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Carranza Pa 
Bėgti iš F 

Bolševikai vel šau 
Taikon 

KUR J I S ATRAS SAU 
PRIEGLAUDA. . 

LENJ 
SA 

Nebe t ik Dėdės Šamo pašto- Bolševi 
geje. 

VVashington, geg. 1. — Čia 
gauta informacijų, kad Meksi
kos prezidentas Carranza jau 
pasirengęs bėgti iš Meksikos 

Varš 
oficijal 
bo pr 

Nes jam vis ankščiau darosi 
ne tik pačioje sostinėje, bet 
ir visoj Meksikoj. 

Meksikos sostinė Mexico Ci
ty visais šernais apsiaučiama 
revoliueijonierių. 

Mušu vyriausybė savo agen
tams ir valdininkams Meksi
kos parabeliuose išsiuntė rei
kalingu instrukcijų su atsidėji
mu tėmyties, kas Įvyks su 
tuo Carranzos pabėgimu. 

Carranza i palieka pabėgti 
du keliu: arba- i Vei;, Ciuz, 
kur gali but jis pri imtas ko-
kian laivan, , arba tiesiog į 
Suv. \ 'alsti jų parubežius. 

Nėra žinoma, ką veiks nui-

3 . I 

• bol sevi 
rainoj, 
levą i r 
gai up< 

Anot 
ėmę ne 
k u kar 

c 

tu, šinv 
lokomo 

Se 
Lenk 

paimti 
išuaujo 

Tad i 
ant to : 
ko laba 
Jevikai? 

Baisi; 
su vvriausvbė, kuomet Car-

! tu re u ranza atbėg< Šion šalin, arba 
kuomet jis atkeliaus laivu ko- Į 
kiau mūsų uostan. 

Spėjama, kad j am čia bus 
duota laikina prieglauda. 
— — - ^ - ^ — ' — ^ — . 

" S A U S I E J I " RUOŠIASI 
SMARKION KOVON.. 

Konvencijų metu nukai tę dar 
buosiš. .' 

k * v • 

ui uzu 
nur ir 1 
lenkų, 

Bu C 
kę dide 
c i ja ir l 
k'ibirkšt 

Petlui 
I k r a i 

vajas £ 
vo lenk 
Čia kuc 

VVashington. g^g. 2. Re- n u o j o 

p abi ikonų partijos konvencija 
Įvyks Cbicagoje, gi demokra
tų partijos — San Franciseo. 
I r ta ir kita par t i ja skirs sa
vo kandida tas į prezidentus. 

••Sausiesiems" yra svar
bos daiktas, kad. Dieve apsau
gok, kandidatais j prezidentus 
nebūtų paskirti kokie "s lapie
j i " arba svaigalams prielan-
kiautojai. 

Kad tas neįvyktų, Anti-Sa
loon organizacija iškalno dar
buojasi pakelti kuosmarkiau-
>ią kovų prieš skyrimų tokių 
kandidatais i prezidentus tu-
ri but paskirti atkakliausieji ^<ai l s n a 

svaigalų priešininkai. 
Tuo tikslu konvencijų me

tu Anti-Saloon organizacija 
vienur ir kitur turės suvažia
vimus. Ir suvažiavę sausieji 
nuolat bus užgulę ant konven
cijų atstovų, be atodairos ko
vosiu prieš **slapiuosius" kan
didatus, J 

Anti-Saloon organizacija nu
jaučia, jog vienoj ir kitoj ko n 
vencijose svaigalų (prohibici-
j a ) klausimas turės, užimti pir-Į f ieišk 
maeilę vietų. Nes didžiuma tur i sti] 

patogur 
no j e už 

Daba 
ti Va r š 
kų fron 
lenkais 
prieš lx 
neskaitl 

Bol 
Kuon 

Įima pi 
noje, be 
voje i su 
lenkais 

Bevie 

kon. Šii 
vesti tai 
savos, 1 
Lenkam 
arba Ba 
vo mies 
nutinka, 

(rauta 
prieš le 
tan sim 
iš Kauk 
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sirengęs 

ikia Lenkus 
\ 

l 
KAI PRANEŠA A P I E 
,V0 LAIMĖJIMUS. 

i k a i atsiliepia apie tai
ką su lenkais. 

sava, gog 1. — Sulig 
lio lenkų armijos šta-
ranešimo, sutruškintos 
ikų jėgos pietinėj Ck-

Lenkai ])aėmę Mogi-
* varosi i pietrytus išil-
»ės Dniepro. 
t pa skelbimo, lenkai pa-
c l a i s v ė n 1 5 , 0 0 0 b o l š e v i -

reivių. Paėmę 60 armo-
itiis kulka^vaidžių ir 7(> 
>tivas. 

eką žiaurus mūšiai, 
cų svarbiausias tikslas 
Kijevą ir tenai įsteigti 

> u k rainų valdžią, 
šiandie jiems varant ie-
miesto kai-kur pasitai-
li žiaurių mūšių su bol-
is. 
iai kruviną muši lenkai 
ties upe Pripet , pas-

mant (Vrnobil. Nes vie-
kitur bolševikai, pasak 
buvę labai skaitlingi. 

Nemobiliu lenkams te-
eli sandeliai su amuni-
karės medžiaga, taippat 
tinio telegrafo stotis. 

Lra apleidęs Varšavą. 
linų armijos vyriausias 
gen. Pe t lura ligšiol bu-
ui laikomas Varšuvoje, 
one su prievarta lenkai 
išsiderėjo visokius sau 

mus ir gerumus Ukrai-
\ įveikimų bolševikų, 
ir Pet lura i leista apleis
ta vų. J i s iškeliavo len-
rtan ir tikisi bendrai su 

ineiti Kijevan. J i s 
olševLkus taip-pat veda 
lingą savo armiją. 

lševikaį apie ta ika. 
net lenkai pakėlė puo-
rieš bolševikus Ukrai-
olševikų valdžia Mask-
naujo pakėlė taikos su 

klausimą. 
diu telegrafu bolševi-
nujo kviečia lenkus tai-
iiio kar tu jie sutinka 
irybas kur arčiaus Var-
kaip to nori lenkai, 
iis pasiųloma (Jrodnius 
tdtstoge. Bet su Boriso
vu bolševikai visgi ne-

% 

B žinių, kad bolševikai 
imkus Ukrainos fron-
mčia dvi savo diviziji 
kaso fronto. 

da, kad prohibicija ne-
praus pamato, , be rei-

A T A K U 0 J 4 
BRAN 

H2J 

Sako, vyrit 
prieš 

New York, 
tikos Mokslo 
kar kalbėjo ] 
riaus asisten 
Jin karčiais 
vvriausvbė \ 

• v i 

jos šiandie 
prieš brangei 

Sakė, kad 
ti vvriausvb 

* * 

nėra joje s ui 
veikimo sieki 
apsireiškimas 
vojingas ypač 
pasaulyj laiki 

Vvriausvbė 
nei naminiuo: 
niuose reikah 
rištuose su pa 

Peraugs U 
Sekretoriau 

reiškė, jog vy 
laidoms netur 
Europoje kri 
pat krizį Ame 

Tokiam pa 
tnrpyj neieš 
priemonių ap 
nelaimių, bet 
i š l a i d ž i a i , ka i 
Iš tQ pakyla 
sako brungen; 

To apsisaių 
nų-vienas vai: 
susirišti ven> 
buvo padarii 
Turi paliauti 
kidj k r it ik i nė j 

Vyniausybė-
veikiaus turi 
ligi paskiau; 
Neturi but j a 
kokius ten bo 
blausioji donų 
pta į karės sk< 

Vyriausyl 

Leffingwell 
sybę už velte'n 
są už priešgin 
jai. 

Vyriausyl 
prieš pakilusi; 
nybę, prieš m 
tus. Bet ji pat: 
atodairos leidš 

Kongresas 
komitetus tvri 
mo pabrangin 
p n e š atslvirus 
mis. Kad tiu 
kongresas skii 
daugiau karių 

Vietoje pai 
prie didesnės* 
kurios negaliu 
snio pragyver 
šiandie aptariž 
mą buvusiems 

Pr ieš bonusi 

Vietoje nure 
n i ei n s vyrami 
taupyt i pini£ 
klauso jų onga 
vnmo, žada u; 
lies naujas m< 
jiems reikalauj 

Tokios vyi 
striikcijos, są 
asistentas, nel< 
surasti . I r nesi 

[UANIAN^ E 
the Aol of October 6, l t l 7 , on fUe at the B 

VG0, ILLINOIS, PIRMADIENIS, C 
1ATTER MARCB 31, 1916, AT ClUCA(i<>, L 

VYRIAUSYBĘ 
JENYBŽS 
USIME. 

usybė pat i sau 
ariauja. 

SUMANOMA KA 
pvapi ŽE 

geguž. 1.—Poli-
Akademijoje va
lini gvno sekreto-
a s Leffing\vell. 
:odžiais atakavo 
ž ]>avartojamas 
net oda s kovoje 
ybę. 
uo žvilgsniu \K\-

susiskaldžiusi, 
irties ir bendro 
int tikslo. Toks 
šaliai labai pa-
šiais krltlkFr.!a ,^ 
is. 
e nėra sutikimo 
i\ nei užrubeži-
ose, ankštai su-
milio })a4lėtimf. 

i gyvenama. 

; asistentas pa-
iausvbė savo is-
ribų. Finansinis 
;is reiškia tokį 
•ikai. 
rojingam laiko-
;oma tinkamų 
isaugoti galimų 
gyvenama taip 

> da r nekuoniet. 
įieapsakoina vi-

Gal tuo būdu duos 
bilizuot 

Berlynas, ^g, 
terio stovykloje s 
vokiečių Patmltijo 
nė, kituomet prik 
geležinės brigados, 
•plėšusios Lietuvą. 

Toji keliolikos 
kariuomenėCdalyv; 
jame čia vok ieči g 
sukilime. Šiandie ' 
l iausybė tufe ją u: 
ji nepasiduoda d( 

Kareiviai yra 
bežemiai. J ie , sal 
neturėsią ką veikt 
si glausti. 

Taigi, tiesiog m 
kelti prieš juos k 
sybė bijosi. Nes 
Ičtaj jų pusėn JMU( 
moji prieš juos 
kariuomenė. 

NVs vokiečių vyri 
skaitosi socijalist 
visuomet pirmon i 

ne partiją, bet V 
Dabar vokiečių 

yra sumaniusi tiei 
sniems kaiviviam 
žemės. Sakd, kiek 
reiviui bus duotas 
mės ir tegu jie s 
pakeis žagrėmis. 

Jei lfare*Wwi snt oė. 
oti yra tik vie- J*** , ) U S demobilizm 
tųs /Nae i ja tur i "** i*S*» ^ Wi 
bėn taip, kaip « * * nusikratys v 
<i karės metu. džiausiu nesmagun 
su barniais tn-
valamioj. » 

išlaidos kuo-
but sumažintos 
os galimybės. 
;ios kalbos apie 
iiisus. Bet svar-
tur i but atkrei-

las. 

ės metodos. 

i takavo vyriau-
ystę, gi kongre-
avimų ekonomi-

ė neva kovoja 
Šalyje brange-

jisto spekulian-
visais šonais be 
R pinigus. 
lejuoja, sKina 
lėti pragyveni-
j , užsipuldinėja 
valdžios orga-
tarpu tas pat 

ra 65 milijonus 
veteranams, 
ilginti žmones 
produkcijos, be 
\ sulaukti pi ge
imo, kongresas 
bonusų klausi-

careiviams. 

s kareiviams. 

lyti tiems jau-
imties darbo, 

is, kongresas 
įizuoto reikala-
krauti ant ša-
kestiš ir duoti 
imų pinigų, 
iausybėje ob-
ė skretoriaus 
ngVR butų kur 
l ė t i n a tad, jei 

BERLYNE BUV* 
T A . " 

Berlynas, geguž. 
kar vietos soči jai i 
savo "šventę S 
buvo važinėjimas 
ir net aplinkinių 
Visos mokyklos fo\ 
tos. Suprantama, t 
rodavimąi, kuriuos 
ir soeijalistaii valdi 
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L R E I V I A M S 

MĖS. 

jis jie demo 
i. 

2. — Mims-
tovi žinoma 
s kariuome-
laususi prie 
, pemiai dar 

t u k st ančių 
ivo pastarą-

militaristų 
vokiečiu v v-

• 

^laikyti, nes 
'mobilizuoti, 

didžiumoje 
v(>, paleisti 
i ir kur pri-

^kiauso. Pa-
ovą vyri a u-
kartais ga-
r*it"i siunčia-
vvriausvbės 

ausybė nors 
inė, bet ji 
neton stato 
okietiją. 
vvriausvbė 

ns^nepaldu-
s ,pa>iųlyti 
vienam ka-
gabalas že-

ayo kardus 

SPARTAKŲ DARBA! 
A P S K R I T Y J . 

Vyriausybė atsako fal 
vo priešininkam 

iks, tiUmiet 
jti . (Ji kuo^ 
tas, vvriau-
įeno is di
lo. 

) "ŠVEN-

" 2. — Va
istai turėjo 
uspenduota 
gatvekarių 
' t raukiniu, 

ivo uždary-
)iivo ir pa-
e dalyvavo 
ninkai. 

Berlynas, geg. '2. — 
sybės karės teismas Ri 
krityj smarkiai baudž 
tus spar takus u i atli 
ten kraugeringus dari 

Toks pasielgimas 
kri t ikuojamas. Tad vvi 
savo krit ikams atsako 
Paskolibia vieną iš ( 
atsitikimą. 

Karės teismas Wese 
mei-kė miriop geležim 
tu vės darbininką Koep 
taką. Tasai darbininką 
štai ką išpažino: 

" A š savanoriai įstoj 
! donojon armijon kov< 

išėjau frontan i Frh 
field. Kovo 23 tenai vi 
mų rųsyj a tradau v} 
bės kariuomenės leil 
J i s ten buvo pasislė] 
savimi jis turėjo šauti 
ri man tuojaus atidav< 

" P a s i š a u k i a u d a u g i ; 
draugų ir !nes leiitem 
vilkome laukan. Lauke 
raudonieji kareiviai h 
tai ap<laužė su šautuvai 

"Vienas iš mušą vai 
mums leitenantą sm 
Aš pirmutinis į jį ftpvil 
^ukniiibo. Po šito nuUr 
giau į jį nešaudyti, b*, 
jam kuoilgiausiai merdi 
čiose. 

<4Taip jis ir j)aliktas. 
čiu atėjo vienas raudon 
(las, iš Dusseldorfo, ir 
vam leitenantui j>er<pjo\ 
Ję su peiliu. Po to aš 
leitenantą apiplėšiau. P 
nuo jo kre}xšiukVi su p 
laikrodėlį ir skustuvų. 

Paryžius, geg. L — 
ja })asižadėjo duot i Pi 
jai 25 nuoš. })elnyto ži 
Mesopotamijos ir kitų 
Rytų versmių. 

THAT NEVER HAPP 
By GENE BYRNES 
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rtais sa-
s. 

Vvriau-4 
w 

Lili i* a])s-
ia suim-
ktus jų 
)i is . 

aštriai 
*i a usybė 
faktai s. 
langelio 

'l'e pas-
's dirb-
»p, sf]>ar-

s teisme 

įau rau-
y 22 ir 
tHlricbs-
enų na-v 
rriausv-

m/ 

:enantą. 
3ęs. Su 
ivą, ku-

Dar iš San R 
KIPRO SALA TEK! 

GRAIKIJAI . 

Lloyd George domina 
konferencijoje. 

m s a v o 

uitų iš-
' keturi 
^itenan-
s. 

lų liepė 
«a ūdyti. 
tu ir jis 
ta *lau-
»t leisti 
vti kan-

Popir-. 
ųjų va-
ilar gy-
ė gerk-
negyvų 
aėmiau 
inigais, 

Angli-
aneuzi-
balo iš 
artimų 

£ 5 J 

I r kas 
jre\ n P I 

San Rtmo, Italija, ba 
(suvėlinta). — dra ik i ja, 
teko sužinoti, su Angliji 
padariusi sutarimą. Sul 
sutarimo, Anglija (irai 
pažadėjusi pavesti nuosa\ 
Kipro salą. Tai esanti r. 
line tarpe tų dviejų viešr. 
santarvė. 

Taįppat patjrta, kad tįe 
gi i j a Kipro salą paveda 
kams, Italija tą patį dai 
salom Rbodes ir Dedoea 
Abidvi sali atiduota (irai' 

Be to, (Jraikija dar i 
jymiai pasipelnyti pit 
Albanijoj. 

(J ra iki jos atstovai iš v 
konferencijos gryžta nam 
vo karės laivu. Tą patį 
i r I t a l i j o s p i c m j e r a s N i t t i 

Anglijos ii- Prancuzijo.* 
stovai šiandie ryte šį pu 
miestą apleido ypatii 
traukiniais, iš važia vii 
Prancuzijcm. 

Adriat ikos klausima© 

A<lriatikos klausima. & 
nai aptars jiatys italai su ; 
slaviais. Tuo tikslu pirm 
gegužės dienomis StressV 
suvažiavimas. 

Jugoslavijos atstovas T 
biteli iš Paryžiaus iške 
Belgradan, dis mušė teb 
mą čia Italijos premjerui 
t i, padėkodamas už jo f 
norus Adriatikos pakm 
klausime. Trumbitcli bus 
nas iš jugoslavių atst 
Stress 'e. 

Vargas Albanijai. 

Kuomet Italija su J u g 
vija ims tarties Adriatiko: 
k rašeių klausime, tuo n 

fneturėtų užmigti visi Ali 
1 jos prieteliai. 

J i e turi žinoti, kad i tab 
! jugoslaviais labai lengvai 

lės suskaldyti ir pasidn 
Albaniją, jei prieš tai jie 
sutiks sau jokio pasiprie 
mo. 

Ta neteisybė jau šiandie 
taip aiški, k aid prieš ją tuo 
reiktų pakelti kovą vis; 
laisve mylintiems albanai! 

Graikija didėja. 

Žymiai pelnė konferenci 
Graikija. Šitos premjeras 
nizelos yra apsukrus žmo 
Yra augštas diplomatas. 

Kuomet jis buvo paklau 
apie Graikijos laimėjimus 
sakė: 

" P o šios konferencijos 
sų šalies gyventojų skail 
padidės pora milijonų žm< 
daugiau. 

"L ig i šiol mes turėjorm 
500,000 gyventojų. Paskui 
rėsiAie 7,500,000. 

4 'Be to, mes tUrime.50 
savų gyventojų Trakijoj 
apie 100,000 J&ažojoj Azi 
Tad mums nėra ko bijo 
turkų nacijonalistų." 

Georce dominavo. 

: • :« 
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temo Konferencijos 
kas dominavo (viršininkavo) 
Anglijos premjeras. Bet pati 
veikiančioji konferencijoje 
dvasia buvo Italijos premjeras 
Xilti. J is puikiausia supranta 
tikrąją politiką.JOuropoje. 

ai. 27 Kuomet konferencijoje bu-
, kaip j vo pakeltas klausimas apie re-
a yra viziją taikos sutarties, prem-
lig to jeras Xitti atsiliepė: 
iki jai <" Revizuokime sutartį be jo-
vybėn k\ų j o j 0 a tmainų ." Tai gerian-
priva- .sjoji mintis buvo paduota, ko-
patijų^ kiani tone turi but duotas at

sakymas Vokietijai j jos reika
lavimus. 

Visi patenkinti . 

daro 
i. 
m at-

j i An-
grai-

.ro SU 
anese. Prieš pat pasiskirstymą at-
ikijai. stovų pabaigus konferencijų 
tilfiei v is i premjerai korespomlentų 

et inėj , buvo paklausti apie konferen
cijos pasekmes. 

vi<>tos Anglijos premjeras Iiloyd 
10 sa- George pareiškė, kad Saiį Rė

mo konferencija esanti dau
giau kaip pavykusi. 

Prancūzijoj premjeras Mi 
uošnų lerand pareiškė, jog PraiK -
ngais : ja visais žvilgsniais turi 
usiais tenkinti. 

(Ii Xitti, Italijos premjera , 
pasakė, jog Europa jam bu
sianti daug dėkinga už jo nau
dingus patarimus; 

"Apšv i e t imas" viską daro. 

Konfrencijoje buvo ir nau
jas Suv. Valstijų ambasado-

CVum- Irius Italijoje didinson. J i s bu-
liavo vo čia kaipo pašalinis žmo

gus. Bet išsinešė didelius 
įspūdžius. 

Sakosi jis dar pirmu kartu 
buvęs tokiam gražiam ir tvar 
kingam susirinkime 

Jolmson sakė, kati tai visa 
padaro tų žmonių apšvietimas, 
bet ne vienos jų inspiracijos. 
Nes buvo susiėję visi šviesus 
žmonės. Tokiems ir t inka vesti 

P " Europos rekalus 
metu 
bani 

giluti-
JUgtf. 
Komis 
e bllS 

legra-
i Nit-
gerus 

V v • 

ascių 
i vie-
tovas 

ai su 

alinti 
e ne-

p yra 
j jaus 
;iems 
ns. 

PASKALOS A P I E PASIUN 
TINIO KELIONĘ. 

Londonas, geg. 1. — Suv. 
Valstijų pasiuntinys Danijoje, 
fra Nelson Morris, iškeliau-

?fqn i~ ja Į Suv. Valstijas. 
Pakilo gandas, kad jis at-

šaukiiama.<. 
Bet Morris sako, kad jo ke

lionė yra paprastas apsilan
kymas. Už kelių savaičių jis 
vėl gryšiąs Stockliolman. 

' į j o j ę 

)gus. 

tįsias 
S i?* 

i m i -
tlius 
lonių 

e 5,-
i tu-

UŽDARYS AUDIMINES 
DIRBTUVES. 

),000 
j ir 
ijoj. 
oties 

New Bedford, Mass., į e g . 1. 
Vietos audiminese dirbtuvė
se žada sustreikuoti darbinin
kai. Kompanijos pagrūmojo 
uždarytį dirbtuves, jei pakil

a u streikas. 
I l 

UŽDRAUSTA VAŽINŽTI 
AUTOMOBILIAIS. 

Rymas, geg. 1. — Visoj I 
Jijoj vyriausybės parėdė 
del žibalo stokos civiliai 
ventojams uždrausta naud 
automobiliais. 

Išimtis pada ry ta t ik vie
niems armijos i r augštųjų val-

s lai-vjiininkų automobiliams. 
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K A T A L I K Ų D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
kasdieną išskyrus nedėldienlus. 

PRENUMERATOS K A I N * \ 
UCAGOJ IH WŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
! Pusei Metu, , . . . . 8.50 
pV. VALST. 

Metams $5.00 
Pusei Metų 8.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lat-
M skaitosi nuo užsiraaymo dienos. 
' nuo Naujų Metų. Norint permal
t i adresą, visada reikia prisiųsti ir 
nas adresas. Pinigai geriausia sių-

iSperkant kr aso jo ar exprese "Mo-
y Order" arba įdedant pinigus \ 
gistruotą laišką. 
4'Draugas" Publishing Co. 
>00 W. 46th St. Chicago, UI. 

Telefonas McKlnley 6114 

Kunigų Sąjunga. 
j Pirm dešimties metų Ame-

os lietuviai kunigai žinojo 
ios psalmės žodžius: Ecee 

jam hoiinm et 411*1111 iuciin-
xm habitare fratres in unum 

mintijo, kad tie žodžiai 
ms rašyti. Paskutinių metų 
įkyrimai ataušino karštąją 
ltį. Į Sąjungą bepriklauso 
s pusė kunigų. Bene bus 

ilta užtatai senoji Sąjungos 
institucija. 
I r Chieagos kunigų susi-
nkimai ir Buffalo's susiva-
avimas pažymėjo. aiškų rei
kią kunigams vienytis. Pirm 
Rimties metų tas reikalas 

Įivo išdvges iš idealiu šak-
jj; dabar gyvenimas paga
li no naujų konkrečių reikalų, 
pi tų reikalų kunigai neapru-
| s, gali pasidaryti lyg šape-
fci patekę į didįjį pasaulio 
ijikurį. 

Kad sūkurys nemėtytų ku-
>lgus į visas puses, jiems rei-
i a turėti šaknų* tarp Lietu-
lų ir šaknų tarp katalikų A-

I' erikoje. Lietuviškosios kuni-
} šaknys bus tvirtos tada, ka-

h. j i e susižinos su Lietuvos 
j vasiškija, su jos vyskupais, 
j et vyskupai negali susiraši-
Ijti su kiekvienu atskiru A-

erikos kimrgu lietuviu. Šiais 
>20 metais pasirodė, kad A-
erikos kunigai labai lengvai 
iii patekti po įtekme vieno-
to asmens mokarfėių svar-
ame momente Amerikoje pa-
tsti žinute apie katalikų pa-
iij Lietuvoje, arba pranerti 
vaip nušvieėiamą dalykėlį 
ietuvos, vyskupams. 
Kiekvienam viešąjį gyveni-
ą suprantančiam aišku, kad 
merikos lietuvių dvasiškija 
iri saugotis patekimo į -to-

1 ą prigulmybę nuo asmenų 
okanėių leidžioti žinias. Ap-
saugoti-gi galima tiktai įs-
tant nuolatinį susižinojimo 
ganą. Kad tas organas ne
lietų savo priedermių pa-
mdoti saviems tikslams, rei-
a, kad jis butų py visų ku-
gų kontrole. Kol nebus visų 
mer. lietuvių kunigų organi

nei jos, tol nob»s tos kontro-
tol bilekas, paleidęs saviš-
nustatytą žinią, įves visą 

erikos kunigiją į tokį taką, 
kio pats norės.. 
Lietuvai pradedant gyven-
neprigulmingos tautos gy

nimu, kaskart daugiau bus 
esų svarbių reikalų, 

kart daugiau bus progos 
nių leidėjui pasikinkyti ku-
|pis į >avn plėškę. Juįr ir 

igų šinli> nerimsta negali
ma žinių apie svarbius ru-
nėius reikalus. Jug ir kuni-
ij mintis, gavusi žinią, iš jos 
ro išvedimus ir tuos vyki-
gyvenime. 

Senoji Kunigų Sąjungos Kon
stitucija to dalyko neminėjo, 
nes tuomet dar nebuvo nei 
reikalo, iškilusio ir užaugusio 
drauge su "Lietuvos neprigul-
myibe. Todėl kunigai susiva-
žiavusieji Buffalo išreiškė pa
geidavimą, kad taptų sustaty
tas projektas, kaip pertaisyti 
Kimigų Sąjungos konstituciją. 
To pertaisymo reikalą pripaži
no Sąjungos nariai. Tą reikalą 
nemažiau jautė ir nepriklau
santieji "j Sąjungą kunigai. 
Šie pastarieji sakė įstosią į ją, 
jei konstitucija taps prideran
čiai pertaisyta. 

Dabar galime jau pranešti 
gerbiamiems kunigams, kad 
pertaisymo projektas jau pa
darytas. Jį sustatė kunigai 
A. MaliaTiskis ir P. Buėys. Tą 
projektą atspau^dįsime 
"Drauge" , kad galima butų 
iš anksto ištirti ir apsvarstyti. 

y 
Protestantų Tarpbažnytinis 

Pasaulio Judėjimas. 
Karės pradžioje vieni vienaip, 

kiti kitaip šnekėjo apie tikė
jimo ateitį. Vieniems rodėsi", 
kad karės baisybės pridės žmo 
nėms rimtumo į d&Jba jigpa^'siojo.-Stmea^ių V a i s t i ^ teis*-&tm<?kj-klaidat^T^pbainytinis 

Lenkia "Kultūros" 
Žiedas. 

. 

Lenkai yra garsus savo ne
paprasta "ku l tū ra . " Tuo jie 
didžiuojasi. Savo "kuUurą" 
>iųlo kitoms, tintoms. Nes jie, 
anot jų pačių, esą labjausia 
pakantus, toli gražu ne aky-
plėšos. .Kaip kalba jų esanti 
turtingiiausiia idealizuotomis 
sakmėmis, taip jų šhniys ma
loningiausios. 

Štai dar vienas įš tūkstan
čių lenkų "ku l tū ros" žiedų. 
Kauno laikraštyj " l^aisvė" iš 
išeinu paduota ve kokia žinia: 

"Kanaun. Al. Grigaitis v-
ra laikomas Suvalkų kalėjime. 
Neleidžiama su niekuo maty-
ties, nei kalbrties. Kaltina
mas lenkų už laišką, siųstąjį 
per demarkacijos liniją, lėliš
ku1 nešėjas Kupstais suimtas 
Seinuose ir ten skaudžiai kali
nama.^: pdrmą dieną gavo 50 
rvkščiu, kitomis dienomis po 
25 rykštes..." 

Gana to visa. Trumpa iš lai
kraščio ištrauka. Bet kiek tai 
daug ji mums pasako apie 
lenkų V4 kultūringumą,'' inė j u -
svetimon žemėn — Lietuvon. 

Kad ]>asiliuosuoti iš tos len
kų "kul tūros" , Seinų ir apy
linkės lietuviai šaukiasi: 

Kada-gi, brangioji Tėvynė, 
išgirsi savo vaikų dejones, ka
da mus išliuosuosi iŠ lenkų 
baudžiavos.'! 

tys labiaus palinks prie dvar 
šios ir tikėjimo. daigtų. Kiti 
spėjo, kad karė savo žiauru
mais mustelbs "gražiuosius 

I žmonių jausmus, sukels žvė
riškuosius gašlumus, sumažįs 
teisybę ir nustelbs sąžinės bal
są. Del tų visų priežasčių ti
kėjimui turėtų išeiti bloga. 

w 

Dar nevisai karė pasibaigė, 
bet jau galime liautis spėlioję 
apie jos pasekmes tikėjimui, 
nes pasirodo tikrųjų jos vai
sių. 

Religijų susivienijimo tiksiai 

Amerikai įstojus į karę ir 
bepradedant rūpintis jos už
baigimu, šitoje šalįje atsirado 
mintis suvienyti visų krikš-

daug reiškia ir >tat, kad minė
tame judėjime tarp vedančių
jų asmenų dalyvauja ir. Char
les E. Hughes, buvęs augsčiaur 

tų Vai^tijų valdžia. Amerikie
tiškai t ikėjimo £uk!£jimas tol-
yra nesuprantamas, kol nėra 
'amertkifttiško t i k ė j o . Kas žin* 
ar čia nesknaišo tikėjimai su 
politika! Kąs žiu ar tas ameri-
^tfičkas^ tikėjime t u r ė j i m a s 
nereiškia .kaikurių Amerikoje 
įsiąaknėjusLų tikt'jimą palie-

y\& t e i s ė j a i Tat miSki^ ka$ 
teisinė judėjimo dalis puikiai 
aprūpinta. Finansinę dalį ap 
saugoja jaunasis 
Rockefeller. 

Beveik pusantro milijardo. 

Šiuo laiku Tarpbažnytinis 
Judėjimas jodosi teturįs tik 
vieną tikslą surinkti milžinišką 
sumą pinigų milijardą taria 
šimtus dvidešimt milijonų do 
lierių. Jau surinkta yra 175 
milijonai 448 tūkstančiai 349 
dolieriai, šiais metais gerai pri
sirengus tikimasi surinkti 
$336,777*572, o likusius per k ^ 
turis kitus metus. 

Tuos pinigus žadama pada
linti taip, kad naminėms mtisi-

čionių tikėjimus. Suvienijimo'joms tektų d a u g i a u s i a i , . ^ 
reikalas buvo matyti iš dviejų trečia dalis visos sumos arba 
dalykų. Socijalistų rądikalis a- j 446 milijonai- su virsmu. Nami-
teizmas pasirodė galys smar- nės misijos reiškia atvertiiHtt..į 
kiai kenkti krikščionijai. J vai- {protestantus neproteetautų, gy
rių bolševizmo išvaizdų pliti- Įvenančių Suvienytose Valstijo-
mas Kuroi>oje ir Amerikoje!^- Užrubežinėms misijoms, t. 
verste vertė tikinčiuosius vie j >*• v i sV k i tU «alW neprotestan-
nvtis ir eiti kovon su raudonai! t a , l k s v e r s t i i protestantus ski

riama $107,661,488. Tos užru-
bežinės misijos apima tarp kit
ko ir katalikų šalis, kaip Pran
cūziją, bet labiausiai katalikiš
kąsias rietų%Amerikos žemes. 

šiais radikalais. 
Antras reikalas tikėjimams 

susivienvti vra kultūrinis ir 
politiškas. PasaiHis turi pasi- I 
liauti kariavęs; dėlto jis turi , 
• u • *• - . . . • % i Pastebėta, kad tenai įųoteAs 
įsitaisyti vieną teisingą ir ne
įtariamą teismą visoms tau 

'protestantų; įudejunas pasisa
kė kovosiąs su katalikyste Pie
tų Amerikoje. Apie kovą su 

John D. | mumis Suvienytose Valstijose 
jie nekalba. Bet tapdamas mnjj 
priešu vienur, jis verčia mus jo 
bijotis kitur. 

kiekvienas lervoto jas savo 
ypus taiko į silpniausias prie
šo vietas. Lietuvių mokyklos 
yra silpniausios tarp katalikų 
Amerikoje. Todėl lietuviškoms 
mokykloms reikia tikėtis pir
mojo smūgio, kada milijardai 
taps pakreipti į kovą. 

Gana stambi suma, buteat 
$20,51 <),2W) skiriama j :pašeffpai 
protestantų pastoriams. Ypač 
duosnųs tam tikslui yra bap
tistai. Jde vieni savo dvasiški 

Ja i prie paprastų algų prideda 
8 milijonu* 55d> tūkstančiu 500 
dolierių. 

Ligoniams ir j)rieclaudOnis 
visa trisdešimt susitarusių 
protestantiškų tikėjimų pave
da $5,116,465. 

• 

Prie minėtųjų tikslų dar yra 
pridėtas vienas, būtent kova su 
nerimavimu visuomenėje ir 
pramonėje. N.epasakyta, kiek 
tam tikslui skirta pinigų. 

Centro Raštinė. 

Tos kovuos nebūtų, jei protes
tantų Tarpbažnytinis judėji
mas didžiausias savo išlaidų 
dalis skirtų krikščionijai £la-* 
tinti -tarp nekrikščionių, jei pa
rodytų daug duosnumo ligon-
bučiams, jei uoliai platinamoje 
spaudoje kovotų su bedievybė 
ir nedorą, neužkabindamas to 
kas katalikams brangu. 

TAUPUMAS. 

Vynj ir Moterų Rub* Kirpi-
Mokykla. 

Kas Yra Su Tais 
Bolševikais. 

' Nežinia kas yra su rusų l>ol-
ševikais ir su jų ypatingąja 
valdžia. Žymi dalis laikraščių 
korespondentų, katrie apke
liauja Rusiją, ai*ba patys .su-
bolševikėja, arba neran<la tin
kamų žodžių, kaip girti bolše
vikus. 

Kuomet visas pasaulis bol
ševikų darbais bjaurisi, kuo
met patys faktai prieš juos 
liudija, korespondentai, apke
liausimieji Rusiją, dažnai 
bolševikus nugiria, kaipo ko
kius geradarius. 

Tuos žmones, turbūt, ten 
pagauna kokia ypatinga ban
ga ar kas kita, jei taip daro
ma. Ir jei pagalvoti apie bol
ševikų pasielgimą su savo po-
litikiniais priesininkaks, jei 
pamąstytu, kiek jie Rusijoje 
ir parubeiinėse valstijose at
likę išnaikininto, pralieję žmo
nių kraujo ir palikę vargo su 
ašaromis, l>egah> reikia stebė-
ties tais visais pagirunais. 

I r taip etgiasi ne vieni kat
rie korespon-dentai. Bolševikus 
dažnai giria ii- šiaip žymesnie
ji žmonės. 

toms. Jei tas teismas bus po
litiškas, jis negvarantuos tau
toms absoliučio teisingumo. 
Tarptautinis teismas turi žiū
rėti vien doros. Iki šiol vien 
tikėjimas dorą statė augščiau-
siai ir brangino labiausiai. 
Todėl protingai aprūpinant tą 
tarptautinį teismą, reikia iš 
jo iškošti politikos žvilgsnius, 
o reikia j i , nedarant tikėji-
miniu, apstatyti tikėjimo pa
tiektais budais, prašalinančiais 
laikinuosius politikų tikslus. 

Protestantų Sutartis. 

Trisdešimts protestantiški) 
tikėjimų susitarė į vieną taip 
vadinamą Tarpbažnytinį Pa
saulio Judėjimą. Apie jį mes 
jau kelisyk rašėme pagirdami, 
nors prie jo neprisidedame. 
Prie to darbo Amerikoje pri
sidėjo daug žymių asmenų. 
Pirmą vietą užima buvę* už-
rubežinės Suvienytų Valstijų 
politikos vedėjas Robertas 
Lansing. Jis yra Komiteto 
pi nnininkas. Suprantančiam 

yra labai užsiėmusios savo tie-
sioginėmis priedermėmis ir 
beauklėdamos vaikus sustipri
na katalikystę juose. Žymi ge
ni moterų įtekmė ir ant vyrų. 
Ta ig i ketinama tuos dalykus 
pakeisti kitaip ir tikimasi tą 
tikslą pasiekti turint šimtą mi
lijonų dolierių. 

Šitam tikslui mes, žinomą, 
nepritariame. Vaikų auklėji
mas, šeimynos tvarkos prilai
kymas yra taip brangus kultū
ros daiktai, kad kiekvienas pa
sikėsinimas prieš juos, vistiek 
kokiais tikslais, sukelia mumv-
se nemalonų jausmą. 

Pavojus lietuviškoms mokyk
loms. 

Tarpbažnytinis judėjimas ski
ria 78,837,431 doL "Amerikie-
tiškam auklėjimui , , ir $5,931,-
828 4* Amerikietiskam Tikėjimo 
Auklėjimui." Mes mažai su
prantame, kas tai yra "Ameri-
kietiškas Auklėjimas," jei jis 
nereiškia tiesiog vadinamo šios 
šalies patrijotizmo. Mums iš
rodo, kad tą uždavinį pilnai ir 
gerai atlieka oficijalė Suvienjc-

Nuolankiais žodžiais apie 
bolševikus atsiliepia štai kad-
ir pulkininkas Bhmi iš Cki-
eagos, geležinkelių inžinierius. 
Pulk. Blunt šiandie yra mies
te Harbine. Du mėnesiu* jis 
išbuvo bolševikų nelaisvėje Si-
berijoje, kur su priešbolševiki-
nių rusų korpusu dirbo ant 
geležinkelių. Bolševikai jį pa-
1 mosavo iš nelaisvės. 

Šiandie pulk. Blunt apie* 
bolševikus atsiliepia kaip apie 
geriausius žmones. 

Štai jo žodžiai viendje te
legramoje iš Harbino: 

"Sovietai, kiek man teko 
pastebėti jų veikimą Siberijo-
jer labai sumaningi. Tai tvar
kingiausios organzacijos, ko
kias nlan teko matvti Rusijo-
,ie. 

"Juose nėra neiki^k paiku
mo. Viskas jų dedama pa
žangumo vagon." 

Pulk. Blunt tollaus pareiš
kia, kad sovietų armija pui
kiai disciplinuota, gerai aprū
pinta oiieierais ir kuogeriail

sia išrengta. Niekur nej plė
šimų, nei betvarkės. 

Ir suprask dabar, kai*; tem 
veikiamaisi s» tais bolševikais 
ir kas darosi su tais žmonė-

i 

mis, katrie jiios* giria ir jiems 
prielankiauja. 

Toli stovime nuo kokio nors 
intarimo. 

Bet atrodo, kad taip veikia
ma kokiais nors tikslais. Kaip 
pirma nereikėjo tikėti perdi-
deliems peikimams, taip dabar 
reikia atsargiai klausyti dwl! 

žių pag'irinių. Ir vieni ir kitii 
gana toli nuo tiesos. 

LAIŠKAS "DRAUGO" 
REDAKCIJAI. 

Gerbiamoji R**dakeija::— 
Malonėkite pagarsinti, kad 

nuo, balandžio 30 d. Lietuvos 
Pasiuntinybės Paryžiuje adre
sas toks: Legation de Lithua 
nie, 52 Av. Kleber, Paris 

Su pagarba, 
Kun. J. Dobužis. 

Tarpbažnytinis protestantų 
judėjimas Amerikoje labai 
smarkus. Jo centralė raštinė 
Xew Yorke užima vu<ą̂  penkių 
augštų namą. Vienas samdy
mas tos triobos metams atsiei
na 350 tūkstančių dolieaių. 
Raštininkų ir šiaip imančių al
gas asmenų darln) bei- kelionių 
apmokėjimas prieš pa-skutinius 
Naujus Metus išnešė du milijo
nu 35 tūkstančius dolierių. 

(i ražus protestantų duosnu-
inio pavyzdi s. Visa trisdešimt 
susitariusių protestantiškų ti
kėjimų sudaro tik 84 nuošim
čius vienų katalikų, skaitliaus. 
Bet katalikai nesvajoja surink
ti propagandos tikslaiųs mili
jardą 320 milijonų. Mat pro
testantai nesigaili pinigų savo 
tikėjimui išgarsinti Taip va
dinamoji 4kKristaus Mpkimų" 
(Disciples of Christ) tikėjimas 
išviso teturi 1,226,028 narius, o 
apsiėmė šitai propagandai su
rinkti $12,501,138, t., y. daugiau 
negu po \0 dojierių. nuo kiek
vieno asmens, ūar 'dupsnesni 
pasirodė taip vadiuainieji 
' 'Vienybės Broliai ." Jų yra 
tiktai 367,934 asmens, o jie ap
siėmė surinkti $6,546,(}62, t. y., 
po 17 dolierių su viršum nuo 
asmens. t 

Mus nuomonė. 
Geras daiktas tokia diiosny-

bė savo tikėjimui išgarsinti, bet 
žmonių giminei naudingiau 
tarnauja katalikai, kad tiek, 
kartais ir* daugiau aukoja mo
kykloms, kur vaikas gauna pa
tirti, kokis yrą žmogaus tikslas 
ir kokiomis * priemonėmis jis 
galima pasiekti. 

Aprašytame p rotestantų 
darbe matyti dvi dali ir dvejo
pa jųdviejų prigimtis! Viena 
dalis yra graži ir girtina, tai ti
kinčių vienijimas civilizacijos 
tikslams, tai duosimums idea
lams. Šita dalis labai graži. 
Bet užsikėsinimas atitraukti 
nuo katalikystės^ Pietų Ameri
kos lotyniškąsias tautas toli 
nepagirtinas. Užgaunami vie
name dalyke katalikai turės 
prisibijoti užgavinio ir kitame. [ 
Iš to gali kirti ne be vieiiybė, 
tarp tikinčių, o tikroji kova. 

Būtinai yereikalinga^mokėtį 
$20.09 už porą čeverykų. Ka
sos Taupymo Skyrius per ke
lius mėnesius kovoja su tuo 
bereikalingo pinigų barstymu. 
Tas pranešimas buvo patvir
tintas tų, kurie geriausia gali 
spręsti—pirklių, kurie parda
vinėja čeverykus. 

vAJied Sime Trade Associa-
feion iš Maryland* knygutėj, ku
rią duoda su kožna pora čeve
rykų, sako, jog kožnas žmogus 
gali but gerai ir liuonai a^au<-
tas #an pigiai. 

Knygutės pranešimas taip 
\vkainba,; *,&v;aiibia-uTuž visa ką, 
kuomet prekes didinasi, visuo
met naujos mados kainuoja 
daugiausia ir vuši geri čeyery-
kų pardavėjai turi gerų, prak
tiškų, čeverykų, kuriuos par
duoda po senąja kaina." 

Laikas atėjo, kuomet žmonės 
turi pirkt ne tik čeverykus, bet, 
viską su rūpesčiu ir mąstymų. 
Kad^a perki čeverykus, mąstyk 
apie naudą, ne apie madą ir su
laikyk norą naujų išmistų. Sek 
tą ir tavo čeverykų dolieri^ tu
rės tokią vertę, kokią seniau 
turėjo. Žinoma, jeigunori, gali 
mokėti $20.(K) už čeverykų* ir 
suprantama, jog fabrikantai 
dirbs juos.. j$etr J ^ B ^ ' ^ j f e m 
mokėti tą kainą î r 'jeigu netik 
pirksį tinkamus^ praktiškus če
verykus, bet pirksį tfk dej savo 
reikalavimo^ o ne kelias poras 
aut syk, brangenybė susima-, 
žins. 

Už sutaupftus ar atliekamus 
pinigus pirk-Karės Taupymo 
Ženklelių arba Kasos T a u t 
ino Certifikatų ir kpomet kai
nos nupuls, galėsi pirkti dvigu
bai netik čeverykų, bet įritu gy-
veninio reikmenų. 

Pirkite Kauės Taupymo 
ženklelius. 

Mųsųs ist,egjA ir ipokyrpo būdu )ų» 
trumpu laiku lšinoksitė VIBO ama

to. i 
Mos turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, designing Ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvieuas gauna geroi 
prafctRM>s Itesimolundamaa 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko« 
kiuo laiku, dieną, ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 
i Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCH00L. 

' 4. F. Rasnicka, Vedėjas 
190 N. STATK STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St , ant 4 tą lubų 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
Ll!-n \ \ I S DtIMISTAS 

7alandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredžius nuo 4 lyg 9 vakare 

SO. ASHLAND A V E M E 
arti 47-tos ' Gatvės 

.4712 

* 

K* 
I 

• v . * m ^ »-» * ' • • • S 

Dr. M. Stupnicki 

• 

i 

3107 So. MoLg į̂ otreet 
CHIOAGO, tLLIIf OIS 

TeUfona* Tardą 5psa 
•alsndos: — 8 iki 11 lsV ryto; 
S po pteti) )h\ f vak. Nebeito
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

—m 
»•« " • • • • • • • • • • " • • " • • • • | — - x 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoją 2& metai 

Of tesis SUS So. Morgan St. 
Kertė &2-ro St., Glucago, Iii. 

SPECIJALISTA& 
, i Moteriškų, Vyriškų, taipgi 'chro

niškų ligai. . ' 
OFISO VALANPOS: Nuo 10 ^yto 

•iki 3 po pietų, nuo 6 ilji 8 valan
da vakare. ' 
- Nąeėliomas nuo. 9 jiH* 2 po pie|,. • 

Telefbrfas •'Vards <J#f * ' 

= r 

—— " f 
Dr. I. L MAKARAS 

Lietuvi* Gydytojas Ir Chirurgas 
Ro»el*a4e: lt!H* S«. Mlchlraa A»«. 

T«l«f«a»» Fullnum 848 tr Pallnap «18« 
• Chicago J: 4615 So. Wood Str. 
Tik KetTW4Q Tttkak* nuo 5:30 Iki 7>(M 

H' 
Tel«f«u« Iar4* 788. 

2 = ^ = 

. i > f l > ' J ^ ą W » * w į , T . * - * • • ? 

I 

.'i 

ra. i mm I 
Gydytojas ir Ciiinurgas 
Ofisas 4930 W. 13Į St. 

Kamp. 49 Court 
Beis. 1229 W. 49 Avenae 

Telefonas Cicero 8658 
Ofiso Cicero 19 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

= T T 5 = 

TsiefMS* l'uilniiui 8fJ/* 

Dr.P.KZALLYS 
Lietuvk Defiti |̂ą§ 

10657 So. MlchigaU, Avėnoe 

TAIANDOS: 9 Iki 9 vakare. 

:2 ̂ <» i^*^«®®^W»^«>««^5«- : 

U- *9* LA SALL« §TOEET < 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97-

•ak*raia 8911 W, 28rn<» Str«»t' 
T9I. Rock^rell «»,»» 

CHICAGO, £ k * 

• • 
8 

Ofisas Uidmjestjj: 1 
29 %>ųtį. Lą, CaUe gtrê Jtį | 

Kamharis 824 
Tel. Oeetral 6390 

fZ ' • ' " • .1 • • ' = ^ = 
T — » • 

08. S. NAHCELIS 
L I E T U V I S 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
Ofisas ir Gyvenimo vlot% 
S252 So. Halsted 8tr. 

f Ant \ ii>aus t m\ ei.»al Siaje Bank 
•Valandos nuo l o iki lŽ'ryte: iiuo 

% 

1 

2 iki 4 po pietų: nua 7 iki. 9 va*, 
Nedaliomis niig 10̂  iki 2. 

Telefonas TardH 8544 
T, 

mmm 11 

S. D. IACHAWICZ 
Lietuvya Graborius patarnauju, laido 

cuvėse ko piyiau.sia. Reikale meldžiu at-
siiaukti, o mano darbu busite užganėdinti 

12314 W. 23 PL Chicago, m. 
Tek CansJ 9190 

^ • i ^ ^ * ^ * " • w r ? I, I I. 
Trr 

PRANEŠIMAS. 
Dr. W. T. STRK0L1S 

G r d y t o j a ^ r ^ 1 b f i ^ 8 \ « f N r i ' , ! * t 1 
Perkėlė savo gyveuljno vieta 1 

- BSMsio» Bark tf 

^Vala*4o« 
| { t0 vakare Nedellomis » 

TeL Boulevard KO 
^ • • • » » » » » » » » » » ^ ^ » » » » « i ^ » » » 8 1 

47tU 81., tm«M«V ¥Wr-\t7 47tU M.. 
(47 i rWoad-s»k) 

M: M nata Ms»> S po pietų, ft:M iki 
kare Nedellomis f Tkl 11 m a l a . 

• V. W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 

j 
I 
1 
S 

t • 
Vakarais, 812 W„ 33 St / 

Tek Yards 4A61 

3 = 1 • ' 

• • 
mm 

Telefonas Pullman 8 9 ' 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDXTOJLAS I B 
C HDtURGAS 

Ollaas 11718^ H4cklK*# A y ^ 
•Adjcnpe 8:81 \)ĘX 8= ifcyto — 1 Ikj 
8 no pietų — 6:89 lkl 8:89 vakare, 

NjedėlloniJs nuo 18 iki t i iaryto 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETkJK^f i\DVfJlIelMri\H »—*»• 

7««rW. 18th'STT«KKT f 

McKlnley 4320 \ 

' » % r- • I . II 
1 — f c — - c — • ' • •_. • — • -m • i . • • — • - • , — -

*'»^§^®^^«^^9,'^*V*'«'»/»>%'9>9/%«k«^# 
Resld. 988 So. Ashland Blv. Chjcaio. 

Telefonas 11a y marke t 8544 

DR, A. i»mk 913 

reisas fML9oja» le HUroreae. 
8peUjall8tasv MotoaiilMr, Vf«Mkt 
Vaikų Ir vlaų cbronljfeg Ugų. 

Ottsąat. 3354 Sp. Halhted' %t, ObJ^aso 
lelefonaa 9mtmėm-: 969A 

VALANDA& 1 0 ^ l l ( rrtO. * - J pa 
flpcą J^4V ^ak. Hedeisnntfcj 1 0 ^ 1 1 d. 

\ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
P H I L A D E L P H I A , PA. 

*Čia lietuviai, Port Kichmon-
do kolonijos, parapijonai § v. 9}Mt^m4- tfclk&* ką. ,<>ali;naj 
J u r g i o parapi jos pradėjo sta
tyt i naują bažnyčią ir mokyk
lą kar tu . I r kaip matosi bei gir
disi iš žmonių kalbų, kurie da-
lyjras žino, jau, turbūt, apie šį 
rudenį turėsime ir nauja, baž
nyčią ir lietuvišką mokyklą 
g rūs te pr igrūs tą vaiUų. 

Valip riehmondieėiai! Lai 
Dievas jus laimina! Nors kar
tą j au jūsų vaikai apleis lenku 
mokyklas! 

Gi, kai]) girdėjau, tai funda
torių, tai yra tų, kurie aukos 
nemažiau 2.*) dolierius pastaty
mui tos bažnyčios ir mokyklos, 
jų varčiai Ims surašyti ir del 
amžinos atminties ir pagarbos 

»mmm mmmmm^^mm* mm mm mm m mm m m^mmįį 
- - _ » •> 

\ 

taugal ir pa ts daktaras w ž i M t 
Ožys daugiau gal išmano af)ie 
asUouoniiją kai£ tas daktaras 

buvo iš jo kalbos suprast i , tai , 
kad reikia remti tą bažnyčią 
(suprask neaaležiunkų) del įo>w 

kad nereikia eiti išpažinties. i r C P n s l * f . , t s a v ? a , l t r a s * ^1>™ 
palaikyti tą pūvantį kelmą. 

s i e tuvos Atstovybei Ameri
koje y r a pris iųst i sekančioms 
rpatumą l ^ f a ū m u * jų giminių 
r p a ž į s l a u n j j r L i A j ^ s . Atfib 

esnių a n t r A ant J į nėra n 
odei jie busTfeikomi Atstovy-
ės r a š t i n ė j ? ikf savininkai 

juos atsiims. 

Norint gaut i šiuos laiškus, 

įdėti į pamatinį akmenį. Gi & *£ neturinčiu pilietybės poperų 
v v * i i a i * i i 

fuiulatorių yra ir tokių, kurie 
ne tik kad paaukoja, bet dar 
stambesnes sumas pinigų pa-

Kiek man rodėsi, tai labiau tik
tų tam daktarui gydyti neza-
ležninkams kojų nuspaudimus, 
nekaip religiją aiškinti. 

Balandžio 2t> d. mųs mieste
lyj buvo aldermonų ir klerko 
rinkimai. Viena moteris į kler
kus norėjo išstumti savo žen
tą. Kaip užsimojo, ta ip mainė ir 
bus. Bet išėjo kaip tik priešin
gai. Nei vienas nepaliko išrink-* 
tu iš tos parti jos. Čia ywt s u 
tvėręs toks kliubas. daugiausia 

Nei tas kliubas, nei pasamdyti 
automobiliai vežioti moteris po 
namus agitacijai, kad piliečiai 

f 

skolina. Kaip š t a i : Juozas Sut- atiduotų baldus už jų šalinin-
kai t is paskolino 1000 dolierių, kus, nei kitos pastangos nieko 
Elena Kavaliauskaitė— 7lXM nv&eibėjo. Visuomenė žįuGįc 
dol.. Juozas Bačys—;}(H) dol. ir kam atiduoti savo balsus. Pa-
Stasys Lukša—100 dol. - sakojama, kad ta moteris ir 

Kas iš nevietinių norėtų pri- jpralainK\jusieji rinkimus net 
>sidėt i prie pastatymo bažuy- p y k č i o liga susirgo. 
/ i o s ir mokyklos, tesiunčia sa- Pi rmiau jos vyras buvo įuk-
ft> auką šiuo adresu: Rev. J . sto gaspadorium. I r po šiai die-
Zimblys, Salmon <Sč Venango | »ai žmonės kalba, kad, girdi, 
Sts. , Philadelphia, Pa. 

. • 

KENOSHA. W i a 

Vasario 18 d. ' • B i r u t ė s " dr-
j a laikė paprastą susirinkimą. 

tai ne ponas Jonas vedė miesto 
reikalus, o ponia. Dabar i r g i 
ginusiai butų buvę. 

Uuhsma pranešti , kad mus 
parapija^ susilaukė naujo var
gonininko. Juomi yra p. Anta
nas Stanšauskas. Linkime gerų 

Apsvarsčius reikalus, H. Lalui ' pasekmių darbuoties^musų ko-
nauskas Įnešė, kad dr-jos kny- Ari jo j Bažnyčios naudai ir tė-

paaukoti Lietuvos karino- v>*nės labui 

I 

meneif Ine&iu.ufs visų Mno pri 
imtas. 

N u ta r t a taip-gi atsišaukti į 
visas vietos dr-jas ir pavienius, 
kad atliekamas knygas paau
kotų ir suneštų, kurios bus pa
siųstos "Kar i šk ių Žodž io" re
dakcijom Lietuvoje. Persiunti
mo lėšas apmokės " B i r u t ė s " 
dr-ja. Komitetas išrinktas iš 
šių ypa tų : A. Kvedaras, F . Za-
kareiričia, H. Labanauskas ir 
S. Gadeikis. « Knygas prašome 
sunešti po šiuo adresu : 39 N. 
Kdward St., KenBsha. VYis*. Te
lefonas 3386. 

P. S. Aukodami kny&as, ma
lonėkite Įdėti į knyga savo 
vardą, pavarde ir adrese Ame
rikoje ir nors apskritį bei kai
mų Lietuvoje. 

F . Zakarevičia ir 
A. Kvedaras , 

39 N. KdYvard St., 
Kenosha*, Wis . 

to markių padengimui per"siun-
,tu«o lėšų. 

Aleksandra Adomaitis nuo %. 
A domaitis—J osvain iai. 

Aimuotis Juozas—Vilkija. 
Andrijauskas Jonas nuo* Petro 

Andrijausko—Laukuva. 
Aukselevičius Jonas—SkaildvUė, 

Abukevica Gaspar nuo Anne Abu-
'kevicfr-^Pupėnai.' , 

Balčiūnas Pranas nuo Barbora 
Balčiūnas—Mažeikiai. 

Bjjįcužun $tan. nuo Jono Ęogo-
**UUP--1&*iiiai, , 

Buikis Juozas nuo Simono Slivi-
skio^Uurbėnai., 

Bendinskas Vinc.—Skaudvilė. 
Birbilas Juozas nuo Ant. Birbi

lo—Jeckagalis 
Bleznik Antanas nuo Jono Būti

no—Tytavėnai. 
Būtinas Pranas nuo Jaganos 

Kasputienės—Tytavėnai. 
Česna Ant. nuo Jagana Kaspu-

tienė—Plauzgailiai. 
Cetkienė Marciana nuo Jozefą 

Glotenienė—Mažeikiai. 
feknis .Jonas nuo J ievos f'ekny-

tės—Kupiškis. 
Dobrykas Kaz. nuo Julijonas 

Dobrykas—Lepšiai. 
Deveiki Frauk—Tauragė. 
Dor Giallo Stan. nuo Jadviga 

Činga 

iJmm «Batkcvk ionisr-i-Linkuva.. 

Pilviškiai. 
Denvinckienė Agutė 

W E S T V I L L E , ILL. 

I 

Blogas šių metų pavasar is 
žymiai pakenkė mūsų apylinkės 
ūkininkams ( t a imer iams) . Įsė-
tos avižos išgedo, visi laukai 
vandeniu patvinę, taip kad ne
gali dirvon ineiti ir apdirbti jų.' 

Balandžio 18 d. pagars in ta 
prakalbos ir kad kalbės koks 
tai daktaras . Xuėjus svetainėn 
laukiu pasirodant daktaro. Na
gi, išeina nezaležninkų vysku
pas. P ra ta ręs keletu žodžių 
perstatų daktarų. Užeina ant 
estrados jaunas vyrukas ir pa
sisako kalbesius apie religijų. 
Teisybe, kalbėjo, bet apie kų, 

Skaudvilė. 
Dorviat Ferdinanl nuo Teresės 

Dorviat—Tauragė. 
Dransutevįėius Juozapas—Hun-

Domeikis Dominikas nuo Vineen-
Glrd^tukad^adea^atJirus-l^1^^^1^^^^ * N 

Feinberg lasąs nuo Y. Gailos— 
Memel. 

Flatas Zernian nuo Zdmos Pla-
tavaitės. 

Oetvė Kas.—Girininkai. 
Cfa^ungttė Anna nuo Jurgio Ga-

buno—Jurbarkas. > 
Grackauskis Vinc. nuo Jono 

Glemžo—Kaunas. 
Gudauskis Aut.—Rietavas. 
Gaidamavičius Vincas nuo Juoz. 

Grybo—Alytas. 
Genys Justin nuo Ant. Genys— 

Utena. 
Guižauskis Mykolą*; nuo Juoa. 

S k r o d e n į o — M i i g a u d ž i a i . 
prieis Juozapas nuo Agotos Gri 

čienė»—Tatkunai. 

ti KDžanėiaiis Moterų draugija, 
vyčiai rengiasi prie vakaro, o 
parapija surengė fėrųs, kurie 
prasidėjo puav.ilo ^ ' į i e s i o r^7 
11 i eaa, Mainerio Pat i . 

CICERO, ILL. 

Vaidino "Desenzano 
Mergelę. ' * 

Sekmadienyje, balandžio 25 
d., šv . Jthtano ]>arap. svetainė
je .Lie t . Darbininkų 8ą-gos 4 ^ 
kuopa surengė vakarų, kuriaijie 
vaidino 4 ' I)esenzaho Merge
le . ' ' Veikalo rolėse buvo sekan
čios: Angelė Marei, Desenza-
no Mergelė—A. Norkaitė. 
P-nia Ęianeozi, jos te ta—P. 
Tamuliunaitė, Kita, jos tarnai
tė—J. Kašinskaitė, Ponia Ro-
zati, turtuolė—A. Ignatai tė , 
Loret ta, jos tarnaltė-rO* Vasi-
liunaitė, Irein*—M. Januškai tė , 
Lueija—M. Kutiutė, H]lena^-J. 
Kvedaraitė, Kamilė^—[\ Nor
kaitė, M'agrieta—O. Daineliutė, 
Mereeda—\' . Milašiūtė, Graei-
ja—M. Lenartai tė , C'ecilija— 
E. Milašauskaitė, Mor ta—P. 
Ambrozaitė, Agnietė—A. Ig
nataitė, Marė—V. Zaleskaitė, 
Kunigaikštienė, Lukrecija—O, 
Ivanauskaitė, Aniolai—J. Ra 
šinskaitė, J . Kvedarai tė , O. 
Daineliutė, O. Valiuliutė ir P . 
Norkaitė, Velnias, priėmęs 
aniolo paveiksią—P. Norkaitė, 
Šv. Marija Pana—O. Valiuliu
tė, š>v. l 'ršulė—O. Valiuliutė. 

PETRATIS F A B I J O N A S 

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

R E A . E S T A T £ - - I N S ' J R A N C E 

EUROPEAH AMERICAN BUREAU 
S uncu fm<gus Parduoda LaivoHort** 

N O T A k I J L Š A S 
3249 So Haisted Strttt Chicago IIHAOD 

T l L I K H O N E B O U L C V ^ D 611 

Aktų tarpuose J . Brazauskas 
pasakė juokinga, monologą, 
" Privalo tikt mote r ims . " 

Trumpų veikalėlį: " K o k i e 
tėvai,, tokie ir va ika i , " at l iko: 
tėvas—A. Brazauskas, motina 
—-M-. Posankienė, duktė—J. 

Jeskžlevičius Vanentas nuo Vla
do Jesk—Makelanai. 

Jakabowska Helene (Ginatt) 
nuo.kun. J^jjt-viatt—Rietavas. 

bowĄyTraii^t-^kuoda«. 
<»obsohn ^Ritoft—Skuo<fas. 

Juškas Jon. uuo Juoz. Calijon-
^ko#Tiliai. a I 

Jurgilas Julijonas nuo Juoz. 
Jurgilas—Sodalė. 

Ječius Pov. nuo Pranciško Jočiu 
—Miliuniai." 

Jakubowski Stanislau—^aiodas. 
Jonušus Stanislovas nuo Jjevcj 

J Rusienės—^Muitaičiu. į Į 
Krankauskiutė Marijona nuo Jono 
Krankausko—Jurbarką*. 

Kaminskius Ignacais nuo Antani
nos Kaminskienės—Mažeikiai. 
« Kul,pinskas Jonas nuo Juo^-
Kylpinsko—Raseiniai. 

l|Laruauskas, BolieslavaA—Kupiįv, 
kis. 

Kaminskas Povilas—Ukmergė. 
iįlišaitė Ąnastasiją^nuo A, Kli

šai t ės—Rokiškis. 
'Baube Sarah Kahn—Latvija, 
Kepalas Petras—Rokiškis. 
Jtaspftravieius Adomas m\o Juoz^ 

Kasp.—Bagušiai. 
Kadzionis Jui'gis—Kavarskas. 
Kantautas Aleksandras nuo S. 

Kripaiėio—Laižuva. 
Kavaliūnas Juoz. nuo Uršulėh 

Kavaliūnaitės—Piktagalis. 
Kuzmickas Ant. nuo K. Seilio— 

Vienai, 
Kairis Ant.—Kretinga. 
Kastanauskas Petras nuo Ant, 

Kast.—Žiobiškiai. 
Kazlauski Wladysla\v—Krakiai. 
Klišaitė Anastazija nuo A. Kli-

iaitčs.—Žiobiškiai. 
Karoblcs Kaz.—Petruškiai. 
Kalinauskas (Kline) Wm. nuo 

Ant. Kalinausko—Naujavalakiai. 
Krasauskas Motiejus—Skaudvi

lė. 
Litvaieiutė Magdalena nuo Juoz. 

Litvaičio—Teliazerai. 
Lietuniukas Fraiut nuo Fi*ank 

Andrius'—tfakša i t is. 
Pov. nuo Juozapo 

• . i 

t 

* j •WrWWpWII11iniWWWHHIII^IlWWIIIIWI1WWlĮtJ<MM^ 
imkus Jurg. nuo Vinc. Jonis- j - j ^ . • • . . T ^ % 

kas-užviiiai | Pirmosios Komunijos, Dirmavones 
Stanisius Jurg. nuo Agotos Sta- j • • C l i . ^ U ^ v T i : ^ — ^ « 

sytė^-pirenai | ir Sliubo Dienos 
viflį vienos K žymesniųjų ' M ' M ' P l i 
R y F * * ^ *&**•' T o & Š VGt&įpl * ° ^ tu#sėt*.tu dieuu 
kotei nors ?enli,l#. *s '^mm'įtš* 

Mvti temo dalyke pasiūlome g r a b u s i>ą\ e i l i o s . 

5 Pirmosios iComunijos 15x9 coGų po 10c. 
Dirmavones 14x8 coliu po 10c. 

^iMH-i^'Kaz. 
Šilnimn Pranai Antant»ir E 

bieta nfo Stan. Šoblicko ir Petro-
»#lės Varnienės, % Mi 

' Tučkis Jonas—Radviliškis. / 
Tamosauckas Adomafii—Žagarė, 
l'i'bonavičius Kaz. nuo Viktoro 

V rbon as—K ra ži ai. 
.Umbrožunas Petras nuo Kastan

to Umbr.—Alytus. 
yaliu^e Anna nuo S.T Ušubal. 

tės—Birža. 
didutis Frank 
Vaitkus Jos. 
Wrtkay- Mr». Anna—ftimgė.-- — 
AVenevyc John nuo Skradenis^— 

Milgaudžiai. 
Zabrauskas Jonas nuo Pranciš

kos Žabrauekaifėis—Viikl*T*kT8. 
.Zubov Viktutė nuo St. Zubavi-

eaitė8—Kartenos. 
Žyžis Ųi»ulė—Anykščiai. 
ZiibavičUi«.Vinc.—Maiaikjai. 4 
Laiškus adresuoki te : Ilepre-

aerttective ot' LiŲiuania in A-
merica, 703—loth St., X. \V.. 
Washington, D. C. 

žmogaus 
atminimui 

, / 17x13 colių po 20c. 

SUSPENDUOTA MIESTO 
. T I L T Ų INŽINIERU. 

Vokia kaitui juos parduodame, kas ima nemažiau 10 cgz., o kas tik 
vieną, tai turi prisiųsti 5c. viiSkuis j>. r . :ntffnni. 
'^Xnt D i i i ^ v o n č s pkvcikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavones 

l^orija-
Be to sint paveikslo apačios yra atspausdinti t am tikri žodžiai ir E 

palikta tuščio* vietos, ku r galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir E 
laikas. Reikalaudami kreipkitės: 

S " D R A U G A S " P U B L . CO. • I 
| 1800 W. 46th Str. Chicago, 111. | 
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PRANEŠIMAS. 
PASPORTU BLANKAS 

PILDOME 

DYKAI. 

:žast is nežinoma. Sak^Ma^ tA^rknygeiės su didele nuolaida 

Ladavičins 
Masiliūno—žvirbliai. 

Lnkf«eviAiw Jurtf. nueKAn*. Ln-
ko—Mieiunai. 

J a u prirengėme i r tuojaus 
spausdinsime Utttįuvįi kalboje 
' 'Amerikos Katal ikų Vyskupų 
Ganytojiško laiško i š t r aukas . " 
kur ias buvo ski r ta skai tyt i yj- j 
sose katal ikų baluydiose. 

Scc.-i-džnsime tiek, kiek jau 
Cliicagos viešųjų darbų ko- pusėtinas, skaitlius kunigų ųi-

Hfci^ijonierius Francis suspen- sisakė a rba da užsisakys. Pra-
davo pareigose du vyriausiuo- šome ta t pasiskubinti su uisi-
ju miesto t i l tųt inžinieru, — 
Tliomas (i. Pihlfeldt ir Hugh 
E. Youmg. 

Suspendavimo tikroji prie-

Baltic Consultation Bureau, Inc. 
35 So. Dearborn St. Chicago. 

Room 206 

Telephone: Yards 6492 

sakymais tos knygelės. 
Vieno egzemplioriaus kaina 

10c. Kas užsisakys daug, gaus 

AKUŠERKA 
A.SHUSHO 

Turiu patyrimą 
moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-
kj laike ligos. 

3255 So. Halsted St. Chieago. 111. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 
paaiškėshi, kuomet jiedu busią 
pašauktu priev^ viešųjų darbų 
komisija. 

Uodai. 

Liuk j*lįeJŲ ant vandens ir is-
\ ^k uodus. 

Uždek sietelį (sereen) ant 

Ųandler Ch. nuo Jankei Hand-
ler—Lieppjųe, f c 

I-garas Kaz.—Telšiai. 
U^unaitis Kastantinas uuo Jono 

• • * 

ilgunaj^io—Šakiai. 
Ilgunaitis Antanai nuo Jono 11-

gunaieio—Šakiai. 
Ilgunaitis Bronislovas nuo Jo

no Ilgunaičio—Šakiai. 
Ilgunaitis Mykolas nuo Jono II-

gujmičio— Šakiai. -
Jonaitis Kri«tuva.s nuo Jono Bar 

vido. 
Jankauskimias Pranciškus nuo 

/ H MILU 'j r , | l T ? r 

. . J 

[Kašinskaitė, Inii'diiigierius — F . 
Zdankus. 

Progrąnia užbaigta dialogu 
4 i Ar jau bus g e r a i . " J į aHiko: 
Morta—O. Valiuliutė, Adelė— 

10: Dnineliutė. 
Daug triūso padėjo rezisorė 

p-nia M. ^ o s a ^ į e n ė iki įrengė 
šį, ta ip ilgą, turiningu, įvaii-ų 

..vakarą. Pagelbėjo ki**k galėjo 
^kiti, bet a r juos suminėsi. Kei
kia paminėti p. Juoz. Kudi rb i , 
kui'is rūpinosi giesmėmis prie 
veikalo " Deseuzana Mergelė 
ir grojo ant vargonų. T-as J . 
Moeku« nesigailėjo savo laiko 
ir pagrojo ant smuiko laike 
giesmių. 

Vakaro vedėjam buvo p. M. 
Mažeika, kuris savo kaibelėnns 
viską dabino. 

Publikos atsilankė pilna sve
tainė. Peiuo nemažai liky. ku
rio pusč yra skiriama ]>arapi-
jos naudai. 

Negalima praleisti nop»mi
nėjus, kad šiame vakare apsi
reiškė daug naujų spėkų. 

Daug nauju vaidintojų buvo 
ir visos gerai vaidino. 

Pr. 

Mėlis Anna nuo Jono Melipr-Ža-
garė. 

Mikėnas Jonasr—Ąnyj^jTiai. 
Mozeris Mikokimas—Tauragė. 
Mickumis Julijonas nuo Anne 

Poškienė—Ppina, 
Mieulis Petras nuo Ekatcrina 

Mieulienė—^Pilviškiai. * 
Mačius Feliksas nuo Kazis Ma

čius—Kretinga. 
Matutis Stan. ir MarganaviėiiiN 

Jkm. nuo Juoz. Marganavičius—-
Finlandija. 
. Mazal Bili nuo Wenckus Peliks 

—-T>argenai. 
Matuzinkas Mikas nuo Ludvisi-

ja MatuzinkJcnės—Suvalkai. 
Mikulis Mikoias nuo Marijos 

Mik.—Zcnšeiai. 
Mikelonis Vincas, Ant.. Stasys, 

Augustas, Viktoras ir Juozas nuo 
Vinco Mikelionio—Kalvarija. 

Pocius Juozapas nuo AntaiM) Po
cius—Raseiniai. \ 

Pilipaitis Martinas'iuio Barbora 
Bagdonienė—Varniai 

pareigia Aleksas nuo Kai'olinos 
Pareigaitės—Gargždai. 

Petraitis Juoz. nuo Jono Re-
memčio—Kaunas. 

Poškus Petras nuo Anne Poške-
nė—Upinas. 

Raulinaitis Jonas nuo Magdale
nos Rauli»aičmtės—Veiveriai. 

R-ačkauskis Jum. lino Bfenoros 
Račkauskaitės—Kelmė. 

Remenčius Jurgis nuo Jon. lle-
niencius—Kaunas. 

Remenčius Petras nuo Jon. Re
menčius—Kaunas. 

Remenčius Elzbeta nuo Jon. Re
menčius—Kainias. 

Remcnčaitė ^Antanina nuo Jon. 
Remenčius—Kaunas. 

Ramansky Jan. nuo Onos Rama
nauskienės—Mažeikiai. 

Rąžulis Pranciškus nuo Jono 
Raz. Radargupiai. 

Roschenas Anton nuo Roženaii— 
Pasvalis. 

Serapinas Bladas nuo Skolestika 
,15e4tnckaįtė—Darbėnai. 

Servas Juoz. nuo Barboros Stanu 
lis—Tavadenas. 
x Survilas Jurg.—Skaudvilė. 

Skevteris Franciįškus—Kuršėmii 
Stankevičius Juoz. 
Sabaliauskas Juoz. nuo Onos 

VYRIAU5WS.*ATAUKŲ 
KOMITETAS. 

F E D E R A C I J O S TARYBOS 
IR AM. LIET . R. ^ F E D E 

RACIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAI. 

«< Draugas.'' 
nilllllItlilIlIlUlIilIilHlllllllidimUHHiJU 
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PARSIDUODA. 
Bučerne ir grocerne ir kartų na

rnas, 2 augSeių 3 pagyvenimų po 4 
kambarius kiekvienam, parsiduoda iš j 
piiežastes mirties žmones. Kaina $8,- | 
700.00. 

Joseph Zakouski 
402Z. .S. Wop4 Str. 

Km. Pr . Bačys, prezidentas, 
2634 W. 67-th sta:., Chicago, 
ia 

Kun. J. J. Jakaitis, vicepre
zidentas, 41 Providence strv 
Worcester, Mass. 

Kazys* česHulis, vice-pree., 
456 Orand strv Brooklyn, N. 
Y. 

Jonas E. Karosai, sekreto
rius, laikinas antrašas 381 
Westminster ave., Detroit. 
Mich. 

K. J. Krušinskas, iždinin
kas, 456 Grand str., Brooklyn, 
N. Y. 

Iždo' globėjai: 
Kun. Tfl. Pankus, 443 Park 

ave., Bridgeport, Conn. 
L. Siuiųtį^ 456 firand str., 

Brooklyn, |f. Y. 

ANT PARDAVIMO. 
Esių priverstas parduoti 5 tuSčius 

lotus ant 70-tos ir Tarman Ave. Lais
vės PaskoJos p a i m a m ka4pa pirmus 
mokesčius. Atsjjfikukite; 

J . B. SUBFACC. 
1450 W. 73 Street 

ANT PAJfcDAVIMO. 
IšvaZiuojtj, užtat turiu parduoti sa

vo moderniška 2 flatų mumini., narna 
p<> o ir ii kambarius 2 furriecai. Kai
na %8,0JQ0, atsišaukite nedeldieniaTs 
ąnt į -mo flato. 

5612 So. WiiuUcster Ave. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. \ 
Kuomet tų kenti nu p gal,xflt ąkjuig^i 
dėjimo, knoftiėC f ^ * » i ^us i ? ftru \ 
ftf, kiH)i.iet skaitai ar siuv> n r >c-
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
j;eikia Jums Akinių. Waftoi.I& metjj»..< 
oatyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net i^i $3.0(k 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš PlaU'o aptickos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 Ir 18 
Tėmykite į mand parašą. 

Vilandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Pąnedėliais, Seredo-
m i s i r P e t n y č i o m i s . 

V MAGDE. "Ak, kaip man niežti gal
vą ! IšbandUau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimvs -f- ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man ged* net darnai ."' 

MARE. "Xa, tai kam tau ktst be-
reikalingai! Žiūrė}:, lokie mano'plau
kai gražus, švelnus ir tusti. 0 tai 
todėl, kad aš *#rloju RUFFlJtS .''--

Kas tai yra R U F F L E S ? Ai
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUF
F L E S yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintbjis, 

bu tg ra^ .^ . . . _ ••^••-, ..-.^-g-iiCiUi,, »XJCIUUIS plaukus? Kas gal bet 
smagesnio už čysta, n£nieiinčią 'galvos oda^? 

panaikina t»lo»«kaaa9! Su .jomis n^e ik i a kelių mSnesių galvos, 
t rynimo: dviejų ar tciju dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaimės laike jų jau nei žymės neliks! Paskni'rik retkar
čiais su-vilgant^alvą bus užtektinu, kad pleiskanos nęatsinanjiatų. 

Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje." Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kiud jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums-75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

\ AP, RICHTGR 6 CO., 326-330 Bro«h*gr. New York 

i 

r 

I fIPBAHL QUBBN~(CONCBRTlNA 

NEMOKĖSI PINIGUS B E R E I a A l O 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios maclos. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Hiūbi-
rjaus ir deimantižias; gramaionus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusišįų ir prusįskų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikųj \okių tik reikia. Dir
bame ^isokiųa.ženklu8 draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaliskus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas t DBQyEB Z3Q9 

http://puav.il
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PEOPLE 
•'I ». 

STOCK \ 

i 
Stipri ir pasitikima Banką su perviršiu 
15 MILIJONU DOLIERIU 

Didžiausių industrijų, išdirbejų kompanijos, Suvienytų Valstijų Valdžia, Miestas Chicagos, ir dar tūkstančiai 
biznierių ir 26,000 taupinimo depozitorių susidedančių iš darbininkų turi pasidėję savo pinigus 

Siame Stipriame Banke 

: 

\ 

s • 
5 

N 

Tarpe savo didžiausių Stockholderių ir Direktorių turi sekančius žmones kurie yra pasitikimi ir turtingi 
J. A. Sporr, Prezidentas, Chicago Junction Railroad ir Direkto 

rius First National Banko, Chicago. 

Nelson Morris, Chairmanas, Board Morris & Company, ir Di
rektorius First National Banko, Chicago. 

r 

Edward Morris, Prezidentas Morris & Company. 

E. F. Swift. Vice-Pirmininkas Swift Kompanijoj. 

Arthur Meeker, Vice Pirmininkas, Armour & Company. 

H. E. Otte, Vice Pirmininkas, National City Bankos, Chicago. 

C. M. McFarlane, Vice-Pirmininkas ir Kasierius Morris & 
Company. 

Thornhill Broome, Prezidentas, Midland Warehouse & Trans 
fer Company. 

J. Oppenheimer, sav. J. Oppenheimer Co. 

C. J. Atidus, sav. Atkins & Freund. 

Wm. J. Rathje, Prezidentas, Mid City Tmst & Savings Banko. 

VALDYBA: 
R. J . Schlesinger, Prezidentas, 
H. C. Laycock, Vice-Prezidentas, 
Frank H. Kohn, Vice-Prezidentas, 
Leon Drvvenskį Vice-Prezidentas, 
Norman O. Geyer, Kasierius, 
Joseph C. Vlasak, Assit. Kasierius, 
F. W. A. Johnson, Assist. Kasierius, 
John D. Gerald, Assist. Kasierius, 
Clarence R. Webster, Assist. Kasierius, 
E. Nylin, Sekretorius, ir Trust Officer. 

x 

PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK 
Ashland Avenue kampas 47tos gatves 

— 

v 
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CHICAGOJE. 
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PIRKUSIEMS BONŲ PER 

"DRAUGĄ." 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES 

Pirmadienis, gegužis, 3 d., 
šv. Kryžiaus atradimas. 

Antradienis, gegužės 4 d., 
Šv. Monika, našlė. 

SULAIKOMAS IŠTAISY 
MAS GATVIŲ. 

Lokalė pagerinimu taryba pa 
dariusi klaidų. 

Sustabdytas Ohieagoje ištai
symas ir grendimas nauju 
gatvių kokiems trims sekan
tiems mėnesiams. Tas paliečia 
kokius 5 milijonus dolierių iš
laidu. Tuo būdu suvaržomi 

i 

mieste pagerinimai ir daugelis 
darbininku neturės uždarbio. 

Darbus sustabdė augštes-
nysis teismas nusiskundžius 
vienos įstaigos kompanijai, 
šalimais kurios turėjo but tai-
soma gatvė. 

Kalta yra lokalė pagerinimų 
taryba, katra prie gatvių tai
symo rezoliucijų, pduodaimi 
miesto tarybai, nepridėjus i ko
kių tai tam tikslui reikalingų 
dokumentų. 

Tr štai del tos padarytos ta
rybos klaUlos šiandie daroma 
tiek nereikalingu trukdymų. 
Atrodo, kad pagerinimų tary
ba nežino savo pareigų. 

Ii ligi rudens. Ta firma užsi
ima abi'lnuoju pardavinėjimu 
Įvairiu maisto produktų, taigi 
ir cukraus. 

Vakar buvo paskelbta, jog 
liepos mėnesiu cukraus kain.i 
Migi-yšianti ir vėl prie 12 ir 1.4 
centų svarui. 

Paminėtos firmos preziden
tas sako, kad toksai tvirtini
mas neteisingas. Cukrus ligi 
rudens busiąs brangus. Tik 
rudenį kiek atpigsiąs, kuomet 
cukrui dirbti bus pavartojami 
nauji burokai. 

Visokios pastangos pataisy
ti padėjimą cukraus klausime, 
sako, yra tuščias daiktas. 

Grand jury, savo keliu, ve-i 
da tardymus cukraus ir bul
vių klausime- • 

SUAREŠTUOTAS UŽ AP 
GAULYBC. 

Mrs. Effie Foisy už $96 pir
ko 11 kvortų degtinės nuo Ed-
ward Morris, 3250 Indiana 
ave. Bet vietoje degtinės bute
liuose atrado paprastų arbatą. 
Morris suareštuotas. 

Greitu laiku jau pareis Bo
nai iš New Yorko. Todėl kas 
išvažiuojate šiomis dienomis į 
Lietuvą malonėsite pranešti 
naują sav<> adresą (Lietuvo
je), kad butų žinia kur tuos 
Bonus siųsti. 

"Draugo" Stoties iždininkas. 
1800 W. 46 St., Chicago, UI. 
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ną žmogų nužudęs tą pačią 
naktį, bet du. 

Teisėjas liepė pertraukti iš
klausinėjimą ir pakviesti gy
dytoja specijalistą iš psyclio-
patinės ligoninės, Teisman at
vyko pats ligoninės vedėjas 
gydytojas, Dr. Neymann, kurs 
pirmiau buvo egzaminavęs 
galvažudį. 

(lydytojas pranešė, kad Za-
gar yra sveiko proto. Tad jis 
žino, ką kalba. Kitas gydyto
jas specijalistas irgi palineli
jo, kad Zagar yra atskoniybė-
je už savo darbus? / 

Byla laikinai sntrukdvta. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

KĄ VEIKIA ŠV. KAZIMIE
RO AKADEMIJOS 

RĖMĖJOS. 

KONCERTAS. 

Balandžio 25 d. ivvko šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų Centro susirinkimas. Susi
rinkimas buvo skaitlingas, nes 
suvažiavo atstovės iš visų sky
rių. Todėl nutarta daug dalykų, 
Iš svarbiausių- galima pažymė
ti raportus iš "Vakarienbu-
£10." Gryno pelno davė $782. 
Daugiausia pasidarbavo Šv. 
Jurgio parapijos įvmėjos. 
Įžangos ženklų daugiausia par
davė ponia A. Gilienė. Užtai 
jai suteikta pirma dovana. 

I /praeitą nedėldiunf gražiau
sioj salėj—Kimball Hali—įvy
ko mūsų garsios artistės Unės 
Babickaitės koncertas. JVles, 
lietuviai, labai retai gaunam 
matyt taip artistiškai, taip pui
kiai surengtų koncertų, kaip 
šis. Tai buvo kuom pasigėrėt. 

Labai gaila, kad taip mažai 
publikos atsilankė. Mat mūsų 
žmonėms labai sunku išsi rengt 
miestan ir dar jie nėra pratę 
prie tų svetainių, kokiose pasi
rodo p-lė Unė Babickaitė. O 
pasirodo ji ištikrųjų labai pui
kiai. Šitam koncerte savo dai-, 
navimu ji užžavėjo visus. Bal
sas toks gražus, toks pilnas, 

Fondan nariai sumetė 10 dol. 
Iš dr-jos kasos paimta 15 dol. 
Viso liko pasiųsta 25 dol. 

Laikytam mėnesiniam -susi
rinkime, balandžio 25 d., 1920 
m., taip-gi nutarė užsimokėti 
metinę mokestį (10 dol.) į Lab. 
Sąjungą, Pinigai pasiųsti Cen
tram 

Taip-gi pranešu, kad ši drau
gija sumažino Įstojimo mokes
tį: nuo 18 iki 30 metų įstoji
mas po 1 dol., o nuo 30 metų 
iki 35 po 2 dol. Senesniems su
lig konstitucijos nurodymo. 

Tai-gi vyrai, moterys ir mer
ginos, pasinaudokite* proga; 
įsi rašyki t Šv. Kaz. brolių ir se
serų draugijom 

Susirinkimai būva kas ket
virtą nedėldienį, tuojaus po 

REIKALAUJA. 

Margaitės 16 metų ar daugiau pri
pildyti ir užsiūti druskos maišus. 45 
valandos savaitėj 35-40c. j valanda 
Pastovus darbas. Atsišaukite. 

Morton Salt Co. 
Kampas Ėast South Water Street. 

REIKALINGI. 

Prityrė punch j r sliear vy
rai ir bolf threaders. Pastovus 
darbas. Gera dnokestis ir go-
ros darbo «ąlygos. 

Atsišaukite: ^ 

TEISIAMAS PRISIPAŽINO 
NUŽUDĘS DU ŽMOCHT 

AUGŠTA CUKRUI KAINA 
PASILIKSIANTI LIG 

RUDENS. 

Pasirodo, kad jis yra sveiko 
proto. \ 

Taip tvirtina maisto pirkliai. 

Mr*Xtkill & Higgins firmo^ 
prezidentas praneša, kad pi

lnio cukraus negalima lauk-

Kriminaliam teisme, pirmi
ninkaujant teisėjui Sabatb, a-
ną dieną prasidėjo galvažu
džio plėšiko Frank Zagar by
la už apiplėšimą ir nužudy
mą vieno žmogaus. 

Kuomet galvazudis pašauk
tas išklausinėjimam jis be nie-
kur-nieko pasisakė, kad ne vie-

NAUJA MOKYTOJŲ AGI 
TACIJA. 

Tafrpe viešųjų mokyklų mo
kytojų skleidžiamos naujos 
agitacijos. Mokytojos ir mo
kytojai norį didesnių algų. Sa
koma, praeitos žiemos pra
džioje padidintų algų neužten
ka nei samdoms. Tuo tarpu 
pragyvenimas nuolat eina bran 
gyn. 

Antrą vietą užėmė Šv. Kry 
žiausparapija. Antrą dovaną ; d a l i n o s i į s p udžiais apleidžiant 
gavo M. Mikšaitė. Trečią--M. 8 a l ę : <<Tai, žinai, brolau, pirmą 

galingas ir tiek jis duoda savo 
dainavime jausmo^ kad uždega, | pamaldų Šv. Mykolo parapijos 
užvaldo visus. Girdėjau kaip svetainėje.' 

PAGALIAUS. 

Federalė grand jury galų-
gale apskundė teisman kelias 
firmas už ėmimą perdidelio 
pelno parduodant bulve* ir 
cukrų. Jury tardymus ir to
li aus veda. ,r 

Bastaitė. 
Gražiai pasidarbavo ir kitos 

parapijos! 
Garbė užtat visoms, kurios 

dirbo prakilnų darbą. 
Projektas ženklelių jau pa

gamintas. Tai-gi veikiai bus 
galima jų gauti. 

Pirmas seimas Šv. Kazimie
ro Akademijos rėmėjų nutarta 
šaukti birželio 13 d., š. m., Šv. 
Kazimiero Vienuolyne. Seimas 
prasidės su šv. mišiomis, 11 
vai. ryte. 

Todėl * . Centro susirinki-
mas išreiškia pageidavimą, kad 
skyriai kodaugiausia siųstų 
delegačių į busimą seimą. Lai 
nepamiršta iškelti naujų suma
nymų pagerįnimui tos* organi
zacijos. Skyriams patartina 
laikyti susirinkimus ir gerai 
pasvarstyti, kas butų naudinga 
į seimą inešti. 

Tad-gi į darbą, į darbą visos 
rėmėjos, kaip priežodis sako: 
Kur vienybė, temgalybė. 

Rėmėja, 

sykį savo gyvenime .sujudino 
mane dainavimas. Unės balsas 
taip maloniai ir stipriai paga
vo mano sielą, tiek suteikė jai 
nepaprasto malonumo, kad aš 
dabar lankysiuos aut kožno 
koncerto atnaujint tą jausmą." 

Panašiai visi taip įautė, už-
tad mūsų gerb. Unė tiesiog 
skendo gėlėse. Tiek daug, ar ne 
8, suteikti jai buvo bukietai ro 
žių, lelijų, ant kurių phono taip 
neišpasakytai gražiai stovėjo 
kregždutė. » 

Kad-gi p-lė Babickaitė tan-
kiaus suteikiu mums tokių kon
certu. 

4. 

P. 

A. Janušauskas, rast. 

The Streets Co. 
West 48th and So. Morgan St. 

REIKALINGI VYRAI. 
Prie cashing-, gr indine ir fabriko 

darbo. 
Albaugh Dover Co. 

2!0O Marshall Blvd. 

IŠ NORTH SIDE. 

IŠ NORTH SIDE. 

Liet. R. K. Šv. Kazimiero 
brolių ir seserų draugija laiky
tam susirinkime, kovo 28 d., 
1920 m., nutarė prisidėti prie 
buvusio Šv. Kazimiero vakaro 
kovo 4 d.; 1920 m. ' i r Tautos 

Motinos Dievo Aušros Var
tų draugija laikytame mėnesi
niam susirinkime, kovo 14 d., 
1920 m., nutarė prisidėti prie 
Šv. Kazimiero buvusio vakaro 
kovo 4 d., 1920 m., Šv. Mykolo 
parap. svetainėje ir sekantieji 
nariai aukojo Tautos Fondan: 

Po 2 dol.: J . Lapitavicius, V. 
Dovidaitis, A. Penkauskas. 

Po 1 dol.: M. Lapinskas, P. 
Martinka, W. Hajnickas, J . 
Kaitulis, M. Stungis, J . Mar
tinka, J. Valaitis, M. Kariac-
kas, M. Raudeliunas, A. Vašku-
nas, J . Daugirda, J . M. Kap-
čiunas, A. Mačiulaitis, M. An-
druškevičius, J . Berkelis. 

Kiti aukojo smulkesnėmis 
aukomis. Viso paaukota $23.50. 

A. Janušauskas, 
^ _ - — 

Tuščia tomacių blėkinė, pu
riau pilna vandens, augina 
tūkstančius uodų, o bačka lie
taus augina milijonus. 

PAIEŠKO 
Paieškau Povilo Kupčiūno paeina 

iš Kauno Redybos Panevėžio parapi
jos. Turiu svarbų žinių iš Lietuvos 
Atsišaukite šiuo adresu: 

Kigmont Mikšcwicz, 
1416 Wcntworth Ave. 
Chicago, Heighte, IH. 

I 

Parsiduoda grocerne ir saldainių 
sankrova. Geroj vietoj priešais parka, 
biznis gerai išdirbtas. Kreipkitės. 
4456 So. Hermitage Ave. Chicago, 111, 

ANT PARDAVIMO. 
Du nauji namai Lietuvių apgyven-

toj vietoj South Washtenaw ir 4 3-čios 
Gatves. Vieno augšeio medinis namaa 
su krautuve i« priešakio už $3500.00 
ir vienas dviejų pagyvenimų mūri 
nis namas su krautuves už $15,000.00 
šiandiena verti $30,000.00. Pars i -
duos po viena arba abudu kar tų už 
$18,000. Atsišaukite pas savininką, 

Ix>uis Kbel. 
2656 W. 43 Street. 
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