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Carranzai, Matyt, Prisi 
eis Bėgti iš Meksikos

TIK KELI DIDŽPELNIAI 
NUBAUSTI KALĖ- 

JIMU.

SUV. VALSTIJŲ VYRIAU- 
SYBĖ TURI MILŽINIŠ

KAS IŠLAIDAS.

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 3.000 
ŽMONIŲ.
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MEKSIKOJE LIEPSNOJA j 
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MAIŠTUS KELIA CARRAN 
r* o c vATnMPVt.tr

Visa Šalis pakjla prieš auto
kratą prezidentą.

Washington, bnl. 21. —
Gutita ėin žinią, kad revoliu
cijos liepsna pakilusi prieš 
Carranza plečiasi «n visu 
smarkumu. Pačiai Meksikos 
sostinei grūmoja pavojus.

Ainndie visgi dar nėra tik
rai žinoma, ar Carranza kirk 
■spirsis prieš ošiančią revoliu
ciją, nr jis gins sostinę Mexi- 
co City, ar bėgs laukan.

Iš visako matosi, kad jam 
prisiris dumti iš tos- šalies, 
kurią taip baisiai pavargino.

Revoliucija pradžią ėmė So- 
nora valstijoj. Dabar paskui 
anų pakelia revoliuciją prieš 
Carranza visa pietinė ir vaka
rinė Meksikos dalys. Revoliu
cijos liep-nos plečiasi ir nnt 
šiaurinės dalies.

Tnigi Cn'rranzn raunamas 
ant kart iš trijų šor.ų. Prieš tai 
m; In kam galima butų ahd- 
Įaikytj. Tuo labjaus Carnui- 
žai. pnšuyinėjtisiaih savo ne- 
■girdėtais žiatfrnnuus.

Gen. Obrcgon, knndidntas į 
Meksiko* prezidentus, atsidū
rė į revoliucijonierių teritori
jas. Tenai jis organizuoju ar
miją sn tikslu pnltiės prieš 
sostinę. Nestebėtina tad bus, 
jei artimiausiomis dienomis 
Carranza išdurns i? šalies sos
tinės.

Revoliucijos tikslas — nors 
kartų patvarkyti šalį nuvertus 
antokrutinį prezidentų.

Agua Prieta, Sonora, bal. 21. 
—Viętte militarinė stovykla 
praneša, kad Sonoros armijai 
veikimas prieš Carrnnzą vi
sais šonais knogerinusia vyk
sta.

Vielos Sonoros kariuomenės 
vadas gen. Pinu, praneša, 
knd Santa Rosalia. Chihunhua 
provincijoj gen. Urbalcjo su 
savo kariuomene pakilo prieš 
Carranza ir pradėsiąs veikti 
Sonora reikale.

Urbalėjo savo kariuomenės 
būryj, sakoma, turįs 400 yn- 
qui indijonų.

Gauta žinių, knd ir kitose 
' vietose (liiluiahun provinci
joj Carranzos'kariuomenė ke
lianti maištus.

Didi svarba pranuitomn So- 
norai iš gvn. Urbokjo veiki
mo. Nes jis lengvai gnli su
trukdyti Carranzai kariuome
nė.* siuntimą nnt Sonora. Jis 
toj provincijoj gali perkirsti 
amdidektiniM: cnrranzistanis.

Gen. Flunoe kariuomenė 
savo keliu pasekmingai brinn- 
jn-i ant Mnzntlnno, svarbaus 
Sinaloii uostė.

PROTESTUOJA TEXASO 
GUBERNATORIUS.

Austin. Tex., bal. 21.—Teras 
valstijos gubernatorius Holdiy 
]>n>inntė valstybės departa
mentam Wnxhingtonr, aštrų 
protestą firieš - norėjimą ]>er 
šią valstiją praleisti Carran- 
zos kariuomenę.

Pakilę Nepasitenkinimai Talki

NESUTIKIMAI DIDĖJA 
TARPE PRANCŪZŲ 

IR ANGLŲ.

aj?*» 
milijardų markių.

l

San Rėmo, Italija, bal. 21.—* 
Tarpe Anglijos ir Prancūzijos 
premjerų — IJoyd George ir 
Millerand, 8»l šiandie bus su
kryžiuoti knlnvijnj evnrhinn- 
stani klnttrimo, būtent, priive 
dime Versailleso taikos sutar
ties.

Nusitikimų priežastis, trum
pai imnnt. yra ta:

Anglijn stovi už tai, kad 
taikos sutarties sąlygns Vo
kietija pildytų sulig savo ga
limybės, bo priverstinumo, be 
pavartojimo prieš ją militnri- 
uių spėkų. »

Prancūzija gi stovi už tai. 
kad Vokietija sutartie.* sąly
ga* pihlytų žodis žodin, kaip 
pažymėta pačioje sutartyje. 
Kitaip prieš jų reikia pavar
toti spėkas. .

pakilę nesutikimui ir nežinia, 
kaip tai visu pnsiimigs.

Nori paskirti karės atlyginimą

Kiius svarh’ts kiausinias, tai 
kūrės atlyginimas, kokį Vo
kietija turi išmokėti talkinin
kams.

Originnlėj taika* sutartyj 
nepažymėta tikroji suma, kiek 
Vokietija tikrai turi išmokėti 
ir kuomet baigti tą išmokėji
mą.

Prancūzija tą atlyginimą 
skaito ligi KM) milijantų mar
kių. Tuo tarpu dalmr Angli
jo. premjerus, jiarciuiamas 
Italijos premjero, nori nusta
tyti tą sumą ligi G0 milijardų 
innrkių.

Kiek Žinoma. Prancūzija 
bus lain priešinga. Dol šito ir 
vėl nania* nemsitonkinimn*.

Bet tai ne viskas.

SU tuo nepasitenkinimu rie
ke* nepasibaigia. Kiek žino
ma, taryboje bus aptartas 
klausima* prancūzų veikimo 

i et i joje nesiklansn* talki-

Kiti, sako, busią patraukti 
teisman.

Washington, bnl. 21. —Prieš 
senato subkomitetų, kuris ve
da tardymus nva'inių pabran- 

.

tšs liudyti gcheralio prokuro
ro asistentas Hovard A. Figg. 
Jis buvo paklaustas:
“Kiek didžpelnjų (profiteri- 
niukų) nubausta sulig Lcve- 
rio įstatymo?”

“Apie 1.200 jų suareštuo
ta’*, atsakė advokatas. “Apie 
350 apkaltinimų sugrąžinta..”

“Ar'daug didžpelnių papuo
lė kalėjiman?” klausė senato
rius Pomerene.

“Apie 25 ar 30’’, gauta at
sakymas.

Senatorius McNary paskui 
paklausė advokato Figg. ar 
jam yrn žinoma apie praneši
mų, kad viekas gyvulių sker
dyklų savininkas didelę kieky
bę skurų turi sukrovęs; pieti
nėse valstijose ir tas skaras 
palaikąs nuo turgaviečių.

Prokuroro asistentas atsakė, 
kad tame klausime jis nedaręs 
tardymų, bot tni atliksiu*. Pa
reiškė, kad daugelis didžpel
nių bus surankiota ir prista
tyta prieš grand jurv per «‘- 
kančias tris<tvšimta dienų.

Iš darbo striistikų biuro 
praneSta, kad per praėjusiu 
du mėnesiu atpigusiu 22 mais
to produktu. Bet atpigusiu tik 
šešiomis dešimtomis dalimis 
nuoš. ir tik ubelnnm pardavi
me.

Medžiaga nn’tnams statyti 
pahrnflgusi daugiau 8 nuoi. 
šį mėnesį, negu kaip yrn bu
vę vasary j. Drabutiai trop’i-' 
čiukę atpigę. Bet drabužini 
vienerių metų laikotarpiu įwj- 
brangę 64 nuoš.

BERLYNE SUAREŠTUOTA 
DAUG SUOKALBININKŲ.

• -------------
Londonas, Imi. 21.—Anų die

nų Berlyne, anot pranešimų, 
susekta m i litą ris tą suokalbis 
viina* prieš dabartinę vyriau- 
ayb\. Daugelis lyderių suar
eštuota.

JAPONAI PALAIKO SIBE
RUOŠ MIESTUS.

Vladivostokas, bal. 21.—Ja
ponijos kariuomenė rytinėj Ri- 
berijoj npvaldė visų eilę mie
stų ir tuose įvedė karė^ val
džių. Rusai revoliucijonierini 
slapstosi artimose kalvose.

Rymas, bal. 21. — Italijos 
vyriausybė nusprendė pama
žinti ravo armiją ligi dešim
ties korpusų, kaip yra buvę 
taikos laikais.

ninku. Sakoma, I’rancunija ik
onų jo atovinti už tai. kad jos 
pavienis veikimą* prieš vokie- 
zta« varžoma.*'.

Vakar augščinnrioji tarylia 
visą laikų praleido svarstant 
Turkijos klausimų. Sustatytos 
turkams taika? sulygo*. Bet 
tos neakelbiamoa viešai. Bu* 
parkribtoz, kuomet turkams 
bus induota taikos sutartis.

Kiekvienai dienai išpuola dau
giau 18 milijonų.

Wa«hmgton. bal. 20. — Per 
praėjusius 9 fiskalinių^ mėne
sius šalies vyrinusyJiė turėjo 
$.'•.028.176.00(1 išlaidų.

Imant Uū dūliam, pinigynu 
valdininkai tvirtina, kad ligi 
birželio 30 tl.. iv. su fiskali
nių metų pabiiiim t«s išlaidos 
imt ištisus metus busiančios 
apie $6,750,000.000 arba •lan
giau. kaip 18 milijonų dienojo.

Išlaidos dar gali padidėti.

Tosnn ištaidosnn nėįskaito- 
nios dar gulimo- naujos išlai
dos. kokias kongresas kartais 
gali jm.-kirti. Gi kongresas gn
li paskirti du r buvusiems ka
reiviams Imnu-ų. kurių Htlridu- 
rvtų dnugieu milijardo dolie
rių.

Praeitą gruodį buvęs pini- 
gyno sekretorių- Glnss buvo 
pranešęs, kad fiskaliniais me
tais užteksią išlaidoms $6,- 
097.237,000.

Bot GIhss tuomet prie išlai
dų nebuvo pri.-kaitęs \-yriau- 
sybės nuostolių valdnnt jai 
geležinkelius.

Svarbiausios išlaidos.
Žymiausios išlaidos jmt pir

muosius dovynis fiskalinių 
metų mėnesirtf^tnip pRidcirsto- 
mo.-;

Karės departamentas $!.- 
301,605,000.

Geležinkelių administracija 
$776^90,000.

Karts laivyno departamen
tas $621,364JK)O.

Shipping bor.r<l $433.100,O(M).
Nuošimčiai už aklins $<>l>4,- 

923.000.
Kontrar^i* saviems reika

lams yra išleidęs $15.309.000.

Apie tai rašo lenku laikraščiai.

Berne, Imi. 21. — čia gan- 
. tuose iš Varšuvos lenkų laik
raščiuose pranešama, kini l»ol- 
ševikai Rostove ir Novoroissii- 
ske nužudę 3,000 gen. Deniki- 
iui kareivių ir oficinų, kuo
met paėmę tuodu miestu. Ka
reiviui ir ofirierai buvę su
žeisti ir lankomi ligoninėse, 
kuomet bolševikai juos iš-ker- 
dę. .

I

JAPONAI KAUJASI SU 
KINAIS.

Harbin, bal. 20 (suvėlinta). 
— \*nknruose nuo šio miesto 
ties geležinkeliu seka smar
kus susirėmimas japonų su ki
nais.

Gen. Voicekovskii sav0 ka
riuomenės būrį sujungė su 
gen. Semionovo kariuomene. 
Abudu generolu bendrai vei
kia prieš bolševikus. Matyt, 
jiedu mėgins įsteigti kokį 
nors- naują priešbolševikinį 
frontą.

SNIEGAS APSAUGOJO 
ARKLIUS.

• _______

Denver, Colo.. i»nl. 21. — 
Vietos miesto taryba tarėsi 
iš miesto gatvių ir ribų pra
šutinti visus arklius. Netikė
tai daug prisnigo. Sniego iš- 
vežiojimui prisiėjo pavartoti 
arklius. Prašalinti arklius sn- 
uianynios atmestas.

ITALIJA TURI 15 MILIJAR
DŲ DOLIERIŲ SKOLŲ.

Pakilo Nesutikimai Latvių 
su Lenkais

GERAI LATVIAMS. KAD 
SUSIDĖJO SU LENKAIS.

Lenkei prajovus veikia, ir 
Ukrainoj.

netektų savo svajonių npie ni- 
•b•/iu- iš 1772 metu.

Latvių diplomatai ir -ako, 
l< ’i! lodei lenkui n*n*pruudę net 
nepripužint i l:it \ .n-bolševikų 
laikos.

3

I

Milanas, Imi. 20.—Oficijaliai 
paskelbta, kad Italija karės 
melu pasidarė 15 milijardą ir 
44s) milijoną dolierių skolų. 

' Egzekutiviai ofisai turėjo iš- Tad visoj šalyj bus įvestos no- 
laidų $6,177,000. (paprastos mokesty s.

Ryga, I .atrija, Imi. 16 (su
vėlini n),—I ji t vi ų I a ik rnšėiai 
rin karštai diskit-uoja npie 
vietos naujo lenkų pasiuntinio 

1 andai išreikštų pasididžiavi
mų npie ta’iikijos ruhežius.

Ijitvių spauda liegnlo sujau
dinta to pasiuntinio išsireiški
mais. Imk l.<*t gali ja (kurių 
lenkai ]Mivndinn “ \V-cliodnie 
Inflnntv Polskie’’) priklau
santi ne kam kitam, l»et Iša
kijai. ir kad lenkai nepripažį
stą latvių padarytos taikos su 
bnlševiknia, jei ’atviuiH- bus 
pripažinta Letgalijn.

Ijiikra.M-ini reikalauja, kad 
in.-iii pasiuntinys oficijulii.i 
praneštų, ar jis įgadintas snvo 
vyriausybės tokiu* nieku- 
tnuškyti. Reikalauja, kad Lu
kai atsiimtą tą pasiuntinį, gi 
lenkų kariuomenė tuojau- ap
rištą Letgalijoa plotu-, kaip 
anie tai In’’. o sutartu pri *.’• iiž- 
pulsianl lioiševikuK.

Lenkai neteks svajojamų 
rubežiu.

Lenkij-lntrių snsikjrtiipns. 
kur.- prasidėjo visai netikėtrij 
kiek žinoma turi artimu- są
ryšiu* su Intvių-holševiku ve-1 

• • .. • damomis taikos tnryltoim,.| 
Maskvoje.

Kirk žinoma, ltolšerikai su
tinka Letgaliją pr.verii Lntvi- 
j: i. Tuomet, lenkui jaučiasi. |

Lenkų darbai Ukrainoj, 
l'krainų atsiuva* Latvijoj. 

M. St>doroinyr buvęs ukrainų 
nacijunnlės armijos generolu', 
šiandie indomjų žinių ;mdnvė 
npie lenkų valdžią l’krainos 
žemėse, kuip tai Volinijnj ir 
Podolijoj.

“Priešingai padarytai <an- 
tarvei.” sakė jis. “lenkai uk
rainų valdžios nnrins suareš
tavo. savo lenkišką kalbą pa
skelbė priverstina visiems kal
ba net takiose vietose, kur 
lenkų gyventojų yrn vos vie
nas nuošimtis. Kad tilo tarpu 
lenkų apšauk t uosi- “lenkiš
kuose” apskririnoM* lenkų ne
bus danginu 12 nuošimčių.-

Ukrainai neturi baimės.
“Mr* nei kiek b’čums nori- 

hijume tų lenkų imperijaJirti- 
nių žygių ir (uistangų. Nes 
me. gerai žinome, kad lenkai 
negalės ilgai šeimininkauti 
L krainoj. Juos išguis iš Pk-__
rainos Ukrainai vulstiečiai.“ 

rkrainos pasiuntinys to
liau- sakė, kml šinmlio jo ša
lini Imtinai yra reikalingu 
pradėti prekybą su pawui,;.u. 
I'kraimi turi daug jav 
tuo' guli eksportuoti ka« 
tuojau*. Kuomet nuo bolšev* 
kų Ini.. atimta Odessa, tuomet 
ir bus pradėta prekyba, pa
reiškė pasiuntinys.*

BAIGIASI STREIKAS.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

Vnknr geležinkelių streiki
ninkų vadai susirinkime nus
prendė atšaukti -treiką, urs 
neturi jėgų kovoti jirieš vv- 
rir.iisybv. Bet pirm to kaip 
šiandie turi įvykti jau’-ių strri- 

i nuliukų sueiritikinms ir tuo 
‘ klausiniu bus balsuojuma.

Ant geležinkelių padėtis 
, gryžta normalėn vagoti. J 
I stockyardus vakar galvijų 
> primintvtn tieK» kiek sonna 
liai- laikais.

Tik visas vargas, knd nėra 
anglių. Geležinkeliai negreit 
suspės pristatyti reikiamą 

i kiekyla* to kuro.

u

Vnknr kai-kurias pietine* 
valstijas, kaip tai: Mississi- 
ppi, A Ulbamu, Tvm»v*ec ir 
(MŠalines palietė baisi vėso- 
ia, vadinama tornado.

Znvo arti IM žmonių. Keli 
šimtui -ližei-tų. Daug miestų 
ir miestelių apgriauta. Daug 
ramu vandens atlieta.

GATVEKARIU DARBININ 
KAI STOVI UŽ AUGS 

TESNE UŽMO
KESTĮ.

Pareikalaus valandoje $1.00—
$1.04.

Aną vakar:; gatvekariu kra 
duktorini ir motonnanui tu- 
rėjo susirinkimą. Susirinki
me įmini l-uot u pure i kalnui i 
nugžtesnės užmokėsi ies.

Mtnnd*** ■eneMjiit.’iM *lsrb*- 
ninknms valandoje mokama 
G7r. Šitie nori, kad jiem* butų 
mokiniui $1.<4. Jaunesniems 
konduktoriam.* ir motoram- 
mins mokumą valandoje 65c. 
Jie nori $1.00.

1'ž keliu ilieną darbininkų 
unijos vnhlyba tuos reikalavi- 
nuis padihK gatvekariu kom
panijai. Unijos su kompanija 
padarytas sutarimn.- pus i bul
ei n su atvinanėio birželio 1 
diena.

Ir vėl turas pabrangti važi- 
nėjimn- gnt vek arfa i s.

Aitam klnnrime «

JĮ

TAIP NIEKAD NEBŪVA.
— Maistui kainos taip kyla, kad tikroji baisenybė.
— Menkniekis! šiandie aš pelno padarau daugiau, kaip 

kitais laikau. Nemoku augštų kainų produktams, gi juos 
parduodamas paimu dvigubai.

Pitteburgb, Kas., bnl. 21. — 
Girard pavieto nežinomos pa
vardės juodas žmogus buvo 
užpuolęs baltų 15 metų mer
gaitę. Baltųjų žmonių būrys 
pasigavo juoduką jr nugalabi
no.

—
Los Angeles. Cal., bal. 21. 

— C’ūl grand jury padavė leis- 
mnn 27 žmonus, turinčius są
ryšių sii streiku ant geležin
kelių.

BALANDŽIO 21. 1920 M.
Chicago. — £inndie ir rytoj 

nepastovus oras; maža nfnmi* 
na temperatūroje.

vATnMPVt.tr


2 DRAUGAS

UETTVIV KATALIKŲ IHEJTRAtfTlS

“DRAUGAS”
Eina kaMlS-n* Hnkyru* nedCldlcnltuu

VILKALM.KR.ilOS KALK A: 
CI1ICAGOJ Ul rt-SIKATJE:

Metam* ...................................... *4.00
Pu**-! M*'U| \ 3.WI

SIV. VAIRT.
Melam*  .................  *5.00
Puad .Metų  ....................3.00

Prenunurata mokaai lAkalno Lai
ka* skaitosi nuo ukaraJtyrno dienos 
ne nuo Nauju Mėty. Norint psrraal- 
nyti adrese visada reikta prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigui ceriausia sių
sti l*p«rkunt kraaoja ar sapreao "Mo
tin Order" arba ‘ jdodsnt plnlrua 1 
rsrtstruotų laukų.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 46th SL Chicago, III.

Telefoną* McKtnley SI 14

vė 1090 dolierių, reiškia, Kana 
dus pinigų tūkstantis dolierių 
per septynias dienas atpigo 
pustrečio dolierio.

Pereitą savaitę nebuvom 
pranešę apie pinigų stovį, nes 
tada kas žin kais buvo paeida
vę biržoje; kai-kurių Salių pi
nigai buvo netikėtai nupuolę, 
Vokietijos pakilę. Tai buvo 
suirutės ženklui. Dabar 
tat jau perėjo, tik nežinia kaip 
i Igtun.

Čia paduotos kainos tinka 
tiktai didelėms sumunio, t. y. 
mainant 25 tūkstančius dolie- 
rių. Mainant mažesnes sumas 
bankai turi teisę labiau žiūrėti 
savu naudos, tik neperdaug.

Žmogžudystė 
Bažnvčioie.

— =
Trečiadieni?. bal. 21 1020 m.

Pinigai
Lietuvos. Lenkijos ir Vokie

tijos pinigai yra taip vadinamo 
vokiško didumo. Auksinis tų 
šalių pinigas yra keturis kar
tus mažesnis už aukso dolierį.

■ Fūilandijos, artai Suomijos, 
Italijos, Belgijos, Graikijos, 
Šveicarijos, Ispanijos ir Pran
cūzijos taip-gi yru vienoki. Jie 
yra taip vadinamo lotyniškojo 
didumu. Tų šalių auksinis pi
nigas yra penkis kartus mažes
nis už aukso dolierį. Anglijos 
pinigai yra visai savotiški. Jų 
pinigas vadinasi sterlingų .-.va
ras ir yra daugiau negu ketu- 
risyk didesnis už dolier;. Savo
tiški buvo Rusijos rublini ir 
Japonų jienos. Šitų didumas 
buvo netoliese lygus ir verta? 
truputį daugiau negu pusę do- 
iibno. Savotiški yra pinigui 
Olandijos artai Niedei landų, 
Skandinavijos šalių, t. y. Šve
dijos ir Norvegijos, savotiški 
taip-gi Austrijos ir Vengrijos. 
Kanados, Meksikos ir Suvieny
tų Valstijų dulieriai sudaro sa
vu piniginę ryšį.

Vokiečių markes ir Lietuvos 
auksinai vėl eina pigy n. i'ane- 
dėlyje, bahindžiu 12 d. jų šim
tas buvo lygiai du uolieriu, pu- 
nedėl) je, balandžiu 19 d. būvu 
tik $1.65.

Lenkų markė trupinį pa
brango: pereitos savaitės pra
džioje jų šimtas buvo 70 cviitn, 
sius savaitės pradžioje buvo 75 ( 
centai.

Lotyniškojo di<imru piniguo
se pastoviausi yru Šveicarijos 
frankui.Kaip buvo, taip ir liko 
ui: dnlierį 5 frankai 52 santi
mai.

Prancūzų frankui pagerėjo: 
praeitos savaitės pradžioje už 
dolierį buvo 16 fr. 92, sius sa- 
raitės pradžioje už dvlierį ly
giai 16 frankų.

bu Italijos piniguiB tebėra 
bloga, nors ir jie einu geryn. 
Balandžio 12 d. už dolierį buvo 
26 lyros 50 centezinių, balan
džiu 19 d. buvo tik 21 lyra 70 
centeziuių.

Anglijus pinigai .dų savaitę 
siuvėjo ta-veik imt vietos. l ž 
trvanj sterlingų Imlandžio 12 d. 
davė$3.94, o balandžio 19 d. už 
šimtą svarų sterlingų davė 394 
dolierių? ir 75 centus. Tai reiš
kia, knd Anglijos pinigai per 
savaitę jiuhrangn 75 centais 
ant šimto svarų sterlingi). An
glijos pinigai jitisitaisč dėlto, 
kad iš Izmdono atvežė į Ncv j 
'3orką aukso transponą ir ;m- 
dėjo Morgnąo tanike Ar gi i jos 
reikalam?

Kanados duburiai truputį 
pablogėjo, ne* mainant 1000 
Amcriko. iloberių bnl. 12 d. 
davė 1087 dol. ir 5tJ centų Ka- 
andoi pinigais, o bal. 19 d. da-

Bažnyčios Atidalinimą nuo Viešpatijos 
Oficijalės Ištarmės.

Daugeli* lnj«'VKnwniv bando 
katalikus griebti ui nosies ir 
vadžioti savo nustatytais <a- 
knis. Knikurip katalikai tiun 
pasiduoda nežinodami of i ei Ju
liai nustatytų savo tikėjimo 
požiūri) į tuos dnigtus, ku
riuos laisvamaniai giria turė
dami slapčių tikslų.

Me* jau rašėme koki buvo 
laisvamanių tikslai, kibia jie 
skelbia Bažnyčios atidalinimą 
nuo viešpatijos. Laisvamaniai 
bando žmonėms įkalbėti, buk 
“Draugo’’ skelbiamosios pa
žiūros vra jo redaktoriaus as
meninis dalykas. Tečiaus taip 
nėra. *

GrfpnllRtie XVT puarmė

modernistai tvirtindavo, 
“reikj atidalinti viešpa- 
nuo bažnyčios katalikę 
piliečio. Todėl kiekvienas 

būdamas pi*

Tlioimis W. Simpkin, nese
nai pnbitgęs iš liepročių namo, 
nedėlioję 18 balandžio nušovė 
daktarų Jame? Wriglit Markia* 
gražioje ir turtingoje protes
tantų Episkupnlų bažnyčioje 
Neiv Yorke prie 15-tos gatvėn 
ir Stiiyve.Mint rinkos.

Tas atsitikimus yra l»eala*- 
jonės liihinas. Jis parodo, kad 
Su vienytose Valstijose bepris 
čiui yrn ueiižbiktinai prižiūri
mi ir dėlto žmonėms yra pn- 
vojaus nuo jų net ir bažnyčio
je.

Laikraščiai praneša, kad 
žmogžudy^ nušautojo kol gv*. 
va? nubuvo matę** nušautojo 
žmogaus. Tat reiškia, knd 
Žmogžudystę padarė ne pagie
ža. Nei pinigų troškimas ne
buvo tos žmogžudystės prie, 
■žnstim. Žmogžudys nebandė 
griebti tų pinigų, kuriuos dak
taras Markos rinko bažnyčio
je-

.Stebėtina, knd beprotis iš

Keturiasdešimt metų prie? 
kun. Bučiui gimsiant Pran
cūzijos laisvamaniai jau skel
bė Bažnyčios atidalinimą nuo 
viešpatijos. To skelbimo pa
klausė ir kunigas Fel. de 1-n 
mennais. Jo pažiurus pasmer
kė popežius Grigalius šešiolik
tasis 15 rugpjūčio 1882 m. en
ciklikoje “Mirari vos."

Toje enciklikoje parašyta: 
“Ne linksmesnių tikėjimui ir 
pasauliniai valdžiai pasekmių 
galima tikėtis iš noro tų. ku
rie geidžia atidalinti Bažny
čių nuo viešpatijos ir nori su- 
traukinti dvasinės bei pasau
linės valdžios sutartį.” Griga
liaus X VI-jo žodžius ir mintį 
atkartojo Leonas XIII encikli
koje “linuiortale Bei" 1 
kričių 1885 nu

laj p
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Minėtam popežiui mirus už
stojo jo įpėdini? Piju* Devin
tasis. Prancūzų Lrisvamanija

beprotnamio {mbėgęe galėjo
gauti revolverį. Btebidina ir

nesiliovė per laikraščius ir ki
mia budais skelbusi įvairių

Mottera tonas

Dvidešimtojo ainžio pradžio
je nuo katalikų atsimetė nau
ja erozija. Ji vadinosi moder
nizmu. Nors ta erezija veikiai 
nudžiūvo ir šiųpdien jos be
veik nėra, lėčiau- reikia at
siminti, kad tarp kitų tos ere
zijos klaidų buvo taip-gi Baž
nyčios ntidalinimu- nuo viešr 
pat i jos. Ta erezija tapo pas
merkta 7 rugsėjo 1907 metų. 
Tarp kitų modernizmo pas
merkimo prie&nsčių yra ir ta, 
kad 
jog 
t > jų 
nuo
katalikas.
hctiu, luti ęuuol muu vi me
tų) teisę ir priedermę panie
kinti Bažnyčios autoritetų, jos 
troškimus, patarmes ir įsaky
mus, paniekinti net ir perspė
jimus, vien tiktai žiūrėdamas 
to kas jam ižrodti naudinga 
viešpatijai.”

Klaidos blėdingumas.

Tos modernistų jiažiuros 
klaidingumas geriausiai maty
ti iš pavyzdžio. Jeigu Rusijai 
išrodo naudinga atimti iš lie
tuvių teisę spaiiMiinti knygas, 
tai Rusijos ministras neturi 
žiūrėti Dievo nei Bažnyčios 
balso draudžiančio skriausti 
pavergtųjų tautų. Jeigu lx*nki- 
jai nuudingn yrn užgriebti 
Vilnių, tai lenkų ministrai ne
turi klausyti Dievo ir Bažny
čios draudimo ažimti svetimas 
žemos su jų miestai*.

Senini žinia, kad Amerikoje 
yrn lietuvių, kuriems nebrangi j 
nei tėvynės laisve, nei jo* že- 
mė* čielybė, ki tiktai jie 1 sie
tuvos skriaudapūa gali visuo
menei įbrukti ėieiuj kitų lais
vamaniškų klaidų. Tegu Lie

Tarp Syllabo klaidų ketu- 
rioadešiiut aštuntoji yra: “Ka
talikai žmonės gali pri
tarti tai jaunuomenė* auklėji
mo siaMnai. keri yra virai 
atakirta nuo katalikų tikėjimo į Bažnyčios įsakymų, 
ir nuo Bažnyčios valdžios, ir 
kuri težiūri tiktai gamtinio 
mokslo ir žemiško riauomv'n* <» 
gyvenimo arba išimtinni, artai 
vien labiausiai.”

Augičiau minėtoje savo en
ciklikoje “Inunortale Dei’l 
Leonas z’TJI 1 lapkričio 1885 
tu. ra’ė: “Visuomenės lakui 
ir tut naudinga, kad (ka t-Li
kai) protingai prisidėtų prie 
viešpatijos valdymu?: ir tame 
labinusiai rūpintųsi bei pada
rytų, kad butų įvestas užtik
rinimą? jaunuomenei tikėji
mo ir gerų įpročių išlavinimas 
tokiu budu, kokis tinka krik- 

,. • v„,. i *_u t. .

ginusiu pareina kiekvienos 
riešjiatijus laimė.” (Denz. 
Bannuarth XII ed. n. I882).

Tėvynės nuostolių dnr ne
gana be?oėiams laihvmna- 
niams. Jie agituoja Chicagos 
ir kitų miestų draugijose, knd 
tos darytų rezoliucijas atida
linti Lietuvos valstybę nuo 
Bažnyčios ir Bažnyčią nuo mo
kyklos. Katroms draugijoms 
labiau rupi pūtikli laisvama
nių agitatoriams negu pašilai- 
□uuti Lietuviai ir savo tikėji
mą pagerbti, tos tegu tvirti
na socijalistų ir, laisvunuum; 
pakištas iš svetimų tautų pa
siskolinta? rezoliucijas. Bet los 
draugijos turi žinoti, kati jos 
priimdamos popelių kelcrio- 

> pni pasmerktas rezoliucijas 
paliauja būti katalikų draugi
jomis. Priimti popežium pas
merktų rezoliuciją eiti išpa
žintas; ir oepasisakyti tos pas
merkto? rezoliucijos priėmimo 
yra taip pBt šventvagyste*, 
kaip nepasiaakyti kitos mirti
nos nuodėmės.

Norinčius kenkti Lietuvai

dėlę dalį jų ji* išpaišino Kry
mu karėje, bet buvo likę keli 
milijonai. lMhar bolševikai at- 
ėu»ė ir tuos. Todėl ir lietuvė
je priraiii atgaivinti yienktųjį

Kun. P. Bučys.

tat, kad jis yra ne Amerikos klaidų. 8 gruodžio 1864 m. Pi
tuva neteks tos moralės para ir Katalikų Bažnyčiai mes ne-

VELYKOS.

Klausimas. Kodėl mes 
tulikai {teturime pastovioj 
dienos Velykų šventei, kaip 
yni pastovi diena Naujikais 
Mntamsf Velykos netik kilno
jasi iš dieno* į dinną, liet kar
tais ir iš mėnesio j mėnesį. Ar 
tai nėra ženklas, kad ir Kris
taus atsikėlimas iš nuniru
sių, kurį Velykos švenčia, y- 
ni inelaat .Meldžiu utaakynio.

Kazys P. Miškinis.

Atsakymas. Ne vienokis yra
• •• .... ..............

nes laikų dalina pigai saulės, 
kiti jmgnl niėnesio. Saulinis 
Įniko dalinimo? sudaro mo
tus, nes metai trunka kol že
mė bėgdama upie saulę tt]>lin- 
kni sugrįžta į tų |>ačią vietų. 
Saulės metai yra dūlinami į 
dvyliką ]mstovių mėnesių, ku
rių ilguma? iš kalno jiažymė- 
tas. Tiktai vasaris mėnuo kas 
ketvirti metui btiva viena die
nu ilgesnis, bet ir tai ne vi
sada.

Kita? laiko didinimas nepai
so saulės, bet žiuri kol mėnu
lis grįžta. Mėnulio mėnesiai 
risi vienokio ilgio, liet jie yra 
trumpesni už tuos mėnesius, 
į kuriuos yra jai dalintas sau
lės metas. Suėjus dvylikai mė
nuliu mėnesių dar nesiitaigia 
saulės metai. Kad nepasida
rytų diilelio skirtumo tarp 
šaulį** metų ir mėnulio metų, 
tai prie mėnulio dvyliko? ,nė- 
ne-ių kariais pridedu trylik
tų mėnesį. Nuo pridėjimo ar
ba nepridėjimo to uiėacsio kil
nojosi pradžia niėnešnių u>e» 
tų kartai* ankščiau kartais vė

ku-

liau.

pilietis, tik Anglijos puvaldi-
nys, kad patnikė nužudyti žy
mų gydytojų, baigusį savo
mokslu.- Vokietijoje, turėjusi
įtekmės abi vieno labai stam
baus Amerikos fiinuisisto, ku
rio orijentacija svyruoju taqi
prieluukiuuo Anglijai ir tarp 
]Mikrypi.mu į priešingų pusę*. 
Žmogžudystė pyko tuo laiku, 
kada Anglijo? ir Amerikos 
siuitikiai įtempti beveik iki 

' trūkstant.

Žmogžudystė pateks į leis- 
uių. Bet žmogžudys yra aug
ius. Angliju luhui užtaria už 
savo puvuldiuiu*. Ji žiūrės, 
kud Amerikos tei.-mo ištarmė 
nebūtų unglui jierskuudi. Ji 
turės pamatų reikalauti iš- 
tarme- minkštumu, nes žmog
žudy.- yru buvę* pamišėlis. 
Bet žmogžudžio daigtuose ra
sta daug bolševikiškų rūšinių. 
Tai Amerikos teismas gul į jį 
žiūrė? veikiau, kaip į bolševi
kų. .Mokėjimu? jM*r du metu 
pasislėpti nuo policijos ndo 
veikiuu gudrumų negu proto 
jMtinišiiuų. Todėl šita žmogžu
dystė, nors išrodo nutžu, guli 
virsti kibirkštim, nuo kurios 
kartui.- užsidega daug daigtų.

Deeanėios medžiagos yra

I
1
I

jus Devintasis apgarsino są
mos, kurių galima gauti iš tri sustalidįsiuii*. Aitas straipsnis

rašą aštuoniasdešimties klai
dų. kurių katalikai turi sau-
gutis. Tas
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sąraša? vadinasi
Jis labai nepati-

ku laisvuninniam?, nes išvedė
aikštėn stambiausias jų klai
du?. Tarp tų pažymėta 55-tu 
numanu yra klaida: “Reikia 
atidalinti Bažnyčią nuo vieš
patijos, u viešpatiją nuo Baž
nyčios.”

Pijus X.

Prancūzija savo šalies val
džių įteikė iųibviuuuniums. Tie 
norėjo įkūnyti Bažnyčios pas
merktomis klaidos. II vasa
rio l!KX> m. fiv. Tėvus Pijus 
Dešimtasis rašė prancūzų dva- 
siškijai ir šiaip katalikams: 
“Mes, turėdumi iš Dievo augš- 
čiQ’Į<ių ni»l»»rib.t«. atmetame 
ir paaincriuame išleistoj) įsta
tų, kuris l’runcuzijdb Respub
likų utidulina uuo Bažnyčios. 
Tų dorume dėl uugščiau išdė
tųjų priežasčių, m*s (1tu> jsta- 
tas) didžiausiai įžeidžia Die- 
ii), iškilmingai utsižadėdanuts 
Jo ir skelbdamas principų, 
buk respublika turinti Imti 
Ih» jokios religijos; taip )»at 
ir dėlto (|Misn>erkiaim* tų įs- 
tntų). kad jis laužo gimdos ir

daug: tai nesutikimai tarp An
glijos ir Amerikos. Prįešingai
žiūrėti į ta žmogžudystę labai
lengva. Visiem* tuikos šalimn-
konis reikia tikėtis, kad Su
vienytų Valstijų jKilitika ir
teisma- parodys riek suiuu-
niuguino ir išmintu**, kad mu
kęs nuo šitos žmogžudystės
atimti naų politikų jos kenks
mingumų. Jei Anglija apsiims 
atlyginti nuliašninko šeimynai, 
tegu ji pati teis savo dezerte- 
rj ui žmogžudystę.

tarptautinę teisę ir viešų su
tarčių ištikimybę, ir dėlto knd
priešingas yrn Dievo įstatams,
ir gdiotuom.- išminties prie-
žaatiiit- ir Bažnyčioj, laisvei;
ir dėlto kad griauja teisybę
prLHjMiusuuiua- liaugciiu gvty
būdų įgyt* tų teisę, kurių ir
pati sutartis buvo patvirtinąs;
ir dėlto kad įžeidžiu Apaštalų 
Sosto rimtybę ir mus asmenį 
ir vyskupų visuomenę ir dva
siški jų ir Pnmcuzijos katali
kus.”

jų šimtų mi Ii judų katalikų, jei
tiktai
džiaugs.

laisvaihanija ' pnsi-

Lietuvos taisvamanijai ačiui.

Paryžiuje Lietuvą atstova-
vu vyrui viešai nej>il-
dantieji Dievo įsakymų, užsi- 
gynusieji savo krikšto ir ku
nigai nelnikantieji mišių. Ko
kį įspūdį tat padarė Focli’ui, 
nuo kurio prigulėjo demarka
cijos linija tarp lunkų ir lie
tuvių! Atsakymas aiškus: Vil
nius ?u Bvoneiunių bei Trakų 
apskričiai^ ir Seinai teku len
kams, o Tilžė hu Staliijk-nais. 
Ei tirų imis, Pilkalniu ir Ragai
ne toko wkn-čiams!

Laisvnmanija laimėjo Lietu
voje, liet ką laimėjo Lietuva?

Mokyklos audalinimas nuo
bažnyčios.

Pojažiub Pijus IX encikli
koje “Ųuantu Cuni“ 8 gruo
džio 1804 m. pasmerkia soči- 
jalizmo pužiury tvirtinančių, 
buk tėvai tik liek turį teisės 
ant vaikų, ki«4t gavę iš vieš
patijos, ir buk vien viešpati
jos ušdnvinyN . auklėti
jaunuomenę. Iš tu.- pažiūros 
socijalisfai lAvrtiu reikalų at
stumti Bažnyčių nnn auklėji
mo. Todėl -oeijalistai nutyli
kų naudus vt< padarę moks-
lui ir unklėjimui kunigai, vie-
nuuhiu >r vi. uuolcs., o tik rei
kalauja utitolinti dvA^iškijų

Pnui miklrjima T# *oeijalUtŲ
4 t ftt. 
tautinu

fV ?
4 9JUT •

1V tari
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l>abaigojr smerkfiamns sako,
kml visu socijalizmo vilti" y
ra jaunuomenes 
“omneinųuc spem i n 
inventntis <<>rrapteln 
earunl.” UMU* Danu 
laiila n. 1675),

sugedime: 
ip»iuM 
colio- 
12-1*

tapo parašytas tik tam tikslui.
kad durantieji žinotų ką daro,
o nesiduotų apdumti apgavi
kams.

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.

Bažnyčios Įsakymai.

Klausimas. Iš mažens moki
nomės, knd Penktas Bažnyčios 
įsakymas yni: “Neimk štiūbo 
ir nekelk vestuvių* uždrausto
se dienose,** o dalmr čia mus 
mokina, kati tas pats Penktas 
Bažnyčios jsukyiųus vra ” De
šimtinę Bažnyčiai atiduok.” 
Meldžiu jHuiiškinti. J. Zagunis.

Atsakymas. Bužnyčin neturi 
teisėj mainyti Dievo įauky* 
mų. bet ši turi teisę mainyti 
savo įsakymus. Tose šalyse, 
kur Bažnyčia yru senui įsikū
rus ir turi mantos likusius iš 
praeities, tenai nėra dideliu 
reikulu davinėti Bažnyčiai de
šimtinę. TimIcI tenai žmones 
yra puliuor-uoti nuo ilcšiiuti- 
m'-M įsakymo. Tada mokinant 
Bažnyčių? įsakymų penktų jį 
išmeta, u pirmųjį padalinu 
pusiau, antrųjų pusę-puvady- 
dnmi antruoju įsakymu. To
kiu budu auirns vmtaiaū t re-
čiu, trečius ketvirtu, ketrir-
tas )>enklu.

Auicrikujv lietu ių katalikų
bažnyčios yru nesomii prn
sidėjusio? h Lii»» uuižr.; nau-

Kalėdos Katalikų Bažnyčio
je yra švenčiamos sulig sau
lės metų; dėlto Kalėdų diena
visada pastovi. Taip pat sdiig
saulės metų švenčiamus yrn ir
mažesnės šventės: Nauji Me
tui, Trys Karaliai, Grabnyčios
ir L t Velykos yra švenčia
mus sulig mėnulio metų. Dėl
to Velykos visuomet būva pil- 
nutije ir visuomet tas pilnatis 
būva pirmutinis pavasario 
piluatis. Kubilus nesilaiko sa
vaičių dienų. Velykos visadu 
laikosi nedėlios. Tai-gi ir Ve
lykos turi savo pastovumų, -tik 
tas pustuvumas nesilaiko Kau
lės, o laikosi niėrudiu ir nedėl- 
dieoio. v

Daugelis Šančių priklaipo 
nuo Velykų. Tos yra: Keštiuč-s. 
Sekminės, Dievo Kūnas, Pte- 
lenų Diena ir kitos mažesnės.

Kristau? atsikėlimo tikru
mas nepriklauso nuo dienos 
patikirto? tam atsitikimui pa
minėti, Av. Jono Auksaburnio 
mirties dieną vieni katalikui 
švenčia 14 rugsėjo, kiti 27 
sausio. Nejaugi iš to galima 
išvesti, kad Av.. Jonas Auksa
burnis teliėra numiręs! Jia mi
rė, ir aiškiai žinia, kud uiirė 
14 rngs., 497 m. Bet tai dienai 
jau buvo paskirta Av. Kry
žiau? puaugštiniiuO šventė, to
dėl A v. Jonu šventė tapo per
kelto į Imosą vietų. Aveutės
nereiškia, kail jų minimasis at-
>Uikunas yra įvykę* ta pačia
diena. kada yra jo šventi*.
Kartais ataitikiiuas ir šventė

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi- 
too ir Derijiang Mokykla.
Muaųa totemą tr mokymo bodu jųa 
trumpu talku Utmokatte rtno ama

tą.
Mce turime dldllaualu* Ir rerlau- 

alua kirpimo. deaunVn* ir atuvlma 
•kyrltM. kar kiekvieuae gauna caioa 
pt-akUko* beuUnoklndama*.

VlauMe Mūvimo akrrluoaa maJUnoa 
raromaa elektra* Jleca.

Kviečiame kiekviena aleiu kilę k*, 
ktuo laiku. 4lrnų >** vakarai pa- 
•UlurCtl Ir paskelbtu d*l a«lyru-

Patiem* daromo* «alt< mlarao, <1- 
•aklo aUltnua Ir dydiio U bet kurie* 
Mudu kkrkt*.

MASTER DESIGNING 
SCHOOL.

g. F. KAMakska. VedSJaa

»• M. STATĖ 8TRK..T. CHICAGO.
Kampan Lake Sl. aut 4-tų lubų

■9 . '

■

JOSEPH C W0L0N
Jetuvis Advokatas 

w no. ua *aixk MTVaarr 
O/umUibo T*L HomboMt »T 

TKkornla WX1 W. tJ-nd 
TnL nnokw«B MM 

CHICAGO. Iii.

I i

t

9

DR. X SHINGLMAN
Gydytoja* ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 Bk

Kainp. 4» Ootu-l
Rok IU* W. 4* Arenos 

Tslsloaaa Cicero liti 
Ofiso Cicero 4* 

KAliUAMC IJI.TI VUKAJ

K'

S. D. LACHAWICZ
Ltelsiy* OnU^rlUa patarnaut*. 1*14®- 

luitą, ha pidau**. IldkaM inaMtla *t- 
(aiMuau. ® xuaoo uuaua al*aa*<tlau
CW. 23 PL Chicago, DL

1W. CanaJ 1IH

f.

DR. S. MIKELIS
MUŠTUVU

UYin-r<M^N 1B CHIUVROA* 
OOaM Ir Oyontmo w«r* 
MM Mo. UaUlod Mr.

Vnl Virimu 'Olrr-r®! Stati Bank 
Valando* nuo lt iki 13 m*: nuo 
3 Iki 4 ik. pietų: nuo T Iki 4 rak. 

NedMloiute ouv 1# Iki S.

nritftttink*V«rė>d*4ou<mS 2h Vari fW»c'

begidiuin yrn paliuoniuti žmo-
U*»1

uttfntlra
•* **? *.f»l

Kas kita kaltu Korius, kas kita
nuo |M>nktojo įsakymo, to-' islvr. jx 

dėl čia Amerikoje kalbama a- ;k-«,***•»«.. 
pie priedermę dooli dešimtinę. i kėlėsi iš numirusių ta- 
Lietuvių Katalikų Bažoy3c» 

acnovėa turtnr buvo pagriebę- ' 
globoti caras Mikalojus L Di-

" išrodymus, kad Kristus
................ ............

*>& guli ra>ti “Draugo” 
‘vy nupauyje 4917 m.uu Į 

Kun. P. Bučy*. Į
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‘Trečiadienis W. 01 m.
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DRAUGAS 3
PASILSĖJIMO NAMAI DĖL1

AMERIKIEČIŲ.
REIKALAUJA.

I

mTSBVRCfH, PA.

Atsišaukimas į Pittabnrgho 
khubus, draugijas, apylin

kės stotis ir į visus 
lietuvius.

Paryžius.— Pasilsėjimo na
rna* de! amerikiečių ta'flcvfojų 
buvo įsteigiąs ameriko tų kopi
nėse Bony miestelyj su pagel
to Amerikos Raud. Kryžiaus. 
SuvirS 2.700 Amerikos kareivių 
palaidoti Šiose kapinėse ir iki 
Šiol abu miesteliu; Bany ir St.

' * l . <• ' ę »J 1

Padnokimc jai pugvlbos rankų.
Lietuvos ioaiav-ės tarnui par

davinėjami Šiose vietose: B. 
Iėcliuuaa, 1510—18th n ve., J. 
Ulinskns, 1634 So. Main St., F. 
Steponaitis, 429 Island avė., J. 
Usns, 628 Island avė., A. Anfa-.
naitis, 508 Edwards St, A. Ge- neturėjo nakvynės
tauria, 529 Indiana avė., S. Jo- Pr’taikjinų.

kubauakas.
Apart to nutarta greitu lai

ku surengti prakalbas, į kurias 
jiakvjiH'iamc visus Rocktyrdo 
lietuvius.

A. Getautis. Stoties rašt.

Reikalingi* — Charnber- 
nuHUr- tttoketuiiM! $55 j įneneni 
ir kambari-

Elnį: Hotel
53rd St. & Cornell Avc.

8

■MUflMMiiinBmui BiiBiimHimniiEing 
Kelias i n Lietuvą 
Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė.

B

SIUNSKITE PER DIDYJI VALSTUINI BANKA ANT BRIDGEPORTO.

KadaJigi Lietuvos Misija j 
Pittsburgbo apylinkes atsilan
kys ludandžio 24 d., tat mes, 
riltsliurgho ir apylinkės lietu
viai, privalome suinotalisuol i 
visas savo jmjiegns, idant rin
kamai pririi engtuiiM* jų priim
ti ir parodytume, joj* ir mes 
mokame darbuotis dol Lietu
vos laisvės ir nepngiihiiyliės. |

Todėl visų kliubų ir draugi
jų, ir Pittsburgbo apylinkių 
biiH ių tiiuj., imi ouhų p;uui;\i-l 
nėtojus kviečiame atsilankyti 
j svarbų sosirinkimųJcMras bu* 
ketverge, balandžio 22 A, *7:30 
vaĮ. vakare, 6v. Kazimiero mo
kykloje. 22-ra Snne St., South 
Side, Pittshurgh. Pa.

šiame susirinkime turėsime 
daug dalykų apkalbėti. Todėl 
kviečiami visi dalyvauti šiame, 
taip svarbiame, darbe.

Lietuva visiems lietuviams! 
Todėl visi lietuviai turime ir 
dirbti Lietuvai, kad musų tėvy
nė paliktų pilnai laisvu ir ne
priklausoma ant visados.

Visus meldžiame pribūti.
Pittsburgbo L. L. P. Kom.

P. S. Malonėsite atsilankyti 
visi, kurie turite paėmę vaka
rienės įžangos ženklus [Minia- 
vinėti. šiame susirinkime jau 
turime žinoti, kiek asmenų da
lyvaus vakarienėje.

T. Pikšris.

NAUJI DARŽELIAI ŽYDI 
PRANCŪZIJOJE.

ALBANY, N. Y.

-.. Ketvertu yaltt.r^ Jj/daiidžįo 
22 d. Xew Yorko valstijos 
Auklėjimu irioboje (Statė Ed- 
\ication Buililing) Kaštinuiko 
Svetainėje (Chanceliors Hali) 
8:15 vakare bus didelis viešas 
susirinkimas. Tame susirinki- 

naujai užsirašiusieji pa
skirtu laiku taps priimti kaipo 
pilni piliečiai. Tie-gi, kurio ta
po priimti 1919 metais bus pa
garbos svečiai.

Prie to bus ir bendro daina
vimu' programas, pntrijutiškų 
jirakallių, krutamųjų jmverk- 
slų. pasveikiiiinuts naujų pilie
čių ir j teikimas pilietybės raš
tų tiruiB, kurie juos turi* gauti 
balandyje, 1W2U m.

ROCKFORD, ILL.

Kovo 20 cL. š. m., buvo susi- 
riukimas Liet. Laisvės Pasko
los delei. Susirinkime dalyva
vo šių draugijų atstovai : S. L 
IL K. A. 137 kp.—A. Antanai
ti*. R. lhiršis ir F. Stenonaitis. 
& L. A. kjt.—J. Umis. J. Ūlin- 
tkus ir S. Jokubauskas. .Rau
donojo Kryžiaus rėmėjų—A. 
Griauti.* ir B. tadiunaf.

Tapo išrinkta valdyba iš šių 
asmenų: pinu.—F. Steponai
ti a, rašt.—A. Griautis, ižd.—J. 
Ūsas.

Pao mua randasi daug šiau
dinių lietuvių, kurie kad ir va
dinasi lietuviais, bet prakilnų 
Lietuvai darbų kirk galėdami 
ardo; agituodami nepirkti Liet 
Laisvės tanių. Mes nepaisome 
jų agitacijos ir darbų varome 
jnrthyn’.

Balandžio^ d. būvu komite
to susiriiikinms. Tame smariu- 
lrinx* kolonija tsim suskirstyta
j didis ir pažymėtu kurioj da
ly j kam vaikščioti pardavinė
jant tainm*. Todėl n leidžiame 
visų lietuvių, kurie dar savo 
Lnlyse neįiąj0e tėvynėj mei
lę, pirkti bonų. kiek kus gali. 
Lietuva to* paskolos prašo.

MELROSE PARK, ILL.
■ "■ ■ ■ I

Ketverge, balandžio S d. ita-
* 1 .‘T UitiLJ i UIIIJ *:\l U JUU

nmm kelios organizacijos buvo 
surengusios vakarų pagerbi
mui Juozapo Urbelio, kuris iš
keliavo Lietuvon. J. Urbelis 
gyveno čia keletu metų ir buvo 
veiklus žmogus^ Jis darbavosi 
|»cr Lietuvių Dienų, visados 
veikė Tautos Fondo skyriuje, 
L. B. Kryžiaus rėmėjuose. 
Pats pirko ir daug pardavė E 
L. Paskolos bonų. Tautos Fon- 
dan yra aukojęs $100.00, taip
gi neiuažai ir kitokiems tautos 
reikalams. Priklausė prie: Šv. 
Jono Kr. dr-jos. L. Rep. Kliu- 
bo, L.. R. Kryžiams rėmėjų. 
Tautos Fondo 47 sk., būvu L. 
L. Paskolos komitete, prie’ L. 
E Sargų. S. L. IL K. A 214 
kp., L. Vyrių 22 kp., L. laibda 
ringos Sųj. 9 kp„ Darb. Varto
tojų b-vės, L. I). komiteto, Baž
nytinio choro ir Lietuvių Har
monijos. «

Vakarus būvu su programa,
kuri susidėjo iš dainų l>ei prn- linini gyventojai 
kalbų. Viskų tvarkė jo arti
mi draugai bei draugės.

(>rąžius prakalta-les jmsakė 
P. Metrikis, Fr. K. Strzynec- 
kis, A. Junta, Fr. Valuckas ir 
Al. Ivanovakis. Aut galo kal
bėjo J. Urbelis, išreikšdamas 
savo jausmus visiems liekan
tiems čia draugams, draugėms. 
Visiems linkėjo darliuories tė
vynės labui.

Jum knJImnt atminčiai 
nuo Meirose Parku jaunimu ta
po įteikta dovanėlė—auksinė 
plunksna ir maža knygutė su 
visų t įrangų bei draugių adre
sais. Padėkojęs už dovanų ir iš
leistuvių, su visais ut.sisveikl
iu i ir ryto 9 d. š. ui., apleido 
Mrlrosi* Parkų. ‘ * 

LitimingoH kelionės.
Fr. M.

Paryžius.—Per l>raugų Vie
nutę, prie Amerikos Raud. 
Kryžiaus, gyventojai “Graud 
Pre’ Ardėnuose, netoli Belgi
jos rubežiaus, buvo pamokyti 
kaip rodyti ir prižiūrėti 200,- 
rvv' jmnų mccicnų, kurie 1-ivo 
duoti jiems “Paukščių ir Me
delių Kliubo”’New Yorke. A- 
merikos sodžių ekspertai vedė 
sodynimo darbų.

RUSUOS PABĖGĖLIAI.

Konstantinopolis. — Amen- 
.kos Raud. Kryžiaus Konstan
tinopolio skyrius paskyrė $50,. 
000 dėl tūkstančių pabėgėlių iš 
Rusijos, kuriuos bolševikai iš
varė iš namų. Šėtros bus sta
tomos dėl stipresnių iš jų. bei 
moterys ir vaikai bus prižiūrė
ti mieste.

VIENAS LIGONVEŽIMAS 
DĖL VISOS TAUTOS.

Ryga. —Randa-i tik vienas 
ligonvežimas visoje Ėst on i jus 
Respublikoje ir tas vienas ope
ruotas Amerikos Raud. Kry
žiaus. Jis uždėtas, kuomet vie- 

šaukėsi na-
go|b<ts. Tas ligonvežiuias l,us 
laikytas Rygoje pakol valdžių 
pati galės G; visų darių varyti.

REIKALAUJA.

vieno 
laiku

geru

RED. ATSAKYMAS.

v.

T*, 
ne- 
ap-

P. 8večiui Westvilėje. 
mislos korespondencijos 
galinu* talpinti delta, kati 
rnšydnniMy kriminalį nusikal
timu 'l'auiista ne pats pusira- 
M j>o korrsfiomlcneijti, o ki
tas asmuo parašė tikrųjų ta- 
rnistos pavardę ir adresų. Įs
tatai ndOhlžia taip daryti.

Ar atsibodo tau eiti iš 
darbo į kitų, gaišinant 
ir piningus.

GOODY&AB 
siūlo pastovu darlm su
mokesniu NEPRITYRU
SIU VYRU prie guminio ama
lo.
GEROS DARBO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS
CEDARBYS MOKINANTIS 
Turi mokėti kalbėti Angliškai. 
Sverti suvirk 145 svarus.. 
Daktaru paliudijimas reikalin
gas. Atsišaukite yputiskai ar
ba susižinoki^ su Factory Em 
pluyiuvnt Offiue. •

THE GOODYEAR TIRE 
RUBBER CO. 

AKR0N, OHIO. 
Miestas Geras Progos

&

Polckkau eu»<> tėvo b* IaodoritM 
Ambruco* Itotuvo* knrulvla Allalne 
parai'. IndUu* kaimo. I'rukau ubil- 
kaukti urba kurtinote pranokti tokiu 
udrceii:

PAIEŠKOJIMAI.

lokinul AtUlHtMUl.
IS-slbiinkų Polka* 7 Kuops. kalniai 

KjMMNM* v lai t ii UA 11 i A

LSIBERIAI.
Dėl foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite.
LINK BELT CO.

39tb &.Stcwart Avė.

TIKRI.UIAI
Prityręs prie Bacli.itorly; Atdara kapa 

STAKDAHD (Ui/ CO.
IBM &. lautiu SU

E

Centrai Manufacturing District Bank !
Piningus siunčiant į Lietuvę ar kur kitur reikin visuo:::,! r.mati per atsakau- ■ 

čias vietas tai yra per V.\LST1J INKIS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta.
Musu Banke yra įtaisitas s]>ecijalis skyrius dėl siuntimu pinigu ir atlikimo vi- n 

šokiu užrubužiniu reikalu. Ta skyrių veda musu atstovas JONAS CZaIKAUSKAS 
kuris yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo geriausei.

PINIGU SIUNTIMO IR TAUP1N1MO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA- S 
RUS J SAVAITE SEKANČIAI: PANEDELLV1S. SEREDOMIS IR SUBATO- ■ 
MIS Nuo G iki 8 Valandos. U2RUBEZ1N1S SKYRIUS NEKĖLIOMIS Nuo 9 iki 12 Jį 

pietu.
uvnrjTrifrnc

Jaunos moteris suvinš 16 
metų amžiau , dėl švaraus 
lengvo fabriko darbo. Geros 
darbo sulygo- ir geriausio* 
algos.

Illinois Miniaturc Lamp.
Division

2243 W. Harrison Str.

Valkui rrlkallnci 14 ar IT motų 
nnitiau* <1*1 *■*< rnbllnir darbo, pri- 
tlrynuui ncrctkollnra. darbas pairtu- 
ru*: Atnltoukito

falirr Suhn<i<lrr Mis. Co. 
2317 S. Uaba-Jr Avc.

Moteriai Jautu* ar erm-anea »y 
ar b» prityrimo, dirbti mirtlam tva
riam fabrike; <vr«i> vulandoa ir uJ- 
foe, durbaa partui u*.

Murinę A Iknvcy <X>.
401 W. totM-rior strect

Mr-rsultra IC Iki 30 metų ainllaus 
rnea lAmoklnalnte Ju* aluti Ir aplnvo* 
ti ant pow*r nuJunu Ir mokėsimo 
Juma 212 savaite i Buinkualoiut uug- 
ttoa kainos mokama.
Ctalunibta llrtnmluc amt Emlrtvtalrry 

Co.
JW> Mest laike SUvcL

butelių plov40:n ir crncrnll* liuat. 
tor. maita m tatirtxi ‘tarpas posto- 
vua; tvirtam vyrui e,u,., valandos Ir 
mokestis, AUUatikito.

40: XV. to|M-rlor Mbrct

REIKALINGA.

100 neprityrusių vyrų, 
kų ir moterių mokintis 
dirbinio renių. Mes išmokinsi
me jus amato ir mokėsime 
jums alga jr parodysime knip 
galima uždirbti nuo $25.0(1 iki 
$50.00 j Mjvnitė, geros daria) 
sulygo*, atsišaukite gatavi 
darbu.

vai- 
prie

r
Illinois Moulding Co. 

23rd St. & Western Avė.

Porteriai drl ofisu. Turi prirtntytl 
paliudijimu*. I'.rba* pu Movus *ų al
gų (SS auvalUJ it jiracUlu*. Alrtiuu- 
kilę tuojau*

U. J. Hcfag Oo.
312 N. W»-*i«-ni A»c.

Finunouui 
Ant 

Roiiev Stoker 
S valandos 

Geros Algos

PIANO & 0RGAN 8UPPLY
Company

2100 N. Renine Avenue.

E Centrai Manufacturing District Bank ■
A STATĖ BANK

| *1112 Wcst 35tb Street Netoli Morgan Chicago, ūlinois. ■

■ Banko Turtas Vlršina $6,000,000.00 g
f’amiiluodu 3 pagyvenimų irruiu* 

namas su otru Uotu toto po t ir * 
ruimus Ir S rtifinui atuge Ifttulsyta, 
Garas* drl - automobilių, vanos, 
namas geru uaiaui<< padėjime arti 
Gar f tolti Blvd. <k3Ui Ht.) Kaa turi 
aitria ūki ant burgvno pa atras kad 
Ola namas yra dldilausla bargonua 
visoj ChicnguJ ai 14.300 00 Atslkuu- 
Jule pus J. VVlIlums. 4(01 to. Paulinu 
Kt. 7-ru lubu.
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vietoj ant 21 Plaeė arti la*avitt į
-- ------- * U

-, , xc*i j j,
Norint daugiau [ g
MffiB |
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NEPAPRASTAS BARGENAS
Aš nusipirkau farmų. Taigi 

tūrių ir parduosiu 3—Ikainba- 
rių namų Lietuvių apgyVentoj

Gatvės. Kaiiut $4200. parai- 
duos nž $3750. Visi piningai 
nereikalingi. . u
informacijų, susižinokite su

JOS VONDR.AK,
1404 W. 18 Street

vurktlK knd mųa vutal pavergtų Ir 
ir vėl juoe ) vargijoe pimfiu* pan-

Ir gina mueų broliu* Ir Jų turi*.

Amerikos Lietuviai!
Suteikite Musų Karžygiams Šviesos Spindulių! '

lJrtuvu* kariuomenė, mvo Ir prirto kraują įlodama. dtdtiauaiomU 
poalangoml* bol vargui* iėvljo Ii Ucluvo* luiltoviku* ir Vokiečių bol 
ruaų l>crtnontlntnkų plėAlkua

Lietui o* kuriuotnen. nrleldila ntnf.lnletn* Uctuvo* t>rlcAama gob- 
ėicm* lenkam* giliau Lietuvon 
mu*ų *tnun<w du r labiau piėMų 
ėlotų

Lietuvo* kariuomenė apgynė
lUotuvo* kariuomenė Jau iikovvjo iartuvnJ garbingų vardų Ir vbcuu 
paroulų gan*,.

liet IJrtuvu* kuriuotnr-nc. rdkatlnca Iriem, reikalinga, kad acl 
tiiaui- Llctuto* kan-ivi* u<4ikm neiutuuk, ta* *k*lt>M ir ralytl, kad 
nrgrjttų aunu. nepra*ltnvinv*- Gana taniau* inu*u brangioj Tėvynėj!

Todėl kieno ėirdl* dar gyva, klano Mrdl du: tvnkal tėvynė* mei
lė. |M<JėlUle ūtlcMI niu*«/ kareivfn.: *ių«klto Jiem* knygų alųaklte 
aukų pinigai*, ut kuriuu* bu* pprkurna* kareiviam* knygų*, ne* du- - 
bar. kada nutilo Lirtura* frnnlur**.- Kovon. i-ratH-t1! uoltrt ėriest! tat- 
relvlai: *tclgUimt Jiem* knygynėliui, mokyklų*, durom.m imakallo*. 
didinama Jų talki3*11* Ir "KariAluų ?.odla".

Knygų* Ir p.nigu* rtlųuklte tiejdal I mtuvon fc«uo tdreeu Knuua*, 
"Kar'*k<u tocUkr” ttcrlakvjja. artu* ntu'riokltc | mūrų *.*el*į<arijoa 
runku* Wa«hmalone u‘Utu.1 |mlyr.:<Jua. kad Jie petauųalų "Kar.*- 
lUų fcodfcio" Hudakctlat

Uruliai amerikiečiai, neaigullėkito muaų kariuomenei ėvieaoa!

‘'Kariškių Žodžio” Redakcija, Kaunas, Lithuania.
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■tructuno* <cral pritaikinti akiniai 
bu* palengvinimu dėl Jueų aktų. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo. kuomet raidės Ikjajd | kru 
tv. KiurtJOt akeliai ar siuvi ar ta
ikli. lai tuomet yra famklaa. kad 
reikta Junta akinių. Mano lt metu 
OMlyrtsnaa priduos Jums geriausi* 
puuirnaruną ui prieinam* kaina 
Mt

ir b«. for Zltt*nc 
IM.J0 Iki »C« 
vp«x-:|alo cll« 

po ||t, 17.(4, 
Ir 410, Juodi

ANT PARDAVIMO
3 augsčių namas su akmeni- 

nų priešakių randasi po num. 
3145 Emerald Avė.

Kainn žema, išlygos priena- 
uiom. Atsišaukite:

Ameriean Stale Bank 
1825 Bluc Island Avė.

TEISINGOS DRABUŽIO 
KAINOS.

» 
« 
t 
t 
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LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ

taip tein”1 'b« •' M 
JOHN SME1AMA 

Akių Spedjalistas 
1801 S. Ashland Av. Chicago 

Egaamlaa* sutciklaina* dykai.
Kamtta* IS-toa galvto

Tuicškau savu brolio Anta
no, Antano ėmiaus. Pulkaunin
ko, esančio Amerikoj, rodos, 
Chicagoje. Paeina iš Mielinių 
folium. Vnitkuškin vaisiaus 
Ukmergės pavieto. Kauno gub. 
Meldžiu utsišaukti šiuo adre
su: Jobu PuUcovnikas. Ulialm 
rovsk Muravjov—Amurskain 
ui., Ktmditersknja. Via Pacific 
R m-ria—Sibe r i a.
■. ■■ L IX 1 .JI----------- 1 --------------

P.MJAItMKIklIM..
At>tfa. AMieoniolikKitlaiua svarbu 

siaut Th» Co-otM>niti«r Soiloiy ui 
Aiuetit-a torus Kalimu trttul Jut 113.40 
•J nic-nesjJ kas ateis ima mane | 
Darbininku Krautuve utonUUt. laa 
gaus toru ui 101.00. Kas bovo ant 
prakalbu taa grrai Hm- vertė toru, 
kaa nelino atntkilo pas uianr. a* 
paaltkinaiu paniek,ublukltc

_ K. ttcunllr. "
1017 S. Cnkm Atcstut-.

ltalknUnal du nml dirbti au n>a- 
■Im kattirta* t.ilandų* anvaltoj. turi 
kult niūriai M»it>a*it>t au Imom-tub*. 
Mokralų 13 00 u* valanda. Jrlyų no. 
ri utaldlrliti m 00 eatm tai dalmr 
f*ra l>tun<. I-.-*įkalbėk nu Ridlauaky 
diena ar ėakr.re tat, mvaito atdara 
nuo
U*

JI įkrito IRI * valuare. Kainbu- 
1400

S3t> 8. štate Ktm-t

KEIKAlJSCatMI MOTE t lis
Dvi dėl valymo Ir ptuvtmu Ir gi-- 

norulio darbo Danteli imuKovu*.
Fr«-.h> p-rian rio-pilnl

17wg W«M t imgri-** Mrrrl.

Dr. L L MAKARAS
Gidriojo u

PARSIDUODA LOTAI 
* BRIGHTON PARKE

BANKTERIAI
J Urn«*UJU živiiiVičiiižn

Siuneiume Pinigus Lietu
von: dolierinia lirbu auksi
nais pugnl dienu* kursų. 
PARDUODAME

LAIVAKORTES 
IfiRUPINAM

PASP0RTUS.
Siunčiame Tavorna 

Lietuvon.
Reikalumfnnii platesnių 

informacijų rašykite sekan
čių adresu:

LITHUANIAN SALES 
CORPORATON,

414 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

Užrašome Lietuvos 
laikraščius.

>
<

!
3-rio« lubo. viri I'UU'u npOko*. 

hounliari* 14. 16, lt, 17 tr !■ 
Trmyldtc i nuurn nandk*.

5 Valandoa: nuo 7 vai. lir>lo iki ♦ 
I rat vakare. Paaadvliala, Har.do- 
l tūla ir Patayčlomia.

II
I

x

Kalno* kurio* pritinka kiekvie
nam kitcaluL Gvarantuojurn* kad 
»<rtaup>BBUnc Jums 10% Iki D04* 
ant kiekvienu plrklulo; nekuria 
dulyknl maliau negu «boieaaJe 
kainos.

Vyru Ir Jaunu vaiky nu gatayl 
drabumo |>«dirbti ant ukaukymo 
brt nrutHlkauktl stulai Ir ovvrko- 
tai su dirtellabr 
ir kitokio stj’lluua 
Pamatykite musu 
siutu Ir ovorkutu 
tSO. 171.30. (21. 
Siutai po 14 5 Iki ttt. Molino* vil-

• • i. Vaiku
„uL. .< utugkuUU 44.00 Ir augi- 
ėlau. Vyru kelinta (4. ir augamu 
Malino* pusvilnc* keli no* (t.M* iki 
117.00. SpocIJaU* tiuoftlrutl* ant 
kiekviena pirkimo Kiunčismo , 
Europa.

Atdara kiekviena rllcna Iki i 
vai. vakaru K u batonu* 10 vai. Ne- 
dėllomi* tki e v»t v«b«*e.

S. G0RD0N,
1415 So. Halsted Street
--■■■--a

Už mažu kaina netoli dide
lių dirbtuvių kum -reikalinga 
meldžiu . atsišaukti jxj num. 
4400 Kcdzie Avė. Ofisas at
daras kiekviena diena.

■ '■ . *— 
MKIUMJMM* I>E1. PPAI ST< V»> 
"Mafni *nnt<*tnvėi arti «Wnr«nl**. 

rio darbo aųlynu* l*but gvrvrt Mok**- 
Ua

Urrrrgr E. Cnb' A (M> 
*3* W. nutarto Str.

4 flaur Ivauip. Išrauk llu Mrrel

I

MNIMfKHIAI
t*na rn*dth> <l*rto. Parba* purto. 

«ua
Ou^rtinr. topfd? Irt 
U47 Ar<4MT Artame

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKL A 
Mokinama: anglikkoe Ir lletuviikov 

kalbų. aritmeUkoi, knygvedyetėe, gte- 
oografUoa trpevrrlting, plrklybo* tai- 
mų. Būt. Valei, irto rijo*, abelnoe Irto- 
rijo*, gacgranjo*. polltlklnė* ekooo- 
mljo*. plVetyrtėo, dalllarakyib-a.

Moktntmo valandoe; nuo • ryto Iki 
4 rnJandoa po pietų: vakare k; nuo < 
Iki 10 mh

3106 8o. Halsted St., Chicago.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
IJET CVIS AKI V KFECIAUSTAS

P*ir*r»i*« ,i*ų a*l* 
t*a>t4w<» *•• yra 
|>'l****tlir.l **»u1*-
itu.* k*.;-**. •**!<*■ 
ll» kaire, iki*, ner- 
«*>■>»<* akaudato**•

ir ula><l»«w*ua ,Wl, akiu Mrriau* akr*. 
kalatnkl*. t>«*ui«rta. totikra* akta tnlMtata. 

! i*ara,,ik r-xn»ri>Ui*a l.ktra |*r»,at» tuk* 
Ii* urna* klaulaa Akiniai *ntaUi**il tauka
vai, tktl tr *111 mataru u-ma paaelkata. Martak 
kita aa>a r***)inM> Ir raoua .<n»aėl«* m»- 
kyktanr VataadM kuo 12 Iki • >akara Ha 

[ OklUont* au* 1* Iki 1 vak po platų.

1553 W. 47th St ir Ashland Av.
Trlrtaruu Pro.n ttOOO.

Malto l'.m-MliatUui Hu tvati. Ine. 
>k to. Dearbom t»L Chka*o.

<

v amx»ktv nuunua 
pildomi:

V-:-*-- v—•
v mm B. SMtfB

Reikalingas Visiems
Tikra. «Uri imrtraėyma.

k

Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
M*i* 1‘1£uMl*
.Mala* Dumi*

Mato Knlf»
DYKAI.DYKAI.
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KATAUKlsKOS ŠVENTĖS

Trečiadienis, bal. 21 
Sv. Anzelmas.

Ketvirtadienis, bal. 22 
Šv. Soteras.

d.,

d.

..................................................--—a
BULVIŲ IR CUKRAUS 

KLAUSIMAS.

Prokuroro asistentas grūmoja 
pirkliams.

CHICAGAITRŪKSTA 
ANGLIŲ.

Bus pareikalauta anglių 
ministratoriaus.

ad-

Anglių kompanijos Consu- 
Yners pirmininkas l'phnm pra
nešė, kad, regis, tomis dieno-%
mis prezidentas IVilsonns bus 1 
nrnAomHs Chicngo* Apskričiui t 
paskiru ivdviai] anglių ud- 
ministratorių. pasiremiant Le- 
verio įstatymu. Sako, toks ad
ministratorius čin būt inui rei
kalingas kokiam laikotarpiui, 
kol ncjinsigorins geležinkelių j 
padėtis ir kol ne|KtsibnigH an- į 
glių Jrnkumo krizis.

Anglių trūksta dol streiko 
ant geb-žinkelių. Į angleka- 
syklų laukus geležinkelių kom
panijos negali pristatyti rei
kiamo.- kiekybė- tuščių vago
nų. Nesant vagonų, kasyklose 
nedirbama ir Chicago neturi 
anglių.

Kad pagerinti ir patvarkyti 
tų nelemtų padėtį yra reika
lingas anglių adininistratorius.

Daugelis nuomoniauja* kml 
■■streikas Imigiasi, knd ant ge. 
Ivžuikelių važinėjimas didėja 
ir kiek palaukus viskas ineis 
normalėn’vngon.

Bet nelengvas daiktus taip 
nuomoniauti api(> anglių pris
tatymų Clūeagon. Praeik dnug 
laiko, kol anglių pristatyme 
įvyks normalė padėlio.

Reikia atsiminti, kad dėl 
pritrukimo anglių daugelis 
diriituvių uždaryta. Jų atida
rymui n-ikalinga nemaža kie- 
kyliė kuro.

Tuip yra Chieagoj. Kituo
se miestuose ir tas j»»t galas.

TAS TAI BENT GAVO.

Anų vakarų ties Midi i gan 
avė ir 48 gat. prie praeinančio 
detektivo Mnurice O’CunnelI 
prišoko jaunas vyrukas ir su
šuko jum pakelti raukas.

Detcktivas tuo metu -turėjo 
rankoje revolverį palaidinio 
kišeninj. Vietoje pakelti ran
kas jis šovė i drų-uolį. maniu
sį praeinanti} apiplėšti.

Plėšikas ant vietos sudribo 
ir tuojau* mirė.

Pasirodių kad -tai senai po
licijos ieškomas plėšikas Leo 
Wible. 22 metu, kurs ilgas lai-
kas užpuldinėjo praeiviu*. 
Kino kartu jum nepavyko. Nes 
pn Taikė imt detektivo.

PATRAUKIAMOS TEISMAN 
PERKRAUSTYMO 

KOMPANIJOS.
I

Cliirųgoje teisman patrini- 
kiniuos kelios ijx«rkrnustymo 
kotu jin n i jo-. Liudininkai tvir
tinu, kad kni-kurios iš jų jier- 
krnuMydainus žirnine* padaro 
2*MI niioš. jM-liio. Tnigj tie-iog 
apiplėšia žmones.

A FtVRATtB

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

Rl»L EfiTATE INS'JRANCE 

Edrofeam American Būrimu 
lia-na *>•■*«» U.*.*-—*«•

NUTAMI.il HAS
314b So lvwl. IHmm

TlLiFHOhl BauLtltltl *11

Mil- 
» rb'5 hnlvro'

Fcdernlč valdžia Chicagoje 
| nusprendė paimti kelis vago
nus bulvių ir knopiginu.-ia 
parduoti žmonėms

Chicagoje ant geleži ūkelių 
-ton daugybė vagonų su bul
vėmis Bulvių mieste trūksta. 
<•'» vagonai neršliodnojann. 
Tuo naudodamies bulvių pir
kliai pakelia nežmoniškų kai
na bulvėms.

Prokuroro asistentas 
fhv knr* **ei1rlft
pirklius, sako, kad pirkliui pa
darę suokalbiavinių plėšti vi
suomenę ir jie turi Imt nu
bausti.

Grand jury veda tardymu*. 
Keliolikų bulvių spekuliantų 
jau išklausinėjo.

Reikia atsiminti, kad į pas
taroji dvi savaiti bulvėms 
kaina net pndvigubinta.

Galų-gale tcisdnrystės agen
tai pradėjo tardymus ir cuk
raus klausime. Sakoma, visa 
eilė cukraus pirklių ir krau
tuvininkų Ims pašaukta prieš 
grand jury. Pas juos bus pa
klausta. kokiais -tikslais cuk
rus branginamas.

Be to. busiu pašaukti ir tie 
krautuvininkai, katrie nors 
pigiau paninvinėjn cukrų, 
liet perkančius žmones priver
čia priedo pirkti kitokių pre
kių. Be tų priedinių prekių 
Lskraus virai neparduoda.

FEDERALĖ GRAND JURY 
KELIOLIKA ŽMONIŲ 
PADAVĖ TEISMAN.

Tarpe apskustųjų figūruoja ir 
Joseph Saldukas.

a 
a 
a 
a

Nedėiioj, Kovo 28, 1920. ištiko bniri vrtrn apie Bcllvood. May- 
ivnod ir Mclro*c f’ark. Mavw<»od'c nut 20 gatve* apgriuvo namai pp. 
King, jie pripuola prie durių norėdami išeit, liet, jau buvo pervelų.

Poną* Kinu pn*'iliu<*avei> iš griuvėsių ėjo gelbėti kovo fieimynra. 
motetų M. King (vo tėvai* Stripeikaite) ir 2 aaraiėių aunam*. Po 
griuvenai* žuvo jų aunclis ir jo senute motina Potii. King. Moteris 
ta|x> išgelbėt* ir dalmr yra iki priežiūra D-ro Jotdin.

Jų Hunelis tajKi pulnidotua 1 d. balandžio 1920 Katalikiškose ko- 
pilie*? Mount f’nnnel.

Lai Dievas laiminu nuraminu nuliudusiin* gimdytoje* Pili p* ir Ma
rijonu King. ’ E. STRIPEIKIENŠ.

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

CHICAGOS VYČIŲ KUOPŲ
DOMEI

IŠ NORTH SIDE.

ii

LIETUVIAMS
S
1 
a 
a
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Town of Lake Apielinkeje
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Vienintelis Bankas ant Towna .■■■■■■■■ii ■■ a■■ a a a

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

šiandie vakare, balandžio 21 
<1. McKinlev parko svetainėje 
(prie IVestern avė. ir W. 39th 
gat.) įvyks vakarėlis paminėji
mui Vyrių dienos. Vakarėlį 
rengia L Vyčių 36 kuopa. Bus 
išpildyta programa. susidedan- 
ti iš kalbų ir dainų. Paskui bus 
šokiai ir jiasilinksminimas. 
Gros mokinių Orkestrą. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
liuosa su tam tikrais, iš ank
sto išdalintais, ženkldjais.Kitų 
kuopų nariui atvažiavę buriu 
ar pavieniui, bus įleidžiami be 
ženklų.

Visus Chicago* vvėįjįs kvie
čiame suvažiuoti.

Rengimo Komisija.

8 
■ 
I■■

■ 
I
I
■ 
S 
I
■ 
I 
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Didelė gariu* priklauso jums, 
northsidiečiai, kurio pirkote 
Lietuvos laisvės bonų. Jtis at
likote ilidolį darlių. Ačiū ir <ir- 
jonis, kurios neužmiršo tėvy
nės, Lietuvos, kurios pirko Im
lių.

Bet pagalvokime koks var
das laukia tų,-kurie bonų ne
pirko. Jų laukia siakerio var
das. Kas-gi norėtų nešioti tokį 
negarbingų vardų! Mes, kurie 
pirkome Irnnų, kada grįšime tė
vynėn, Lietuva, motina musų, 
išties mums savo rauku ir vi- 

I sus priims kaip tikrus savo vai- 
kus. Ji sakys: “Eik. sunau, 
duktė, tu gelbėjai mane, kodu 
a. vargo buvau. Dabar-gi gy
venk ir gerėki* mano laisve.” 
B**t kų pusakys Lietuva tiems, 
kurie gavo slnkorio vnrdų, km 
kiomis nkimis į juos pažvelgsi 
Jiems jMisakys: “Sunatų duktė, 
grįžti gimtinėn. Ini«von šalin. 
Bet ar gelbėjai jų. kuomet ji 
varge buvo!’* Kų į tai jie atsa 
kys! Nedrįs akių pakelti ir tie
siai pažvelgti. Gėda jiems bu*.

Tai-gi, jei nenorime slake- 
riais palikti, pirkim bonų. Pa- 
siskubiiikim, nes trumpas lai
kas.

Su pnjirartais darbininkais 
dar šiaip taip. Bet kur mu*ų 
pramonininkai! 
pramonininkai. 
Ištieskite ir jus tėvynei pagel
ias rankų. Tankiai šaukiate; 
‘‘Savieji pas savuosius.*’ Tai
gi ir jus esate lietuviai. Kloki
te ir jus šimtine* ant tėvynės 
laisvės aukuro pirkdnmi bonus. 
Northaidiečiai pramonininkai, 
nr-gi nesumokite rekordo visos 
Chicago* pramonininkų! lau
kiame. Tada sušuksime: Vnlio 
North Side!

Draugijoj katros dar nepir
kote Iniiiu, pariskuliinkit. įni
kus t niautas, o jūuigai musų

J'etb-ralė grand jury prieš 
teisėjų Landi.- apskundė ir )>a- 
davė teisman keliolikų žmonių 
balandžio 19 dienų.

Apskųsti vrn:
Francis A. Harper, Jr., nd-1 

voknto siinus, kurs 1918 me
tais buvo pnsiuntvs nepadorų 
laiškų Mr<. Izuiis Hor«ieli. 
1423 Albion avė. Mrs. Honvich 
tų laiškų buvo ulidnvusi jinš- 
1ų autoritetams ir šiandie 
JlnrjMT už tai atsidūrė apskų
stųjų suolan.

l’ž peržengimų prohibicijos 
įstatymo: Krank J. McCanlcy 
ir Charles Bornraliegel.
Ux klastnvimų vyrinusvbčs 

obligacijų: llelen Jaekson,
Henry Klcin. Mary Love, 1VI1- 
linm Nnilor, Percy Izmdon. 
D<-nnis O’Brivn ir Joseph 
Saldukas.

Už peržengimų “Harrison 
Dnig” įstatymo: Victor A. 1 
Griset. Emmons Barbcr, eBrt 
Kerwin. Jainos Scott, IViIliam 1 
Dovis ir N’ichohi.s Barriuger. '

i PRANEŠIMAS BRIDGEPOR
TIEčIAMS.

Lietuvos Vyčių 16 kuojai 
laikys susirinkimų šį vakarų, 
t. y. balandžio 21 d., 1920 m., 
ftv. Jurgio juirap. salėj.

Viri nariai vrn kviečiami at
silankyti ir atsiverti naujų na
rių. Koresp.

HAVEN’O MOKYKLA.

I

PAŠAUTAS PASIUNTtJAS.

Ties ICcMit gat. ir Emerald 
avė. <lu plėšiku pašovė Wts- 
tern l’nion jm.-iuntėjų b’Brien, 
kur* nt-i-nkė niekšam atidirbti 
pinigus kokius turėjo su sa
vimi.

> w B w w w W » w w v * * V V V

*■ IlraM. MS So. A4>l*nd Dhr.
Tt-W-1o<iMi llannarkrl *&44

•«** ■ a nravMi

UK. A. A. KUIH,
Ru*** niljli.JM ir eiilrar-K** 

HprrltoU«to« Molrriik*. Vyrilkę 
Vaiky tr vtay t-kr<>ulU>v lUry 

H1M»: B*M *o. lialMrd M.. CtUcaru 
7V-lH<ma» Dmrrr **M

VATJIWI».VSt 1*—11 rjK> »—« P" 
He«* T—* rak. MtoUlkonto 1»— U d ' 
• «*<r-*«*4******«*****»*we* Ir

North Nidės 
pasirodykite!

• w« ••• • • « iauiatag^a*

kini, kad rnųs kolonijoj neliktų 
nei viena* lietuvių, nei viena 
draugija aa siakerio vardu. 
Parodykim tikrų meile savo tė
vynei, Lietuvai.

Joseph K. Sloksnaitis, 
L L Stotie* sekr.

a 
a 
a 
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DEPOSITORS STATĖ BANK
Turtas Siekia $6,000,000.oo

4633-4637 South Ashland Avenue

■■■■■■■■■■■■■■■B

■ V. W. RUTKAUSKAS ■
ADVOKATAS 

<>f Imu Ilklmlrtlyl;

g 29 South La Šalie Street

■|-----------------------------------
J Vakarais, 812 W. 33 St. !

TeL Vardą 4MI
. 5

<>TImw Oklmlrutyl:

Kambarį* 314
TrL Centrai 43*0
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1 Gal Dar Ne Visiems Gerai Žinoma I

Haven’o mokyklų lanko npie 
15 lietuvių. Jų .-kaičius ka* di<«-, 
tlB rlidlaairt rl.ateB V Qf«»vw«»lro —-r — — ******Xį- * •*••**•-•—**^
kuris pnt* jų laikydama* ki- 

| tu* prikalbina.
Viri lankautieji tųjų mokyk

lų mano pasiekti, taip sakant, 
augšėiaurio indžio viršūnę. Ir, 
be aliejonės, į>nrieks, jųi tiktai 
nelians m<>kintie*. Gai
la. kad tik vienu mergina fe- 
lanko tų mokyki^ o kiti mote
ry* ir vyrai. Nejaugi mergi
noms ateitis nei kiek nerupi, 
knd taip mažai dėiiH**io krei
pinį

lezelė ir E. Auleintė.

rago, IU.

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S)>0 ŽENKLELIUS (W.S.S).

Talatonra Pnllman t*

DR. W. A. MAJOR

—.....

. —-
x-~-----

-J____ ,!___ _!■*■_ ■ ■l'J'l!!.—.1 J ■ S
Jog Amerikoj padaal dlditauma lietuviu l’Untnku Kolonija *1- K 

soj AnicrJtoJ tol yra ScoOvHlr, Ir *u vi*t| aptollnkiv rnlorta*. E
luto B

wxrrrvijj^: Y r* grrtauM* ir derllnglau*!* tern* į
HE*OTTVIIXE Yra IHdiUauOa* d«t l'kinkaku nmMnvrtJu krautu- M 

, E

W.*OTTVIU.E Yra G*rt*u»m turg.il pArd*<l*iu ulilAttf produktu. £
—------------* ~ rre mirsią ■■oCmiiiium, a «w X—,iiuw ,ivuu«(ų ,»<,riaa» rra trvMmo ia- 

dlrbratr- ir t. t.
HCOTTVim: U**«v*J tart cartaualaa bra»*1auato* tarma* Ir *U 

Krriauatol* )lni>O*»«> tyrtrnia kaipo an Jhrlraa Ir randrnto ativArtu ir 
L t.

S*'«»TTVnjUC 
tkine* našumo 
dnrba

m’OTTVIl.LE - „
tlkalu kad ApvaMneju* Ir pamndiua rtaaa Moo apgyventa* Uvtuvtu 

ku
ily dienų ('bicaffon. K** nonto au Automobiliniu. 14 CIOra*o* ra-

_ Įf 
ati-

Uetar*1 TarmargJ pralenki* viaa* kita* kolonija*, 
Ir k'irie gavna grnatiato pelną uJ neva T»*nra*

Oabar atvykau U Chlracoa *u AutomoHIlum au

kolonijų kad gailėliau ko daugi a tirto aplpoakotl augrilu* ui 
RbBBB<“-* . . Bllocrtl | Ktollvjie. Mieli , dri parratlmo ilMuvilkų kvėoaljd Tr pa- 
atrinkimo aau gan* ūkė*. Alrlkltc- pa* mana* a> nuvrUy arba 
telkaiy p*ai4kinlm* kaip | ten goriau suvanoti Masu adraaaa;

W. STRYGAS 3022 W. 40 St., Chicago, III. _ 
imimrmmmnmmtmmttmummmm ntmtnnmmiimriiimiiuiuuiuiuiiiuiiun

-

I
=

I

PIRKITE KARES TAUPY-

Paskutinėse dienose turėjo
me pusmetinį egzaminų. Iš lie
tuvių geriausiai stovėjo P. Ge

Eglės Šoka
___ ____

A • m. jnnnnu nu-

žinoti njiie mokyklų lai kreipia
si šiuo antrašu: Mis* Elena
Sulčiutė, 3» N. Pine avė., Chi-

♦

NUTAMI.il
turg.il
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