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Nevyksta Lenkams su 
Ofensyva 

< • — — — — — — — — — 

Gen. Brusilov yra Rusijos 
Diktatorius 

APSILEIDIMO BET NE PRA! DIDELĖS KARĖS MOKES-
GYVENIMO BRANGENYBĖ. 

Taip tvirtina senatorius 
Thomas. 

PAVOJAUS YRA K I J E V U ! 

Prieš lenkus sutraukiama 
skaitlinga kariuomenė. 

Varšava. geg. 20. — čia va
kar ofieijaliai pranešta, kad 
bolševikai Kijevo frontan su
traukia skaitlingą kariuome
nę. • 

"Pietuose nuo Dangų vos," 
sako lenkai pranešime, "po 
ilgo ir žiauraus mūšio ir spau
džiant priešininko spėkoms, 
mes atsimetame atgal i naują į 
apsiginimo liniją." 

Washington. geg. 20. — Se
natorius Thomas, demokratas 
iš Colorado valstijos, vakar 
senate savo kolegas mėgino 
intikinti, kad už pragyveni.:.o 
brangenybę yra kalti patys 
žmonės, bet ne didžpelniai 
(profiterininkai). 
' Jiš> sakė, kad jei žmonės 
prisilaikytą tamprios ekonomi
jos, nepirktų kas nereikalin
ga, tuomet butų pigesni viso
kie pragyvenimui reikalingi 
daiktai. 
Senatorius Thomas pareiškė, 

jog šiandie mušu šalį vargina 
ne pragyvenimo brangenylw'\ 
bet žmonių apsileidimo bran
genybė. 

Pasisakė jis pats tuos pa-
jčms drabužius nešiojąs jau 
ketvirti metai, gi ant kojų a-
valines turis iš 1916 metu. I r 

TYS KANADOJE. 
SUOMIJA SIUNČIA TAI

KOS MISIJA. 

Padidintas muitas ui įveža- I Norima padaryti taiką su bol-
mas prekes iš S. V. 

Vingrad, šia n rva karuose nuo 
Zvenigorodo." 

Bruslov valdo Rusija. 
Laikraštis Daily Telegraph 

gavo žinių, kad bolševikai sa
vo armijas valdyti pavedę ge
nerolui Brasilovui, buvusiam 
kituomet caro armijų vyriau
siajam vadui. . 
. Kiek pirmiau buvo čia gau
ta žinių, kad gen. Brnsilovą 
bolševikai pakėlę generaliu sa
vo armijos inspektorium. . . . . . . . 

m , v. ,. .. , .. bis nusprendęs nepirkti jokiu 
Tad šiandie ps turi skaitv- f, . . . ' . . t. V . • 

" Į dėvėjimui daiktų, kol-tie neat 

ševikais. 

Copenhagen, geg. 20. — To
mis dienomis Suomija šin mie
stan pasiusianti taikos misiją, 
kuri su Rusijos bolševikų at
stovais turėsianti taiko% tary
bas. 

Apie tai praneša laikraštis 
Berlinsrske Tidende. 

LENKAI ATBLOKŠTI 

Brusilov valdo bolševikinę 
Rusija. 

, ties kaipir bolševikinės Rusi 
jos diktatoriui. 

Nestebėtina, jei tomis die 
Bonris. buvo paskiydusių ži 
niu, buk Brusilov nuvertęs bol- j 
ševikų valdžią. 

pigsią. 

NERAGINĄ LENKŲ OFEN-
SYVON. 

Londonas, geg. 20. — Vy-
I Norima taikos su bolševikais. P * ^ * * 8 atstovas parlamente 

Londonas, geg. 20.— Kibir-! ... i pranešė, jog Anglijos vyriau-
kštinėj depešoj bolševikai iš ' . A ^ ' U o s kares ofisas su pa- syliė neraginanti lenkų šito 
Maskvos praneša- kad jie i : s ! t e n k * H , r a u paskelbė, kad už- ftfeaJSyvoj prieš bolševikus ir 
veikė lenkus Poloeko apvlin •' n , b e Ž i n i ! l " ? ? * ministerija 
kėje, ties Dauguva, Vitebsko i f ™s l * . • * • * " * n U o b ° | -
"nbernijoj • *™kų P r i < ? l a n k l) a tsakiną i 
, Bolševikai sako. jog lenkai I Į j į į S * " 8 * M * * * * ™ . 
tolokai atblokšti. Ir gvvento- i * • * * ta,!kf ! " ^ * " * H 

• armijo.s liekanomis Krime. 
Pranešta, kad bolševikai 

kuoveikiaus pra<lėsią taikos 
tarybos su generole AVrange-
Tio atstovais. 

Ottawa, geg, 20. — Kana
dos finansų m misteri? Dray-
ton padavė parlamentui bilių 
apie naujas karės mokestis. 
Valdžios biliuje (karės mokes
čių sumanyme) mokestys pa
didinamos ligi galimo augš-
eiausio laipsnio. 

Biliaus priede pasakyta, 
kad Kanada nori veikiau iš
bristi iš karės skolų, todėl vi
sa šalis privalo prisidėti prie 
t 0 ž ^ i o - Berlynas, geg. 20. — Cia 

Tuo sumanymu padidinami j pristeigta visa eilė mokvklu 
muitai už įvežamus iš Suv• svetimoms kalboms. Vokiečiu 
Valstijų įvairius pertekliaus j a U n i m a s daugiausia mokosi 
daiktus. Nors ir dabar, jau pa-j a m ? l u i r i s p a n n k a l b u < P r a n . 

VOKIEČIAI MOKOSI KAL 
BŲ. 

Bolševikai Pripažino 
Siberijos Respubliką 

Maskvoje Suareštuota Zijonistų 
Suvažiavimo Atstovai 

SUAREŠTUOTA 75 ZIJO 
NISTAI. 

BYTŲ SIBERIJA — ATSKI
RA RESPUBLIKA. 

Vis dar tęsiamos bolševikų— 
latvių taikos tarybos. 

Vedamos tarybos su 
japonais. 

imamas augštas muitas. Bet 
norima gauti dar daugiaus. 

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

Mokestimis bus apdėti vi
sokia brangesni drabužiai ir 
avalinės. Rūkoriams irgi prisi-

euzų kalbos mokosi 
sia motervs. 

daugiau-

GONZALOS BUSIĄS PRO-
VIZIJONALIU PRE

ZIDENTU. 

Washington. geg. 20, — Iš 
Meksikos sostinės pranešta, 

eis kur-kas daugiau mokėti už! ka<} i r ) )e kongreso susirinki-
taboka, cigarus arba cigare- rao t e n j a u žįnonia> j 0 ? p r 0 vi-

zijonaliu Meksikos prezidentu 
bu.< paskirtas gen. Oonzales, 
kurs atsisakė kandiduoti j 
prezidentus. 

jai sugrįžtančius bolševikus 
mtikę džiaugsmingai. 

Bolševiku spėkos, kurios 
praejtą pirmadieni pakėlė 
kontratakas prieš lenkus ir 
ukrainus, pasivarė pirmyn a-. 
bejuose ilgo fronto galuose— 
pietuose nuo Kijevo ir šianr-
vakaruose nuo Mogileyo.. 

Oficijaliam bolševikų* pra
nešime sakoma: 

"Orša apskrityj, šiauriuose 
nuo Mogilevo, mūsų karno-
menė, pagelbiama flotilės, pa
ėmė miestą Konev. Pietvaka-
ruose mums teko miestelis Zo-
rič. 

"Taraščia apskrityj (apie 
už 60 mylių pietuose nuo Ki
jevo) mes paėmėm miestą 

jų nepalaikantį. 

NEDUOS PASKOLOS NE-
REKALINGIEMS 

DAIKTAMS 
I PrRKTI. 

tus. 
Kanada turi daug nuošim

čių mokėti už karės skolas. 
Tad norima mokestimis su
rinkti ne tik reikalingus nuo
šimčius, bet ^ * r ir po dalĮ 
skolų. 

DAUG ATSIEINA TALKI 
NTNKŲ OKUPAVIMAS. 

Atlanta, Ga., geg. 20. — Vie
tos federalės atsargos bankos. 

j prezidentas "VYelborn paskelbė. 
Pasakojama, kad tos t a ry - ! k a d ž i t a m distrikte liaukos ne

bos ilgai neužsitęsiančios. • j s k o l i n s P'nigų žnionėms, norin-
[tiems pirkti automobilius ar-

Odessoje yra bolševikai, j ta k i t o k i u s d a i k t n s > fc k o ^ 

Iš Konstantinopolio pnae*. ^P*** apsieiti 
šamą, kad Odessa vis dar pa- = = = = = = l 

silieka bolševikų' rankose. P° šito prasidėjo abelnas 
Seniau buvo pranešta, kad j Maudymasis tar]>e majoro bu-

OdessjT užėmę lenkai su nk- r , ° žmonių ir detektivn]. 
rainai* Paskui pranešta, kad 
tą padarę vieni Ukrainai., 

Šiandie pasirodo, Jcad tos 
žinios buvo k'H;dingo*. Ar kar
tais tos žinios nebuvo sufab
rikuotos Varšavoj prieš pat 
Kijevo puolimą. 

Virginijoj Nužudyta 12 Žmonių 
PRIVATINIAI DETEKTI-
VAI SUSIRĖMĖ SU PI 

LIESAIS 

Tš ko pakilo susikirtimas. 

Apie pakilusi 
i 

i visaip pasakojama. 

Detektivai kitaip pasakoja 
apie pakilusį šaudymą. Jie sa
ko, kad pirmiausia Feltsą nu
šovęs darbininkas vardu 
Mullens, kurs norėta suareš
tuoti. ' 

Galimi nauji susikirtimai. 

Iš Roanoke pranešta, jog 
anglekasiai organizuojasi i 

I būrius ir tie būriai ieško pri
vatinių detektivų. 

Stone Monntain Coal Co. 

Darbininkai buvo išmesti iš 
namų. 

susikirtimai . 
Į prezidentas hlhott pranešė, 
i kad antra savaitė del strei-

Policija sako. jog būrys de- j ko uždarvtos visos tos kom-

Mateawan. W. Va., geg. 20. 
— Dvylika žmonin nužudyta ir 
trys kiti sužeista čia vakar 
pavakarėje pakilus apsišaudy
mams policijos ir pliieėįą iš 
vienos [•tįsės ;r S'ono Monn
tain (on! (O. privatiniu detek
tivų iš kitos. 

Tarpo 7!'ižu<htu yra mieste
lio majorns FV-stennaii ir vie-
;ios pri'.a'ini : tic-'^tiv:] a gen
iu ros -a' i-ii i.kn. Kelt s. 

Nužutlvtu 

[tektivų iš AVilliamsono at\yko 
čia išvaryti iš anglių kompa
nijos namų darbininku šeimy
nas. Tuos darbininkus kompa 
nijn buvo pavariusi nuo darbo 
už Įstojimą anglekasią unijon. 
.Miestelio majoras susitiko tu 

deteknvu vn<h\ Felts ir šito 
paklausė, kokiomis teisėmis pa 
ciremdami jie suareštavo dar-
lii"inkns 
iš nasnu }v} .-••imŠynas. 

Policija tvirtina, kad įnajo-
•T> >;i ^> , ,- -'i>mi?ičino n* na 

panijos kasyklos. 
Bet anglekasių distrikto uni

jos sekretorius Mooney sako, 
vo pramatomas del kompani
jos žiauraus ir neteisėto pasi
elgimo. 

Kompanija pavaro nuo dar
bo visus tuos darbininkus, ka
trie įstoja naujai organizuo
ja mon unijon. Paskui tuos 

CARSON KALBA PRIEŠ S.! Berlynas, geg. 20. — Talki-
VALSTUAS. ninkai okupuoja Rhine pro-

vinciją. Jie ten palaiko 200.000 
Londonas, geg. 20. — Carsou i kareivių. Išlaidas apmoka Vo-

yra Anglijos parlamento atsto-

Maskva, geg. 15. (suvėlin
ta). — Balandžio pabaigoje 
čia įvyko visos Rusijos žy
du zijonistų suvažiavimas. Su
važiavimo pabaigoje nepap
rastos bolševik i komisijos įsa
kymu suareštuota 7.") zijonis-
tai. Sakoma, komisija paty-

Maskva, geg. 20. — Rusijos 
sovietu (bolševiku) valdžia po 
iljrii varžytinių pagaliaus pri
pažino atskira. Siberijos res
publika tolimuose Rytuose. 
Kai-kurie bolševikų valdžios 
komisarai tam aštriai prie
šinusi. Bet didžiuma stojo ūž 
respubliką, bi tik prisidengti 

! nuo negeistinų japonų ir parusi, kad tarpe suvažiavusių 
daugelis nebuvę atstovai, be t | b a i g ; _ K . _ , 
paprasti pnešlndševiknuai a- f p a a i « k i > -Q„ B y t u o s e S i b e r 5 

imitatoriai. 
Contralinėje zijonistų komi

teto raštinėje surasta svarbių 
dokumentų. Bolševikai patyrę 
kad dalis zijonistų veikusi 

va? iš Airijos provincijos Ul-
sterio, kurios gyventojai ne-
katalikai nenori atsiskirti nuo 
Anglijos ir nenori išvien su
sidėti su kitomis Airijos pro
vincijomis. 

Aną dieną jis čia parlamen-
smarkiai 

kietija. Jai tas okupavimas 
per metus atsieina 3 milijar- basadorius Turkijoje, praeitą 

prieš bolševikinę Rusiją ben
drai su talkininkais. 

Pe to, Rusijos zijonistų va-
dai turėję slaptų susinėsimų 
su Londonu. 

Tolians, zijonistų komiteto 
raštinėje atrasta ir bombų. 

Pagaliaus iš jiaimtų raštų 
patirta, kad žydai Palestinoje 
turi 80.000 legijonierių. gi tie 
romią talkininkus.-

Sužinota, kad Henry Mor-
genthau. buv-^s Amerikos am-

dus markiu. 

DAUG NUKENČIA NEW 
YORKAS.. 

New York. geg. 20. — Vie-
! tos uostas del nuolatiniu dar-

e smarkia, užsipuolė prieš Į b i n i n k u st^kų n p t e n k a ^ 
A : n o n < r "" '•'•'•-"r- išmes. Šiandie eksportas dau

giausiai nukreipiamas į Balti-
more ir Pbiladelpbią. Šitiedu 
miestu pelnija. 

ti Airiją. 
Jis sakė, kad visi tie ame

rikonai, katrie kalba Ameri
kos vardu, turi žinoti, kad 
Anglija yra g«linga ir stipri 
viešpatija ir kaipo tokia 
neturi reikalo pasiduoti sve
timų šalių intakai! Budapeštas, geg. 20. — Iš 

Sakė, mes nesimaišome į A-jungarų taikos atstovybės re-
merikos vidujinius reikalus, j zignavo grafas Albert Appo-
Tad ir Amerika neprivalo to nyi. Jis priešinasi pasirašyti 
dan i i . i ]K> taikos sutartimi. 

rudeni aplankęs Lenkiją, kai
po Amerikos zijonistų atsto
vas. 

Kaginęs palin'vi prie lenkų. 

jos respublika turi jau savo 
provizijonalę valdžią. Tos val
džios užrubežinių reikalų mi-
nisteris yrn kažkoks Krasno^ 
sliolkov (buvęs advokatas 
Cbicagoje). 

Bolševikų valdžia nutarė 
Krasnosliolkovui pranešti apie 

pripažinimą ir kuoveikiaus 
užuiegsti diplomatinius senti
ki ns. 

Tariamasi su japonais. 
Rytinės Siberijos respubli

kos valdžia 'veda tarybas su 
japonais, kurie turi užėmę 
plačias teritorijas ir Vladivos
toką. 

Kaip gini ima, japonai, sta
to visokius išsisukinėjimus. 
Turbūt, be nieko jiems nesi
nori apleisti Siberija. 

Čia nuoinoniaujama. kad ;y-
ttnės Siberijos respubl!" x-

a 

Lygiai patirta, kad |for-j valdžia pati viena nieko ge 
gentliflu raghęs Rusijos ž y - į 1 ^ 1 1 " ^ ' ^ ^ 
dus zijonistūs labjaus glaus-1!11a s" japonais 

besitardp-
I tas tary-

REZIGNAVO IŠ TADIOS 
ATSTOVYBĖS. 

ties prie lenkų imperijalistų. 
Amerikos zijonistai finan 

jsais rėmę admirolo Kolčako 
j valdžią Silierijoje. gi Anglija į konferencija. 
| žydus kareivius pavartojant? i G^žinkelio klausimas 

bas prisieisią ineiti ir Mask
vos bolševikų valdžiai. 

Tai busianti kaipir trilypė 

Jei bolševiku valdžiai teks 
ineiti tosna tarvbosna, tuomet 

i prieš Kgipto naeijonalistus ir 
i prieš Rusijos iKilševikus. 

Prieš juos tad bolševikai i r j j o s atstovai aptarsią i r Rytų 
ėmėsi aštrių priemonių. Del Mancliurijos geležinkelio kiau
to, sakoma, daueel rietose! 
Rusijoje ir žydai užpuldinėja
mi. 

MAŽAS BŪRYS CARRAN 
ZOS PALYDOVŲ. 

Nedaug jis pasiėmęs ir pinigu. 

Mesico City, geg. 20.—Kuo
met Carranza bėgo į kalnus, 
jis Ktaifiepė j pasiliekančius 
tais žodžiais: 

''Mes pražuvę. Pasilikit 
sveiki, gerbiamieji!" 

nors laiveliu pasileisti jurė*-
na. 

Su juom į kalnus pab<''go 
vos tik keli jo artimi bičino-
liai generolai ir iždo ministe-
ris. Nudūmė su juo ir Bonil-
las, buvęs Suv. Valstijose am
basadorius. 

Nepasiėmė tas būrys su sa
vimi daug maisto ir pinigų. 
Su vienu automobiliu norėta 

daKar nori išmesti darbininkus su šeimynomis 
kompanijos nusamdyti det<-k-
fivai išmeta iš kompanijos 
nanm. 

nonai oaiinti 

\ 

\Villiamson, ei sužeisti 
Vt'eleli ligonine. 

-tavasis "!:-•'..!. n::.:')\'o. Kadangi 
i su maj. buvo mie-tot 
} J Jos viršininkas, tad 

ijm* ^>ak'A'o Feltsa. 

Moonev sakos is tuo klau-
o poliei- simu pasiuntęs protestą gene 
šis tuo--raliui prokurorui Palmer. Re! 

• pastarasis nei n^at^akes. 

Ir raitas su buriu drangų 
pasileido kloniu rvtnose nuo j k o l i k r t > P 5 i a i a n k < 0 P a i m t i -5 

San Marcos. Paskui jį ir pir- k a , n n s - B e t a"tomobil.tis suge-
ma jo šuoliu ėjo keli šimtai I do- T r **™™ pasidalino 
raitelių. | P i n i c a i ? - ' 

Ties viena pakalne kokiam Revoliucijonieriai deda pa
stangas suimti buvusį Meksi-momenfui tas būrys buvo sn-

stojęs. Bet veikiai išnyko kal
nuose. 

Spėjama. Carranza vargais 

kos autokratą. 
Gen. Obregon čia labai ste

bisi, kad Carranza nesutiko pa 
— negalais mėgins pasiekti j siduoti, bet leidosi į kalnu-
jurin pakraščius ir kokiuo į tikron pragaištin. 

siiną. 
Tą geležinkeli, kiek žinoma, 

nori pasisavinti japonai. Bo1-
Tarybos su latviais. ševikai to kelio nereikalauja 

iH't jiems svarbu tas, kad jis 
Bolševikų su latviais tary-1 ^ ^ j a p o r m m ^ 

lios taikos reikale dar nepas.-j M i ^ a < H e ž i Q k e f i s n e p r i . 
ba.gus.os. Aptariami rubož.ų | ^ ^ ^ ^ b n V T r s i a i r u . 
klausimai, kurie yra svarbes-, a z j j a t i n p i hmk&] ^ 
nis daiktas uz kitus. , , , •„„•:„• i^;^ 

. , .. . i nanka mivo privatine įstaiga. 
Latviai nori kaikunose m , • , ,, , •• i.A 

. . . . . Ta<} ir apkalbamas irelezmke-
tentorijose pravesti įnebisei-1 .. ,. . .. . . -

' . ' . . . . ' ,. . j lis pnmili privatiniems akci-
tą ir nori palikti neutraliais,! .. . . ' 
v „ T . . . , , . įininkams. 

ypač Lenkijos klausime. 
Xe suvisakuom sutinka lml- "Stiprus" vyras, 

sevikai. Krasnosbolkov. kaip čia pa-
sakojama, yra gana ••stiprus" 

Washington. geg. 20. — Že- vyras Siberiįoje. J is arti su-' 
mesnysis kongreso butas }x>| sipažinęs su Amerikos darlx> 

kelių valandų debatų nesu
tiko su samanvmn federali-

veikimu i r interesais. 
Pastaraisiais; laikais jis bu-

GEGUŽĖS 20. 1920 M. 

zuoti naeijonalę gvardiją. vo pildomojo komiteto pirrai-
mininkn Cbabarovske. 

J i s pirmutini? Si beri joje 
pradėjo kompaniją už koalici-
jinę valdžią, katron turi ineiti 
įvairių partijų atstovai. 
jog tas susikirtimas senai bn-

Chieago. — Šiandie vėsiau 
ir gali but lietaus; rytoj ne-

Į pastovus oras. 

file:///Villiamson
http://ba.gus.os
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tą padarė. Bet aiškus yra vie-
UETVVTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS nas dalykas, kad tarp asmenų, 

Įgijusių darbininkų užsitikėji-
iną toli ne viskas yra. taip, kaip 
turėtii būti. 

Atmename tuos laikus, kada 
Rusijos caras taip spaudė žmo
nes, kad pats tapo nušautas. 
Šaudė žmonės ir Suvienytų 
Valstijų ir Prancūzijos ir Por
tugalijos prezidentus. Bjaurė-
jomės ir bjaurimės visais tais 
šaudymais, nes kraujo pralie
jimas nepadaro teisybės, ne
parodo nei tiesos. Du žiauriau
si Rusijos carai Nikalojus I ir 
Aleksandras I I I netapo nužu
dyti, o nužudytas tapo bau
džiavų panaikintojas Aleksan
dras II. Nušautas taipogi tapo 
vergijos panaikintojas Abrao
mas Lincoln'as, Suvienytų Val
stijų Prezidentas. Xe-gi reikia 
aiškesnių prirodymų, kad žu
dymas yra stebėtinai aklas 
daigta*, vargstančių žmonių 
laisvės priešininkas. 

Anaiptol nestatome Kikuls-
kio vienon eilėn su Lincolnu 
nei su Aleksandru Antruoju, 
bet vienon eilėn statome jų 
galvažudžius žinomuosius ir 

Eina kasdieną išskyrus nedėldlenius. 
PRENUMERATOS KAINA: 

CH2CAGOJ IB UŽSIENY/E: 
Metams $6.00 
Pašei Metn *4K> 

8CV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Meta 3.00 

Prenumerata mokas! įškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar erprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus \ 
registruota laišką. 

"Drangas" PnbEshing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, DL 

Telefonas McKlnley $114 
- _ ^ ^ £ - '. , ^ ^ s > - •••'•jm 

Pinigai. 

Lietuvos Laisves Paskola. 
Atsišaukimas į Paskolos sto ' nuo jų iškolekfcnoti. Vietos 

&ų viršiniukii3. žmonių nutarimas, kiek ki?k-
vienas tur pirkti, tegul buini 

Gegužės 15 dieną Lietuvoje! dėlei visų kaipir įsakymu, j t i -
snsir'nko pirmvai Lietuvos j gu kiti nenusimano, k'ek jie 
Steigiamasis Seimas. Ten pra- tur pirkti, sulig savo turto di-
sidėjo pirmas svarbaus vals- durno. 
tybinio darbo mėnuo. Pag mus, j Tokį priminimą reikėtų per 
Amerikoje, šiuo laiku lygiu rinkėja pasiųsti kiekvienam, 
badu eina didžiai svarbus dar
bas: nuo 16 dienos gegužės 
eina Lietuvos Laisvės paskolos 
mėnuo. Per tą mėnesį priva-

kursai iki šiol a r tai visai nė
ra pirkęs, ar tai sulig savo 
turto permažai yra pirkęs, i-
dant butų žinoma, jog nuo vi-

lome surinkti ko iki šiol ne- j su pareikalauta. Tokie primi-
suspėjome surinkti. Kaip gir- į nimai reikėtų dkryti š u t a m 
dime, visa Lietuvos valstybės i tikru •atsargumu, kad neapsun-
viltis šiandien dedama į Jus, (kinus žmonių, kurie gal širdin-
Lietuviai amerikiečiai! Išpir- i gai norėtų pirkti, bet dėlei sto-
ksme paskolą, bos iš ko staty
ti Lietuvos demokratinga Res 
publiką, o neišpirksime, bus 
ten vargas, skurdas ir duos 

kos lėšų negali nuskirtosios 
sumos išpirkti. 

Taigi stočių viršininkai, su
kruskite prie darbo, kursai rei-

Prancuziškosios rųšies pini
gai painažėli gerėja. Pačio 
Prancūzijos pinigų 10 gegužio (nežinomuosius, 

8 

Prie to dar pastebime, kad 
pirm kelių dešimčių metų po 
litiškoji galvažudystė kėsinosi 

• 

už vienų dolierj davė 15 f r. 75 
santimus, o 17 gegužio tiktai 14 
fr. 37 sant. Italų lyros 10 ge
gužio buvo 20 lyr.20 centezimų [ant asmenų stovinčių tikrai au-
už vienų dolierj. 17 gegužio bu-įgštai carų ir prezidentų :dabar 
vo 20 lyrų 15 centezimų. Sveica | ta žmogžudystė jau nepakenčia 
rijos frankų 10 gegužio už do-' nei tokių kaip Kikulskis. Žmog-
lieri davė 5 i'r. 69 sant. o 17 ge- tžudysčių sunaudojimas viešo 
gūžio tik 5 f r. 66 santimus, gyvenimo tikslams pasiekti bu-
Suomijos šimtas markių 10 ge-J vo ir bus aiškus žvėriškumo 
gūžio buvo $5.40; 17 gegužio į ženklas. To žvėriškumo buvo 
pasidarė f&35. Tat reiškia, kad [gana daug vidun jo devynio-

progą svetimiems atėjūnams i kia jums patiems atlikti ir da-
musų silpnybe pasinaudoti. į ryti tų darbų rimtai, kaipo sa-
Todel, visi, be jokių partijinių vo valstybės darlui, kursai 
ginčų, susispieskime prie vie-|jums priseina čion Amerikoje 
no darbo ir išpirkime kiek tos atlikti, 
paskolos yra Lietuvai reika
linga DRAUGIJŲ DOMEI. Kiekvienas, kas lietu
viu save vadinasi, kas stovi i '— 
už mūsų gimtinės gerovę, pri- j Žemiaus paduodame surašą 
valo ne žodžiu, bet darbu, pir- j Conn., New JerseV ir kai-ku-
kdamas Lietuvos bonų, tą pa 
rodvti. 

tSet. S. P. dr-ja ir dr-jos 
kliubas lOO.oo 

D. L. K. Gedimino dr-jalOO.oo 

New Britam 
Šv. Jurgio kank. dr-ja.. SOO.oo 
Šv. Kazimiero dr-ja .. 200.oo 
B. L. U. Neprigul. kliu

bas ; įoo.oo 
D. nL. K. Vytauto dr-ja. .50.oo 
S. 'L. A. 34 kp 50.oo 
S. L. E. K. A 109 kp...50.oo 

New Haven 
Šv. Pranciškaus dr-ja $500.eo 
Šv. Kazimiero dr-ja . . 100.oo 

Hartford 
Lietuvos Brolių dr-ja . .500.oo 

Thompsonvilk 
R. K. Šv. Jurgio dr-ja . .200.QO 

I 

Union City 
Lietuvos Dukterų dr-ja 200.oo 

Naugatuck 
Šv. Praneiškaus dr-ja. .200.00, 

Watertmry 

Lietuvos Sunų dr-ja . . 2500.oo 
Šv. Onos dr-ja SOO.oo 
šv . Stanislovo dr-ja ..SOO.oo 
Šv. Juozapo dr-ja SOO.oo 
Šv. Agotos dr-ja 200.oo 

UJUSIAI IR ATŠAK
IAI. 

'5TEH 

Vyrų ir Moto* Rnbn Kirpi
mo ir Dedgnag Mokykla. 
Musija tstema ir mokymo būdu Jus 
trumpu laiku i&moJuite rišo ama-

Į stočių rengiamas prakal
tas ne visi atsilanko. Atsiran
da daug tokių, kurie negali 

L. R. K. S. A. 91 kp. .. 
4 'Aušros" Teatr. dr-ja. 

kitiems prancūziškosios siste
mos pinigams einant brangyn, 
Suomių arba Finlandijos pini
gai trupučiuką atpigo. 

Vokiečių pinigai nuolatai ir 

likto šimtmečio; to žvėriškumo 
yra daugiau pradžioje dvide
šimtojo šimtmečio. 

Darbininkų visuomenei ^en-
ka didelis ir garbingas uždą-

f 
f 

lingu svarų buvo lygus $;;84.50, Į s 

stipriai eina brangyn 17 gegu- vinys padaryti, kad Žvėrišku-
žto už 100 vokiškų markių re* \\u0 b u t u ,nažiau. Darbininkų 
kėjo duoti jau $2.10. Tie 10 j gyvenime, draugijose, unijose 
centų priaugo per paskutinę s a | i r kitokiose organizacijose, vis 
vartę. Lietuviški .auksinai, sa- vienas ar kitas asmuo peršasi 
ko, nesiskiria nuo vokiškų mar-'į pirmąją vietą iš pradžių ma
ldų. Lenkams išėjo ant naudos, I ž0Se kuopose, paskui kas kart 
kad jie paėmė Kijevą, dėlto į didesnėse. Tą vietą jis gali gau 
100 lenkiškų markių pabrango j tį ^ n t a d a , kada jo draugų 
5 centais: 10 gegužio buvo 65 
centai, 17 gegužio pakilo iki 70 
centų. 

Anglijos pinigai trupučiuką 
atpigo. 10 gegužio šimtas ster-

o 17 gegužio 

balsai jam tenka. 
Tie draugai prieš atiduosiant 

savo balsą rinkimuose kandi
datui iki šiol dažniausiai žiuri 
tik to, ar jis moka gražiai pa-
nekėti, bet visai nežiūri, ai

rių Massachusetts kolonijų 
draugijų sąrašų, kurios iki ge
gužės pradžios yra užsimokė
jusios už Lietuvos Laisvės Bo
nus. Kurgi kitos draugijos, 

r p r a k a I b a s " a ^ l a i ^ , " a S ^ 1 , ^ i , . i r xiso*°> , b M f * » šv.' Juozlpo dr-ja . 
rateliai ir t . t ? Kur kas dau ' 

Lietuvos Šviesos dr-ja 200.o© 
"Aidas , " Teatr dr-ja lOO.oo 
S. L. A. 11 kp lOO.oo 
D. L. K. Keistučio dr-ja lOOoo 

lOO.oo 
.50.00 

ina-s nežiūri kandidato doros, 

•is pats šimtas 
svarų buvo tik :3&t.25. 

Kanados dolieriai nejuda. 
Kaip pirm savaitės, taip ir da-1 tai ir gauni nedorą pirminin-
bar mainant !000 Suvienytų j ką, ar vadą. Jis paskui ima 
Valstijų dolioru' duodavo ir te- j vesti asmeninius kerštus su 
beduoda 1100 Kanados dolie j kitu tokiu jau išrinktuoju. 
n ^ - i Kartais tie kerštai baigiasi 

pritingi, ar stačiai nenori dė
tis pr ie ' valstybės kurinio 
darbo. Pa.< visus tokius at
silankykite j namus, jukinki
te juos, kad pirktų bonų. 

Šiuomi patariama visiems 
stočių viršininkams nusistaty
ti, ant kokios sumos jie pri
valo išpirkti bonų, kad paden
gus visą paskolos sumą, kuri 
yra vienam ar kitam apskri
čiui paskirta, ir tą sumą iš
skirstyti tarp vietc« žmonių. 
Šiuo tikslu, patartina, kad sto
čių viršininkai, pasikvietę pa-
gelbon ar tai vietos draugijų 
atstovus, ar šiaip po keletą 
išj žymesnių veikėjų, nustaty
tų, kiek kiekvienas vietos lie
tuvis arba lietuvė privalo pir
kti .bonų ir ištrauką iš savo 
nutarimo, kursai turėtų būti 
j įrauktas i posėdžio proioko-
a, per stoties paskirtą žmogų. 

giaus jų randasi čia paminė
tose kolonijose. Ir jos yra 
lenkiamos. 

Draugijos, kuri busite pir
mutinė patekti j sekantį sąra
šą? Įsigykite bent vieną Lie
tuvoj; Laisvės Boną! 

Ansonia 
Lietuvių Politikos Kliu

bas $600.oo 
Šv. Antano draugija ..SOO.oo 
Šv. Kazimiero dr-ja 200.oo 

Bndgeport 
P. St. Pagelbos dr-ja lOO.oo 

Hartford 
A. L. R. K. Šv. Juozapo 

Darbininkų Sąj. 'Conn. 
Apskr lOO.oo 

L. Vyčių Conn. Apskr. . .50.oo 
A. L. R. K. Moterų Sąj. 

17 kuopa SO.oo 
A. L. R, K. 89 kp, . . . . . . 50 .oo 

Meriden 
ki, tą ir išsirenki. Jei rinkda-jko arba permažai pirkę, kadjšv. Kazimiero dr-ja ..200.oo 
jis yra doras žmogus. K$ ren- pasiųstų tiems, kurie nėra nie-

Šitos skaitlinės yra teisingos 
mainant 25.000 dolieriu. Mai-
na"t mažesnes sumas, bankai 
stato sau naudingesnes sąly-
£*s. 

Kikulski. 

žmogžudystėmis, o tų žmogžu
dysčių pasekmės gula ant dar
bininku kišenio. 

IŠ LIETUVOS-
GERA 

Stambiausias paskutinių 
dienų pranešimas buvo tas, 
kad tapo pašautas Jau Kikul
ski. Jis buvo organizuotų dar-

y į n i n k u vadas, imdavo algos 
75 dolierius savaitei ir tvir

tino, ka<! kiti organi/.uotų dar
bininkų vadai jam pcVKi.j'j tos 
algos. T«:čiaus mui'Vj abejoti-

, na išrodo, ar galėjo žmonės 
v tapti žmogžudžiais tik dėlto, 

kad jie pavydėjo kit.im žmogui 
generališkos algos. 

Kikulskir senai pykosi su 
Johnstoiir. Juodu abu buvo 

PAŽINTI KAS PER 
VIENI. 

timu tik tai yra nedora, kas y- paišeliu išbraukytos. Į Pašven-
ra priešinga jiems. i čio kaimą net 6o tokios korte-

Jie šaukė, kad kunigai nedo-' lės pateko. Žmonės subruzdo 
rai elgėsi, jei perspėjo iš sa-j žiūrėti, kad nežūtų jų balsai. 
kyklų žmones, kad tie rinktų j Net milicininkai pradėjo nu-
krikščionlų kandidatus j Lietu- į plėšinėti krikšč,-demokratų 
vos Steigiamąjį Seimą, o pa- j plakatus. L'žklausti, delko taip 
tys štai kokių darbų darydavo, j daro, atsakė, kad jiems iš vir-
Raseiniuose—daugelyje vietų j šaus raštu taip Įsakyta, 

ant krikšč.-demok. partijos at-: Pažertai (Vilkaviškio apsk). 
sišaukimų į žmones tyčia buvo | Oia socijalistai del apgavystės 
užlipdomi socijal-demokratų i pasidavė save "bepar tyvia is" 
partijos atsišaukimai, bet taip, l ir jų paduotas kandidatų sura-
kad apačioje pasiliktų parašas !šas tapo to valsčiaus*susirinkti 
"Darbininkų ir ūkininkų krikš- imo priimtas. Vėliaus sužinojus, 
čionių-Dem. Kuopa." Tokiu kas tie "bepartyviai" pervie-, 
būdu norėta apgauti žmones, | ni, žmonės prieš jų apgavystę 
kad jie nubalsuotų už socijalis- užprotestavo. 
tų kandidatus, manydami, kad : Ar ne puikus socijalistų dar-
balsuoja už krikšč.-<lemokratų. beliai ? Gražios priemonės, ku-
Štlak. Kuomet krikščionys-de, rias jie vartojo.Žmoma, su pa-

mokr. surengė čia savo šuva- \ gelba tokių suktybių nevienas 
žiavimą. sužinoję apie tai soči- jtj prasprūdo i atstovus. Dabar 

tų gerumus ir nekaltumą, tsfcUsjjgtat, sulėkė iš visų j)akam-j didžiuojasi, kad jų daug žmo-
tai tie gali tikėti kas jų nežino. p i ų V o s p r a s į d č j 0 kriks.-dem.nes išrinko. Xe žmonės išrinko. 
Draugijos, i kurias prisisuko kalbos, kaip socijalistai prade- \ tik apgavystė. Tat, pasirodo, 

koki socijalistai ir pateko per jo nežmoniškais balsais šaukti reikia didžiausio atsargumo 
savo veidmainiavimus j valdy- įr refcti, kad sutraukdžius. Ar! visokiuose rinkimuose, nes so-

Socijalistai, ar jie butų bol
ševikai, ar demokratai, ar liau
dininkai, visi jie toki paC Jie 
šaukia, rėkia, save giria, žmo
nių darbininkų "geradėjais 
apsišaukia, daug visako žada, 
kitus peikia, niekina, išrasdami 
nebūtų kaltybių. Bet i socijalis-

darbininkų vadai, aim vienas j bą, žino, kad jie yra kaip bla- nepuiku* Panašiai kaip Ame- jcijalistai. nesirišdami jokios 
kitam primėtinėjo savinimąsi 
darbininkų sudėtų pinigų, a-
budu iš tų užmetimų pasiteisi
no, abudu vienas kito baisiai 
nekentė. 

Kikulskio pašovimas yra 
taip nesenai jvykęs. kad dar 

kės. Jie čiulpia draugiją, kiek rikoje. Visur socijalistai tie pa-;doros įstatymais, visuomet ran 
tiktai gali ir nelengva jų nusi- tys. Liuosybė, l>et tiktai jiems, Ula daug priemonių susukti, ar Kryžius dalina varstus dykai 
kratyti. o ne kitiems. rapganti. 

Eidami prie savo slaptų tik- frienai. Kuomet čia parvežė | Kurie tokiais keliais paten-
slų, socijalistai vartoja jvai- iš Marijampolės kandidatų Į fka j atstovus, ką doro. gero ga-
riausias priemones, dažnai vi- ̂ Steigiamąjį Seimų surašus. pa-; Ii padaryti žmonėms. Nieko j juos. Tokiu būdu Raud. 
siškai nedoras. Jiems gal but 

m e t e ; 

Šv. Rąžančius dr-ja 
Šv. Uršulės dr-ja 
Šv. Mykolo dr-ja 
Šv. Trejybės dr-ja 
Šv. Petro ir Povilo dr-jalOO.oo 
L. " K P. Kliubas 50.oo 
L. Vyčių 29ta kp. . . . .50.oo 
L. D. Sąjugos 14 kp. . . 50.oo 

Kearney 

D.L.K. Rimgaudo dr-ja $300.o 
Littuvos Sunų dr-ja ..200.oo 

Elisabeth 
Šv. Petro ir Pov. dr-ja 200.oo 

Banison ' •: 
Šv. Juozapo dr-ja — lOO.oo 

So. Boston 
į Šv. Jono Evang. dr-ja 200.oo 

Lit. Vyčių 17 kp lOO.oo 
L. D. S. Pirma kuopa.. lOO.oo 
Šv. Jono Evang dr-ja lOO.o 

Nonvooa 
Šv. Jurgio Kar. dr-ja lOO.oo 

Worcester 

Liet.' Šv. Jurgio Pas. 
dr$ja lOOO.oo 

Šv. Liudviko dr-ja . . lOOO.oo 
Liet. Šv. Kaz. Bažnyčia 400.oo 
Šv. Vardo Marijos dr-ja lOO.oo 
"Aušre lė" L. D. D. D. 50.oo 

Westfield 
Šv. Kazimiero dr-ja . . lOO.oo 

Vėliaus paduosime sąrašą ir 
kitų draugijų, kurios yra Lie
tuvos Laišvėg Boną nusipir
kusios: 

Kuri draugija daugiausia j -
sigys Lietuvos Laisvės Bonų? 

Lietuvos Misifos Informacijos 
Skyrius. 

257 W. 71st St., 
New York. N. Y. 

Klausimas 3. Jeigu aš pri 
siekčiau neteisingai, bet ne i 
prieš Dievo paveikslą, norėda- Į to. 

;v • . , . . . . ; Mes turizee didžiHUSiua ir £eriau-
mas išsigelbėti nuo taksų mo-|fca> KT^O. ***&** ir 'urtmo 
k a m ų v a l d ž i a i , a r ta i b lUu! s k J T i , I S ' t B r >nekvie»»as gauna geros 
nuodėmė, ar ne; ar tai bulų 
prisieka, ar ne? J. 6. 
• Atsakymas. Prisiekos verte 
nepriklauso nuo paveikslo, o 
nuo žmogaus laisvės ir nuo 
paminėjimo Dievo vardo. Tas 
Dievo vardo paminėjimas bū
va tiesioginis, kada žmogus iš
taria: ''Dievo akivaizdoje sa
kau" arba panašiai. Netiesio
ginis Dievo paminėjimas būva, 
kada žmogus ištaria "Prisie
kiu." Abudu paminėjimai ly
giai sudaro prisieka, jei tiktai 
žmogus nėra panevali verčia
mas prisiekti. 

Teisėta valdžia gali reika
lauti prisiekų, neteisėta vald? 
žJa negali reikalauti prisiekų. 
Rusija buvo varu pagriebusi 
valdžią ant Lietuvos, todėl ne
turėjo teisės reikalauti prisie
kos iš lietuvių. Todėl lietu
viams buvo leista išsisukinėti 
iš prisiekų. Amerikos valdžia 
yra teisėta, todėl Amerikojo 
gyvenantiems žmonėms neva
lia išsisukinėti iš mokesčių me
lagingomis prisiekomis. Todėl 
yra nuodėmė Amerikoje ištarti 
žodį "prisiekiu" patvirt inai 
melą. Tąs melas butų nusikal 
timas ne vien valdžiai, bet ir 
Dievui taip-gi. 

Kun. P. Bnčys. 

pr&ktikas boamokindaroag. 
Visuose siuvimo skyriuos* masinos 

varomos elektros jiega. 
Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko> 

kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų-

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurkM 
madų knygos. 

MASTEE DBSIGNING 
SGHOOL. 

J. K KssafrHta. Vedėjas 
t»0 N. STATE STREET. CHICAGO. 

Kampas Laks St. ant i tų lobu 

Dfi, 6 M. GUSER 
Praktikuoja 28 metai , 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Cnicago, Ui. 

3PECIJ AUSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 16 ryto 
Iki 3 po pietų, nuo 6 iki S valan
da vakare. 

Nedėtiomis nuo 9 iki 2 po plct 
Telefonas Yards 687 

«—1 
Dr. E T. STRKOLTS 

UKTIVTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas' 1757 W. 47th St., 

(47 ir Wood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų. 
6:S0 iki 8:30 vakare Nedėliozms 
9 iki 12 rytais. 

Tcl. Boalevard ICO 
Res. 2914 W. 4Srd Street. 

Tel. McKmley 2«3 

VAISTAI DUODAMI BIED 
NIEMS DYKAI 

Vienna.—Prieš Įstvigimą A-
merikos Raildonojo Knžiaus 
vienutės Viennoje. buvo trys 
kainos receptų ir vai?tų. Dabar 
yra ketiirios. Trys kainos buvo 
turtingiems, vidurinės klesos ir 

Kokiu būdu išaiškinti Baž
nyčios neklaidingumą: per 39 
metus buvo du popežiu, vie
nas kitą ekskomunikavo, net 
per nekurj laiką buvo trys po-
pežiai? Ar buvo nors vienas 
teisėtai išrinktas? 

Simas Bastutis. 

Atsakymas. Tiesa, buvo to
kių laikų, bet ir tada buvo tik 

. vienas popežius, "o antrasis ir 
trečiasis buvo nedori žmonės 
Beteisėtai ir šventvagiškai pa
sisavinusieji popežiaus vardą. 

Visai nesvarbu yra žinoti, 
katras buvo teisėtas, o katras 
neteisėtas. Did&iausia svarba 
tame, kad Bažnyčia nebūtų 
išturėjusi to pavojingiausio 
kririso, jei nebūtų buvusi 
Dievo Dvasios valdoma. Jei 
Bažnyčia nei tokiame sumiši
me nepranyko, tai aiškus žen
klas, kad išsipildė Kristaus 
pranašavimas, "pragart) var
tai nepergalės jos". Jei pan-
šių papiktinimų nekuomet ne
botų atsitikę, tai abejotume 
ar tiesą Kristus sakė, kada mi
nėjo, "vilkus draskančius a-
vių kailiuose". Nedori žmo
nės išdrįso netek-6tai savintis 
papežių vardą ir sugebėjo tą 
padaryti del to, kad pasauli
niai kunigaikščiai su savo tik
slais lindo j Bažnyčios valdy
mą. Tuomi laiku į Bažnyčią 
didžiausiu uolumu spraudėsi 
gobšiausi turčia's norėdami pa
imti j savo šventvagiškas ran
kas visą Bažnyčios valdžią ir 
tvarką. Tai buvo nelaimė di
desnė, negu persekiojimai stab 
meldijos laiku, kurį persekiojo 
ir žudo nekaltus krikščionis. 
Tik teisėtai išrinktasis pope
žius gali teisėtai ekskomuni
kuoti, o žmogus šventvagiška: 
pasivadinęs popežium, popežiš-
kos valdžio- iificauTia. del '<> 
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i a ip-ta rp neturtingi] žmonių, 
pat duoda vaistus vaistinin
kams, kurie neišjral; niniu'-ti už 

si rodė. kad Krikšč-Demokr. są | kito, kaip skri 
negalima spėlioti, kas' neišrndo nedora, nes jit supra- rašo kortelės yra išpieštos arba 'vyst es. 
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Kai-kuri.' tvirtina. i>uk k<-
turi popi'žiai buvo, kurir v jo
nas kilam prieštaravo. Povi
las A', i" l rhonas.VIII.. l/ilie-
rius ir Honorius. 
• Prieštarauti popežiai guli ir 
pnestaiauja vienas Kihm; uau-

gp'ijo r.'vvjij, tikini nc]ir:ošta-
rauja tuOvSe dalykuoM-. knrittofl 
Hiovas apreiškė ir pavodo P>a 
nykiai, kad >koil>tu ^nonoin-. 

Tikėjimo ir doros dalykuose. 
sudaranč'.unse Dievo apreikš-

*tąji mokslą. l'r'">n.'i:- aštun-
: tasis neprieštaravo Povyhii 
'|HiHktą.jiiiii. nei Honorius ne : 

prieštara vo Liberi'jui. 
Kun. Sanrusaras. 
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BRADDOCK. PA. 

Trumpai pabrėšiu mūsų ma
žos kolonijos darbuotę, kas iki 
šiol yra nuveikta. 
Lietuvos Laisvės paskolos tu

rime pardavę už 0,150 doliorių. 
Tai, rodos, dirbame, kiek gali
me. Bet ne visi yra tokie, kad 

kad viršaičiai S. R. K. A.,137 
kuopos reikalauja, vardan p. 
Petrtno, kad p. Steponaitis at
šauktų savo žodžius, o p. Pet-
rėną visai nekaltu išrastų. 

Aš pats kaipo narys Susiv-
137 kp. ir vienas iš komisi
jos pardavinėjimui L. L. Pas
kolos bonų buvau tame susirin
kime, balandžio mėnesyj, ir ne dienas ir naktis padėtų tam 

darbui. kaJ bonų daugiau par-į tiktai aš vienas savo locnomis 
duot u. Yra ir tokiu, kurie kad j ausimis girdėjau, bet ir visi 
sumanytu, nežinia ką daryti], 
kad tik pakenkti tam darbuL Vi 
šokias paskalas leidžia Kiti 
kažko laukia. Šitie vis sako: 
"pirksiu." Trys mėnesiai'jau 
prabėgo, o jie vis žada. Nemos 
tabu butų.'kad pažadais tiktai 
pirktų bonų žmonės, mažai su
sipratę. Bet taip "perka" su
sipratę lietuviai, užimantieji 
žymias vietas. 

Jeigu mųs broliai Lietuvoje 
butų nėviję priešų iš savo že
mės, o butų laukę, tai šiandie 
visa mųs tėvynė butų prieštr 
rankose. 

Bet jie nelaukė: stojo išvien 

nariai, buvusieji susirinkime. 
Aš pats praeitą metą, kada 

darbavaus L. R. Kryžiui, rink
damas drabužius po namus ir 
parduodamas L. R. K. ženkle
lius, vieną kartą, prie progos, 
pi'ie bažnyčios pakalbinau ir 
poną Petrėną ar ir jis nepaau
kotų ką nors iš drabužių. Bet 
jis netiktai nieko neaūkojo, bet 
dar mane išjuokė ir įžeidė. 

Su pagarba 
Boleslovas TaJinnas. 

DETEOIT, MICH. 

Geg. 4 d. čia su prakalbomis 
ir išgrūdo priešus laukan, nors: lankėsi gerb. kun. Petraitis, 
dar nevisus. Taigi ir mes, ame- Kalbėjo Liet. Raud. Kryžiaus 
rikiečiai, iielaukim, bet tuojau reikalais. Nors nedidelis bure-
pirkiin bonus. Bonas — tai i i s susirinko žmonių, bet mažai 
laisvai Lietuvai ginklas. .{radosi tokių, kurie atsisakė 

Mūsų kolonijos lietuviai, ka- j duoti aukų tai organizacijai, 
trie dar nepirkote, meldžiami •• V ienas asmuo, ty . Andrius Lu-
paskubėti. s ikaševičius patapo net amži-

Už garbe turiu pranešti,kad'nuoju nariu, kuris aukojo $50. 
mūsų kolonijoj yra ir tokių, ku-! Kitas pasižadėjo, bet dar savo 
rie pirko l>onų ne už 50 arba i aukos iki šiol nepridavė. 
100, bet už 1000 dol. Vienas as- j Aukojo: 
niuo pirko už 1,200 dol. ir dirb- :Kuu. F. Kemėšis $10.00 
tuvėje dirba. S. Uaekevienė -5.00 

Vėliau paskelbsiu visu pirki-į Po 2 dol : J . Naura, P . Ba
sių vardus ir pravardes, taipgi nionis. 
ir tų, katrie nepirko. Tada j Po 1 dol.: B. Daumentaitė. 
garbė' bus pirkusiems, o negar-jO. Jurevičienė, U. Klimą vičie-
bė atsisakiusiems.Šita surašą,-nė, M. Perrokrenė, K. Rasins-
beabejonės, patėmys ir mųs gi-'kis, J . Strasdaoskas, P . Bendo-
minės bei pažystami Lietuvoje.j rus, T. Žuris, S. Juodvalkis, P. 
Jie matys, kas prisidėjo prie Drukteinienė, S. Stepulonis, S. 
iškovojimo Lietuvai laisvės, 'Karpšlys, A. Bagdonas, J . Ša
kas ne. įlinis, K. Karčiauskas, S. Druš-

Geg. 9 d. "Birutės" choras kauskas, O. Baikauskienė, M. 
Grigaitienė, B. Misevičius, S. 
Vinobs, J. Balnis, A. Sacikas, 

f i 1000 markių už $12.00. Bet tri
jų dolierių uždarbio jiems ne
buvo ko pavydėti. 

Kovo 8 d. vienas suvargęs, 
biednas darbininkas atėjo pas 
tą socijalistų agentą markių 
pirkti. Žmogelis pasisakė soci-
jalistų agentui, kad iš vienos 
lietuviškos bendrovės pirkęs 
500 markių už $10.00. Agentas 
išniekino tą bendrove, įmaišy
damas katalikus ir kunigus, ir 
kaip jie ji, tą žmogeli, apgavo. 
Jis, tas agentas, pagelbėsiąs 
jam ir parduosiąs 100 markių 
už $4.00 ir 50 eentų imsiąs už 
patarnavimą. Nieko nesupraz-
damas žmogelis nupirko 100 
markių " t ik ta i" už $4.50 ir 
džiaugėsi, kad tik 50 centų 
agentas teėmė už patarnavimą. 
Savo džiaugsmą žmogelis pra
dėjo pasakoti kitiems. 

Turintieji geresnį suprati
mą, išklausę to žmogelio 
džiaugsmingą papasakojimą, 
sulygino to socijalisto agento 
$4.50 už 100 markių su Conti
nental & Commercial National 
$1.20 už 100 markių. Pasirodė 
didelis skirtumas. Dabar žmo
nės, keikia "darbininkų užta
rytoją." 

Tai tik vienas pavyzdėlis iš 
daugelio, kuris parodo, kokie 
veidmainiai yra įvairaus plau
ko socijalistai ir kaip jie "ne
skriaudžią darbininkų žmo
nių." Ir dar randasi 
žmonių, kurie duodasi jiems 
mulkinti. 

Pr. 

ne visuomet nuplauna. 
Vartodamas viešą fontaną 

"perkask burbulius". L rpas 
aekuomet neg>rileisk prie fon
tano. Fontaną del gėrimo, o 
ne del plovimo burnos ar skre
plio ji mo. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI. 
Vienas dieninis ir viena •• 

naktinis Fivmonas su Inži-
nieraus License. Atsišaukite. 

i 
ATGRASYK RANKŲ PASI-j 

* SVEIKINIMĄ. 

Ar nors syki pamąstei, kiek 
daigtų tavo-ranka čiupinėjo, 
per vieną dieną, ir ar nors sy
kį apsvarstei, kiek kartų į die
ną pridėjai nepraustas rankas 
prie burnos f 
Kuomet chirurgai atrado, jog 

jų pačių pirštai nešė užkre
čiamus gemalus Į žaizdas, jie 
mėgino atrast budus, per ku
riuos rankos butų -ehirurgiš-
kai švarios. 

Per ilgą laiką jie mėgino vi
sus chemijos išradimus, kurie 

Mid — States Gummed 
Paper Co. 

25-th ir South Robey. 
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f Pirmosios Komunijos, Dirmavončs | 
1 ir Šliubo Dienos 

1 = 
r yra vienos 15 />iiu--ii»mii ir atmintimi; žmogaus 
3 gyvenime dienu. Todėl nevienas nori lun-u tu dienų atminimui t 
S kokį nors ženklą. i ~ 
S Mes tame daJyke pasiuloinc gražius paveikslus. 

| Pirmosios Komunijos 15x9 colių po 10c. | 
i i Dirmavonės 

• • 

| | Šliubo 17x13 colių po 2 0 c 1 
14x8 colių po 10c E 

I'aiežkau savo dėdės Petrą ir bro- E 
Ho Jono Petka paėjančių iš Kauno 
redybos Tauragės apskričio Šilalės pa-
rap. š i lu kaimo. Girdėjau kad gy
vena ir dirba mainose meldžiu atsi
šaukti tamstų ar kas apie juos žino
te meldžiu pranešti man o busiu la
bui dėkingas. 

K. P E T K U S 
2«v8 tat 28 St. Chieago, UI. 

AVT PARDAVIMO. 

5 . kambarių medinis namas, su 
Cementinių basemeutų, moderniškas, 
biskuti daugiau kaip % akro* ga
l ima auginti daržoves, randasi arti 
Archer Ave. karų ' linijos, turi būti 

disinfikuotu rankas. Gvdvto- p a r d u o t t sreita» nes pensai reika-

Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau 10 egz., o kas tik j * 
viena, tai turi prisiųsti oe. viršaus r : .'•'"fimui. E 

Ant Dirmavonės paveflislo išreikšta Tisą Sakramento Dirmavonės j | 
istoriją. E 

Be to ant paveiksiu apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai it B 
palikta tuščios \ ietos . kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieia ir S 
laikas. Kcikuhiudami kreipkitės: ~~ 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1800 W. 46th Str. 

I i 

Chicago. 111. £ 
s r 
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MELROSE PARK. ILL. 

jai net ir dabar atsimena tuos 
visus šveitimus, siūravimus ir 
pąmirkymus* del švarių ran-
kų/Bet tas visas be jokios pa
sekmės ir galu gale gydytojai 
pradėjo nešioti gumines pirš
tines, kurias po vartojimo jie 
virina ir tokiu būdu turi švie
žią porą sterilizuotų rankų de! 
kožno ligonio. Tas visas paro
dė, kad mėgink kiek nori, ne
gali laikyt rankas absolučiai 
švarias. I 

Didžiausias nešiotojas ligų, 
kurių priežastinis organizmą* 

ling 

"į Slaric 
1315 V . lh Street Chlcago. 

Parsiduoda Buėernė ir Groccrne, 
biznis labai yra Kerai išdirbta, lie
tuvių apgyventoj vietoj, kas nupirks 
ta. vieta bus labai dėkingas. Priežas
tis pardavimo savininkas išvažuoja 
Lietuvon. Atsišaukite greitu laiku. 

Joseplt Slrumski-. 
Tel. Humboidt 4«99 
J 835 \ \a txui - ia Ave. 

V 
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| NAUJA ĮDOMI KNYGA! | 

| "Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj I 
I 1918-1919 i 

Paraše 
Kun. J. F. Jonaitis 

Kapelionas 
-

Kaina 25 Centai i 

NEGIRDĖTA PROGA. 

i 

Šiandie, t. y. geg. 19 d. Ig
no Vaičiulio svetainėje yra 
rengiamos prakalbos Lietuvos 
Laisvės Paskolos reikalais. 
Kalbės Lietuvoj Misijos na
riai. Visi nielroseparkiečiai 
laukia tų prakalbų ir tikimės 
gerų pasekmių. 

Prakalbos prasidės vakare. 
F. K. Strzyneckis, 

L. L. P. st. rast. 

Parsiduoda Brighton Parke, pigia: 
bizniava vieta, namas, 4 metai kaip 
pat s savininkas statė, apačioje yra 
grosernė, pelninga, ketvirtas metas 
kaip uždėta, su ruimais. Viršui di-

r a n d a s i UŽs lėp i lP .e b u r n o j i r HO : dėlių 6 kambarių flatas, elektros 
šviesa vanos ir -guzas v isame name. 

Konkrito beismantas. Didelis tvar
tas ir lotas gražiai aptaisytas. Vis
kas vertės $S,000. parduosime už 
$7,000. atsišaukite per telefoną McK-
inley S559. , 

Kas pirmas to laimė. 

I * Joje telpa daug gražių ir jvairių aprašymų apie viso-
= Hius karės laiku atsitikimus, kokius patyrė pats auto-
§ rius, dalyvaudamas toje karėje. 
s ,-, i . 
= Galima js gaut 
mm 

1 "DRAUGO" KNYGYNE = 
11 1800 W. 46 Str. Chicago. Illinois. | 
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PASPORTU BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Consultation Biireau, Inc. 
SS So. Dearborn St. Chicago. 

Room 206 

iš Pittsborgh surengė koncerte. 
Vadovaujant p. J. Senuliui, at-

dintojai gerai atliko savo roles 
vaidino gražų xtelyką. Visi vai- P. Andrijauskas, V. Mickevi

čienė, J . Pucis, V. Tamošaitis, 
ir publikų patenkino. Gaila t'k, |M. Mačiulis, A. Tamošaitienė, 
kad nedaug imonių buvo. Vi- A. Tamošavic-iutė, K. Tvarku-
sas pelnas buvo paskirtas Liet-'nas, P . Kaslauckas, V. Kas-
llaud. Kryžiui. Taigi, apmokė-j lauckas, E. Nienius, J . Banio-
jus visas išlaidas, liko $10.00. -įnis, J. Jankūnas, J. Dovidaitis, 
Jonas Vaiėias paaukojo L K. J. Dambrovas, J . Sorgentas, J . 

K. $25.00. • j 
Nuo lietuvių pramoninku, 

buvusio baliaus, vasario 12 d., j 
buvo likę pelno $10.00. 
• Viso pasiųsta Centrau $4o. 

^Birutės" chorui ir aukoto
jams ačiū. i 

L. E. K. ir L. 1. P. Stoties 
raitininkas. 

Nargelis, B. Kundrotas. 
Smulkių aukų $8.39. 
Viso labo $1-18^9. 

Vargdienis. 

WEST PŪLLilAN, DLL. 
Pranešimas westpnllmanie-

• čiams 

CICERO. ILL. 

ROCKFORD, ILL 

Dauguma-ciceriečių dar at
mena, kaip keletas metų atgal 
lietuviai socijalistai čia ant 
bačkų ir dėžių pasilipę iš visos 
gerklės šaukdavo apie darbi
ninkų skriaudas ir tuo pačiu 
bruko savo socijalizmą, 
kaip vaistų, kuris, girdi, praša
linsiąs tas skriaudas. Kada ta
po uždrausta ant gatvių rėžti 
"spyčius," jie tų pat] kartoda
vo svetainėse. 

Xe taip senai vienas socijali-
stas, laikraščių agentas, vaik
ščiodamas kiek tik pajiegė kal
bėjo už darbininkus visiems 

"Aš žinau K;I> ii<- honai yra. ]>irš<lamas socijalizmų. 
aš yū ;•'•;.riki;iu.-ar.. l\M<i .iu.- :K». ' Praeitą žiemą tas agentas 
rite ir esate kvailais, tai galite I su vietiniu socijalistų spaus-
jtirk1:." Dabar tenbi petėmyti, tuvininku, turėdami laiko, at-
•"" • — "'spauzdino raudonom raidėm 

piakaiuc ir išnešiojo po namus. 
įPlakatuus" ';>-•'. kad jie par-
|dr«"sia \iv¥' :.:;»: k i •>: už $15.00. 

Ketvorgo vakare gegužės 20 
d. \Vest Pu^lmano kolonijoje 
atsilank^'s Lietuvos Misijos 
nariai. 

Priėmimas nyks bažnytinė
je svetainėje, lygiai 8 vai. va
kare. 

Visi •vrestpulmaniečiai esa
te kviečiami atsilankyti. At
silankę išgirsite daug įdomių 
žinių iš brangios tėvynės. 

J. Sorokas. 

"PERKASK BURBULIUS. 

Paėmęs "Draugo" 114 num. 
net nusistebėjau perskaitęs ko
respondencija, patalpinti) vir
šaičių L. S. K. K. A. 137 kuo
pos, po kuria pasirašę J. An
driukaitis, pirmininkas ir J . 
Valentukevičius, raštininkas. 
Te . >ak"i::a. ka<i '*-ik p. 1'ovy-
ia> i'. i'etrėnas nieko nėra sa-
k<;̂  a])ii' Lifiu\i)> 1 ̂ aisvės Pas
kolom i.<>i:;;> šia!> /.(> 

i » F T P » T I * S r*B1JO>»*S 

| A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R F . * L ESTATt INS'JRANCE 

EUROPEAN AMERiCAK BBREAO 

N O l A R U I 
3 5 « « S« t i . i . ! « < %**r> Z*uz»tn (Ninon 

\":><>kios !»<':!u;""Vc> 
i'iiir.trus. s'-ro:. tik 

| ( K . s M l l i , : . v i . . - . I ><" 

nuvažiavę žn'('i:t'> j 
lai ic Coiara-vf-ial 
•Bank. kur ir tiedu 
pirkdavo markes, 

luiManios 

Jeigu nerinkamai pastatytas 
ir netinkamai vartotas, viešas 
gėrimo fontanas, gali but di
desnis pavojus sveikatai negu 
viešas gėrimo puodukas. 

Suvienytų Valstijų Viešes 
Sveikatos Biuro inspektorius 
atsisėdo gclžkelio stotyje, ša!e 
burbuliojamos gėrimo fontauos 
ir tėmljo kaip žmonės var
toja tą fontaną. Keturiasde-
šimts-septynios ypatos gėrė iš 
fontano. E tų, 11 buvo vyrai, 
22 moterys, ir 14 vaikai. Vis"r 
apčiaupė metalo l>olc iš kurios 
^anduo bėgo. Vienas va'kas 
ko nrnurijo tą mota'.') bolę. 
Beveik visi \yrai tocėjo tnho-
ko burnose. Iš tų 47 yy-alu. 4 j 
buvo juodukai, 3 atrodė, jogi 
džiova serga, o dar trys turėjo j 
veido išbėrimą. 

Visi tie, kurie vartoja tokią,! 
viešą fontaną, turėtų atsimint.[ 

sėj, yra rankos: jeigu 
butų žalios spalvos, visi turė
tume gražiai spalvuotas ran
kas. Neišskiriant nei vieno, 
mes visi, daugeli kartų j die
ną dedame pirštus prie bur
nos, ir tokiu b; ' i nešame už
krečiamus jreniaiū.", kuriuos 
kiti neatsargus žmonės išpla
tina Teisybė, jog gemalai iš
nyksta kuomet apleidžia kū
ną, bet ką reiškia tas pranyki
mas bilijonų gemalų, jeigu per 
pačių žmonių neatsargumą 
dvigubai skaičius didinasi. 

Mastvk, kiek daug jvairių. _ , . .. v. ^ . 
^ * ' ° * . j P o T&l^lul neįižmirSk, kad «ertan-

daigtų čiupinėji per dieną ir į stas vaistas tavo skilviui yra EATO-

kaip retai rankas plauni! I"LvJ> r*S a i i B* **** f T f ^ T 
Į . . • ;. . . .v i Bimršklaimo, o tas rel&kla, kad wl-

P i r m i a u s i a . m u m s r e i k i a IS- ! kia pamėginti viena. Parduodama 
mokt — nekišt pirštų prie} >•» « y niMii M. 
burnos ir nosies. Tai nors prie j 
veido nepr i leidžiame užkre- j 
čiamų ligų. 

Reikia atprasti nuo paprasto 
rankų pasisveikinimo, atsi- j 
mink, gal kiti ir neatsargiai 
prižiūri rankas. Kodėl manda
gus" nulenkimas galvos arba \ 225 
pasikloniojimas nesą užtekti-į s— 
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S. D. LACHAWICZ 
I.ietovys Gr&borftM patdrnamjn. lakto-

";•••>» ko pigiausia. Reikale meldilu at
sišaukti, o mano darbą bosite užganėdinti. 
2314 W. 23 PL Chicago, m. 

TeL Oanal tlM. 

"DRAUGUA" 
Gavome i "Draugijos'" numerius po 2 num. vienoje knygoje 

Kaina vienos knygos $1.00. 
'•Draugiją'' gausime ir toliau. Kas norite, galite pas mus 
užsiprenumeruoti. 

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime. 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" 
redaguojamas prelato A. Dambrauskos. padedant kun. M. Vait- f 
kui. Laikraštis didumo 32 pusi. Jis talpins straipsnią iš pla- * 
čiosios dvasiškųjų mokslo srities, stengsis informuoti skaityto- • 
jus apie bažnytini-religijinj gyvenimą apskritai pasaulyj ir y- ' • 
pae Lietuvoje, kels ir gvildens įvairius gyvuosius mūsų dvasiš- S 
kijos gyvenimo klausimus. Laikraščio kaina: 5 
Amerikoje $10.00 Anglijoje & šilingai j 
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"ŽVAIGŽDE" 

• - - - K 

nas pasisveikinimas tarp drau
g e 

RED. ATSAKYMAI. 

P-nui V. R. iš Buffalo, X. Y, 
Tamistos gražaus rašto negali
me talpinti dėlto, kad nepara-

jšęs pilnos pavardės, tik adre-
! sų ir pirmas dvi raidi. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė tavo ofisą p o num. 

4729. S. Ashland Avenue 
Knr gydo ligas vyrų moterių ir 

vaikų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 6 po pietų: nuo T iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drcsel 2S30 

K-

Eina syki i mėnesį. Kaune. 
Šis laikraštis skiriamas kataliku dvasiškiems reikalams aprū

pinti: Iš paduotų nurodymų, kas bus jame rašoma matyti, kau 
bus labai ivairiaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymų. Re
daktorius kun. M. Vaitkus. 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 Šilingu 

Visus galite užsiprenumeruoti "DRAUGE". 

Kas norite tiesiog su tų laikraščių Administracija susinešti tai 
tevartoja šį adresą: 

KAUNAS, DIDŽ. VILNIAUS G. N. 34 LITHUANIA. 
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skriaudžia i jog tikslas tokio sanitariško 
),i<;u laiku j užmanymo yra neprileist per-i 
('liitineni- davimą burnos užslėpimu. Kap] 

National M<-! gleivė ar kita rm-kgi 
.-nrijalislu j pi jiimpa prre inptalo. -uiik i 

nukratv*. ;r vamtuo uiedcgij 

J. DIEKONTAS 
Mirė 12 d. Kovo 1920. 

Lietuvoj, paėjo iš Salan
tų parapijo, Tnzn kaimo. 
. Pamaldos už velionį 
Juozapa ir visa Diekanlv 
šeimyna bos Pėtnyčioj 
gegužės 2'. d. 1920 Auš
ros Vartų Bažnyčioj a r t 
Westsides, 8 vaL ryte. 

Meldžiame visus gimv 
nės ir pažįstamus atsi'.*n 
kyti ant pamaldų. 

Sunūs P'^an. Diekantat 
Duktė Petronela ir žen

tas Konstantinas Vaitkai. 

OUNDaUAST! 
SELF-ADJUSTING 

Kf^JUSPUL 
BRASSJEPLS 

NAUJAKNYGA 

uZmogBs ir Gyvaolys" 
ParaSč: Kun. Pr. Bačys 

Išleista Kataliku Spaudos Draugijos lėšomis. 
Štai trumpas tarinys 

L žmojrans Kilmė IV. Moteris 
II. žmonių Veislės V. žmoni - IMcvo Paveikslas 
III . Dasia M. vv. i; ; ,-l . i- ir M(»k. apn- imoc i . 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas." 

Nerašome pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
Verta kiekvienam Įsigyti! KAIVA SOc 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1806 W. 46-th Street, Chicago, 01. 

ūkdavo 
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MHRII tavo krai i (m ininkas 
ner«ri-t. o r K l v * piirtnirns 
ir mu-r.i «» mrs :-r:-in -inv 
vi«tia i-nu-i:i!>iRiiM. Pakšto;. 
U<*»- apmokamo*-. 

>KM() RYlitRXir - VASItlON 
I.VSTIT1 TK. 

D»pt. M. U InlBir Vlact S. X. 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senas namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvu išlygų. Be jokių iškasčnj. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmaciienj nno 7:30 vai. 

rak. Iki 9 vai. vak., šv. oJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro plaee 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdyba. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurui- Žakas. Pirm.. P . naltnHN. K»ci B. Reklerkis, l idin„ 
323* I n t o o Avenue. 3261 So. Halsted St. 3425 Anburn Av«mir. 
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Pirmas Didelis Simphonijos 

ORKESTRUS KONCERTAS 
Po vadovyste Prof. Roman Girvin iš Amer. Conserv. of Music ir Veikalas 

"SMILČIŲ LAIKRODIS" 
(kuri sulos šv. Kazimiero A kad. Auklėtinės) rengiamas 

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr-jos 2 Skyriaus 

-- *x^^K&- . ^ H L . j J R H t . ..^ttm-...JsĘĘ^^hkr^..mt^".. ^9^^ "*^^r_„. . ;^^P* . v ^ ^ M K . i ^ V ^ . .--flV^fc JįBfG*--^idflKi^ «dflKfe..*9^ 

Nedėlioj, Gegužio 23, 1920 m. 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET., 32ros ir Auburn Ave. Pradžia 7 va!, vakare. 

Tie, kurie buvo per "Vakarienbutj" negalėjo atsidžiaugti gražumu muzikos. Dabargi 
ši pati orkestrą išpildys dalį programo, kitą dalį išpildys Šv. Kazimiero Akademijos Auk
lėtinės. 

Kurie dar neturite tikiety, tai tuojaus nusipirkite, nes gali pritrukti. Tikietai gaunami 
pas: nares, "Draugo" ofise, J. Nausiedą 917 W« 33 St. 

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

Visas pelnas skiriamas 
ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO naudai 

* 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Ketvirtadienis, gegužės 20 d. | 
šv. Bernardas Senietis. 

Penktadienis, gegužės 21 d., 
Šv. Timotiejus. 

SUIMTA 17 UŽ VOGIMĄ 
SVAIGALU. 

KAINOS MAŽINAMOS 
DRABUŽIAMS, AVA

LINĖMS. 

Pas vieną atrasta $16,000. 

Bet ne musų Chicagoje. 

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

Vienur papiginama 15 n uos., 
Praeitos savaitės pabaigoje j kitur ligi 90 nuoš. Dar kitur 

ties Bloomingdale vieškeliu iš j didelių krautuvių firmos sksl-
geležinkelių vagonų buvo pa-. Wa, kad jo s parduodančio.: % 
vogta svaigalu vertės $150,000. maiiausio pelno 

IŠ CKICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ BRIDGEPORTO 

Pavogta daugiausia alkoholio, f akoma, tas daroma su tik-
prigu Įėjusio l'nited States I i - U-o sumažinti pragyvenimui 
dustrial Alcobol komunijai. rrargenybę. 

Policija pakilo darban. Bu- Bet Chicagoje nieko no v 
vo numanyta, kad ta s darbas! airiu apie daiktų paptgin-
ne kokio vieno žmogaus. Bet • mns. Čia krautuvių firmos 

I 

Stipriai organizuotos gaujos. 
Per kelias dienas ir naktis 

"Ui ĄfkifkVrfivTt (HT\\(\ TU* ar t i HM 

šias apylinkes. Bet nebuvo pa
sekmių. 

Tįk štai anų dieną nežino
mas žmogus per telefoną pa
informavo policiją, kur ji tu
rėtų ieškoti pavogto svaiga-
H. 

Dotektivai paklausė ir susi
laukta kuogeriausių vaisių. 
Nueita i nurodytas vietas ir 
atrasta žymi dalis pavogtų 
svaigalų. Kita dalis buvo jau 
parduota saliuninkams ir pri
statyta pirkusiems. 

Vienoj vietoj atrastas .par
davinėjamas alkoholis, nuda-
žydas slyvų skystimu. 

Tarpe suareštuotų daugiau
sia lenkai ir daugiausia buvu
sieji saliuninkai. 

Visos gaujoj vadas yra Pe-
ter Marchevka. 1301 Ohapin 
gat. 

Svaigalai buvo sukrauti 
pas James Stavicki, 3253 No. 

.' Hermi tage ave. Iš tenai buvo 
išvežiojami ' ' kostumeriams. 

Pas vienų iš suareštuotų ki-
seniuose atrasta $16,000. Ma
tyt, jis buvo gaujos iždinin
kas. Turbūt, tie pinigai buvo 
surinkti už parduotus svaiga
lus. 

Išviso suareštuota 17 žmo
nių. Detektivai toiuaus nepa
sitenkina tuo skaitliu. Tešk > 
daugiau. 

Be to, norima susekti visus 
tuoį: saliuninkus, katrie nuo 
gaujos pirkę svaigių. Tr tie tu 
rės patekti šaltojon. 

's.;< dia, kad drabužiai ir ava-
lin.V ir, abetnai, viskas o<ci pi
gesni k;iir) kur kitur. Ir to4H 
nesama reikalo atpiginti. 

Sako, papiginimas paėionis 
firmoms duotų nuostolių ir 
tuomet pakiltu tik vienos su
irutėm. 

Mat, musų Clucagoje viskas 
turi bu t kitaip, kaip yra ki
tur. Kitur kartais nors viešo
ji opinija sujaudina ledine? 
didžpolnių širdis ir sąžinei 
Oiagi tiems ponams šird/ui 
neinkaitinsi nei su kalves 
dumplėmis. 

SUAREŠTUOTAS SVARBUS!,, 
UŽPUOLIKAS. 

Policijai rankosna papuolė 
Joseph Kunath alias ITarn 
Masters. Sakoma, jog tai bi 
'-iąs senai ieškomas ližpuo K 
kas-vagis, kurs ne vienai mo 
t.-nškei iš rankų išlnpfs kreį) 
sinkus su pinieais ir paspn-.-
dęs. 

APMUŠTI 6 "SWITCHME 
N AI." 

fce. Chicagoje. trys automo
biliu l>ositrankantieji galva* 
žiw,iai apmušr. šešis "s\vitoli 
nu nns", katrie yra nžėme 
stnikininkų vietas. 

T'olicija ieško užpuolikų. 

3 VAIKAI UŽMUŠTI, VIE 
NAS SUŽEISTAS. 

GAL PASIBAIGS STREIKAS 

Kaltininkai net neareštuoti. 

Išnaujo streikuoja 5.000 dar
bininkų, priklausančių gatvių 
biurui. Nevalomos gatvės, 
neišvežiojamos atmatos ir pe
lenai iš gatvaičių. Darbinin
kai nori didesnės užmokesties. 

Užvakar Cbicagos gatvėse 
po automobilių ratais £nvo o 
vaikai. Vienas gi sužeistas. 
Bet ir tas turės mirti. 

Suvažinėtas Chester Sadov-
ski, 6 motų, 1938 Western ave. 
.šoferis žinomas. Nesuareštuo
tas. 

Užmušta 0 metų* Marsareta 
Boolory, 2142 Canton gat. Šo-liatyt, streikas turės veikiai 

pasibaigti. Nes tą klausimą'l'eris nesuareštuotas 
ėmė svarstyti miesto tarybos 
finansinis komitetas. 

PIRKITE KARĖS 
MO ŽENKLELIUS 

Suvažinėtas 5 metų France? 
MeCann, Cicero. 

Ir taip kasdien miesto gat
vėse. Didžiumoje atsitikimų TAUPY 

W.S.S.). automobilistai pateisinami 

Gegužės 2 d. mųs klebonas, 
gerb. kun. Krušas sušaukė pa-
rapijonų susirinkimą, ka/1 pa
sitartu, kokiu būdu įgyti sese-
rims-mokytojoms gyvenimui 
namą, nes iki šiol seserys gy
vena mokyklos kambariuose. 

Pirmiausia kleboias išaiški
no reikalą seserims namo. Sa
kė, kol mažiau buvo vaikučių, 
lankančių mokyklą, ir seserys 
tuose pačiuose kambariuose 
galėjo sutilpti. Gi dabar, 
padidėjus vaikų skaičiui, 
būtinai reikalinga jgyti 
atskirą seserims namą. 
Sakė. kad dabar mok\ klą lanko 
vi 15 900 vaikų. 

JVapijonys, išk'ansę kun 
kiebmo kalbos, vienbalsiai su
tiko pirkti, ar statyti, seserims 
namą. 

!'o \o pakelta klrusimas, ko-
'»iii l.iKiii ijrvti 'i.ir.in iv- s)r<>I<w 
.ui a su maža skola. Jnešta, 
kad musų gerb. kunigai su pa
ra pijoskomitetų pereitų per vi 
sus parapijonis ir surinktų rei-, 
kalingą pinigų sumų. Dalyva
vusioji susirinkime sutiko duo
ti nemažiaus kaip po 5 dolie-
rius. 

Gerb. klebonas sutiko eiti 
nuo durų ligi durų, prašyda
mas minėtam tikslui aukos. 

Toliaus svarstyta, kaip pa-
sekmingiau prisirengti p.'ie pa 
rapijos išvažiavimo, kuris bus 
nedėlioj, liepos 11 d., 1920 m., 
Bergmans G rovė darže, River-
. ide, 111. Dauguma parapijom} 
paėmė pardavinėti bilietus, kad 
sukvietus daug publikos ir pa
darius gražaus pelno savo pa
rapijai. 

Po to svarstyta, kaip geriau 
prisirengti prie apvaikšvioji-
mo J. M. arkivyskupe jtdiilie-
jaus, kaip davežti vaikus ligi 
tos vietos, iš kur prasidės ap-
\r,ilščiojimns. Dauguir.a pasi
žadėjo automobiliais nuvežti. 

Tartasi, kaip gražiau parė
dyti, papuošti vežimą. Bus 
perstatyta Lietuvos Kunigaik
ščio Mindaugio apvainikavi
mas, kad pasirodyti svetimi*v»-
čiams, jog ir musų taut i ka-
oaisė buvo galinga viešpatija. 
Prio to d3rlx) dauguma pasiža
dėjo prisidėti. Užtat klebonas 
dėkojo xu?iems parapijonams 
už gerumą ir prielankume vi
suose užmanymuose, taipgi 
pranešė, kad šiuosmet už 
suolus bažnyčioje daugiausia 
Įplauks pinigų j parapijos iž
dą. 

Sakė, kad daba*- jau yra virš 
15 tūkstančių dol., bet lar ne-
galas. 

Kaip musų klebonas džiau
giasi savo parapijomis, taip 
parapijonai džiaugiasi ir ger
bia savo kleboną už dideli jojo 
darbštumą ir malo.iMmą. Kle
bono pagelbininkai, kun. J . 
Svirskas ir kun. K. Zaikauskas 
taip-gi verti didelės pagarbos. 
Juos taip-gi parapijonys myli 
ir gerbia. f 

A G 

IŠ BRIDGEPORTO 

Nedėlioj, geg. 2 d., 1920 m., 
Sv. Jurgio bažnyčioje, buvo di
delės iškilmės: vaikučių ėjimas 
prie pirmos Šv. Komunijos ir 
Dirmavonė. 
Nedėlios rytą paskirtame lai

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

Nespėjus seserims-mokyto-
joms dar visiškai vaikučius su
tvarkyti, kad butų graži proce
sija, štai, būryje ministrantų, 
nešančių bažnytinius ženklus, 
jau pamatėm ateinant gerb. 
kleboną. Jis troško kogreičiau-
sia nuvesti tą gražų vaikų bū
reli (44 bernaičius ir 46 mer
gaites), pavestą kun. J . Svirs
kiui lavinti, o jo paties prlreng 
tą bažnyčion prie altorio ir su
vienyti ji su Kristum, pasislė
pusiu šv. Sakramente. 

Visa procesija ėjo Auburn 
gatve į bažnyčių. Neapsako
mai buvo gražus reginys, kada 
kun. klebonas su buriu vaiku
čių, paskendusiu žolynuose, ėjo 
bažnyčion. Inėjus 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 i paskir
tas vietas suoluose. Tuo tarpu 
klebonas išėjo laikyti Šv. Mi
šias. 

Prieš suteiksiant Šv. Sakra- j 
mentą klebonas pasakė tam 
pritaikintą pamokslėli. Tarp! 
kitko sakė vaikučiams: " š t a i ; 
prisiartinkit, o aš jums duosiu j 
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TEATRAS IR BALIUS 
Rengia 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
Subatoje, 22 d. Gegužio-May, 1920 

M. Meldažio Svetainėje, 2242 We$t 23rd Place 
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.; DTDELIEMS 35c. ir AUGŠČIAU 

Kviečia širdingai atsilankyti 
PO PROGRAMŲ! LINKSMUS ŠOKIAI 

KLEBONAS ir KOMITETAI. 
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Telephone: Yards 6492 

AUKA 
A, SHUSHO 

Turiu patyri mc 
moterių ligose: ru-
pestiiųrai prižiū
riu liponę tr kūdi
kį laike ligos. 

E ^ ^ 

lai 5rf._- . J s7^ A 

.•?-•.'>.> So. Halstcd St.. Cliicaso, m. 

J. P. WAJTCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LTETCns ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STREKT 

:S8 W. ISth STKRET 
rHfCAGO. 

McMnJey *Sf 

Dr.M.Stupnicki 
3107 So. Morgb& otreet 

: ! 

CHJCAGo. nxorois 
TelefoPM Tanti SC.-J 

T8:?nrt-!>: — g !kl 11 1* ryto 
6 po pieta Iki S r»k Nedalio
mis noo 5 iki % vai. vakar*. 

jusu Sutverioja, Kuris tegul į S 
užlaiko jurai, nekaltais ir t o - j , jf. W. RUTKAUSKAS 
bulais kaip daliar esate. ' • 

Po to gražioje tvarkoje visi j § 
artinosi prie Dievo Stalo pri
imti Šv. Komuniją ir priėmę 
tokioje pat tvarkoje grižo at
gal i suolus. 

Tame tarpe buvo nepapras
tas reginys. J u nekalti veide
liai išrodė lig aniolų. Daugelis 
susirinkusių bažnyčion tėvu net 
apsiverkė. Tai buvo didelio 
džiaugsmo jausmas. 

Po pirmos vaikų Komunijos 
ir kun. klebonui ir asistentui 
ilgai truko išdalinti Komuniją. 
kurią priėmė i savo širdis apie 
septyni šimtai asmenų, nes tą 
pačią dieną turėjo priimti Dir-
mavonės Sakramentą. 

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

Priešais didžiųjų durių p-as 
Stankūnas nuėmė paveikslus. 
Po to visi išsiskirstė i 
namelius, kad pasistiprinti ir 
trumpai pasilinksminti su na
miškiais, nes tą pačią dieną tu
rėjo priimti Dirmavonės Sa
kramentą. 

(Pabaiga bus) 
Žvaigždutė. 

ADVOKATAS 
Ofisas DldmiestyJ: 

Laikyk Telefono Knygą arti prie 
telefono, kad reikale butų gali- L 
ma" vartoti. 

Tankiai pasitaiko, kad prenumerato
rius nenorėdamas ieškoti numerio Te
lefono Knygoj, mėgina pasakyti iš 
atminties 
Jeigu pasitaikė, kad tikras numeris, 
o jei ne, tai tik bereikalo sugaišina 
trečiaji žmogų, ir išnaujo reikia šau
kti. / 

Listas turi būti pataisytas. Kiekvieną 
Kartą, Kuomet išeina nauja Telefo
no Knyg. Saugiausia yra vartoti 
Telefono Khyga. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

S 29 South La Salle Street p 
S Kambarts S24 | 
m TeL Central «SM> 1 
I . . . . . . — . . . . . I 

I 1 Vakarais, 812 W. 33 St. j 
! TeL Tardą 4«8I A 

PAPUDINE 
I T / L!QUlD< 

EA./E.T QU!CKJY 
i / 

PAMEGIMv 
LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
10c-30c-60c Buteliai ar Proškel 

DIDŽIAUSI* ĮlETOVlSm KRAUTUVE fįHIC*60JE 

i , - > i'į1'." 

~t^i*---" , : - : į 

:.*:»>BARL CH-BBN KONCBRTINA 

NLMOKES1 PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausia knina. kur kitur *a:r- negausi. 

Mašinėlių laiškams drtUrnoti ir ofiso -iarbams ;>ra naujau
sios mados. Užlaikėm visokius laikrodžius. Jioa-is, šliubi-
n:::s i- 'Vimar.tir.ius. trramaf^r.us lietuviškais rekordais ir 
koncertiDių geriausių, arror:k:; nsišku ir r-usišVa iš.:ir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuike, kokių t K - ^ a. D-ir 
bamo visokius žoi.ki ;s i-aucysf'-ms. taisome laikrodžius :r 
muzikalilkua instrumentus atsaką:ifiai' 

Steponas P Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, LLL. 

Telefonas: DROVER 7309 
• M a H M i H B i N a H n a a H B H B m H M I ^ 

SSUi 




