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Vokiečius Frankforte
__________________
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SUSEKTAS NAUJAS ŠUO- 
KALBIS VOKIETIJOJE.

šiuo kartu suokalbin ineina ir 

Ludendorffas.

NENORI PRIPAŽINTI IN
DUSTRIJINIO TEIS-

MO.

' po $5.000 algos per metus, 
tnn teismini tegu bus padeda- 

I mi su industrija susi|Mižinu- 
j šieji žmonės, kuip knd daro- 

•niH su teisėjau*, kurio vrn su
sipažinę .-u reikiamai* klausi
mais. Gnl mes su prievarta 
busime intempti tnn teismini.

■ Bet mes -nontsakveim^ i ktnn- 
. .Minu.'. Ava in prqm/.|slamv 
I teismo autoriteto.’’

Bus suareštuoti.
*

Stoti industrijinin teisman 
, anglekarių viršininku- Imvo 
: pnkvietęs apskričiu trisėjns 
Curran. Tasai pakvietimas v- 
ra lygus įsakymui.

Kuomet Iliovnt jmskeTle* 
savo atsinošimą j i/ftfustrijinį 

gencrnlis valstijos 
išdavė varantu* 

.ji ir kitu.- virši-

Konstantinopoly] Nužudytas 1 
Rusų Generolas

1Berlynas, bnl. S.— Vakar čia 
j paskelbta, jog Bavarijos sosti- 
i Hvj Municltr silsėk ta* phfllISĮ 

voaivvių auukuibis, 
panašus j buvusį militaristų 
suokalbį Berlyne, i

Suokalbio pienuose Im* kitko 
buvo žinomų generolų Ludcn- 
dorffų apšaukti Bavarijos dik
tatorium., gi Dr. Heim civiliu 
ir ekonominiu tos šalęs valdv- 

I tojum.

ANOLEKASIŲ VIRSININ 
KAS ATSISAKO 

T.TrmyrT

DENIKINO VIETĄ UŽĖMĖ 
WRANGEL.

ninku*. Pirm kelių dienų ji* 
buvo narifrnnke* i< tn® vinim ’ 
J u \ielą .-UUh* uzeint* gvu. j 
Mokrov.

Klimo kariuomenės komen
dantu ligšiol Imvo gen. Sliill- ; 
ing. Dnlair jis utsi.-akė iš tos j 
vietos.

Po iloniunovskio nužudymo 
gen. Deiiikina* pu-islėį an
glų luivan.

Bolševikai pažangiuoju.

Kaukazo šone liolševi.’ d 
smarkiai pažangiuoju 
Azerbanijan ir Georgia. 
Pelrov.-ko ties Kaspijos jui. 
mis jie nužygiavo ligi Dey- 
benl. ties Baku geležinkrlilk 3

Be to. bolševikai smarkiai 
varosi išilgai geležinkelio nuo 
Annnvri j Tunpie. sekantį 
.svoriui Juodųjų jnrių uo«tų, 
[lietuose nuo Novorosiisko.

Di»no ir Ktdmninu$ kazokių

t 

lut
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Vukieuja protestuoja prieš 
prancūzų okupacijų

ŽMONĖS NUŽUDYTA IR 
DAUGELIS SUŽEIS 

TA.

Įsakyta šaudyti nepaklusniuo 
sius vokiečius.

Frankfort. Vokietija, bnl.
8. — 3 wrai vokiečiai. 3 mo
terys ir vienas vaikas nužu
dytas čia Jri’hillerplaLze prie 
tais Iinperial viešbutį, ktio- 
im*t prancūzų kolionijų ka
riuomenė, inorokkėnni, jih- 
pliupn šovė į susirinkusią ir 
neri niaujančią vokiečių civi
li*) minią. Be to, daugelis vo 
kiečių sužeista.

Imperini virfbutyj yra mi- 
! i tarinė prancūzų stovykla. 
Viešbučio prieangiu mėjo vo
kiečių ntsnrgo- armijos ofi- 
ciern* ir ėmė skąsties, kad jj 
prancūzai uficierai ajrmušę.

Tuojau« po to priešai* vieš
butį susirinko žmonių minia. 
Pasigirdo grūmojimų prieš 
prancūzu*. Pa.-igir<lo reika
lavimų suimti ir nubausti 
prancūzus oficierns už jų 
žiaurų ajtsiejiinų.

Viešbučio priešakyj karei
vių sargybos vadas mėgino 
minių nmnnKinti ir iš-kirsty-i 
ti. Kuomet ta* negelbėjo, j-l 
sakyta kareiviams šauti. » * 

Po to miniu nuo viešbučio 
alsi indė. Bet kitose gatvėm 
padėti* paarėt*jo taip, kad 
prancūzai būvu privvrsti gai
vesni! paleisti tankAs ir kai- 
kuriose vietose įdaugjnti 
skaitlių kulkasvaidžių.

/
Didi*, vokiečių, užsidegimas

Po tų žudymų pasklido ži
nios. kad mieste vokiečiai 
nužudę keli* prancūzų karei
vius. Sakoma, <Iu kareiviu at- 

4a flr.f♦ —»■ - *••*••«*«*** •••
nios ligšiol nopatvirtinto*.

Vokiečių Įnirtimas prieš 
prnncusus neapsakomu*.

BurgamasterU Voigt klau
sėsi prancūzą leidimo į.<- 
kąlbti j mfaato gyventojus 
jffroklemariją. kad jie ramiai 
nprioitų B«»t mlHtarinė prnn 
euzų valilžin neleido tą da
lyti.

Prnnrurjii teisinasi,, knd 
vokiečių minia bnvo kurstoma 
{iriešpranrusiėkų propagumtia- 
tų. Kad sukurstyti vokiečiai 

ir pgfiienė nrwnon«n« 
uLęiciuijų \v kudal piiiš mi
nią įvartoti ginklai.

Prnncnzų kariuomenės ko-
zt—-t-

Suprantama, bus suareštuotas
Nužudytas rusų gan. 

Romanovskii.

VOKIEČIAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ PRANCŪZUS.

Sako. Vokietijai grūmoja 
revoliucija.

Bėry Inas, bai. 8.—Vokietijos 
vyriausybė savo atstovų Pary
žiuje įgalimo induoti tuojaus 
prancūzų vj-riausyliei notą, 
kuriųja išreiškiama aštrus 
pratektas prieš prancūzų įri- 
brioviinų toliau* Vokietijon.

Vokiečių vyriausybė protes
to notoje pareiškia, jog pran- 
euzų armija neleidžia Vokieti
jai pasitvarkyti ir neduoda 
prieiti prie pildymo taikos su
tarties sąlygų.

Vokietijos teritorijoj dalis 
gyventojų įkelia maištų, plė- 
šia ir žudo ramiuosius gyven
toju*. Ir kuotaiet vokiečių vy- 
riausybė imasi priemonių ap- 
malšinti 'tuos plėšikus, tuomet 
pninrnzai pakiša vokiečiams 
kojų ir leidžia ph’^tie* betvar
kei.

Taip pasielgiant prancū
zams. Jlulir apskrity*j nebus 
lengva sukilėlius apmalšinti, 
sakoma protesto notoje. Gi jei 
ta* nebus atlikta greitu laiku, 
revoliucija stipurtins Vokieti- 

I ją politikos ir ekonomijos 
žvilgsniais.

Pn baigoje Vokietijos vy
riausybe jMiraiškiu. kad jei 
Vokietija prasidengė prieš 
taiko- sutartį tuomet prieš 
vokiečius prisiėjo atsisukti 
visiems talkininkams, bet ne 
vieniem* prancūzam* ir tai 
dur be kit‘» tiesioginio prita
rimo. ’

« ■ ■ - 

Ii paaipriešinusius nrlm ne
klausančius gyventoju*.

Nes daugel vietose vokiečiai 
nt si sako klausyti prancūzų o- 
kupnutų. Vjiač Fnmkfortc 
apylinkėse nprireiškiu stiprus 
vokiečių įsijiriešinimas,

Berlynas turi .žinių.
Iš Berlyno praneštu, jog te

nai gnuta žinių apie riaušes 
ir jų pasekmes Frnnkfnrto.

Vokietijas vyriausybė tuo- 
jaus imsi* protestų.

Kaip šiandie čia turi nike 
liauti marša to- Forh.'

Gauta žinių, kad Vokietijos 
vvriiiusriW*s kariuomenė atėmė 
nuo vokiečiu ludševikn mie«- — .. • .-.4- - ——

lą JĮ-;**.
Vokiečių bolševikai Rulir 

npskrityj mato sau pragaištį.
,;s, gv„.

metz, tiesiog sako, kml ttylin 
kybės privertė šauti į vokie-1 
vii; minią.

Įsakyta šaudyti.

Vakar vakare i8 prancūzų 
sfovyklns paskelbta į«nkyma.< 
nranemtu JtarisomMuū aąnrfv-

TRUŠKINAMI VOKIEČIU 
BOLŠEVIKAI.

i

Alintais Jie pasiduoda anglams.

Coblenz, Vokietija, bal. 8.— 
Iš Kulir apskričio du tūkstan
čiai vokiečių komunistų perėjo 
js*r Eiline upę j anglų okupuo
jamų plotų ir tenai jie inter
nuoti. Paakinu bėgs jų dar 
■dauginu.’ nes jiems pasidarė 
perankšta spaudžiant juos Vo
kietijoj vyriausybės kariuome
nei.

Bolševikų liėgima* j okupuo
tus plotus reiškia, kad ltulir 
iipskritvj revoliucija veikiai 
turės pasibaigti.

Vyriausybės kariuomenė už- 
nndinėja nuoriu* paskui mies
tus.

GAL BALSUOS MONARCHI
JOS KLAUSIME.

Konstantinopolis, Imi. S. — 
! Itu.-ų laisvanorių armijos ko
mendantas. gen. Wmngel. su
tiko užimti vietą gen. Deniki- 
no, vyriausiojo priešl>oSoviki
nių rusų armijų vado.

G«*n, Wrangui yra norvegas 
ir smarkaus pobūdžio. Pasa
kojama, kad kurtais jis gali 
dar atgaivinti. jMidnuginti ir 
sustiprinti stinnikinta- prieš- 
bolševikines armija.* ir užduo
ti smūgi iMilševiknm.*.

Kuone vl-i vyresnieji msų 
armijos generolai čia suvažia
vę. Talkininkai įragTnn gen. 
Wning»*l tuojaus keliauti Kri- 
man ir atgaivinti veikimų! 
prieš bolševikus.

Nužudytas generolas. L . .. i s
J ° I kiiiijnsi su l»olševikais T unpn*

Aną dieną rusų ambasadoj i tipylink<*s<*. Tunpie kazokai, J 
atrastas nnžndytns rusų geno-: sakoma. nepaduo-iĄ Motery* 
rulas Koinnnovskii, kuris čia i -u vaikais išvežamos į Teralo- 
vo* tik 1»uvo atkeliavęs iš pie
tinės Kusijos. Nei priuža.-ti<. I 
nei pikta<lnrini nežinomi.

Gm. Rumnnovririi buvo bu- , 
vęs gen. Deiiikino štalm virši-Į provmeijaA

Pittsburgh, Kas.. Imi. S. — 1 
Kaušas valstijoj gyvuoju ohu- . 
jus jstatynui*. kuris nždrau-! 
džia visokiu* darbininkams 
streiku*. Tas įstatymus pra
vestas tuojau* po praeito an- i 
glekarių streiku, kuomet vai- 
stijns gyventojams įsiėdė tro- i 
kūmas anglių streikuojant an- būtinų, 
gleknsinins.

Aitam anglių upskrityj to
mis dienomL ir vėl sustreika
vo keli tukstmp'ini ang|eka-ių, 
neparitenkjnr. učių 27 nuoft. 
□žrnokestimi. Stivikii- nėra le
gali*. ne* priešinasi naujam 
valstijų* jotaiymui.

Pakviesti teisman.

Nieką* nrcaii pasakyti, ar 
tas streikas įvyko sutinkant 
apskričio anglekasių unijos 
viršininkams, ar ne. l*-t fmnn 
to. kad unijo* viršininkai dėl 
to tiiojiiua buvo įkviesti 
stoti industri.iinin teisman.

Pakviesti: apskričio' prezi
dentas liovat, vi<*e-j)reziden- 
tas Dorchy. sekretorius Har- 
vey ir keli kiti.

Pakviestieji. vadovaujant 
Ilowatui* atsisakė klausyti. 
UowhI pranešė, kad angh-kn- 
sių viršininkai nepripažįsta to 
teismo.

Hovvato pranešimas.

Apie nešiojimų tvisman Ilo
vai štai ką pranešė:
“Mes angl**kasjų unijos <lis 

t rikto 14 viršininkai nepripa
žįstame to industrijinin teis
ino. Tegu to teismo mirtai ei-; 
na j kasyklna, tenai padirba 
ir pramoksią to visa taip, 
knip mes < -am padarę- Jei! 
jie neturi -uprutimo npie kil
simų anglių, jie negali užimti1 
tokiam teismo pozicijos.

“Vietoje ĮMilitikierių ir kor
poracijų advokatų, imančių

I prokuroras 
j suareštuoti 
ninkns.

Neturi būt

Kartais gali abdikuoti Danijos 
karalius.

debatų — Allcn.

Apie anglekasių viršininko 
Howat pasistatymų pramota 
valstijos gubernatoriui Allen. 
Tojieka, Kas.

Allcn pasakė, kad jstnty- 
mos aišku.-. Ilou-td turi stori 
industrijinin teismini. Su juo 
nereikia daryti jokių debatų.

NENORI PASIDUOTI 
KETNINKĖS. 
—- ' 

Airijos klausime pavartojami 
lėktuvai.

PI.
riją.

Kazokai nori padaryti t**ikij 
-u žaliąja rusų armija, kuri 
kontroliuoja Juodųjų ”

Washington, Imi. 8. — Po
licija anotuoja moteris, pike
tuojančia* prieš. Anglijo- am- 
hasrdą. Suareštuotos kol-kns 
paliuosiiojniiius pn* įėjus į. 
rankos ;s» tuk-tantj do liepų.

Užvakar imt uostinės skrai
dė lėktuvu.- ir pametė galybę 
liųsjių. kuriuose išdėstomi 
Airijos reikalavimai.

To orinio piketninko pidi- 
rijai nepavyko suareštuoti, 
nes čia nėra orinės |Miliciju<>.

20,000 Darbininkų Neturi 
Darbo Stockyarduose

CHICAGAI GALI PRITRUK 
TI MAISTO IR KURO.

įtini ateina ir išeina tik tiesio-* 
ginini** geležinkelių bėgiais.

Izikomotirų inžinierini, a- 
not jų pranešimo, nes t rci kuo
jų. tik laikinai pertrauką 
durim su tikslu stipriau su*i- 
orgnniztK’ti unijon. Ir sakosi 
jie dur nepadavė kompanijoms 
jokių reikalavimų. Tai įda
rysią susiorganizavę.

Iš Butinio, N. V., St. Loai<, 
.M<i., ir iš kitų miestų prane 
šamu, kad ir tenai ant kni-ku- 
riii geležinkelių linijų sustrei
kavę Imgių siikiotojui. Darbi
ninkai neklausu orgnniznrijos '* 
vnldybos.

‘-------------------------------------------------------------------

Copenhagen. bnl. 6 (suvėlin
ta).—č’ia kuoramiausia praėjo 
Velykų šventė. Karalius Ve
lykų dieni; nepasirodė iš minų.

Amatų unijų vadai paskelbė 
darbininkams parėdymą sn- 
gryžti j darbus ir rengties 
prie parlamentarinių rinkinių, 
katrie j vyks balandžio 22.

Pinu rinkimų monarchijos 
pripšininkai pasidarbuos, kad 
renkant atstovus pnrlnmontan 
balsuotojai įduotų savo Iml
aus, ar jie nori ar nenori n>o- 
nitrdtijo*.

Galimas daiktas, kad jiems 
.„—-t— 4~ ---i-. ..t

•a jimu luiUjtUI/IJę

kndir prieš vyriausybę norų. 
Ir tuomet bus-patirta, ko tino- 
nės nori. Jei jie halsuos prieš 
luoiuirrhiją, bus aišku, knd jie 
nori n^ųmblikos.

Monarchijos priešininkams 
pavyko dideles žmonių minias 
patraukti savo pusėm Kara
lius niažn-piimnžu netenka 
prielankumo ir gyventojai vis 
lubjaus linksta prie respubli
kos.

•lej gyvrntuojuose ūpas ne- 
atsiniainvs. galimas daiktas, 
Įfemliui! nuo “oste,’
kati toliau.*- uevarginti suves >r 
negyventi nuolatiniam įva
juj. Jam ahdikavuM, la* abejo-

j

Streikan išeina lok o mot i vu 
inžinieriai ir pečkuriai.

KANADA TURI DAUGIAU 
2 MILIJONU GYVEN- 

TOJŲ.

Ottava, Onl., Imi. 8. — 1911 
metais Kanada turėjo 7,000.-1 
000 gyventojų. Aimet jau turi 
9.000,000.

pricidiiln dar lo I 
inžinieriai ir peč-

B
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TMINGS THAT NEVER HAPPEN
~ n

I DtDNI WANT ■ 
THAT PDP. TAKt^ 

IT BALK AND ( 
YOU CAN) 
it roR (

15 A NtM BA5EBAU.
(6LDVT ANO A BAT ANO A e . ..-----
S BAU THAT PAPA BROV6HT//3CE ir

HOML fOR FRANKIE Nėt H
v------ 2/--------------- (SMlTH’S ARnHMUICl

• ••«• •••••• «ap-*»

kritį tuojau* užimtų talkhiio- 
kni.

Tuo taupu Berlyno laikraš
čiai skelbiu jie turį žinių, jog 
tomis dienomis Rhine prorin- 
ei jose busianti pruklemuou* 
nepriklausoma nuo Vakictljo- 
w«fnMĮk?. •

/

uif, I'ao<j«».jv »»uiy imskviina 
respublika. .

Kairianaieji socijnliMai, 
kaip paprastai, išsijuosę dirba 
už Imlševikiemų. Bet bolševi- 
kizniut čia nėr* rieto*. Ru«ų 
bolševikai vinis pamokius. ( nyS. tjj tau dovanų. Prasuk! 
kad bs&rrikuuno reikia sau- Susus: — Tėte, man to nerenka Neiki’, atgal ir bandykit ar 
goliee. ar/unatikos vadovėlio.

TAIP NIEKAD NEBŪVA
Tėvns: — Štai naujos brizbolio pirštinės ir larda ir sveidi

v

Bėgių sukiotoji; streiką.-* 
ant geležinkelių tęsiasi. I’rie 
jų streiku 
komotivų 
kuriai.

Kuomet
rieji, tuomet ne tik ctockyar- 
duoso nebus darbo, bet ir vi- 
Nii (’liicagtti galės pritrukti 
maistu ir kuro.

ftinndiė stockynnluo.se n<*-
I turi įtartai daugiau 20,000 
į darbininkų. X«*atvežama už
tektinai galvijų. Negalima 
geležinkeliais išv^ioti švie- 

(žios mėsos į aplinkinius miea-j 
tolius.

Skerdyklų kompanijos kol 
turi mėsob, Sitų išvežioja nu-1 
tumoliiliiii* (trią-kais). Auto-, 
mobiliaiš ntė-a siunčiama ;( 
Wnukcgan, Gary ir drfr to- 
lin'--.
Bet taip kn-slirii negalės būt.. 

Jei streikas ant geležinkelių.' 
prasitęstų nors dt-šimtį die 
nų. tiluitnd prisiriių uždaryti: 
visas galvijų skerdyklą Jirini-j 
gnf.

Rr.ilroitil Brotlierlioial orgn-l 
iiizaripi darbuojasi knip nors' 
papildyti streikuojančių la'gių* 
snkiotojų rietas. Ir nuolat; 
tvirtina, knd streikas 
busiąs sutruŠkintas. 
nelegalia.

Bot streikas ris 
plečiasi ir viso* geležinkelių ____
linijos Kiinaraliznotos. Tranki- atmaina temperatūroje.

RINKIMAI VOKIETIJOS 
PARLAMENT AN.

Berlynas, Imi. S.- Vokietijos 
vidujinių reikalų minisleria 
į skeli s**, kati įrlamciitnn at- 
stovi; rinkimai įvyk.- ateinan
čio birželio <» dieną.

TARYBOS SU KIETŲJŲ 
ANGLIŲ DARBININ 

KAIS

veikiai 
ne* jis

labjaus

New York, Imi. 8. — Kie
tųjų anglių kasyklų konųmni- J 
jų atstovai su anglekasių nt- . 
stovais čia viila tarybos. An* 
glckasių organinei jos prezF- ' 
denis* I <>$■♦» V
tarybos z įMliaigsiančio* lai
mingai. Darbininkai lai mėsių 
didesnę užmokestį.

BALANDŽIO 8. 1920.

Chicago. — Šiandie ir, tnr- 
bnt, rytoj gražu.* oras; maža

stockynnluo.se


UEreviV KATA1JKV DlKKILUrtas

“DRAUGAS”
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PUENVMKBATOS K LTV A: 
UBK AGOJ IR VSSIKNYJK

-r M.00
3.M

. ya.oo 
.. xoo

HrtAuu .... 
Pom-I Metų . 

MV. TAMST.
Melam- ....
I’um-1 Mėty .

I'rtnimctiu tuokaal itkalna Lai
ku atoUteal nuo ukurOymo UlaBoa 
no nno Nauju Mėty. Noriai pamai
nyti adrea* visada raikla prlalv>U ir 
aena> adrvaua Plnlful rrtnuil* ay- 
Ml ttperkaat kraaoja ar aipraao "Mo. 
nor Ordar" arba ffiedunt p įnirus i 
mgtatruota talik*.

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

Tulrfonas McKinlrr <114

Ekskliuzyvizmas.

as- 
ko- 
au- 
ki-

pric-žaslimis 
iš nuopelnų

kelios didu-

■ ........................ w M. „,
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Krašto Apsaugos Reikale.I riuni, tas jausuin* apnuuguja 
nno gyvuoliikuino. lengviau 
prote prilaiko augšteanių ir 
JtvivYaramų Li*»ų, lootil tukiaui 
yra lengviau garai ir gražiai 
apstoti.

Naudos pmžiopsojimas kar
tais būva taip skaudus kaip 
ir tikra* anuslolis. Pamesti 
10 centų yra tikras nuostolis. 
Galėti pelnyti 100 dolierių ir 
pražiopsoti tų galėjimų nėra 
nuostolis. liet tas pražiopaoji- 
inns yra skaudesnis už 10 cen
tų tikrų nuostolį. Tas prily
ginimą* paaiškint* ir škaplie
rių, r'**»nr»ų bei kitų tokių 
pamaldumo dalykų. Jų prn 
leidimas nėra nuodėmė, nei 
nuostolis, bet pražiopsojimas 
tikros savo dužiai nandos.
Kada žmogus tos nandos nik- i 

t.UUUMf AįUUSŲ Ue \1BUI MUM- 
dėjęs* o mintydamas drauge 
apie savo naminius žemės rei
kalus, tada labai lengvai pa
sidaro mintis, buk kunigas sa
kęs, kad yra nuodėmė ten. 
kur kunigui sakė, kad yra Gk 
neprotingas savo dvasios nąu- 
dos nežiūrėjimas.

Kun. P. Būtys

KLAUSIMAI IR ATSAKTskirtumai nudaro žmonių ne
lygybės.

Ekskliuzyvizua*, matyt, gi
liai yra jluidę* Inkni* į Įmo
nių širdis. Jis atgijo kitokiu 
išvnizdn. Tapus krikščionimis 
toms šiaurių tautoms, kurias 
rymiečiai buvo žinoję ir va
dinę barbarais, atsirado jų 
tarpe surnaningesnių, darbt* 
tesnių, kultūringesnių ir tur
tingi.snių. Šitie rūpinosi gy
venti šeimynomis ir j savo šei
myna* rinkti kiek gulėdami 
daugiausiai gerų ypatybių. 
Tokių šeimynų skaičius buvo 
didoka*, 1*4 šimtais sykių 
mažesnis už paprastų šeimy
nų skaičių.

Tos parinktosios šeimynos 
Prancūzijoje vadinosi nobles- 
M«t nno lotyniško žodžio no- 

tc1«1r’nnč|n g---’’- 
Vokietijoje jos Vadinosi Adei. 
Kžėjas šešioliktame šimtmeti- 
je senų kalbų madai visų tau
tų išrinktosios šeimynos ėmė 
vadinti* grekų žodžiu aristo
kratija. t. y. ]>aėių geriausių 
vieŠĮiatuvima*. Mat jie buvo 
žymų* savo turtais ir galingi 
valdžia, ne* visose karalystėse 
augštieji valdininkai buvo i* 
jų-

Šiandien aristokratija be 
veik niekur neturi ypatingi; 
teisių. 1*4 sudaro lyg tarptau
tinę draugijų l>e įstatų be mo
kesčių, be rinkimų, be prieder
mių su viena tiktai visiems 
bemini ypatybe, kad ne&Ugšto 
gi m i mo žmones, nors ir gerb- 
tininnsius, skaito svetimais.

Naujausių ekskliuzyvizino 
rųšį žmonėse sudaro socijalis
tai. Jiem* tiktai darbininku* 
yru žmogus.' Nei mokslininkas, 
nei literatas negaunantis ai
tri)- bei nepursamdantis .-avo 
plunksnos kum nors, nėra 
darbininku*. Prie darbininkų 
tnųsgi nubuvo priskaitoini 
valdininkai, dirbantieji visuo
menei už algų,nei bankininkui, 
dirluintieji finansų srytije, nei 
fabrikantai, dirbantieji pritino 
n įjoję.

Daug Buvo įvairių socijalis- 
tų raštų ir raštininkų. Toli 
ne visų jų nuomonė* buduvo 
ir yra tos pačio* apie tuo* 

Tai-gi vieni 
1 socijalistai viena žmonių nj- 
' -į pri*kaity<luvo prie dnri»i- 
' ninku, kitų nepriskaityvlavo. 
| Buvo tuklų, kurie nedu/himn- 

kai* vadindavo arba vadina 
vien asmenis nieko naudinga 
nuveikiaiu'iu*. tiktai imančiu* 
nuošimtį nuo kapitalo ir lei
džiančius L* darbo įgytų pi
nigų Im* naudos. s.

Nėra idiejouės, kud šitie dy
kaduoniai tik sunkiiui gyveni
mų ant žemo* ir laužu gam
tinį žmogau įėtaių^ulig kurio 
visi turi dirbti, jei tik neser
ga ištikruiu. Ih*t įteikiant 
dykaduonius ir kovojant *u 
jais neprotingu yra dėl jų 
skirti žmones į dvi rųši: dar
bininkų lx*i nedarbininkų. Nes 
tų darant vaikai, ligoniai n 
-«*niai išeina jnu mslnrbinin 
kai ir nepilnai žmonės.

Su dykaduoniais reikia ko
voti kaip su visų kitų rųšių 
niekšais, nepri.-kartuut jų niek
šybę jų prigimčiai, o kalti
nant jų valios nedorumą už 
kę negerai apseina.

Kuomet socijaliznuu dalina 
l»a-aulį į darbininkų ir mniar- 
bininkų klesa^, kuomet nepa
žymi tankiui ir aiškiai rulw- 
zinus tarp tųdviejų klvsįų. 
kiuuiiot -nJnj-o jtnil!
kti į nednrhininkų kl<*.-ų vi*.u« 
mokslininkus, artistus, dva
sios veikėjus, pramonei ir 
turto augintojus, kuomet vi
sai tai nedarbininkų k lesi1 i 

■ rengia l**tci*ių asmenų vvrjfi- 
' jų. tuomet susidaro rimta 
priežastis bijotu, jog socijahz-

Trys žodžiai: universaliz
mas, intcrnncijonaliKiiuis ir 
ekskliuzyvizmas iicvuviams 
svetimi, bet jų reikšmę turi 
žinoti kiekvienas laikraščių 
skaitytojas. Visų tų žodžių 
kamienai yru lotyniški, o vie
nokia jų galūnė yra grekiška. 
Pradėsime juos aiškinti nuo 
paskutinio.

Eiduderv lotyniškai reiškia 
išskirti, iš to žodžiu kilo 
prancūziška* exciu»ive, kuris 
reiškia išsiskyrusį, ypatingų, 
kam nors vienam prikluusan- 
tį. iš to ekskliuzvvizmu vadi
nasi ta žiiumių pažvalga, kuri 
kokiam nors savo arlymų 
menų sknilliui pripažįsta 
kšas nors ypatingas teises 
gšeniu statydama save už
Ht* žniones. pasiremiant ginu- 
tnu ar kitomis 
yteišeinančioinis 
nei gabumų.

Yra buvusios
lės ekskliuzyvizino išvaizdos. 
Viena buvo senasis žydų tau
tos ekskliuz.vvizinas. Jie tikė
jo, kad tiktai asmenys gimu
sieji iš Abraomo padermės, 
ypaė iš Jokūbo vaikų, turi j purius dalykus, 
teisę palaikyti urtymų sami- 

'k<ų su Dievu. Todėl senovė* 
žydai tikėjo, kad tik vieni jų 
tautos žmonės gali laikytis 
tikrosios religijos. Pranašo 
Jono (Jonošiaus) laikais vks- 
kliuzyvrzmas dnr buvo ueap- 
feuię* visos žydų minties. 
Pranašu.- Malakijas skelbė, 
kad Mesijo laikais viso- šalys 
ir visos tautos garbins tikrų- 
jį Dievų. Taip j»at ankščiau 
už jį buvo pranašavęs Ižai- 
jas ir Danielius.

Kita eksklinzyviznio išvaiz
da, arini geriau sakunt dvi
vienoki eksHiuzyviuno iš
vaizdi, buvo grekų ir rymie
čių (autose. Grekni negrvkus 
vadindavo “barbarui”, t. y. 
neskustais, nevalytais žmo
nėmis. Bet -au vieniems gn*- 
kai pripažindavo pilnų žmogy- 
bės pilnybę. To paties iš gre
tų išmoko rymiečiai, užka
riavę grekų žemę. Bet rymie
čiai save ir grekus skaitė aje 
šviestai> žmonėmis, o barba- 
l*aia vaiiiudavo šiaurių harady- 
las. RvinieeianL“ ir grekaius 
rodėsi, kad šiautėjv 
vleji, fvėrių kailiai 
žinuuės yra kur ka-
rųšies už rymiečius ir grekus. 
P Grekzn i- ir lymieeisms ta- 
jms krikššiouiniia šita eks- 
kliuzyviziuo išvaizda išnyko. 
1M» Ąv. Povvlas buvo parašęs, 
jog nėra skirtumo tarp vyro ir 
moteries, tarp žydo ir greko. 
ApJUalo žodžiai dusyk ai 
kartoti buvo ftv. Rašte. Jie 
ttiŽkė, kad gamtos ir kalbos

gyvennn- 
npsirėdę 
žomonė-

Pelitinė I.iatuvo* Neprigu! 
i mylit- išvadųvu uiu* « vokin- 
i čių. ruaų ir lenkų baudžiavos 
i bei ianaudujiiuo. Ačiū Nepri- 

gulmybei, turime pilnų galt- 
i tnybę patarnauti savam, gim

tų ja m kraštui, o per tai ir pa
tys sau. Kiekvienas mUBų pra
kaito lažas, kiekvienas skati
kas plauk* tik Lietuvos upe
liu, kurie Mik* šio krašto kul
tūros ratų. Tūlas Molio Mo
tiejus įsivaizdina sau, kad 
Nepriklausomoj IJctuvas Res
publikoj bus vien duodama ir 
nieko nereikalaujama: žemės 
—dykai; miško — dykai; va
žiuot gelžkeliais dykai; mm 
kėli niūkesnių nereikės; kelių 

Tini.-yli te. i ' .
tarnauti nereikės. Tarytum, 
Lietuvos Respublika vien dan
giška maniui ir dangiška rasa 
gyvuoja. Lietuvos Valstybė 
teikia visiems lygias teises, 
bet uždeda ir lygias pareigus. 
Lietuvos Neprigulmybė, pn- 
Iimituodama mus iš svetimų
jų vergijos, uždi-jo didžiai 
utsakomiugus ir garbingas 
Lietuvos piliečio pareigas. To
dėl kiekvienas pilietis privulo 
savo teisę pažinti, privalo sa
vo jmreigas žinoti ir pikiyti ir 
neilera išsikalbinėti įstatymų 
i»ei i»areigų nežinojimu, nes 
tuoini nuo atsakomybės neiš 
sivaduoM. Pirmoji kiekvieno 
doro piliečio pareiga yra kraš
to apsauga: gimimas Nepri
gulmybė* ir Valstybės rūbe- 
žiu r-ielybt'-s. Kiekvieno pi
liečio ir pilietės, Im- ižėsobuų, 
yra šventa moralė pareiga, 
ypač pHA’ojui gręsiant, j kraš
to ujn-augiu- dailių aktyviai 
dėtis arba visomis jmstango- 
niis jį remti. Kiekviena vals
tijų, teigi ir Lietuvą Respu
blika. šių pilietinę knreivystėa 
pareigų krašto įstatymuose 
pažymi. Paprastai moterys nuo- 
šios snukius ]mreig»s ėjimo 
paliuosuojnmos. žemiau* seka 
Lietuvoje veikiantys “Laiki
nieji Naujokų Šaukimo Įsta
tai"

I. Bendrieji Dėsniai.

J. Tėvynė* gynimas yra 
kiekvieno Lietuvos piliečio 
šventa |>areiga. Visi vyrai, 
Valdžiai jtašaukus, privalo 
atlikti kareivyetė* priedermę. 
Aiuo atveju jie viri yra lygus 
prieš įstatymų Ih* skirtumo 
tautos ir tikybos.

2. Naujokų šaukimas ka
riuomenėn atliekama.- vado
vaujanti- rusų Įstatais a|ūe 
kareivystė* priedennę. laido* 
1912 m. (IM. o voinskoj po- 
viiumstj ied. 1912 g.) kiek jie 
hesjprii^inn *i«*mš ir kitiems 
Lietuvon valdžios išleistiem.-1 
istiitymains, Lietuvos Konsti
tucijai ir Lietuvos Kuriuome- 
nė* urbanizacijai.

3. Ministerių Kabineto pri
imtos 1919 m. vasario m. 10 
<1. “kariuomenė* šaukiamosios 
instrukcijos” šiems įstatams 
išėjus, nustoja veikusio*.

II. Naujokų šaukimui įstaigos.

4. Naujukų šaukimų atlii*-

♦

4 
mo eksliuiyvizmnK rengia ra
vo pažinnj priešam* skaudžių 
-skaudžiausių vergijų.

ScH-ijalizmu ckskliuzyviuun- 
nėra Inutinia, Taip jmt netau- 
tinis yra ir aristokratijos eks- 
V11ttvtnnvvMM.« •«*•*•«•• • •« *»%f***«
yra klijiniai tarptautiniai ek< 
klmzyvizmai. Tomis dviem 
y}*dybčmi* juodu *kiriu»i 
nuo žydų bei grekų tautinio 
eksldiuzyviimo.

Kitame straipsnyje pakui 
la-sinui apie. inlcrnacijonaliz 
m< ir universalinnę.

ka šio* ptai^: Krašto Ap 
įaugus Ministerijų* Mobiliu 
rijos Dalis Vyriausioji Pa- 
tikriniiAo Komisija. Apskričių 
priėmimo komisijoj- ir vieto* 
savi valdybos.

5. Krašto Apašui i* Mini* 
t e rijos Mobilisacijos daliai 
priklauMj bendra priežiūra ir 
kontrolė visame šaukimo įs
taigų darbe.

6. Vyriausioji Patikrinimo 
Komisija veikia prie Mobili- 
surijo* Dalios. Jos kompeten
cijų—patikrinti šaukiamųjų 
sveikatų, kilus al^jonci. pri
ėmimo Komisijoje.

7. Vmausioji Komisija su
sidaro :5 4’n arorerm- Afnhtt? 
uuujos dape* atstovo, trijų 
gydytojų. Sanitarijos Dalie* 
paskirtų ir Rikiuotės Sky
riaus atstovo.

8. Priėmimo Namibija at
lieka visų šaukimo darbų vie
loje. kaip antai: dalina aps
kritį į šaukimo nuovada*, 
prižiūri miestų ir valtelę aa- 
vivaidybių veikilm.i niobiiiu- 
cijos srityje, tikriau sveikatų, 
priimu bei liuo*Uuju naujoku* 
ir t. t. ; . '

9. Priėmimo Komisijų su
daro Apakrities Viršininką®, 
jam pirmininkaujant, viena* 
Krašto Apsaugo* Mini*tenjo* 
atstovas, viena* gydytojas, 
Apsaugos Ministcr;j,»* paskir
tus, vienas apskrities gydyto
jas. ir vionas narys nuo šatt- 
kimuojo valšėiau* arba miesto 
ravivridyboA

10. Priėmimo Komisija va 
dovaujasi bendrais įstatais 
ir Kraštu Apęaugit* Ministe i- 
jo* privalomai* nurodymai* ir 
instrukcijomis?*

11. Vietų* savkvaldybos, bū
tent raiščių, miestų ir mieste
lių Valdybos ruošia šaukimo 
«ųrašus sulig įstatų ir prieini 
mo Komisijos nnrodymų.

12. Milicija pildo priėmimo 
komisijos reikalavimus.

UI. Išlaidos.

13. Priėmimo komisijų už
laikymui vL-as išlaidas paxlen- 
gin apskričių valdybos.

14. Algn« jr dienpinigius 
naujokų priėmimo komisijų 
nariai gauna iš tų įstaigų, ku
riose nuolat tarnauja.

IV. Paliuosavimo pagrindu.

15. Paliuosuojami nuo ka
reiviavimo šie:

(n) vienturčiai, tinkami 
darbui sūnus, kurių tėvai 
turi virš 55 metų amžiaus, 
arba dėl *il]»nos sveikatų* 
netinka darbui, arba esant 
moti uiti našlei, jei jaunesny- 

•« š** •<• • • — 4•••o w*wnc •<« ascriij*

(b) vyriaiisuufa, tinkamas 
darbui anukns, prie senelių, 
seserų našlaičių, jei—jau
nesnysis brolis neturi 17 
metų.

(c) vienintėlta tinkama.- 
darbui nuuka*,,prie senulių 
neturinčių Lukamų darbui 
Minų nr anūkų, kuriem* bu
tų anoje 17 metų.

(d) jeigu M'iinyna sud- 
dtnla iš netinkamų darbui 
Mnicnii ir dviejų šaukiamų 
brolių—pnliuoHtojaniH jau
nesnysis.

(e) vidurinių mokyklų 
moksleiviai, kurie yra mo
kykloje. paliuosuojami ligi 
24 metams sueinant.

(f| mukytojų ir dvasi* 
kų seminarijų mokiniai taip 
pat fa kūnai (-Mintieji augš 
tosio*? mokvkloeo.studentu, 
paliūtį uojaini ligi 2H mr- 
tam* Mieinnut

(Pabaiga bu*.).

Akaplianai

Klausimas Bmlania- 
tuvoj gana tankini girdėdavau 
kunigų sakant per pamokėtų, 
kad yra nuodėmė nenešioti 
škaplierių ant kaklo. Cin da
bar girdėjau vienąsyk sakant, 
kad nėra jiuodėniėH. Delko 
Lietuvoje sakoma vienaip, o 
čia kitaip. Ar ne ta* pats Die
vas visur, ar ne vienas Jo ti
kėjimas.

Kai. A. Kiela.

ije-

Atsakymas. Jiei vienas ka
talikų kunigas negalėjo sa- 

I kyti, kad yra nuodėmė nene- 
i šioti škapiienii. Jeigu tomis

tu tiksliu vili lO KUlUgU VUlUų 
ir pavardę, tai būtinai tnri 
apgarsinti viešai, nes jisai ir 
pats yra iAklydę-*. ir kitus klai
dina.

Tik uių rodosi, kad tomistą 
tu kunigu nuaUunaki* nes us 
atsimenu, kaip buvo su manim. 
Būdamas 16 ux*tų a* tikėjau, 
kad yra nuodėmė nenešioti 
škaplierių. Aš tikėjau, kad vi
sa, kų aš žinau iš religijos da
lykų tai yra grynai taip kaip 
kunigų sakyto. Todėl mų ro
dėsi, buk iš kunigų oš žinau, 
kad nenešioti škaplierių yra 
nuodėmė. Eidamas septyni o 
liktus metus įstojau į semina
rijų ir ėmė mokinti tų daig
ių. kurių kunigas turi mokyti 
kitus. Seminarijoje aš paty
riau, kad nėra nuodėmės būti 
be škapiierių. Tada ir aš min
tijau, kaip tamista dabar, kad 
kunigai vienaip mokinasi, ki
taip mokina Tų aš pasakinu 
draugams. Nora nedaug, bet 
jie buvo senesni už mane. Jie 
mų liepė atsiminti, kada kokis 
kunigas man taip sakė. Aš at
siminiau dnng moterų, daug ir 
vyrų taip sakiusių, bet nie
kaip nugulėjau atsiminti ku
nigo, kad butų taip sakęs.

Mano gimtinėje parapijoje 
buvo škaplierno* atlaidai 16 
liepos. Aš lamdžiau atsiminti 
atlaidų jiamokslus, kurių bu
vau atydžiai klausęs. Atsimi
niau, kad kunigai pripasako
jo daug gražių daigių apie 
škaplierius, bet neatsiminiau, 
kad norų vienas nors kada 
butų pasakęs, jog yra nuodė
mė neturėti škaplierių, 
škaplierius gyrė, bet nei 
na.- nebaugino nuodėme, 
pats laivau samintijęs, 
turi būti nuodėmė nevartoti 
tokio gero daigiu. Bet ta ma
no mintis buvo klaidinga, ne* 
toli ne visi gerieji daigiai rei
kia naudotis priverstinai.

Mknplierins vrn toki# geras 
daigias, kad kas juomi nau
dojasi, tas sustiprina savo dvn 
šių, ištobulina širdį. nes užsi
pelno ypatingų Av. Marijos 
globų. Bet tat yra liuoeos va-1 
lios dalykas. Užtenka pereiti 
mintimis Dešimtį Dievo įsa
kymų ir )H*nkis Bažnyčios į- 
Mikyiniiiy knd pamarius, jog 
juose ■P’® škaplierius ir rą
žančių nėra kalbor.

“Jeigu taip, tai kam mų 
reik tų škaplierių nr rožan
čių. ViStiek nėra nuodėmės 
jų nenešioti nei nukalbėti,” 
šneka kai-kunc, bet ir ta šne
ka yra neprcluųįu. Jug nėra 
nuodėmė* naujais rūbais apsi
vilkus parpulti į dumblų. Pro
tingi f.edsrc. Ncr..
lat ne nuodėmė, liet nnostti- 
lis. - J

lUžanėiaus ar škaplierių no- 
nušiojiiuas nėra nei* tikras 
uuostolis, ne- nieko žmogui 
m>ug&diua, bei yra <l«u»io- 
jm-Iuo pęasttijūnas. Kas nau
dojasi raūmčium ar škaplic-

I
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DOVANOS BEI AUKOS LIE
TUVOS KRAŠTO APSAU

GOS REIKALAMS.

N Y.

Conn.

Conn

Visi 
vie- 
Ai- 
kad

Apturėtos Lietuvos Misijoj.

i.šitoi aukūf> ne Išvardytų čia ns- 
lūėiių. h vjbų tų kolonijų tikrų lie
tuvių. Pažymėtieji vuraie aanienya 
tik ta« aukas prisiuntė Lietuvos 
Misijai).

J. Kasakaitia. Iiochrater.
<1.300.00.

N. Kadaviėius, Lowell, 
<300.00.

J, Duoba, t’nion City. 
<10.00.

J. A Bukauskas. ManchMtcr, N. 
H. <15000.

Prakalbta Ncaarit. K. J. <63.40 
Vakarienė, Waterimry, Conn. 

<118.00.
LL Milių ir Sloane, Paicnum, N. 

J. <47.21.
Prakalbas, Bailinu)re, Md. <146.> 

01.
Ll, .1. K. MiJiu, 1 $8.00.
G. Matulis, U’nterbury, Conn. 

<10.00.
Karervia iš Batakių, Horton, 

Ma* (Batakin) $10.00.
D. Taparauhluui. Mauebcotrr, N. 

H. <552.70.
Julius Deriu*. 8. L. A. Plaiu, Pu. 

<171.96.
Prakalbau X M. Milius, King»- 

ton. Pa. $69.00.
Ll. J. K. Milius, lVanauiir, Pa. 

<67.15.
LL J. K Milių*, Suįrar Notrh. Pa. 

<52.45.
Surinkimą*. Ncw 14t.il*, Pa. 

<194.05.
Kud Z. 8. Brigman**, W«rt- 

fidd. Iii. $10.00.
Prakalba*, Piltąburfh, Pa. $192.- 

55.
Kuu. šimkcviem*. Pituburoh. 

Pa <100.00.
A. Daunora, Girardville, Pa. 

$6.50.
Kun. J. Kudirka. Karieton. P. 

$40.75.
T. P. K jjžauauakM, Fraekvilte, 

Pa. $29.73.
Kuh. Kelmelis, Scranton, Pa. 

$160.00
V. V. Vaišnoras, Sbenandooh, 

Pa. <252.55.
K. J. Paulau«ka«. Waterbury, 

Conn. <76.83.
K. žcgclis, Matamuj Cil>, Fa. 

$120.05.
J. žemaiiia, Vaierirury, Conn. 

$1300.
B. L. A. 246 kp., Plpnoulh, Pa 

<58.00.
V. T. Abromaiti*. Donorą, Fa-

Lt J. K. Milius, PilUbtirgh, P*. 
<17iL2u. ■

V. V. Vaišnoras. Sbaiandnah, 
Pa.

A. Jakonis, Juooi Čiupo >1.00. 
” i L. U A kp Plains.

I- J. Sirpstant u. Boshaų Mue |
s- ■-

I

MASTER DE8IGNING
80H00L.

*. F. KaanJcte*. VeųsjM

N. STATĖ 8TREET. CUlCAOO. 
K«me«r Laks St- ast t-hj lobu

• ■ • ’tf’af*’.. r* ’

Hn

8

»■............. ....................................... ...............
TU. Drovvr T841

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETVVIS DENI-ItfTAB 

Vala.a4o»: m»o » ryto Iki • rak. 
Nodullotnia pa**l Miterim* 

471* SO. ASHLAKD AVKJfCK 
aru 47-tO* Gatrta

I!

r

f

■ =

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIET V VIS ADVOKATAS
«m> k woo» saasįac

U« tr.l«h n-HKKT
CBKMa.

MoMlalsy *«to
—8

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvis Advokatas 

•» 80. LA SAUUE bTBXJEX 
Ujrroalmo T*L Humboldl »T 

VUina »U W. M-n« Seram 
TU. RockvsU »»»» 

chicaoo. nx.

P. Norvydsa. Brwklyn, N. Y. 
*23.00.

P. J. Purvu. ThunijMonrille, Pa. 
<81.81.

S. A. Gadcikia, KeiKuhs, Wia. 
<70.00. i

V. Lazdynu. VVilIers-Barre, Pa. 
<66.00.

M. .Stimaitū, Wilkes-Barre, Pa. 
<114.47.

M. VitarlM, Braddock, Fa. 
<73.30.

Gerulis, H amino. N. J. $30JX). / 
A. L. T. Ssadaros 6š kp., bertai- 

ton. Pa. <75.fl&.
Jakas A Gsdvelt. Chicago, 111. 

ųa«r.
BruMkos. Tnmsųua. Pa. <63 07.
Lt J. K. Mitina. MnKeea Ročka.

Pa. <85.15.
Lt. J. K. Milius. HontMlead, Pa. 

<70.75. y
Lt. J. K. Milius, Maiseville, Pa. 

<30.00.
Lt. J. K. Mdius. 81. Qnr. Pa.

<42.22.
Ll J. K. Milius, Girardvillc, Pa. 

<63^6.
Lt. J. K. Milius, Binųhamlaii, N. 

T. Mfi.15.
Lt. J. K. Miliui. Fornrt City, Pa. 

$180.60.
LL J. K. Milių*. Pittatun, Pa.

<69.00. .
Vbo $5,893.45.
l*ž priimta* dovana* lueurvo* 

NcDrieulmybša rt-nimn w»'»lr«1»»~» 
tariu šnriingai ačiū Lietuva* M nu 
jo* vardu duamicm* minėtų koke j 
uijų livtuviam*.

P. Zudcikis,
LA. Majoro*.

LIETUVOS VA
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F LIETUVIAI AMERIKOJE ll
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LAIŠKAI M LIETUVOS. REIKALAUJA ANT PARDAVIMO

NUWARK. N. J. WEST PULLMAN ILL.

U L. L. P. stoties darbuotės.

L. L P. stoties Jarix>otė iki 
ėiol jiasekminga. Ncwarkui yra 
paskirta ųuota 190,000 dol. Ši
tų uždarini stotui tikini atlikti. 

, Zinunui. tas priklausys jiuo vie
tos lietuvių, kaip jie renut. Iki 
Šiol stotis bonų pardavė už 25,- 
(XX). Reikėtų sujusti, kad kitos 
mažesnės kolonijos kartais ne
pralenktų ir nepadarytų mums 
gėdoc. Jeigu nors trys dalys 
mus kolonijos lietuvių pirktų 
bonus, tai tų uždavinį greitai

Daug domės stotis kreipiu i 
draugijas, kuopas bei įvairius 
iii ubus, kurių Nrvrnrkc yra 
apie 30. Didžiuma jų dar nepri
sidėjo prie atlikimo to uždari
nio. Iki šiol bonų pirko sekan- 
ėio* draugijos: Hv. Jurgio uz 
500 do!.; šv. Juozapu už 500 
dol.: šv. Uriulės už 500 dol.; 
šv. Rožančiaus už 500 dol; šv. 
Mykolo už 200 dol.; šv. Petro 
ir Tovylo už 100 dol.; L. K. P. 
Kliubas už 50 dol.; L. D. S. 14 
kuopa už 50 do!.; L. Vyčių 29 
kp. už 50 dol.

Daug draugijų Isinų pirkinių 
dar vis atidėlioja. Tos draugi
jos turėtų šaukt i susi rinkimus 
ir nutarti už kiek pirktines ne 
daug jau Įniko liko.

L. Misija skelbia, kad neužil
go bus gatavi bonai. Jie bus iė- 
siuntinėti kiekvienam, pilnai iš
mokėjusiam. Taigi, kurie pir
kote ant išmokėjimo, pasisku
binki t išmokėti. Nepirkusieji, 
pirkite. Visi eikime pageli*™ 
mus suvargintai tėvynei. Mus 
bonai apvalyte Lietąvų nuo visų 
priešų ir padės jai, atsistoti 
ant tvirtų kojų.

Stotis atdara kiekvienų va
karų Lietuvių svetainėje, 180-2 
New York avė. Nedėliomis, po 
pamaldų, taip-gi galimu nusi
pirkti toje pat vietoje. Stoties 
komitetų sudaro dvidešimt na
rių. Jie suteikia ir r i seki m ]>a 
aiškini m u 8.

Stoties koresp.

Draugija Atradimo šv. Kry- 
žirnis laikė metinį susirinkimų 
kovo 21 d., 1920 iii.. Šv. Petro 
ir Povylo parapijos svetainėje.

Iš atskaitų pasirodė, kad 
draugija yra gerame stovyje.

Aptarus visus bėgančius rei
kalus, prisiminta ir tėvynė Lie- 
tuvn. Nutarta iš draugijos iždo 
nupirkti L- L. Pask. bonų už 
200 dol. ‘

Be to dr-ja nutari* įsteigti 
f*abdaringų skyrių dėl našlai
čių savo mirusių narių. Tam 
režkahu viri nariai pasižadėjo 

j»',1^ * '“i 
netikėtų mokestį palaikymui 
IzalMlaringojn skyriaus.

Smagu yra pranešti, kad mi
nėta dr-jn nutari* paimti sau už 
organų dienraštį “Draugą.”

Ufbaigns visus senus reika 
lūs. eita prie naujų, būtent rin
kinio naujos valdybos 1920 m. 
J valdyty pateko šie asmenys: 
p. J. Kilas, pirui.; Z. Gedvilas, 
vH«e-;*irm.; V. Kaličius, nuL 
rašt.; J. Mečius, fin. rast.; ,J. 
Mečius, iždininkas: D. Cibuliu- 
skis, maršalka. Valdylion inėjo 
visi pasižymėję asmenys, todėl 
yra vilti*, kad dr-ja dar dau
giau nuveiks naudingų darbų 
Bažnyčios ir tėvynės labui ir 
savo naudai.

Brolrtii.

DAYTON. OilO.

Lietuvos Atstovybei Ameri
koje yrr prUiųati aekončionui 
jrpatoms laiAkai nuo jų giminių 
ir pažįstamų iš Lietuvos. Arti
mesnių antrašų ant jų nėra ir 
todėl jie bus laikomi Atstovy
bės raštinėje iki savininkai 
juos utsiiins. Norint gauti šiuos 
laiškus, prisiųskit savo antra
šų ir pašto markių padengimui 
persinntinio lėšų.

Pranciškų* Audrukailia nuo G. 
Andrukaičio iš Plokščių.

Vincas lVodinaktut nuo Bernar
do Bmdinskio iš Hagai iškių

Dominika* Budvitin nnoSt. Bud
rikio iš Kauno.

KaziniicrM Brcikšuis nuo Jono 
Breikšto iš Scduvoa.

Jonai Butkus nuo Uršulės Būt-
Am *

DARBIMNKAI IK ŠOKTERIU 
Turi' tmTK’n Anflltkal.' 

H1t,ERTI>> liAl'KPRY 
1401 Fullcrtoti Avė.

ttUK ALINGI.
J n ūbi valkšna: 1* u tol u Ir <l*u- 

Kiau ui klerku* ItaCtoj. 40 ) va
landų At*tAuUkltc ISi-tnaatrrV Of- 
m<t, iiumm 361. i’u*i utrico HuiKinr.

JAV M V AKAI
——--------

Moa turim* kvlvta Metų muaų ui- 
uukyraų i*pit<tym< *kiTiuje tr Itaun- 
Uruo *kyrlu|—>:o ilpnulUo* **ra 
pruo nakllysnul dutbui iHtalnvo*. 

l*MmatjrtUG M r Smtth

ATXRKD <X>.
Si a Avcnue

MIL W A ŪKE E, WIS.

Velykų dienų, arba Kristaus 
prisikėlimo šventėje mus liaž- 
nyčioje buvo graži, kiekvieno 
lietų sužadinanti procesija, 
kurioje dalyvavo daug vaikų:, 
berniukų ir mergaičių gražiai, 
tvariai pasipuošusių mu žvakė- 

L mis rankom*. (Jarbė priklauso 
p-lei O. Nrruhutei, nes ji dau
giausia pasidarbavo prirengi- 
me tų vaikučių prie Velykų 
procesijos. Negarbė tiktai 
trema tėvam*, kūne užuot savo 
vaikučius leisti procesijom tai
kė juos pasisodinę suole. Rei
kia leisti ir pratinti vaikučius 
prietikių iškilmių, nes tik Die
vų, mylintieji gali būti dori 
Lietuvos piliečiai.

šv. K&rimiero draugija
. parižymejo.

Av. Kazimiero draugija nors 
neturtinga, Ik*t Lietuvos Lais
vės Paskolos bernu nutarė pirk 
H už 400 dol. Paliko banko tik 
600 doL draugijos reikalams. 
Ai Jrunjrija nieknnmrt nnatei- 
sakc mm aukos bažnyčios rei- 
knisius, snšclpiniui nuo karu 
nukentėjusių lietuvių ir tėvy
nes laisvei. Jeigu visos innuvių 
pasiturinčios draugijos po tiek 
idcirtų Lirhjvns Ijtin čs pasku 

. lai. greitai sukelt ūme ue 5. bot 
10 milijonų dolierių.

Nemunėlis.

Mano patarimai Davtono lie
tuviams katalikai* is:

L) Priklausyk prie lietuvių 
Šv. Kryžiaus parapijos.

2) Priklausyk prie S. L 1L- 
K. A. 191 kuopos.

3) Priklausyk prie dr-jų šv. 
Petro ir Šv. Mykolo.

4) Jaununui reikia priklau
syti prie Liet. Vyčių kuopos ir 
bene.
• 5) Visi turėtų priklausyti 
prie L. D. Sąjungos 69 kuopos

6) Visos moterys ir mergi
nos turėtų priklausyti prie Šv. 
Onos d r-jos taip gi £ri« Susi
vienijimo.

Jei vū-i prisilaikysim šitų 
šršių patarimų, busime susi
pratę ir jokie priešai negalės 
mu? suklaidinti.

Tulauskas.

i

DAYTON. OHIO.

Antaną* Ccikauskis nuo Jono
Oeikauskn iš žibikių.

Kaulas Ccmiauskiu nuo Zabol-
kote Cemiauskienri iš Mietinių.

Pranas cyrcnas nuo Juozapo
Cyrenu iŠ Raguvos.

Vlados Daukša nuo K., žemai-
taitri iš Raseinių.

Jurgis Dreugvb* uuo Mari jono*
Vaišnorienės iŠ Ptiskclmų.

Jonas Dunauskis iš Raseinių 
Pranciškus Dupkus iš Radvilu 

kio.
Ctnakas Dominikos nuo Prano

Dominiko iš Alytaus.
Dionyzas Dargvainia nuo Anta

no Dargvainio iš Radviliškio.
Jonas Gružas iš Lndavriigin 
Antanina Krikšicnė nuo Jono 

Mareiko iš Pašvitinio.
Jonas Gervė nuo Povylo Kakati-

cko iš Girininkų.
Aleksandras dusinąs nuo Juo- 

zapu u* ’uAavieio iš Kalvarijos.
Kazimierą- Gylis* nuo Potylu!

Gylio iš Garievos.
George Elrick nuo Pranriško

Ah-iko iš Margininkų
Julijonas Ezdauskn* nuo P. Sa

vicko iš Kaulinių.
Dom. Barbu nuo Onos Burbavi-

čienri iš Kalvanjoe.
Kostantinms Bukinas iš Mažeikių.
Jonas Dikšius nuo Onm Mikšie

nė* iš Dargužiu.
11. Hendlcr nuo Jankei Hcndlcr

iš Klaipėdos (Mėmei).
Jonas Jarackas nuo Guos Jarar-

kienės ii Karūnų.
Stanialavre Jonikas nuo Kazi

miero Jonikio iš Pagramančiu. 
Jonas Jurkšlns iš Kupiškio. 
Pranciškus Kurpiškis nuo Bar

boros Kurpiškicnri (Samolienė) ii 
Rokiškio.

Juozas Kilnos nuo Kaz. šiuulen-
tdtio iš Marijampolės. x

Pnuiaa Kasparo viri iš Sakių.
Juozapas Kazlauskas nuo Atna

šavo klebono iš Vabalninko.
Waltcr A. Jzszczinsluis

Vittmanšdorf ii Pnuoj*m.
Knatnnta* MUinskiut iš Raguvos.
Anelė Mikulaitirnė iš Kybartų.
Valas .Mažulė nuo Felikso Vcnc-

kio iš Darbėnų.
Amalių Meletų* iš Krlmri?

Elz.be-ta Moluiicnė nuo Ziznto Jau
nio iš Šilalė*.

Jonas Olnchna iš BeiacMntliM.
Antanu Petkevičius iš Bajorų
Falicijonas Petraitis nuo Kas

tanto Linkrvičio iš Pakiritinių.
Antanu Rinkus nuo Agnicškos

Rutkknri i* Ing**ongių.
MatcušM Kulkua
Kazimiera* Rakštų iš Seda*
Vincas R ūkiai t u nuo Bernardo 

Rtikšaičio iŠ Kauno.
Jonu Rinkicvičius nuo Juozo

Andziulio iš Kauno.
Aleksandru Sliiauskas nuo Akta- 
vijeu Sliiatukicnri iš Kalvon jo*.

Audrius Skinta nuo Marijum** 
ftkemutri iš Veiverių.

Povylaa Sinriika* nuo Antano
Bindiko B Kaune

Mada* beraptnas nuo Friikao 
Vinrko iš Darbėnų.

StanMlovu Vilkaitis nuo Teklė*
r«—U-ta* g* • lut________ rit—. -tt.

Johanui! Varnytė nuo Majrijo
nu* Balse, ietua iš Raseinių.

Juozas ir Jurgis Semiu nuo 
Kastaaeijo* St raitu iri ii žiobiškių.

Jonu I'm* nuo Jono Briekito iš
Bednvo*. '

Fcli'ks ^Valinskas nm* Junti Dvn- '•ciitaUvi ui Lltliuiiiiiii iii A- 
trskio iš Kalvarijų*. Įo’-rim, 793-15Ui N.

nuo

PARMIIlW>DA LABAI PIGIAI.
Kcndtlų kraidurr. labai geroj Vie

toj prieĄ vai li.tuvlAk* balnyčių Ir 
M«6uja mokykla. labai ta-arblo* 
prl*la*U*« pnvurutaa parduoti. D«l 
t>late.nlŲ imlų kreipkite*;

A. J.
♦414 So. Wood Slim

AKT P.UU1AVIMU:
l*vlcjų lubų mūrinis itura* su 1-Cta- 

tai* Je) Ualmyno*, au alock'ų, tuodor- 
tilakn* Ir artai Apniuktum*, tanduai 
toroj vietoj arti R-vknyčtoa ir luukyk- 
lu* ant »T Gaivia I rytu* u u v Kalsted. 
AUlfcUiklte

Stavtc Salr A K*t4>an*v
1X13 W. ik Klr.

iiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimtiiiimniiKg

i=Pirmosios Komunijos, Dirmavončs 
ir Šiiubo Dienos

=

=

HEIh Al.IMil
Vyrui 4rl ĮUJuiumn <i*lktn« WURr> 

houttej. I tarta* p-»*tcnu«, 64c ] valan
dų pradMal.

Chirssn Starus, * Tran-1,1 Ok. 
-.••a W M Mrarf 

ęiįoMu. tu.

LKIBERIAI.

Dėl foundn-. darbas pasto
vus Atsišaukite.

LINK BELT CO.
39th & Stevvart Avė.

ltEXKALINGAS.
tuojau* alaubarnn Vatgouinkaa M. 

nautla gerui Mtv<- umato. Kreipkite* 
1 - f -"Draugo“ A'lumil-lrncija
IHOil W. 44 Slrret Chicago. IU.
K. V.

REIKALINGOS MOTERIS.

Dąl fabriko darlio, pastovus 
durims gera mokestis. atsišau
kite:

Pullman Couch Co.
3759 S. Ashland Avė.

IOCIK\I.!\G1 
>ILX HANIK AI III I LIKERIAI 

PASTOVI S DAILIAM
GULA MUKESTIG

AųMmbllng Ir bcnrlt darbu*; tnachl- 
nu oparutoruil uat guullna infaao; 
tupimi nr«l dr! UlvyUzt ir routdru

Išbartai1
tiri vidujinio darbo Ir taukinio darbą 
raniatylata Me. H«rnian*on. Krigg. 
Houac. Kamp llandolph tt ■ Wrll« 
Strort. Cblcagu. klokrtana dienu Ola 
■urulį* Ir Nedelioj ButantUlo 11. artai 
rūkykit*.ar u t *i lankykite I Euiploy- 
nient OCfice ot

m»v oompamt
Harvcy. UI.,

Chirug® uutzurb

PAIEŠKO

1‘na-kkMU Mito puabrulk* Antano 
1‘alkauako airrf'Jau kad nyvenu* Chi- 
caaoj a* Jam turtų laiMca M ljrlu- 
roa nor««'li>ii prlaiuatl nellnuu 
Jta palu ar lui* kita* pruneakit 
adruaų:

Jtmza- l*nMuni*Ln>.
1140 So. JaiA-on St.. AVaukcgan. III.

kur. 
■luo

i

PARRn*VOI>A 
medini* nantaa ant 1 pogyiauluio au 
C lotai* tik molui kaip matyta*, vi. 
*1 nnujl rakandai. 14 vuttj. lava. 
H*U priversta* parduoti nor turtų 
l*vatin<>t | Lietuvų, Atatkauklte tuo. 
jau* o gaukite pigiau.

duota* MikuAktul*.
13344 IValtacc Slrret (We*l Pullman) 

Chleago. UI.

iHiiuiimnHiniiiMiiiMiuniiiiiuuauiun

PEARL OUEEN 
KONCERTINOS

Dabar yra p*r«lrl'*toa tr varto- 
Jamoa daugumo* notarių, kuria gra- 
J’Ja koncart!na tr augktai r.komaa 
duojatn* kaipo garlauMa konoorttn. 
padaryta Suvteajtoas ValatUoa* Jk- 
manka Mu* galim. Ja* parūpinu 
augMo arba lamo tono

Rolkalauklta katalogo, korf ttelnn- 
euuso Orkai.

6E0RGI & VITAI MUSIC CO.
1640 W. 47tk et, CtaRagO, UL
iiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiuiiiiuimuiiiiiiuim

X
f

į
I

yra vinių* ta lynii-MiiuJų Ir atmintinių imogmi* 
gjMititm- illctių. I'ialvl uralnia* nori lun'-il tu dtauų atminimui 
4mk| nur* imki*.

Me* lamr ctaljki- |Mt-liil<>n>c grūdu- |wn<-lk-ltt-.

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

ToKia kauu. Juo* |tanliH>da«n<-. ka- Ima m-mnBnu 10 cgx., n ku- tik 
lietu, tai turi |>rl-lt>-ii Sc. vlrnau* jm r

Ant IMrmnicnč- paidkalo larvtkLta Mm Sakramento Dlrtnavmttf-- 
talnrlj*

Ik- to ant |iaveikalų ajnu'kt* yru at*4tau*>litill tam ukn ioriiiai tr 
palikta tnV4n- Meta-, knr galima tiimlyU vanta*, pavanlč. viela ir 
talka*. Reikalo uitam! krvi|ikltė»:

"DRAUGAS” PUBL. CO.
1800 W. 46th Str. Chicago. III.

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii

=

Didelis Republikoniškas i

i
■?

a

J. J. Elias Svetainėje, ■

BUS LAIKOMAS

TI

I

|;-------------------------------------------

Dr. M. Stupnicid
3107 So. Morgas Street 

OinCAOO, ILUKOIB 
Trecfcmu* Yamte 44a> 

▼aluadu: — 1 IM 11 16 ryto: 
6 PO pietį Iki 3 vak. NrC'P.o- 
■ii* nuo 6 Iki t vaL vakar*.

K 
I 4600 So. Wood St,

K< ■*

! Dr. P. P.-ZALLYS '

Lietuvis DenGstas
4 10457 So. Mlcblgaa, AnuBt

VALASDOflt * Iki ■ vakaru

■«

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 11 metai 

Ortaaa 314* tat. Morgan SL 
Kerte 32 ru SL. (UJmco, IU. 

8PECU AUSTAS 
Motarllkų. VyrUkų. taipgi ehro 

oUkų Ilgų
OFISO VALANDOS: Nuo • ryte 
iki 10, nuo lt Iki 3 po plat. nuo t

Iki t valandai vakara 
Nudėllomla nuo * iki 3 po pi/.

Tulufonaa Yard. C3T

■■KII

x

Keti., Balandžio 8 d., 1920 Į■1 u
■■

7:30 vai vakare
• ♦ •♦»

Visi Lietuvei esate užprašyti atsilankyti ant to 

svarbaus susirinkimo ir pasiklausyti garsingi] kallsdojų 

ir išgirsti svarbiausių žinių.

Užprašo visu*

U

■
■ 
I 
I

I
■ 
■ 

■■■■■■■■a

KOMITETAS.

NAUJA KNYGA

Kovn 14 d., 3 vai. po pietų, 
&v. Petro dr-ja laikė liertaini- 
nį susi rinkimų Bv. Kryžiaus 
lioliiviškos parapijos svetainėj. 
Apkalbėta daug dr-jos reikalų. 
Nutarta taip-gi i» iždo pirkti
L. L. P. bonų už $100.00.

Kovo 21 d., i. jn_, Bv. Myko
lo dr-jn laikė taip-gi bertaini- 
nį s ori rinkimų. Ir toji nutarė 
ii iždo nupirkti boiųj už 
$100.00. Nariai ir-gi pasižadė
jo pirkti. Gaila, kad ne viso* 
draugijos dar tų padarė. Pa
tartina netik vyrų bei mote
rų draugijomis, bet ir kuopoms 
neatsilikti nuo tos priedermės. 
Narius ir-gi reikia raginti. Jei 
kiekvienas pirkšnių* bonų, grei
tai izaliuosuosime nuo lenkų 
Vilnių ii kitus Lietuvos na- 
kraJčius.

Muimu, kad nesiras Daytonr 
lietuvio, kuri* neatjaus tėvy. 
•eaM nvfaakviuin
kuntinče, lutos.

Liet Laisvė* poak. bonų ga
limu pirkti pan klobnųn, kun
M. Cibnlskp arba pas įgalioti
nius, kurie lankosi |x» įminus: 
s. Gncevičių, «. Maėanauskų,

_____

r.unHLM!
■ava kaimini' Jurgio Garlluko Vil
niau* gubern. Avmflunu parupljo*. 
kaimo KuktAkr* pirmiau gyveno Cta- 
eagoų Salai t nealnou kur. Turtu 
■varliu reikalą meldu u atalltauktl jta 
pala nr kaa apie ji tmotų pramikite 
Muu mlroau

A. B- rekloviev.
Bov IM. lavtrtft Pa. W. <•«.

Žmogus ir Gyvuolys”

l'AltMIDKlDA LABAI PIGIAI
Geleln tr multavoa krautuvė ii 

pri cL* m i na mirtie* vyru lAHurlų ap. 
gyventoj riett.j pri* pat lietuvtAkua 
balnyClo* Gera proga iirtuvltti. AG 
•Ikuakttr Mito .'dyguli.

O. V.
♦617 *. Uoml M. llilmgn. Ilk

ii Grigaičių aod.
Petrą* Anlttmriu nuo Stanialnvo 

ftalltnirin ii. Rnar’mių.
Joną* šal'juina iš Rucinų.
Vludiulovaa AaJtiniria iš Kasti

nių.
Anioii P^tkiviė ii Bajorų.
Juciu* Eii'l/iulM nuo Marijonos 

Emkiuliutča i* ftaneų.
Antanui Kr*-kždis nuo Jurgio 

Krcicrdin iš Veiverių.
bumely Shrtriku nuo M. Juok- 

iiaitri tš UarlrvtM.
AuRvniuK StciRnian iš Latvija*.
Rnnlma* Snn>8«-v4Xrita »nn Mari, 

jone* PclntRicnri iš (*arlevn>.
Vincu* ir Jonas Sunskit nuo Mo

tiejaus Niniskio ii BinitiK kaimo.
Prltaa žih itin nuo Omą žilvitiv- 

ori iš Vilionių
l^aiškiis ndresimkil: flepre-

į n»e*ica,
1 B'itriunglon. D. C.

ŪL3JC - —x

Po vaisiui neufmfrtk. K*4 sortau- 
■ta* vatai** uvo akllvtul yra KATO- 
NIC. PraOaliua vlaua oaamasumi.- 
■uvirfklnimo, o taa retUia. kad rei
su paruošiau vua*. Parduodama 
pau vlaua opuuoriua.

I'aruar: Knn. Pr. lluėy* 
Ulelata Katalikų Spaudo* Draugija* lutom ta.

Auti trumpa* turiny*
I. Žmogau* KllmA IV. Moleri-
II. Atortnlij •.ei.: . 1 :i..tu J* >i .V-ta*
Iii. Durta i I. a*. IImmIm* Ir Muk. apie imagų.

KiakMeoa* punktu* yra nuuaekltal 11 gvildenta* ir ataklai iod*a- 
tyuuL

NeruSotn* pagyrimų, ne* puta lurtnya rodo j<»« didele 'orte. 
Verta kiekvienam Jtagytl. KAINA SOv.

"DRAUGAS” PIJBI.ISHLNG C0.
< 1800 W. 46-th Street, Chicago, IU. Į
g---------- --------------------------------------------------------------------------------- .g

I
I

BARGENAI! BARGENAI!
Namų kaino* kyla aagštin kaa

dieu nelaukite ilgiau-bct pirk 
narna DABAR.
3 auu»tų naujas muro namas anl 

Bndfcporto, v«i Bintai po 5 rui
mus mua«. elektra, vanos, ir kiti 
modemiški įtaisymai. Kaina 9,300

2 augsi ų — 4 pony  venini u muro 
namna pt> f> ir 4 nilnius, Ražų ap
šildomas automatikai, randa $120 
mencsui kamn $10.500.

2 aun«Tif muro naman mi Vorų 
laimi puikoj vieloj anl BndĮnpur- 
lo savininkui rrikaliiiRi pinigai 
pa niuo* pigiai.

.3 • * 4
*• 4»M|ptu ioimii Kvrae

įvirta* namas. 4 pjgyvvnimai, po 
& ir 4 ruimus ranuu *14) aien^uu 
Lui iu $;i,7uo.

P'a'c&nju žime deki luiįvia 
namu kreipkitės p<ui:

S. SLONKSNIS,
3357 8. Halsted St

Chicago. Fhonc Blvd. 5009

£tiimiiiimiiiHiiiiiiiiiniim*jifiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiftHniim 
JAU IŠĖJO

"MEILĖS"
3 čūu> NUM.

Kaa ItoUtu tneilė*. lai uialaako Ir akatto "Mellr " 
“Meile” yra tucllutualaa Ir jvalriuualct* 32 pualaplų nienraJItto-

PltENTMKKkTl MITTk.MM TIK 61.00.
. •'Meile” metilai traukta 'vtaua prie aavflk 
Kaa “Meti?" aykl porekalto U* ta- jo* Jau negali gyventi 
“Meiliai'' pridera ranlia Kiekvienu lietuviu natuuoar

rei Stale Mm-l • MFJ1.I ,” Dūlinta. Pa.
niiHiiiiiiHHiMinniiimiHmilinimiHmmHiiHHiiHffiiiniiiiiuHumiunKifimmim

=

f Carter’s Little

s

= 
f

Liver Pilis I
Negali Būti Links*
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
.Maiu, 1‘isulKa
Mala* Dore*

Mum Kuom

Vaistai Koris 

Reikalingas Visiem* 
Tikra* tan jwi-*ra->m**-

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Mat* 1‘isulka 
Maža- D,,***

Mota kaina
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* CHICAGOJE.n
SUMAINOMI VTETOMTS PO 

UCIJOS VIRSININ 
KAI.

1 s
KATALIKIŠKOS SVENTF.S

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲi

TS T0WN or LAKE.

Ketvirtadienis, bal. 8 
šv. Albertas.

Penkiadienis, bal. 9 
šv. Marija Kleofas. Valtruda.

d..

d..

TAI BFNT SUTVĖRIMAS!

DRAUGAS Ketvirtadieni*. bal. 9 1920 m.

NRMMRM

Livtirvoj ir Amerikoj Garsi Artistė

Une Babickaite

Fin Raštininkas.
PILDOME

IS T0WN OF LAKE. DYICM.

r

Chicago Telephone Company

X

29

K-

■ 
I

Jeigu išsirinkau sau nauja jmgj’vennno vietų 
ar I'imio. pranešk mums dabar kad

Pranešimas.

‘MIRGA*

Ilaltlr ConsiltBtkia Ilurrau. Ine. 
35 So. lk-artx>rn St. Chlcacn.

Il«>ra 2O«

Centrai Music Hali. 63 E. Van Buren St

l.'loriškn drama Kunigaikščio Vytauto laikų. Vnidini* išimtinai žytnus 
Chicagos vaidvlos.

ęillt U41 O.Ui UUVU
• . 4 • / *

............ - ■■ » i - - r

Otriai IHdmlntyJ:
South La Šalie Street

Katnltarri 3S4
Trl. Cmtral ISH /X'Loan Association

llilln..iUiit..Jurjl, Laka*, l’lrm.. F. BaHatt*. B. Sckh'ckl*.
8211 Ho. Ilahtrd StU21 t nlno Aienur. JUS Auburn Atcuur.

■
■

NUO ADMINISTRACIJOS. ■■ a a a a a a a i a 
i B B B 8 8 B 8 a a B 

I

Kartas nuo karto gauname 
tai iš vienos, tai iš kitos vie
tos nusi^iiuiMiuuų. kad ilgai 
negaunama pasiųstų knygų, 
kitokių siuntinių, o kartais ir 
laikraščių.

Prašome savo prietelių ir 
rėmėjų turėti kantrybės. Mes 
tame nekalti ir negalime to 
dalyko pataisyti

Chicagos pačtoje trūksta 
darbininkų. Tenai nespėja iš
siųsti siuntinių į laikų, todėl 
jų ilgai ir negalite sulaukti.

Galite pastebėti ‘‘Drauge” 
apgarsinimų, kad Chicagos 
pačta paieško darbininkų. 
Kaip greitai -ji gaus užtektinų 
darbininkų skaičių, tai grei
tai nasitaisvs It siuntinio ėii-i 
uiaa.

Vienų kartų j melus būva 
taip laukinnia, taip brangi 

įšventė, Kristaus prisikėlimo 
dienu, arba Velykos. Tų bran- 

I gių šventę šveitria visas pasau
lis. Visose bažnyčiose būva iš- 
kihnii.gos apeigos.

Av. Kryžiaus bažnyčiojn aut 
Tmvii of Lake ir-gi buvo nepa
prastai įspūdingos Velykų ap 
eigos.

5 vai. ryto, suskamliėjus var
pams. žmonių prisirinko pilna 
bažnyčia. Nej kampo, nei kam
pelio nebuvo ttiščiiL Ir takai 
buvo pilni žmonių, knd net sun 
ku buvo praeiti. Prieš ptn-'idr- 
• inut iipeiguUĮk* Sv.^ciys Niuca*. 
rietės ilgų eilę sustatė mažų 
mergaičių ir bernaičių,* parėdy 
tų baltais drabužėliais, kurie 
kiekvienas rankoje laikėbnltas 
lelijas, ir suviršum 69 mini- 
st rantų. Bažnyčių apšvietė 
daugybė žvakių ir tūkstančiai 
<*lektrikinių lempučių.

Prasidėjo procesija. Paėmus ' 
kun. A. Skrypkai šv. Sakra
mentų ir užgiedojus “Per Ta
vo šventų prisikėlimų, “praby 
lo varpai, var|wliai, sugaudė 
vargonai ir iš lukstanti- 

I nės minios širdžių išsi
veržė džiaugsmo giesmė. 
Procesijų puoši* dnugylk1 mer
gaičių, vaikučių, tninistrautų, 
vėliavos, kareiviai. Tokia buvo 
ilga eilė, kad alui galu snsisio- 

| kė.

Apėjus tris kartus apie baž
nyčių, prasidėjo iškilmingos 
mišios, kūrins laikė kleh. kun. 
Aide. Skrvpkn.

Per mišias giedoju Šv. Ceci
lijos choras, vadovaujant varg. 
V. Daukšai. Tarpuose gražias 
giesmes solo giedojo varg. V. 
Daukšui ir ponia E. Pieržin- 
skienė. Duotų j>-lė K. Raudaitė 
su ponia E. Pieržinskionc. So
lo baritonas p. S. Ambrazevi- 
čia. Paskui duetų p-nia E. 
Pieržinskiciiė su p-le A. Kuš- 
leikaite. Garbė varg. V. Dauk
šai. šv. Kryžiaus parapija iš- 
tikro gali diilžiuoties turėdama 
toki chorų ir uolų vargoninui- 
\ų.

Pamokslų, pritaikinta tai 
šventei, sakė kun. N. Pakalnis. 
Jis yra gabus pamokslininkas. 
Klausyti jo pamokslų visados 
sueina daugybė žmonių.

Visi altoriai, o ypač didysis, 
Imvo laimi išpuoštidaugyhc gj- 
vumis gėlėmis, Imltoniis lelijo
mis. Tai darbas didžiai gerbia
mų seserų (vienuolių) Nazarie

Policijos viršininko Garri- 
' ty parėdymu sumainyti vieto
mis keli policijos kapitonai ir 
lt*it«*nnntiii.*

Kapitonas Max Dannrr iš 
Desplainvs nuovados js*rkel- 
tas j ridumivstj. Į Dcsplaines 
pasiųstus kapitonas Gitrnrv iš 
Grumi Crussing nuovados.

Sumainyti vietom N’ovv Ci- 
ty nuovados kapitonas Žirn
inei- ir Deering nuovados ka-| 
pitonas tlnllerv.

y> Rengiu Antri) S]x*Jctnklj ,

Nedčlioj, balandžio 11 d., 1920
Prasidės 8:15 vai. vakare.Alliert Minui* Austin atsi

dūrė kalėjimas už peržengi
mų šeštojo Dievo j sakymo.

J tris metus jis apsivedė su 
trimis moterimis. Kuomet 
praeitų metų -pabaigoje jis ve
dė trečių, su anomdviem buvo 
persiakvręs. Bet jm» npdvedi- 
mn apsigyveno su pirmųjų 
savo moterimi.

mot erei buvo pikta 
ne dėl to. knd Austin mm jos 
atsimetė. Nes ir jinai puti |mt- 
siskvrimais buvo išdevėta. Bet 
dėl to, kati jinai Anstinui Tu
ro sukišus dauginu tukstan- 
ėio dolierių ir priede dar jam 
nupirkus automobilių, neskai
tant kitokių dova. ii.

Tad išpirko jam ivnrnntų ir 
suareštavo.

Kalėjime uždarytų Austinę 
aplankė trečioji jo moteris. 
Buvo nuėjusi su karčiais iš- 
mėt mojimais. Tasai jų pama
tęs atsiliepė: “Kaip drūta, 
brangioji?”

“Nebrangink mane,” atsa
kė ta, “nei nesišvpsok. Tik 
pasakyk, kur yra reverykni, 
marškiniai, drabužini ir kito 
kie daiktai, kokius aš tau nu
pirkau. Neatėjau su tavimi

• kalbėties kaipo su žmogum, 
bet kaipo su soliniu.”

Austin j tuos išmetinėjimus 
n«*i nennrnndo. Jis {pratęs. Tai 
jnu toks sutvėrimas. O tokii 
čiu yra daug. Juo? tokiais 
padaro lengvieji persiskyri
mai.

I
i

PO RINKIMU ALDERMA-
NTT

VISI GAISRININKAI SUTI 
KO PASILIKTI VIETOSE.

N<»rėju-ieji rezignuoti gais
rininkai galų-gale atšaukė 
savo (Mu-ikotirfirnus rezignuo
ti ir sutiko pasilikti savo vie
tose su $1.992 algomis per me
tus. Jie buvo reikalavę j>er 
ipetus $2,100.

Jie sutiko pasidnoti urbi- 
t racijos A om i sijos nusprendi
mai. Tų komisijų paskyrė 
miesto majoras. Komisija pra
dės išklausinėjimus balandžio 
W.

PROHIBICIJOS VIRSININ 
KAS GRŪMOJA GY
DYTOJAMS IR''VAI

STININKAMS.

Pruhibirijinių agentų virši
ninkas. majoras Dnlrymple. 

s andai kalbėdnmn- pagrūmojo 
“slapiesiems” gydytojams ir 
vaistininkam'. Sakė, kad už 
prohibidjos Įstatymo jieržen- 
girnų jis juos sukilusius j ka

ti Įėjimus.

NUBAUSTI 53 SALIUNI
NINKAI

Federalis teisėjas Carpcn- 
trr per dvi dieni nuhaudė pa
baudomis nuo 33 ligi 3G0 <!•>!. 

Chicago.- Miliunininkiib už- 
peržengimų karės iųeto pro- 

L liihicijo*: istidvino.

\ PETRAT1S CO 
Mortgage Bank

B«*L eKTTITE-INS-JRANCC
Europiai! Amiricai Bureau

Fm.fM* Parį- La*va**> taa
NlJ ( hAh

*l»«a.~. Cl..,^a liuam
-HO.t BODLlITAkO at!

r

Praeitų antradienį dpšimts 
tvardomo — 5, R, !>. 12. 21. 22, 
24. 26, 27. ir 11 j vyko rinki 
nuii ahlennanų.

Anot pranešimų, rinkiniuo
se laipioja 
valdybos 
na.”

Rinkinių
visa eilė žmonių — politikie
rių agentų, už daromas sukty
be? balsavimuose.

dal>nrtincs miesto 
politikinė “innši-

metu suareštuota

VIENAS SUPLIEKI: TRIS 
GIRTUS.

Vienam truko makaulė ir 
mirė.

Tealrėlių dainininkas Jo- 
sepli .M arine, silpnas vyrukus, 
užvakar ėjo su savo nuderi
mi gatve Clark, vidurniestyj. 
Juodu užkabino trys girti ne
naudėliui. Bjauriais žodžiais 
atsiliepė j moterį ir dar mr-| 
gino jų nuo j<> atskirti.

Mann<* užsistojo už aavo 
moterj. Tuomet nenaudėliai 
puolėsi prieš jj. Bet Matine vi
sus įveikė. Vienns iš jų kriz- 
dainas nnt šaligatvio persiskė* 
Iė galvų ir ant rytojaus mirė. 
Jis vadinosi Travers AVnlslu 
Kitu du ]K»lirijti suareštavo.

Kuomet vakar ryte Mnnr.e 
nugink., kad viena* jo užpuo 
likus mirė, pat.' paski&rė po- 
lirijai ir pasakė, kaip viskas 
j vyko.

Policija jj pnliiiosnvo išga
vus! pasižadėjimų nueiti j 
koronerio teismo (ardymus, 
kuomet jis bus pašauktas.

7 INDOSTRIJALISTAI GA 
VO PO 40 METŲ KA 

LĖJIMO.

Jie atrasti kalti už žmogžu
dystę.

t

Montesano. Wash , hid. 7.— 
Pnrriffil K»i«*alo1v-» oi* w • ■ • * • • o * OO *
mintirijos jmrodttvinio metn 
(Mtruduotojus užpuolė indus- 
trijaHMtaiJiolževikai. Nužudy
tas piiriidnvimo vedėjas 
Griinin.

Buvo Hiiimtn keliolika in- 
dustrijnliwtų.Kovo 13 dienų ėin 
pnsibargė jų byln. Prif»ii*kitR?e- 
ji teiši-jni 7 npknltino žmogžu
dystėje.

Dabar teisijas Wilsun vi- 
sieiiri imskellir bausmę. Kiek
vienas iš jų mibniistAH kalėji- 
imi neinu žiu u po 30 metų ir 
nedaugiau |m 40 metų.

Puiuiiguji* teikėjas atmetė 
reikalavimų ntuaujinti bylų.

Nulmusti industrijalištai: C. 
m.nJ n i i t ^—t- t*

Varneli, -I. Mdnemry, R. Be- 
cker ir B. Smiili.

.•4 • •a

• PIRKITE
LIETUVOS PASK0L08

BONUS

<

balandžio* 9 d., nv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje, 8 vai. va
kare.

\’arė- ir nariai malonėkite 
atsilankyti, nes daug kų naujo 
išgirsite, kų kliubas žada veik
ti.

ftv. Otilijos giedorių drau
gija laikys mėneMiij susirinki
mų hnlaudžio 9 d.. 7:30 vnl. va
kare, Itfižnj-tinėje svetainėje.

Giedoriai vitą teiksitės atsi
lankyti, ne» turbuo daug svar
bių reikalų, knrftios Imtinai rei
kia npkallx'*ti. A’isi susieikite, 
nesi vėluoki t.

Valdyba. 

------- ---------
nuuHuuminmumHmHiHUfflmuHtH

IJj^ug žmonių kivifs-'i j “Drau
go’’ knygynų. iiorCdami gnu Ii j- 
vairiųk‘*Gnsj>odinių-Virėjų” ųZha 
aiškinus sakant ku)*gų. knip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokių knygų turime. Ji 
vadinasi:

“VALGIU GAMINIMAS”
Juk kaina Ik* apdarų .... $t^5 

su apdarais ............................. $1J»O
Tnippat turimi kilų lobui gra

žių didžiai naudingų knygų:
“MEILES GALYBĖ”

Kainu ku npdnrnis............... 75c.
Kuinu b«* npdurt;  ............. 45c.

Užsakymus iiiipJdle šiuo adresu

“ Draugas ” Publ. Co. 
1800 W. 46 Str., Chicago, III.

iHuituiiiimiiiiiuiniiiiHiliiimiiiiiiiiiiin 
—t__ - ______ __________ —

Tikietai parsiduoda “Draugo” ofise, “Naujienų” ofise. UniversaJ Statė Bank, 
l)r. Graičuno ofiso ir pas Vnidylas. Visi išanksto bukite pasirengę j šj tikras dat* 
lės spektaklį.

K

FANFOKTV BL-VTKAK

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS

LJMTVVIS Ortrl.J.. Ir CMntma M.o mvvBlin* "is, 1 Ortibtoa l’«rk.MII M. cird >«r~4. Tat ll.-Klr.laj t«l on-.: i:»? w. eu au (<1 Ir Wm4 r»MValaairia: lt rito IKI 1 pe pISi <:M Iki liM vakaro Merteuomle • nuli mala. Tot Beuleianl H»

K-.
T.ltfonu Pt>llra«o tl

DR. W. A. MAJ0R 
OYUYTOJAJB Ut 

omnuRoas 
Oftaoi lifte Mkblirao Av«. 

auruM a:ae nu e taryto — i tin 
I po >lot« — nu me vakar* 
NeCMlomla na o te iki 11 l»ryto

KOMITETAS.

Permainytume Tavo Telefoną
Mes reikalaujame trisdešimts dienu iškalno 
jeigu manai kraustytis tarpe

Balandžio 15 ir Gegužio 15-tos.

Lengviausias būdas pranešimo tai telefunuok. 
Šaukiant Officinl DM) — dykai.

• V. W. RUTKAUSKAS J
ADVOKATASi■■

vaikus, o ta tvarka buvo kogra- 
žinusia. Didelė, didelė padėka 
jonui priklauso. Mes negalinu* 
atsimokėti joms už tai. Tegu 
Augšėiansias gausiomis malo
nėmis šimteriopai jotim atlygi- 
JUL.

Ilgy, ilgiausių metų Av. Kry
žiaus parapijai.

vosi, kad viskas kogražiausia
išrūdytų. Jok papuošė kalėji
mų, grabų, visus altorius; per
procesijų ir šv. mišias tvarkė!

čių. Jos ilgas valandas darba

NEPAPRASTA PROGA
ParkaaUom* aooua namu Ir MaUaUatni' naujM, au (ko!įnami 

plnlrua aut laimi lenr*v tetyril- Be Jokių IkkAiCIų.
Pilnu* informacija* tralini* gauti ka* J*lrnuMlk-n| nuo 7:30 vai. 

rak. iki e vaL r«kM Sv. uJrgto parapIJIMJo avetalnAJa, prio llro placo 
Ir Auburn aveniu, arba pa* lteadrovAa valdyb*.

Lietuvos Vyčiy Building and ./
✓

Alumnė

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

Kamp. <• Coort
Hra. 120 W. «» Airuue 

Torifonaj Ciaaro 
Ofiao Ctrar® 4» 

KALBAME l.IKTCrnttAJ
--

ATSIIMKITE LAIŠKUS.

“Draugo” redakcijoje yra 
prisiųsti iš Lietuvos laiškui 
Mortai Hinioliaiiskionei nno K. 
Marke virai t A* iš Panevėžio, 
Jurgiui Luubeckiui ir Andriui 
Karaliui nuo Jurgio Karolio iš 
Pr rciumbiškio.

PRANEŠIMAS.

Lietuviškas Teatrališkas 
Klinbas “Lietuva” laikys mė
nesini susirinkimų pėtnyčioj,

FIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (WAS).

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena 11 didžiausių Cbicagoje
Parduodame u£ Bmciauirią kainų, kur kitur taip neganri. 

Manelių laiikama drukuoti ir ufi«o darbam* vra naujau 
mot madoa. Uflaikom visokiai laikrodžiua, žiedui, šilu bi
ntus ir deimantiniu; gramafotnu lietuviškąją rekordais ir 
koncertinių geriausiq. armonikų rusišku ir nnuriftn išdir- 
byačių. Balalaikų, gitarų ir aunuikų. kukių tik reikia. Dir
bame visokius ženklui draugystėms, taiaome laikrodžius ir 
muzikališkus inslrutuanlUa ab^kanėiai

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

Tehfona*: DROVKR 7309
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