad pasauli
niai kunigaikščiai su savo tik
slais lindo į Bažnyčios valdy
mų. Tuomi laiku į Bažnyčių 
didžiausiu uolumo spraudėsi 
gobšiausi turčiai, norėdami pa
imti j savo šventvagiškos ran
kas visą Bažnyčios valdžių ir 
tvarkų. Tai bnvo nelaimė di
desnė, negu persekiojimai stab 
meldijos laiku, kuri persekiojo 
ir žudė nekaltus krikščioni*. 
T!k teisėtai išrinktasis pope
lius gali teisėtai ekskomuni
kuoti, o žmogų* švun t vagiškai 
j Misi vadinęs popežium. popcžrš- 
kos valdžios neįgauna, dėl to 
noffnli <»j 4*14”

Kai-kurie tvirtina, buk ko- 
turi popežiai buvę, kurie vie- 
nas kilom prieštaravę, l’uvi- 
Iiįs V. ir Urbonas Vili., Lito- 
rius ir lionoriiu. ■’ 
< Prieš tarauti pupeDai gali ir į 
prieštarauja viriu*.- kitam dnu-J

»

*
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Dr. L E MAKARAS1
MeOvt* OpSytojM tr OUrargaB 
■ ■■ll*B<!» I*)** IU. >ruiur** Ar*.

OMobco*: 4S1* So. W<xNl Mr.
Tik K*t,«rv» rakek* m* «iM IM 1>M

’M

DR. S. NAIKEHS

B'
JOSEPH C. WOLON ’

Jetuvis Advokatas
H BO. U\ BALLK KI'HKCT
OrVMliM TM. tfattoMBl »1 

Vakarui* H!1 W Il-nd'BtrBM
T*4 KMfctraU

CHICAGO, ILL.

<
gvliju atvejų, liktai nepriešta
rauju tuose dalykuose, karinos 
Dievas apreiškė ir pavedė Ba- v ‘ 

t—.t t*-, - _ - .Mutt t'n.Ktmif Aiuunviiis.
Tikėjimo ir doros dalykuose, 
sudarančiuose Dievu apreikš
tąjį mokslų. . UrinmiLs aštun
tasis neprieštaravo *-Povylui 
lienktųinm. utū Ilonorius ne- 
priduuavo Litofijuū '

1

50.ua
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BRADDOCK. PA. kad viršaičiai S. R K. A.. 137 
kuopos rciknlnuja. vardan p. 
Pctrėno, kad p. Steponaitis at
šauktų savo žodžius, o p. Pet- 
rėnų visai nekaltu išrastų.

Aš pats kaipo narys Snsiv- 
1137 kp. ir vienas iš komisi
jos pardavinėjimui L. L. Pas- 

1 kolos hunų buvau tame susi riu-. 
Į kimo, balandžio mėnesyj, ir ne 
Į tiktai aš vienas savo locnouiis 
Į ausimis girdėjau, bet ir visi 
(nariai, buvusieji susirinkime.

Aš puta praeitą metų, kada 
darbavaus L. lt. Kryžiui, rink
damas drabužius į>o namus ir 
parduodamas L. R. K. ženkle
lius. vienų kartų, prie progos, 
nrin T»nt~?1bir»ari ’fv
ponų Petrėnų ar ir ju> nepaau- 
kolų kų nors iš drabužių. Bet 
jis netiktai nieko neaiikojo, liet 
dar mano išjuokė ir jieidė.

Su pagarba
Boleslovas T n hunas.

DETROIT, MICH.

Geg. 4 d. via su prakalbomis 
lankėsi gerb. kun. Petraitis.

Trumpai pahrėšiu mns*ų ma
žos kolonijos darbuotu, kas iki 
šiol yra nuveikta.
Lietuvos Imisvės paskolos tu

rime pardavę už 6,150 dolierių. 
Tai, rodos, dirbame, kiek gali
me. Bet ne visi vra tokie, knd 
dienas ir naktis padėtų tniu 
durimi, kad lomų daugiau |tar- 
duotų. Yra ir tokių, kurie kad 
sumanytų, nežinia ką darytų, 
kpd tik pakenkti tam darbui. Vi 
šokia* iMiskalas leidžia. Kiti 
kažko lankia. Šitie vis sako: 
‘•pirksiu.” Trys mėnesiai* jau 
prabėgo, o jie vis žada. Nenuos 
♦■nhn hnte ved rilrta*
pirktų nonų zuiuncs, uuuai su
sipratę. Bet taip “perka” su
sipratę lietuviai, nžimantieji 
ŽATnias vietas.

Jeigu mus broliai Lietuvoje 
butų noviję priešų iš savo ta 
Havs, u butų laukę, lai šiandie 
visa iuųs tėvynė butų priešų 
laukose.

Bet jie nelaukė: stojo išvien 
ir išgrūdo priešu* lankau, nors r
<iar nevisus. Taigi ir mes, ame- - K ai k-jo Liet. Raud. Kryžiaus 
rikieėiai, nelaukiu!, bet tuojau 1 reikalais. Nors nedidelis bnre- 
pirkiiu bonus. Bonas — tai Ii* susirinko žmonių, bet mažai 
laisvai TJetuvni ginklas.

Musų kolonijos lietuviai, ka
trie dar nepirkote, meldžiumi 
paskubėti.

Už garbę turiu praneši i. kad 
iiiunu kolonijoj yrn ir tokių, ku
rie pirko lamų ne už 50 arba 
100, bet už HMM) dol. Viena* as
muo pirko už 1 JUM) dol. ir dirb
tuvėje dirba.

Vėliau puskellmiu visli pirki
mų vardus ir pravardes, taipgi 
ir tų, katrie nepirko. Tudu, 
garbė Ims pirkusiems, o negar
be atsisakiusiems, ftitų surašą, Į.... —l ?r- 
beabąjonės, patėmy* ir mus gi-Uis, J. Strasdauskas, P. Bendo- 

’iyi pnž*staiiii Lietuvoje, j rus, T. Žuris, S. Juodvalkis, P. 
c Druktcinienė, 8. StepuJonis, S. 

'Karpšlys, A. Bagdonm, J. Šū
dinis, K. Karčiauskas, S. Druš- 
luiuskas, O. Buikauskienė, M. 
GrigaHienč, B. Misevičius, 8. 
N'iiiolht, J. Balnis, A. Šocikas, 
P. Andrijauskas, V. Mickevi
čienė, J. Pučia, V. Tamošaitis, 
M. Mačiulis, A. Tamošaitienė, 
A. Toiuošuvičiutė, K. Tvurku- 
nas, P. Kuslnucku*. V. Kos- 
luuckas, E. Niciuus, J. Bunio- 
nis, J. Jankūnas, J. Dovidaitis, 
J. Dambrovas, J. burgentas, J. 
Nargelis, B. Kundrotas. 

Smulkių aukų $8.39. 
\’iso labo $118-19.

• Vargdienis.

!radosi tokių, kurie atsisakė 
duoti aukų tai organizacijai.

■ Viena* asmuo, t.y. Andrius Lu
koševičius patapo net amži- 

‘ nuuju nariu, kuris aukojo $50. 
'Kita* pasižadėjo, bet dar savo 
aukos iki šiol nepridnvė.

Aukojo:
Kun. F. Kemėšis.......... $10.00
f>. Jarkoviene  ............ 5.UU

Po 2 doL: J. Kauro, P. Ba
nionis.

i Po 1 dol.: B. Dauinriitmtė, 
10. Jurevičienė, L’. Klimavičie- 
Jiiė, M. Petrokmnė, K. Rasius-

1000 markių už $12.00. Bet tri
jų dolierių uždnrhio jiems ne
buvo ko pavydėti.

Kovo 8 d. vieno* suvargęs, 
butaną* darbininkas atėjo jms 
tą secijnlistų agimtą nuirkių 
pirkti. Žmogelis pasisakė soči- 
jalistų agentui, knd iš vienos 
lietuviškos bendrovės pirkę* 
500 markių už $10.00. Agentas 
išniekino tų bendrovę, įmaišy
dama* katalikus ir kunigus, ir 
kaip jie jį, tų žmogelį, apgavo. 
Jis, tas agentas, pagelbėaiąs 
jam ir parduosiąs 100 markių 
už $4.00 ir 50 centų imsiąs už 
patarnavimą- Nieko įiesnpraz- 
damas žmogelis nupirko 100 
markių “tiktai” už $4-50 ir 
džiaugėsi, kad tik 50 centų 
agentas teėmė už patarnavimą. 
Sa\'o džiaugsmą žmogelis pra
dėjo pasakoti kitiems.

X ui uiUvji gurėsią suprati
mą. išklausę to žmogelio 
džiaugsmingų papasakojinuj, 
sulygino to socijalisto agento 
$4.50 už 100 markių su Gonti- 
nental & Commcrcial National 
4H.2O už 100 markių. Pasirodė 
didelis skirtumas. Dabar žmo
nės, keikia “darbininkų užta
rytoją.”

Tai tik vienas pavyzdėlis i* 
daugelio, kuri* parodo, kokie 
veidmainiai yra įvairaus plau
ku socijalistai ir kaip jie “ne- • 
skruiudžiu darbininkų žmo
nių.” Ir dar randasi 
žmonių, kurie duodasi jiems 
mulkinti.

Pr.

'ne visuomet Bu plauna.
Vartodamas viešų fontanų 

“perkalk burbulius”. Lipu* 
nekuomet napri leisk prie fon
tano. Fontanu dei gėrimo, u 
ne dėl plovimo burnos ar skiv- 
pliojiuio.

ATGRASYK RANKŲ PASI
• sveikinimą.

REIKALAUJA.

REIKALINGI.
Viuiuij dieninis ir viuna* 

naktinis Pilnomis su H/.i 
nioraus License. Atsišaukite.

Mid — Statės Gumined 
Paper Co.

25-tli ir South Robey.

SĮiiHiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiiiiimimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiitiim

| Pirmosios Komunijos, Dirmavones 
ir Šliubo Dienos

ilcntt* i- iymi'-'ntvJti Ir atmintiniu inioiinu*

Jie matys, kas prisidėjo prie 
iškovojimu Lietuvai Laisvės, 
kas ne.

Geg. 9 d. “Birutės” choras 
iš Filtuburgh surengė koncertų. 
Vndovaujtuit p. J. Senuliui, at
vaidino gražų dalykų. Visi vai
dintojui gerai atliko savu roles 
ir publikų patenkino. Gaila tik, 
kad nedaug -žmonių buvo. 'Vi
sas peluos buvo paskirtus Liet- 
ltaud. Kryžiui. Taigi, apmokė
jus visas iaoidns, liko $10.00. ■ 
Jonas Vaičius paaukojo L. H. 

K. $25.00.
Nuo lietuvių pramoninkų 

buvusio balinus, vasario 12 d., 
buvo lik v | įeinu <10.00.
• Viso jiaMųstn (>ntran i<45. 
“Birutės” chorui ir aukoto
jams ačiū. i

L. R. K. ir L. L. P. Stoties 
raitininkas.

Dinkteinienė, 8. StepuJonis, S.

Šiandie, t. y. geg. 19 d. Ig
no Vaičiulio svetainėje vra 
rengiamos prakalbos Lietuvos 
Laisvės Paskolos reikalui*. 
Kalbės Lietuvo* Misijos Ha
riui. Visi melrosejiurkiečiai 
laukia tų prakulbų ir tikimės 
gerų patekinių.

Prakalbos prasidės vakare. 
F. K Strzyneckis, 

L. L. P. st. rast.

WEST PULLMAN, ILL.
Pranešimas vvestpullnianie

• čiams.

Ketvergo vakare gegužės 20 
d, West Primano kolonijoje 
atsilankys Lietuvos Misijos 
nariai.

Priėmimas įvyks liožuytūtė- 
jo svetainėje, lygiai d vai. va
kare.

Visi vestpuimanieeiai esa
te kviečiami atsilankyti. At
silankę išgirsite daug įdomių 
žinių iš lirangios tėvynės.

• J. Sorokas.
CICERO, ILL.

“PERKASK BURBULIUS.”

R.OOKFORD TT.T.
* ------- 1

t
Paėmęs “Draugo” 114 num. 

m*t iimuatėbujau perakaitųa ko- 
respundi<iM.iją. j*dulpintų vir- 
Saiėių L. 8. K. K. A. 137 kuo
pos, po kuria pasirašę J. An
driukaitis, pirmininkus ir J. 
VuleutukrviėiuH, raštininkas. 
Ten sakomu, kad buk. Povy- 
las P. Petrelio* nieku nėra sa
kę* upie Lietuvos lxiisvės Pas
kolos bonus šiai* žodžiais: 
“Aš žinau ka* Ue bouai yra, 
a* jų nepriklausau. K sd jus no
rite ir esate kvailai*, tai gulite 
pirkti.” Dabar tenka patėmyti,

* A FCYVAVt* • fABUOMU

A. PETRAT1S & CO.
• Mortcagc Bank 

WEAL tJTATr ihflRANCt 

European AmericikBurfau 
>««*«•* >• F.m.i

■stirtsrnovurw*’" rvu»t* *”*•» 
I 1 « * « PW(»M

įJauguma-ciceriečių dar at
mena, kaip keletas metų atgal 
lietuviai soči jidiš t ai čia ant 
bačkų ir dėžių pasilipę iš visos 
gerklės šaukdavo apie darbi
ninkų skriaudas ir tuo pačiu 
bruko nftvo socjjniiimą, 
kaip vaistą, kuris, girdi, prašii- 
liuaiąs tas skriaudos. Kuda ta- 
|>u uždrausta ant gatvių rėžti 
“spyrius,” jie tų putj kartoda
vo svetainėse.

Ne taip senai neitas socijah- 
sta*. laikraščių agentas, vaik
ščiodamas kiek tik pajiegė kal
bėjo už darbininkus visiems 
pirMittUias socijuhzmų.

Praeitą žiemą tas agentas 
su vietiniu socijolistų «|mus- 
tuvininku, turėdami laiku, at- 
sjHaur.ilino raudonom raidėm 
plakatu? ir išnešiojo pu namus.

Į gjV-t ilr» I

I duosią 100(1 nuirki ų už $15.UU. 
I Visokios h ndroVM lupdamas 
I pinigus, girdi, tik skriaudžia 
I darbi nnikns. Tuo pačiu laiku 
InuvažiHvr žmonės į Contincnt- 
lai A C-unmn-rcial Nalioiud 

■ Kauk, kur rr tiedu socynltatu 
pirhlavu markes, pirkdavo

JO ‘

I Jeigu netinkamai pastatyta* 
ir netinkamai vartotas. viefiaF 

. gėrimo fontanas, gali būt d’- 
dėsnis pavojus sveikatai negu 
viežas gėrimo puoduką*.

Suvienytų Valstijų Vieta 
Sveikatos Biuro inspektorių* 
atsisėdo gelžkelio stotyje, ša!e 
burbuliojamos gėrimo fontano* 
ir tėmijo kaip žinom** var
toja tų fontaną. Keturiasde- 
iunts-septynios ypato* gėrė i* 
fontano. Iš tų, 11 buvo vvrti, 
22 moterys, ir 14 vaikui. Vist 
apčiaopė metalo indę iš kurio* 
i.iiiduo ingo. Vienas vu kn* 
ko nenurijo tą metalu bolę. 
Teveik visi vyrai tins-h tabu- 
ko hnrnose. Iš tų 47 yyntų. 4 
buvo juodukai. 3 atrodė, jog 
džiova serga, o dar trys turėjo 
'veido išliorinia.

VJsi tie, kurir vartoja tokią 
nešą fontaną, turėtų atsimint, 
jug tikslas tokio sanitariško 
užmanymo yra neprileist per
davimų burnos užslėpimų. Kuo 
met gleivė ar kita mediju 
prilimpu prie metalo, nutik i 
nukratyt. ir ^audito medegų

Ar norg syki pamąstei, kiek 
daigtų tavo ranka čiupinėjo, 
per vienų dieną, ir ar nors sy
kį apsvarstė!, kiek kartų į die
nų pridėjai nepraustas rankas 
prie burnosi
Kuomet chirurgai atrado, jog 

jų pačių pirštai nešė užkre
čiamus gemalus į žaizdas, jie 
mėgino atrast budus, per ku
riuos rankos hutų • chirurgiš
kai SvflT’Ob '

Per ilgų laikų jie mėgino vi
sus chemijoj išradimus, kurie 
disinfikuotų raukas. Gydyto
jai net ir daba atsimena tuos 
visus šveitimu^, šitiravimus ir 
pąniirkymua <!«•! švarių ran
kų/ Bet tns visa- tie jokios pa
sekmės ir galų gale gydytojai 
pradėjo nešioti gumines pirš
tines; kurias p<> vartojimo jie 
virina ir tokiu Imdu turi švie
žių porų sterilizuotų rankų dėl 
kožno ligonio. Ta* visas paro
dė, kad mėgink kiek nori, ne
gali laikyt rankas ahsolučiai 
švarias. ,

Didžiausias nešiotojas ligų, 
kurių priežastinis orghnizmn* 
randasi užslopinu* burnoj ir no 
sėj, yra makos: jeigu seilė- 
hutų žalios spalvos, visi turė
tume gražiai spalvuotas ran
kas. Neišskiriant nei vieno, 
mes visi, daugelį kartų į die
nų dedame pirštus prie bur
nos, ir tokio l> ’u nešame už
krečiamu* gemai* :, kuriuos 
kiti neatsargų- žmonės išpla
tino. Teisybė, jog gemalai iš
nyksta kuomet apleidžia kū
nų, bet kų reiškia tas pranyki
mas bilijonų gemalų, jeigu per 
jmčių žmonių neatsargumų 
dvigubai skaičius didinasi.

Mųstyk, kiek daug įvairių 
daigtų čiupinėji per dienų ir 
kaip retai rankas plauni!

Pirmiausia, mums reikia iš
mokt — nekišt pirštų prie 
burnos ir nosies. Tai nors prie 
veido liepi įleidžiame užkre
čiamų ligų.

Reikia atprasti nuo ]iapni*to 
rankų pasisveikinimu, atsi
mink, gal kiti ir neatsargiai 
prižiūri rankas. Kodėl manda
gus' nulenkimas galvos artai 
pusikioniojimas nėra užtekti
nas pasisveikinimas taqi drau
gų!

1’alnAkrtti Mvn «!t-<l<-a 1*ctr« Ir bro
liu Jono IN'tkn pA<JanCių H Kauno 
rriljbm Tnunutv-a apakrlėlo ftllnlr* ira- 
rnp. Aliu kaimo. Girdėjau kad k>- 
vena Ir dirbu tnutnnav mcldili) ntai- 
Autiktl tumulu nr ka* apie Juo* tino
te meldtly pralietu man o bu»lu la
bai dvluacan.

K. PETKl'S
2il6s \V. 33 Sl. OlItUKO. UI.

ANT PARBAITMO.
i knnibAmi medini* tumi* an

1 'ciiuuiiiiuu UuMUnaiiKj, unnlertiMkoA, 
biakuti daugiau knip % akro,* ga
lima aiftfntl dnrlavoa. randasi arti 
Arrhrr avc. karu *llnljoa. turi būti 
parduota erotui nea piningai reika
lingi. >nb

"• Slavlc
131& W. lh strvct Clilmro.

1‘arklduodn lluferoė ir Otoecrno. 
bizni* Inltnl JT* ^vrul IMIrbta. lie
tuvi y npgTVcntoJ VU,toj, ka* nupirk* 
t* *lot* l>u» IaIhii Si-ktnm* l*rt«&a»- 
U* pardavimo aavinlok** llvniuoju 
Lietuvon. AtaUauklte crrttu laiku.

JoMfdi Strum*kl>. 
Trl. Uuniltoltli <«V« 
t*3.’> Wabau*la Avc.

NEGIRDĖTA PROGA.
Parsiduoda Brighton l’arke. picini 

blsnlava vlc-la. nnmnių 4 metai knip 
pala aavlBlnka* atatr. 31>aNcJe >-m 
rroeern*. iHrinlnrn. ketvirta* tuetaj* 
knip ulihta mu rultnuin Viriui di
deliu <• kambariu rialaa. clektma 
Aviena vnnua ir <uzaa viautnc nntiMi.

Knnkrito bviiuiiuntaa. Pldella tvar
tą* kr Inta* rmtinl a|*tal«>-tna. Vin
klia vertė* JK.000 pniduoKltnc ui 
IT.OOO. acalAaukitc par tciefan* McK- 
inley eono. *

Kaa plrmna to lnlm>a.

RED. ATSAKYMAI.

FAHROttTl lU^MLAS
1*1 LUOME

1>VKA1.

I m
CJUnhiK- tlfrtių. Todc-1 Bnlian- nori larčcl tų dienų ulminimal 
ki>k| nors trūkta. K

>t<-» tume itaJjkv Įi*»lukMne crailii* (uitcikslns.

Pirmosios Komunijos................ 15x9 colių po 10c.
Dianavonės.................................. 14x8 colių po 10c.
šliubo............................................ 17x13 colių po 20c.

Tokia kaina Juo- iianliiodnmc. ka* Ima nemaliau 10 o kas Uk 
tint*, lai turi prli»lŲ*ii 3v. otriau* r i -’-Unuil.

Ant i»lrmnt<m,< |imrlk-lo iireikita vtaa sakranu-nto Ulmiaumfa 
istorija.

Ik- to ant ftavnkMo a<w»r-trv» ,ra at.pati-ilintl tam tikri iodiinl tr 
palikta iumMo* sietui., kur Kalima uiraoll tania*. I>a tartie, t u-ta Ir 
laikas. Ki-lkalniitlanii krripkitfa:

“DRAUGAS” PUBL. C0.
__ 1800 W. 46th Str. Chicago. IU.
šiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiimiiiiimiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiB
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g NAUJA ĮDOMI KNYGA!

i “Mano Patyrimai” Didžiojoj Karėj 
| . 1918-1919
| Paraše
Ę Kun. J. F. Jonaitis
= Kapelionas

| Kaina 25 Centai
. Juje tvljia daug gražių ir įvairių aprašymų apie viso- 

= hius kari*.- luiku atsitikimus, kukius patyrė pats auto- 
= rius, dalyvaudamas toje karėje.
= Galima jų gaut

“DRAUGO” KNYGYNE
Ę 1800 W. 46 Str. Chicago. Illinois.
immmiimtiimiimiiimiimmiimiiiimimimiiiimimmiiiiiimmmmmminiiim
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lialtlr Consuliatloti llurrou, Ine. 
35 So. Ik-zrbom SL ililmeu.

Ili.im 500

S. D. LACHAWICZ
po'irnuju. takto 

tuvftar Ko f tauria. Hotkalr rto-ldliu ai* 
•UauMI. • inatM* tiaxt»u Imažlo «icaoBdta»tL 
2314 W. 23 PL Chicago, DI.

Tol. Coaal liet.
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DR. CHARLES SEGAL
I*erk6lė nuo oOni |h> nutn.

4729 S. Ashland Avenue
Knr rydo ligna v>tų moterių Ir 

«*alkų.

Vwl»n<lo« nuo !• iki 13 lirylo: nuo

■ ■
nutucriu* po 2 num. vienoje knygoje |■

B

“DRAUGIJA”
Gavome 4 “Draugijos”

Kaina vienos knygos S1.00.
“Draugiją“ gausime ir toliau. Ka* norite, galite paa mus 
UŽNiprcnumcniot i.

Metams $6.00. Prisiuntinesimc kaip tiktai gausime. B

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

“GANYTOJAS” 
retlagUOjaflMtt piviatu A. Danibniatdias. padedant kun. M. Vait
kui. i^tikništir didumo 32 pud. .lis talpins t»iruipxnių iš pla
čiojo* dvasiškųjų mokslo srities. stenmiiN iilfonnuoti skaityto
ju* apie Imžnytinį-rcligijinj gyvenimų apskritai pasaulyj ir y- 
pnč Lietuvoje, kels ir gvildena įvairiu* vyvuo»iu* musų dvasiš- 
kijus givcnitno klausinius. Laikraščio kainu:
Amerikoje $10.00 Angli.’nje 25 Šilingai

“ŽVAIGŽDE”
Eina sykį j mėnesį. Kaune,

šia Inikraštib aki narūnu kutalikų dvaniškiciiiH reikalams aprū
pinti: Iš fiaduolų nunxlyiuų, kas bus jame rašomu matyti, kad 
bus labui įvairiau* turinio ir pilna* tnnlonių pn-siNkaitnaų Re
daktorius kun. M. Vaitkus.
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 šilingu

Visus galite užsiprenumeruoti “DRAUGE”.
Kas norite tiraūog su tų laikraščių Adminiatracija susinešti tai 

levartoja šį admi):

KAUNAS, DIDI VILNIAUS G. N. 34 LITHUANIA.
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P-nui V. K. iš Buffnlo. N. Y. 
Temintos gražaus rašto negali
me tuljiini' i i«o. kad nepara- 
ftęs pilim* pavardės, tik adre
są ir pirma* <1 vi midi.

atikui lM6a-

didele «wtr. 
KALVA 30c.

vakare. NnHhotnl* 10 Iki 1.
Trlclotui* linui 3MO

Pnniiė: Kun. Pr. IUi*y» 
Spaudu* Draugija* ItfomU. 

tniroju- turiu,,
IV. Moterį*
V. 2«M>Kn* Dievo Pavcik*la» 
t L fit. II1U*« Ir Muk. apie imagu.

nuovoki lai lt gvl|<l<iDUi» ir

Chicago, UI. j s

“Žmogus ir Gyvuolys
HluIrU Katalikų

1111•
I. Žmogau* Kilme
II. ZuMuilŲ Velklė* 
ilt. Duba

K lok vi atuu> punktu yra
lytu.*

Nerntomo pasrrimų, n«a j»ai* turiny* rodo Jo* 
Verta klrkvienatu |*i<ytr

“DRAUGAS” PUBLISHING C0
1800 W. 46-th StreetJ. DIEKONTAS

Mirė 12 d- Kovą 1920. 
Lietuvoj, paėjo Iš Šalau 
tų parapijos Tusu kaimo. 
. Pameblos už velioni 
Juozapa ir visa Diekaniv 
ieimy ua bus Pėtnvčioj 
gegužės 21 d. 1920 Auš
ros Variu Bažnyčioj ant 
kvmuūdra, o vai. ryte.

Meldžiame visus giiri 
nės Ir pažįstamus atai’.u) 
kyli ant pamaldų.

8unus Pran. Diekantas 
Duktė PeUroBela ir žen

tą* Konstantinas Vaitkui.

NEPAPRASTA PROGA
I'erkantlem* kou* ainiui Ir atalanticmR nauju*. tno« »kulinam« 

Flmru* nnt Htial Untrrų lityrų Be jokių HkaAChi.
l’ilnu tnlortrracuu Kalima gauti kai 1‘truuolu-n) įmo ?:3O vai. 

vak. iki 0 vai. vak., ftv. n J ryto paraptjlnlje avetaJn/Jc. pno 33ro place 
tr Aukurą avenue, arba pu Bendrovė* valdyb*.

Lietuvos Vvčiu Rnildincr andC $9

Loan Association
3333 Inkm Aini u v.

Jarui* Žakam Pirm. 1*. flaltotki. Ha£<.. B. Krklrekl*, IfaUn..
3135 Auliuru AvctnM*.



f1 draugas i Ketvirtadienio, geg. 20 1920

J Pirmas Didelis Simphonijos

ORKESTRDS KONCERTAS X Tie, kurie buvo

i

Visas pelnas skiriamas
ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO naudai.

Nedelioj, Gegužio 23, 1920 m.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET., 32ros ir Auburn Avė. Pradžia 7 vaL vakare.

(kurį suloš šv. Kazimiero A kad. Auklėtinės) icnginmns

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr-jos 2 Skyriaus

Z'J

IŠ BRIDGEPORTO

CHICAGOJE
RengiaKATALIKIŠKOS ŠVENTĖS IŠ BRIDGEPORTO

I

Bet ne musų Chicagoje.

Pas vienų atrasta $16,000.

SUIMTA 17 UŽ VOGIMĄ 
SVAIGALŲ.

KAINOS MAŽINAMOS 
DRABUŽIAMS, AVA

LINĖMS.

Gi 
vaikų 

reikalinga 
seserims

dabar, 
skaičiui, 

jgj-ti 
namų.

Ketvirtadienis, gegužės 20 d. 
Šv. Bernardas Senietis.

Penktadienis, gegužės 21 d., 
šv. Timotiejus.

Po vadovyste Prof. Roman Girvin iš Amer. Conscrv. of Music ir Veikalas

“SMILČIŲ LAIKRODIS”

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

r

Praeitos savaitės pnbnigoj** 
ties Bloatningdale vieškeliu iš 
geležinkelių vagonų buvo pa
vogta svaigalų vertės $150,000. 
Pavogta danginusia alkoholio, 
prigulėjusio United Statos In- 
<In-trini Alcoliol kompanijai, i

Policija pakilo darban. Bu-' 
vo nuninnyta, kad tns dariais 
ne kokio vieno žmogaus. Bet 
stiprini organizuotos gaujos.

Per kelias dienas ir naktis 
30 detektivų dirbo |«i artimų 
sins apylinkes. Bet nebuvo pa
sekmių.

Tįk štai anų dienų neži nu
pins žmogus i*t telefonų pa
informavo |*>licijų, kur ji tu
rėtų ieškoti jMivogtų svaiga
lu.

Deteklivai paklausė ir susi
laukta kuogeriausių vaisių. 
Nueita j nurodytas vietas ir 
atrasta žymi dali* pavogtų 
svaigalų. Kita dalis buvo jau 
parduota salitininkams ir pri
statyta pirkusiam?.

Vienoj vietoj nt rastas ,por- 
davinėjanias alkoholis, nudn- 
žvdas slyvų skystimu.

Tarpo suareštuotų dauginu
sia lenkui ir daugiausia buvu-J 
šioji snliuninkni.

Visos gaujos vadas yra Pc- 
ter Mnrelu*wkn, l.’Mtl Chnpin 
gnt.

Svaigu lai buvo sukrauti
pas Jumes Stuvirki. 3253 No. 

/ Ilermitage avo. Iš tenai buvo 
išvežiojanti “kostunierinms.

Pas vienų iš suareštuotų ki- 
Beniuose atrasta $1G,UUO. Ma
tyt. jis buvo gaujos iždinin
kas. Turbnt, tie pinigai buvo 
surinkti uz pnrdtiotu- svaiga
lus.

Išviso suareštiiota 17 
nių. Detektivai tolinus 
si ten ki u n tuo sknitliu. 
daugiau.

]*e to, norima >u.-ekli 
tuo., saliuninkus. katrie nuo 
gaujos pirkę svau lų. Ir tie tu 
n*s joitekti šnltojon.

žino-
nepr
ieik >

rimu

GAL PASIBAIGS STREIKAS

Išnntijo streikuoja 5,000 dar
bininkų. priklausančių gatvių i 
biurui. Nevalomos gatvės,1 
lirišvežiojaiaos atmatos ir pe- į 
lenai iš gatvaičių. Darbinin
kai nori didesnės užiuokesties.

Matyt, mreikas turės veikiai1 
pasibaigti. Nes tų klausimų 
ėmė svarstyti miesto tnrvhos 
finansinis komitetas.

Tie, kurie buvo per "Vakaricnbutf ‘ negalėjo atsidžiaugti gražumu muzikos. Dabargi 
ši pati orkestrą išpildys dalį programo, kilų dalį išpildys šv. Kazimiero Akademijos Auk
lėtinės.

Kurie dar neturite tikiety, tai tuojaus nusipirkite, nes gali pritrukti. Tikietai gaunami 
l>as: nares, “Draugo” ofise, J. Nausiedų 917 W. 33 St.

Kviečia visus šv. Kazim. Akad. Rėm. Dr-jos 2 Skyrius.

I
ii

Iš daugelio miestų pareina 
žinių, kad krautuvininkai kiti 
per kitus papigina parduoda 
mus drabužius, avalines ir ki
tokius (Įniktus.

Vienur papiginama 15 nuo?., 
kitur ligi 30 mmš. Dar kitur 
didelių krautuvių firmos skel
bia, knd j<»ų piir.luodnn*i‘T !w 
mažinusio pelno.

‘.•koma, tas daroma su tik- 
s i sumažinti pragyvenimui 

Į ’ rar genylię.
I*e| Clijcagojc nieko ne f • 

(įirn.i apie daiktų pnpigin - 
mus. čia krautuvių firmos 

d in. knd drabužini ir avi: 
linčs ir. nbeltmi, viskas e*ij pi
gesni knip kur kitur. Ir f^drl 
įv-sain.i reikalo atpiginti.

Sako. ]Mipiginimns pačioms 
firmoms duotų nuostolių ir 
tuomet pakiltų tik vienos su
irutes.

Mat, musų Chicagoje viskas 
turi būt kitaip, kaip yrn ki
tur. Kitur kurtais nors viešo
ji opinija sujaudina 
didž|M-lnių širdis ir 
'ingi tiems ponams 
neinkaitinsi nei su 
dumplėmis.

ledines 
sužino*.
šird/hi 
kalves

SUAREŠTUOTAS SVARBUS* 
UŽPUOLIKAS.

Policijai rnokosnn papuolė 
Josiph KmuitIi Alins llnrrj 
Mn>l< r.-. Sakoma, jog tai b i 
•ių< senui ieškomas užpuo 
kas-vngis, kurs n<* vienai mo 
tcriškei iš rankų išlupus krep 

pinigui* ir paspr-.-ėiukllg >11 
dęs.

APMUŠTI 6 ,,SWITCHME 
N AI.”

b o. Cliicngo'o trys autom)* 
Liliu liesil rankantieji galva* 
?’i. '*••!* apmuš-" št'šig ,,rw:!r!s 
ni. nus”, katrie yrn užėmę 
-tu ikininkų vietas.

Policija ieško užpuolikų.

S VAIKAI UŽMUŠTI, VIE 
NAS SUŽEISTAS.

Kaltininkai net neareštuoti.

t žvaknr t’liicagos gatvėm? 
|h> automobilių ratais jjuvo 3 
vaikai. Viena* gi suž<*i*tas. 
Bet ir tas turėa mirti.

Suvažinėta* Che*tor Sadow- 
ski. ti metų, 1H38 \Ve*torn avė. Į 
ftoferi* žinoma*. Ne*uareš(u<t- 
tas.

Užmušta 9 metų" Mnrgnrcta 
bet-iurj, Varnon gni. r*»- 
feri* ne*iuireštnotas.•’ - -Suvažinėta* 5 motų Francea 
McUann, Cicero.

Ir taip kasdien miesto gat
vėse. Didžiumoje atsilikimųPIRKITE KARES TAUPY BUIIUKI

MO ŽENKLELIUS W.S.S.). .automobilistai }inteihiimmi.

*■ L ' Rl ' •

Gegužes - d. mus klebonas, 
gerk knn. Krušas sušaukė pa
rapijom) susirinkimų, kĄ'l pa
sitartu, kokiu budu įgyti sese
rį ms-mokv to joms gyvenimui 
nnmų, nes iki šiol seserys gy
venti mokyklos kambariuose.

Pirmiausia klebu tas išaiški
no reikalų seserim’! namo. Ra- 1 
kė, kol mnžian buvo vaikučių, 
lankančių mokyklų, ir seserys 1 
tuose pačiuose kambariuose 
galėjo sutilpti, 
padidėjus 
Imtinai 
atskirų 
Sakė, kad dalmr ntoktklų lanko 
vi t š 900 vaikų.

I ’.rnpijonys, •šk’nusr knn 
ldebmo kallms, vicdmlsini su
tiko pirkti, nr statyti, seserims 
nnmų.

!*n lo pakt-lln tdansimas, ko
kiu l.iidu įgyti •įar.ių ix» skolos, 
.iri *i su maža skola. Įnešta, 
kad musų gerb. kunigai su pn- 
rapijoskomitetn pereitų per vi 
sus parapijoms ir surinktų rei
kalingų pinigų sumų. Dalyva- 
msieji susi rinkime sutiko duo
ti nemažinus kaip po 5 dolie- 
rius.

Gerb. klelMmns sutiko eiti 
nuo durt) ligi durų, prašyda-. 
įtins minėtam tikslui n u k o s.

Toliau* svarstyta, kaip pa- 
sekininginu prisirengti p'ie jm 
rupijos išvažiavimo, kuris bus 
nedelioj, liepos 11 <L, 192G m., 

"Bergmaną Grove darže, Jliver- 
. ide, III. Dauguma parapijom) 
paėmė pardavinėti bilietus, kud 
sukvietus dnug publikos ir pa
darius gražaus jieltm savo ]«<- 
rapijai.

Po to svarstyta, kaip geriau 
prisirengti prie apvaikščioji- 
nm ,J. M. Hrkivyskupc juhilie- 
jnus, kaip davežti vaikus ligi 
tos vietos, iš kur prasidės np- 
\ (JI šėiojimas. Dnuguh.1*. pnsi- 
žad*'*jo automobiliais nuvežti.

Tartasi, kaip gražiau parė
dyti, (mpuošti vežimų. Bus 
|x>rstatyta Lietuvos Kunigaik
ščio M indą ugi o apvainikavi
mas, knd |Misirodyti svctin:.‘*,i- 
čiams, jog ir musų ta<it i ka
riūnė buvo galinga viešpatija. 
Prie to dariai dauguma imsiža- 
dėjo prisidėti. Užtat klebonas 
dėkojo vįjįiems parapijonams 
už gerumų ir prielankumų vi
suose nž-tnanyinuose, taipgi 
pranešė, kud šiuosmvt už 
suolus bažnyčioje danginusia 
įplauks pinigų į jmrapijas iž
dų.

Sakė, knd dnbnr jnn j ra vir5 
15 tūkstančių dol., bet lar ne- ' 
galas. 1

Kaip musų kloltonas džinu- 
giasi savo parapijonais, taip 
parapijonai džiaugiasi ir ger
bia savo klebonų už didelį jojo 
darbštumų ir lutdu.mnių. Kie- • 
bono jiagelbininkai. kun. J. 1 
Svirskas ir kun. K. Zaikauskas 1 
taip-gi verti didelės pagarbos. 1 
Juos taip-gi )M*rapij<niys myli I 
ir gerbia.

A. G

Nedelioj, geg. 2 d., 1920 m., 
Av. .Jurgio bažnyčioje, buvo di
delės iškilmės: vaikučių ėjimas 
prie pirmos Av. Komunijos ir 
Dirmnvnnė
Nedėlios rytų prakirtame lai

ke visi vaikučįai ir mergaitės 
susirinko mokyklos kambarin, 
kad pasipuošti ir prisirengti 
prie svarbaus momento, priė
mimo ftv. Sakramento.

Nespėjus sese rims- mokyto
joms dar visiškai vaikučius su
tvarkyti. kad butų graži proce
sija, štai, būryje minist rantų, 
nešančių liažnytinius ženklus, 
jau pamatėm ateinant gerb. 
klclionų. .Jis troško kogroieiau-1 S 
šia nuvesti tų gražų vaikų bū
relį (44 bernaičius ir 46 mer
gaites), pavestų kun. J. Svirs
kiui lavinti, o jo paties prireng 
tų bnžnyčion prie nltorio ir su
vienyti j j su Kristum, pasislė
pusiu ftv. Sakramente.

Visa procesija ėjo Auburn | 
gatve į bažnyčių. Neapsako
mai Imvo gražus reginys, kada 
kun. klebdnas su buriu vaiku- 
čių. paskendusiu žolynuose, ėjo 
bažnyčion. I nėjus bažnyčion, 
nuėjus prie grotų ir visiems 
suklaupus prieš altorių akivaiz
doje Visagalinčio Dievo, gim
dytojų ir visų esančių bažny
čioje žmonių, visi išreiškė savo 
širdies jausmus maldose, ku
rias atkalbėjo sykiu su klebonu 
ir atnaujino prižadus, padary
tus prie krikšto švento.

Po to gražioje tvarkoje, visi 
šalimais takais suėjo į paskir
tas vietas suoluosę. Tuo tarpu 
klebonas išėjo laikyti ftv. Mi
siąs.

Prieš suteiksiant ftv. Sakra
mentų klebonas posakė tam 
pritaikintų pamokslėlį. Tarp 
kitko sakė vaikučiams: “Atai 
prisiartinkit, o aš jums duosiu' 
just) Sutvertoji;. Kuris tegul I 
užlaiko jumis nekaltais ir to- i 
biilais kaip dnliar esate.”

Po to gražioje tvarkoje visi j 
artinusi prie Dievo Stalo pri
imti ftv. Komunijų ir priėmę 
tokioje pat tvarkoje grįžo at- 
gnl į suolus.

Tnme tarpt* buvo nepapras
tas reginys. .Jų nekalti vaide
liai išrodė lig aniolų. Daugelis 
susirinkusių bažnyčion tėvų net 
apsiverkė. Tai buvo didelio 
džiaugsmo jausmas.

Po pirmos vaikų Komunijos 
ir kun. klelmnui ir asistentui 
ilgai truko išdalinti Komunijų, 
kurių priėmė į savo širdis npie 
septyni šimtai asmenų, nes tų 
pačių dienų turėjo priimti Dir
mavonės Sakramentų.

Pasiliaigus mišioms, vaiku
čiai gražioje tvarkoje gerb. se
serų mokytojų tapo išvesti iš 
bažnyčios.

Priešais didžiųjų durių pas 
Stankūnas nuėmė jiaveikslus. 
Po to visi išsiskirstė j 
Fmuu. l.uS, kūd vi iF i
trumpai ]įsilinksminti su na
miškiais, nes tų pačių dienų tu
rėjo priimti Dipnavanėa Sa
kramentų.

(Pabaiga bus) 
žvaigždutė.

TEATRAS IR BALIUS
AlTŠROS VARTŲ PARAPIJA 

Subatoje, 22 d. Gegužio-May, 1920 
M. Meldažio Svetainėje, 2242 West 23rd Place 

f

PIRMU KARTU WEST SIDĖJE LIET. VYČIŲ 13ta KUOPA 
STATO SCENOJE

“GIMS TAUTOS GENIJUS”
DRAMA 2 DALYSE 7 ATIDENGIMŲ

Durys atsidarys 6:30 vai. vak., Programas prasidės 7:30 v. vak.

ĮŽANGA VAIKAMS 25c.; DIDELIEMS 35c. ir AUGŠČIAŪ

’K

■

■ 
I
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ADVOKATAS ’
Ofbdk* IMdmlt'siyJ:

29 South La Salia Street
K>tnt>arU 124

TeL Ontral M»O

i>_.—--------------- --------- —

Dr. M. Stupnicki 
$107 So. MorgLz. otreet 

CHICAGO, IUJMOU 
TMefonaa Tanta MT*

VaJMidoa: — I IU II II ryto 
* po pt«rtŲ Iki I rak N»4*ll<»- 
mia nuo 4 iki k vai. vakar*.

■ PO PROGRAMUI LINKSMUS ŠOKIAI
Kviečia širdingai atsilankyti KLEBONAS ir KOMITETAI.

I

Talepboaa: Yard« <4*2

Clikagc. HI.

Tariu patyrlm» 
moterių ll<o«e; m- 
plati ninU pritiu- 

rlu lipant Ir kūdi
ki laika llroa.

J. P. WAITCHES 
‘ATTORNEY AT LAW 

LJ ET V VIS ADVOKATAM 
iki a. wixin '.Tittrr

*M w. iMh MTiuurr 
rUN-AGU.

McHhir, <jr»

Vakarais, 812 W. 33 St.
Tel Tartta (UI g

Laikyk Telefono Knygų arti pne 
■telefono, kad reikale butų gali- 
nut vartoti.

Tankiai pasitaiko, kad prenumerato
rius nenorėdamas ieškoti numerio Te
lefono Knygoj, mėgina pasakyti iš 
atmintie*
Jeigu pasitaikė, kad tikras numeris, 
o jei ne. tai tik bcreikalo sngaisina 
trečiąjį žmogų, ir išimųjų reikia šau
kti. i.

Lista* turi Imti ištaisytas Kiekvienų 
Kartų, Kuomet išeina nauja Telefo
no Knyg. Smigiausia yra vartoti 
Telefono Knyga.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

IT/ Lt 
I EA/E/

Capudine
PAMKGINK 

I.AHA1 GJBRO8 BEI. 
GALVOS SKAUDĖJIMO

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiaunią kainų, kur kitur taip naganai. 

Maamėlių laukimui drukuou ir ofiso dirbama yra naujau
sios madoa. Užlaikom visokius laikrodžius, iiedac, fiiubi- 
niua ir deimantiniua; gramafonna lietu vikkaii rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų nmlfrų ir pnuilkų ildir-
■ l .. M V- »v/mu*. uaMuaraų, gai&ių u tmuuy, mmuu ua rouua. i/ir* 
bame vMkiiu tenkJua drangyvtėnu, taiaome laikrodžiui ir

M tr

muzikai litui tnrtrunicntua atKAkaučiai ’

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVK,

Tdefcmaa: DROVER 7309
OHIOAGO, ILL.
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