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Carranzai, Matyt, Prisi
eis Bėgti iš Meksikos 

MEKSIKOJE LIEPSNOJA i MAIŠTUS KĖLU CARRAN 
REVOLIUCIJA. ZOS KAREIVIAI. 

Visa šalis pakįla prieš auto
kratą prezidentą. 

TIK KELI DIDŽPELNIAI 
NUBAUSTI KALĖ

JIMU. 

StfV. VALSTIJŲ VYRIAU- BOLŠEVIKAI NUŽUDĘ 3,000 

Kiti. sako, bosią patraukti 
teisman. 

Wasbington, bal. 21. —Prieš 
senato subkomitetą, kuris ve
da tardymus avalinių pabran
gimo klausime, buvo pašauk
tas liudyti geheralio prokuro
ro asistentas Ho\vard A. Figg. 
Jis buvo paklaustas: 

Washington, bal. 21. -
Gauta čia žinių, kad revoliu- j sais šonais kuogeriausia 
ei jos liepsna pakilusi prieš sta. 
Carranza plečiasi su visu; Vietos Sonoros kariuomenės 
smarkumu. Pačiai Meksikos j vadas, gen. Pina, praneša, 
sostinei grūmoja pavojus. j kad Santa Rosalia, Chihuahua 

šiandie visgi dar norą tik- j provincijoj gen. Urbalejo su 
rai žinoma, ar Carranza kiek; savo kariuomene pakilo prieš 
spirsis prieš ošianėią revoliu- į Carranza ir pradėsiąs veikti 

Agua Prieta, Sonora, bal. 21. 
—Vietos militarinė stovykla 
praneša, kad Sonoros armijai j "Kiek didžpelniu (profiteri-

j veikimas prieš Carranza vi-j ninku) nubausta sulig Leve-
rio įstatymo?" 

"Apie 1,200 jų suareštuo
ta**, atsakė advokatas. "Apie 

^ijų. ar jis gins sostirę Mexi-
co City, ar bėgs laukan. 

Sonora reikale. 
Urbalejo savo kariuomenės 

Iš visako matosi, kad jam j būryj, sakoma, turis 400 ya-
prisieis dumti iš tos šalies, | qui indijonų. 
kurią taip baisiai pavargino.: Gauta žinių, kad ir kitose 

Revoliucija pradžių ėmė So
nora valstijoj. Dabar paskui 
anų pakelia revoliucijų prieš 
Carranzų visa pietinė ir vaka
rinė Meksikos dalys. Revoliu
cijos liepsnos plečiasi ir ant 
siaurinės dalies. 

Taigi Carranza suimamas 
antkart iš trijų šonų. Prieš tai 
ne bi kam galima butų atsi
laikyti. Tuo iabjaus Carran
zai. pasižymėjusiam savo ne
girdėtais žiaurumais. 

Gen. Obrcgon. kandidatas i 
Meksiko* prezidentus, atsidū
rė i revoliucionierių teritori
jas. Tenai jis organizuoja ar
miją su tikslu pulties prieš 
sostinę. Nestebėtina tad bus. 
jei artimiausiomis dienomis 
Carranza išdums iš šalies'sos
tinės. 

Revoliucijos tikslas — nors 
kartą patvarkyti šalį nuvertus 
autokratini prezidentą. 

vietose Chiluiabua provinci
joj Carranzos 'kariuomenė ke
lianti maištus. 

Didi svarba pramatoma So
nora i iš gen. Urbalejo veiki -

350 apkaltinimų sugrąžinta..*' 
"Ardaug didžpelniu papuo

lė kalėjimas?'' klausė senato
rius Pomerene. 

"Apie 25 ar 30", gauta at
sakymas. 

Senatorius McNary paskui 
paklausė advokato Figg, ar 
jam yra žinoma apie praneši
mą, kad viešas gyvulių sker
dyklų savininkas didelę kieky
bę skurų turi sukrovęs pieti
nėse valstijose ir tas skuras 
palaikąs nuo turgaviečių. 

Prokuroro asistentas atsakė, 

SYBĖ TURI MILŽINIŠ
KAS IŠLAIDAS. 

ŽMONIŲ. 

_ . , . . ,. . . . , , i Apie tai rašo lenku laikraščiai.; 
Kiekvienai dienai išpuola dau- *_ 

gian 18 milijonų. ' g ^ b a l 2 1 _ (,m ^ t 

Washington. bal. 20. Per ' l u 0 * e iš Varšavos lenkų laik-
praėjusius 9 fiskalinius rnėne- j rakiuose pranešama, kad bol-
sius šalies vyriausybė turėjo! ševikai Rostove ir Novorossii- j 
$5.028,176,000 išlaidų. | * k e nužudę 3,000 gen. Deniki-

Imant tai domon,* pinigyno j M kreivių ir oficierų, kuo-j 
valdininkai tvirtina, kad ligi į m e t Pat"'"H' tuodu miestu. Ka-1 
birželio 30 d., t y. 'su fiskali- j r e i v i a i i r oficierai buvę su-! 
nių metų pabaiga tos išlakios: ™kt] i r kifcooii ligoninėse 
per ištisus metus busiančios! kuomet bolševikai juos išsker 

Pakilo Nesutikimai Latvių 
su Lenkais 

GERAI LATVIAMS, KAD 
SUSIDĖJO SU LENKAIS. 

Lenkai prajovus veikia ir 
Ukrainoj. 

mo. Xes j i ? lengvai gali su- i kad tame klausime jis nedaręs 
trukdyti Carranzai karinome- tardymų, bet tai atliksias. Pa
neš siuntimą ant Sonora. Jis'reiškė, kad daugelis didžpel-
toj provincijoj gali perkirsti j nių bus surankiota ir prista-
susisiekimus carranzistams. 

(ien. Flores kariuomenė 
savo keliu pasekmingai briau-
jasi ant Manatlano. svarbaus 
Sinaloa uost6. 

PROTESTUOJA TEXASO 
GUBERNATORIUS. 

Austin. Tex, bal. 21.—Teras 
valstijos gubernatorius Hobby 
pasiuntė valstybės departa
mentas, Washingtone. aštru 

apie $6,750,000,000 arba dau
giau, kaip 18 milijonų dienoje. 

Išlaidos dar gali padidėti. 
Tosna išlaidosna neįskaito

mos dar galimos naujos išlai
dos, kokias kongresas kartais 
gali paskirti, (ii kongresas ga
li paskirti dar buvusiems ka
reiviams bonusų. kurių susida
rytų daugiau milijardo dolie-
rių. 

Praeitą gruodį buvęs pini-
gyno sekretorius Glass buvo 
pranešęs, kad fiskaliniais me
tais užteksią išlaidoms $6,-
097,237,000. 

Bet Glass tuomet prie išlai
dų nebuvo priskaitęs vyriau
sybės nuostolių valdant jai 
geležinkelius, 

Svarbiausios išlaidos. 
Žymiausios išlaidos per pir-

tmuosius devyni* fiskalinių 
metų mėsesiTfs*tirrp paskirsto
mos: 

Karės departamentas $L-
301,605,000. 

Geležinkeliu administracija 
šešiomis dešimtomis dalimis! *--g -Q^ ^ . 

Karėg laivyno departamen-
tas $621,364.000. 

Shipping board $433.100,000. 
Nuošimčiai už skolas $664,-

de. • 

tyta prieš grand jury per se
kančias trisdešimts dienų. 

Iš darbo statistikų biuro 
pranešta, kad per praėjusiu 
du mėnesiu atpigusiu 22 mais
to produktu. Bet atpigusiu tik 

JAPONAI KAUJASI SU 
KINAIS. 

Ryga, I^atvija, bal. 16 (su
vėlinta),—Latvių laikraščiai 
čia karštai diskutuoja apie 
vietos naujo lenkti pasiuntinio 
andai išreikštą pasididžiavi
mą apie Lenkijos rubežius. 

latvių spauda begalo sujau-
Harbin, bal. 20 (suvėlinta). t'ir>ta to pasiuntinio išsireiški-

Vakaruose nuo šio miesto11 niais, buk Letgalija (kurią 
lenkai pavadina "AVsHmdnie 
Inflanty Polskie") priklau
santi ne kam kitam, bet Len
kijai, ir kad lenkai nepripažį-

ties geležinkeliu seka smar
kus susirėmimas japonų su ki
nais. 

(ien. Voicekovskii savo ka
riuomenės buri sujungė su; się latvių padarytos taikos su 
gen. Semionovo kariuomene. 
Abudu generolu bendrai vei
kia prieš bolševikus. Matyt, 
jiedu mėgins Įsteigti kokį 
nors naują priešbolševikini 
frontą. 

SNIEGAS APSAUGOJO 
ARKLIUS. 

bolševikais, jei latviams bus [ 
pripažinta Letgalija. 

Laikraščiai reikalauja, kad 
lasai pasiuntinys oficijalki 
praneštų, ar jis Įgaliotas savo 
vyriausybės tokius niekus 
tauškyti. Reikalauja, kad len
kai atsiimtą tą pasiuntinį, gi 
lenkų kariuomenė tuojaus ap-
.tistų Letgalijos plotu-, kaip 
ajptt tai buvo sutarta prirv'iiž-

nuoš. ir tik abelnam pardavi
me. 

Medžiaga namams statyti 
pabrangusi daugiau 8 nuoš. 
šį mėnesį, negu kaip yra ^•jooajonri 
ve va m r> j . Drabuži ai t rupu -' Konsjes; saviems reika-

i e oi 

Denver, Colo., bal. 21. 
Vietos miesto tarvba tarėsi j pulsiant bolševikus. 
iš miesto gatvių ir ribų pra
šalinti visus arklius. Xetikė-; 
tai daug prisnigo. Sniego iš-J 
vežiojimui prisiėjo pavartoti I 
arklius. Prašalinti arklius su-j 
manvmas atmestas. 

Lenkai neteks svajojamų 
rubežiu. 

ITALIJA TURI 15 MILIJAR
DŲ DOLIERIŲ SKOLŲ. 

Lenkų-latviu susikįrtiiuas. 
ieurs ]>rasi<b\jo visai netikėtfi, 
kiek žinoma turi artimus są
ryšius su latvių-bolševikų ve
damomis taikos 
Maskvoje. v 

netektų savo svajonių apie ru-
•b-'/ius iš 1772 metu. 

Latvių diplomatai ir sako, 
j kad to<lel lenkai ansprendę net 
i nepripažinti lat\ .u-bolševiku 
j taikos. 

• 
Lenkų darbai Ukrainoj. 

l'krainų atstovas Latvijoj, 
i M. So<loroiny buvęs ukrainų 
I a&eijonaiės armijos generolas. 
! šiandie indomiu žinių padavė 
apie lenkų valdžią Ukrainos 
žemėse, kai]) tai Yolinijoj ir 
Podolijoj. 

"Priešingai padarytai san
tarvei," sakė jis. "lenkai uk
rainų valdžios narius suareš
tavo, savo lenkišką kalbą pa
skelbė priverstina visiems kal
ba net tokiose vietose, kur 
lenkų gyventojų yra vos vie
nas nuošimtis. Kad tuo tarpu 
lenkų apšauktuose "lenkis--
kuose"•apskričiuose lenkų ne
bus daugiau 12 nuošimėių. • 

Ukrainai neturi baimės. 
"Mes nei kiek teėiaus nesi-

bijome tų lenkų iuų>cri jai ilti
nių žygių ir pastangų. Nes 
mes gerai žinome, kad lenkai 
negalės ilgai šeimininkauti 
Ukrainoj. Juos išguis iš Uk
rainos ukrainai valstiečiai." 

Ukrainos pasiuntinys to-
liaus sakė, kad šiandie jo ša
liai būtinai yra reikalinga 

protestą prieš norėjimą per j čiukę atpigę. Bet drabužiai i, p y r a j . , ^ H J ^ O O O . 
šię valstiją praleisti Carran- j vienerių metų laikotarpiu P ^ J f l į ^ ^ a i į g ^ t n ^ & J T a d ^ ^ - ] l m ^ ^ ^ 

Milanas, bal. 20.—Oficijaliai j 
paskelbta, kad Italija karės 
metu pasidarė 15 milijardų ir; 
4(*J milijonų dolierių skolų. 

pradėti prekybą su pasau!':u. 
Ukraina turi daug ja^'; 

tarybomis i tuos gali eksportuoti ka»fi 
tuojaus. Kuomet nuo bolšev' 

Kiek žinoma, bolševikai su- kų bus atimta Odessa, tuomet 
tinka Letgalija pavesti l^atvi-, ir bus pradėta prekyba, pa-
j ; i. Tuomet, lenkai jaučiasi J reiškė pasiuntinys.' 

zos kariuornen* brangę 64 nuoš. 

Pakilę Nepasitenkinimai Talki
ninkų Taryboje 

BERLYNE SUAREŠTUOTA 
DAUG SUOKALBINDNKŲ. 

NESUTIKIMAI DIDŽJA 
TARPE PRANCŪZU 

IR ANGLŲ. 

Anglija stato Vokietijai 60 
milijardų markių. 

'IV-

j'ro-iijen; — Llnyd (ieorge ir 
Miilerand, gal šian<'H' bus su-
kryžiuoti kalavi.jnj svarbiau-
skm klausime, būtent, prave-
<lime VersaiHeso taikos sutar
ties. 

Nusitikimų priežastis, trum-
;'•;; iniiin'. \ ra ta: 

Anglija -tr>vį r.ž U\\. km 1 
taikos strtarHes sąlygas Vo
kietija pildytų sulisr s«avo ga-
liniybės, be priverstinumo, \p 
p:iv;i:-tn;;--;,, prieš ią : : i i : j ! : ; -
nių spėkų. 

I'iritic^zij;1. g: viov; 
kad Vokietija siitarti' 
gas pildytu y.ndis /n.]: 

pažymėli! pii'-injr sutartyje. 
Kitaip prieš ją r^iki.i pavar
toti 

I pakilę nesutikimai ir nežinia. 
. . 

j kaip tai visa pasiuaigs. 
; Nori paskirti karės atlyginime 

Kitas svarbus klausimas, tai 
j karės atlyginimas, koki Vo-
| kietija jturi išmokėti talkinin-

San Rėmo, Italija, bal. 21.—į kams. ' 
\nglijo< ir Prancūzijos Originalėj taikos sutartyj 

nepažymėta tikroji suma. kiek 
Vokietija tikrai turi išmokėti 
ir kuomet baigti tą išmokėji
mą. 

Prancūzija tą atlyginimą 
skaito ligi 100 milijardų mar
kių. Tuo tarpu dabar Angli
jos premjeras, paremiamas 
Italijos premjero, nori nusta
tyti tą sumą ligi 60 milijardų 
markių. 

Kiek žinoma, Prancūzija 
bus tam priešinga. Del šito ir 
vėl naujas nepasitenkinimas. 

Bet tai ne viskas. 

Londonas, bal. 21—Aną die
ną Berlyne, anot pranešimų, 
susekta militaristų sv.okalbia-
vimas prieš dabartinę vyriau
sybę. Daugelis lyderių suar
eštuota. 

laidų $6,177,000. I paprastos mokestys. 
BAIGIASI STREIKAS. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

JAPONAI PALAIKO SD3E 
RIJOS MIESTUS. 

/. ' h i. 

M,I Sy
kai n 

Vladivostokas, bal. 2 L - J a -
ponijos kariuomenė rytinėj Si-
berijoj apvaldė visą eilę mie
stu ir tuose įvedė karės val
džią. Rusai revoliucionieriai 
siaustosi artimose kalvose. 

Rymas, bal. 21. - Italijos 
vyriausybė* nusprendė suma-j 
žinti savo armiją ligi dešim
ties korpusų, kaip yra buvę 
taikos laikais. 

'r.o r.(,pn.-;tf 
rn'jci^ibaigia 
taryboje l1 

j klausimas prancūzu 
šitam klausime svarbiar^ia' Vokietijoje 

spėkas. . 

Tikinimu vis-
Kiek žinn-

us aptarįn> 

ninku. Sakoma, Prancūzija iš-
naujo stovinti už tai, kad jos 
pavienis veikimas prieš vokie
čius nebūtų varžoma*. 

Vakar augščiausioji taryba 
visą laiką praleido svarstant 

jos klausimą. Snjtatytos 
anas talkai sąlygos. Bet 
neskelbiamos viešai. Bus 

r i< i 

A'akar geležinkelių streiki-
: ninku vadai susirinkime nus-
! prendė atšaukti streiką, nes 
į neturi jėgų kovoti prieš vy-
į riausybę. Bct pirm to kaip 
- šiandie turi ivvkti pačiu strei-
j k'fiiiikų >usirinkinias ir tuo 
1 klausimu bus balsuojama. 

Ant geležinkelių padėtis 
i gryžta normalėn vagon. Į 
; stockyardus vakar galvijų 

pristatyta tiek. kiek norma
liais laikais. 

Tik visas vargas, kad nėra 
anglių. Geležinkeliai 

GATVEKARTŲ DARBDiTN 
KAI STOVI UŽ AUGŠ-

TESNĘ UŽMO
KESTI. 

Pareikalaus valandoje $1.00— 
$1.04. 

A.ną vakarą gatvekarių kc 
duktoriai ir motormanai tu
rėjo susirinkimą. Susirinki
me nubalsuota pareikalauti 
augštesnės užmokesties. 

Šiandie senesniems darbi
ninkams valandoje mokama 
67c. Šitie nori. kad jiems butų 

negreit} mokama $1.04. .laimesniems 
suspės pristatyti 
kiekvbe to kuro. 

reikiamą 

TORNADO PIETINĖSE 
VALSTIJOSE, 

Vakar kai-kurias pietines 
valstijas, kaip tai: Mississi-
ppi, Alabanm. Tennesee ir 
pašalines palietė baisi vėsu-
ia, vadinama tornado. 

Žuvo arti 100 žmonių. Keli 
šimtai sužeistų. Daug miestų 
ir miestelių apgriauta. Daug 
ramu vandens užlieta. 

veikimo! naskelbtos. knomet turkam? 
nesiklansus talki-J bus induota taikos snta f « T l i 

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

kitais laikais. Nemoku augstų kainų produktams, gi juos 
! parduodamas paimu dvigubai 

Pittsburgh, Kas., bal. 21. — 
(rirard paviete nežinomos pa
vardės .juodas žmogus buvo 
užpuolęs baltą 15 metų mer
gaitę. Baltųjų žmonių būrys 
pasigavo juoduką ir nugalabi
no. 

konduktoriams ir motorma-
nanis mokama valandoje 6"x\ 
Jie norį $1.00. 

Už kelių dienų darbininkų 
unijos valdyba tuos reikalavi
mus paduos gatvekarių kom
panijai. Unijos su kompanija 
padarytas sutarimas pasibai
gia su ateinančio birželio 1 
diena. 

Tr vėl turės pabrangti važi
nėjimą s ga t vekari a i s. 

Los Angeles. Cal., bal. 21. 
— Oia, grand jury padavė teis
man 27 žmones, turinčius są
ryšių su streiku ant geležin
kelių. 

BALANDŽIO 21, 1920 M. 
Cbicago. — Šiandie ir rytoj 

nepastovus oras; maža atmai
na temperatūroje. 

r*Byyma • i 
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"DRAUGAS" 
kasdiena, išskyrus nedėldienius. 

PKOCMERATO- KATJTA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $«.00 
Pusei Metu *£« 

SCV. YAUST. 
Metams $5.00 
Pusei Metu S.00 

Prenumerata raokasi iškalno. Lai
kas skiltos: nuo užairašymo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar «xprese "Mo-
ney Order" arba' įdedant pinigus j 
registruotą laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, UI. 

Telefonas McKmley C114 

r. 

Pinigai. 
Lietuvos, Lenkijos ir Yokie-

tijos pinigai yra taip vadinamu 
vokiško didumo. Auksinis tų 
saliu pinigas yra keturis kar
tus mažesnis už aukso dolierj. 

-Finlandijos, arba Suomijos, 
Italijos, Belgijos, Graikijos, 
Šveicarijos, Ispanijos ir Pran
cūzijos taip-gi yra vienoki. Jie 
yra taip vadinamo lotyniškojo 
didumo. Tu šaliii auksinis pi
nigas yra penkis kartus mažes
nis už aukso dolierj. Anglijos 
pinigai yra visai savotiški. J Ų 

per septynias dienas atpigo 
pustrečio dolierio. 

Pereitą savaite nebuvom 
pranešę apie pinigų stovį, nes 
tada kas žin kas buvo pasida
rę biržoje; kai-kurių šalių pi
nigai buvo netikėtai nupuolę, 
Vokietijos pakilę. Tai buvo 
suirutės ženklai. Dabar 
tat jau perėjo, tik nežinia kaip 
ilgam. 

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

Oficijales Ištarmes. 
ModcniiDnas. 

pinigas vadinasi sterlingų sva 
ras ir yra daugiau negu ketu-j žmogžudystę padarė ne pagie-

Žmogžudystė 
Bažnyčioje. 

Tlioma* W. Simpkin, nese
nai pabėgęs iš bepročių namo. 
nedėlioję 18 balandžio nušovė 
daktarą James Wright Markoe 
gražioje ir turtingoje protes
tantų Episkopaių bažnyčioje 
Xe\v Yorke prie l.Vtos gatvės 
ir JStuyvesant rinkos. 

Tas atsitikimas yra beabe-
jonės liūdnas. Jis parodo, kad 
Suvienytose Valstijose bepro
čiai yra neužtiktinai prižiūri
mi ir dėlto žmonėms yra pa-
vojaus nuo jų net ir bažnyčio
je. 

Laikra&'iai praneša, kad 
žmogžudys nušautojo kol gy* 
vas nebuvo matęs nušautojo 
žmogaus. Tat reiškia, kad 

Daugeli* laisvamanių bando 
katalikus griebti už nosies ir 
vadžioti savo nustatytais ta-' 
kais. Kaikurie katalikai tam 
pasiduoda nežinodami oficija-
liai nustatytų savo tikėjimo 
pažiūrų į tuos daigtus, ku
riuos laisvamaniai giria turė
dami slapčių tikslų. 

Mes jau rašėme koki būva 
laisvamanių tikslai, kada jie 
skelbia Bažnyčios atidaJinimą 
nuo viešpatijos. Laisvamaniai 
bando žmonėms įkalbėti, buk 
"Draugo" skelbiamosios pa
žiūros yra jo redaktoriaus as
meninis dalykas. Tečiaus taip 
nėra. x 

Grigaliaus XVI ištarmė. 

Keturiasdešimt metų prieš 
kun. Bučiui gimsiant Pran
cūzijos laisvamaniai jau skel
bė Bažnyčios atidalinim^ nuo 
viešpatijos. To skelbimo pa
klauso ir kunigas Fel. d e La-
mennais. Jo pažiūras pasmer
kė popežius Grigalius Šešiolik
tasis 15 rugpjūčio 1832 m. en
ciklikoje ''Mirari vos." 

Toje enciklikoje parašyta: 
"Xe linksmesnių tikėjimui ir 
pasauliniai valdžiai pasekmių 
galima tikėtis iš noro tų, ku
rie geidžia atidalinti Bažny
čią nuo viešpatijos ir nori su-
traukinti dvasinės bei pasau
linės valdžios sutarti."' Griga
liaus XVl-jo žodžius ir nuntj 
atkartojo 1-eonas XIII encikli
koje "Immortale Dei" 1 lap-risyk didesnis už dolierj. Savo-j ž a y e i p j m v ų troškimas ne-( 

tiski buvo Rusijos rubliai ir | b u v o tos žmogžudystės prie-į kričio 1885 m. Seniai žinia kad Amerikoje I n i e r f c t$ rezoliuciją eiti išpa- saulės metų ir 
Japonų jienos. šitų didumas į za<=tįm. žmogžudys nebandė „_„_, y r a lietuviu kuriems nebrangi I ^ r"** i r ̂ pa**8**!** tos pas- tai prie mėnuli 
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buvo netoliese lygus ir vertas j g r i e b t i t ų p i n i g ^ įu r įUos dak-
truputi daugiau negu pusę do- t a r a 8 M u r k o e r i n k o b a ž n y č io 
lifcrip. Savotiški yra pinigai 
Olandijos arba Xiedeilandų, 
Skandinavijos šalių, t. y. Šve-

Syllabus. 

je-
Stebėtina, kad beprotis iš 

dijos ir Norvegijos- savotiški! beprotnamio pabėgęs galėjo 
taip-gi Austrijos ir Vengrijos. 
Kanados, Meksikos ir Suvieny
tų Valstijų dolieriai sudaro sa
vo piniginę rųši. 

Vokiečių markės ir Lietuvos 
auksinai vėl eina pigyn. i'ane-
dėlyje, balandžio 12 d. jų šim
tas buvo lygiai du dolieriu, pa

jauti revolverį Stebėtina ir 
tat, kad jis yra ne Amerikos 
pilietis, tik Anglijos pavaldi
nys, kad pataikė nužudyti žy
mų gydytoją, baigusį savo 
mokslus Vokietijoje, turėjusi 
Įtekmės ant vieno labai stam
baus Amerikos finansisto, ku-

Minėtam popežiui mirus už
stojo jo įpėdinis Pijus Devin
tasis. Prancūzų laisvamaaiija 
nesiliovė per laikraščius ir ki-
feis budais skelbusi įvairių 
klaidų. S gruodžio 1864- m. Pi
jus Devintasis apgarsino są 
rašų aštuoniasdešimties klai
dų, kurių katalikai turi sau
gotis. Tas sąrašas vadinasi 
"Syllabus." Jis labai nepati
ko laisvamaniams, nes išvedė 
aikštėn stambiausias jų klai-

Dvidešimtojo amžio pradžio
je nuo katalikų atsimetė nau
ja erezija. J i vadinosi moder
nizmu. Xors ta erezija veikiai 
nudžiūvo ir ši^adien jos be
veik nėra, tečiaus reikia at
siminti, kad tarp kitų tos ere
zijos klaidų buvo taip-gi Baž
nyčios atidaliaima< nuo vieš
patijos. Ta erezija tapo pas
merkta 7 rugsėjo 1907 metų. 
Tarp kitų modernizmo pas
merkimo priežasčių yra ir ta, 
kad modernistai tvirtindavo, 
jog "reikį atidalinti viešpa
tiją nuo bažnyčios, kataliką 
nuo piliečio. Todėl kiekvienas 
katalikas, būdamas pi
liečiu, turi (anot modernis
tų) teisę ir priedermę panie-

Tarp Syllabo klaidų ketu-
riaadešimt aštuntoji yra: ' 'Ka
talikai žmonės gali pri
tarti tai jaunuomenės auklėji
mo sistemai, kuri vra visai 

BĮ 

atskirta nao katalikų tikėjimo Į Bažnyčios įsakymą 

4kšę dali jų jis išpaišino Kry-' 
mo karėje, bet buvo lik.; keli 
milijonai. LHtl •iii' Ufi.-^VikUl a t - P 

ėmė i r tuos. Todėl ir Uetuvo- Vyry ir Moterų Rūbų Kirpi-
je priseis atgaivinti penktąjį mu ii Hf liįll'lLiUkjlrlll 

ir nuo Bažnyčios valdžios, ir 
kuri težiūri tiktai gamtinio 
mokslo ir žemiško visuomenės 
gyvenimo arba išimtinai, arba 
vien labiausiai." 

Augščiau minėtoje savo en
ciklikoje ' i Immortale D.i ll 
Leonas /"III 1 lapkričio 1885 
m. ra 'ė: "Visuomenės labui 
ir tat naudinga, kad (kati:i-
kai) protingai prisidėtų prie 
viešpatijos valdymo: ir tame 
labiausiai rūpintųsi bei pada
rytų, kad butų įvestas užtik
rinimas jaunuomenei tikėji
mo ir gerų įpročių išlavinimas 
tokiu būdu, kokis tinka krik
ščionims. Xuo tų daigtų dau
giausia pareina kiekvienos 

Kun. P. Bučys. 

VELYKOS. 

kinti Bažnvčios autoritetą, jos ^ P * * ' * * ^ m ė . " d * * * 
Bannvarth XII ed. n. 1882). troškimus, patarmes ir įsaky

mus, paniekinti net ir perspė
jimus, vien tiktai žiūrėdamas 
to kas jam išrodo naudinga 
viešpatijai." • 

Klaidos blėdmgumas. 

Tos modernistu pažiūros 
klaidingumas geriausiai maty
ti iš pavyzdžio. Jeigu Rusijai 
išrodo naudinga atimti iš lie
tuvių teisę spausdinti knygas, 
tai Rusijos ministras neturi 
žiūrėti Dievo nei Bažnyčios 
balso draudžiančio skriausti 
pavergtąją tautą. Jeigu Lenki
jai naudinga yra užgriebti 

Tėvynės nuostolių dar ne
gana besočiams laisvama
niams. Jie agituoja Chicagos 
ir kitų miestų draugijose, kad 
tos darytų rezoliucijas atida
linti Lietuvos valstybę nuo 
Bažnyčios ir Bažnyčią nuo mo
kyklos. Katroms draugijoms 
labiau rupi patikti laisvama
nių agitatoriams negu pasitai-
nauti Lietuviai ir savo tikėji
mą pagerbti, tos tegu tvirti
na socijalistų ir, laisvamanių 
pakištas iš svetimų tautų pa
siskolintas rezoliucijas. Bet tos 
draugijos turi žinoti, kad jos 

Vilnių, tai lenkų ministrai ne- ! priimdamos popežių kelerio-
turi klausyti Dievo ir Bažny-1 Pai pasmerktas rezoliucijas 
čios draudimo užimti svetimas j paliauja būti katalikų draugi-
žemes su jų miestais. i J0IuL<- Priimti popežiaus pas-

Klausimas. Kodėl mes ka
talikai neturime pastovios 
dienos Velykų šventei, kaip 
yra pastovi diena Xaujiems 
Metams! Velykos netik kilno
jasi iš dienos Į dieną, bet kar
tais ir iš mėnesio į mėnesį. Ar 
tai nėra žeaklas, kad ir Kris
taus atsikėlimas iš numiru
sių, kurį Velykos švenčia, y-
ra melas? Meldžiu atsakymo. 

Kazys P. MiSkinis. 

Atsakymas. Xe vienokis yra 
laiko padalinimas. Vieni žmo
nės laiką dalina pagal saulės, 
kiti pagal mėnesio. Saulinis 
laiko dalinimas sudaro me
tus, nes metai trunka kol že
mė bėgdama apie saulę aplin
kui sugrįžta Į tą pačią vietą. 
Saulės metai yra dalinami į 
dvyliką pastovių mėnesių, ku
rių ilgumas iš kalno pažymė
tas. Tiktai vasaris mėnuo kas 
ketvirti metai būva viena die
na ilgesnis, bet ir tai ne vi
sada. 

Kitas laiko dalinimas nepai
so saulės, bet žiuri kol mėnu
lis grįžta. Mėnulio mėnesiai 
visi vienokio ilgio, bet jie yra 
trumpesni už tuos mėnesius, 
į kuriuos yra padalintas sau
lės metas. Suėjus dvylį kai mė
nulio mėnesių dar nesibaigia 
saulės metai. Kad nepasida
rytų didelio skirtumo tarp 
saulės metų ir mėnulio metų, 

Mušąs istema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku išmoksite viso araa-

to. 
Mes turime didiuusius ir geriau

sius kirpimo, design'ng; ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig niieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHGOL. 

i. F. Kartoka, Vedėjas 
i»o N . S T A T E S T B E : ; T , C H I C A G O . 

Kampas Lak* St, aut 4-tų \nbų 
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nei tėvmis l ^vė , nei jos že - | u l ( , r k t o s ^ohuci^os priėmimo 
mėsčielvbė, jei tiktai jie Lie- i ^ r a t a i P P*1 šventvagystė, 
tavos skriaudomis gali visuo-!ka!P ^pasisakyti kitos pmrt*. 
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numariu yra klaida: "Reikia 
atidalinti Bažnyčią nuo vieš
patijos, o viešpatiją nuo Baž
nyčios." 

« 
Pijus X. 

Prancūzija savo šalies val
džią įteikė laisvamaniams. Tie 
norėjo įkūnyti Bažnyčios pas
merktąsias klaidas. 11 vasa
rio 1906 m. Šv. Tėvas Pijus 
Dešimtasis rašė prancūzų dva-
siškijai ir šiaip katalikams: 
"Mes, turėdami iš Dievo augš-
čiausia. autoritetų, atmetame 
ir pasmerkiame išleistąjį įsta
tą, kuris Prancūzijos Respub
likų atidalina nuo Bažnyčios. 
Tą darome del augščiau išdė
tųjų priežasčių, nes (tas įsta
tas) didžiausiai įžeklžia Die
vą, iškilmingai atsižadėdamas 
Jo ir skelbdamas principą, 
buk respublika turinti bnti 
be jokios religijos: taip pat 
ir dėlto (pasmerkiame tą įs
tatą), kad jis laužo gamtos ir 
tarptautinę teisę ir viešų su
tarčių ištikimybe, ir dėlto kad 
priešingas yra Dievo įstatams, 
ir giliosioms išminties prie
žastims ir Bažnyčios laisvei; 
ir dėlto kad griauja teisybe 
prispausdamas daugeliu gerų 
būdų įgytą tą teisę, kurią IT 
pati sutartis buvo patvirtinus: 
ir dėlto kad įžeidžia Apaštalų 
Sosto rimtybę ir mųs asmenį 
ir vyskupų visuomenę ir dva-

tik $1.63. 
Lenkų markė truputį pa

brango: pereitos savaitės pra
džioje jų šimtas buvo 70 centų, 
šios savaitės pradžioje buvo To. 
centai. 

Lotyniškojo didmro piniguo
se pastoviausi yra Šveicarijos 
frankaiKaip buvo, taip ir liko 
už doiierį 5 frankai 52 santi
mai. 

Prancūzų frankai pagerėjo: 
praeitos savaitės pradžioje už 
doiierį buvo 16 fr. 92, šios sa
vaitės pradžioje už doiierį ly
giai 16 frankų. 

Su Italijos pinigais tebėra 
bloga, nors ir jie eina geryn. 
Balandžio 12 d. už doiierį buvo 
26 lyros 50 centezimų, balan
džio 19 d. buvo tik 21 lyra 70 
centezimų. 

Angbjos pinigai šią savaitę 
stovėjo beveik aut vietos, l 'ž 
svarą sterlingi] balandžio 12 d. 
davė $3.94. o balandžio 19 d. už 
šimtą svarų sterlingų davė 394 
dolierins ir 75 centus. Tai reiš
kia, kad Anglijos pinigai per 
savaitę pabrango 75 centais 
ant šimto svarų sterlingų. An
glijos pinigai pasitaisė dėlto, 
kad iš Londono atvežė i Xew 
Yorką aukso transportą ir pa-

I pakrypimo į priešingą pusę. 
Žmogžudystė įvyko tuo laiku, 
kada Anglijos ir Amerikos 
santikiai įtempti beveik iki 
trūkstant. 

Žmogžudystė pateks į teis
mą." Bet žmogžudys yra ang
las. Anglija labai užtaria už 
savo pavaldinius. J i žiūrės, 
kad Amerikos teisino ištarmė 
nebūtų anglui perskaudi. Ji 
turės pamatų reikalauti iš
tarmės minkštumo, nes žmog
žudys yra buvęs pamišėlis. 
Bet žmogžudžio daigtuose ra
sta daug bolševikiškų rašinių. 
Tai Amerikos teismas gal į jį 
žiūrės veikiau, kaip į bolševi
ką. Mokėjimas per du metu 
pasislėpti nuo policijos rodo 
veikiau gudrumą negu proto 
pamišimą. Todėl šita žmogžu
dystė, nors išrodo maža, gali 
virsti kibirkštim, nuo kurios 
kartais užsidega daug daigtų. 

Degančios medžiagos yra 
daug: tai nesutikimai tarp An
glijos ir Amerikos. Priešingai 
žiūrėti i tą žmogžudystę labai 
lengva. Visiems taikos šalinin
kams reikia tikėtis, kad Su
vienytų Valstijų j>o]itika ir 
teišmirs parodys tiek snma-

dėjo Morgano banke Anglijos bingumo ir išminties, kad mo-
reikalams. 

Kanados dolieriai truputį 
pablogėjo, nes mainant 1(100 
Amerikos dolieriu Kai. 12 d. 
davė 1087 dol. i r 50 eeirrų Ka
nados pinigais, o bal. 19 d. da-

kės nuo šito? žmogžudystės 
atimtį visą politiką jos kenks-
ningumą. Jei Angiija apsiims 
atlyginti nabaš-ninko šeimynai, 
tegu ji pati teis savo dezerte-
rį už žmogžudystę. 

menei įbrukti vieną kitą lais
vamanišką klaidą. Tegu Lie-

nos nuodėmės. 
Norinčius kenkt į Lietuvai 

tava neteks tos moralės para- i r K a t a l i k l > bažnyčiai mes ne-
sustalnlĮsinie. šitas straipsnis mos, kurią galima gauti iš tri

jų šimtų milijonų katalikų, jei 
tiktai laisvamani ja ' pasi
džiaugs. 

Lietuvos laisvamanijai amui. 

Paryžiuje Lietuvą atstova
vo vyrai viešai nepil
dantieji Dievo įsakymų, užsi-
gynusieji savo krikšto ir ku
nigai nelaikantieji mišių. Ko
kį įspūdį tat padarė Foch'ui, 
nuo kurio prigulėjo demarka
cijos Įklija tarp lenlsų ir lie
tuvių? Atsakymas aiškus: Vil
nius su Švenčionių bei Trakų 
apskričiai* ir Seinai teko len
kams, o Tilžė su Stalupėnais, 
Eitkųnais, Pilkalniu ir Ragai
ne teko vokiečiams! 

Laisvamani ja laimėjo Lietu
voje, bet ką laimėjo Lietuva? 

Mokyklos atidalinimas nuo 
bažnyčios. 

Popežius Pijąs IX encikli
koje "Quanta Cura" 8 gruo
džio 1864 m. pasmerkia soci-
jalizmo pažiunj -tvirtinančią, 
buk tėvai tik tiek turį teisės 
ant vaikų, kiek gavę iš vieš
patijos, ir Imk vien viešpati
jos uždavinys esąs auldėti 
jaunuomenę. Iš -tos pažiūros 
socijalistai išveda reikalą at
stumti Bažnyčią mio auklėji
mo. Todėl soeijftiistai nutyli, 
ką naudos yra padarę moks
lui ir ankl<v mui kunigai, vie
nuoliai iv viensdės, o tik rei
kalauja atitolinti dvaaškiją 
.nu6 auklėjimo. Tą socijalistų 
taktiką Pijus IX 1864 metų 
pabaigoje smerkdamas sako, 
kad visa socijalizmo viltis y 
ra jaunuomenės sugedime: 
"omnemque 

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

KLAUSIMAI 18 ATSAKY
MAI. 

Bažnyčios Įsakymai. 

Klausimas. IŠ mažens moki
nomės, kad Penktas Bažnyčios; 
įsakymas yra: "Xeimk šliubo 
ir nekelk vestuvių' uždrausto
se dienose," o dabar čia mųs 
mokina, kad tas pats Penktas 
Bažnyčios įsakymas yra "De
šimtinę Bažnyčiai atiduok." 
Meldžiu paaiškinti. J. Zagnnis. 

Atsakymas. Bažnyčia neturi 
teisės mainyti Dievo įsaky
mų, bet ji turi teisę mainyti 
savo įsakymus. Tose šalyse, 
kur Bažnyčia yra senai įsikū
rus ir tari mantos likusios iš 
praeities, tenai nėra didelio 
reikalo davinėti Bažnyčiai de
šimtinę. Todėl tenai žmonės 
yra puliuosuoti nuo dešimti
nės įsakymo. Tada mokinant 
Bažnyčios įsakymų penktąjį 
išmeta, o pirmąjį padalina 
pusiau, antrąją pusę -pavady-
darni antruoju įsakymu. To
kiu būdu antras vadinasi tre
čiu, tivčlas ketvirtu, ketvir
tas penktu. 

i V V1'1-' 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Deatistas 
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nesių kartais prideda trylik
tą mėnesį. Xuo pridėjimo ar-
ha nepridėjimo to mėnesio kil
nojasi pradžia mėnesinių me
tų kartais ankščiau kartais vė
liau. 

Kalėdos Katalikų Bažnyčio
je yra švenčiamos sulig sau
lės metų; dėlto Kalėdų diena 
visada pastovi. Taip pat sdlig 
saulės metų švenčiamos yra ir 
mažesnės šventės: Xauji Me
tai, Trys Karaliai, Grabnyčios 
ir t. t. Velykos yra švenčia
mos sulig mėnulio metų. Dėl
to Velykos visuomet buvapil-
natije ir visuomet tas pilnatis 
būva pirmutinis pavasario 
pilnatis. Kalėdos nesilaiko sa
vaičių dienų, Velykos visada 
laikosi nedėlios. Tai-gi ir Ve
lykos turi savo pastovumą, tik 
tas pastovumas nesilaiko smi
lės, o laikosi mėnulio ir nedėl-
dienio. N 

Daugelis švenčių priklauso 
nuo Velykų. Tos yra: Šeštinės, Į 
Sekminės, Dievo Kūnas, Pe-j 
lenų Diena ir kitos mažesnės, i 

Kristaus atsikėlimo tikru
mas nepriklauso nuo dienos' 
paskirtos tam atsitikimui pa-j 
minėti, šv. Jono Auksaburnio! 
mirties dioną vieni katalikai j 
švenčia 14 rugsėjo, kiti 
sausio. Nejaugi iš to galima 
išvesti, kad Šv. Jonas Auksa
burnis tebėra nemiręs? Jis mi
rė, ir aiškiai žinia, kad KUJ 
14 rūgs., 4i>7 m. Bet 4;u dienai 
jau buvo paskiria šv. Kry
žiai:- paaugštinimo šventė, to
dėl Šv. Jono šventė tapo ]>cr-
kelta į liuesą vietą, šventės 
nereiškia, kad-;;; raininiask- a'-

3107 Bo. Morgaa Street 
CHICAGO, tuunam 

Valsodofl: — 8 lkl 11 Ii ryto; 
i 90 plot? tkl s y*k. Ned&io-
mis nuo B iki 8 vaL rataro. 

i 

Dt t M. GLASER 
Praktikuoja, t s j 

Oltas SM8 So. Margma St. 
Kertė 12ro St . Chicago, m. 

SPECUALISTAS 
*otoriSkų, VyrtSkv, taipcl chro 

iriSkų \igų. 
OFISO VALAHBOS: Nuo 9 ryto 

, iki 10, nuo 12 iki 2 po ptet, nuo e 
iki 8 valandai rakare. 

Nete-liooil* nuo t iki 2 po pML 
Telefonas Tardą 687 

DR. J. SNN6LMAN 
Gydytojas k Chirargas 
OfisM 4930 W. 13 S t 

Kamp. 49 Oourt 
Rcs. 1 2 » XV. 4* Aresne 

Telofonaa Cicero «S< 
Ofiso Cicero 49 

s-

s. a UCHAWKZ 
Lletu\T> Gr»borlu» patAmauJn, Utldo. 

tuv«w ko pigiausia. R«ikale meldila »t-
•Maaktl, o mano darbo bastie otsaaMlntt 

S PL Chiotgo, 1& 
CeL Ounl M9». C 

!7 E S . N A K E L I S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IB CBIRŪROAS 
Oftaaa Ir Oyreotmo »te«a 
SSU So. OaMed Str. 

Ant Viršaus l aivcrsal State Bank 
Valandos mw :0 iki 12 ryte: nuo 
2 .ki 4 IHI put": n':. T ;\: '• v.ik. 

Xcd'l'.'inus D'.•• '.0 i\. ;. 
TMrfu—i Tart 

\.meril\o.j« lietuviij kataliku -'Mik»itm> yra Įvykę- ia paėia 
Dr.M.T.STWKOLTS 

bažnyčios yru fdup nesenai pra 
sidėjusios ir iaip mažai nau
dos tori iš praeitės. kad no-
Išgalima yra paliuoe«oti fano-
nes nuo penktojo į-akynm. to
dėl ėi;i \mvi ik •>'•>• kallmnia :;-

>}vm in ips4u8 pk priedenuę daoti desunttoc. i 
inventutis corrupteia colio-; Lietuviu Kataliki: i»:w:nyčio>. 

silkiją ir Prancūzijos katali-Įearimt." (Dtmz. Iiann 12-Ujsenovės turtu- i>uvo pagr:«-o..»>; * 
kus.*' 'laida n. 1(575>. V ^ . - 1 •--«> M..-M.'.jus 1. F>i-

.iH-na. kaaa yra .jo .-vrute 
Kartai- atsitikimas ir Šventė 
sutinka. k:utai> ni'-utinka. 
Ka> kila kale* dorius. kas kita 
istorija. 

Py rodvniu-. kad Kristii-
'• \,--L. k'Mė-į iŠ įuiaiiru-iu ta-

wa irai i rasti "Draugo" 
nu-maryje UH7 metu. 

Kun. P. Bučys. 

'tBumUiomU 

CtTiyt«l~s b Cblmrca* . 
P»(1MM aavo *>v«&im« TMC* 1 

i Briarhtor, Park, 
I Tai. McBol«y tu 
I OOnaa: 1»7 W. «Ttfc M . 
į (47 Ir Wa«l m*.) 

{•'Vulandoa. n ryto Iki S po pittų. t.:t* Ikt 
8:jo vakar* NaAallomU t Ikt U rytai*. 

. Tai. B«0I«»»3M 1#« 
Į P " 'T • -I • • • I • • • > . ] 

" f K 'i 

\VK»I I4MOKITK BARZASKl TTSTBS. 
t> rf-s n' \-^k»T-a.«. T"-7HU>.k.:<' l"'i<t«*tU5 

nij>t»a>ni. fc.-^u '.nku dArhninkv. Atva-
žiuokiff h, ra.-yk.ii'-. Iicnt- A 

>*nt«T Bflrb^r (Mnr 
1»» & « d l a Str. «kkaco. 



j^^^y**-

• t 

MH 

h 
p 

Trečiadienis. W. 21 1930 m. D R A U G A S 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
PITTSBUItGH, PA. 

Atsišaukimas į Pittsburgho 
kliubus, draugijas, apylin

kės stotis ir į visus 
lietuvius. 

Kadangi Lietuvos Misija Į 
Pittsburgho apylinkes atsilan
kys balandžio 24- d., tat mes, 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
viai, privalume sumobilizuoti 
visas savo pajiegas. idant tin
kamai prisirengtume ja priim
ti ir parodytume, jog ir mes 
mokame darbuotis del Lietu
vos laisvės ir neprigulmybės. i 

Todėl visų kliubų ir draugi
jų, ir Pittsburglio apylinkių 
stočių vald., bei bonų pardavi
nėtojus kviečiame atsilankyti 
j svarbų susirinkima-kuris bus 
ketverge, balandžio 22 d., 7:30 
vaj. vakare, Šv. Kazimiero mo
kykloje, 22-ra Sane St., South 
Side, Pittsburgh, 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 mūsų tėvy
nė paliktų pilnai laisva ir ne 
priklausoma ant visados. 

Visus meldžiame pribūti. 
Pittsburgho L. L. P. Kom. 

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

T. Pikšris. 

PASILSĖJIMO NAKAI DEL 
AMERIKIEČIŲ. 

B K A U U J A . 

Paduokime jai pagelbos rauk^. 
Lietuvos Laisvės bouai par

davinėjami šiose vietose: B. 
L<-iiunas, 1310—18th ave., J . 
Ulinskas, 1634 So. Main St., F . 
Steponaitis, 429 Island ave., J . 
L'sas, (>28 Island ave., A. Anta
naitis, 508 Edwards St , A. Ge-
tautis, 529 Indiana ave., S. Jo-
kubauskas. 

Apart to nutarta greitu lai
ku surengti prakalbas, į kurias 
pakviečiame visus Boekfordo 
lietuvius. 

A. Getautis, Stoties rast. 

Parysos.— Pasilsėjimo na
mas del amerikiečių lankyt' ių 
tmvo jsteigtas amerikonų kapi
nėse Bony miestelyj su pagel-
ba Amerikos Raud. Kryžiaus. 
Suvirs 2,700 Amerikos kareivių 
palaidoti šiose kapinėse ir iki 
šiol abu miesteliu,- Bony ir St. 
Quentin, neturėjo nakvynės 
pritaikymų. 

NAUJI DARŽELIAI ŽYDI 
PRANCŪZIJOJE. 

Reikalingos — Chamber-
maiids mokėsime $.")5 i menėsi H 
ir kambari. 

Ebns Hotel 
53rd St. & Cornell Ave. 

MELEOSE PARK, ILL. 

ALBANY, N, Y. 

. .Ketvergo vakare^ balandžio 
22 d. Xew Yorko valstijos 
Auklėjimo trioboje (State Ed-
"ucation Bttildiug) Raštininko 
"Svetainėje (Chaneellors Hali) 
S:15 vakare bus. didelis viešas 
susirinkimas. Tame susirinki
me naujai užsirašiusieji pa
skirtu laiku taps priimti kaipo 
pilni piliečiai. Tie-gi, kurie ta
po priimti 1919 metais bus pa
garbos svečiai. 

Prie to bus ir bendro daina
vimo programas, patrijotiškų 
prakalbų, krutamu jų- paveik
slų, pasveikinimas naujų pilie
čių ir Įteikimas^pilietybės raš
tų tiems, kurio juos turr gauti 
balandyje. 1920 m. 

ROCKFORD, ILL. 

Ketverge, balandžio 8 d. ita
lų bažnytinėj svet lietuvių jau
nimo kelios organizacijos buvo 
surengusios vakarę pagerbi
mui Juozapo Urbelio, kuris iš
keliavo Lietuvon. J . Urbelis 
gyveno čia keletu metų ir buvo 
veiklus žmogus^-Jis darbavosi 
per Lietuvių Dienų, visados 
veikė Tautos Fondo skyriuje, 
L. B. Kryžiaus rėmėjuose. 
Pats pirko ir daug pardavė L. 
L. Paskolos bonų. Tautos Fon-
dan yra aukojęs $100.00, taip
gi nemažai ir kitokiems tautos 
reikalams. Priklausė prie: Šv. 
Jono Kr. dr-jos, L. Rep. Kliu-
bo, L.. R. Kryžiaus rėmėjų, 
Tautos Fondo 47 sk., buvo L. 
L. Paskolos komitete, prie' L. 
L. Sargų, S. L. R.-K. A. 214 
kp,, L. Vyčių 22 kp., L. Labda
ringos Saj. 9 kp., Darb. Varto
tojų b-vės, L. D. komiteto, Baž
nytinio choro ir Lietuvių Har
monijos. « 

Vakaras buvo su nrosrrama-
kuri susidėjo iš dainų bei pra
kalbų. Viską tvarkė jo arti
mi draugai bei draugės. 

(Jražias prskalbėies pasakė 
P. Metrikis, Fr. K. Strzynec-
kis, A. Junča. Fr. Valuckas ir 
Al. Ivanovslris. Ant galo kal
bėjo J. Urbelis, išreikšdamas 
savo jausmus visiems liekan
tiems čia draugams, draugėms. 
Visiems linkėjo darbuoties tė
vynės labui. 

Jam kalbant atminčiai 
nuo Melrose Parko jaunimo ta
po Įteikta dovanėlė—auksinė 
plunksna ir maža knygutė su 
visų draugu bei draugių adre
sais. Padėkojęs už dovana ir iš
leistuves, su visais atsisveiki
no ir ryte 9 d. š. m., -apleido 
Melrose Parkų. - ' « 

Laimingos kelionės. 
Fr. M. V. 

Paryžius.—Per Draugų Vie
nutę, prie Amerikos Raud. 
Kryžiaus, gyventojai ' 'Grand 
Pre ' Ardėnuose, netoli Belgi
jos rubežiaus, buvo pamokyti 
kaip sodyti ir prižiūrėti 200,-
000 jaunų medelių, kurie buvo 
duoti jiems "Paukščių ir Me
delių Kliubo"'2Cew Yorke. A-
merikos sodžių ekspertai vedė 
sodynimo darbą. 

LEZBERIAI. 
Del fouadres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

39th &.Stewart Ave. 

•rnrNouAi 
Prityręs prie Radiatorių; Atdara šapą 

ST AKDAiUf o l i . CO. 
1330 & Lcavitt St. 

RUSUOS PABĖGĖLIAI. 

Konstantinopolis. — Ameri
kos Raud. Kryžiaus Konstan
tinopolio skyrius paskyrė $50 r 

000 del tūkstančių pabėgėliai iš 
Rusijos, kuriuos bolševikai iš
varė iš namų. Šėtros bus sta
tomos del stipresnių" iš jų, bei 
moterys ir vaikai bus prižiūrė
ti mieste. 

VIENAS LIGONVEŽIMAS 
DEL VISOS TAUTOS. 

REIKALINGOS. 
Jaunos moteris suvirs 16 

metų amžiaus, del švaraus 
lengvo fabriku darbo. Geros 
darbo sąlygos ir geriausios 
algos. 

Illinois Miniature Lamp. 
Division 

2243 W. Harrison Str. 

Vaikai reikalingi 16 ar 17 metų 
amžiaus del Msembling darbo, pri-
tirymas nereikalingas, darbas pasto
vus: Atsišaukite 

l'aber SctecidVr Mfg. Co. 
2SU S. Vabash Ave. 

Moteris: Jaunos ar senesnes su 
ar be prityrimo, dirbti mažiam šva
riam fabrike; gero.-; valandos ir al
gos, darbas pastovus. 

Hortate & Bouey Co. 
401 Vi. Supcrior Street 

iiniiuniiuiiiieiBKiiiiiiiiiiim 
s Kelias in Lietuvą 
g Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė. 

SIUHSKiTE PER DfflYJI VALSTUINI BANKĄ ANT BR1DGEP0RT0. 

Central Manufacturiog District Bank 
Piningus siunčiant i Lietuva ar kur kitur reikia visuor.u 1 rr.visti per atsakan

čias vietas tai yra per VĄLSTIJINIUS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta. 
Mušu Banke yra įtaisitas specijalis skyrius del siuntimo pinigu ir atlikimo vi

sokiu užrubeži'uu reikalu. Ta skyrių veda mušu atstovas JOXAS CZAIKAUSKAS 
kuris yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo geriausei. 

PINIGU SIUNTIMO IR TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARI TRIS VAKA
RUS J SAVAITE SEKANČIAI: PANEDELIAIS, SEREDOMIS IR SUBATO-
MIS Nuo G iki 8 Valandos. UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDELIOMIS Nuo 9 iki 12 
pietų. 

S CentralManufacturing District Bank 
mam 

• A STATE BANK 
1112 West 35& Street Netoli Morgan Chicago, Illinois. 

Banko Turtas Viršina $6,000,000.00 
•i iHimiii i i i i i imii i inii iniinii 

Ryga.—Randasi tik vienas 
ligonvežimas visoje Estonijos 
Respublikoje ir tas vienas ope
ruotas Amerikos Raud. Kry
žiaus. Jis v»ždėtas, kuomet vie
tiniai gyventojai saukėsi pa-
gelbos. Tas ligonvežimas bus 
laikytas Rygoje pakol valdžia 
pati galės ta visą darbą varyti. 

REIKALAUJA. 

Mergaitės 16 iki 20 metų amžiaus 
mes išmokinsime jus siųti ir aptavo-
ti ant power masinu ir mokėsime 
Jums tl- savaitėj. Išmokusioms aug-
štos kainos mafcama. 
Goiumbia Henunin- ai:a Kinbroidrry 

Co. 
1«8 We9t l.akr sin-ot. 

Buteliu plovėjas ir generalis hust-
nr, mažiam tJiisriKe: tarnas pasto
vus; tvirtam vyrui, gcios valandos ir 
mokestis. Atsišaukite. 

401 V . SajoTioi' Street 

Parsiduoda 2 pagyvenimu gražus 
namas su extra Lotu šalę po 6 ir 7 
ruimus ir 2 ruimai stoge ištaisyta, 
Garage del 2 automobiliu, vanos, 
namas geriausiame padėjime arti 
Garfield Blvd. (55th St.,) Kas turi 
aštria aki ant bargeno jis atras kad 
šis namas yra didžiausis bargenas 
visoj Chicagoj už M.500.00 Atsišau
kite pas J. Wilimas, 4341 So. Paulina 
St. 2-ru lubų. 

REIKALINGA. 

Kovo 20 u., š. m., buvo susi
rinkimas Liet. Laisvės Pasko
los dėlei. Susirinkime dalyva
vo šių draugijų atstovai: S. L. 
R.-K. A. 137 kp.—A. Antanai
tis, R. Barsis ir F. Steponaitis. 
S. L. A. kp.—J. l'sas, J . Ulin
skas ir S. Jokubauskas. Rau
donojo Kryžiaus rėmėjų—A. 
Getautis ir B. Lelįunas. 

Tapo išrinkta valdyba iš šių 
asmenų: pirm.—F. Steponai
tis, rast.—A. Getautis, ižd.—J. 
Ūsas. 

Pas mus randasi daug šiau
diniu lietuvių, kurio kad ir va
dinasi lietuviais, bot prakilnų 
Lietuvai darbą kiek galėdami 
ardo: agituodami nepirkti Liet. 
Laisvės bonų. Mes nepaisome 
jų agitacijos ir darbą varome 
pirmyn. 

Balandžio (i d. buvo komite
to susirinkimas. Tani'' susinu 
kinio kolonija tapo suskirstyta 
j dalis ir pažymėta kurioj da
ly j kam vaikščioti pardavinė
jau' bonus. Todėl meldžiame 
visų lietuvių, kurie dar savo 
širdy.-e nešiojate tėvynė> moi-
lę, pirkti bonų. kiek kas gari. 
Lietuva tos paskoloj, prašo. 

RED. ATSAKYMAS. 

P. Svečiui Westvilėje. Ta-
mistos korespondencijos ne
gali ine talpinti dėlto, kad ap
rašydamas kriminali nusikal
time Tamista ne pats pasira
šei po korespondencija, o ki
tas asmuo parašė tikrąją ta-
mistos pavardę ir adresą, Įs
tatai neleidžia taip daryti. 

PAESK0JIMAL 

Paieškau savo brolio Anta
no. Antano sūnaus, Pulkaunin
ko, esančio Amerikoj, rodos, 
Cbicagoje. Paeina iš Mielinių 
kaimo. Vaitkuškio valsčiaus, 
Pkmergės pavieto. Kauno gub. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adre
su: .lobu Pulkovnikas, Cliaha-
n»v>k Muravjov— Amurskaia 
u:.. K<M!ditei>ka.ia. \'ia Paeit'ie 
Kussia—Siberia. 

l 

Ar atsibodo tau eiti iš vieno 
darbo i kitą, gaišinant laika 
ir piningus. 

GOODYfiAK 
siūlo pastovu darbą su geru 
mokesniu 2000 NEPRITYRU
SIU VYRU prie guminio ama
to. 
GEROS DARBO SAJLYGOS 

MOKSLO PROGOS 
UŽDABBYS MOKIXAXTIES 
Turi mokėti kalbėti Angliškai. 
Sverti suvirs 145 svarus.. 
Daktaro paliudijimas reikalin
gas. Atsišaukite ypatiškai ar
ba susižinokite su Factory Em 
ployment Office, • 

THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO. 

AKR0N, OHIO. 
Miestas Geras Progos 

100 neprityrusių vyrų, vai
kų ir moterių mokintis prie 
dirbimo renių. Mes išmokinsi
me jus amato ir mokėsime 
jums alga ir parodysime kaip 
galima uždirbti nuo $25.00 iki 
$50.00 i sųvaitė, geros darbo 
sąlygos, atsišaukite gatavi f 
darbą. 

.J 
Aš nusipirkau larmą. Taigi I • 

I 
1 

turiu ir parduosiu o—4 kamba
rių namą Lietuvių apgyventoj 
vietoj ant 21 Plaee arti Leavitt lj[ 
(tatvės. Kaina $4200. parsi- 1 
auos uz $3^00. \ is i pimngai • 
nereikalingi. .Norint daugiau f 
informacijų, susižinokite sų I 

JOS. VONDRAK, 
-

1404 W. 18 Street 

Amerikos Lietuviai! 
Suteikite Musę Karžygiams Šviesos Spindulių! ' 

Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują liedama, didžiausiomis 
pastangomis bei vargais išvijo iš LJetuvos bolševikus ir vokiečiu, bei 
rusu bermontininku plėšikus. 

Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, gob
šiems lenkams giliau Lietuvon veržtis, kad mus visai pavergtų ir 
mūsų žmones dar labiau plėštų ir vėl juos j vergijos pančius pan
čiotų, jį 

Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina mūsų brolius ir jų turtą. 
Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Lietuvai garbingą vardą ir visam 
pasaulų garsą. 

Bet Lietuvos kariuomenei .reikalinga švies*, reikalinga, kad »ei 
\ it-na- Lietuvos, kan-ivis neliktu :•. pamok) ta> skaityti ir rašyti, kad 
negrįžtų namo neprasilavinęs. Gana tatasos mūsų brangioj Tėvynėj! 

Todėl kieno širdis dar gyva, kieno širdi dar tvaksi tėvynės mei
lė, padėkite šviesti niu.su kareiviu-: siųskite jiems knygų siųskite 
aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da
bar, kada nutilo Lietuvos frontiirws*> km-o«. pradėta uo4>2: Sviesti ka
reiviai: steigiami jiems knygynėliai, mokyklos, daromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių Žodis". 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai L»*tuvon šiuo adresu Kaunas, 
"Kariškiu žodžk)" i'niakt ija. arba atiduokite j mūsų Detefracijos 
rankas \Vashingf>ne aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
kių Žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite rausų kariuomenei šviesos! 

J "Kariškių Žodžio" Redakcija, Kaunas, Lithuania. 

Illinois Moulding Co. 
23rd S t & Western Ave. 

ANT PARDAVIMO 
3 augsčių namas su akmeni-1 

nu P^šakiųrandasi^po num. $ f | f i f f | T E SAVO AKIS, 
3145 Emerald Ave. 

Kaina žema, išlygos priena-
mos. Atsišaukite: 

American State Bank 
1325 Bluc Island Ave. 

• f 

Paieškau savo tėvo aš Isodoriu? 
Ambrozas Lietuvos kareivis Šilalės 
parap. Indijos kaimo, r raita u atsi
šaukti arba kasžinote pranešti tokiu 
adresu: 

Isotloriui Anibro/.ui. 
Pėstininku Polkas 7 Kuopa. Šančiai 

is. Litboania 

PVGARJ«P<5IMA«. 
Atyda. Aštuonkilikiečianis svarbu 

žinot Tne Co-operative **ociety of 
America, šėrus galima gaut po $:>.".00 
šį mėnesyj kas ateis pas mane j 
Darbininku Krautuve ližsirašit. tas 
gaus šėra už JW.OO. Kas buvo ant 
prakalbu tas j-erai žino vertė šėrų. 
kas nežino ateikite pas tnaae. aš 
paaiškinsiu pasiskubinkite. 

K. Bnmitc. 

Porteriai del ofiso. Turi pristatyti 
paliudijimus. P-jrbas pastovus sų al
gą $.2 savait' > iš pradžios. Atsišau
kite tuojaus. 

H. J. Heinz Go. 
342 >'. \Vt-sUm Ave. 

Firemonai 
Ant 

Boney Stek'er 
S valandos 

Geros Algos 

j TEISINGOS DRABUŽIO 
KAINOS. 

LIETUVIŲ PREKYBOS j 
BENDROVĖ j 

BANKIKRIAI j 
Tarnauja lietuviams » 

PIANO & 0RGAN SUPPLY 
Company 

2100 N. Racane Avenue. 

ĮSiT 8. tni<m Avrmio. 

PARSIDUODA LOTAI 
BRIGHT0N PARKE 

Dr. L L MAKARAS 
Lfetavlc 6jrd7to)aa b- ObtrargM { 

T ^ M * . P ^ r r ! " -!!!! ,^L , U ,» ; 4400 Kedzie Ave 
Ca»lo«»oJ: 461S So. Woo* Str. i ^ 

' T * KHT*rr> **rft» m» »a« *i "•••»* i <i;sra- kiekviena dM'n;l 
š • 

OŠ maža kaina netoli dide
lių dirbtuvių kam -reikalinga 
meklžiu atsišaukti yo num. 

Ofisas at-

Heikalinci dn vyrai dirbti su ma
nim keturias valandas savaitėj, turi 
būti plačiai susipažinę su žmonėmis. 
Mokėsiu $5.00 už Talanda. Jeigu no
ri užsidirbti *2'..ft« extra tai dabar 
(rera proga. pM.sikaibek *u Šidlauskų 
diena ar faknrr Slą savaitė, atdara 
nuo 31 Išryto iki * vakare. Kamba
rys u o e — 

S20 s . Stato Strert 

KElKAMNtSOS MOTERIS 
Dvi del viilvino ir plovinio ir |re-

neralio d«r'oc. T>^rb«s pastovus. 
Pr<->b>«-rian Ifospit.il 

IT.">3 W.^t (»»«({rcw Strert. 

MKItOfVOs 1>EI. SPAISTIAKS 
Mažoj sipaustuvėj, arti vidurmies-

čio darbo salyK1"* labai geros. Mokes
tis gota. 

Oronrr K. Co»r A CV>. 
22* W. Ontano Str. 

4 noor Kamp. Pranklhi Slrert 

, Siunčiame Pinigus Lietu-j U 
j von: dolieriais arba auksi-1 • 
] nais pagal dienos kursą. ' 
• PARDUODAME ; 
1 LAIVAKORTES} 
{ISRUPINAM { 

PASPORTUS.Į 
Siunčiame Tavorus 

Lietuvon. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės iic.asi • kru 
r<r, kuomet skaitai ar siuv* ar »t-
sai. tai tuomet yra ženklas, kad 

!S reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
i { patyrimas priduos Jums geriausią 
j S patarnavimą už prieinamą kaina 

net taip žemrv -"* ' : ** *"> 

JOHN SM£iAftA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos (ratvės. 
2-6tos labos virš Platt'o aptiekos. ) 

Sambarfs 14. 15, 16, IT ir 18 
Tėmykito f mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki • ? 
vai. vakare. Panedėltais, Seredo-
mis ir PetnyČiomls. i 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kišeniui. Gvarantuojame kad 
s'itaupinsime jums 10% iki 55% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 
dalykai mažiau negu wholesaie 
kainos. 

. Vyru ir jaunu vaikynu gatavi 
J drabužiai padirbti ant užsakymo 

j j bet neatsišaukti siutai ir overko-
tai su dirželiais i^be. for fitt'ng 
ir kitokio sty'iaus $32.30 iki $6« 
Pamatykite mušu specijale eile 

f siutu ir overkotu po $15, 17..V), 
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vii 
~»» o.'.....; —« »-- =-.: ; - x Vaiku 
~.t.l_. .. overkotai $6.50 ir augš-
čiau. Vyru keiints $4. ir aug^ciau. 
Molinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo į 
Europa. 

Atdara kiekviena diena iki 3 
vai. vakare Subatorais 10 vai. Ne-
dėliomis iki 6 vai. vakare, 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliško* ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos. typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinėa ekono-

K e i k a l a u d a m i p l a t e s n i u J {n»y<». PHietystėa. aailiarasystės. 
jinfonnacijų rašykite sekan-j MoWnJm<> bandos: nuo » ryto 
ičių adresu: 

į UTHUANIAN SALES 
CORPORATOh, 

} 414 Broadway. : 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

PaletiKvins visų aklų 
tempime k a • y r a 
prleiamtml «k«u^-
jimo Kalvos. Fvaicu-
llo. aptemimo, ner-
votama. skaudunrio* 

ir užnide^nsius karSiio akiu kreiros akrs. 
katerakto, ncrnieirlo: netikras akis indedam, 
IHronia efreaminas lektra parodantis m«-
iiau»a!i klaida*. Akiniai pritaikomi teistn-
Kal. toli Ir eiti matantiems pnKeJbsta. SercA-
kite savo reirėjimo ir vaikus < inan^ios mo
kyklon. Valandos: nuo K iki 8 vakaro. N«-
deiiomia nuo 18 iki l vai po pietį). 

4 valandos po pietų: vakarais nuo ( 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 9666. 

So, Boston 27, Mass.} 
i 
i Užrašome Lietuvos 

laikraščius. 

I lMvHI->:l.M 
Prie medžio dairfeo. I>arba* pasto

vus. 
f>rt-«»n»ii»r«. £wppt> Co. 
a*4" Ar-hct Avcase 

TASPORTV UIANk.iv 
PILDOME 

DYKAI. 

Balti'.- Consnltation Borcan, Inc. 
25 So. Dearbom St ChRago. 

Room -06 

Carter's Uttle U ver Pilis 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pcuik;, 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikras t^n nasirašrw«> 

Kraaja* netnHntU <wle*ie« 
yn» pri.+*.r^į HMHMrta 
veidn. CARTCR'S ZRON PILLS 

^ •'«»,> pa«rih^. pasaejrMik.tr į 

/ 

-• 

/ 

http://niu.su
file:///Vt-sUm
http://Ifospit.il
http://pasaejrMik.tr


'"> 

JUJJHHiHIH.L ,M ,. U, 
^SSSSSfc! 

D R A U G A S :n:o 

CHICAGOJE. 

• 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
S 
f I I I I I I 

» * , mu-Mm.mmmmmmmmT - T ~l r T T T I — •*"— • * * — mm • » — » » • • — 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES BULVIŲ I E CUKRAUS 
KLAUSIMAS. 

Trečiadienis, bal. 21 d., i 
šv. Anzelmas. 

Ketvirtadienis, bal. 22 d. 
Šv. Soteras. 

Prokuroro asistentas grūmoja 
pirkliams. 

CHICAGAI TRŪKSTA 
ANGLIŲ. 

Bus pareikalauta anglių ad
ministratoriaus. 

Federate valdžia Chicagojc 
nusprendė paimti kelis vago
nu* bulvių ir kuopigiausia 
parduoti žmonoms. 

Chicagpje ant geležinkelių 
stovi daugybė vagonu SB bul
vinis. Bulvių mieste t rukia . 
Gi vagonai neišlioduojami. 

Anglių kompanijos Consu- Tuo naudodamies bulvių pir-
mers pirmininkas l'pliam pra- j kliai pakelia nežmonišką kai

ną bulvėms. 

•į 

x nešė, kad, regis, tonus dieno
mis prezidentas Wilsonas bus 
prašomas Chicagos apskričiui 
paskirti federali anglių ad
ministratorių, pasiremiant Le-
verio įstatymu. Sako, toks ad
ministratorius ė i a būtinai rei
kalingas kokiam laikotarpiui, 
kol uepasigerins geležinkelių 
padėtis ir kol nepasibaigs an
glių Jrukumo krizis. 

Anglių trūksta del streiko 
ant geležinkelių. I angleka-
syklų laukus geležinkelių kom
panijos negali pristatyti rei
kiamos kiekybės tušėių vago
nų. Nesant vagonų, kasyklose 
nedirbama ir Cliieago neturi 
anglių. 

Kad pagerinti ir patvarkyti 
tą nelemtą padėtj yra reika
lingas anglių administratorius. 

Daugelis nuomoniauja, kad 
-streikas baigiasi, kad ant ge
ležinkelių važinėjimas didėja 

Prokuroro asistentas Mil-
roy, kurs veikia prieš bulvių 
pirklius, sako. kad pirkliai pa
darę suokaibiavimą plėšti vi
suomenę ir jie turi Imt nu
bausti. 

(Irand jury veda tardymus. 
Keliolika bulvių spekuliantų 
jau išklausinėjo. 

Reikia atsiminti, kad j pas
tarąjį dvi savaiti bulvėms 
kaina net padvigubinta. 

(ialų-gale teisdarystės agen
tai pradėjo tardymus ir cuk
raus klausime. Sakoma, visa 
eilė cukraus pirklių ir krau
tuvininkų bus pašaukta prieš 
srrand jury. Pas jnos bus pa
klausta, kokiais tikslais cuk
rus branginamas. 

Be to, bnsią pašaukti ir tie 
krautuvininkai, katrie nors 
pigiau pardavinėja cukrų, 
l>et perkančius žmones priver-

ir kiek palaukus viskas ineisjėia priede pirkti kitokių pre
kių. Be tų priedinių prekių 

KONCERTAS 
Artistes Unes Babickaites 

Įvyks Nedelioj, Balandžio 25, 1920 
KIMBALL HALL 304 S0. WAB.ASH AVENUE 

8:15 vai, vakare 
Koncerte dalyvaus dar apart viršminėtos artistės rengėjos: p-uia Nora Gugienė, 

p. P. Stogis, p. Karolis Sarpalius ir kiti. 
Tikietai parsiduoda: " D r a u g o " ofise, pas p. X. Gugiene, B323 S. Halsted St., 

'•Naujienų" ofise. Darbo Žmonių Knygyne, Dr. Graičiuuo ofise, Universal State Bank. 
Visi kas nori išgirsti garsius mūsų artistus, tepasiskubina gauti tikietą, nes vie

tos visos rezervuotos. " Komitetas 

Nedelioj, Kovo 28, 1920. ištiko baisi vėtra apie Bellvvood, May-
wood ii- Melroso Park. Maywood'e ant 20 gatves apgriuvo namai pp. 
Kin?. jie pripuolė prie durių norėdami išeit, bet jau buvo pervelų. 

Ponas King pasiliuosaves iš griuvėsiu ėjo gelbėti savo šeimynos, 
moterj M. Kiug (vo tėvais Stripeikaite) ir 2 savaičių sūnaus. Po 
griuvėsiais žuvo ju sūnelis ir jo senute motina Ponia King. Moteris 
tapo išgelbėta ir dabar yra po priežiūra D-ro Joslin. 

Jų sūnelis tapo palaidotas 1 d. balandžio 1920 Katalikiškose ka
pinėse Mount Oarmel. 

Lai Dievas laimina nuramina nuliūdusius gimdytojos Pilipa ir Ma
rijona King. E. STRIPEIKIENĖ. 

— normai ėn' vagon. 
Bet nelengvas daiktas taip 

nuomoniauti apie anglių pris
tatymą Cbicagon. Praeis daug 
laiko, kol anglių pristatyme 

^ Įvyks normalė padėtis. 
Reikia atsiminti, kad del 

pritrukimo anglių daugelis 
dirbtuvių uždaryta. Jų atida
rymui reikalinga nemaža kie-
kybė kuro. 

Taip yra Cbicagoj. Kituo
se miestuose ir tas pat galas. 

cukraus visai neparduoda. 

FEDERALS 
KELIOLIKA ŽMONIŲ 
PADAVĖ TEISMAN. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ NORTH SIDE. 

r 
TAS TAI BENT GAVO. 

Aną vakarą ties Micbigan 
ave ir 48 gat. prie praeinančio 
detektivo Maurice O'Connell 
prišoko jaunas vyrukas ir su-

Tarpe apskustųjų figūruoja ir 
Joseph Saldukas. 

Federalė grand jury prieš 
teisėją Landis apskundė ir pa
davė teisman keliolika žmonių 
balandžio 19 dieną. 

Apskųsti yra: 
Francis A. Harper, Jr., ad

vokato sunūs, kurs 1918 me
tais buvo. pasiuntęs nepadorų 
laišką Mrs. Louis Horwic.li. 
1423 Albion ave. Mrs. Horwich 
tą laišką buvo atidavusi paš
tų autoritetams ir šiandie suko jam pakelti rankas. 

Detektivas tuo metu turėjo H ' a r { ^ r į ^ a t s i ( l n r o a p s k u 

rankoje revolverį palaidinio į < ûį1T suolan. 
kišeniuj. Vietoje pakelti ran
kas jis šovė i drąsuoli, maniu
si praeinanti apiplėšti. 

Plėšikas ant vietos sūdribo 
ir tuojaus mirė. 

Pasirodė, kad tai senai po
licijos ieškomas plėšikas Leo 
\Vilde, 22 metų, kurs ilgas lai
kas užpuldinėjo praeivius. 
Šiuo kartu jam nepavyko. Nes 
pafaikė ant detektivo. 

PATRAUKIAMOS TEISMAN 
PERKRAUSTYM0 

KOMPANIJOS. 

Giicagoje teisman patrau
kiamos ' kelios perkraustymo 
kompanijos. Liudininkai tvir
tina, kad kai-kurios iš jų per-
kraustydainos žmor.es padaro 
2H0 nnoš, pflno. Taigi tiesiog 
apiplėšia žmones. 

Pž peržengimą probibicijos 
istatvmo: P>ank J. McCanlev 
ir Charles Bornscbegel. 

Už klastavimą vyriausybės 
obligacijų: Helen Jackson. 
Henry Klein, Mary Love, YVil-
liam Nailor, Percy London. 
Dennis O'Brien ir Joseph 
Saldukas. 

03 peržengimą "Harrison 
Drug" Įstatymo: Victor A. 
Griset, f^mmons Barber, eBrt 
Kerwin. James Scott, Villiam 
Davis ir Nicbolas Barringer. 

PAŠAUTAS PASIUNTĖJAS 

Ties Root gat. ir Emerald 
į ave. <lu plėšiku pašovė Wes-
\ tem Union pasinntėją O'Brien, 
: kurs atsisakė niekšam atiduoti 
i pinigus, kokius turėjo su sa
vimi. 

n 
V 

A, * * T * A T I S S FABIJONAS 

Ą. PETRATIS & CO. 
M O R T G A G E B A N K 

RE»LESTATE NSJRANCE 

EttorcAN AMERICAN BURFAU 
nnitia Maigus Parduoda L*ivoi»ort»* 

N O T A H I J L Š A S 
lU*** ********* CtM^<« Wmtn 

: H U H I M M M I H N N M I I M 
Re*k). t8S So. Asjiland Blv. Chio*«o 

Telefonas Raymarket S544 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Kydjtojas tr chirurgas 

Spect)aM*ta« MoteriSkn. V r r l * ^ 
Vaiku tr visu chroniško Itgų 

| Ofisas: S354 So. HaKted St.. ClUcairo 
Telefoną* Drovrr t M S 

Didelė garbė priklauso jums. 
nortbsidiečiai. kurie pirkote 
Lietuvos Laisvės bonų. Jus at-

GRAND JURY 1''^°^ ®*Mi darbe. Aciu ir dr-
joms, kurios neužmiršo tėvy
nės. Lietuvos, kurios pirko bo
nų. 

Bet pagalvokime koks var
das laukia tų. dairie bonų ne
pirko. Jų laukia slakerio var
das. Kas-jri norėtų nešioti toki 
negarbingą vardą? Mes, kurie 
pirkome bonų, kada grįšime tė
vynėn, Lietuva, motina musty 
išties mums savo ranką ir vi
sus priims kaip tikrus savo vai
kus. Ji sakys: "Eik, sūnau, 
duktė, tu gelbėjai mane, kada 
aš varge buvau. Dabar-gi gy
venk ir gerėkis mano laisve." 
Bet ką pasakys Lietuva tiems, 
kurie gavo slakerio vardą, ko
kiomis akimis i juos pažvelgs? 
Jiems pasakys: "Sūnau, duktė, 
grįžti gimtinėn, laisvon šalin. 
Bet ar gelbėjai ją, kuomet ji 
varge buvo?" Ką j tai jie atsa 
kys! Nedrįs akių pakelti ir tie
siai pažvelgti, (leda jiems bus. 

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

Su paprastais darbininkais 
dar Šiaip taip. Bet kur mūsų 
pramonininkai? Xorth Sidės 
pramonininkai, pasirodykite! 
Ištieskite ir jus tėvynei pagel-
bos ranką. Tankiai šaukiate: 
"Savieji pas savuosius." Tai
gi ir jus esate lietuviai. Kloki
te ir jus šimtines ant tėvynės 
laisvės aukuro pirkdami bonus. 
N'ortbsidiečiai pramonininkai, 
ar-gi nesumušite rekordo visos 
Cbicagos pramonininkų? Lau
kiame. Tada sušuksime: Valio 
North Side! 

Draugijos, katros dar nepir
kote bonų, pasiskubinkit. Lai

škas trumpas, o pinigai mūsų 
tėvynei reikalingi. Pasisteng-
kim, kad mųs kolonijoj neliktų 
nei vienas lietuvis, nei viena 
draugija sn slakerio vardu. 
Parodykim tikrą meile savo tė
vynei, Lietuvai. 

Joseph K. Sloksnaitis, 
L. L Stoties sekr. 

CHICAGOS VYČIC KUOPŲ 
D0MEI. 

Šiandie vakare. Imlandy.io 21 
d. McKinley parko svetainėje 
(prie "VVesteni ave. ir W. 39tb 

gat.) įvyks vakarėlis paminėji
mui Vyčių dienos. Vakarėlį 
rengia L. Vveiiį 3fi kuopa. Bus 
išpildyta programa, susidedan
ti iš kalbų ir dainų. Paskui bus 
šokiai ir pasilinksminimas. 
Gros mokinių orkestrą. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
liuosa su tam įSkrais, iš ank
sto išdalintais, ženkleljais.Kitų 
kuopų nariai atvažiavę buriu 
ar pavieniui. Ims4 Įleidžiami be 
ženklų. 

Visus Chicagos vyėįųs kvie
čiame suvažiuoti. 

Rengimo Komisija. 
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LIETUVIAMS 
s 

Town of Lake Apielinkeje 

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

DEPOSITORS STATE BANK 
-

Turtas Siekia $6,000,000.oo 
* » • • 9*ė*m*mm mttttmmi • • mmm>m*mm1m &mmmmm*mmm • • mmm*m • • • • » • » • » • mm*mmm*m\Ę0mmmmfmmtmm*m 
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4633-4637 South Ashland Avenue 
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PRANEŠIMAS BRIDGEPOR-
TIEČIAMS. 

VATiAWT>AS: ifl—11 ryto *—3 p*, 
ptetę t — I r*k. Hedė l ioaH 10—19 d 

•Lietuvos Vyčių 16 kuopa 
laikys susirinkime ši vakarą, 
t. y. balandžio 21 d., 19:20 m.. 
Šv. Jurgio parap. salėj. 

Visi nariai yra kviečiami at
silankyti ir atsivesti naujų na
rių. Koresp. 

'"TTOM" 

HAVEN'O MOKYKLA. 

ADVOKATAS 
Ofisas D idmies ty ] : 

^9 South La Salle Street 
Kambaris 324 

Tel. Central U t t 
» * * • > • • • • • • • • * mmm*mm*mm»mi 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Tartis 46St 

• i: i • • 

E N G L A N D E R 
COUCH-BEO 

'B'rtk/SrJ 

Sold everyvhetc byfiimiture dealers 
and clepartment siores 

ENC1ANDER SPRI>.G BED CO. 
NewYork .Brooklyn. C h c ^ t 

Haven'o mokyklą lanko apie 
15 lietuvių. Jų skaičius kas die-, 
ną didėja dėka V. Stanciko, 
kuris pat? ją laikydamas ki
tus prikalbina. 

Visi lankantieji tąją mokyk
lą mano pasiekti, taip sakant, 
augščiausio medžio viršūne. Ir. 
be abejonės, pasieks, jei tiktai 
neliaus mokinties. Oai-
la. kad tik viena mergina te
lanko tą mokyklą̂  o kiti mote
rys ir vyrai. Nejaugi mergi
noms ateitis nei kiek nerupi, 
kad taip mažai dėmesio krei
pia? 

Paskutinėse dienose, turėjo
me pusmetini egzaminą. Iš lie
tuvių geriausiai stovėjo P. Ge
ležėlė ir K. Šulčintė. 

i Eglės Saka. 

P. S. Norintieji plačiau su
žinoti apie mokyklą lai kreipia
si šiuo antrašn: Miss felena 
Šulčiutė. 39 X. Pme ave., Chi-
eago, 111. 
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1 Gal Dar Ne Visiems Gerai Žinoma | 
E Jojr Amer ikoj randasi didžiausia l i e tuvių Tkininku Kolonija vi- S 
E soj Ainer;koj tai yra ScottriUo. MH^h. ir su visu apielinkiu mieste-- S 
s lais. 5 

Telefonas Pui lman «• 

DR. W. A. MAJOR 
G T P Y T O J A 8 IR 

CHIKL'KOAS 
O O O M l l 7 1 t WtŠtĘfm Are. _ 

Adynoa g : t t Iki I l iryto — 1 l k l | = 
S po platv — f . l t lkl 1:11 Takare.1 = 

NedėUomte nuo 1* lkl 11 išryto { E 

K—— 

J.P.WAHCHES 
ATTORKEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4*41 S. WOOD STBSKT 

ne xr. i«h STRSBT 
CH1CAOO. 

M. K.n'.-5 4320 

SCOTT VILIME Yra geriausia ir derlingiausia žeme. 
V S S C O T T V I U J E Yra Didžiausios del Tkininku mašinerijų krautu

vės . 
SCOTTVTLLE Yra Geriausia turpai pardavinii; ukiyku produktu. 
SCOTTVIL.LE Yra Kenavimo produktų fabrikas yra Sviesto IS-

dirbystė Ir t. t. 
SCOTTVILI^E Lietuvėj ttiri freriausias brangiausias farmas ir s\j 

ger iaus ia is Ttaisifno «>-yienia kaipo su .*viesa ir vandeniu suvestu ir 
t. t 

SCOTTVlL.L,E Lietuvėj farmarej pralenkia visas kitas k-:-- ;.-,<. 
Žemes n a š u m o tr kurie patina geriausia pelną už sava vssr.?•.->« 
darbą, 

S' 'OTTV;:.; . : : D.-ibar atvvk..-: > i'hiracos ;;: A-.U.r.-.r-.hVrv,^ s : 
t ikslu kad Apvažmėjus ir p&mačins vlaas fion apg>-ven*f<s i e'uviii 
ko loni jas kad paliečiau ko daugiausia ai.ipaskot! suenžus už k<•-
l iy d ienų Ohicagon. Kas norite su Automobilinm . iŠ rhiragos v.;. 
Siuoti j Scottvil le. Mich., del pamatimo lietuviškų kolor.i.u lt pa
s ir ink imo sau geros tikės. Ateikite pas manės a5 nuvesiu arba su
teiksiu paaiškinimą kaip ; ten geriau nnvažiot; V n, '-rsris 
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Į W. STRYGAS 3022 W. 40 St., Chicago, 111. Į 
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PIRKITE KAR4S TAUPY
MO ŽENKLELIUS (WS.S) . 

AS, ADOMAS A KARAXAr8KA8, SEKAKCLAI RA&Ar. 
A.* laba: «1rgau per S met-is. n-osiabo^jes pilvelis buvo. Dispep-

«; t . f=e»-̂  r;n r̂iaĵ  pi'v»=-' •'•, nuSŠMl u -j n-ss. Kraujo, inkste Nervų Ir 
n'cinfK sr>'*ku nu«*- r'-ns v.so kūno. ir buvau nustojęs vilties, kad 
N>g>ven«i!:. V.sar T?k« r v: snu pageltos, nesign'.K-jas v'jtcje Ameti-
kc; .r .:i rui'fJ ;. h^i niekur negavau saro cvAikatA! parf'^oa 

pet kada pareikaiAvsu Salutaras vaistu. Ritferio. Kraujo valyto-
'o. Norvaronn. Inkstu ir KrumatiiT.n g>duOMS. ta. vo suvartoUmiii 
~.n-'t.os o-dur^i-s prad^T KPJIP pi;vas atsigaut, stipr.'tl. gera! dirbt. 
KriUj»« its^vsiė. Nerv- <•:-•'• M •,-•%!, dirbti. Ink«ta: stsignvo. Reu-
-nArirmjis pranyko. d > c <n\ nebe>--ri.- po krutire. Viduriu rėžimas 
SScvko po uirm-'-r.:;; x :=;; ilgu. B . ? . 3 mėnesių l^gerdsvau fcns <m-
-a;t•• po hutei; P ' 'aras. P tt^ria. r po t mėn savo paveikslą pa-
n-a":au tok; skir<:i;n kaip tarp dienos ir nskf ™> Pshur Janelnos 
s* •-,.•-. s- i; ir esu l . n k . . s.; ir iOOfl R> '-: j dėkoju Saiut*ra« ^ivligtų ge-
rsd«-*i ir 1 nkia > • » ; » » «svo drauira-n« kreipf o« prie ^alutara* 

SA L I T ARAS. 
C n E H I C A I . IKSTnTTIOM J. BaJtrraaa. r>of^ 

1.07 sr>. Dakated S C TvVptooae Oaaal M l i , Cbtcmco, DX 
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