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ANGLIJA GALI SUTRUK
DYTI TAIKOS KON

FERENCIJĄ.

Anglai priešingi prancūzo 
✓ varankiavimui.

sa-

Paryžius, Imi. 10. — Ang
lijos vyriausybė pranešė Pran 
cųzijai, ka<l jei pastaroji pati

v

vimn savarankiai utėlius įgy
vendinti taikos sutartį, ne 
pasitardama sa talkininkais, 
tuomet Anglija atšauks savo 
atsiuvą iš amlmsailorių ko
miteto. kuriam pavesta dar
buotis įgyvendinti Versailie- 
so sutartį.

Taijj nusprendė Anglijos 
kabinetas. Tuo tikslu padaryta 
nota ir Anglijo!' umbasadorius I 
Paryžiuje indavė aną Pran
cūzijos premjerui Milleraml.

Anglija notoje pažymi, jog 
JT Neabejoja apie gerti* pran
cūzų noras. Bet yra priešinga 
tokiam skubinam j>mncuzų 
veikimui Vokietijoje, pirmiau 
neišklausius talkininkų pata- 
riui".

Nepagirtįijas prancūzų darbas

Ta Angį jos nota Prancūzi
jai reiškia, knd talkininkai y- 
ra priešingi prancūzams, už- 
ėmusiems didesnius Vokieti
jos plotu*. Reiškia, kad tal
kininkai prancūzų darbų nn- 
peikia ir perspėja, kad ateityj

VALSTIJOS TEISMAS AT 
METĖ GATVEKARIŲ 

KLAUSIMA.4

MIESTAS DABAR KREIP- 
SIS AUGfiOIAUSIAN 
ŠALIES TEISMAN.

Svarbu patirti kontraktų 
reikšmę.

LITHUANIAN DAILY FR1END
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nebūtų taip pasielgiama. Nes 
tas gali išeiti nesveikatos pa 
eini Prancūzijai.

Bet jei prancūzai to pers- 
.pėjimo niųmklausytų ir sava
rankiai tolesniai veiktų, tuo
met Anglija, pazkui Amerika 
ir. turbut, Italija pasitrauktų 
iš bendrojo veikimo su pran
cūzam taikos •aparties klausi

tai-

vv-

me.
Anglija nori, kad Vokietija 

pildytų tarkos .sąlygas. Bet 
tnippat nori, knd sutartis bu
tų įgyvendinta liendromig 
k įninku jėgomis.

Prancūzai nustebinti.

Anglijos nota prancūzų
rial»syilx; lahni nustebino. 
Premjeras Mfllerand tikėjosi 
nuo anglų neprielankaus žo- 

hlžio. Bet nesitikėjo grūmojimų 
nuo Prancūzijos.
" ‘J’ritUeiixtj'mimsfėrių kaRne- 
tas tad vakar, gavus anglų 

' notų, turėjo laimi trakSmingų 
I susirinkimų.

Fu susirinkimo pranešta, 
! knd premjeras Millerand at
sakys Anglijai. Praneš Ang
lijai, kad pranruzai sutinka 
su lx«ndruoju talkininkų vei
kimu. kad prancūzai nepagei
dauju .miiručių talkininkų tar- 

i po. Bet podraug požyuiėių kad 
praaciizai stovi, idant taikos 
sutartis butų pildoma ligi j»a- 
skutinės raidės.

Komisija veikė savarankiai.
j

Pfrniai gatvekarių kompa- 
Į nijni reikalaujant ta komisija 
; panaikino 5 centų mokestį už 
; važinėjimų gatvekariais ir pa- 
j darė 7 centus. Paskui su maži • 
no ligi 6 ėentų. Taip pasielgė 
ir viršutinių geležinkelių klau- 
šhne.

•VUl rago s piieslas juu ilgas 
laikos turi daug vargo au gat- 
vvkarių kuinpnuija. Kampnni 
ja tąi miestu yra pa dari u-i į 
kj/ntrnkią. Koniruktns turi

/vėtyti liki 1927 motų. Pagal 
kontrakto, kompanija už važi- į

f

Miestas pakėlė kovų prieš 
kompanijų ui laužymų kon
trakto. Nesenai vyriausius val
stijos teismas prijmžino, kad 
Statų Public Utilities komisi
ja guli sulaužyti kontraktus. 
Jai pripažinta ta teisė. Brt ko
misija tą gali padaryti tik mi 
tinkant gobiem pusėm, lik iš- 
ktau.«inėju£ abi puri.

Tuo tarpu komsija, padidin
dama mokestį už važinėjimųnėjimų gatveknriab nuo Žino-,

hių negali imti daugiau kaip ■ gal vakariais, buvo išklausinė-
5 centus miesto ribose. Yra ko- 
lėta- ir kitokių svarbių sąly
gų.

Binndio kompanija tų. įr kitų 
sąlygų ' ūmi nepildo. Nepildy
ti jai to duoda teisių taip va
dinamoji Statė Public Utilitiea 
komisija. Pagal teismo nu
sprendimo ta komisija turi tei- 

v jMUMiikinti kontraktus mie
stų <u kompanijomis, jei kom 
panijome išeina koks nuosto
lis arba naištekliiis tarnaujant

jusi tik vienos kompanijos. 
Miesto reikalo* ignoravo.

Teismas atmetė reikalavimų.

Tad miestas mėgino tą klau
stam atnaujinti valstijos teis
me. Bet šis teismas dabar ga
lutinai atmetė miesto rmka'ji- 
viinų.

I'arirodo, kad miestas nega
lį daryti jokių legalių sutari
mų su jokiomis kompanijomis. 
Sutarimai neturi vertės. Bile

KONGRESAS BALSUOJA 
UŽ TAIKĄ

Washington. bal. 10.
mesnysis kongrese butas va
kar priėmė karėft pabaigos re- 
zoliuci.ift. Už rezoliuciją hal- 

i ‘'J? vtrLJ!
iuo.

Sulig rezoliucijos, kares 
padėtis su Vokietija turi Imt 
pnnnikrnta, nežiūrint to. kad 
Suv. Valstijos nėra ratilikn- 
vusios taikos sutarties įr ne- 
pripažinusias tautų sąjungos.

Ta rezoliucija šiandie bus 
induota senatui. Yra žinoma, 
kad senatas be trukdymų im
sis prie svarstymo.

Rezoliucijos klausimas i>ciw 
dvi dieni kongre-o bute buvo 
karštai svarstomas. Republi- 
konai atstovai karčiais žo
džiais kaltino prezidentų už 
trukdymų ratifikavimo taiko.* 
s u tarties.

JERUZALĖJE 10 ŽMONIŲ 
UŽMUŠTA IR 183 

SUŽEISTA.
’ LA- 

' --------------------

Buvusivs pakilusios riaušės 
miesto gatvėse.

Londonas. Imi. 1(1. — Tik 
dabar gauto kiek dutigrliau 
Simų, ka»^ĮeiUZuh‘JC d» 
balandžio 4 ir 6 dieną.

Balandžio. 4 dienų Jeruza
lės giitv«W'^usikovė, sakomu 
depešoje, žydai nmsuhnanai 
ir arabai. Buvo pakilusios bai
siausios riauš*'”-. Pridėjo riau
šininkus malšinti.

Balandžio (i dieną-išrvto su
mišimus pakėlė arabai, kurie 
miestan nerijo ineiti i>er 
Damasko tartus. Ir juos pri
siėjo mnlšinti.

Paskiau riaušių metu sirde- 
ginta keletas namų.

Tų augačiau paminėtų 
šių ir anmigjnų metu W 
nių žuvo ir 18-1 sužeista.

riau- 
žmo-

H0WAT UŽDARYTAS 
KALĖJIMAN.

Anglekasių viršaitis neatmai
no savo pozicijos.

Pittsburgh, Kas., iftll. 10.— 

Apskričio teisėjas Curran nu
baudė kalėjimu Kansaa ungle- 
kasių unijos prezidentą Aks 
zander Hu«at.(kure atejsakė 
stoti naujai įsteigtam valsti
jos industrijinin teisinau ir te
nai liudyti anglekasią reikale.

Už tokį pat nepaklusnumų 
au Hovntu kalėjimu nubausto' 
dar ir anglekaaių unijos vice
prezidentas Dnrchy, sekreto
rių#-! žd i n inkus Harvey ir au
ditorių* Foster.

Kalėjiman uždaryti neupri- 
huotnm laikui, kol jie viai ii* 
reikS norą stoti industri^nin 
teiKinan ir atsakyti į paduotus 
klausimus.

Howat eidamas kalėjiman ■ 
padavė tokį pranešimą:

"Musų pozicija neutiuainy- 
ta. Mes stovime, kaip stovėjo
me. Mes ntsisakonu liudyti 
tom teisme, nes mes jo nepri
pažįstame. Ta įstaiga įsteigto 
pavergti darhin’nkus.”

Keliose kasyklose vakar 
darbininkai nedirlm. kuomet 
llouat buvo pašaukta* apskri
čio teisman.

minėta komisija galt panai
kinti, nesi klausimi miesto.

Vadinasi, miestas pralošė 
visose teismo instancijose su 
trntvekarių kompanija. Pasta
roji triumfuoja, ncreiknlanda- 
mu pildyti kontrakto sąlygų. 
Lygiai komisijai pripažinta 
plačios teisės.

Kreipsis augščiausian teisman.

Dabar miesto advokatas pa 
skelbė, knd l»ns kreipiniuos! 
nugPiflusian šalies teisman. 
Vadinasi, prieš gatvekarių 
kompanijų kova nepabaigta.

turės nuspręsti kontraktų ver
tę akivaizdoje Statės Public 
Ctilitics komisijų. Be to, turės 
nuspręsti, ar tos komisijos ga
li pamainyti kontraktuose pa
dėta* aųiyjjns be lygaus abiejų 
purių išklanrinijitno ir sutiki
mo.

STREIKAS MIESTE FIUME

Triest, hal. 10. — Mieste 
Fiume, kur vadovauja italų 
lakūnas d’Annunzio, darbinin
kai pakjlė generalj streikų. 
Miestas neturi vandens ir 
Šviesos.

Darbininkai reikalauja mai
stų sugrųžinti normalėn pa- 
dėtin ir daugiau* papiginti. 
Pagalimu palengvinti pinigų 
apyvartą. x

ITALIJA TAIKOSI SU 
GOSLAVIJA.

JU

Geneva, Imi.'10. — Italijos 
ir JugoAavijoa bendra komi
sija jau padariusi sutikmę 
Adrialikoh pakraščių klausi
me. Sakoma. Jugoslavija su
tikusi pavesti miestų Fiume 
Italijo- priežiūrai. Jugosluvi
jai už tai atlyginama kai ku
riais Albanijos pakraščiai.-.

PRANCŪZAI UŽPULOINĖ 
JA MUS|I PREZI- ■ 

GENTĮ
GIRDI, JIS KALTAS Ū2 

VOKIEČIU PA8IDRA- 
SINIMUS.

i

Prancūzai bijosi jau ir 
šešėlio.

savo

Kai- 
prr- 
kad 
kh-

j Ruhr 
ruožąnj 

vokiečių

redukto-

Paryžius, bal. 10. — Po
rinušitj ir nerimavimų prieš 
prancūzus Vokietijos mieste 
Frankforte gyventojui paga
linus aprimo, anot apturėtų 
čia žinia

Londonas, bal. 10. — Ang
lijos premjeras Lloyd George 
šiandie iškoliavu j Reino. Ita
lijoje. kur įvyks tąsa taikos 
konferencijos.

-------a.------------------
KAPP ESĄS DANZIGE.

Paryžius, bal. 1(1. — Pas
tarosiom militaristinės revolin* 
cijos Vokietijoje vadas, Dr. 
Kapp, esąs mieste Danzize, 
anot pranešimo iš Vienuos.

Į PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ TRAU 
KINĮ.

I

Kansas City. Mo.. bal. 10.— 
Tarpe šito miesto ir Lesing- 
ton Junction keli plėšikai api
plėšė paštus vagoną Atchi- 
snn, Toj»«kH and Santa Fe 
greitojo traukiniu No. 9. 
Traukinis važiavo iš ('hicagos 

į šitų miestų. Sakoma, plėši
kai traukiniu i nėję ties l^ez- 
ington Junction.

Gdežinkvlits'-ių organizaci
jų viršininkai, kurie kovoju 
prieš nelegulį “svitehmenų” 
ir kitų darbininkų streiką, 
ir kurie pinnon vieton stato 
organizacijų valdybų autori
tetų. skelbia, kad Cltica^ojt* 

'daugelio streikininkų sugryžtu 
darban. Sako, ]tavojua jau 
praėjęs.

Bet kituose miestuose, ypač 
New Vorke. padėtis aršėja. Y- 
ra baimės, ka*l N< w Yorkaa 
veikiai neteks maisto, jei ne
bus surastos kokios nors prie
monės patvarkyti nolegnliai 
streikuojnnėius darbininkus.

Iš IVashingtono pranešama, 
jog semta- nuspren<lęs tuo
jau* pnulėti tardymit- streiko

CHICAGOJ KIEK GĖRĖ- j ant geležinkeliu
LTATT Yi' V'”’.-

j ką kaltina prezidentą, kurs 
ligšiol nepaskyrė geležinkeliu 
reikale tnrybos. kokiu turėjo 
būt įsteigta pasiremiant ne- 
venai prave-tu geležinkelių 
patvarkymo įstatymu.

Ą’hicagnje visokia industri
ja paliepta to streiko. Vis dau
ginu dnrbininkų netenka dar
bu. Miestan neatvežmua nei 
reikalinga kiekylu* maisto ir 
kuro, nei reikalinga dirbtu
vėms medžiaga.

Ik-t kituose miestuose dnr 
aršesnė padėtis.

Dabar laukiama kokia nors
pagelba nuo sennto. Nes pati 
A’yriausvlM' tuo žvilgsniu kol- 
kas nieko neveikia.

Jei vyriausybė galėjo kituo- 
iiict patvarkyti streikuojanrius 
anglėknsius, gali taippnt pai- 
vnrkvti ir streikuojančius 
geležinkelių darbininkus.

•

Airiai Nenori Kompromiso
su Anglais

AP-

I

SAKO. AMERIKA TURI PA
REMTI AIRIJĄ.

Anglai iš Airijos turi būt 
prašalinti

Dublinas. Imi. 10. — Airija 
turi daug viltie.* Amerikoje, 
ty. Suv. Valstijose, kad šiltis 
pesidarbuoa airiams gauti lai
svę ir n»«j>rikliiusmiiylw'.

Tokios nuomonės čia laikosi 
veikiantysis Airijoj, respubli
kos prezidentas Artliur Grif- 
fith.

Ji* tvirtina, kati Airija sū
rėjo mintyj išmėginti taikos • laisvės. Bet negali pa-

r daug kaili a apie kunstitucijo—* 
unlį veikimą. Mes tai prijuiži- 
nom. Išrinkum reprezentantus 
ir .šiandie Movime už np*h 
sprendimą.

"Anglija musų reprezentan
tam* atsako kalėjimu, šiandie 
mes esam karėje.”

Tnri įsimaišyti Amerika.

Toliau* GrifCitli .-ako: 
"Amerika turi įsimaišyti. 

Kuomet Anglija buvo įveikiu-,/" 
. ma ir turėjo griūti, tuojau?} 
I puolėsi prezidentas \Vil«onaa 
j ir ją išgelbėjo, piiskellHliuiMS 
(mn tikrtL* principus. Anglija, 
Imdama nelaimėje, pasižadėjo 
tuo.* principu* pildyti. B«*t 
šiandie atsisako tą daryti.

"Amerika turi priversti An
gliją. knd tie prezidento 'Vil
kino principai butų pildomi, 
sulig kurių turėtų Imt paliuo- 
suoiii Airija.

“Viso pasaulio žmonės jmi- 
nems Ameriką tų principų 
klausime.**

ANGLIJOS KARALIUS 
LANKYS ISPANIJA.

— ■ (

Madridas, luti. 10. — rtn 
kalbama, kad trumpoj ateityj 
Ispaniją uplnnkys Anglijos 
karalių* su karaliene. Tam 
tikslui čia pataisomi Magda-1 
Iena nūnai.

Rymas, bal. 10. — Italijos ' 
vyriausybė oficijaliai pripaŽi- ■ 
no nopriklausoinylM* Albanijai..

Į - ■ - ■ —l I ■ I. ».l —“ - ~ ' I
ineidami Ruhr apskritin. tu-

sutarties stiprumų. Jei tasai ■ 
jų žygis jiem* hutų pavykęs ( 
be jokiu prioštariflvimo, l?e į 
prancūzų okupacijos pntplė-1 
timo. vokiečiai butų pasidrą
sinę ir kitas sutarties sąlyga- 
butų truškinę kitą po kitos, i

Tad jie jrndare pradžią ir* 
pamatė tuojau* smarkų pasi
priešinimų iš prancūzų pusės. 
Ir gal tas juos sulaikys nno; 
tolimesnio peržengimo taikos į 
auturtii-s.

Prancūzai stovi už sutartį.

Ainndir nei viena tnlkinin- 
ky viešpatija neatkreipia per
daug demos į taikos sutartį su 
Vokietija, suko prancūzai.

Tuo Inbjaii- to nedaro Snv. 
Valerijos, kurių prezidentas, 
|xsak Mntino redaktoriaus 
jnu dauginu nnparemiąM 
Pmuriizijos reikalų ir at.MŠa- 
linęs nuo Kun»ja»s.

Tik vieniem* prancūzams, 
raku, rupi, idant taikos su
tartis vokiečių butų pihlomn. 
N*> joj vokusiai to išvengtų, 
vargas botų paeini Prancūzi
jai.

Taigi, sulig prancūzų, to- 
leotiai negalima toleruoti vo
kiečių išzisukinėjimų. Sutar
ti ės sąlygas jie turi pildyti.

sakyti, kuomet loji laimėdu- 
rė* įvykti. Bet laikas nesvar
bu. Svarbu tik patsai faktas, 

' kad Airija bus laisva.

Griffith sako, jog su Angli
ja nebus daivnm jokių kom
promisų. Nieko kita airiai ne- 
ivikaiaujn, kaip tik pilnos nc- 
priklousomylM's nuo Anglijos.

Turi eiti šalin anglai.

Jei Angliju turi noro mi mu-į 
mis, airiais, tarties, arba už
vesti tarj’bas, piratas daiktas, 
sako veikiantysis prezidentas, 
visi anglui tnri ^įnešdinti iš 
Airijos. Kuomet jie tą pada
rys. tuomet me* su Anglija 
galėalme pasikalbėti.

Snvyvaldo< bilius, koks šian
die aptariamas Anglijus parla
mente. yra tuščias darbas, sa
ko GrifTith. Net- ką tas hiliu« 
reiškiat

Tau klausimnn jis atsako: 
•‘Bijitts čia palaiky* anglus 

[toiicmcmus, tazsatorius ir paš 
tos t urna r. tojus. Tai visa bus 
Anglijos kontrolėje.

"Bilins uždraus airiams vy- 
«tyti savo prekybą. Dublino 
pilis vnldys Airiją, gi parln- 
mentus bus tik įranki* tam 
valdymui.

‘•Musų pozicija aiški. Jie

I

iį

SENATAS ATMETĖ MI 
LITARINIO LAVINI* 

MO SUMANYMU
Washington, hal. 10. — 46 

Imlsnis prieš 9 senatas atmetė 
vi satino priverstinojo militn- 
rinio jaunimo lavinimo suma
nymą. Sumanymui paripriešin
ta. kni|ki nedomokratiniui. ne. 
autinkanėiui sa šalies laisvės 
rlvacin

Paryžius, Lai. 9. — 
kurie prancūzių kaltina 
ridentą Wilsonų už tni, 
Vokiotijos vyriausybės 
riuotnenė pasiųsta 
apskriti (ncntrulin 
malšinti *ukilusin* 
bolševikus.

Laikraščiu Matin
rin« Stophon fauiuinne prano 
&• “United l*rwa’aiv, jog 
prczidonto \Vilsono nota, 
prielanki n u,įan U vokiečiam* 
išeiti Ruhr upskritin, imira
gino vokiečio* atlikti tą žygį 
ir peržengti taikos sutartį. 
«tv» pasiusi i nrainuin ruoiau 
kariuomenę, nors tenai Iiejts 
notų baisiausioji revoliucija 
ir sektų didžiausias kraujo 
praliejimas, uždrausta taikos 
ęufarHtyn.

Tai buvus tik pradžia.
b

Sulig praiMUKų, vokiečiai
: Duianunu neturi imr

į kokį padaryta kontraktų, pa- j

ORAS
BALANDŽIO 10. 1920.

Chicago. — Aiindie gružus 
oras; raku re ir rytoj lenkia
mas lietas; rytoj kiek šile
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1TXMJIUL\W> KJUSa: 
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SVV. VAL6T.
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Prenumerata mokosi likalno Lai
kas skalioj nuo uisiroiymo Ulono 
n<* nuo Nauju Metų. Norint permal
tu tl a4rr«4 visada teikia priduri! Ir 
sausa adresas. Pinigai rvrlnoola alŲ- 
eti Mperkant kraaojo ar <xprese "Mo. 
ney Order" arba Įdedant pinigus J 
registruot n Išliką.
“Draugas“ Publishing Co. 

1800 W. 46th St Chicago, IU.
Telefonu.' McKtalry UI 14

Amerikanizacija 
Chicagoje.

Atvažiuodami į Ameriką ne 
visi mintijome, kud ta šalis 
norės, idunt mes sumnerikė* 
lume. Atvažiavę ir patyrę, knd 
ji to nori, kai-kurie gana smai 
kiai supyksta. Pikturnas daž
niausiai gimdo nesusipratimus 
ir neapykantą. Iš to nei kiek 
nepasidaro lengviau gyventi.

• Husai norėdavo, kad mes 
Ijki jų valdžia būdami suru

sėtame. Išgirdę, kad Ameri
ka nori musų sumnerikėjimo, 
mes veikiai ir vienų ir kitų 
palaikome lygiu ištautinimu. 

į Tuomtarpu Chicagos Pirkly* 
bo* .Suvienijimo Amerikonin- 

r loji! komitetas visai nereikli-1 
( laujr.. kad mes ištaisėt ūme. 

Jisai rašo: “An Ameriean is 
one ubo n-veres uu n flag, lo- 

z Vėl our rountrv, iMid clierishes 
our ideais and institution<“. 

I(Ziur. Americanizalion in Chi
cago p. 36). Tat reiškia: “A- 
merikietis yru kiekvienas, ku
ria gerbiu mų* vėliavų, myli 
mus žemę ir brangina mus 
idealus l>ei įstaigas.“

Mes, atvažiavusieji į Anie- 
rikų arba gimusieji čionai lie
tuviai, galime ir turime gerb
ti tos šalies vėliavų, mylėti 

ta žemę, branginti jus idea
lus ir įstaigas. Jeigu mes to 
nedaryt ūme, mes taptume lyg 

, painiu.- įsmeigta* j Amerikos 
kūnų. Nieks ilgai pašino nepa
kenčia. Nei Amerika ilgui mus 
nepakęstų.

Bet Amerikoje yru ir kito- 
t kių Aiiivrikintujų. Štai nese

nai la|x» iNiduotua sumany
mo* prie 132 posmo Amerikos 
Bausmių įstatuose pridėti imu 

I jų 1573 paragrafų draudžiau- 
< tį 'spausdinti laikraščius, iš- 1 skiriant išeinančius anglų kal

boje arba gu pilnais angliškais 
vertimais. Tokiu jau suinany- 
nuis buvo paduoto* 19)9 me
tais, bet žlugo. Tarp kitų prieš 
jį pakilo Ne\v Yorko teismų 
advokatų sąjunga “Tite A*- 
šueintiun <»f t be Bar of tiie 

į City of New Tork.
Cliiragos Amerikiniiuo Ko- 

initata“ vizai nepagiriu asme
nų norinčių drausti Ameriko- 

L je u**Hngliškus luikrnščius. Jis 
k tušo, kad Chicagoje 1919 iiip- 
Į iafa ėjo 276 neaugi iš k i |&ik- 

, rašėiai. Jų patrijuliškumas 
-pasirodė sukeliant viešpatijos 
paskolų- -(•” tieangliškų Įeik- 

v——. u . -u-jj-t-- ■* *waa»M art uinjVUlT

Il'i pairi jotais tos paskolos lai
ku. Komitetas sako, knd esą 

r abejotum ar angliškoje spau
doje buvo tokta augsi iv patri- 

į, jolišknuui nuošimtis.
Sp Toliuu Komitetas pridedn: 

“Mums reikia tailcražtijos lai-

k raišių neangliškoac kalbose 
ir rnaa turėtume jaia naudotis 
nuolatai bei pozityviai dirbda
mi savo ainerikihimo darbą.” 
(P. 2C).

Su protingais žmonėmis ma
lonu ir dirbti. Bet mes negalė
tume eiti išvien su tais, ku
rie reikahiutų iš mus atsiža
dėti padorumo. Jeigu kas rei
kalautų iš manęs, kad panie
kinčiau savo tėvo-motinos 
kalbų D ta &dį, kuri maino 
protėvių kraujai*! bei ašaro
mis laistyta, ir jei aš išpildy
čiau tokį reikalavimų, a§ ne- 
liebučiau padorus žmogus. A- 
merikai nuudingiau yra turėti 
ant savo žemės daugiau pado
rių žmonių negu atsižadėjėlių 
to kas augšta ir gera.

Mylėdami Ameriką mes ga
lime mvlėti ir Lietuva. Mvlė- 
auiiii Lietuvę mes galime my
lėti ir Ameriką.’Tn yra lais
vės dvasia. Tų reiškia Laisvės 
Stovyje New Yorko uoste. Ka
da ji taps numesta j šukių 
skiedrynų, tada Amerikos ne
išgelbės lietuviškų laikraščių 
uždraudimas. Aviu Dievui, 
kiul Amerikos visuomenė yra 
vištai netokia, kaip vienas ar 
kita.** kongreso narys.
Amerikįnitno Komitetas Chi

cagoje taipgi griežtai skiriasi 
nuo jMilitikų norinčių pragar
sėti nesveikais ir neprotingais 
sumanymais.

Tas komitetą.-, labai protin 
gai rūpinosi radikalų oriui 
raudonųjų plitimu. Komiteto 
raportas labai |jrotingni pažy
mi rndiknliškumu priežastis.

.Mes norėtume prie to pridėti
dar dvi gana stambi. I*inninu-
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Bažnyčios ir Viešpatįjos Atidali 
nimas Japonijoje.

Japonijoje yra sava religi
ja vadinamu 8into. Tos reli
gijos d vagiški ju nenešioja rū
bų atakirianėių juos nuo Šiaip 
žmonių, tiktai rytmetinio ir 
vakarinio aukojimo laiku jie 
apsivelka tam tikrais seno
viškais rubaū*. Jų aukot* yra 
ryžiai, žuvis vuisiai. uaržo- 
vt*# D musu. Prie aukų yra 
ir maldų. To# religijom doru 
išreiškiama sakiniu: “Daryk 
kų nori, tik pildyk Miko (Ly. 
Imperatoriaus) įsakymus.’’ 
Japonijoje yra apie 150.000 
Šinto religijos koplytėlių i: 
npie 15,000 asmenų dvasiški- 
jo*.

StnHg 'x> Ffrnipmio .Tapeni 
jos Konstitucijos apgarsintos 
1889 m. Japonijoje yra tikė
jimų laisvė. Japonijos mo 
kyklos skaitosi atidalintos nuo 
jos tikėjimo.

Tečiaus 1890 m. tapo ap
garsintas Imperatoriaus res
kriptas apie Dorofy Auklėji
mų. Kiekvienas mokintoja* 
turi keletu kartų kn# metai 
kiekvienoje mokykloje pers
kaityti tą reskriptų. Visi du
ros rauk vedliai yra ne kas 
daugiau tik platesnis to edikto 
aiškininuui, o pats ediktas y* 
ra šinto lwi Konfucijaus reli 
gijinių taisyklių sutrauka. 
Kiekvienas mokintojas viso
se tautai niiiiėtots* die
nose turi mokykloje

pirmutini* imperatarai* Dina
mų, gimęs iŠ dievų, užstojo 
tiešpatauti (itt> metai* prieš 
K ristų.

Niekam Japonijoj* nevalia 
ai m* joti nei apie tuos diavut, 
nei apie imperatorių, arba mi- 
kndų, gimimų iš dievų, nei <- 
pie dabartinių imperatorių 
dieviškąjį autoritetų. Krikš
čionims ir niekam kitam ne
valia viešai tvirtintų kad tos 
pusakos apie brangi, apie A- 
mnterasų, apie mikady dievy
bę yra pramanytos. Jokia kny
ga Japonijoje Begali būti at- 
H]wiusta užginanti šitų tvir
tinimų tikrybę

T? Ronat :mn<To pav|z<uTo 

matome, kad Japonijoje yra 
parašyta, buk mokykla yra a- 
tidalinta nuo tikėjimo, tečiaus 
tenai mokykla yra kuudidžiau- 
sia to tikėjimo platintoja.

Dabar kyla klausimas ko
kio mokyklos uUdaliuimo nuo 
Bažnyčios nori Lietuvai tie 
žmohės, kurie apie tai kalba 
ar rašo. Ar jie nori taip ati
dalinti kaip Japonijoje, ur taip 
kaip Prancūzijoje, ar žada iš
rasti kitokį! Protingas, žmo
gus niekada negali pritarti 
sumanymui, išreikštam ne
aiškiais žodžiais.

Prancūzijoje Bažnyčios nuo 
Viešpatijos atidabmmu vadi
na.-i užkrovimas naujo mokes
čio ant žmonių.. sukrovimas

prie vaikų atlikinėt tas
ls t

:<fX) milijonų viwo turto į pri
pačias ajieigHs, kurias Minto vatinius nelabų asmenų kiše

riai, kad auklėjime yra atskir
ta doru nuo apšvietos. Senai
civilizuotų tautų Šeimyna at
pildo lo mokyklos trukumo 
dalį. Slavų ir lietuvių tautose 
ypač šeimynai persikėlus iš 

'liauno j miestų, šeimyna nemo
ka ir negali atpildyti to tru
kumo; deltų plinta radikalai.

Antra, inužesnė, to plitimo 
priežastis yra ateivių jausmų 
paniekinimas. Tuomi labiau
siai nusiskundžia lietuviai. Tų 
labiuimsiai sunaudoja radika
lai agitatoriai. Amerikinima- 
dešimt syk geriau sektųsi, jei 
savo ji«*gų dalį pakreiptų ko
vui prieš paprotį paniekinti 
tuos, kurių įpročiui kiloki, 
kurie ir kalbos nemokn.

Brangenybės Klau 
simas.

Anų dienų depešojr iš Wn- 
shingtonu buvo pasakyta:

Vienas tenatorius nuėjo 
krautuvei! nusipirkti ėevery- 
kų. Krautuvininkas už porų 
ėcverykų pureikalavo $2t». Se
natorius nusprendė duoti pa- 

vj--• mmmu ncuiuvfsiim xi%u w%v- 
rykus. Parėjęs numo parašė 
laiškų ėeverykų Udirbėjui ir 
pnklaubė, kiek jis imti nuo 
krautuvininko už tuos f-eve- 
rykus, už kuriuos krauluvi- 
uiukus reikalauju $20. Ddir- 
bėjas pranešė.* kmt krniituvi- 
iiinkiL- jam moku $S.

Senatorius McNarv iš Ore
gono A’alstijos gavo laiškų 
nuo Viktoro Murduck, iš fe- 
dcrnlės prekybos k<Hni«ijos. 
Laiške nurodyta faktų, kad 
keikūne čeverykų krautuvi
ninkai už ėevon’kų porą pa
lam JUO nuoš. yielno.

Dabar senatas pradės tyri- 
nėjhnns ėevrrykų kainos klau
sime.

Tiek buvo pasakytu de|M»- 
šoje. *

Deiškia. reverykų krautu
vininkai yra baisų* šunpeln:ai 
Bet j!c noblogt-sni nt 
kitus visokios rųkic* krautu
vininkus negi už .eukrau* iš- 

y '

religija skiria t>avu dvasiški- uius. Japonijoje mokyklas
jai.

Zsli* Ninto reiškia dievų
kelių. Jis mokina buk dievų
pirmininkė esant Alna!erosu, 
gimusi iš kairiosios akies 
Iziingi’o, kuris sutvėrė Japo
niją. AmateraMi yra pirmutinė 
Mikailų, t. y. Japonijos im- 
pvnitorių motina. Mikadai Ik* 
imliovos viešjMitiiv.ę nuo pa
saulio pradžių* iki dabar. J it 
esą dievai ant žemės. Pirmu
tinei: šešios dievų giminės 
buvusios danguj**, paskui bu
vo šešios dievų geni kartės 
nnt ž<*mė*. Šeštoji žemiška 
dievų gentkurtė sudarė Jajm- 
nijos imperijų arba Džiinmu. 
Paskui jau ėjusios gentknrtės, 
viena jto kitai 1m> |M*rtraitkos. 
Tat visa surašyta 712 m. J*u 
Kristau# į knygų “Kojoki,” 
t. y. Senų Dalykų Atmintys. 
Nuo 720 m. prasideda veika
las Niliungi, t. y. Japonijo* 
Metraštis. Sutrumpintos tų
dviejų raštų ištraukos yra pa
dėtu# Ja pini jo* išturi jus pru 
ilžiuje ir kiek vienas mokinys 
turi tų viskų ištuokti. Vi- 
-iipse aiškiai pažymima im- 

***}•• art •»'•
Mikailų iiivvylM*.

Paties Mikailų įsakymas jo 
gruodžio 1872 iu. galutinai 
nustatė Ja|M>nijos istorijos 
nuotikiij metus ir tvirtina, kati
, ■■■■■■■-■■ ■ ■ ■

dirlH'jits ir pačius grosernin- 
kus.

tiražus senato |uisik(*tinima- 
jjudaryti tyTinėjiiims eeverykii 
kainos klausime. Bet kas kita 
yra i«*rikc tinimu s ir ko*, kitu 
jo išpildymas.

Atsiminkime šauksmų prieš 
rukntus šun|M*lnius. Vy
riausybės ntatovni žadėjo tuos 
šunpelntus kuone apkalti. 
Daugelis jų Įmtrauktn teis- 
nan.

Bot jiems nei plaukas nuo 
galvos nenukrito. Gi onkra* 
kuone ilvigubai pabrango.

žnioių*? kallm. kad neužil
go cukrau* svarui reiksLj mo
kėti Ni centų nr daugian. Ital*-! 
mas daiktas.

I

I

I

nuo religijos atidalinrmu va
dinasi stabmeldiškų m*sami>-
nių priversUna* platyrimas
viešpatijos mokyklose.

Kad budeliai kalė V. Jėzui 
vinis į rankas ir kojas, tai Jis 
tarė: “Tėvo, .repaskaityk
jiems į nuodėmę: jie nežino kų 
darų.“ Amerikoje netrūksta 
inisvamanėlių dirbančių ly
gios vėrtės darbų ir pateisi
namų tik tuomi, kad nesižino 
ką daro. *

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.

Marija Dievo Motina

Klausimas. Driko mes kai 
bedami poterius sakome “Ma 
rija Dievo Motina.“ Jng Ma
rija pagimdė ne Dievų. o Uo
kų Kristą. Žinant, kad Dievas 
yra Am* pradžios ir be pabai
gos, man Inhai atbulai išrodo 
tas Marijos vadinimas Dievo 
molina. Ar negeriau butų sa
kyti “Šventa Marija Jėzaus 
motina“. Kode! ne taip kalba
mu f

Kai, A. Kiela.

Atsakymai, žmogus turi 
galvų ir turi koja>r. Yra di
deli* skirtumu*. laq> galva* ir 
tarp kojų. Bot abejų, t. y. ir 
galvos ir kojų ir visų kitų žiuo 
gau* dalių yra vienas bendras 
iumuo. Nor» žmogus nudėvi 
kurpių ant burnos, bet jis 
burna sako “Mono kurpi*.’' 
Taip yra dėlto, kad kalba y- 
ra netiek burnos kicji asmens, 
ir kurpės neliek kojams, kiek 
asmenini priklnuso. Asmuo v- 
ra •pati svtiriunttsla buitis 
žmoguje. 4*-

Jėzus Kristus turėjo pilnų 
žmogišką prigimti an kunn *n 
dūšia. Jis turėjo taip-gi ir 
Dievo prigimtį *u aiužinyta* ir 
viMigalybt*. Bet abiejų Kris
tau* prigimčių hjjvo tik vic 
nas asmuo ir n*niuo būvu 
Dievo Asmuo, no žmogau.*.’

Marija buvo pagimdžiusi 
žzutrgiškų Ji-zAlM’ jHigūatį.

Užeikite ir į Alano Kampelį.
—
|sa tai yra labai pinku. Jis 
niautu nepaprastu UZ UH
veikėju, pasišventusiu visuo
menė* labui. Gi jei kunigas nu- 
' tižiuoju kur nors prakalbų sa
kyti. tai Grigaitis už tai visus 
kunigus bjauriojo įvairiausiais 
vardais, jierspausdinėja savo 
laikraštyje kaaiin kokio berno 
bjauriausius eiles ant kunigų. ( 
Ar tai ne “.smalavirio ntoksla- 
vyno“ darbas ir logika.

2. Nor* Grigaitis |*aprastai 
nuolatos yra apjakintas sorija- 

, itališku fanatizmu, bet knrtais 
turi “lucida intervalla,’’ i. y. 
šviesius tarpus, laida jo protas 

■ ima sveikai gaidri. Taip su 
juo atsitiko nesenai.

Laisvamaniškoji •‘Lietuva.” 
.ubu.4* |>*uiu pĄUUejy
davinėti patanmiu,daryti viso 
kins rezoliucijas, tarp kurių 
pasitaiko kuone beprotiškų. 
Tarp jų buvo viena, kad nepri- 
gulmingoje Lietuvoje Imtų už
ginta Įstatymų keliu kunigams 
užimti kokių nors valdiškų vie
tų. Grigaitis prieš tokių rezo
liucijų užprotestavo. Esu, ji 
visiškai yra neteisinga. Čia la 
bai protingai prasitarė. Bet 
greitai tas šviesus tarpas jo 
protavime užsibaigė. Jis vėl 
pradėjo rašyti visai priešingai 
tam savo protestui. Jis išjuo 
kia ir pravardžiuoja tuos kuni
gus, kurie valdiškose ir novai- 
diškose vietose pasekmingai ir 
mtidingni visuomenės Inbui 
darbuojasi.

Pareitų kartų beaikaibėda- 
mus ‘Mųm> UmupUyj* up-v 
“Naujieuų“ redaktoriau* Gri 
gaičio “didįjį“ įuokalą, primi
niau knygelę “Marksų II,“ku 
rioje prirodyta aiškiai Grigai 
čio nemokšyatė. Aš suabejojau, 
ųr jis galėjo į trumpų laikų pa 
riekti tokį augštų muksią, su 
kokiu ji* taip dabar savo liūk 
tuštyje stengiasi paairodyti. 
Dabar aš atatprašau. Galėjau 
“didį mokslavyri” įžeisti savo 
,ne pamatuota alio jone ir galė
jau kitus suklaidinti. Mat. as 
nebuvau dar sužinojęs, kati 
Grigaitis gavo nuo rytų laisvų 
akademikų “Diitžiojo Snūde- j 

[virio,’’ smalavirių organo re
daktoriau* diplomų. Kas tas , 
į»t t ii.» Ui# ji
Ii žinoti, bet, turbut, ne menkus, 
nes ar gi menku mokslu taip (b 
džiuotųri Grigaitis. Nors aiš
kiai negalima žinoti to mokslo 
(nes kų aš menkutis galiu irkė 
sintis jį gerai suprasti), liet 
daug maž iš paaiškinimų, pa 
darytų prie diplomo, galima 
numanyti, kud “Smalaririo“ 
diplomas suteikiamas už veid
mainystę, suktumų, auveiižioji- 
mų ir kvailinimų nesusipratu
sių žmonių, o laijipat už iškrai
pymų svetimų minčių, tem
piant jas ant savo kur|mlio, 
kuomet to prireikia ir už mai- 
ni likę v imą navų nuomonių. Ibi;* 
ir dauginu dalykų prie to “di
džiojo mokslo,“ kurį atsiekt 
Grigaitis, priguli, bet sunku ir

i

mo u* Derigning Mokykla.
Musus lalama ir mokytas budo jus 
trumpu taiku i*tMk«K* nuo una- 

tf.
Mea turime OiMauMus Ir geriau- 

sius kirpimo, geeigslng ir eiuvlme 
•tiriu#. kur kiekvieaa* genas geras 
prekUkoa Ms*iaoktndaina&

Vituose eiunmo akgriuoM renkuos 
varomos elsklros Jlsga

Krisdama kiekviena alsiu kils ka
lt lito hlkti. diena ir ar vakarais, pa- 
euiurfal ir pnslkslbsu dėl m t TIU

Panara* daramoa sulig mleroa. vi
sokia šunena fr dydMo U bet kurtoj 
mad* knygos
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išskaityti visus.
i. Grigaitis «<«e urnai virio ■

mokslų rodo visur. Štai pa
vyzdiit. Jis pats daužosi po A-
merikns lietuvių kolonijas, var
gsta, rėžia ilgas prakaBm/, kad
net plikė prakaituoja, agituoja 
prieš įdėt n vos valdžių, perša 
kasžin kokių neįprastų ir vi*

Dieviškos j: |»sgimdyti atgr.- 
lėjo. Bot Kristun buvo Dievas 
ir Marija buvo Jam motina. 
Jeigu žmogaus lupos. nenešta 
jaučio* rūbų totaingai kalba 
“Mimo rūbai“, tai ir Kristus 
teisingai kalbėjo apie Mari
jų “Mano motina“, ir žmo
nės teisingai Jam Mikė: “Ta
vo Motinu.“

Jeigu UU motinos ir sunaus 
sautikta yra dviejų asmenų 
santikis, tai teisingai yra sa
koma, kad Marija yra Dievo
motina. Tų žodį tardami mes sėti. Asveras jį stūmė šalin D 
trumpai ištariame dvi tiesi: tarė:
1) kad Kristaus asmuo yra K ristus buk atsakęsAš eisiu 
Dievas, ir 2) kad ^Larija pa
gimdė žmogišką V. Jėzaus 
prigimtį. Tokia sutrumpinta 
kalbu yra užtektinai uiški iš 
numautiems D pilna didelių 
tiesų visiems.

Butų labai neparanku kai-

Kirs “Draugų 99 sulig Gri
gaičio prirodymų “nemokšai“.
redaguoja, bet lokių ji<*suiqo-
nių ir nuolatinių prieštaravimų
*aii ir veidmainiavimų nedaro
Kus skaito “Draugų f • nepriei-
na prie visokių “snuttaviriš* 
kų“ kleiriuų.

V. K

4 a

i 
ja per visų pasaulį. Ar i ne tie
sa, ar reikia tam tikėti T

A-. Kieki.

Atsakymas. Yra daug įvai
rių pasakų apie amžinąjį žydų. 
Lietuvoje dažniausiai šnekama 
šitaip, kad Kristui nešant kry
žių išėjo to reginio pažiūrėti ir 
A s ve nu kurpių taisytojas na
mų savininkas. Jis laikėsi ma
žų savo kūdikį ant rankų. Nu
vargęs Išganytojas nebepakel
damas kryžiaus pririglaudė 
prie Aavero namo sienos pasui-

“Eik sau šalin.“ Taria

S 'M

‘ Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
ŪKTI VU AKIU 6PBOAUfiXAS 

nueagvta* *ta# ūki# t=Id=4 tiS r . S. prttAa Miltu *M*wS4* pm* ttlrm. »vaora- 
i±„S4*SlI21.J5±

ir ui44*aaa>u* karP,# aklu kr^vu* atOTA k«-e*#ktA. onnlagMu •#!*»»• Atrama . ewun*a* Mn .. m>r«4*an* *«• įkasta# klaida*. Aknuai jrtuuM Mato- gav t#h tr *m mataaUanrt meeikMA. Bara#* kits *»v» rv«*lnn« ir vaiku* alnaaftaa tao- Suma raiaad#*! am U tat » vakar* M*- ileoito am i* iki I vai po iriotA

T*lrfaaa* tiro.-r
1553 W. 47th St. D Ashland Av.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

inr.i, jei užsispirtumc Kalboje 
upseiti be aamuim. 'Tada žmo
gus niekad neturėtų teisė# iš-j 
tarti “aš“, nes km> kilu Jn- 
}ios, o ko« kita žmogus. Bę lu
pų neguli ištarti “aš“, o ka
da lujios save pavadina žmo
gum tai perdaug didelėmis J 

staluai.
yL— • ■ - ■» - - « # f

šiandien visi vartojame tų, 
žodį “aš“ ir niekam tat ne-! 

išrodo uUmla tiMtu, kad viso*- 
kia kaiba eina nuo uaiuemi ir. 
prie asmens, o ne nuo prigim- i 
ties ir prie prigimties. Todėl! 

ir Marijn teisfrigni vndinnri'___
Dievo motina, kud Dievas s—~s 
buvo tas a**u!iio, kurio žmogiš- 
kn prigimti Ji navinidė.

I ir įniręs pnsilsėiriu, bet tu etai 
ir nerasi nei mirties nei pasil- 

(Paliaiga ant 3 pusi.).
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PEARL QUEEN 
KŪNŪEHIiNŪS

Suiatouoe gera! prilalkntll akiniai 
bu* palenirrlnltDu dėl 4ua* aklu. 
Kuomet tu kunti nuo galvon *kau- 
d«Jl»o. kuomet rUdte llruaM | kr# 

kow.ul skaitai a> ai u v’ ar la
bu. tai tuomet yra f-nklur. kad 
reikta Junta akiniu. Ma&o 11 mat* 
IMitjrriniaa [induti Junta getauM# 
pauirnavlm* ui prirlmua*. kaina 
u#4 taip tautai net Iki »».«•- ,

JOHN SMETANA J
Akių Specijaltataz 

18018. Ashland Av. Chicago
Ketaminą* utį trik huną* tbkaL

Jčta* lubua itai llaU'o aptlckoa. i 
Kaminu*# 14. 16. 1g. IT ir IS į 

T.-mykn* | tmum pandą.
ValaaSaa. nuo T vai. įtarto Iki » • 
rat vakare. Ta*#«4llaUu Berado- J 
mi» Ir PMnyNoml*.

I

Klausimas. Kol aš buvau 
I artinoje. akai ė ta u knygutę 
apie Amžinų Žydų. Ir žnmuGZį 
kallailavn. kad yra kasam kokis 
nmiiiiu»i> >y«Ua, kuria keliau-

AMŽINASIS ŽYDAS.

• I

AMERIKOS LIETUVIŲ

'MOKYKLA
Mokinama: «a<UOao Tr UoUirtMtan 

kaltu. tritu.r'.Lkoa. kars**4raU«. So 
Į napalmu pirktyix># tai-



(Pabaiga nno 2 pusi.).

KLAUSIMAI ir A7SA

ndienis, Ea1. lū 1920 m.
*

šio.** Asveras knip tik suskubi 
padėti savo kūdikį ant slcnk 
šcio. išėjo ir eina Im* pnliovot 

-iki šiai dienai. Jis negali nu
rimti ant vietos; jis uo.rikcnėia 
savim ir ieško mirties. Jis pina 
į ugnį ir nedega; jis lenda -į 
patį vidurį didžiausių kovų ir 
šūviai jo neima. Taip jis no 
liaus vaikščiojęs iki pasaulio 
pabaigai.

Visa šita pasaka yra pratus 
nvta. Bažnyčia anaiptol nepa
girta tų, kurie tų pasakų plati
na, bet dar peikia juos. Pasa
koje* yra klaida, buk Kristus 
skaudžiai nubaudęs Asverą už JUSTINAS KUDIRKA, 
atstūmimą nnn nnnnj. H ’

• • e- • » - '

nei vienų nciiaudė, bet meldėsi, 
kad Diovas taėpatikaitynj į nuo
dėmę budelių darbų, kad jie vi
nimis kalė Jam rankas ir ko
jas.

Ta pasaka įvairiose tautose 
įvairiai sakoma. Lietuvoje ir 
Vokietijoje ji vienaip sakoma. 
Italijoje jau kitaip. Ten sako
ma, kad amžinuoju žydu tapęs 
Piloto Jciemsargis, kuris spyrė 
V. Jėzų. Italijoje jo vardą va
dina Bottirdio, t. y. žmogus

nęs su keliais lietuviais, sten
gėsi surinkti visus ten esančius 
lietuvius. Su ]iago)lia J. Vnitiv- 
Utleil’ StltvėPė pirmą *‘T(4y 
nųjų Rytu’’ 1 irtnvin Draugi
jų, kurioje nemažai pasidarba
vo muzikos srityje. H,, .us ten 
uobilizacijai, 1916 metais Jus- 
ti.ms nuvyksta j Japoniją, o iš 
ten. per Seattle, W. <h., atvn- 
iiuoja Į Chicngą pas 'Mt’n brolį 
Juozų. Čia jo pirmoji pažintis 
tu Kolumlio žemės laime buvo 
įjrbtuvėje, kurioje išdirbi liont 
nusę motų. Pngnliaus, 1917 įno- 
ais, gauna pakvietimų j Dievo 
Apvaizdos parapijų, Chicago-

DRAUGAS 1 3

veikalas Du Boh. kuri buvo ia 
giedota Rimbai! Hali, ir kitus. J 

1919 metais nustebino Det-|| 
roit, Mieli. Hrhrrt'i* survngtnce 
re koncertuose:-dideliame uite ! 

slo teatre ir naujoje lietuvių y 
bažnyčioje.

LIETUVIAMS
%■■■■■

Į
spyręs Dievų. Anglijoje amži
nąjį žydų vadina John Carta- 
philiiA. Ta pavardė imta iŠ gro- 

įįkn kalbos: Karts, gretiška; 
reiškja daug, philos—mylėto
jas. Iš to, kad fiv. J onas apaš
talas dideliai Jėzų mylėjo j r 
kad ilgai nemirė, žmonės suda 
rė pasakų npie nemirštantį žy
dų. Ispanijoje jį vadina Juun 
Espera-en-Dio«, 1. -y. Jonas 
Dievo viltis. Mat ispanai pasa
koja, kad amžinasis žydas ta
pęs kataliku ir turys vilties 
Dievuje.

Vietomis žmonės suopiu, buk 
amžinasis Žydas ir dabar Kris
taus nekenčia, vietomis’vėl pa- 
Mtkojn, Imk jis jau tapęs krik- 
.^ionini ir V. Jėzų mylįs. Tie 
da> pa®skoja, buk amžinasis 
žydas sįsfųa, bet kaip .tampąs 
šimto metų seniu taip susyk 
grįžtąs j 30 nptų vyro amžį.

Visų įvairybių negalima nei 
sutalpinti į laikraštį.

Per dvyliką šimtų metų 
ki iksėioinjoje nebuvo tos pnsa- 
kos. Tada nei penas raštinin
kas jos neminėjo. I’irtnutinis 
tą pasagą užrašė Rogcr'as 
Wendover’ietis, miręs 1237 m. 
Jis ją itraukė į savo “Istorijų 
Žiedus” (Flores Historiarum), 
bet ne jis jų pramanė. Jis bu
vo, turbut, ją girdėjęs nuo ka
reivių, sugrįžusių iš JeruzolL 
mos. Negalima susekti iš ko tie 
gavo šitą pasakų?
JJuteronų knnigasPautua von 

Eitzen sakėsi pats matęs amži- , 
nąjį žydą Hamburge 1542 m>>- 
*_s_ t-------- i4wi_.waa»w mvimani Z34»—

; mltvani* rtstrrMrdra* rtermras) ! 
uiMMkr uvaaiuų,& j ikuiją 

užbaigti pasaulinę dai
navimo mokyklą.

Jlaininiukas Justinas Kudir
ka, sūnūs ūkininko iš Didvyžių 
kaimo. Griškabūdžio parapijos. 
Suvalkų rėd. ankstyboje jauny- 
stėje, užbaigęs pradinę mokyk
lų, liko namie dirbti lauko dar
bus, nes siekti augštesnio mok
slo progos nesimatė. Iš jaunų 
metų dainininkas Justinas tu
rėjo daugiau palinkimų prie 
mokslo, negu prie ūkės. Ypač 
labai mėgdavo muzikų ir dai
nas.

Dešimtus metus dar eidamas 
jau sugebėjo pasidirbti iš pu
šinės lentos amuikelę, ant ku
rios užtempęs lininių siūlų sty
gas, įvairiu^ akordus išdarinė- 
davd. Siek tiek pribrendus, be
nešant ženidirLiu vargeli, jau
nam Justinui pradeda kilti 
svajonės, kad pasiekti augštes- 
nį muzikos mokslą, kurį jis už 
vis labjausia mylėjo. Pagerė
jus aplinkybėms, 1907 metais, 
palikęs žagrę, važiuoja į Kau
ną pus p. J. Naujulį.mokintis 
vargoniiiinkystės. Čia dasivaro 
iki vargonininko meno ir 1909 
nu gauna vargonininko vietą 
prie lKiisiškos Seminarijos 
luiznyčios, Vilniuje, l’žniokes- 
lis menka, bet liuoao laiku iki 
valini. Kad sunaudoti tąjį lai
ką, Jubti-'ns susiranda privntj 
mokytoją, suris apsiima pri
ruošti jį iki vaistinė.- provizo
riau* laipsnio. Kadangi iš var
gonininkavimo vos tik gyveni
nių gali padaryti, tai mokytojui 
už lekcijas užsimokėti prisiei
na icJikvti uždarbio iš šalies. 
Ant laimės, pasitaiko susipa
žinti su advokatu p. J. Vileišiu 
(dabar generaliu lietuvių at
stovu U’ashuigtvne), kuris su
tinka jį priimti į savo biurų iiž 
raštininką- Matydamas, kad 
dar liuoso laiko iialioka, apsi 
ima dnr ir lietuvių draugijos 
“Rūta” sekretoriaus pareigas 
pildyti. Taip užkinkęs visa* sa
vo spėkas ir energijų žengia 
pirmyn,.. Nor* sunkiose ap
linkybėse, vienok savo tikslą 
atsiekia, 1913 fu. važiuoja į 
Maskvą ir išlaiko kvotimus ke
turių klesų gimnazijos. Po to 
iiuvo palinkęs įstoti į Dvasiškų 
Seminariją, bet, susidarius 
ivairirnis kliūtim., pri.<:’jo įsi-

MM^3
tais išėjo knyga “Kurto Besi-h- 
reibung und Erzehlung von ei- 
nom .Judru init Namon Ahosu- 
erus,” t. y. Trumpas aprašy
mas ir apipasakojinms apie tv- 
dų vardu Ahasvrrų.” Tr. kny
ga Inlmi patiko žnionėms ir la
ba! pniplito »lr vien Vokietija- ’ 
jo, bet ir Olai k'i joje, ir Danijn- ■ įėjėti svajonių. Caro laikais, 

ir gijoje. 1

J*ei kas nori sužinoti visas 
smulkmenas apie tos pasakos 
įvairumus ir praplitiiuų. tas 
gali skaityti Nrubaur’o veikalų 
“Din Sage vom Evigen Ju
dint." Ltūpzig likSG m. arba 
Kapstein’o raštą “Aluuraerus 
in der AVeltpoesią, Berlin 1906

Aitą pasaka parodo, kad 
žmonose ir pramanyti klaidin
gi daiktai stebėtinai plinta. 
Katalikų bažnyčia nemėgsta 
tos pasakos už jos neteisingu- 
uą. Bedieviai jų juuiaudoja ka
talikystei kenkti.

J * Kun. P. Bučyv

ne rusui, nors ir užbaigusiam 
augštesnį UKikslų, sunku kovo 
gnnfi geresnę rnldiifkę tarny- 
rtę, tai ir Justinui, kaijx> lietu
viui, nesimatė ItimhigminėB at
eitie*.

1V14 motais, pne« pat tuuu- 
kursiaut karui, gauna pakvieti
mą ant pelningesnės vargani- 
iiiuku virtus | vtąuitvaiuaų 
prie lenkiškos parapijos. .Sun
ku buvo atsiskirti nno savųjų, 
apleisti gimtąją šalelę, liet ar 
linkybėins verčiant—leidosi į 
“TolyrnnoMras Rytus.*’ Tenai 
vargGitUilnkaudaniąs lankė ir 
komercijos kurtus. Nora len- , 
kam« tarnavo, vienok, snsipaži j 

’ rA-rRiS

a
Profesoriui kilu. Bučiui re- |K 

komcuiluojant ir nekurtoms g 
muzikos sulamapatariant, <iai- J 

niiiinkas Justinas Kudirka ne ■ 
užilgo išvažiuoja j Italiją-už- ! 

baigti )>asaulinę dainavimo ir I 
operos mokyklų, o uibaigos už- 

’ sienyje mokslų gi iš j tėvynę 2 

j<^ užimti vargonininko vietų, darbuotis Lietuvo operoje.

Atkreipiant domesį j trnm- | 
progų lavintis muzikoje ir tais pų dainininko Justino Kudir- j 

t pačiais metai." įstojo į Chica-. ims gyveninio apžvalgų, galima | 
igo Ameriean Konservatorij?'-
▼\-••Puiri ■ pnrainjn, iur.tr otri

Town of Lake Apielinkeje

Vienintelis Bankas ant Town

■
■
I
■
■■■■■
■
■
B

V&rgonininkaudiunas turėjo

tikėliu kad ir šiurna žvgiu jisai C 
loT’l'ImS 

reikalinga apėka ir. energija., tėvynei naudingas, 
kad ją atsakančiai ajklirbtLi Brolis.
Dainininhas Justinas Kudirka, 
turėdamas nepaprastus gabu
mus, trumpu laiku išvysto sa
vo uolų veikimą muzikos srity
je. Išlavina chorų, surengia ei
lę koncertų, kuriuose ir pats 
pasirodo scenoje, kaų>o solis
tas, turįs malonų lyriškų tono 
rų.

Vietinė lietuvių inteligentija 
l>ei muzikos žinovai, nfintere- 
suuti labiausia jo nepaprastu, 
prigimties apdovanotu, balsu 
(tenoru), pataria, viską padėti į 

į šalį, o sunaudoti savo gausų

hr

B 
I.

of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip
pat ir Illinojaus Valstijos. Saugus 
bankas kiekvienam pasidėti savo

DIRBK IR ŽAISK.

Gamta priduoda 
sveikam žmogui, ši< 
apsireiškia ir dariu-

■
B

■
gyvumo 

gyvumas 
ir žaisle. 

.T»igu nori dirbti su pasigerė
jimu ir nori tai reikia huti- 
nni būti sveikam. Geri vidu
riai yra svariiiau-ia. kuomet 
nesijauti gerai tuojaus reikia 
ta prašalinti. Triiier,- Amori- 
can Elisir of Bitter lVine ku
ris yra žinomas kaipo geriau- ® 

tak-ntų vien lavinnnt balsų. Pa- ***• ,nin vn’"tas T’er trikdė- g 
fl 
J

H
■

■

piningus.

DEPOSUORS STATĖ BANK
f

Turtas Siekia $6,000,000.oo

4633-4637 Soulh Ashland Avenue
ima dainavimo lėkei jas pir
miau pas Beethoveno konser
vatorijos mokytojų, p. O. Po
cienę, jmskui pas italų, profe
sorių, Ettare Titta Ruffn.

Po trijų metų lavinimosi, 
duiuininkas J. K. juu pradeda 
viešai dalyvauti scenoje kaipo 
solistas, puikiai išpildąa gan 
sunkius klasiškus veikalus. 
Prielankumo aidas jmskiinda

ciua.
Baigdamas ketvirtų mokslo 

metų, ima dalyvumų didžiuo
siuose Chicagos miesto teat
ruose rengiant garsius veika
lus, kaip antai “Konivvilio 
Varpai** (opera), veikalns Ito- 

Planųuette, kure buvo 
Arvari Groti? Temple teatre, ■ 
“Septyni paalraliniai žodžiai 
nuo Kryžiaus” (oratorija),

šimts metu nuo ncgnmiuliavK 
mo galvos <knudėj nm, nerviš
kumo irt. t. “Triners Aineri- 
can Elizir of Uift«-r AVinc yra 
geriausius vaistu-, ypačiai 
daug gero jmdar»- influenzos
laike.** rašo M r. Siinon Sla- 

: dėk KeM’ton Iovra kovo 17, 
1920. Paklauski savo vaisti- 
Tfinke apie tuos vaistus pnryz-

4 din: Triners Cougli Sedative'te 
yra gerinusias veistas nuo 
šalčio kosulio Trintus Eini-. 
ments pagelbsti nno rnmntiz- 

j mo neuralgijos, lumbago iš- 
1 sisukiniu ir t. t. — JoMph 
Trirn-r Cotnpnny. 1333-43 
So. Ashland Avė- Chicago. III.

M H Al UMO4UTK HAIl/A«M-ri
tkma t 1<- rhklla 1J44.1U.

liiamau. t* krl*w *<ni <ą. tw*>*i pa- 1 
r-up'iiaiat <*ihm laaki* d.irlilnmitu Attata- 
*n»kH« ar ratykit*. įtart A

MalOT tlarb-r ’ otlotr 
>03 Jl. Malta ntr.
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S. D. LACHAWICZ
I>M<rw» umbom* l»H.

l*,-** »t->icu>t>»*4 X*UJ. tn.iailti *j- -4auk«l. » t> J.*r a»4u butai* ulcusAilluli 
2314 W. 23 PL Chicago. EI.

T*l. Can»J 91W.
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Dr.A.BURKE 
(Lietuvis)

418 W. MurLrt Str. 
Fottolllr. Pmn*.

vuomlB llffotnb prtltna 
Nuo 3 Utį 13 Ttal ryto 
Nuo 1 Iki 3 vai. po plotu 
Nuo 3 iki I tankai*

nuo

X

PRANEŠIMA8.
I Dr. M. T. STRIKOL’IS
i UKTFV1NorartolM ir Chiram*
I Bricblaa Park.t»14 M. Unl T«l McKUlay UI onu: ran w. tnb m.<41 Ir r»t.)J VUaaOo*: 14 ryt* Iki 1 p* pietą. *:!• IkiJl.l» .kbar. N«Ubarnu > UU 11 rytai*.Tai. Boairvard >••
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Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgui otreet

CU1CAGU, lUJUloni 
TclcfutMiB Y »rd« 5VS1 

vaizdo*: - I IkJ 11 U ryto. 
* po ploty Iki 3 vok. Nodfcllo 
tnlB nuo B Iki 8 omL rakoro.

----------------------------------------

LAIVAKORTES
Ant Visokių Linijų

I
M
I
I
I
I
1

R
■ 
e 
i
9

; . ............

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja tl metai 

im**** 314* a*. Mortai. N* 
Kertė 13 rn M.. ęhkaso. Iii

KpecuAurnut
Uotortlku. Vertikų, taiptf ebro 

ninku lirų-
OFISO VAUAXJM>H: Nuo » ryv 
Iki 1*. *uo 13 iki 3 po plot nuo • 

iki * valaudai vakaro.
Kodėl lotoio nuo 5 Iki I po pio* 

T»lofoD*a Tardo <33
KKMI
3000
30<H>
4000

*4X>0 Ank»tnv 
tume AuluUnų 

13000 Aulcxtaų

llrnirr 4035. Tik 4 trumpi blokai nuo Hal-lnt! M.
Valandų: nuo * Iki • vakar*. Nedellomla: II llu t po pl*tų.

Rendą Moki Sau ar Kitam?------------- ——. Sj
Pirk namų Marquette Parko Lietuvių Kolonijoje. Aš E

i______ _ o:__ .1 •__ _ t : ____ _

z 3-jV Veiksim) Juokingu Komedija.

Rengia

L Vyčių 14-tą Kuopa

■
■
E■
I _________ ___________________________________
S r

I tūrių keliolika targenu. Siunčiu piningu* Lietuvon, pri- 
J siuntimas užtikrintai^ į Lietuva.

JONAS P. EVALDAS
R?a’ EstuLc Loans anri Iireurauce

2554 We»t 69th Street.
rxujpcci iu7

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojai ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St.

Karnp. 4* Oourt 
ftm. 12S» W. 43 Airsur

"*--*-* - - — --—
Ofl»o Cle»re 43 

BLALI1AMF. I.IKT1 TIAKAI

<*7^ wlR, . ITf į
* ■ •■■■ f iJlj*k im m ir Yi •r i T ■ - . ■ i

. . ■ A I
* yll

: ■_ ____ F# * .JF - h

SIUNČIU PINIGUS
10<i Auk*lnq 
UM) Auksinu 

Auksinu 
Aukalnu 
Aukidny 
AukUnu

*3.00
10.00
30.00
40.00
eo.ou
*0.00
100.00 
1&0.00
300.00

A. M. MACARUS
(ADOMAS M. MAKARAS)

IhitiiM. Ku«4cnrlQ VtaUlIjŲ ValiHAo. R*Jtlnlnk*».
3256 So. WaJIace St. Kampas 33 čios. Chicago.

AMERIKA PIRTYJE
Nedelioj, Balandžio-April 11, 1920

Pradžia lygiai 7 vai. vakare.

Šv. Antano Par. Svet.

Kampas 49th Ct. ir 15-tas Str.

M'mrtAKci veikalo* Amerika Pirtyje paimta* i* nesenų laikų 
juokingo alsitikūno lietuvių sodiečių Suvalkijai. Tą-jj vri- 
knlq reikia pripažinti beturiu intorijiniu veikalu. ne« tai buvo 
pirma* teatrai iškaa Prikala* ir pirmu kart bu*i> statoma* lietu* 
vių arenoje, po atgavimo apaudoa Lietuvoje veikalų ikjnldj* ga- 
btanieji vuidiutojat

Po vaidinimui bu* kokiai.
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IV/niti Rak'le.1 
. _ _ #__________________ ..

PAKLYDĖLIO KELIAS I
.. ....................     k

Keturių aktų sceniškas vaiedelis.

DRKDOlt
PRT3IURĖKIME MU8Ų 

DANTIS.

I’OVKTAIM MKIU«AW. 
VuirrtkO* Iktnlnka- Iki* M. 

įtart. Mk-hi«*n.
*-*ndle paaknltf* *Uafa<Mtt Lalk- 

raki j ■msCiy ‘temimai p*<yraa •»- 
di Ra«ttei matu AJmlBteratorias* J 
tai fiitocu net Jtiolui 'ma lokiu* 
uPCaralnlratM kobn-a muau kolonlaa- 
tortu* anrMn*. Ir lui<* tmonatae. Ta* 
Adinlnlitrataria* jrn man kalkėj** 
kad Tainltt* jam labai anl k*lo Mo
ti Ir aake kad tau ulatabdi* carayll* 
m> MilirnMtua. Je'ro kada butum«t 
Kuuntainu tai maleneal auMot |ia« 
mane •* Ir pirkau i>*r JI tame Ir 
lurly katro, j** Ir mano nuklav* aat 
|l*0.*0 b*t Jta Inartf* P «Ae kad Oi 
Jam biiniaus nStmdiėe uttai manė* 
nr*>vaktuuja. Meldtlu privluat Jum 
lalkraMl (*1 uteraA>aiu. Su ceraU 
relljImaA* Juau fautlrtl*

Jutu- Ateini*
Iki* 10 l'ountafa Mirti. I

f■■ 
I I■ I ■ i I I ■ ■ |z
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IR VĖL IŠKILME'
(Tęsę)

BALTRUS. Tikrai, Povylai, iš gorylų žmonės paeina, tikėk 
mudviem, 1* o vyliu, nes mudu juti visk# žinomo, mudu mo
kyti vyrukai.

POVYLAS. Tui koki-gi jus mokslų baigėte, kokius mokyklas 
lankėto, kad jau taip mokyti esate. Lietuvoje buvot po
prasti artojui, o atvažiavę j Amerikų rašėt „ kad dirbate 
dirbtuvėje, na ir kuip-gi• judu toki mokyti susyk tapote? 
Kaip norit sau knlbėkil '. Im<( nš mntmi, knd judu nei no- 
npsišvietėt . liet dar savo protų ajitemdėt ., kalbat ,, kaip
kuki bepročiai. Dievo nėra, dūšios nėra, žmonės iš gorylų-, 
iiezdžionių paeinu. Tad jeigu žmones paeina iš gorylų, tai 
iškur-gi goryla paeina; iš kur-gi paeina visi gyvūnai. Tad 
sulyg jūsų plepalo išeina, kad goryla yra pasaulio sutver-' 
tojum.

lkAZYb. l’uvylui, mus tau yuuoujsiinu, kad urna vbume muky 
ti. Tu munai. kad mokintu palikti, reikia ten kokias nors 
mokyklas išeiti, visai ne, mat. galima tapti mokintu šviesius 
laikraščius skaitant. Jei tu jų skaitytum, tai vištide, kaip 
ir būt ui ii visas augščinusias mokyklas baigęs.

BALTRUK. Taip tikrai yra, nes puikus, šviesus laikraščiai 
gerinu apšviečia, negu kokia ten mokykla. Jie parodo, kad 
nėra Dievo, nėra tikėjimo, nereikia kunigų klausyti, gali 
snu gyventi laisvai.

KAZYS. (Duoda Povį/lui laikraščius). Ke, .Povylai, skaityk, 
o tuokart persitikrinsi, kad mudviejų yra tiesa.

POVl’LAS. (IšprudžitĮ tunori imti, bet pamislijįo paima). 
Ot, aš galiu skaityti visokius laikraščius, nes jie man nieko 
blogu nepadarys.

BALTRUS. Skaityk, drauge, skaityk, matai, drauge, kų čia 
rašo (rodo į laikraštį) matai čia tikrų tiesų rašo ir tikrai 
priparodo, kad Dievo nėra, tikėjimo nereikia, lštiesų tr 
kam-gi tas tikėjimas yra reikalingas ir kam-gi tų kunigų 
reikia, juos reikia visus iškarti, linžiiyčioso padaryti teat
rus ir visų dvasiška valdžių panaikinti, o tuomet tai, drau
ge, bus laisvė, žmonės bus visi apšviesti.

KAZYS. O tuomet mes užsidėshnc goejjalistiškų valdžių ir 
ant žemės bus tikras rojus, nes visi laisvai gj’vęs, dirbti ne
reikės; mes paėmę valdžių j savo rankas visų tvarkų jter- 
mainysinie, mes padnr.vsime taip, knd net saulė turės mus 
klausyti, ir turės tada tekėti, kadn mes pnnurėsim atsikelti 
iš patalo. Visi žmonės turės Imti lygus, o jeigu katras 
dauginus turėtų, tuomet is jo ntimsime ir tarp savęs pasi- 
Ual>;u'une: ar tai nebus puiku, Povylai f

BALTRUS, lšūepų. bu^#pyj^_n. kud tik nors greičiau saro 
tvarkų galėtume ĮvytunTn

KAZYS. Gana, draugai, kalbėti, kaip mes juisaulj valdysime, 
einame geriau pas jamų Šūsnį pakozvruoti, gal aš dnr ir 
savo penkinę atsiimsiu, pakol įvykinsinm socijalistiškų ro
jų. nes mano gnspndim? neduoda man valgyti.

BALTRUS. Na. tui eikime, o tu, Povylai. čia pasilik, paskai
tyk laikraščius, kol miniu sugrįšime, f/šeimi).

I’OVYLAS. Bereikalo judu draugužiai taip rave vnrginate, 
tokios jųdviejų svajonės nickudos neįvyks. (Alsisrda prie 
stalo ir skaito laikraičian ii skuitydamas antri?fa bi)■ O-gi ( 
kas čia do stebuklai (skaito). Broliai darbininkai susi- 
praskinie, vienykimės, neduokime savęs kunigams už no- 
sies vedžioti; nes kunigai yra žmonių išnaudotojai, kuni- ! 
gai tamsybėje žmones palaiko, jie mums trukdo rujų įvy
kinti; šalin hu visais kunigais, šalin su visais tikėjimais. 
(Povylas pagalvojęs kalba). Matau, kad Amerikoje vis gi 
kitaip negu Lietuvoje. <» gnl mano drungni ir turi tiesų, 1 
taip kalbėdami. Jeigu laikraščiai taip rašo, tai turi būti ir 

. (Pabaiga Bus.)

įSvelkntos Departnineiitah 
‘Suvienytose Vri^tijuse, Mjry- 
šyje su tyrinėjimais mokyklo
se, atrado, knd 49.3 nuoš, turi 
sugedusiiui dantis. 21.1 nue& 
luunetė, turi du. ar daugiau, ir 
lik 16.9 iiautinjaiii dantistų ]>a- 
tariniais.

Virš 14 nuoš. niekad nemaž- 
goja danių su Šepetėliu, 58.2 
nuoš vartoju retkarčinis, tik 
27.4 nuoš. vartoja kasdien.

Sugedę (fanlys mažina raišu
mų. Nešvarus, skylėti, kreivi 
dantys yra <priežastiini, kaip 
širdies, reiiiiuitizino ir kitokių 
kroniškų, neišgydomų ligų.

Vaikai yra nekalti už jųjų 
dantis. Bot tėvai, kurio igno-

1 rnnjn ir nrtrdHn «o»vn vniknm« 
, reikaitngų žinių, kurios sulai- 

11 ko fiziškų tarpimų ir turi dide
lę intukų aut Imsiančių piliečių, 

t'ia gali <iu ilgei pageliu-1 i mo- 
kytojni. ragindami prie švaru
mo, liet atsižvelgiant į tai. kiek 
vaikai laiku praleidžia su mo
kytojais, tad didžiausia atsako 
niviiė priklauso tėvams; čia jau 
tik sutartinai vaikams, tėvams•
ir mokytojams galima sulnukti 
jHigcidaiijtimų vaisių ir tuoiii 
pat Įnikti iš pildysime savo par
eigas link musų vaikų.

Iš 330^179 mokinių, kvostų 
Niov Vnrk’o mieste, 194,207 ar 
bu 58.8 uiiofi. kentėjo nuo su
gedusių dantų. Sugedę dantys 
statu dideliu pavujun sveikatų 
ir sulaiko pirmyužengų musų 
mokyklų.

Nelikęs gromulinvinms, ku
ris yrn pirinUtkunas džiovu? ir 
kitų ligų, tankiai kaltė yra ne
sveikata tų dantų—burnos.

Sveikatos Departamentas 
patariu karštai, kad getas Še
petėlis dantims valyti Imtų iš
skaitomas Kalėdų dovanose 
ki'žnam L irt u v u# wukeliAi;-kai- 
|m> kasdieninis įrankis palaiky
mui sveikatos.

Jeigu šiuoini "Sveikatos De- 
purtamento*’ patarimu naudo
simės, tad musų šalyje bus jm- 
naikintu daug ligų ir išvengta 
Is-rei kalingų išlaidų. Tuomi 
put laiku niiklėsinie sveikus vy
rus ir moteris, nes tik sveikam 
kiine yra sveika dvasia ir tau
tos gerovė.

LIETUVIU ATYDAI.
Nebūk Pnut:: Ttarhimnlrn 

Visa Savo Gyvenimo.
Geriausias bodas palikti sa

vistovių Ir būti savo bosų tai 
1 nn^pW15i!»a? IfiTpalSį. 

viliame išlygn< kiekvienam 
IJetuviai kuris turi $100 ir 
dauginti nusipirkti 40 akrų 
žemes Wisoon-ine„ 
apgyventoji kolonijoj, kur Lie- 

I tunai, turi Bažnyčia. Mokyk
la. draugijas ir savus-žmones.

Prityrę .ūkininkai kurio čio- 
imis gyvena ilgus laikus pa
dės Jumis, nes jie bus jūsų kai
mynai. ;
Nepraleisk Visa Savo Gyveni

mą Surukusiame Fabri
ke ar šapo j.

Atsikraustyk ant ūkės, kur 
tyro oro pakaktinai, kur tavo 
vaikučiams bus linksmiau, ir 
kur gali būti savistovia, už- 
dirbdamas ant senatvės sau 
pailsį.

Atvažiuok j Vilas Pavietą. 
Wiscon5in kur gali nusipirkti 
farma už Žeimį kaina ir ant 
labai priemenių išlygų.

Neat įdėliok ant tolinus, bet 
rašyk šiandiena reikaiaudaiua* 
pilnesnių paaiškinimų i: in
formacijų. Tu> nieko nekenks, 
tiktai arčiau subijmžins su 
musų LipiiivRka Kolonija.

SANBORN & COMPANY 
Savininkai 

Dept. 0. Eagie River. Wisc.

lietuvių

ATSMAUKITE.

Kasžin kas užėjęs j "Drau
go” ofisų. paliko lietsargį 
(umbrella). Prašome atsiimti 
kiun priklnu.so.

Lietuvoj ir Amerikoj Gersi Artistė

Une Babickaite
Rengia Antrų Spektaklį

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

sxe 'MIRGA'

1
1

Pirmas rvkitinHinn* fi.ru metų ir ntidnrymn* M-zmio, faunu pirkėjutiiH lietuviu kolonijoj. 
XV<1<111II<IM<1 U’IUI 'OVOIVU _ : >• .114.11. - --- 1..4*--- ----------vrWUxiV?»V ~ • o,;*.- Muranu
Rhiitelanderio, kuriutnr yra daugybė visokių diibiuviu — fabriku, dideliu krautuvių. Aratru ir 
kitokiu jiitaigu.) 1 ,

ExkiurNinn*-i*vnžmvii>UM aurvngltui |ier didžiausiu Li< tuvi fante piu-davojimu liendruvė Li- 
liurty Luud & Invcatjiivnt Co, Zrniiti-Ukių Suviuinkų.

ĮVYKS BALANDŽIO (APRIL) 16 DIENA, 1920 M.
Visi mtairiukitc į bendrovės ofiau m- vėliau kaip 2-rn valanda įk» pietų, nes Irviną* Meilui 

5-ln valanda nuo North W«rtcru stoties Madieuu ir t'liūtim gatvių. Kelione Dykai visiem* kuriu 
tik pirks famui*.

Sckniii'-ia danu su bu toj baiundrAu 17 dii.'im, bu* puikus pavasarini* balių* Wi>odbor<> vioibu- 
tyj (H oteli jt) M1 prakalbom!*, šūkiam ir Lniu vinkmiu dainomis. Bu* puiki muAkc po vadui y»- 
te tVoodboro Orkestru*, lianmi ir plotu* lamui pirkėjams dyiuii.

Lietuvių fondrpvft paskyrė 3000 akrų geriau*io* žemes Lietuvių kolunijoj, kuri turte būt iš
parduotu ant Aito <-xkiuniiiiu už stclklinui žema kaina, kud pamate* jokiu budu neiškęsi nrpir- 
ke*. Preke* nuo ėb'i.OO ir augšėiuu ux akėti jrerkant m mažiau 40 akru nr daugiau, ant laimi 
lengvu išmokėjimu, žente prieina prie gen) keliu vkškcjfu puikiu vandenų, kuriuose yra daug 
žuvių, arti miraiejio kuriam*- keletas jau yra lietuvių bunenu ir dar yra proga daugumui nu
daryti kitokiu* bizniu*. Utležinkt-liu stati* tint tiekai, pertu, mokyido* ir t. t. žodžiu visi paroti- 
kūmai laide tik reikalingi.

Pirkuhicjui funna* nuu l*-iidrovra khuiih daug ii*uki<m pngvllaei. DihmI* gvia MiiIhi i a i,->U<4 i .te
gyventi per vnuiu melu dykai, pakui auvo pu*;bminvoja aut savu žemes. Duoda 3 akru* dirb
tu* gvrca žeme* pirmn metą dol paabėjiinu ir pani«odiuiino n ikulingn dulyku. Dumia arkliu* 
keliom* dienoM*. dėl pruKidėjiniu lauku dirbti ir daug kitu pagalbu.

TnmUkt nieko nelnukdunins mrak vidui ir važiuok aut kito ctkiuraitm ue* turteito gerinusia 
i.t —.mtvWi • • • - -t* ♦!■«»*• !■<«•«• wwfi.nu < M>*.i<u*..i iir<iau»iu zx uiv |>u*ui u*r y ra r* *u p*wnnau.

Talijai |>ar>.hliM*la <Uu* u* lai u w«llrli<ii lartnu mi tuKtinkal-. *)«nlta» maMnu, tr kitai, |ttaUy>n*i«. 
Galima tranu <l*i< liatrr |>a«lriukimr. trtluaij a|>R Unkėj.

Murk- laMumin- aul Mh> *<akinratnu. Tel mato m-kUi- praurMl | la-uilfu*** ufl*a krlkon- <Ucw*m> 
pirmiau. VI* kurk- unrrulc IM <lik-acop- tol oatlle Uratai laimeli nm formų | Wi4ulburu UI*. o le
nai HU mkIiiKaIim- tr ItukMual laiku pr*l<-iaim<-. AlMtauklU- imu:

LIBERTY LAND & INVESTMEMT CO.
3301 S. Balstcd Si. Chicago. Ui. Tei. Boulv&rd 6775

L~*ue...
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BARGENAI! BARGENAI!
Namų kainas kyla augatin kas

dien nelaukite ilginu-bet pirk 
narna DABAR.
3 augalų naujas m tiro namas ant 

Bridgeporto, visi fiiatai jh> p rui
mu* gazas, elektra, vanos, ir kiti 
moderniški jtaiaynuu. Kaina 9,500

2 augštų — 4 pagyvenimu muro 
namo* po G ir 4 ruimu*, guų ap
šildoma* automatikai, randa $120 
niencMui kaina $10,500.

2 augštų mtiVo namas su šmrų 
labai puikoj vietoj ant Bridgrpor- 
iti savininkui rcikaHnai pinigai 
parduos pigiai;-

2 augštu nimbui* labai genu 
įvirtas namas, 4 pagyvctiimiū, po 
5 ir 4 ruimus randa ;-'»0 menesui 
Lama $3,700. j

P’a'euiiu žiuic ddei min ta
įminu kreipki t «a po:

S. SLONKSNIS,
3357 8. Halst-ed St.

Chicago. Phone Blvd. 5009
" ■ ■ 1 1 -

ADVOKATAS

!■ OMmm DMmiraiyj:
29 South U Salto Street

Karate** «£l
■ Tel. Ceatral ea»o

I■
I 
i

Vakarais, 812 W. 33 SU !
Tel. YarOi IMI

•A*

KOMITETAS

■ 
i 
I
■ 
K
I■
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kur buvo pirma Spektaklis)

Istoriška drama Kunigaikščio Vytauto laikų. Vaidins išimtinai žymus
Chicagos valdytos. . , v t

UHW 
*
Avė., ten

i
V/viin m iiiuuav

(Prie Wabash
 •

r»*

FARMU PIRKĖJAI

Taupykite

Tikiftni parsiduoda “Draugo" ofiso, *• Naujienų” ofise, Universnl Statė Bank,
Dr. Grničuno ofise ir pus Vaidylas. Visi itaukslo lipkite juisirtvigę j šį tikrus tiai- 

sp'*ktakli.

Pirmiau nerti pirkaite FARMA 
raukite plateenlue paalkktBlriua M 
Uetuvlu bendrovė*, apie LAeduvto 
kolonija tVkaconalne. kur jau daug 
U*110-1 u rTvran ir dar tukatanOal 
npBlnion*. uea teu icni, labai ra
ra ant kurio* vl*ko* Ubai carai au
ra n*p*laant kokie metai nebutu. 
rmuruma muių pirkėju būro i*»ati- 
n*Ja po daurvl raletljų bet tinka- 
moane* virina niekur nrralėjo raatL 
V1*ta laimi puiki fnrmo* randaal ap
linkui mlrateli kuriame via! blrnle- 
rial yra lAnturlal Ir dar yra prora 
kollrnia blanicriam* atidaryti kitokiu* 
blinln*. ne* trumpam* Įeik* bu* bu- 
davojania kelete* dirbtuvių, liar da
bar tam* labai pigi eullrtnant *u 
kitu kompanijų prekema tel mu*q 
bendrovė parduoda per pu* pigiau. 
G raki na upė* eAeral dabina via* *- 
plcllnke. viaur **rt keliai kad tr į 
bloriauaiamc ore vlaur salima U- 
vailuoti. žodttu iw!ca*t vinį paran
kamai dol ruimam r.-n *■*.* vi-jio* 
vlaur UetuvUkuI kalbam*, aakoa* 
Ir dainuojama, taip tenai ryrenan- 
tlejal ja*£la*l kaip kad jauteaveel 
Lietuvoj*.

Kaa nerite pintesuli; pulUlnitsu. 
tai prlelyjiKite Boro adr**a, o inw 
prlalvMrae jum* knygele *u plato*- 
mala paalKkinimaia parelkalala ir 
pienu.
Liberty Land & Investment Co 
3301 S. H&lsted St. Chicago.

PUIKUS BALIUS
Rengiamas

DRAUGYSTĖS SV. MAĘIJOS P. RA2ANCAV08

■

Nedalioj, Balandžio (April) 11 D., 1920 m. 
šv. Jurgio Par. Svetainėje 32-nd PI. ir Aubnrn Avė. 

Pradžia 6 vaL vakare. Įžanga 35c.

aka balina bu* vi*na* 11 crallauaiu Tulži kvIeT-lnnte vlaua. kaip »e- 
nua taip Ir Jaunu* atsisakyti, o tikrai bctita uUrunėdinU

Kvieėtn nuoAIrrtAtal v>*n« KOMITKTAK.

i

** > ta ta▼ V* V W v J 9 999 9 9 J7 9.9 99

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10MV Mo. Mlcbicaa.ĮOmZ—įI. HL
TALAKDOSl • Iki »

n——--------------------
Telefoną* Pullman •• 

DR. W. A. MAJOR 
UYOYTOJA8 IH 

OUBOMM 
Oflae* 1111* MidMfen A«*

Adynoe Iki t įAryto — 1 iki
3 po piety — *:>• Iki >:*• rakare. 
NedNlcml* nno 1* iki 11 įtarto 

1!———------- ------- ----- ----

Piningus:
* Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KABPETUS, 
PIANUS. VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir tt. pas

P. KVORKA & SONS
1551 — 53 W. Chicago Avė. 

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Iimokesščiu.

Telefone* Monroe saoo
Krantui* atdara Kerodami* Ir 

Pntayčiomia iki • nd. rakara. Kitai* 
vakarai* Iki 1* vakar*.

Kelias i n
■ Pinigų Persiuntimui Jau. Atsidarė

SIUNSK1TE PER DIDYJI VALSTUINI B ANKA ANT BRIDGEPORTO

: Centrai Manufacturing District Bank
Piningus siunčiant j LgcUirg ar kur kitur nokia visuomet suuosti per atjutknn- 

čiiu vietos tni yrn per VALSTLIINIUS BANKUS kui*yra atsakomybe užtikrinto, 
Musu Banke yra įtaisitos specijalis'skyrius dol siuntimo pinigu ir atlikimo vi- 

e<»kio urrub^žimu reikalu. Tn skyrių veda 'įtinsti at•toras <_____ _____________________
kuris yra gerui suNpažiųes su užrube žinion. reikalai* ir. pilnai rūpinsis atlikti L4o- 
tuviu rt'iltnlna kuo geriausei.

1‘INH.I SllNTLM” IK TALPINIMO SKYRIAI YRA ATDAKY TRIK VAKA
RI’S J SAVAITE SEKANČIAI: TANEDELJ.US. SEKEDU^ 1E bUDATU- 
M1S Nuo G iki 8 Yalaudoa UŽRLBEŽINLS SKYRIUS NE DE1 JOMIS Nuo 9 iki 12 
pietų.

S
limo pinigo ir atlikimo 
JONAS CZAIKAUSKAS B

i

f
J

X

Centrai Manufacturing District Bank f
/ A STATĖ BANK

*1112 We*t 35th. Street. Netoli Morgan. Chicago, Illinois. S
Banko Turtas viršina $6,000,000.00 B

fi.ru


f'
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LIETUVI AI AMERIKOJE
MELROSE PARK, ILL REIKALAUJA

CICERO, ILL.

Velykų šventė ir apeigos.

JflIimiMHinmilBIMIMIBHIimillBIIIBIIIMt
Ha* mus šiuo laiku visokio 

inkilu u puediukbiuimiiuu Uisj 
darė. Viai d iri m kitokius svar
besnius darbus, ypač Lietuvos 
gerovei. Veikia L. Rauti. Kry
žiaus rėmėjai. Tautus Fondo 
skyrius ir L. Imi s vės iiaskolotL 
stotis. Bonų pirko netik |mvit>- 
uiai, liet ir <1 ra ugi j is, norą m* 
visos. Antra is eilės 6v. Onos 
dr-ja pirko bonų už. $IO(».()(>. 
(tai (Iht kitų nupirks, nes gir
dėjau. kati rengia balių, kurios 
visada daug pelnija. Visi lietu
viai netik vietiniai, bet ir iš to
liau turėtų atsilankyti, nes ta 
draugijn niekados neatsisako 
nuo rėmimo tautos reikalų.

Vakaras bus suimtoj, balau 
džiu 10 d^ Frauk ir Jame* svo- 

l'1*1’ •ehėi.Ub gl.V 
Lake st.. Mclrose Park. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

(iros geriausia muzika.
P. M. Vytis.

ItKIKAI .IMU.
/anai vnikj-BBl lt turtų U dau- 

3Wti oi klrtluB l'aCto) 13 J va
landa AUdUuklta 1‘o-iinaatcr'k <N- 
fk*c. ibMitn >63, j*w-t nrticB Buildin*.

A 

kad Kristus buvo r.e koks ten 
nepnprastai išmintingas žmo
gus, bet žmogus ir sykiu Die
vas. Per visų pamokslų mažai 
kas neverti. /

Kun. Pr. Vaitukaitis jm savo 
įsišventinimo j kunigus, po il
gų mokslo molų pirmų sykį dn- 

, Jis 
ir pamokslais ir gabumais ne
pasilieka nuo klebono kun. II. 
J. Vaičiūno. Tai gi snuigu ei 
ecriečinnis turėti tokius du ku
nigu.

Antrų ilgų ir įspūdingų pa* 
n oksiu sakė kun. Vaičiūnas.

Didžinrins Suimtos apeigos 
l»- -vi K»vt-r» i«rr>e»nr»r»n«-

V eiytų ryma. Per pirmas šv. 
tnišias ir per suinų^ prie nese
nai įtaisytų garsių vargonų, 
giedojo Av. Grigaliaus choras. 
Dalyvavo ir Šv. Antano para
pijos lierio parhnkti muzikantai 
su tinkamais iuslruuieataisi, k. 
t siuuikomis, klematais ir ki
tomis triubomis.

Vargonai, choras ir beno 
muzika kiekvienam teikė atmi
nimų Velykų rytų Lietuvoje, 
Lida einant su procesija apie 
bažnyčių tūkstantinė žmonių 
minia gieda ‘‘Linksmų dienų 
apturėjom.”

Smagu gy venti takioje para 
pi joje, kur yra taip veiklus 
bažnyčioje ir parapijonų tarjie 
kunigai, kaip kun. H. J. Vaičių- 
nns ir kun. Pr. Vaitukaitis. 
Šalę tokių kunigų, veikiančių 
išvien su parapijonais, daug 
randasi visuomenei pasišven
tusių svietiškių veikėjų. Para 
pijos reikalai taip-gi eina ge
ryn Velykų ryto kun. IL J. 
Vaitėtinan pranešė,kad pof tris 
mėnesius, L y. nuo sausio 1 die
nos iki balandžio, 1920 m. para
pijos skolos atmokėta $4,500.

.. A J. Šliogeris.

r

Kad visiems katalikams ga
vėnios. ypač Verbų nedėlios ir 
Velykų šventės, rvikšim* ir ap-; 
eigos yra žinomos, todėl daug . ......... - ...v.v
apie jas nė nerašysiu. Parida-; I y vau ja tokiose apeigoM*. 
linzių tik įspūdžiais.

Kekalhant apie Verbų nedė
lios bažnyčioje ajicigas, antra
dienį per dienų ir vakare, iki 
vėlumai, rodos, nuolatos i£pa- 
žinties klausė penki kunigai. 
Žmonių, einančių įšjimžintjcN 
buvo nuolatos pilna bažnyčia 
TV?iW5/vta ev,1*»<,«rtnr o vn« V— 
tanuos po pietų ui iu vai. va
karo ir-gi abu kunigu užimtu 
buvo ižpažintiea klausimu.

Didžiame Ketverge, po visų 
tai dienai pritaikintų apeigų, 
klebonui, kun. H. J. Vaičiūnui, 
išgiedojus “Verkit Aniuiai," 
visų giesmy giedojo mergaitės 
|tarapijos mokyklos 7-to ir 8-to 
skyriaus mokinės.

Taip gražiai, jausmingai gie
dant, niekas, rodos, negalėjo 
užsilaikyti neverkęs. Tai nuo 
pelnas klob. kun. H. J. Vaičiū
no, kun. Pr. Vaitukaičio, inokv- 
tojų seserų Nazariečių ir viet 
vargonininko K. Mikalauske.

Didžiosios Pėtnyčioa vaka
re, 7:30 vai., prie ]iapuoštn 
žvakėmis, gyvomis gėlėmis V. 
Jėzaus grabu pamaldas laikė 
kleh.. kun. Vaičiūnas, mnatoje 
kun. Pr. Vaitukaičio ir klieriko 
Martinko. šv. Grigaliaus cho
ras iš vien vyrų gražiai giedo
jo. Per visas pamaldas buvo 
getunamos viena jk> kitai žva 
kės. Ant galo buvo užgesinta ir 
paaknūne. Galiau tapo užgesin
ta visos olcklrikinės šviesos.

LEIBERIAI

Dėl foundres, darbas pašto*
VUS Atsišaukite. 

LINK BELT CO. 
39Ui & Steuart Avė.

KEIMAI 1\GA8.
tuojau* ulaakaoli* Var<oninkn» ti

rtantis serai savo amalo. Krolpkltea 
J

"Draugo** A<lniuilMr»i-ij«
I8OO W. 40 Mnx-i OilcnffO. IH.
E. V.

8

CICERO, ILL.

u 
III.

L. D. S. 49-tOs Kp. Susirinki
mas.

KSiKAUKGl
M ECH A KIKSI UI I.EIBEIU M 

PASTOVO* DARBAS 
GKKA MOKESTIS

L«4Hiiubhli< h beiirh įla&fba*. ifUH-iir 
operatoriai ant sujudino tolino

i

Regint tai darėsi liūdnas įspu*
T IT. T?_

Po pamaldų pirmų paniukdų 
sakė kun. Pr. Vaitukaitis apie 
V. .Jėzaus kančių ir tikrybę,

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 str., New Yoric, 
—  !i- —. i.------------------------------------1^3
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Iškilmingas BALIUS
Rengiamas i

PANŲ IR MOTERŲ ŠV. ONOS
Sub&toje 10 d. Balandžio (April) 1920

Frank ir J ame s 8 v et. Prie 23 žios gatvės ir Lake Strn 
Melrose Park. III. Pradžia 7:30 vai vak.

=
=

Gęrluaniicji ir gerbiamos)o*. 
Šiais metais spėjome prisidėti 
prie visų kilnių darbų, kuriuos 
laikas mums apreiškė.Nors dar 
nominalo įmigus pradėto tautos 
darbo, bet negalime pamiršti ir 

(i L. D. S. savo kp. reikalų, kuriu 
taip daug subėgo j krūvų. Arti
nau organizacijos' metinė šven
tė—trečias nodėldienis po fiv. 
Velykų. Tų dienų yra rengia
mas vakaras ‘*Deeemuuio.Mer- 
gėlė?' Reiks darbininkų tam 
vakarui. Daug yra nutarimų iš 
Apskričio snsirinkimn. kuriuos 
reikės /jj vi.iuman vykinti. Tai*, 
taippat nemažu svarba mų* 
kuopai, kad laimėti kontesių, 
kuių turi skirt** L. D. S. Cliica- 
gos Apskr. 15 dol. Tie tlolirriai 
nt4doga bus musų iždui, jei už- 
imsime pirmų vietų kaipo veik
liausia kuopa Apskrityj. Todėl 
visi gerh.at»*ikite j susirinkimų, 
kuris bus suimtoj, imlamlžio 10 
d., 7 JO vai. vakare, Bv. Antano 
parap. nmkyklos kambaryje. 
Nejiamirškitc ųtsivesti ir naujų 
norių prirašyti, kad tamstų 
miiimi asmenys nebūtų at
stumti nuo kilto veikimo durim 
žmonėms. Tik tuomet jausimės 
utlikę savo eilę, kuomet iii riji
me tautai ir žmonijai.

Už valdybę
M. Mažeika,

/■*. N. Kurie pasilikę su įuo- . 
kcsėitus, meldžiu ateiti ir užsi. 
mokėti. 1

taippat vyrai d*l k»ln »tc» ir (ouadre*.
LaObtial

dėl vidujinio darbo ir laukinio darbo. 
I*amatyklt* Mc. Meriiiatiaon. lirinn* 
Houae. Katnp. Rnndolpb A Wella 
StrtMl. <'hlcia*o. kb kvlcna dmna fcla 
B.ivaitr Ir Nvdellaj Balandilo 11. arba 
ratyklta ar ataiUnkyklte I Empluy* 
trivnl Milte* oi

1IVDA OOMI’ANT 
Harre, III, 

Chicafo auburli
——j*_____j£jg-----------------------

HKIKAl.lM^iS.
Gercm įvirto* pK'tcria dirbti plo. 

vlmo kamtuirlj tbmlray. 1‘rilyrlum* 
nvrr-lkullninLB 31* o0 BavnlI^J.

*run«vs* Uert Škic 1-aiuiilr, 
1417 W. Adam. Mr.

r> — M<yrEKja
hcl yrntralo — fabriko darbo 116 

UpradUų. *
* J<»tin Kraton Co.

»3 M. Sirvct.

Kalkailnrl prttyri. etine vtnotojiiM 
prlo verpti) vilnų 

t'aron Splmnj; Co. 
737 W. Jackum lllid.

REIKALINGI.

Organizatorini ir agentai 
prie linuos — Zt-.ųirn J in? 
auti KuUIm*:’ £*.•. kibai gero* 
sąlygos. Atsišaukite

Frank Kofodzinskiego,
706 707 Osford Bldg.
118 N. La Šalie St.

5
B
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Ne Slėpki!
Pinigu Troboje

Nelaikyki!
Pinigu uždaręs Skrynioje

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai:

dėl
dėl
dėl

apsaugos 
naudos

Peopies Stock Yards Statė Bank
Šis bankas esti po priežiūra lllinojaus Valstijos; jo turtas viršyja 15 milijonų 

dolierių; esti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. Suvienytų 

Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt astuoni tūkstančiai darbininkų 

pasideda savo pinigus musų banke.

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neskic j

PEOPLES.=BANK|
ASHLANO AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS |
Bankas atdaras kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietą. JJ 

Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Suimtomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

5UIBB3IBBBSB9BBB9SSSESS SBBSE5B8S8BB9S3ESa£Zan3n

ANT PARDAVIMO.
MFJKAIIIA

Pakuoti *artunu»; lrn<v«» du rlui o, 
trumpo* valandos MuUiton i* Iki pie
ty III ttprudiiy.

437 AV. o.narto Mnn

KORTU MI1E.
Ikui.tuodn kuii.lx.ria dėl vieno ulba 

dviejų vaikinu |>r>e maion Aelmlnoa 
•u elektra* tvtemi maudlnr Ir tele- 
fonu, ant 3-Clu lupti.

3SM t*o»<U Ataaaue.
Vienu* bloką. ) t:<Xarua nuo VVoalcrn 
Are. tr : blokų | Kerely iki EuUerton 
Ava. Karu.

PAKMIrtODA I.AI1A! PIGIAI.
Kendiaų krautuve, labui aeroj vie

toj prie* put llotuviikų bažnyčia tr 
vichija mokykla 1H4 labai vrarbloe 
prlclaatloa prtvi>rwtaa parduoti. Drl 
plutoanių tlnių kreipkite*:

A. J.
4311 bo. U'ood Mrcrt

PAIEŠKO

AKT PARDAVIMO;
trriejy luby murini* tlora* au 3-tla* 

lala dal Llmjuoa. au Moek'y. rooder- 
mikna ir (erai apmokanti*, rundual 
retoj vietoj arti Batnyfioa ir mokyk
lon ant 37 Galvna j rytu* nuo Halated. 
Atai kaukite

Marti* Hale A Evchancr
I3I& W. 13 Su*.

•jmiiiiiijiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimmr

P. CONRAD 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted 8t.. Chicago, III.

Kurio Kaunate pavaikai u* 16 iJcturoa 
nrmtldellodnml poalilaryklto dnustaua arba 
dideliu*. M<a perimame Benu* padaroma 
dideliu* Sudedam am viaoo 11 koltų »kir- 
tincy-

Traukiame paveik*! ua Bamuoae. prie 
UalnyMo*. «uel£uee. veaohjoae. grupea. 
pavieniu* Ir lt. l>*rbn atliekame k u ure
na turtą. Phooe Irrover 6333

5
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Mr<ln*al vtau* utktlačlame llrttmu* Ir 11*1 u rali A* Ilonai* ir t* to-
IranlŲ aprtlnkiy. ne* Tirada moterį, aurenna koputktaualu* vakaru. 
Mufiku bua net lt IJelUTO*.

Ktlrt-ia *v. Oru*. Dr-Ja.

FEDERAL ELECTRIC 
WASHER

CICERO, ILL.

•10.000 extrn FKDK 
$AL K UOŠNAI 
dandauil au ' «■•«<> 
PKDKRAL platuumui 
malinu Jia gali tolti 
pamainyti aut Malinta 
lampoB ir kitų retkrtla 
KV 4*>»ku,

tiktai

$1.73
In Savaitę

i
Užmokės už

Ifllrtl rot 1ln • IH* ktnnpnnlj.,*, įtiki* i.k (t.6*
tMuin<> ir »;.*♦ > Uteno*, kurt* rai3lua maUnuMa ti.TI 
J snvalte Ir salt turtu.

M* malt mokMftai tuteupina Jani* vuae k« utniekHif- 
jum plotoje Tik pamanykite upie taupoma—picUarų. 
laiko durt* . i-npenH.. Ir drebuMų■kSM* e • ♦«.'v

DiKAi ūemonstraciję Jur Namuoae
b!lv Ona THIbI tmtllsfvnuuknr Kandolpb 1333. —Los*! -Musbar DastMaumt 1* •*,.*•«» «•■■■
SM3m<4rtt- •!•)€ /iBrtlhrtina t-jln.il.-r — kart* randsal 
ETUltUtAl. -J| HnUuna .irabntlUB *«»,tau tr šėriau našų 
kitu motina. *

EClMMOMVKŽMM KIUM1A
L E C T R I C S H O P S

I Hrt-HAl. a iHlfMMtnta ih-v Qwm1 lt«rtHalr

Svarbus Hiisirinkitims Lietu
vių Rymo-Katalikų Federaci
jos Skvrio ivyks lialamižio 11 
d., 1920 m., Av. Antano j m rupi
jos svetainėj, 4 vai. jm» pietų, 
(ierbinniieji Cicerus lietuviai 
katalikai. Nelicreikalo ši* susi
rinkimas šaukiamos, kadnngi 
yra duug svarbių reikalų kau
link musų kolonijos. Yra lai)>- 
gi iš Centro prisiųsta laiškų, 
kūne visiems bus svarbu išgir
sti.

Pranešu, kad mokesčių ne
reikės mokėti, kaip iki šiol knd 
reikėjo j Katalikų ^'irnyls;.

Prie to bus išduotas iš l ede 
racijos Seimo raportas. >]ųs 
atstnras kun. ii J. Vaičiūnas 
planai išaiškins suvažiavimo 
nutarimus.

Valdyba.

CICERO, ILL.

Smarkus vakaras.

P

P.UEAKAT
auvo kulmlnu J u ryto (larllttko VII- 
nlna*. rūbam . *vcnf,k.ny parapijų* 
kaimu KukiSkc* f>raitau gyvena Chi- 
caroy dabar n. .-įauk kur. Turtu 
ava r b u rot kalu n. '.dalu atniinuktl Jrt 
l'ala ur k.i* api- J< tinoių pranuMute 
6iuv adreau:

A. IV nmUrt!«■».
Iki* 131, Uu rvntv Pa. W. Co.

Ant pardavimo < fialų murinta na
mu ataam boa t elektra Ir kili mo- 
dirnrtlu |tal*ymal. arti l>Jroa ir Ijaf. 
lin mn«. Knisa Ji».*eo«e.

I‘i-trjll<-k llr**-.
1347 U. 47 Mrrri

ODA l.Alill PIGIAI

ANT PARDAVIMO ARBA 
MAINYMO.

Ant Cbiragos namo 111 i no- 
jau* farinn 116 akrų tūbai pi
giai. lenu* geni Dailini nauji, 
kame* geros ir tvoroj geros; 
mašinonjn ir gytmHai pt)«c 
mylios nuo miesto. Dėl pin
tinių infonniuijų kreipkite* 
pas:

lleletu ir muilams krautuvė tl 
prlelaalH-a mirtie* vyru l.teturly ap- 
Kj-vontoj virtoj prto |>jI lietui liko* 
turtntrtfn* nėra pro** llettirtul. At
sibūkite Šiuo adreso.

O. V.
1637 S. Ucaal M. Clll.ugo, |J|.

ANT PARDAVIMO.

ANT PARDAVIMO. V
N«-iriril6ta proga r*uli grait) i 

dvlrm t>M0-v<iilmal« murini naiu* Į 
>r taippat *rrnl Mdirbl* būni I»lr» | 
mo* kirpo* r rr » *j ‘.r 
lu*. Xaniu<»« naujau*! jUrtnytnal, 
kaip va: viaame name jalai, <e- 
tlBUBi rlrktroR |VBdln>*t. maudys** 
abcjuoar pa«y»rntm unae. iMBeuion- 
tn*. ukmena jiutiuvlu* 3 p-*dy tr 1« 
< oiiti atnra* Grindj* tmacuicnt* r*, 
mrntin**. Garu Mldomaa via** na. 
mu. Šurna n*ujau*.o j laidymo 1-ma* 
p»K>venimy — |iinm» klosoa kn, ■ 
nnp» Ir cttury krauluv* kampa* 
47-lr>« ir Wood cnt*** flrttidk1 miltu, 
ilur/a ir lan*al aauolintal 
ffyvcnilN* durja ir langai 
atuoltnlaL

l'arduoaiii nam, lt liiuy 
kulną drlto k*d įkvartiuoju j Kuru).* 
.Martaukite tuojau* j

P. MAKAREWICZ.
1767 W. 47 s*t*•* Clik-agu. III.

♦ P. BURNEIKA
840 W. 33rd 8tr.

Chicago, UI.

pasiuku di.amkas

ri eikime

VYKU

isnitM- < ■s.nllai Hm Hurraa. ItM 
U D>i. UMtrla.rn M. Chlmpi.

IU~.in 2*3

Seknuidionyje. Inilniidžio 11 
d., L. VyApj, 14-la kuopa rungia 
nepaprastų vakarų. Staty* vej- kui. y«-i bus hdk«slHi* šokiai, 
(taių “Aiorrtkn Firiyjc,/ pilnų

juokų komedijų Vaidins kolo
nijos gabiausio* bfiėko*. Pas

Vytir
sk

DR. S. NAIKELIS

•s

8.Ine pa- 
taippat

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

uugši'ių kainpmib muri
namai. tirti oo Bulvaru 1

•f u
nifr
Storas ir 5 fintų, Meniu bent, 
elektra gnza* ir vano*. Randos 
neša $3,000.00 j metu*. Kainu 
laimi pygi tiktai |15£00.

Norint Hatesnin informnri* 
jų krcijikito šiuo udre»ų:

FIRST NATIONAL RE A LT Y 
& C0N6T. CO.

840 W. 33rd Street
Telefonas Boulevard 2437

MOKINKIS TEISIŲ SAVO 
NAMUOSE. '

Nežiūrint amžiaus ar darbo.

Indeli- daly* paraulio tarty an- 
krauta. auvartcVant lltnaia*. Hu- 
turtok Baru luuoaa luiIk* makl- 
nantb-* J;—-;
tara uutii. Jtpkiu.-. l-uatllk^jluiu

■uindlrtiu l*aM-«-4.iniu- priyuli 
nuu Xp<MtalMurtl Krat-trui.i Ap- 
rIma

Ka>>k MaiMUviia

La Šalie Ezten&ion 
Univerzity

I K. ITarK-lfaviMcr. IM*!11- A. 
4340 ll>-rkl<*y Atrebc.

IrdrtMM* pTrtrl |33 — 337<>

31 ii

Kalno* kuriu, pritinka kiek vi a. 
no m kikeni ul. Ovarautuojam# kad 
Butaupinaitua Jum. 13% iki 6d% 
unt kiekvienu pirkini*: nekun* 
daljkai uuuiau negu *bo!caal*. 
kalno*.

Vyru Ir Jaunu valkyny r»ta*t 
drabužiai padirbu ant ulaakimo 
bot noatartaukti Miutul Ir ovatko* 
lai bu dlrJ*ll»|a 
ir kitokio Myliūlia 
Patnatj kito niuau 
Blulu ir ovetkolu 
170. JJ8.60, III.

ir b«, tur t u t-n* 
l>8 50 iki 3*0 
-po- įkilo mla 

po Iii. K.lO. 
Ir |1« Juodi 

Siutai pu 146 Iki 346. Molino* vil
na* atulal |>u 116 iki 110 Valku 
■lutai Ir morkuUi 36.60 Ir augi- 
8—U. -•- «.w.u ,4. i. uu*» ma.
Mrlinia purtilnm kelio** 33 60 Iki 
3)7.30. K|>ccljalia nuuhrull* ’Ak nnt 
klakvuna pirkinio tu uolumo ", 
E urojNu

Aidim kickvirna >liuna iki 3 
vu! vakar* Subutonu- 10 vai. Ko- 
doUumla iki t *al *uk*ra

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

'X
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Vaidins Marco Prago dramą
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Ši drama bus pirmą syki vaidinama Chicagoje
t
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. NEDELIOJ, BALANDŽIO 11, 1920
Dievo Apveizdos Par. Svet., 18ta ir Union gatv.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Apart dranuts bus dainų, šv. Kiir.imiern Akademijos nttklėtiuė». sknuthius- pijami. Monolo
gui ir kiti įvuinmuii. Po programos šokiui.

■
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j CHICAGOJE
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Iš CHICAGOS LIETUVIU
KuLuriIJŲ

V

bal 10 d..

s: 
i 
i

1
CHICAGON NEATVEŽAMA

kt A T«y’T»r> tv Trrmn
i
i

Sesiadicms.
Šv. Ezechielis, pranašas. 

Sekmadienis,
šv. Leo. L., Dd. p. Izaokantas.

Pirmadienis, bal. 12 d- 
šv. Julius.

Pieno dar kasdien gaunama.
bal. 11 d..

Iš GELEŽINKELIU DARBI 
NINKU STREIKO.

Pasirodo, daug veikia radika 
liai gaivalai.

ilunes pn>i gi rsta 
tasai streikas ve
dei didesnės ut- 
nei dvi geresnių

• Geležinkelių bėgių sukiotų
jų streikas, andai prasidėję*.* 
<3iieagoj ir šiandie ja*.: apimų.* 
daugelį kitų miestų, nežinia 
kokių imsekmių guli duoti. 
Geležinkelių darbininkų or 
ganizacijcs to streiko nepri
pažįsta. Sako, kad jos to strei
ko nelegalizavo ir šiand’.e 
prieš jį vislu kovų.

15 kitos 
•’ alhų, kud 
darnus ne 
mokesnes,
ilurbo sąlygų, l>et kud suskal
dyti senąsias gyvuojančias 
geležinkelių darbininkų orga
nizacijų*. Sako, norimu sutver
ti naujas, paremta* nnt radi 
t nlių pnmatij.

Kari tose kalbose guli Imt 
-daug tiesos, liudija kadir ana 
dienų sušauktas lx'*gių sukio
tųjų unijos (SwitcliiiK*n*s 
Union of North America) su
sirink ;nas. Susirinkimų buvo 
sušaukęs tos unijos intornaci- 
Jonulis prezidentas llelM-rlirnr 
su tikslu pasmerkti streikuo
jančius “saitcli menus”.

Bet^sušauktan susirinkiman 
susiejo daugybė tų jmčių 
streikininkų, vedamų radika- j 
lų vadų, ir pakėlė irukšmų. 
Pasigirdo nuo radikalų balsų.: 
kad streikuojantieji ‘‘switch-1 
menai” esu didesni ir už pa 
čia* Suv. Valstijas. Unijų.*: 
prezidentui neduota kalbėti. ,

Nieko ypatingu susirinkime 
neįvyko, nes susirinkusių tar-j 
pi* buvo keliolika detektivų, I 
apie kų radikalai buvo žino-' 
j?-

Streikų ant geležinkelių 
Chicago jau diktokai imn at
jausti. Jau ncatvežnmn čia 
maisto nei pusės tiek, kiek 
būdavo ntv<*žtnnn normalinis 
laikais.

Pasakojama, kad jei strei
kas prasitęs nors jx>rų dienų 
ilgiau, pakils muisto įmina.

Lygini n*iiplurima ir reika
lingos kiel vbės anglių. Tad ir 
anglims kaina turės nut padi
dinta.

Kiek’ietųi industrijos šaka 
ir šiikdė Chirugoje priguli 
nuo jelržinkclių. Nts indus
trijai <vikalingas kuras ir vi
sokiu medžiagų. Tų gali pris- 
tatvj tik geležinkeliai. Be vel
kino gėlininkė!inis čia viskas 
turi sustoti ir apmirti.

Dešimtys tūkstančių darbi
ninkų jau šiandie n«turi dar- 
l>o. Luhjausiai budnrbe palies
to* galvijų skerdyklos, lį^jei 
skerdyklose ilgiau nebus dir
bama, pritruk- mėsos, nrba 
ji bus hibjans brangesnė.

Visai mažai čia dabar atve
žamu vnisjų ir daržovių.*Bul
vėms kaina buvo pakilusi dar 
pirm streiko, l'ž kiek dienų 
j«..* Ims neįperknums.

Visoks mnislna mažėju, vi
sko ima trukti.

Kei kus tik su pienu nėra 
vargo. Pieno išvežiujinio korn- 
pntiijos praneša, kml jo.* dar 
vis kasdien apturi reikalingų 
kiekybę pieno.

Jei streikas butų 
ir dorai jis Imlų 
tiek-to visuomenei

. Bet jei streikus vis lamas grio
vimo arba dnr blogesniais 
tikslais, knipo toksai kiekvie- 

į no žmogaus turi hut jinsmerk- 
tas.

teisinga.* 
ved n rims. t 
pavargti.

-------------------------- /{
MIESTAS PRIEŠ KRAUS 

TYTOJUS.

Su pavasariu daugelis žmo- į 
nių kraustosi iš vienos vielom: 
kiton. Kraustymo kompanija* 
paskelbt* imsiančios dauginu 
už perk rausi ymų. nes jos pu- 
didinusiui- užmokestis *aiu 
darbininkam.*.

Tuo tarpu pasirodo, kad | 
kompanijos neguli trrip elgtics. 
Nes mieste gyvuoja legnlis pa- i 
rėdymą*, kiek turi imti nuo 
Amoniu k*nrnnnnijo« nž ner- 
k raus tymą.

Miesto advokatas paskelbė 
prasižengusias kompanijas Iš
traukti teisman.

A. L P.. Kat. Federacijos 
Cb’r'go- •*.7‘-'rr*'*.o Vie- 
Lybės Ceut’O) mėnesinis ru 
sirinkūms bus antradienyje, 
bal. 13 d., vakare. Dievo Ap- 
/eizdos ptir&p. svetainėje. CJn 
rago, III. Skyrių ir drat*gijų 
priklausančių prię Federacijoj 
atstovai malones kuoskaitlm- 
gmusiaj atsilankyti. Kviečia 
me kal&likus veikėjus bei vei 
kėjas. Valdyba.

I

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Imli. Sųj. 4 kuopa laikys mė
nesini susirinkimų nedalioj, ba
landžio II d., tuojau po miš j m 
rų. Kviečiu tat narius ir nnreš 
skaitlingai susirinkti ir atsive
sti naujų narių. Atsilikusius 
su mėnesinėmis niokestimis 
prašau atsiteisti tame susirin
kime. Kviečiu susirinkiman 
taip-gi ir gari h* s narius, liei už- 
>i mokėjusius už ištisus mėliu 
Neaykį girdėjau narius kal
bant: •‘Užsimokėjau už visus 
mi tus ir ramus, o šusirin-kitnai 
man nelabai apeina.” Ne, ger 
biamieji. Valdyba Is* narių nie
ko negalės nuveikti. Reikia, 
kad j kiekvienų susirinkimų at
silankytų visi priklausantieji 
nariai, nes ir priežodis sako: 
“Kuo skaitliitgesnis susirinki
mas. tilo didesnis nuveikimas.”

E. M., nut rašt

IŠ BRIGHTON PARKO.

jaunimo organizaciją

Balandžio 21 d. .McKinley 
parko svetainėje L. Vyčių 36 
kuopa rengia vakarų paminė, 
jimui Vyčių Dienos, kuri iš
puola bal. 24. Tame vakari* 
apie
kalbės didelis vyčių prieJelius, 
jaunimo žadintojas ir Vyčių 
Chicagos Apskričio dvasios 
vadovas, gerb. kun. N. Pakal
ni*. Bu* programa, susidė- 
danti iš dainų, deklenmcijų ir 
vaidinimų* Paskui bua šokiai 
ir pasilinksminimas. Jauni
mas. norintis dalyvauti tnmv 
vnkare ir įsirašyti 1*. Vyrių

Bet tuojaus suimtas už plėši- organizacijom turi gauti nuo 

kuopos narių tam tikrus įžan
gos ženklus. Įžanga veltui, m-t 
neiurintjeji minėtų ženklų ne
bus įleidžiami. Kitų kuopų 
narini, atvykę pavieniui ar ha 
buriu, bus įleidžiami l»e įžan 
gos ženklų.

PATEISINTAS INTARLA-
vrio *urnn«»rmTO JU/VU JUJUVUlU VA/BM.

mus.

Tomniy O’Cimnor krimina
liam teisme buvo teisiamas už 
nužudymų Belinis Tierovy. 11- 
liuois Centrai geležinkelio ko
lektoriaus. Jis buvo intaria- 
mns toje žmogžudy ulėje. Jis

I pristatė liudininkų* jog žmog- 
žudv<tes metu buvęs kur ki
tur.

Prisiekusieji teisėjai 1ad po 
keliu valandų apsvarstymo jį 
paliuosavo.

Bet paliuosuotas tuojaus ir 
vėl buvo suareštuotas ir už
dai ytn* kalėjimam 
iiul* už plėšimus.

Be to valstija turi priro
dymu, kad jia yrn nužudęs ir 

j kitų žmogų. Matyt, ir už tai 
PIRKITE KARES TAUPY jis bns paduota^ kriminaliu 
MO ŽENKLELIUS W.8.S ). teisman ir bus teisiamas.

IŠ BRTDGEPORTOt

i

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos Šv. Jurgio 
parap. 2 skyrius laikys eztra 
susirinkimą nedėlioj 11 d. ba 
hndtin ĮWX1 tnojana no miš-

KttlUuu’ porui. Visos narės malonėkite 

atsilankyti nes yra daug svnr 
bių dalykų ir taip-pat atsives 
kitę tas kurios nori prisira 
žyt.

Kviečia Valdyba.
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NEDELIOJ, BALANDŽIO 11, 1920, .
| ŠV. PETRO IR POVILO PAR. SVETAINĖJE. West Pullman, III

Pradžia 7:30 vai. vakare.

av' U.

3

i

Dainininkas J. Kudirka išvažiuoja j Italija. Balandžio 11 diena West Pullmano lietuviai kelia didžia dailės 
= puota. Ta diena ruošiamas iškilmingas koncertas J. Ku dirkai kuris iškeliauja j Italija.

Koncerte dalyvaus žymiausia Chicagos dainininke 0. Pociene, pianistas A. Pocius, Šv. Petro ir Povilo Parap. 
= choras ir patsai išvažiuojantis. Kviečia visus RENGEJIAI.
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Todėl laukiame skaitlirfgo 
jaunimo atsilankymo iš kitų 
kuopų.

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Rengimo Komisija.

IŠ BRIGHTON PARKO.

G. V. D. Av. Kazimiero Ka
ralaičio dr-ja turės svarbų su-1 
ririnkimų nedėlioj, balandžio 
11 d., 2 vai. po pietų, parapijos ! 
svetainėje, prie 44 ir FoirlbsM 
U\r.

Visi nariai privalot atšilau- ■ 
kyt į minėtų sufcirmkinių, nes 
bus daug svarbių dalykų dėl I 
svarstymo.

Kviečia Valdyba.

BRIGHTON PARKO SĄJUN- 
GIECIŲ SUSIRINKI 

MA8.

Susirinkimą.** Moterų Sųjun-j 
gos 20 kuopos liti* nedalioj, ba
landžio 11 d.. 3 vai. ]m> pietų 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
svetainėje, prie 44 ir Fairfirld 
Avė. Posėdis bua imt r bus. Vi- i 
sa* nares kviečiu susirinkti.

Kp. rašt.

PRANEŠIMAS.
■it*’.

K. L. R.-K. A. 15 kp. susi
rinkimas įvyks nedėlioj, Imlnn- 
džio 11 d., 1920 m., 2 vai. po 
pietų, ftv. Jurgio parap. mo-< 
kyklos kambaryje.

Kviečiame visus narius pri-j 
būti į susirinkime, nes turime' 
daug svarbių <lalykų nptarti* 
kasi ink busiančio Srinm Chiea- 
goj ir išrinkti atstovus.

Taip-gi ntsiv. skite ir uitųjų 
narių, norinčių Įsirašyti į L lt/ 
K. A. Susivienijunų.

- Pr. Jufeka, kp. rašt. 
_________ rtt - -

Iš NORTH SIDES
-------------

l^d». Sųj. G l.uojiu laikyt *>u- 
Kirinkimų msielioj, balandžio 
11 d., tuojnu po pamaldų.'

Kadangi Velykų dienų nie
kas susirinki man neatrilankv, 
todėl su*irinkimaę bus tit»j nc- 
dėlių.

Yra laimi daog svarbių rei
kalų. Atrilikurioa su tnukesti- 
niis narius kvii-ėiafue atsiteisti.

Valdyba.

PIRKITE KARUS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.SB ).

Šitas

r

LEONARD WOOD. 
Ant Prezidento

•Sustok ir putiesi y k kuki nuogu tu norėtum 
išrinkti tintu 1bir — gal tu labai miniai — 
net tai ncnmiut laikai — pavojau laikai. Ar 
nrlicNi kud muni reikia tokio žmognuii kuria 
tikrai galėtu būti puaitikiiiuisf

Ar turą norimo tiktai papraato palitikirraui 
— vyro ku prižadai* — ar mca norim paimta 
jjnogu j Unroln ir Rooarveit'aT Vynu be Lai
mė* ir tciniiga*; fmogti* kurio charakteris y- 
ra pavyzdžiu kiekviena Amerikonui. Žmogua 
kuris yra užritamaves aavo darbais, žmoftus 
kuris nori dirbti ir žino ka diriuja Jis yra 
daugiau kaip kareiviu — ji* yra esekutivia — 
administratorius, o.-ganisalorius ir diplomu- 
tas. Jis parode* tavo darba kaipo Gubrnmlo- 
rius-GctMTuiaa Kuboj, ir pastarais laikais 
PI«UarM»«ttaw Uu t4rt» ♦ vtlrarŠM »iXiv««a Avnmam

tai vienintelis laikas 
kuomet jūsų balsas 
turi didelę reikšmę
NJEI vieno primary visoj ’oslorijoj lliinojniu 

valstijos neturėjo tiek reikšmės žmonėms 
Suvienytu Valstijų kaip kad Presidential Prefe- 
rence Primary šais metais. ~ K

Dviejų vyrų vardai yra prieš jus, ir jų dviejų 
jus galite pasirinkti — kuri jus manote palikti 
Prezidentu Suvienytų Valstijų.

Si karta jus neesate prašomi balsuoti už dele
gatus bet tiesiai turėsite proga išreikšti savo 
nuomone balsuojant už ta kuris jums atrodo 
tinkamiausias. Šilas balsavimas daug reikšme* 
Illinojauę Valstijoj.

ravo balau už. Lconaitl Wood užtat kad lu 
žinai kokia žraogtu jia yra.

Yra daug kitų gerų ir teisingų žmonių, bet 
nėra kito kuriu taip ižnežtų žmonių rvikdnvi- 
mus ir jut* vupraatų kaip Lvonard Wood. 
Jia yra. Ib-pubiikuttM. Jia yra. žmogių iš žmo
nių ir J<*1 žmonių—dd viaų žmonių.

Aį syk] kaip tik tavo IuiIm« reikalinga* pir
mūne* lulMi-ūnonae. Šį nykį tai tavo bidimv 
tori** didelę rrikžmę. Neduok rarr apaigauti. 
Nebijok pasakyti triavbę.

tenai ityvonbntHu. jis pastate jiems mokyk- 
huo. naujus ligonbuėius. jia padvigubino ih- 
dustrija, jvc*lė tcimngn teisima teismuose ir 
keletu luitu iš didlųjų maiitiniuku padarė 
pasitenkiiinnėius žmonai kurie dirbo ir ge
rt* jusi savu darbu. Nei virtum kitas žmogus 
įiegalėjo daugiau pridaryti.

Jeigu įtrinki su šituo — tai tikrai duosi

Lietuvei uke&ai ir RepuLKLonai esate kvieoaiui Lakuoti akinanti UTARNIN-
KA 13 DIENA BALANDŽIO ai Leonard Wood, kaipo kandidate ant Prezidento 

Lietuvių Repablikonu Lyga Steito Olinoiz.


	1920-04-10-DRAUGAS-0001
	1920-04-10-DRAUGAS-0002
	1920-04-10-DRAUGAS-0003
	1920-04-10-DRAUGAS-0004
	1920-04-10-DRAUGAS-0005
	1920-04-10-DRAUGAS-0006

