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Prancūzai Žudo 
SUSEKTAS NAUJAS SUO

KALBIS VOKIETIJOJE. 
! 
j šiuo kartu suokalbin ineina ir 

1 F 1 # V * l t 1 0 J Ludendorffas 

1/AĮ/inniiin t-HA n l/t-AMT A lUUUd ildllfVlUIlC rr i u 

Vokietija protestuoja prieš 
prancūzų okupaciją 

7 ŽMONĖS NUŽUDYTA IE į VOKIEČIAI PROTESTUOJA 
DAUGELIS SUŽEIS 

TA. 
PRIEŠ PRANCŪZUS. 

įsakyta šaudyti nepaklusniuo
sius vokiečius. 

Frankfort. Vokietija, bal. 
8. — 3 w r a i vokiečiai, 3 mo-

Berlynas, bal. S.—Vakar čia 
paskelbta, jog Bavarijos sosti
nėj Mūniėbe susektas piatus 
militarinis vokiečiu suokalbis, 
panašius i buvusi militaristų 
suokalbi Berlyne. 

Suokalbio pienuose be kitko 
buvo žinomą generolą Luden-
dorffą apšaukti Bavarijos dik
tatorium, gi l)r. Heim civiliu 

l ir ekonominiu tos šalęs valdy-
! tojum. 

NENORI PRIPAŽINTI IN-
DUSTRiJINIO TEIS-

mUi 

ANGLEKASIŲ VERŠININ
KAS ATSISAKO 

LIUDYTI. 

Suprantama, bus suareštuotas. 

po $."),(R)(> algos per metus, i 
. tan teisman tegu bus padeda
mi su industrija susipažinu-1 
šieji žmonės, kaip kad daro-į 
•ma su teisėjais, kurie yra su
sipažinę su reikiamais klausi-j 

I mais. Gal mes su prievarta į 
f busime intempti tan teisman, 
j Bet mes neatsakysima j klau-
į smuis. Xes nepripažįstame to 
teisino autoriteto." 

Konstantinopoly]' Nužudytas 
Rusų Generolas 

DENIKINO VIETĄ UŽĖMĖ j ninkas. Pirm keliu dienu jis. 
VVKANGEL. 

Nužudytas rusų gen. 
Romanovskii. 

\ 

Sako. Vokietijai grūmoja 
revoliucija. 

I 
TRUŠKINAMI VOKIEČIŲ 

BOLŠEVIKAI. 

terys ir vienas vaikas nužu 
dytas čia Sehilierplatze prie-j Ji aria ja išreiškiama aštru: 
šais Imperiai viešbuti, kuo-Į prot«įtas prieš prancūzų isi-
met prancūzų kolionijų ka- briovimą toliaus Vokietijon, 
riuomenė. morokkėnai. pa- Vokiečių vyriausybė protes 

Berylnas, bal 8.—Vokieti jo; 
vyriausybė savo atstovą Pary- Šimtais jie pasiduoda anglams. 
žiuje jgaliavo induoti tuojaus 
prancūzų vyriausybei notą. 

Pittsburgl Kas., bal. 8. -
Kansas valstijoj gyvuoja nau
jas įstatymas, kuris uždrau
džia visokius darbininkams i 

Coblenz, Vokietija, bal. 8.— 
Iš Ruhr apskričio du tūkstan
čiai vokiečių komunistų perėjo 
per Rhine upę i anglų okupuo
jamą plotą ir tenai jie inter-

pliupa šovė i susirinkusią ir to notoje pareiškia, jog pran- nuoti. Paskiau bėgs jų dar 
nerimaujančią vokiečių civi- cuzų armija neleidžia Vokieti-)'dangų*,; nes jiems pasidarė 
Ibi minia. R t Į o r ų r a Į v o . T . Į T\©^> 3 i- trr.* ».Ir •. »4 1 l . , - J „ 

prieiti prie pildymo taikos su
tarties sąlygų. 

Vokietijos teritorijoj dalis 
gyventojų pakelia maištą, plė 

peran£š.ta 3įg&5Š£&£& juos % <>-
kieti jos vyriausybės kariuome
nei. 

Bolševikų bėgimas į okupuo
tus plotus reiškia, kad Ruhr 

Bus suareštuoti. 
Konstantinopolis, bal. 8. — 

Stoti industrijinin teisman! Rusų laisvanorių armijos ko-
anglekasių viršininkus buvo; mendantas, gen. Wrangel, su-
pakvietęs apskričio teisėjas • tiko užimti vietą gen. Deniki-

streikus Sis istatvmas pra-1 C u r m n - T a s a i pakvietimas y-įno, vyriausiojo priešbolševiki-
vestas tuojaus' po praeito an-į r a ' • - u s !*ak>™ui- : m rusu armijų vado. 
glekasių streiko, kuomet vai-j K u o m e t H o*a* paskeftf Gen. Wrangel yni norvegas 
stijos gyventojams Įsiėdė t ru - ! s a v o «*«»&•* į i&lustrijinį j .ir smarkaus pobūdžio. Pasa-
kumas anglių streikuojant an- j te^ma, generalis valstijos Į kojama, kad kartais jis gali 
glekasiams. j prokuroras ištlavė warantus j dar atgaivinti, padauginti ir 

suareštuoti i i ir kitus virsi-; sustiprinti sunaikintas prieš-

j buvo pasitraukęs iš tos vietos. 
I Jo vietą štabe užėmė gen. 
j Mokrov. 

Krinio kariuomenės komen-
dantų ligšiol buvo gen. Shili-
ing. Dabar jis atsisakė iš tos 
vietos. 

Po Romanovskio nužudymo 
gen. Denikinas pasislėpė an
glu laivan. 

bolševikines armijas ir užduo 
ti smūgi bolševikams. 

Sitam anglių apskrityj t o j - » « - - • • - ' .) 
mis dienomis ir vėl sustreika-; D i n k u s -
vo keli tūkstančiai anglekasių, Neturi but debatų — AUer 
nepasiteskiaančiu 27 nnok . , , , . . v. i *:_- o. M • i APU* anglekasių viršininko j armijos generolai cia suvazia-nzmokestrau. streikas nėra l e - l t r . * v. J „ T. . . 

tiowat pasistatymą pranešta j vę. i alkimnkai paragina gen. 
I valstijos gubernatoriui Allen. Wrangel tuojaus keliauti Kri-
, Topeka, Kas. J man ir atgaivinti veikimą 

Pakviesti teisman. Allen pasakė, kad istatv- i prieš bolševikus. 

galis, nes priešinasi 
valstijos jstatynmi. 

Siekas negaiį pasakyti, n r | » " ^ « ' ^ ^ . Tiowat rnn stoti; Nužudytas generolas 
Kiečių sužeista. 

Imperiai viešbutyj yra mi-
litarinė pmncnzų stovykla. 
Vienbučio prieangin inėjo vo
kiečių atsargos armijos ofi- šia ir žudo"-ramiuosius gyven-j ap^krityj revoliucija veikiai 
cieras i r ėmė skųsties. kad jį tojus. Ir kuolnet vokiečių Y y - : t r i n ' s Pribaigti, 
prancūzai oficierai apmušė. riausybė imasi priemonių ap-j Vyriausybės kariuomenė už-

Tuojaus ]K) to" priešais \-ieš-| malšinti Tuos plėšikus, tuometi imdinėja miostus paskui mies-
buti susirinko žmonių minia.'prancūzai pakiša vokiečiams j tus. 
Pasigirdo grūmojimų prieš; koj{] ir leidžia plėsties betvar-j — 
prancūzus. Pasigirdo reika-, kei. ; GAL BALSUOS MONARCHI-
lavimų suim'ti ir nubaigti Taip pasielgiant prancu- W& KLAUSDfE. 

tas streikas Įvyko sutinkant' industrijinin teisman. Su juo 
apskričio anglėkasią unijos \ nereikia daryti jokių debatų, 
viršininkams, ar ne, bet gana 
:o, kad unijos viršininkai del 
to tuojauą buvo pakviesti 

Bolševikai pažangiuoja. 

Kaukazo šone holševilrai 
smarkiai pažangnuoja 
Azerbakljan ir (Jeorgia. 
Petrovsko ties Kaspijos jui\-
mis jie nužygiavo ligi Der-

Kuone visi vyresni;^ji r.isų] bent. ties Baku geiežinkeife-
Be to, bolševikai smarkiai 

varosi išilgai geležinkelio nuo 
Armavri j Tuapie, sekanti 
svarfių Juodųjų jūrių uostą, 
pietuose nuo Novorosiisko. 

I)tii!n ir Kubnriiau.s kazokai 
i kanjasi su lx>lševikais Tuapie 

Aną dieną rusų ambasadoj: apylinkėse. Tuapie kazokai, 

NENORI PASIDUOTI PI-
KETNINKĖS. 

: atrastas nužudytas rusų gene-
1 rolas Romanovskii,. kuris čia J 
: vos tik buvo atkeliavęs iš pie

tinės Rusijos. Xei priežastis, i 

sakoma, nepaduosiu. Moterys 
su vaikais išvežamos i Teodę-
ziją. 

Kazokai nori padaryti taiką stoti industrijinin teisman. , . 
Pakviesti: apskričio' pre*i-. *"*** klapsime pavartojami i n e i P^ta<lariai nezmoim. su Kaliąja rusų armija, kuri 

, , , ' . ., .•-A.^V . <ien. Romanovskii buvo b » - : kontroliuoja 
dentas Howat# vice-preziden-1 IeKtuvai. . ^ . v. I . . . 
. ^ , , : TT M ^ r^n- Denikmo štabo virsi-; provmcnas. 
tas Dorchy. sekretorius Har-| ' — ' . l 

Washington. bal. 8. — Po- j . — — 

Juoilųjįr^ j S r t f i 

vev ir keli kiti. 
Pakviestieji, vadovaujant j ,ici;>a a r< lš{»oia » 
»watuif atsisakė klansvti.! t u o j a n <" i a ; : PneS-*• a* 

į Howat pranešė, kad angleka-
basada. 

oteris, pike- • 
Anglijos am- j 

Suareštuotos kol-kas i prancūzus oficierus uz jų z ams, Ruhr apskrity] nebus . 
Žiaurų apsiejimą. • j lengva sukilėlius apmalšinti,; Kar te" gali abdikuoti Danijos į s i Ų viršininkai nepripažįsta to I P a , i u o 'u oJ a , M O S V»tej** P»-| 

«-1 sakoma protesto notoje. Gi jei karalius. j t<?L>:rno< ! rankos po tūkstanti dolierių.; 

20,000 Darbininkų Neturi 
Darbo Stockyarduose 

Viešbučio priešakyj karei
vių sargybos vadas mėgino į tas nebus atlikta greitu laiku, j 
minia numalšinti ir išskirstv 
ti. Kuomet tas negelbėjo, i 
sakyta kareiviams šauti. 

Po to minia nuo viešbučio į 

revoliucija supurtin? Vokieti- Copenhagen. bal. 6 (suvėlin- Howato pranešimas. 

|.ia 
' žvilgsniais 

l'žvakar ant sostinės skrai-
lė lėktuvas ir pinietė galybe 

CHICAGAI GALI PRITRUK
TI MAISTO IR KUKO. 

Pabargoje Vokietijos vy-
atsimetė. Bet kitose gatvėse j riausybė pareiškia, kad jei 
padėtis paaršėjo taip, kad | Vokietija prasidengė prieš 
praneuzai buvo priversti gat-J taikos sutarti tuomet prieš 
vėsira paleisti tankas ir kai- j vokiečius prisiėjo atsisukti 
kuriose vietose padauginti] vj?įenis talkininkanis, bet ne 
skaitlių kulkasvajdžjų. j vieniems prancūzams ir tai 

Didis, vokiečių, užsidegimas | t f e r ** k i t ' tiesioginio prita-

Po tų žudymų pasklido ži- k 
nios, kad mieste vokiečiai 
msšiidę kelis prancūzų karei
vius. Sakomai du kareiviu at
rasta up< ĵe Mainz. Bet tos ži
nios ligšiol nepatvirtintos. 

Vokiečių įnirtimas prieš 
prancustis neapsakomas. 

Burgomasteris Voigt klau
sėsi pranruzų leidimo pas
kelbti i miesto gyventojus 

rimo. 

politikos ir 'ekonomijos' t a ) - - ^ i a kuoramiausia praė,k)j Apie nestojimą teisman 1 To- lapejių, kuriuose išdėstomi 
Velykų šventė. Karalius Ve- j w a t vštai ką pranešė: | Airijos" reikalavimai. 
lykųdienąnepasinxlėišrumų.| "Mes anglekasjų unijos dis-j T0 orinio piketninko poli-

Amatų unijų vadai paskelbė,! trikto 14 viršininkai nepripa- j ei jai nepavrko suareštuoti, 
darbininkams parėdymą- su- j žistame to industrijinio teis-1 nes čia nėra" orinės policijos. 
gryžti i darbus ir rengties į mo Tegu to teismo nariai ei- j « 
prie parlamentarinių rinkimų. į n a j kasyklas, tenai padirba | KANADA TURI DAUGIAU 

ir pramoksią to visa taip, I 2 MILIJONU GYVEN-
kaip mes esam padarę. Je i : TOJŲ. 
jie neturi supratimo apie ka- j 
simą anglių, jie negali užimti' 
tokiam teisme pozicijos. 

Streikan išeina lokomotivu 
inžinieriai ir pečkuriai. 

niai ateina ir išeina tik tiesio-' 
iriniais geležinkelių bėgiais. 

Lokomotivu inžinieriai, a-
not jų pranešimo, nestreikuo
ją, tik laikinai pertraukę 
darbą su tikslu stipriau susi
organizuoti unijon. Ir sakosi 
jie dar nepadavė komnanijonis 

Berlynas turi „žinių. 
Iš Berlyno pranešta, jog te-

prokiomaciją,' kad jie ramiai' na i gauta žinių apie riaušes 

ti pasipriešinusius arba ne
klausančius gyventojus. 

Nes daugel vietose vokiečiai 
atsisako klausyti prancūzų o-
kupautų. Ypač Frankforte i 
apylinkėse apsireiškia stiprus} 
vokiečių pasipriešinimas. 

katrie Įvyks balandžio 22. 
Pirm rinkimų monarchijos 

priešininkai pasidarbuos, kad 
renkant atstovus parlamentan 
balsuotojai paduotų savo bal
sus, ar jie nori ar nenori mo
narchijos. 

Galimas daiktas, kad jiems 
ir pavyks Įvesti tą naujanybę 
kadir prieš vyriausybę norą. 
Ir tuomet hus<patirta, ko žmo
nės nori. Jei jie balsuos prieš 
bionarehiją, bus aišku, kad jie 
nori respublikos. 

Monarchijos priešininkams 

! 

pavyko dideles žmonių minias! 
apsieitų. Be! militarinė pran.-; hr jų pasekmes Frankforte. j patraukti savo pusėn. Kara-
euzų valdžia neleido tą da-; Vokietijos vyriausybė tuo-Mins mažu-pamažu netenka 
ryti. jaus imsis protestų. į prielankumo ir gyventojai vis 

PnmcVSai teisinasi,, kad J Kaip šiandie čia turi atke-1 labjaus linksta prie respubli-
vokiečių minia buvo kurstoma 
priešpraneuziškų propagandis-
tu. Kad siikurstvti vokiečiai 

liauti maršalas Foch. 
Gauta žinių, kad Vokietijos 

vvriausvbr< kariuomenė atėmė 

kos. 
Jei gyventnojuose ūpas ne-

atsimainvs. galimas daiktas. 

15ėgi ų suki oto j ų s t rei k a s 
ant geležinkelių tęsiasi. Prie 
jų streiko prisideda dar lo-: jokių reikalavimų. Tai pada-
komotivų inžinieriai ir peč- i rysią susiorganizavę. 
k«riai. i§ Buffalo. X. Y.,St . Ix)ai<, 

Kuomet sustreikuos pasta-1 Mo., ir iš kitų miestų prane-
Ottawa Ont bal S — 1 9 U ' - " e ^ tuomet ne tik stockyar-i šamą, kad ir tenai ant kai-ku

rnėtais Kanada turėjo 7.000.-1 , i u o s e • * * d a r h o - M i r v i" r h3 ^^- inke l ių linijų sustrei-
li Vietoje politikierių ir kor-iOOO gyventoju, šimet jau tu r i ' ^ Hneagai galės pritrukti; kavę bėgiu sukiotojai. Darbi-

poracijų advokatų, "imančių ! 9,000.000. ; maisto ir kuro. 
te - . [ ;___ i Šiandie stockyarduose ne

turi dar»K) daugiau 2V),()O0i 
<larbininkų. Neatvežarna už-j 
lėktinai galvijų. Negalima j 
ireležinkeliais išvežioti švie-; „ , ~ „ . 
v ^ , . .. , . . . Berlynas, bal. 8.— vokietijos 
žios mėsos i aplinkinius tmes-i . . . . . . . * r 
I j - Į vidujinių reikalų ministens 

«i ' i i i , , , i paskelbė, kad parlamentan at-
Skerdvklų kompanijos k o l : ' . , . . . . 

j stovų rinkimai įvyks ateinan
čio birželio 6 dieną. 

' 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

i r RftžJpno nraTimirrK i nuo vokiečiu bolspviku ruiesu* k[«r«)inc «tS^EkT5 ^UA cOsto, 
* i « - - - • — — » — ; — ~ , — » - • J 

oficierus. \*e ko<lel prieš mi-
n:;i ;..; vj i i ' io ' : t r inki :? ' 

Prancūzų kariuo?>:.•!!•'-» • ' -
Mvu'bm*:!- čia. aru. (ii-nile-
i r . ^ tz . ? i - -s in- ' -;) !<r, !<;i.: M-M'1 ' 
kybės privertė šauti i vokie
čių ridiv.-y 

Įsakyta šaudyti. 
i 

Vakar vakare iš prancūzų 
stovyklos paskoįhi.H Įsakynuis 
r.rancii7.n karircronrn, . ; i » m i v -

ti hssen. 
Vokiečių bolševikai Ruhr 

apskrityj mato sau pragaišti. 
Tad reikalauja, kad tą aps 
kriti tuojaus užimtų talkinin
k e / 

Tuo tan 
• K ' ' čia; 

tomi> <l 
cijosp busi;; 
nepriklanson 
resT»nK5iL-n 

kad toliaus nevarginti savęs i r 

negvventi nuolatiniam pavo
juj. Jam abdikavus, be abejo
nės, Danijoje butų paskelbta 
respublika. 

Kairiansieji soc.ijalistai, 
|M Berlyno laikraš-' kaip paprastai, išsijuokę dirba 
a jie turį žinių, j- 'g;nž bolŠevikiznią. Bet bolševi-
wi.i;U (,liute pro vi r V-r : • :,- »era vietos. Rusų 
s i a n i i i'--«ikier;j(H>i;< W\><-\ i ka i \ i s u s 

•fmt 15 A NEVI SASEBMTĮ. 
ČLOVE AIS& A BAT ANO A A 

ninkai neklauso organizacijos 
va!dyl>os. 

R Ė K I M A I VOKIETIJOS 
PARLAMENTAN. 

1 DlDNT WAWr> 
THAT 909. TAKt 

IT BACK AND 
DALL TrWT PApA 5R<X'6HT/;3Ct If Y0U CAN^ 
HOME FOR TRANKI E r~>fcrtr\N6E R fOR 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 

i . 

turi mėsos, šitą išvežioja au-
j tomobiliais (tru,ckais). Anto-
! mobiliais mėsa siunčiama j 
į \Vankegan, (u\ry ir drfr to-
i liau<. 

Bet taip kas-dien m-galės but. 
• lei streikas ant geležinkelių 
j prasitęsta nors dešimti <lie-
' nų, liiOiitrt Įirisieitų užriaryt i 
visas iiahijų skerdyklų įstai
gas. 

Railroad Brotherhood orga
nizacija darbuojasi .kaip nors 
papildyti streikuojančių bėgių 
sukiotojų vietas. Ir nuolat, 
tvirtina, kad streikas veikiai 
busiąs sutraškintas, nes jis 
nelcgalis. 

Bet streikas vis labjaus 

TARYBOS SU KIETŲJŲ 
ANGLIŲ DARBDON 

KAIS. 

New York, bal. 8. — Kie
tųjų anglių kasyklų kompani
jų atstovai su anglekasių at
stovais čia veda tarybas. An« 
glekasių organizacijos prezi'-
dentas Lewis užtikrina, jog 
tarybos 'pasibaigsiančios lai
mingai. Darbininkai laimėsią 
didesnę užmokesti. 

BALANDŽIO 8, 1920. 

/ 

a.i 

Tėvas: — štai naujos beizbolio pirštinės ir lazda ir svaidi-
pamokino. j n v s <pai teu dovanų, Pranuk! ^ o t streikas vis labjaus \ Chicago. - - šiandie ir, tur-

iKevikisrao reikia sau-i Sunūs: — Tėte, mac te nereik- Neikit atgal ir bardykit ar j plečiasi ir visos geležinkelių! but, rytoj gražus oras; ma&r 
negausit aritmetikos vadovėlio. j linijos suparaližuotos. Tranki- atmaina temperatūroje. " 

i 
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.J annimt-y.'ji IMIŲMIJI •'"»""M"^B^PWy*'.'l.*t?Hlį'^ • • ' 

Ketvirtadieni.- bal. Ė 1920 m. 

ISETVVIŲ KATA1JKV ME1tfHA«QS 

u r m ą iT/r fcAC>» 

E 

L 

Etn* kasdiena, išskyrus neteldtenius. 
F-iE5THEKATOS KAINA: 

CBaCAGOi IR CiSIEJrUE: 
.hil Ot $4.00 
Pašei Metę 3.50 

SCT. VAJLST. 
Metams $5.00 
Pusei MetQ 3.00 

Prenumerata mokas! iškalno. Lai
kas skaitos: nuo uisir&ijrmo dienos 
ne nuo Naujų Mėtį. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti isperk&nt krasoje ar ezprese "Me-
ney Order" arba (dedant pinieus i 
registruotą iiiską. 

" D r a n g a s " Pubiishing Co 
1800 W. 46th St. Chicago, BĮ. 

Telefonas McKteJer « m 

• K ' •-—TT 

Ekskliuzyvizmas. 
Trys žodžiai: universaliz

mas, internaei joną lizinas ir 
ekakliuzyvizmas lietuviam? 
svetimi, bet JŲ reikšmę turi 
žinoti kiekvienas laikraščiu 
skaitytojas. Visų tų žodžių 
kamienai yra lotyniški, o vie
nokia jų galūnė yra grekiška. 
Pradėsime juos aiškinti nuo 
paskutinio. 

Exeludere lotyniškai reiškia 
išskirti. Iš t o žodžio kilo 
prancūziškus exelusive, kuris 
reiškia išsiskyrusi, ypatingą. 

skirtumai nedaro žmonių ne
lygybės. • 

Ekskliuzyviama*, matyt , f i 
liai yra įlftidę* i aknU į žmo
nių širdis. J i s atgijo kitokia 
išvaizda. Tapus krikščionimis 
toms šiaurių tautoms, kurias 
rymiečiai buvo žinoję i r va
dinę barbarais, a ts irado jų 
tarpe sumaningesnių, darbš"-
tesnių, kultūringesnių i r tur
tingesnių. Šitie rūpinosi gy
venti šeimynomis i r j savo šei
mynas rinkti kiek galėdami 

j daugiausiai gerų ypatybių. 
Tokių šeimynų skaičius buvo 
didokas, bet šimtais sykių 
mažesnis už -paprastų šeimy
nų skaičių. 

Tos parinktosios šeimynos 
Prancūzijoje vadinosi nobles-
se. nuo lotyniško žodžio nc-
bilis, reiškiančio garbingų. 
Vokietijoje jos vadinosi Adei. 
Cžėjus šešioliktame šinitmeti-
je senų kalbų madai visų tau
tų parinktosios šeimynos ėmė 
vadintis grekų žodžiu aristo
kratija, t. y. pačių geriausių 
viešpatavimas. Mat j ie buvo 
žymus savo turtais ir galingi 
valdžia, nes visose karalystėse 
augštieji valdininkai buvo iš 

m-
šiandien aristokrati ja be

veik niekur neturi ypatingų 
teisių, bet sudaro lyg tarptau
tinę draugijų be Įstatų be mo
kesčių, be rinkimų, be prieder
mių su viena tiktai visiems 

Krašto Apsaugos Reikale. 
• 

Politinė Lietuve* Saprigul- ka šio* istaigoa: Krašto Ap-
mybė išvadavo m u* m vokia- »augo* Miniirterijo* Mobiliaa 
čių, rusų ir lenkų baudžiavos 
bei išnaudojimo. Ačiū Nepri-
gulmybei, tur ime pilnų gali
mybę patarnaut i savam, gim
tajam kraštui , o per ta i ir pa
tys sau. Kiekvienas mūsų pra
kaito lašas, kiekvienas skati
kas plauk* t ik Lietuvos upe
liu, kuris suks šio krašto kul
tūros ratą. Tūlas Molio Mo
tiejus Įsivaizdina sau, kad 
Nepriklausomoj Lictuvo* Res
publikoj bus vien duodama ir 
nieko nereikalaujama: žemės 
—dykai; miško — dykai; va
žiuot gelžkeliais dykai ; mo
kėti xs'j&«&sių nereikės; keiių 
taisyti nereikės; kariuomenėj 
tarnauti nereikės. Tarytum, 
Lietuvos Respublika vien dan
giška mauna ir dangiška rasa 
gyvuoja. Lietuvos Valstybė 
teikia visiems lygias teises, 
bet uždeda ir lygias pareigas. 
Lietuvos Neprigulmybė, pa-
liuosuodama mus iš svetimų
jų vergijos, uždėjo didžiai 
at.-akomingas ir garbingas 
Lietuvos piliečio pareigas. To
dėl kiekvienas pilietis privalo 
savo teisę pažinti, privalo sa
vo pareigas žinoti ir pildyti ir 
ne<lera išsikalbinėti įstatymų 
bei pareigų nežinojimu, nes 
tuomi nuo atsakomybės neiš-

cijos Dalis, Vyriausioji Pa
tikrinimo Komisija. Apskričių 
priėmimo komisijos ir vietoti 
savi valdybos. 

5. Kraštu Apaaugos Minis-
terijos Mobilizacijos daliai 
priklauso bendra priežiūra ir 
kontrolė visame šaukimo įs
taigų darbe. 

6. Vyriausioji Patikrinimo 
Komisija veikia prie Mobiii- i 

U i U S I M A i iii ATSAKY-
•g 

škaplieriai. 

glanaimas. Būdama.- Lie
tuvoj gana tankiai girdėdavau 
kunigą sakant per pamokslą, 
kad yra nuodėmė nenešioti 
škaplierių ant kaklo. Cia da
bar girdėjau vienąsyk sakant, f 
kad nėra nuodėmės. Delko 
Lietuvoje sakoma vienaip, c! 
čia kitaip. Ar ne tas pats Die
vas visur, ar ne vienas Jo ti-

1 kėjimas. 
Kas. A. Kiela. 

5TET1 
narsi, 'a> jausmu.- apsaugoja 
i.'.:; ^yvuoiiikuHiO. lengviau 
pro*.- prilaiko augštesuių ir 
švie>ebiui^ tiasu. t ode! tokiam 
yra langvinu gerai ir gražiai 
apseiti. 

Naudos pražiopsojimas kar
tais būva taip skaudus kaip 
ir tikras nuostolis. Pamesti 
10 centų y ra tikras nuostolis. 
Galėti pelnyti 100 dolierių i r , ,. 

v . . v i Visuose SIUTIŪŪO skyriuose masinos 
pražiopsoti tų galėjimą nėra ' m-omo* elektros neg*. 

Kviečiame k:«kv:en4 ateiti t>Ue ko-
kiuo laiku, d:ccį. ir ar rakarais, p»-
siliureti ir pasikalbėti del salTfu-

Vyrų ir Motenj Rubc Kirpi
mo ir Deagnmg Mokykla. 
MUSŲS ulėms Ir mokymo badu jgs 
trumpu laiku limoksite TISO 

to. 
kle? turime d:diiausius ir geriau

sius kirpimo, designiiig ir siuvimo 
skynęs, kur kieknenas gauna geros 
praktikos UesiraokindaiLas. 

nuostohs, bet tas pražiopsoji
mas yra skaudesnis už 10 cen
tų tikrų nuostolį. Tas prilv Patiems daromos sulig mieros, 

šokio stiliaus ir drd&o « bet kuriąs 

zacijos Dalies. J o s kompeten- į ^ A me]3u į r**> rtm*m <*» ™V tokių 
eija—patikrinti šaukiamųjų " ' * j paąaWunio dalykų. J ų pra-
sveikata, ki lus abejonei, pri-1 Ate&kymas. Xei vienas ka- J Aidimas nėra nuodėmė, nei | 

ėmimo Komisijoje. | talikų kunigas negalėjo sa- Į nuostolis*, bei pražiopsojimas i 

7. Vyriausioji Komisija su
sidaro iš šių asmenų: Mobili
zacijos dalies atstovo, trijų 
gydytojų, Sanitarijos Dalies 
paskirtų ir Rikiuotės Sky
riaus atstovo. 

8. Priėmimo Komisija at
lieka vi>ų šaukimo darbą vie
toje, kaip an ta i : dalina aps
kriti i šaukimo nuovadas, 
prižiūri miestų ir valsčių sa 

kyti , kad yra nuodėmė nene
šioti škaplierių. Je igu tamis-
ta atsimeni to kunigo vardų 
ir pavardę, ta i būtinai turi 
apgarsinti viešai., aes jisai ir 
pats yra išklydęs i r kitus klai
dina. 

Tik ina rodosi, kad tamista 
to kunigo neatsimeni, nes aš 
atsimenu, kaip buvo su manim. 
Būdamas 16 metų aš tikėjau, 

| ginimas paaiški&tt ir sKapne-1 m*?..: ksyges. 

MASTER DBSIGHDfG 
SCH00L. 

4. F. K—ik-lrs. V«*»js« 
190 N. STATE STREET. CUiCASO. 

vivaidybių veiksimi mobilia*-i}*** r 7 8 nuodėme seaešiaii 

bendra ypatybe, kad neaugšto l sivaduosi. Pirmoji kiekvieno 
gimimo žmones, nors i r gerb-
tiniausius, skaito svetimais. 

Naujausią ekskliuzyvizmo 
kam nors vienam priklausau- j rųšj žmonėse sudaro soeijalis-
tj. Iš to ekskliuzyviznm vadi- į tai. J iems tiktai darbininkas 
naši ta žmonių pažvalga, kuri yra žmogus.' Nei mokslininkas 
kokiam nors savo artymų as-

doro piliečio pareiga yra kraš
to apsauga: gynimas Nepri-
gulmybės ir Valstybės rube-
žiu čielvbės. Kiekvieno pi-
liečio ir pilietės, be išėjcimų. 

>» yra šventa moralė pareiga, 
nei literatas negaunantis ai- ypač pavojui gresiant, j kraš-

menų skaitliui pripažįsta ko- gos bei neparsamdaretis savoj to a p a u g o s darbą aktyviai 
plunksnos kam nors, nėra dėtis arba visomis pastango-kias nors ypatingas teises au-

gščiau statydama save už ki-
-ibež«om»s, pasiremiant gimi- j taip-gi nebuvo priskai tomij tija, taigi i r Lietuvos Ęespu-

dai-brainkas. Prie darbininkų j mis ji remti. Kiekviena vals-

dirbantieji finansų srytije. nei į pažymi. Paprastai moterys nuori sąrašus sulig įs ta te ir pri 

mu a r kitomis priežastimis 
Beišeinančiomis iš nuopelnų 
cei gabumų. 

Yra buvusios kelios dide-1 fabrikantai, dirbantieji pramo 
tės ekskliuzyvizmo išvaizdos, j nijoje, 
Viena buvo senasis žydų tau- į Daug buvo jvairių socijalis-
los eksk!iuz>-vizmas. Jie tikė- į tų raštų ir raštininkų. Toli 

valdininkai, dirbantieji visuo-l blika. šią pilietinę kareivystės 
menei už algąmei bankininkai, pareigą krašto įstatymuose 

eijos srityje, tikrina sveikatą, 
priima bei liuosuoja naujokus 
ir t. t. 

9. Priėmimo Komisiją su
daro Apskrities Viršininkas, 
jam pirmininkaujant, vienas 
rvrasto Aps&ugvs Ministerijos 
atstovas, vienas gydytojas, 
Apsaugos Ministerijos paskir
tas, vienas apskrities gydyto
jas, ir vienas narys nuo šau-

škaplierių. Aš tikėjau, kad vi
sa, ką aš žinau iš religijos da
lykų tai yra grynai taip kaip 
kunigų sakyta. Todėl mą ro
dėsi, buk iš kunigų aš žinau, 
kad nenešioti škaplierių yra 
įHiodėmė. E'.'rfĮa111?^ sepivaic* 
l iktus metus įstojau į semina
riją ir ėmė mokinti tų daig-
tų, kurių kunigas turi mokyti 
ki tus. Seminarijoje aš paty
riau, kad nėra nuodėmės būti 

tikros savo dūšiai naudos. 
Kada žmogus tos naudos aiš

kinimo klauso ne visai atsi-
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 kunigas sakė, kad yra tik 
neprotingas savo dvasios nau
dos nežiūrėjimas. 

Kaa. P . Budys. 

Kampas La£s Si., ant 4-iu lubų 

DOVANOS BEI AUKOS LIE
TUVOS KRAŠTO APSAU

GOS REIKALAMS. 

kiamojo valsčiau* arba mies to ; , .. . _ . 
j oe sKapiierių. Tada ir as min

tijau, kaip t a m k t a dabar, kad 

jo, kad tiktai asiuenys gimu
sieji iš Abraomo padermės, 
ypač iš "Jokūbo vaiky, turi 
teisę; palaikyti artymų šauti

ne visų jų nuomonės būdavo 
ir yra tos pačios apie tuos 
pačius dalykus. Tai-gi vieni 
soeijalistai vieną žmonių rų-

Šios sunkios pareigos ėjimo 
paliuosuojamos. Žemiaus seka 
Lietuvoje veikiantys "Laiki 
nieji Naujokų šaukimo Įsta
t a i . " 

s k | ų su Dievu. Todėl senovės'šį priskaitydavo prie darbi-

I. Bendrieji Dėsniai. 

1. Tėvynės gynimas yra 
kiekvieno Lietuvos piliečio 

žydai tikėjo, kad tik vieni jų j ninku, kitą nepriskaitydavo.; šventa pareiga. Visi vyrai, 
tautos žmonės gali laikytis j Buvo tokių, kurie nedarfcinin- j Valdžiai pašaukus, privak) 
tikrosios religijos. Pranašo kais vadindavo arba vadina l atlikti kareivystės priedermę. 
Jono (Jonošiaus) laikais eks
kliuzyvizmas d a r buvo neap-
ėinęs visos žydu minties. į nuošimtį nuo kapitalo ir lei 
Pranašas Malakijas skelbė. 1 džiančius be darbo įgytą pi 

vien asmenis nieko naudinga I Šiuo atveju jie visi yra lygus 
neveikiančius, tiktai imančius prieš įstatymą be skirtumo 

tautos ir tikybos. 
2. Naujokų šaukimas ka-
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kad Mesijo laikais visos šalys 
ir visas tautos garbins tikrą
jį Dievą. Taip pat ankščiau 
už jį buvo pranašavęs Izai-
jas ir Danielius. 

Kita ekskliuzyvizmo išvaiz
da, arba geriau sakant dvi 
vienoki ekskliuzyvizmo iš
vaizdi, buvo grekij i r rymie
čių tautose. Grokai negrekus 
vadindavo ' ' barbaro i" , t. y. 
neskustais, nevalytais žmo
nėmis. Bet sau vieniems gre-
kai pripažindavo pilną žmogy-
bės pilnybę. To paties iš gre
kų išmoko 'rymiečiai, užka
riavę grekų žemę. Bet rymie
čiai save ir grekus skaitė ap-
švieslais žmonėmis, o barba
rais vadindavo šiaurių barzdy
las. Rymiečiams ir grekains 
Tuuė>i. ka'l šiaurėje gyvenan
tieji, žvėrių kailiais apsirėdę 
žmonės yra kur kas žemesnė-
rųši<>> už rymiečius ir grekus. 

Grekai is ir rymiečiams ta
pus krikščionimis ši ta eks
kliuzyvizmo išvaizda išnyko, 
nes $v. Povylas buvo parašęs. 
jog nėra skirtumo tarp vyro ir 

iftries, tarp žydo ir greko. 

nigą be naudos. •*. 
Nėra abejonės, kad šitie dy

kaduoniai tik sunkina gyveni
mą ant žemės ij- laužo gam
tini žmogau įstatą,sulig kurio 
vi>i 'turį dirbti, jei t ik neser
ga ištikrųjų. Bet peikiant 

savivaldybes. 
10. Priėmimo Komisija va 

dovaujasi bendrais įstatais 
ir Krašto Apsaagos Ministeri-
jo> privalomafefiurodymais ir 
instrukcijomis. ' 

11. Vietoj s*»ivaldybos, bū
tent valsčių, miestų ir mieste
lių Valdvbos ruaSia šaukimo 

Apturėtos Lietavos Misijoj. 

įSltCS Sun06 Tir JsrardytŲ čia 3S-
n;enų, o visų tų kolonijų tikrų lie
tuvių. Pažymėtieji surašė asmenys 
tik tas aukas prisiuntė Lietuvos 
Misijai). 

J. Kankaitis. fioekeater. N Y. 
$1?300.00. '.'"'ii 

N. RadaviČius. Loweil. Conn. 
$300.00. 

J. Duoba. Union City, Conn. 
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Dr.A.BURKE 
(Liatovii) 

« U W. Mw>st 6tr. 
noMsrlBa, Tmam. 

Tisomls lisromls priima 
Nuo I Iki U n L n t o 
Kuo l M I n L H fHutn 
Ka* < tkl t TBL 

nuo 

— e t 

»—. 
T*. Drovsr 7643 

Dr. C. Z Vezelis 
LTKllVIS DENTISTaa 
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!<71t SO. ASHLAND AVENTS 
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mo Komisijos nurodymų. 
12. Milicija pildo priėmimo 

komisijos reikalavimus. 

m . Išlaidos. 

kunigai vienaip mokinasi, ki
taip mokina. Tą aš pasakiau 
draugams. Xors nedaug, bet I $10-00. 
jie buvo senesni už mane. J ie J- A- Bukauskas. Manchestcr. >". 
mą liepė atsiminti, kada kokis H- ̂ oO-OO. 
kunigas man t a ip sakė. Aš at- ^ 1 ^ 8 S 5 5 J> f 1 * ' - - , . , • Vakariene, ^aiįrbarv, Conn. simmian dang moterų, daug ir ( m g QQ * 
vyrų taip sakiusių, bet nie- j u m i ų ^ g i o a a e > ^ ^ v 

Kaip negalėjau atsiminti KU- Į J $47 «J1# 

nigo, kad butų taip sakęs. 
Maiu) 

Dr. L L MAKARAS t 
Oj«siuj— ir Cktoaim ) 

Bs. M W p » a j 

fs»*»«»ĮĮj: 4515 s j^ w ~ » j at j . j 
įtik S J t m n nkaka wm *-M M «£»• 
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J.P.WATTCHES ! 
ATTORNEY AT LAW 

OETCVJS ADVOKATAS j 
4848 S. WOO» ffltBR Į 
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13. Priėmimo komisijų už
laikymui visas išbiidas paden
gia apskričių v»J<ivrK>s. 

Prakalbas. Baltiniore, Md. $H6.-
gimtmeje parapijoje 

buvo škapliernos atlaidai 1b 
liepos. Aš bandžiau atsiminti 
atlaidų pamokslus, kurių bu
vau atydžiai klausęs. Atsimi-i 
niau, kad kunigai pripasako-! 

riuomonėn atliekamas vado
vaujantis rusų Įstatais apie 
kareivystės priedermę, laidos 
KH2 m. (L^st. o voinskoj po-
vinnosti L>d. 1912 g.) kiek jie 
nesipriešina šiems ir kitiems 
Lietuvos valdžios išleistiems 

dykaduonius ir kovojant su I įstatymams. Lietuvos Konsti 
jais neprotinga yra del jų 
skirti žmones į dvi rųš i : dar
bininkų bei nedarbininkų. Nes 
tą daran t vaikai, ligoniai ir 
seniai išeina jau nedarbinin
kai ir nepilnai žmonės. 

Su dykaduoniais reikia ko
voti kaip su visų kitų rųšių 
niekšais, nepriskaitant jų niek-
šystę jų prigimčiai, o kalti
nant jų valios nedorumą už 
ka negerai apseina. 

Kuomet soči jai izmas dalina 
pasauiį į darbininkų ir nedar
bininkų klesas. kuomet nepa
žymi tankiai ir aiškiai rube-
žiaus tarp tųdviejų klesių. 
kuomet sudaro pavojų į trau
kti j nedarbininkų klesą visus 
mokslininkus, artistus, dva
sios veikėjus, pramonės ir 
turto augintojus, kuomet vi
sai tai nedarbininkų klesei 

tucijai ir Lietuvos Kariuome
nės organizacijai. 

3. Ministerių Kabineto pri
imtos 1919 m. vasario m. 10 
d. "kariuomenės šaukiamosios 
instrukci jos" šiems įstatams 
išėjus, nustoja veikusios. 

I I . Naujoku šaukimui įstaigos. 

4. Naujokų šaukimą atlie-

Ap;.šfalo žodžiai dusyk at-j rengia beteisia, asmenų vergi-
kartoti buvo Šv. Ba i t e Ji<!ją, tuomet susidaro r imta 

gamtos ir kalbos priežastis bijotis, jog socijaliz- i mą ir universalizmą kad 

; 1110 eksliuzyvizmns rengia sa
vo pažiūrų priešams skaudžių 
-skaudžiausių vergiją. 

•Socijnlizmo ekskliuzyvizmas 
nėra tautinis.. Taip pat netau-
'.inis yra ir aristokratijos eks
kliuzyvizmas. Juodu abudu 
yra klesiniai tarptautiniai eks-
kliuzyvizmai. Tomis dviem 
ypatybėmis juodu skiriasi 
nuo žydų bei grekų tautinio 
ekskliuzyvizmo. 

Kitajuc straipsnyje pakal
bėsime apie internacijonaliz-i 

14. Alga.1* ir dienpinigius 
naujokų priėmimo komisijų 
nariai gauna iš tų įstaigų, ku
riose nuolat tarnauja. 

IV. Paliuosavimo pagrindis. 

15. Paliuosuojami nuo ka
reiviavimo šie: 

(a) vienturčiai, tinkami 
darbui sunųs, kurių tėvai 
turi virš 53 metų amžiaus, 
arba del silpaos sveikatos 
netinka darbui, arba esant 
motinai našlei, jei'jaunesny
sis brolis neturi 17 metų. 

(b) vyriausiasis, tinkamas 
darbui anūkas, prip senelių, 
seserų našlaičių, jei—jau
nesnysis brolis neturi 17 
metų. 

(c) vionintėliš tinkamas 
darbui anūkas, prie senelių 
neturinčių tinkamų darbui 
sūnų ar annkų, kuriems bu
tų suėję 17 metų. 

(d) jeigu šeimyna sasi-
deda iš netinkamų darbui 
a.sinenų ir dviejų šaukiamų 
brolių—pal»noB|B»jama jau
nesnysis. 

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

(f) įuokytaįį- i r dvasiš
kų seminarijų mokiniai taip 
pat ^aklinai t-siinticji au? -
to>ios<« mokyktese studentą: 
paJiuo-nojami ligi 2H me
tams >VH'inant 

]*» daug gražių da%tų apie j H $552>7( 

01. 
Lt. J. K. Milių, ? $8.00. 
G. Matulis. Watcrbury, Conn. 

$10.00. 
Kareivis iš Batakių, Boston. 

Mass, (Batakių) $10.0a 
D. Taparauskas, Mauchester. N. 

I 

sKapnerius, net neatsunmiau. 
kad nors vienas nors kada 
butų pasakęs, jog yra nuodė
mė neturėti škaplierių. Visi 
škaplierius gyrė, bet nei vie
nas nebaugino nuodėme. Aš-
pats buvau sumintijęs, kad 
turi būti nuodėmė nevartoti 
tokio gero daigto. Bet ta ma
no mintis buvo klaidinga, nes 
toli ne visi gerieji daigtai rei
kia naudotis priverstinai. 

škaplier ius yra tokis geras 
daigtas, kad kas juomi nau
dojasi, t as sustiprina savo dva 
sią, ištobulina »rdį , nes užsi
pelno ypatingą šv . Marijos 
globą. Bet tat yra iiuoso* va
lios dalykas. Užtenka pereiti 
mintimis Dešimtį Dievo įsa
kymų ir penkis Bažnyčios į-
sakymus. kad pamačius, jog 
juose apie škaplierius ir rą
žančių nėra kalbo;'. 

" J e ^ u taip, tai kam mą 
reik tų škaplierių a r rąžan
čių. Vistiek nėra nuodėmė 
jų nenešioti nei nekalbėt i . " 
šneka kai-knrie, het ir ta šne
ka y ra neprotinga, J u s nėra 
nuodėmės naujais rūbais ansi 
vilkus parpulti Į dumtvlą. Pro 

tat ne nuodėmė, bet nuosto
lis. ; 1 

Ražančiaus ar škaplierių no-
nešlojimas nėra nei- tikras 
nuostolis, nes nieko imagai 
nesugadina, bet y ra dvas io s [p^ng^o 
perno puastojima^. K -
dojasi ražaneinai s 

70. 
Julius Derius. S. L. A. Pkin. Pa. 

$171.96. 
Prakalbas J'. M. Milius. Kiugs-

ton. Pa, ^9.00. 
Lt. J. K. Milius. Wanamie. Pa. 

$67.15. 
Lt. J. K Milius, Sugar Noteh, Pa. 

$52.45. 
Surinkimas. N«w Phila, Pa. 

$194.05. 
Kun. Z. S. Brigmanaa, Wcst-

field, UI. $10.00. 
Prakalba*, Pittaburgh. Pa. $192.-

85. 
Kun. §imkevieius, Pittaburgh, 

Pa. $100.00. 
A. Daunora, (rirardvillc, Pa. 

$6.50. 
Kun. J. Kudirka, Hazleton. I'. 

$40.75. 
T. P. Križanauskas, Frackville, 

Pa. $29.73. 
Kuli. Kelmelis. Scranton, Pa. 

$160.00. 
V. V. Vaišnoras, Shenandoah, 

Pa. $252.55. 
K. J. Paulauskas. Waterbury, 

Conn. $76.83. 
K. Žcgslis, Maban&y City, ?B. 

$120.95. 
J. žemaitis. Watorbury, Conn. 

$13.00. 
S. L. A. 246 kp., Plyjuenth. l»a. 

$58.00. 
V. T. Abromaitis, Donorą. Pa. 

JOSEPHCfOLON 
Jetuvls Advokatas 

M SO. LA SAULE STREET 
ayreaUno TtsL Bamboidt »t 

TftkarM* t t U W. 

CHKAOO, HX. 
įįm 1 • • • 1 1 • • • . • • . . . . 

Lt J. K Miliua, Phtsbaruk, P*. 
$176.20. 

V. V. \*aišnoras. SfccJiaiHJoah. 
Pa. $£J.00. 

.A. Jakonis. Juozt> ("mpo $1.00. 
i. Dorins, L, S. Ą. kp.. PJains 

ŠkaĮ 
nau-j 

P. Norvydas, Brooklyn, N. Y. 
$23.0U 

P. J. Punis, ThompsonvUle, Pa. 
$81.81. 

S. A. Gadeikis, Kenosha, Wis. 
$70.00. 

V. Lazdynas, Wilfees-Barrc, Pa. 
$66.00. 

M. Stanaitis, Wilkc*-Barre, Pa. 
$114.47. 

M. Vitartas, Braddoek, Pa. 
$73.30. 

Gerulis, Harrisou, N. J. $30.00. • 
A. L. T. Sandaros 65 kp., Scn«-

ton, Pa. $75 .03^- -
Jakas & Gadweil, Chicago, 111. 

$5.00. 
BrtBkas. Tamaojua. Pa. $63.07. 
Lt J. K. Milraa, MeKtes Socks, 

Pa. $85.15. 
Lt. J. K. Milius. Homcsttad, Pa. 

$76.75. 
Lt i. K. Jliliu*, Maizeville, Pa, 

$30.00. 
Lt. J. K. Mmw. St. Clair. Pa. 

$42.22, įi, 
Lt, J. K. Milius, Girardville, Pa. 

$63.96. 
Lt, J. K. Milius, Binghamton, N. 

t. $46.15. 
Lt. J. K. Milius, Forcst City. Pa. 

$180.60. 
Lt J. K. Milius, Pitfrton, 

$69.00. 
Viso $5.893.45. 
O priimtas 4efrum \i0tg& 

Ntprignlmybėa gynimo r*- kaia;.:* 
tariu širdingai ačiū Liemv.o* Misi
jos vardą duosnicn.s ifrįitu kolo-
iiijii ik'tuvįams. 

x. zactciKis, 
L. A. Majorą*. 

PIRKITZ LIETUVOS VAL
STYBĖS BOHŲ. 

t 
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« LAIŠKAI M LHTTTVOS. 

NEWARK, N. J. WEST PULLMAN. ILL. 

Iš L. L. P. stoties darbuotės. Draugija Atradimo Šv. Kry-
žiaus laiki- metini susirinkiuuį 

totiet- darbuotė iki kovo 21 d„ 1920 m., 6v. Petro 
Povylo parapijos svetainėje, 

atskaitų pasirodė, kad 

L. L P. 
šiol pasekminga. \ ewarku i y ra ; ir 
paskiria ųuota 1U»>.000 (iol. Ši- • 
tą uždarini stotis tikisi atlikti. į draugija yra gerame stovyje. 

, Žinoma, tas priklausys nuo vie
tos lietuviu, kaip jie rems. Iki 
šiol stotis boiiij pardavė už 25,-
000. Keikit:: sujusti , kad kito? 
mažesnės kolonijos kartais ne
pralenktų ir nepadarytų mums 
gėdos. Je igu nors trys dalys 
mųs kolonijos lietuvių pirktų 
bonus, tai tą uždavinį greitai 
galėtume atlikti. 

Daug domės stotis kreipia i 
draugi jas , kuopas bei įvairius 
kliubus, kurių Newarke yra 
apie 30. Didžiuma jų dar nepri
sidėjo pr ie atlikimo to uždavi
nio. Iki šiol bonų pirko sekan
čios d raug i jos : Šv. Jurg io už 
500 dol. : šv . Juozapo už 500 
d o l ; Šv. Uršulės už 500 dol.; 
Šv. Rožančiaus už 500 d o t ; Šv. 
Mykolo už 200 dol. ; Šv. Pe t ro 
i r Povylo už 100 dol. ; L. K. P . 
Kliubas už 50 dol.; L. D. S. 14 
kuopa už 50 dol . ; L. Vyčių 29 
kp. už 50 dol. 

Daug draugijų bonų pirkimą 
d a r vis atidėlioja. Tos draugi
jos turėtų šaukti susirinkimus 
ir nu ta r t i už kiek pirkti.nes ne 
daug jau laiko liko. 

L. Misija skelbia, kad neužil
go bus gatavi bonai. J i e bus iš
siuntinėti kiekvienam, p i lnu iš
mokėjusiam. Taigi , kurie pir
kote ant išmokėjimo, pasisku-
binkit išmokėti. Nėpirkusieji, 
pirkite. Visi eikime pagelbon 
mųs suvargintai tėvynei. Mųs 
bonai apvalys Lietąvą nuo visų 
priešų ir padės jai^ atsistoti 
amt tvirtų kojų. 

Stotis a t da r a kiekviena va
karą l i e t u v i ų svetainėje, 180-2 
New York ave. Nedėliomis, po 
pamaldų, taip-gi galima nusi
pirkti toje pa t vietoje. Stoties 
komitetą sudaro dvidešimt na
rių. J i e suteikia i r visokius pa
aiškinimus. 

Stoties koresp. 

Aptarus visus bėgančius rei
kalus, prisiminta ir tėvynė Lie
tuva. Nutarta iš draugijos iždo 
nupirkti i,. L. Pask. bonų už 
200 dol. ; 

Be to dr-ja nutarė įsteigti 
r . i . i „ _ : - i . , . - : . , J - i — e x i _ : 
I i a i n l ( l l m j i * 3AYIIU Ut?l Ut tOin i -

čių savo mirusių narių. Tam 
reikalui visi nariai pasižadėjo 
mokėti j metus po 50c, kaipo 
netikėtą mokesti palaikymui 
Labdaringojo skyriaus. 

Smagu yra pranešti, kad mi
nėta dr-ja nutarė paimti sau už 
organų dienrašti " D r a u g ą . " 

Užbaigus visus senus reika
lus, eita prie naujų, būtent rm-

Lietuvos Atstovybei Ameri
koje \'TT prisiųsti sekančioms 
ypatoms laiškai nuo jų giminių 
ir pažįstamų iš Lietuvos. Arti
mesnių antrašų ant jų nėra ir 
todėl jie bus laikomi Atstovy
bės raštinėje iki savininkai 
juos atsiims. Norint gauti šiuos 
laiškus, prisiųskit savo antra
šą i r pašto markių padengimui 
persiuntimo lėšų. 

Pranciškus Andrukaitis nuo 6. 
Andrukaičio iš Plokščių. 

Vincas I>t-iiun:>k;ix nuo Bernar
do S^ndinskio iš Bagališkių. 

Dominikas Budvitis nuo St. Bud-
vičio iš Kauno. 

Kazimieras B reikštas nuo Jono 
Breikšto iš Šeduvos. 

uORuS i>utsus nuo L ršuiro uiit-i 
kienės iš Skuodo. 

Antanas Čeikauskis nuo Jono 
Ceikausko iš Žibikių. 

Kaulas Černiauskas nuo Zabol-
kos Černiauskienės iš Mieliniu. 

Pranas Cyrenas nuo Juozapo 
Cyreno iš Raguvos. 

Vladas Daukša nuo K. Žemai-
taitės iš Raseinių. 

REKALAUJA 
DARBININKAI IR SORTERLU 

Turi kmJbtti Angliškai. 
FIIJ.ERT<>\ LAUKORY 

1601 FuUertou Ave. 

ANT PARDAVIMO. !^Įl l l l l l l l l l lUIIIIIIIIMIil l l l l l l l l l l l l l l lUIIIIIIIIII!IIIIUIIIIIIIHIIIIII! imill l l l l l l l l l l l iHIUiJffi 
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m m 
Juuai vaikymu 18 uietŲ jr dau

giau už klerką* I'ačtoj. 50 j va
landa. Atsišaukite PustsaasterV Of-
fk-e. Kooui 358, l'ost Office BuUdmg. 

PAKSIDCODA LABAI PIGLAI. 
Kcr.dživ krautuve, labai geroj vie

toj prieš pat lietuviška bažnyčia ir 
viešąja mokykla. Del lobai svarbios I j 
priežasties priverstas parduoti. Del j E 
platesniu žinių kreipkitės: ~ 

A. J . = 
4414 Su. Wood Mrv.t = 

Pirmosios Komunijos, Dirmavones | 
ir Šliubo Dienos 

• = 

>» VHIMM. i- /.>im-.iui.ir.i ir atmiuliniu žmogaus 
g> vt-iumv tlicuo. Todėl uevienas uori turėti tu dieuu atminimui 
fcokį nors ženklą. 

Mê  laiin- dalyke {ttisiulonu- Kražių- pavcikdus. 

4 A I M VVRAI 

Ale* turime fcfcltta vietų mušu už
sakymų išpildyme skyriuje ir iteiun-
timo skyriuj—4-0 iSpradžios geru 
progų pakilysnui darbas pastovus. 

Pamatykite Mr. Smitb. 

AM PARDAVIMO: s p i m ^ o s Komunijos 15x9 coHų po 16c i 
Dviejų luby mūrinis storas su 3-fU- s • «»««»«•» »»w"»*.«»jw« A ^ W » . « * p» * w . _ 

tau dei šeimynos, su stock'tį. modei- «• D i n n S V O n ė s 
niškas ir gerai apmokantis, randas; : S ^ _ t __ 
geroj vietoj aru Bažnyčios ir mokyk- , r ŠHllbo 1 7 x 1 3 COilU DO 20C. § 
loe ant 37 Gatves j rytus nuo Halsted. ; S Z 

14x8 colių po 10c. i 

Al.r*KEi> PEATŠ OO. 
2o S. Waba.-Ji Avetme 

kimo naujos valdybos 1920 m. Jurgis Draugelis nuo Alan jonas 
Vaišnorienės iš Puskelnią. 

Jonas Dunauskis iš Raseinių. 
Pranciškus Dapkus iš Radviliš 

kio. 
Čenskas Dominikas nuo Prano 

Dominiko iš Alytaus. 
Dionyzas Dargvainis nuo Anta

no Dargvainio iš Radviliškio. 

DAYTON. OHIO. 

MILWAUKEE, WIS. 

S 

Velykų diena, a rba Kris taus 
prisikėlimo šventėje mųs baž
nyčioje buvo graži , kiekvieno 
sielę sužadinanti procesija, 
kurioje dalyvavo daug vaikų: 
berniuku ir mergaičių gražiai, 
švariai pasipuošusių su žvakė
mis rankose. Garbė priklauso 
p-lei O. NevuHutei, nes ji dau
giausia pasidarbavo pri rengi
me tų vaikučiu prie Velykų 
procesijos, Negarbė tiktai 
tiems tėvams, kurie užuot savo 
vaikučius teisti procesijon. lai
ke juos pasisodinę snole. Rei
kia leisti ir pra t in t i vaikučius 
prie U>kių iškilmių, nes tik Die
vą mylintieji gali būti dori 
Lietuvos piliečiai. 
•T i 

Šv. Kazimiero draugija 
pasižymėjo. 

&v. Kazimiero draugi ja nors 
neturtinga, bet Lietuvos Lais
tės Paskolos bonų nutarė pirk
ti už 4*>"> d<>l. Panko banke tik 
60n ,ioi. dvamrij"* mikniams. 
ši dv.onjr^įa nioi-:un:r.rt nr-stsr-
sakė mi" .Tiikn^ i-uižrv-į.i< re:-; 
knlams. snAcininsui -ru* karo į 
inikf utėjusiii Ijetnvių IT \"\-y-
nės laisvei. J e i g u visos Imtuvinj 
pasiturin'^ny nra'iir;; v ;,;- ''••'-• 
;ikirt;; Lirtuvos Laisvės \v,\^k--
lai. irreifni >ukeP:ui ••• nA ."i. i-.< ' 
Iii inilijonų doiicnų. 

Nemunėlis. 

Mano patarimai Daytono lie
tuviams katalikams: 

1) Priklausyk prie lietuviu 
Šv. Kryžiaus parapijos. 

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

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

4) Jaunimui reikia priklau
syti prie Liet. Vyčių kuopos ir 
beno. 
» 5) Visi turėtų priklausyti 

prie L. D. Sąjungos 69 kuopos. 
6) Visos moterys i r mergi

nos turėtų priklausyti pr ie Šv. 
Onos dr-jos taip-gi pr ie Susi
vienijimo. 

J e i visi prisilaikysim šitų 
šešių patarimų, busime susi
pratę ir jokie priešai negalės 
mųs suklaidinti. 

Tnlauskas. 

I valdybą pateko šie asmenys: 
p. J . Kilas, pirm.; Z. Gedvilas, 
viee-pirHi.; V. Kaličius, nut. 
rast . : J . Mečius, t'in. rast . ; J . 
Mečius, iždininkas; D. Cibulin-
skis, maršalka. Valdybon iaėjo 
visi pasižymėję asmenys, todėl 
y ra viltis, kad dr-ja d a r dau- Į J ( m a 8 £ „ , „ » Ludavcngio 
giau nuveiks naudingų darbų! Antanina Krikšienė nuo Jono 
Bažnyčios i r tėvynės labui i r Mareiko iš Pašvitinio, 
savo naudai. j 0 nas Genre nuo Povylo Rakau-

Brol l t i s . cko iš Girininkų. 
Aleksandras Glu&inas nuo Juo

zapo Janušavičio iš Kalvarijos. 
Kazimieras Gy'ias nao Povylu 

Gylio iš Garlevos: 
George Elvick nuo Pranciško 

Alviko iš Margininkų. 
Julijonas Ezdauskas nuo P. Sa

vicko iš Kaulinių. 
Dom. B&rbo nuo Ouos Barbavi-

čienės S Kalvarijos. 
Kastantinas BuSrnas iš Mažeikiu. 
Janas Dikšms nuo Onos Dikšie-

nės iš Dargužiu. 
H. Hendler nuo Jankei Uendlci 

M Klaipėdos (Memel). 
Jonas Jarackas nuo Onos Jarac-

kienės iš Računų. 
Stanislovai: Jonikas nuo Kazi

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

boros Kurpiškienės (Samulienė) iš 
Rokiškio. 

Juozas Kilna* nuo Kaz. Šiaulen-
skio iš Marijampolės. v 

Pranas Kasparaviče iš Šakių. 
Juozapas Kazlauskas nuo Anta-

savo klebono iš Vabalninko. 
Walter A. Leszczinskas nuo 

Wittman*dorf iš Prūsijos. 
Kastantas Milinskas iš Raguvos. 
Anelė Mikolaitienė iš Kybartų. 
Valas Mazalė nuo Felikso Venc-

kio iš Darbėnų. 
Antanas Melesis iš Kelmės? 

Elzbėta Motuzienė nuo Zizmo Jau 
nio iš Šilalės. 

Jonas Olechna iš Bcisogalos. 
Antanas Petkevičius iš Bajorų 
Falicijonas Petraitis nuo Kas

tanto Linkevičio iš Pakiršintų. 
Antanas Rutkus nuo Agnieškos 

Rutkienės iš IngaA-ongin. 
Mateušas Rutkus. 
Kazimieras Rakšria iš Sedos. 
Vincas Rukšaitkc nuo Bernardo 

Rukšaičio iš Kauno. 
Jonas Rinkievičius nuo Juozo 

Andziulio iš Kauno. 
Aleksandras Sližauskas nuo Akt«-
vijos Sližanskionės iš Kalvarijos. 

Audrius Škėma nuo Marijonos 
Škemutės iš Veiverių. 

Pavytas Sindikas nuo Antano 
Sindiko iš Kauno. 

Madas Serapinas nuo Kditoto 
Vincko iš parbėnų. 

Stanialovas Šilkaitis nuo Teklės 
Grybaitė* iš Linkuvos gimnazijos. 

Johanna Varnytė nuo Marcijo-
nos Balsevienės iš Radini y. 

Juozas ir Jurgis Srrob» nuo 
K^UHH-ijos Strolaitės iš Žiobiskių. 

.!ona« Ūsas nuo Jono Briekšto K 
Še<į;n<»s. , 

KEIKM INC.l 
Vyrai del pakavimo d*iktu« w*»r*-

hous«j. l>arbus pastovus, 50c j valan
dą pradžiai. 

C»ri«sc Starsi-: i rrar..f« Od. 
5SM W. 65 Strert 

«yc«go. IU. 

Atsišaukite 
SUvic Sale A- KV.IUMSC 

i;u.-. \ \ i š su . I 
PARSIDIODA 

.-..;:;•,;:- r , ; r ; '^o &Bt 1 !•.<„>"• ^ •• • Su 
6 lotais tik 2 metai kaip statytas, .i-
si nauji rakandai, 16 vižti}, šuva. 
Ksv i>riverstas parduoti ne? tunu 
išvažiuot į Lietuvą. Atsišaukite tuo-
jaus o gausite pigiau. 

Juozas Mikučiouii), 

Tokia k*tua juo> (Mî luodaBH*. ka> inia nemažiau 10 t-g-/., o k*n tik 
in-iui. tai turi prisiusli 5<-. viršaus >v. r .. — \ 

Ant Dirmax»in'-> ]>a\<-ik.-lo išreUišta \isa Sakramento l)irma%<>i!<-
istorija. 

IU- to ant paveikslu ..į....'.,.- yra atr4tatwliuU tam tikri žodžiai ir 
palikta tušėios rittos. kur galima užrašyti vardas, ivavarilė. vieta ir 
laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

" D R A U G A S " PUBL. CO. 
180C W. 46th Str. Chicago. UI. | 

12544 \Vallaer Street (W<-st Pullman) =į 
fliieaeo. UI. ntiiifitiiniiiuiiiiiitiuiuttuiHiiiuiiHitufuiuiiuififiiiiiititiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiff? 
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LBIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

39th & Stewart Ave. 

REIKA UNGAS. 
tuojaus atsakaJiiii Vargoninkas ži

nantis gerai aavo amatą. Kreipkitės 
i 

1800 \V 
E. V. 

AdBiinistracija 
46 Street CUicago, UI. 

REIKALIKCrOS MOTERIS. 

PEARL POEEN 
KONGERT1N0S Didelis Republikoniškas 

i • • 
• 

Dabar jn parvirt'atoa ir varto
jamos daugumos lietuviu, kuris era-
JUa koBcertlna ir au«*t&i rekomsa-
duojarc* kaipo geriausia koncarttn* 
padaryta Suvienytos* ValsUJoss A-
oaerika. Hss gallms jas parūpinu 
augJto arba ssmo tooo. 

Del fabriko darbo, pastovus 
darbas gera mokestis, atsišau
kite: 

DAYTON, OHIO. 

Kovn 14 d., 3 vai. po pietų, 
Šv. Petro dr-ja laikė bertaini-
nį susirinkimą. Šv. Kryžiaus 
lietuviškos parapijos svetainėj. 
Apkalbėta daug dr-jos reikalų. 
Nutar ta taip-gi iš iždo pirkti 
L. L. P . boną už $100.00. 

Kovo 21 d., š. m., Šv. Myko
lo dr-ja laikė taip-gi bertaini-
rų susirinkimą. I r toji nutarė 
iš iždo nupirkti boną už 
$100.<)0. Nariai ir-gi pasižadė
jo pirkti. Gaila, kad ne visos 
draugijos dar ta. padarė. Pa
tar t ina netik vyrų bei mote
rų draugijoms, bet ir kuopoms 
neatsilikti nuo tos priedermės. 
Narius ir-gi reikia raginti. Jei 
kiekvienas pirksime bonų, grei
tai paliuosuosime nuo lenkų 
Vilnių ir kitus Lietuvos p*-. 

Į kraš^ii^. 

Manau, kad nesi ras Daytone 
lietuvio, kuris neatjaus tėvy
nės vargų ir nepaskolins jai 
šimtinės, kitos. 

Liei . LiiisvtV Į>«,«k. IHUIŲ kr»- : 

Pullman Couch Co. 
3759 S. Ashland Ave. 

ftstfcalaettt* katalogo, kari litamn- • 

6E0R6I & VITAK MUSiG CO. S 
1M0 W. 47 * 8L, Ckscato, HL Į l 
iiiiiiiiiiuiuiuiiiiiiiiiaiiiMiiiiuiinHiuiii j 
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KEEKAI.'N'GI 
MECHANIKAI IK l KIBERIAI 

PASTOVIS DAi: TAS 
GE3RA >K»Ki:sTI. 

Assembling ir bench darbas: machi-
nu operatoriai ant g&saltne mžino; 
taipp&t vyrai del kalvystes ir tousdres. 

I,ei bėr ia i 

del vidujinio darbo ir laukinio darbo. 
Pamatykite M c. Hermanson. Brijrgs 
Houee, Kamp. Randolph & XVell9 
Street, Chicago. kiekviena diena sta 
savaite ir Nedehoj-Balandžio 11. arba 
raiykitear atsilaikykite j Employ-
ment Office of 

ftlP\ CO.HPANV 
Uar\-ey, III., 

Chicago soburb. 

Dr.M.Stiipaickil • 
3107 So. MorgbS otreet 

•s .1 

J. J. Elias Svetainėje. 
4600 So, Wood St 

CHICAGO, ILLDrOM 
Vardo M l 

Valandos: — 8 lkl 11 Ii ryto: 
t po pletv Uci 8 vak. Ned^no-
mis nuo S iki t vai. vakaro. 

* — 

^mlImtommimammBmmitmm 

Ketv., Balandžio 8 d„ 1920 
7:30 vai. vakare 

-,.. . . . . . "V-
PknaM* 

Dr.P.P.ZALLtS 
Lietuvis Dentistas 

-

PAIEŠKO 
Paieškau savo pusbrolio Antano 

raškausko frird.-jau kad jryvenas Chi-
cajroj a* jar» turtaj laiSka i5 Lietu
vos norėčiau prisiųsti nežinau kur. 
Jis pats ar kas kitas praneskit šiuo 
adresų: 

9mom%s Pa^kanskaK. 
1140 So. Jaekson St., Wankegan. III. 

PMKSKAV 
savo kaimino Jurgio Garliuko Vil
niaus irubern.. šverK-ionų parapijos, 
kaimo Kukiškes pirmiau g>-veno Chl-
cagou dabar ncitnou kur. Turiu 
svarbu reikalą meMziu atsišaukti jis 
pats ar kas apie ji žinotų praneškite 
šiuo adresu: 

A. BerjBatovtcr. 
I*o\ 1»4. 1 avrenvr Pa. W. Co. 

PARSIDIODA I.ABAI MGIAI 
Geležn ir naliavos krautuvė iŠ 

priežasties mirties Vyro. Lietuvių ap-
gyventoj \-ietoj prte pat lietuviškos 
bažnyčios. Gera proga lietuviui. At
sišaukite šiuo adresu. 

o. v. 
4537 s. Wo<>d St. Chicago, III. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 18 motai 

Ofisas S148 So. Horgao St 
Kerte S2 ro St.. Chicago, P I 

SPECIJ AUSTAS 
MoterlSkų, Vyri*kų. taipgi caro 

oBk9 Mg* 
OFISO VALANDOS: Nuo I ryte 
iki 10, nuo i : iki 2 po plot, nao I 

iki t valandai vakarą 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po pio*_ ' 

ToMtooao Tarta «g7 

Visi Lietuvei esate užprašyti atsilankyti ant to 

svarbaus susirinkimo ir pasiklausyti garsingu kalbėtojų 

ir išgirsti svarbiausiu žinių. 

Užprašo visus 
KOMITETAS. 

I 
ui 
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N A U J A KNYGA 

U us ir 
—r? 
v i 

I! 
Po ralglu! neužmiršk, kad geriau- { 

slas vaistas tavo skilviui yra ŠATO- i J 
NIC Prašalina visus nesmagumus! t 
suvirškinimo, o ta* reiškia, kad rol-: j 
kla pamėginti vlaaą. Parduodama i I 
pa* visas aptsekorina. 

! 

Parašė: Kun. Pr. Bučys 
Išleista Katsilikų Spaudos Draugijos lėšomis. 

štai trumpas turinys 
I. f.mnc.-.H'. Kilmo i v . Mo*rH« 
II. Žmonių VciCiS %'. ' t • :?:ov:i r..Vt."k.vU:j 
I II . DnSia VI. šv. Kaštas ir Mok. apfc ssaogo. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas. 

Nerašome pagyrimu, nes pats turinys rodo jos didelę verte. 
Verta kiekvienam įsigyti. KAINA 50c 

'DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, UI 

PLEKJTE LIETUVOS 

: : ! ) ; : ;>!VK!i p; 
M. ("il-miskį, nv)y.\ put Įgalioti
niu^, kiirit- !ari'-.'^: po namus: 
S. Grif^viėių, S. Mašanauska. 

V Ai r -I. Mašanauska. I'. Mackevičių. 
Tulattsk&s. 

K - i , 

;Y-i N ! 

91, 
l\.:.\ . i : ;,: 

iš Grigaičiu sod. 
Potras įalttium nuo Stanislovo 

Šaltmirio iš Raseinių. 
Jonas šaiuiiiris iš Raseinu. 
Vladislovas šaltmiris iš Rasei

nių. 
Anton Petkfvic iš Bajonj. 
Juozas Biuiziul» nuo Marijonos 

Eadziuliutės iš Šancų. 
Antanas Krokždis nuo Jurjrio 

Krekždio iš Vriveric. 
Stancly Shileika nuo M. Juok-

šaitės iš Oarlrvos. 
Auppnins Sioifcniaii iš Latvijos. 
Kaulinas .šniKevičim nuo Mari

jonos Petrai f ionės iš Garlevos. 
Vincas ir Jonas Sunskis nuo Mo-

tiejans Sunskio iš Binilivs kaimo. 
Petras Žih i!is nuo Oom Žilvitic-

nės iš Vilioniij. 
laiškus adresuokit: Moprc-

oDv.i- scntatKc oi* Lithuania in A-į 
tuerica. 7t»:J—1'itli S;.. \ . W.. 

Žeimio' Wa*hiiieio?i. D. C. 

BARGENAI! BARBENAI! 
Namų kainos kyla aueštin kas

dien nelaukite ilffiau-bet pirk 
namą DABAR. 
3 aagštn naujas nuiro namas ant 

Bridgcporto. visi fliatai po 5 rui
mus gazas, elektra, vanos, ir kiti 
moderniški įtaisymai. Kaina 9,.>00 

2 augštu — 4 pagyvenimu muro 
namas po 6 ir 4 ruimus, gazij ap
šildomas automatikai, randa $120 
menesui kaina $10.500. 

2 auffsTų muro namas su storų 
labai puikoj vietoj ant Bridgrpor-
to savininkui reikalingi pmi<?ai 
liarduos pigiai. 

2 xu irs ui mc.iinin labai geras 
• virtas namas. 4 i>.ig> -̂enimai, po 
i) ir 4 ruimus randa hoO Riciiesui 
Ltu.a $3,/O0. 

Plaiosjuu žiitic tkVi niin-la 
iiiiniu kreipkites pas; 

1 

1 
11 

• 
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I JAU IŠĖJO I 

"HEILfS" 
I 3-čias NUM. § 
E Kas trokšta, mcilrs. lai užsisako ir skaito "Meile" ~ 
z "Meilė" yra ruciltansias ir įvairiausios 32 puslapių mėnraštis. S 
= PREXl"MERAT.\ stBTAMS TIK $1.<M>. = 
S "Meilė" meiliai traukia Visus prie savęs. 5 
= Kas "Moilf" sykj perskaito tas be jo* jau n**ali syventi. S 
~ "Meiliai" pridera rastis kiekvieno lietuvio namuose. Z 
= .K»l Stale S m i •MF.II.K," DuRois. Pa. B 

trHlfMIMIHHtMIltHiMiiiĮtĮĮnaiUHitĮUiHiiUHUHlMlHMIUHU^ 

\ S. SLONKSKIS, 
3357 S. Halstcd St. 

Chicago. Phone Blvd. 5009 i 

Carter's yttle'Liver PiUs 
Vaistas Koris 

Reikalingas Visiems 

Negali Būti Links 
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Piculka 

Muža Kaina 

KnmJM. n«4brintK iTfU-Ue* 

^ t r i s - CARTER'S IRON PILLS 
,;,,.„. ]i3yr«-rirt- iiita«-„inli*r«- |> 

1 

! 

r 

/ ' 

/ 

http://~-tt.--mti.jw
file:///ewarkui
file:///Vallaer
file:///-ietoj
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D R A U G A S Tvrįvirt^li.-n's. bal. S 1920 ra. 
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i CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

Ketvirtadienis, bal. 8 d., 
šv. Albertas. 

Penktadienis, bal. 9 d., 
šv. Mariia Kleofas. Valtruda. 

• • • • • ' • • . . . . • • • g 

SUMAINOMI VIETOMIS PO 
LICIJOS VIRŠININ

KAI. 

Iš CHiGAGOS LIETUVIU NUO ADMINISTRACIJOS. 
KOLONIJŲ 

IŠ TOWN OF LAKE. 

TAI BENT SUTVĖRIMAS! 
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Albort Minor Au?tin atsi-
<lu:v kalėjimai! už peržengi
mą šeštojo Dievo Įsakymo. 

J tris metus jis apsivedė su 
trimis moterimis. Kuomet 
praeitu melu pabaigoje jis ve
dė trečia, su anomdviein buvo 
persiskyręs. Bet po apsivyli
mo . apsigVTeao su pirmąja j 
savo umiermu. 

Trečiai moterei buvo pikta 
ne del to, kad Austin nuo josi 
atsimetė. Nes ir jinai pati i>er-
.siskyrimai.s buvo iždevėta. Bet 
del to, kad jinai Austinui TTu-
vo sukišus daugiau tūkstan
čio dolieriu i r priede dar jam 
nupirkus automobilių, neskai
tant kitokių dovanų. 

Tad išpirko jam varanta ir 
suareštavo. 

Kalėjime uždarytų Austina 
aplankė trečioji jo moteris. 
Buvo nuėjusi su karčiais iš
metinėjimais. Tasai jų pama
te? atsiliepė: ' 'Kaip drūta, 

• "Xebrangink mane."' atsa
kė ta, ' 'nei nesišypsok. Tik 
pasakyk, kur yra čeverykai, 
marškiniai, drabužiai ir kito
kie daiktai, kokius aš tau nu
pirkau. Neatėjau su tavimi 
kalbėties kaipo su žmogum, 
bet kaipo su šelmiu." 

Austin i tuos išmetinėjimus 
nei nenuraudo. Jis Įpratęs. Tai 
jau toks sutvėrimas. O tokių 
čia yra daug. Juos tokiais 
padaro lengvieji persiskyri
mai. 

Policijos viršininko Garri-
ty parėdymu sumainyti vieto
mis keli policijos kapitonai ir 
leitenantai.' 

Kapitonas Max Danner iš 
Desplaines nuovados perkel
tas j vidumiestj. f Desplaines 
pasiųstas kapitonas Gurney iš 
(irand Crossing nuovados. 

Sumainyti vietom Xe\v Ci
ty nuovados kapitonas Zim-
mer ir Deering nuovados ka
pitonas (iallerv. 

Vieną kartą j metus būva 
taip laukiama, taip brangi 
Šventė, Kristaus prisikėlimo 
diena, arba Velykos. Tų bran
gią šventę švenčia visas pasau
lis. Visose bažnyčiose būva iš
kilmingos apeigos. 

Šv. Kryžiaus bažnyčioje a»t 
To\vn ei l^ke ir-gi buvo nepa
prastai Įspūdingos Velykų ap 

i eiiros. 
i " 

PO RINKIMU ALDERMA-
NU. 

Praeita antradieni dešimts 
•ardose — •">. 8, 9, 12, 21, 22, 
24. 2f>, 27, ir 11 Įvyko rinki
mai aldennanų. 

Anot pranešimų, rinkimuo
se laimėjo dabartinės miesto 
valdybos politikinė "maši
na." 

Kinkinių metu suareštuota 
visa eilė žmonių — politikie
rių agentų, už daromas sukty
bes balsavimuose. 

VIENAS SUPLIEKĖ TRIS 
GIRTUS. 

Vienam truko makaulė ir 
mirė. 

VISI GAISRININKAI SUTI
KO PASILIKTI VIETOSE. 

Norėjusieji rezignuoti gais
rininkai galų-gale atšaukė 
savo pasiketiifimus rezignuo
ti ir sutiko pasilikti savo vie
tose su $1.992 algomis per me
tus. Jie buvo reikalavę per j 
melus $2.100. 

Jie sutiko : j - _ i • . . i-r 
piiMuttuii arra-

tracijos ^komisijos nusprendi
mui. Tų komisiją paskyrė 
miesto majoras. Komisija pra
dės išklausinėjimus balandžio 
19. 

Teatrėlių dainininkas Jo-
sepb Marine, silpnas vyrukas, 
užvakar ėjo su savo moteri
mi gatve Clark, vidumiestyj. 
Juodu užkabino trys girti ne
naudėliai. Bjauriais žodžiais 
atsiliepė Į moteri ir dar mė
gino jų nuo jo atskirti. 

Manne užsistojo už savo 
moterį. Tuomet nenaudėliai 
puolėsi prieš jį. Bet Manne vi
sus Įveikė. Vienas iš jų kris
damas ant šaligatvio persiskė-
lė galva ir ant rytojaus mirė. 
Jis vadinosi Travers Walsb. 
Kitu du policija suareštavo. 

Kuomet vakar ryte Manr.e 
nugirdo, kad vienas jo nžpuo 
likas mirė, pats pasidavė po
licijai ir pasakė, kaip viskas 
i vvtrn 

Policija jj paliitosavo iŠga-
vusi pasižadėjimų nueiti Į 
koronerio teismo tardymus, 
kuomet jis bus pašauktas. 

PROHTBICITOS VIRŠININ
KAS GRŪMOJA GY
DYTOJAMS IR ̂  VAI

STININKAMS. 

Probibicijinių agentų virši
ninkas, majoras Dalrymple, 
andai kalbėdamas pagrūmojo 
"slapiesiems" gydytojams ir 
vaistininkams. Sako, kad už 
probibicijos Įstatymo peržen
gimų jis juos sukimšiųs j ka
lėjimus. 

7 INDUSTRIJALISTAI GA
VO PO 40 METŲ KA-

LĖJIMO. 

Jie atrasti kalti už žmogžu
dystę. 

i 
ir 

:, 

NUBAUSTI 53 SALIUNI 
NINKAI. 

-
Federalis teisėjas Carpen-

ter per dvi dieni nubaudė pa
baudomis nuo 3T> ligi 500 dol. 
"tf Chieagos saliunininkus už-
peržongimą karės meto pro-
liibicijos Įstatymo. 

*. pcr*an» *6> * FABIJONAS 

MowT6»tffe B A N K 
imtaanrfcTc- INSJRANCC 

Ew0rt*» AniElffCM BvtFJIB 
* M « » W « p r i P»'d oda L«fv«*Art»a 

ttn fa ihfcmttfe CteMfr. '"'"»'« 

Montesano. Wash., bal. 7.— 
Pemiai miestelyj Centralia ar-
mistieijos paro<lavimo metu 
paroduotojus užpuolė indus-
trijaHstaiJjolševikai. Nužudy
tas parodavimo vedėjas 
Crimm. 

Buvo suimta keliolika in-
dustrijalistų.Kovo 13 dienų čia 
pasibaigė jų byla. Prisiekusie
ji teisėjai 7 apkaltino žmogžu
dystėje. 

Dabar teisėjas "VVilson vi-
; šiems pnskejfe* bausmę. Kiek

vienas iš jų nubaustas kalėji-
I nin nemažiau po 30 metų ir 
! nedaugiau po 40 metų. 
' Pabaigoje teisėjas atmetė 
reikalavimų atnaujinti bylų. 

Nubausti industnijalislai: C. 
Bland, B. Bland, J. Lamb, E. 
Varnett, J . Mclnerney, R. Be-
cker ir B. Srr.itb. 

S vai. ryto, suskamlx\jus var
pams, žmonių prisirinko pilna 
bažnyčia. Nei kampo, nei kam 
pelio nebuvo tuščio. Ir takai 
buv0 pilni žmonių, kad net sun 
fcu buvo praeiti. Prieš praside
dant apeigoms, Seserys Naza-
rietės ilgų eilę sustatė mažų 
mergaičių ir bernaičių,- parėdy 
tų baltais drabužėliais, kurie 
kiekvienas rankoje laikėbaltas 
lelijas, ir suviršum 60. mini-
strantų. Bažnyčių apšvietė 
daugyliė žvakių ir tūkstančiai 
elektrikinių lempučių. 

Prasidėjo procesija. Paėmus 
kun. A. Skrypkai Šv. Sakra
mentų ir užgiedojus "Per Ta
vo Šventų prisikėlimų, "praba
lo varpai, varpeliai, sugaudė 
vargonai ir iš tūkstanti
nės minios širdžių išsi
veržė džiaugsmo giesmė. 
Procesiją puošė daugybė mer
gaičių, vaikučių, ministrantų, 
vėliavos, kareiviai. Tokia buvo 
ilga eilė. kad abu calu susisie
kė. 

Apėjus tris kartus apie baž
nyčių, prasidėjo iškilmingos 
mišios, kurias laikė kleb. kun. 
Alek, Skrypko. 

Per mišias giedojo Šv. Ceci
lijos eboras, vadovaujant varg. 
V. Daukšai. Tarpuose gražia? 
giesmes solo giedojo varg. V. 
Daukša ir ponia E. Pieržin-
skienė. Duetą jv-lė K. Raudaitė 
su ponia K. Pieržinskieno. So
lo baritonas p. S. Amhrazevi-
Čia. Paskui duetą p-nia R. 
Pieržinskienė su p-le A. Kuš-
leikaite. Garbė varg. V. Dauk
šai. Šv. Kryžiaus parapija iš-
tikro gali didžiuoties turėdama 
tokį eborą ir uolų vargoninin
ką. 

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

Visi altoriai, o ypač didysis, 
buvo labai išpuoštidaugybe gy
vomis gėlėmis, baltomis lelijo
mis. Tai darbas didžiai gerbia
mų seserų (vienuolių) Nazarie
čių. Jos ilgas valandas darba-

Kartas nuo karto gauname 
tai iš vienos, tai iš kitos vie
tos nusiskundimų, 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 pačteje trūksta 
darbininku. Tenai nespėja iš
siųsti siuntinių į laiką, todėl 
jų ilgai ir negalite sulaukti 

Galite pastebėti "Drauge" 
angarsinimą, kad Chicagos 
pačta paieško darbininku.' i 
Kaip greitai £ gaus užtektinąjį 

i • 
i 
i • 
i • 
i 
i 
f 
i 
f i • i 
i i i i i i i f • i • 

IR VEL IŠKILME! 
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Lietuvoj ir Amerikoj Garsi Artistė 

Une Babickaite 
Rengia Antrą Spektaklį 

Nedelioj, balandžio 11 d., 1920 
Prasidės 8:15 vaL vakare. 

Scenoje 
Stato AL 

darbininkų skaičių, tai grei 
tai pasitaisys ir siuntinių ėji
mas. 

balandžio" 9 d., Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje, 8 vai. va
kare. 

Narės ir nariai malonėkite 
atsilankyti, nes daug ką naujo 
išgirsite, ką kliubas žada veik
ti. 

Fin. Raštininkas. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 

Šv. Cecilijos giedorių drau
gija laikys mėnesini susirinki
mą balandžio 9 d.. 7:30 vai. va
kare, bažnytinėje svetainėje. 

Giedoriai visi teiksitės atsi
lankyti, nes turime daug svar
bių reikalų, kuriuos būtinai rei
kia apkalbėti. Visi susieikite, 
nesivėluokit. 

Valdyba. 

a • • f i i i i i i • • 

Istoriška drama Kunigaikščio Vytauto laiku. Vaidins išimtinai žymus 
Cbicagos vaidylos. 

Central Music Hali, 63 E. Van Buren St. 
(Prie Wabash Ave., ten kur buvo pirma Spektaklis) 

Tikietai parsiduoda "Draugo" ofise, "Naujienų'" ofise. UniversaJ State Bank, 
Dr. (iraičuno ofise ir pas Vaidylas. Visi išanksto bukite pasirengę Į ši tikros dai
lės spektaklį. 

KOMITETAS. 
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PASPORTV BLANKAS 

PILDOME 

DYKAI. 

Baltie Oonsultation Borcau, Ino. 
S5 So. Dearborn St. Chicago. 

Room 2M 

PRANEŠIMAS. 
Dr.M.T.SlKIKOL'IS 

LUTU V18 
Gydytoja* ir Cblrorgma 

Perk*!* savo gyvenimo Tl*t% ] 
Brighton Psrk. 

nu « . 43rd MreA. 
Tol. KcKir.'.aj 2tS 

OOHM: 1«7 W. «7U m* 
(4» ĮJ Vfoiį fttt.) 

VaUjidoe: 10 ryto lkl J po pietų, «:W Iki 
8: JO Tskare Nedė!iom(a • iki 11 rytai*. 

Tel. Bonlnard l£0 

I 
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tt^ip žmonių kiĮlpėsi į '•Drau
go'' knygyną, norėdami gauti i-
vairi^."Gaspadįnių-VirėJŲ'} yfoa 
aiškiaus sakant iSaC'snj. kaip ga
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. J i 
vadinasi: 

<<1 VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų $1.25 

su apdarais $1.50 
Taippat turime kitą labai gra

žią didžiai naudingą knygą: " 
"MEILĖS GALYBĖ" 

Kaina su apdarais . . . . . . . . 75c. 
Kaina be apdarij 45c 

Užsakymus siųskite šiuo adresu j 
"Draugas ' PubL Co. 

DR. S. ŪKELIS 
vBBtuvm 

GVDTTCOAS IR t^ETRtTlOAS 
Ofisas ir Gyenlmo rtet* 
S252 So. Halstcd Str. 

Valandos: nuo t IU U ryte: nuo I 11d 
po pietų: nuo 7:S« iki »:18 »aiare 

Teiefoo** Yardf 8M4 
Ofisas: 4712 So. Ashland Ave. 
VaL « : » Iki 7 ». vak. 

TclrfoBM Drover IMS 

Telefonas Pnllnasn «• 
DR. W. A. MAJOR 

OTDTTOJAS IR 
OKIRUKGA8 

OOma 11719 HUMtnm Ave. 
{•dynoi s:«t Iki » liryto — l lkl 
11 po ?ietv — (:t* iki S:S» vakare. 
J N«lėlloml8 DBO t» * t 11 *enrto 
j — - - • - • y 

MOV 

JeigB išsirinkau sau nauja pag\venimo vieta 
ar biznjo. pranešk nuims <Uvbar kad 

Permainytume Tavo Telefoną 
"Me> reikalaujame trisdešimts (iienu iškalno 
jeigu manai kraustai? tarpe 

Balandžio 15 ir Gegužio 15-tos. 
Leagviausias būda? pranešimo tai telefonuok. 
Šaukiant Official 1«0 — dvkai 

Chicago Telephone Company 

• • • • • • 
I 

1800 W. 46 Str.. Chicago, UI. j • V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS • 

tiHiHimiimiiiiiniiiiiiirmrUitiHiinmnn 

vosi, kad viskas kogražiausia 
išrodytų. Jos. papuošė kalėji
mą, grabą, visus altorius; per 
proeesiją ir šv. mišias tvarkė 
vaikus, o ta tvarka buvo kogra-
žiausia. Didelė, didelė padėka 
joms priklauso. Mes negalime 
atsimokėti joms už tai. Tegu 
Augšeiansias gausiomis malo
nėmis šimteriopai joms atlygi
na.. 

Ilgų, ilgiausių metu šv. Kry
žiaus parapijai. 

Alumnė. 

* PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

"Draugo" redakcijoje yra 
prisiųsti iš Lietuvos laiškai 
Mortai Kmieliauskienei nuo K. 
Markevičaitės iš Panevėžio, 
Jurgiui Luobeckiui ir Andriui 
Karaliui nuo Jurgio Karalio iš 
Pagelumbiškio. 

PRANEŠIMAS. 

Lietuviška* Teatrališkas 
Kliubas "Lietuva" laikys mė
nesini susirinkimą pėtnyrinj. 

S. D. LACHAWICZ 
Lietavya Graborlus patara»uja. laido

tuvėse ka pi^iaasia. :'.«:kr.:c mrMiia at-
•Uaukti. o mann darbu bu*ite utgaaMlnti 

2314 W. 23 PL Chicago, UI 
TeL Cua! t l M , 

I I I I I I 
I - » • - — • - • - , . . . . . -
• Vakarais, 812 W. 3a St. 

Ofisu DfdnriestyJ: 
29 South La Salle Street 

> KambaHs S24 
Tel. Centai $$90 

TeL YArts 4«81 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujas, vass skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokia iškal iu. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadieni nno ":SO T*J. 

vak. iki 9 vai. vak., Šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
fr Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdyba. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association J/*_ 

Jorgls Žakas, Pirm., P. Baltntis. Ra5t. B. SeklccJris, Iždia.. 
$327 l'nion Avcnae. 8261 So. Dalsted St S4*5 Anbnrn Avennc. 

• « — 

[ DR, J. SHIN6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 23 S t 

Kamp. 4» Oonrt 
Res. 122» W. 4* Avenue 

Telefonas Cicero S65s 
Oftoo Cicero 4» 

KALBAMIE I.IETrTTSKAJ 

-S 
] 

Bertd. 9SS So. Ashland Blv. Otlcafro 
Telefonas Haymarket SM4 

n n • • M T I I 

UK. A. A. IfUirt, 
Rasa* gydytoju te chirurgas 

Bpecijalistas Moterf^kn. Vyri?»rp 
ValVu ir Tiso cbroni&so lirtj 

ORsas: S3.S4 So. n.ilstrd St . Chirago 
Telefooas Drover •6*8 

VALANDAS: 10—11 ryto 8—3 po 
pietę :—s vak. >"<xjčlK>mfs 10—19 d 

ras 
*«m 010ZIAUS1A Į j g g g j j KRAUTUVĘ fĮtiiC^OJE 

VUAHi. QVEBX KONCaRTIN* 

NLMOKlSl PINIGUS BEREIKAL0 
Mnsą krautuvė—viena iŠ didžiausiu Cbicagoje 
l'srdTo-.lame už žeir.ian.sis kair.a. k":~ 1-'*'jr 'H 

PIRKITE KARftS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S). 

M8Ž;nėiu 
šios mad 
nigs ir deimanti 
koreerti;::-; evri: 

laiškams druk-io;! ir 
i. T"žiaTk'"-rn visokiu? 

u?: irrfiir.a:!" 
:v;:;. r,--nniki 

nnujan 

hvM':::. Balalaik-
-j.< 

c; t aru ;r smu;Ku_ 
k ::« drs"K""Stf'-rrs, 

r\ darbnm? yr: 
:-(L'ius. žip<iw«. šliabi-
:«tuviškai? rcS'-'iiaiii ir 
«;Šką ir prūsiškų išdir-
, kokiu tik reikia. I);r-
Vrsnrr.C- laikrodžius ir 

Steponas P. Kaz!awski 
4G32 So. ASSLAND AVE., CSICA00, ILu 

TelofoE«s: D ROVER 7309 
••••iHi^HaaHaaMBaMHHHMi 
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