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Baigiasi Carranzos Valdžia 
Meksikoje 

Revoliucijon įstoja ir plėšikų 
vadas Villa 

NIEKAIS NUEIS PRANCU ' NACIJONALISTAI ĮVEIKĖ 
ZŲ TROŠKIMAI. 

Vokietija neduos jiems reika
laujamo atlyginimo. 

SULTANO KARIUO 
MENĘ. 

AMERIKA REIKALINGA 
DIDELIO VYRO. 

Bet Konstantinopolyj kitaip 
skelbiama. 

^ARGIAI CARRANZA 
GALĖS PABĖGTI. 

Prieš jį uždaryti visi uostai. 

Papuolęs į spąstus. 
Kad Carranzos puolimas ne-

išvengtinas, tai labai aišku. 
Tik nieko nežinoma, ar jis tu
rės kur-nors pasprųsti. 

Washington, geg. 6. - - čia Sekantieji revoliucijos pro-
oficijaliuose sluogsniuose alš- | g p e Są Meksikoje tvirtina, kad 
kiai pripažistama, kad baigia-1 Carranza, jei dar šiandie yra 
si Meksikoje Carranzos val
džia. Ir taip greitai, kaip ne-
kuomet nesitikėta. 

Suv. Valstijų vyriausybė \ 
pietinius Meksikos vandenis 
kuoveikiaus pasiuntė visą eilę 
karės laivų. Xes prsieina nešti 
pagelbą ne tik amerikonams, 
bet ir kitiems svetimšaliams. 

Visi yra dideliam pavojuj. 
Pasiunčiamų karės laivų ko

mendantui indavė instrukcijų 
pats laivyno sekretorius. Ko
mendantui nurodyta, kokios 
tvarkos ir politikos ji-? turi lai-
kyties būdamas Meksikos pa
kraščiuose. 

Tj>.̂ k7aipflf puolimas. 

Revoliucija Meksikoje taip 
staiga vystosi ir taip viskas 
ten šiandie kunkiiliurvin, kad 

pasilikęs sostinėje, jis yra pa
puolęs i spąstus, iš kurių jam 
nebus galima išsTsukti. 

Rytuose ir vakaruose ir pa
kraščių uostai prieš ji uždary-
ti-revoliucijonierių rankose. 

Rasi, jis galėtų dar pasiek
ti S. Valstijų rubežius tam tik
slui pasinaudodamas tolima 
geležinkeliu kelione. 

Be to, dar galimas daiktas 
jam pabėgti (Juatemalon j.e-
huantepec pusiausaliu. 

Bet reikia atminti, kad vie
nur ir kitur geležinkelių da
lys jau užimtas revoliucionie
rių ir tie nepražiopsos," kad 
praleisti tą žmogų, del kurio 
pakilusi visAŠnlis: 

Be kraujo revoliucija. 
Ypatingas Meksikos revo

liucijoj apsireiškimas tai tas. 

Berlynas, geg. 0. — Iš tik
rų versmių teko patirti, jog 
Vokietija neduos didelio karės, 
atlyginimo, kokio ypač reika
lauja Prancūzija. 

Kuomet buvo pasirašoma 
po taikos sutartimi, talkinin
kai buvo pareikalavę nuo Vo
kietijos 100 milijardų markiu.! 
Dabar toji suma jau perpusi 
sumažinta. 

Sakoma, ir iš tos sumos pa-1 
siliksianti tik maža dalis, 
kuomet tuo tikslu talkininkai 
turės konferencijų mieste Spa. 

Taip sako buvęs sekretorius 
McAdoo. 

New York. (>. Me-

Brussa. Turkija, geg. 1 (su-1 
' tai 'Pradės " taryba Brooklv-

vėlinta). — Turkų naciona
listu kariuomenė su'truškinoj **.*' 

dentu 

i ne buvo padariusi rezoliuci-
su kur. 

sultano spėkas veikusias nuo| 
hidorsavo 

-alit-j piVZl-
mvusĮ pini-

ga-; 
! gyno sekretorių MrAdoo. cia vakaruo^ ir pietvakaruo- _ * , 

x- , . , ,! , . los tarvbo.< sekretorių." 
se. .Nugalėtos sultano kariuo-; ; ' , ; . 
„ • , . . i vo nuo -McAdoo atsakvma. 
menes vadas. Anzavour pasą. 4 i , • : 

, i i - , - Atsakvme buvęs sekretorius 
pasprūdo turklį kares laivu. 

Paskutinis mušis jvyko tie? 
Biga. Abi pusi pavartojo ar-

BAISENYBĖS ILLINOIS 
VALSTIJOJE. 

Čia kasdien laukiama žinių a- kad nėra kraujo praliejimo. 
pie Carranzos puolimą 

Puolknas, ir tai dar greitas, 
neišvengtinas todėl, kad Car-
ranzų apleidžia parinktiniau-
sieii jo karininkai, katrais jis 
daugiausia buvo pasitikėjęs. 

Apleidžia jį ir kituomet bu
vusi jam ištikimoji kariuo
menė. Visi stoja revoliucijon 
prieš šalies išnaudotoją. 

Tokiose aplinkybėse negali
ma jam laukti kokios nors pa-
erelbos. 

išėmus pavienius atsitikimus. 
Niekur neįvyksta dideli su

sirėmimai reVoliucijonierių su 
Carranzistais. Nes pastarieji 
.be mnšiii arha tnni>ins stoia 
reMbliaicijon arba atsimeta kur 
i atvangesnes vietas. 

Toks apsireiškimas, ypač 
Meksikoje, tiesiog negirdėtas. 

Villa stoja revoliucijon. 
Pranešta, kad prie revoliuci

jos prisidėjęs ir žinomas plėši
ku vadas Villa su savo buriu iš 

jtileriją. Anzavour pašos' ka-j 
! riuomenei gelln'-jo turkų karės! 
i laivai. Liepiami anglu karės 
laivo komendanto turkų laivai 
nutilo, kuomei pastebėta, kad 
šaudoma be jokio tikslo, kad 
tais šaudymais nepaliečiamos 
naci jonai istų eilė*. 

— -:%.-•' * . , Čia apturėtuose iš Konstan-
Washington, geg. 6. — At-i . / vv. 

, ,, ... -v •., , i tmopolio turku laikraščiuose 
stovas dallivan is Massachu-i ' . . ' 

»i , , , . , , , padėto* visai priešingos zi-
setts kalbėdamas kongrese a- . „ A , , , 

, . , . . . , I mos. Sakoma, kad sultano ka-pie proliibiciTOs pasekmes pa-, . . . •v, . • T„. • , . . . . -rmomene privertusi nacijona-reiske. jog Illinois valstijoje ,. , , . . . ~ ' 
L:U:. : : . . 1 I : . L . _ ^ . JL_• įlįstus pasitraukti is Brussa, 

i nes Anzavour pašos intaką 
didėjanti. 

Į pareiški*. jog jam neapeina 
j klausimas, kas turėtų laimės 
! pakilti augštai politikoje net 
j ligi prezidento vietos. Bet vi-

sųpirma jam rupi šalies gero
vė. Kad šaliai gerovę užtikrin
ti, prezidento vieton šiandie 
reikalingas didelis vvras. vi-
sapusiai suprantąs šalies pa
dėti. 

Ir McAdoo abejojąs, kad jis 
tokion vieton butu tinkan.r.s. 

Krikščionys Demokratai 
Laimėjo Rinkimuose 

GALUTINIAI REZULTATAI RINKIMŲ J STEIGIA
MAI LIETUVOS SEIMĄ: 

Krikščionių-demokratų 59 delegatai. 
Socijalistų liaudininku 29. 
Socialdemokratų 13. 
Žydų 6. 
Lenkų 3. 
Vokiečių 1. 
Darbininkų sąryšio 1. Romanas. 

(Kablegrama gauta per "Darbininką") 

PATVIRTINAMOS RINKIMU PASEKMĖS LIETUVOJE. 

tSZ'' 

prohibieija atliekanti pasibai-l 
sėtinus darbus. Plėšimai ir vi
sokios piktadarybės ten kele
riopai padidėję, k 0 nekuomet 
nebuvę pirm Įvedimo proliibi-
cijos. 

SULAUŽYTAS PASTOS 
LĖKTUVAS. 

KONGRESO ATSTOVAI 
PROTESTUOJA Už KA

LINIMĄ AIRIŲ. 

Washington, geg. 5. — Ang
lijos vyriausybei, premjero 
Lloyd George vardu, pasiųsta 
kabeliu protestas prieš tai, 
kad Anglija be bylų prave-
dimų ir be teismų nusprendi-
T V » T * I r t • iT-rf-v t - . 1 : -*- > , w t « l A — « - J . . . . ~ . 

lį airių pa t ri jotų. 
Po protestu tarpe kitų pa

sirašę 88 Suv. Valstijų kon
greso atstovai. 

Sandusky, O., g^g. 6. — Su-
•Wdn.s li»ktl*wn niaiJTW»pii^; 7%a o - -̂ . =.- — - - •—. .^ . . d ^.» . . . 

toli nuo čia-bikunas Knight su 
paštiniu lėktuvu, skrindančiu 
j r>ius. hir.,) priverstas nusi
leisti žemyn. Lėktuvas sulūžo 
krizdamas ant žemės. Lakūnas 
gerokai buvo pritrenktas.Kiek 
palaukus jis su p;išta paimtas 
i Huron. 

Capetown, Pietų Aprikos 
Unija, geg. (>. — Žemesniajam 
parlamento bute (minuose) 
priimta rezoliucija, prielanki 
moterų Iviriateisei. 

DIDELIS BOLŠEVIKŲ GRO 
BIS KAUKAZE.^ 

LIETUVOS DELEGACIJA IŠKELIAVO MASKVON 

Londonas, gvg. G. — Balan
džio 28 d. bolševikai Kaukaze 
paėmė miestą Baku su apylin- j 
kėniis, 'žibalo versmių pati cen-
trą. 

Dabar iš Maskvos oficijaliai į 
skelbiama, kaip didelis grobis! 
ten tekęs bolševikams. 

Buieni, puimia: HOO.OOO pu-1 
d\} l^uzinos: 25.(M)(),(H)() pūdų) 
kerosino: 2,(XK),0f)0 pu<lų gaso-
linos; 1.2o0.000 pūdu tepalo:! 
1ir>.000.<)<)0 piulu inazouto ir 
80 pūdų žalio žibalo. 

Apie Kijevą bolšVvikai pra
nešime sako: 

"Kijevo apylinkėse, vaka
ruose nuo to miesto, mušu ka
riuomenė Įsitaisė naujosna po-
zicijosna," 

(Telegrama "Draugui" N o Lietuvos atstovylxV) 

WASHrNGTON. geg. 6. — Lietuvos Atstovybė -gavo to
kią oficijalę kablegrama iš Kauno: 

Galutiniai Steigiamąjin Seiman rinkimu rezultatai: 
Krikščionių-demokratų 59; soc. liaudininkų 29; socialde

mokratų 13; žydų S; lenkų 3; vokiečių 1; iicpaFtijiiiių darbi-
į ninku 1. Išviso išrinkta 112 delegatų. Balsavo tarpe 80 ir 90 

nuošimčių piliečių. 
Lietuvos taikos delegacija išvažiavo iš Kauno Maskvon 

balandžio 30. Maskvoje bus gegužės 4. Delegacijos pirmininku 
yra Naruševičius, gi nariai: Klimas. Račkauskas, Semaško, 
Rosenbaumas. J. Vailokaitis ir Bizauskas. 

Graikai ima Okupuoti Trakiją 
Nėra Susimylęjimo Ungarijai 

GRAIKAI GABENA KA
RIUOMENE TRAKIJON. 

NELEIDŽIAMAS UNGAP.: 
. . 'Al rUXiD10\jlLAO. 

Nesutinka atmainyti ir 
rubežiu. 

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

Sulig gautų informacijų, 2,000 žmonių. Sakoma, jog ji 
šiandie revoliucionierių stip- lengvai galis savo būrį padi* 
rūmas jau kelis kartus didės- dinti ligi 10,000 vyrų. 
« i c «*/ î *n»'**rtv*f»^v*'' ^r tv T » r t M A w ^ imt T m- v«»» i w « n » w vrui » a n t v i n n -

šias spėkas. 

PARINKTINIAUSI OFICIE-
RAI PAMETA SULTANA. 

jo atlvįrint už sugaišinta laiką 

A p i € tat ~pax-viiaiuanCiU ZiSiu 
vakar apturėta iš EI Paso Tex. 

KINAI PLĖŠIKAI UŽPUO 
LĖ TRAUKINĮ. . 

- i BOLŠEVIKAI PLĖŠIĄ KI
JEVĄ." 

6 žmones nužudė, traukinį 
apiplėšė. • 

Vladivostokas, geg. L—Du 
šimtu kinų plėšikų užpuolė 
ekspresinį traukinį Vladivo-
stokas-Harbinas pravažiavus 
'.rmikinini Kinijos rubežių. 

apkrausi kHiau-

Taip praneša lenkai. 

Varšava, g&g. 6. — Iš karės 
fronto apturima žinių, kad len
kai vis smarkiau spaudžiasi 
ant Ukrainos miesto Kijevo. 

(launama informacijų iš pa
ties Kijevo, jog bolševikai pa
sirengę apleisti Kijevą. Tuo 

jaučius, nužudė inžinierių, du i t i k < l« j « P'čšia miestą. Ap-
•— i » r~"~"~ * 

ku kareiviu. 

Traukiniu k< 
(1i!)\v. Kinijos 
gybov komcndai 
vo nioterii:':; u 
nam vagono ka 
ko svvas. 

Sftgc ir du Če 

tvo 
n a r 

/..-: 
'>ar \ ' i 

sll I -

I M-
vie-
išii-

'kransto vjons namus ;r viešą
sias įstaigas, \ ieko nenori pa
likti priešininkui. 

GAUS $25.000. 

Visuose plotuose tarpe Vla
divostoko ir Harbino siaučia 
skaitlingos gaujos kinų plėši-
kų-galvažudžių. Traukimui :T 
žmones užpuldinėja nalrtimic 
ir dienomis. 

New York. geg. H. — (v,ia vie 
H n re-!or;iu! If, D. Spitzer 
valgydamas sriuba prarijo dvi 
vinut'"->. k••:•:<•>< Kuvo sriuboje. 

Kestorano kor:i>auiią p-ida-

Pabėga ir dedasi prie 
nacijonalistų. 

Konstantinopolis, geg, 6. — 
Cia turkų sultano paskelbta 
mobilizuoti armiją. Mobiliza-

Vyriausyhės agentai vaik
ščioja per Įvairias viešąsias j ir sustatė juos eilėsna. 
užeigas ir vietas. Kalbina ar-j Sultano atstovas P< i r^ur<\i0 |<a'ms 
mijon jaunus vyrus. Būvu- į "kariuomenę" ir nuvažiavo, 
šiems oficierams siųlo augšta< \ Jš visur surankioti žmonės bu-
algas. Bet retai kas iš turki], vo paleisti, 
sutinka su tomis siųlomomi< i Tas atsitikimas atrodo kaip-
sąl>-gomis. i ir kokia pasaka. Bet tai yra 

Tad rekrutavimas slenka l a - I a k t a s -
cijos teciaus negalima atlikti i v„. , ... T^ , • • . _,. . . . 
, , : • • ' " . . j "Si <pnirTrj.\<i. Daugiausia Tar- Blogas įsrengimas. 
be rekrutavimo, kuomet nėra L , • . • M^„ • , , _ , 

, „ , . ' nvbon įstoja senvvesm buvę! 
Iras mnhiJii7>ir>fi ! . * . . . , ! 
- ~ " ' z " 7 ! kareiviai, arba neturintiep jo-! 

Tad mobiliz-uojamon sulta- k i ( ) už., i (,ni i ino. 
no armijon šiandie rekrutuoja-' 
mi kareiviai ir oficierai. Ar-j Jnokingas atsitikimas, 
mija turi bnt panaudota prieš; A m j dion<, < n i t a n o kan-.s n] i. 
turkus, naci jonai istus, kurie, n i s t e r i s pa?5kelbė, jog jau esa; 

pakėlė ka«| prieš talkininkus l<surekrutuoti ir sumobilizuoti 
ir patį sultaną, esanti šiandie f k o t n r i kareivių batalijonai. 
m$ą intakoje. | T i e .batalijonai, pranešė mini-! 

Iš to rekrutavimo didžiausią | ^ r i > s pasirengę iškeliauti 

Prieš graikus kovoti talkon 
pakviesti bulgarai. 

^ Paryžius, geg. H.—Talkinin-
Konstantinopolis; geg. (». — kų ambasadorių taryba vakar 

(iraikija pradėjo transj>ortuoti davė atsakymą Ungarijos ta i -
savo kariuoipenę Trakijon, ku- kos atstovybei i Ungarijos iš-
rią talkininkai ^pavedė grai- reikštus reikalavimus atmai-

: nyti kai-kurias aštrias sąlygas 
Mukkar bey. kurs vadovau- j taikos sutartyje, 

ja turkų kariuomenei Adria-| Talkininkų atsakymo turi-
nu{nnyj, mušė telegramą čia- *•>* nežiuonias. Bei pntrfia, 
\yriausybei. Telegramoje jis kad l"ngarijos visi troškimai 

Sultano kariuomenės išren-

pasirengę 
naudą apturi nacijonalis4ai. Anatolijon 
Nes nors Konstantinoi>olio| _, , 

. . . . . Sultana> ua.sKirton 
Mi])iiai apsausroja-

apyliiik* 
vieton 

pažymi, ka<l jis pripažista sul
tano valdžią, bet priešinasi 

j graikų okupacijai. 
Ir todėl jis tuo tiksiu or-

gimas—labai prastas. Xes di- į ganizuoja apsiginimo sp«'»kas 
<lžiuma geresnių ginklų ir ka - į i r rekrutuoja armijon bulga-
reiviam> reikalingų daiktų j rus savanoriui 
nuolat buvo palaikoma sande- \Qnikai s n t i k s pasipriešinimą, 
huose Mažojoj Azijoj. 

šiandie tie visi sandeliai su j i J <*'ia an{3 dieną 30 turkų na-
viskuom yra tekę nacijonali-j eijonalistų oficierų iškeliavo 
stams. ; Trakijon. Tenai jie prisidės 

Naujagadinis turkų karei- j P™ ginimo turkų teritorijų. 
vių išrengimas Konstantino-; Sugryžu>k>ji čia iš Trakijos 
polyj yra anglų rankose. An-| talkininkų oficierai pasakoja. 

j giai to visa nenori duoti tnr- | ka<l graikai tenai sutiksią la 

ir reikalavimai griežtai atme
sti, kaipo bepamatiniai. 

Talkininkai atmetė ir reika* 
lavima pravesti plebiscitą at
skirtose nuo Ungarijos terito
rijose. Lygiai atmetė ir sugrą
žinimą senųjų rubežių Unga
rijos vieš])*tijai. 

Ungarams atstovams paskir
ta dešimts dienų pagaminti 
dar kokius nors paklausimus, 
i kuriuos ambasadoriai pa
duos galutinus atsakymus ir 
paskirs laiką patvirtinti tai
kos sutarti. 

i. i • i* - i i i turėjo pasiusti savo atstovai i„„ . , v ^ J I U . ; „ „ • i.„,i i . . »• , . . «. • 
mos, bet parinktiniausi turkų, v. .' * vkams. . \ e s aiškiai mato, kad bai žiaurų turkų pasipnešmi-ofioierai ir jauni turkai fc8-L?*fa,*t! iw*. • ^ f . * 1 1 * tie surekrutuoti sultano karei-
dien bnriais pabt'iga Anatoli
jon ir tenai prisideda prie na
cijonalistų. 

Siūlomos augštos algos. 

Sultano vyriausybė deda pa
stangas suorganizuoti nors ne-

jom*, atžymėti-jų oficierus ir v i n į y r a ̂ - ^ pri(> n a c i j o n a . 
.pems induoti reikalingą vėlia- l i s t Ų ; ^ J)(ir)vjti a n ų ^ m h. 

ą' '• su savimi nusinešti viską. 
Paskutiniuoju momentu. Tad surekrutuoti sultano 

kuomet turėjo vykti sultano kareiviai šiandie apginkluoja- mendantas, Jafar Tayar. pri-
atstovas, tų batalijom^ komen-mį šautuvais, užsilikusiais nuo siuntė didžiajam vezimi laiš-

Gaus talkon bulgarus. 

Buvęs Trakijos valdovas, ty. 
\drianopolio turkų spėloį ko-

j vargiai bus galima Trakijoj 
sumobilizuoti reikalingų spė-

j kų. Bet jis tikisi, kad turkams 
pagelbėsią būriai bulgarų, sn-
t rauktų Šiaurinėn Trakijon. 

i Su tais būriais jis padaręs su
tarčių. 

dantas patyrė, jog vietoje 4.- '• rusų-turkų karės 1877 metais. 
skaitlingą, bet stipri? armiją, j 000 kareivių jis turįs vos 800.; Aišku, kad iš to nieko neiš-

vė teisman ir pareikalavo $20.-j Bei varčiai pavyk- tas padą- Tuomet komendantas ant eis. Tuo tirpu apskaitoma. 
000 atlyginimo. AugitMBysis : ryti. Žmones atsisako stoti tar-; greitųjų surinko reikiamą kie-įkad prieš nacijonalistus reik-
tpi*Trw»e r> n̂o>iT,A fo ^^^••r.': < r.vbor. ir kovot: prieš r.f.oijr,-• kyh? pa j in ių virilių imoniū.į tn pagtetyti mnžlau^ia I0n m o s nnnovĮTin it 

»davė jiems uniformas, pažade-' tūkstančių kariuomenės. 

ką. Laiške sako, jog jis Traki
jo j paskelbęs vyrų mobiliza
ciją sulig jsakymo buvusio 
turkų karės ministerio, kurs 
šiandie inrmrnoTss Maltoje. 

ORAS 

Jafar Tayar pažymi, jog į temperatūroje 

, GEGUŽĖS 6, 1920. 
Olueago. — Šiandie ir rytoj 

j gražu* oras; maža atmiumi' 

file:///ieko
file:///yriausybei
file:///drianopolio
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D R A U G A S Ketvi 

daigtas 
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS > d i n g O 
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n 
i 
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Eina kasdiena išskyrus nedėldieuius. 
PRENUMERATOS KADTA: 

CH1CAGOJ IR UŽSIENYJE: 
Metams $4.00 
Pu-v. Metų . . . . . . . . . . . . . . S.50 

8CV. VAUST. 
Metams $5.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata, mokasi '.AkaIno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašyrno dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai-
eyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, HL 

Telefonas McKinley 0114 

nesuprantamas;: kur 
pažangietis išrinktas 

irtaoienis , g r u ž e s 6 193Č 
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Panevėžio apygardoje? Spėja
me, kad p. Romanas jį pris
kaitė prie krikščionių demo
kratų. Ta pati jis padarė, ma
tomai, ir su kitais pažangie-
ciais. 

Lš Kauno laikraščių 
sužinome, kad rinkimams 
buvo susidaręs blo
kas Pažangos. Sandaros ir 
Žemdirbių Sąjungos. Iš tų tri
jų labiausiai krikščioniška 
Žemdirbių Sąjunga. Pažanga 
susideda iš gana Įvairios rų-
šies asmenų, o Sandara yra 
aiškiai priešinga krikščionijai. 
Jeigu tat p. liomanas visų pa-
žangiių wbloką priskaitė prie 
V>*ilro#Xn-vr»'»" IMffVwViri*ftin f q i f r a . 
I \ , . ' » . ' ' . \ ' i u > l VA V. i u \ * J\J U i l U j l U I — ** 

lhne turėti netikėtų daigtų. 
Lietuva iš po Rusijos jungo 

išėjo skaudžiai sužeista. Krik
ščioniškoji liaudis neteko kri
kščioniškos pasaulinės inteli 

Kristaus Mirties Vieta. 
(Pabaiga iš praeito num.). 

Krikščionys ir Golgota. 
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Rinkimai į Steigia
mąjį Seimą. 

Pirmam puslapije paduoda
me p. Romano telegramą iš 
Kauno, kurią "Darbininkas" 
suteikė ir mums. Negalime vi
sai tvirtai atsidėti ta telegra
ma dėlto, kad iš Chicagos 
Western Union stoties ją 
mums perdavė telefonu asmuo 
nemokąs lietuviškai, todėl vei
kiai galėjo supainioti lietu
viškus partijų vardus ir skai- j 

gentyos. Paskutiniais 
ta inteligentija pradėjo atsi
rasti, bot jos dar nėra tiek 
kiek reikėtų. Kadangi Rusija 
atsidėjps griovė katalikystę 
Lietuvoje, todėl ėjo didi tikė
jimo kova mūsų šalije. To-gi 
del beveik visa jaunuomenė 
nepasidavusi Rusijos mokyklų 
įtekmei, ėjo Į kunigus. Kuni
gai negali ir nenori užiminė-

Po Kristaus mirties, atsi
kėlimo ir užžengimo į dangų 
beveik visi apaštalai keletą 
metų laikėsi Jerozolinioje ir 
jos apielinkėse. Maždaug de
vintais metais po Kristaus 
mirties ir 42 po Jo užgimimo 
Erodo žiaurumas išblaškė 
krikščionis visur. Jerozolimo-
je liko Šv. Jokūbas senasis, 
bet ir jis tapo nužudytas. Jo 
ypėdiniu Jerozolimos vyskupu 
liko Šv. Simanas. Kaip tik 
vieną Jerozolimos vyskupą 
priešai nužudydavo, tai kitas 
stodavo jo vietoje. Taip nuo 
latinė Jerozolimos vyskupų 
eilė susilaukė krikščionių per
galės 313 metais po Kristaus 

.** į užgimimo, kuomet visoje Ry-
!'! ' ' " ! mo imperijoje ėmė viešpatau

ti pirmutinis imperatorius 
krikščionis Kastantinas Didy
sis. Kastantino laikai*- Jero
zolimos vyskupu buvo Šv. 
Makarius. 

Visiems Jerozolimos krikš
čionims buvo brangi V. Jė
zaus mirties vieta, bet labiau
siai ją brangino vyskupai 
persekiojimų laikais. Nuolat ti valdvietes atgemančioje 

Lietuvoje, o pasauliniu inteli- j l m < i a , m " Pavojuje žūti. jie sėmė 
gentų krikščioniu demokratų Į ^prybę iš Kristaus kentėji-
*r»ik-;ta i m o- ^e* dabar pusiau išdykę 

Kristaus 
. n . v »*« . 

Ta mūsų silpnybe, beabejo-
tlines. Imant skaitlines ir var
dus taip kaip turime pasirodo. 
kad •Steigiamajame Seime bus 
112 atstovų. 

Krikščionys demokratai ja
me turės 59 atstovus, t. y. tris 
viršaus pei pusę. Vienai parti-

4-* I T * i v * 4 + *%lV.« , J n » w t l l i > i t . - t o \ - i t 

tejsdavybėje viešasis, darbas 
. yrą galimas, bet gana sunkus. 
Užtenka trims vedančios par
tijos atstovams neateiti j po- j 
sėdį ir gali susidaryti kirais, 

nes, ntpąsis sunauiioti neKriKs-
čioniškasis blokas. Krikščio
niškoji tauta nenorės taip šok
ti, kaip jis dūduos. Todėl rei
kia tikėtis Lietuvoje gana di
delės ir gana sunkios kovos už 
tikėjimą. Jei krikščionys-de-
mokratai toje sunkioje kovojo 
sugebės išauklėti užtektiną 
skaičių pasauliečių inteligentų 
krikščionių, tai jie laimės tą 
kovą. Tada tautos kūrimo 
darbas galės eiti pilna vaga. 

arba ministrų atsistatydini-1 ; . _ 
mas. Pridedant prie to papra,-: O a Ž l i y Č i a ir M o k y k l a 
tą nerangumą gana stipru j 
Lietuvoje, nemalonių painių j Prancūzijoje kova tarp ka-Į 
galima tikėtis gana daug. • talikystės priešų ir katalikų 

tankiai ir smarkiai užgauna 
mokyklą. Iš tikėjimui priešin
gos pusės tą kovą per mokyk
las veda laikraštis "Ecole et 

Kaip visuose parlamentuose, 
taip ir Kuriamajame Lietu
vos Seime eis partijų kova. 
Nekrikščioniškos partijos stos 
priešais krikščionis demokra 
tus. Nekrikščioniškų partijų Į 
pasirodė trys: žvdai* s u b at-j riu- Prancūzijos valdžia senai 
stovais, socialistai liaudinin-, J a u P^kyrė valdiškų mokyklų 
kai su 29 atstovais ir socijai-1 
demokratai su 13 atstovų. Iš 
tų trijų partijų susidarys blo-

.kas. Jis turės 48 atstovus, t. 
y. beveik pusę. 

Visai neturime žinių apie 

išvaizdą. Gal tat yra bolševikų 
partija; gal tai būti narys *L 

krikščionys garbina 
mirties vietą.taį ką bekalbėti 
apie pirmųjų amžių krikščio
nis, kurie visi visados buvo 
pasirengę gyvybę atiduoti, bet 
tikėjimo neatsižadėti. 

Tie krikščionys taip garbi
ndavo Kristaus mirties vietą, 
kad persekiojimai negalėjo 
sustabdinti. Tada Jerozolimos 
valdininkams patariant impe
ratorius Adrijanas apie 134 
metus paliepė krikščionių gar
binamoje vietoje padaryti 
daržą ir jame pastatyti dvi 
stovyli Jupiterio ir Veneros. 
Kadangi apie tą dievą ir tą 
deivę stabmeldžiai pasakoda
vo kuodaugiausiai paleistu vin
gų pasakų, kadangi krikščio-
nvs kuolabiausiai šlykštėjosi 
paleistuvyste, tai-gi sujungus 
ją su stabmeldyste, tikėtasi 
atpratinti krikščionis nuo gar
binimo tos vietos, kurioje mi
rė jų Mokintojas. 

Krikščionys, tiesa, liovėsi 
ten meldęsi, bet nesiliovė šne
kėję apie permainą. Įvykusią 
šventoje vietoje. Stovyioms iš-

euzijai atšaukti tas teises, ku - l h u v u * a P i e ž i m t a m e t u ' I J e " 
rios leidžia Prancūzijoje lai- t o l i m ą atkeliavo didis mok-

j \ ie 
' mas). 

(Mokykla ir (Jyveni-
To laikraščio redakto-

priziurotojum. 
Rugsėjo mėnesi je 1919 m. 

minėtasis laikraštis siūlė Pran 

desniųjų partijų nepanorėjęs mėnesiję šių metų tas laikraŠ-
pasirodyti savo išvaizdos, o 
perėjęs luomo obalsiais. Jei 
vienas to sąrašo atstovas nėra 
bolševikas, tai jis Seime arba 
liks bepartyviu, arba prisidės 
prie kurios nors didėsės par
tijos: krikščionių demokratu. 
arba nekrikščioniškojo bloko. 
Tas prisidėjimas nepadarys 
žymės partijų jiegų sulygime. 

Žymėtina tautinis nelietu
viškas atstovų būrelis. Jame 
vadovauja žydai su 6 atsto
vai-. Trys lenkai ir vienas vo-
kietys su žydais sudaro visą 
dešimtį. Tokia grnj>ė kartais 
gali turėti reikšmės balsavi
muose, jei ji būva gerai susi
organizavus. Bet jai nelengva 
bn> organizuotis: žydai su len 
kais mažiau sutinka negu su 
lietukais. Taip pat sunku ti-

2enj santikiu tarp vo

kyti privatinių mokyklų. No
rima, kad valdžia paimtų 
smarkiai kontroliuoti visas 
privatines mokyklas. Sausio 

kiečių ir lenkų kol nėra tikros 

tis labai išgyrė Saksoniją, ku 
ri išleido įstatymą draudžian
ti dauginti privatines mokyk
las, išskiriant mokyklas ser
gantiems ir nelaimingai apsi
gimusiems (nenormaliems) vai 
fanas. 

Tas laikraštis suorganizavo 
ir įteikė didelę dovaną vienam 
augštam valdininkui "už jo 
stiprų racionalistišką tikėji
mą.'" (ial ne visi žino, kad ra-
cijonalistiškutikėjimu vadinasi 
nepripažinti Dievo nei jo ap
reiškimo. Laikraštis nori. kad 
visi busiantieji mokintojai 
butų gerai išmokę tos filoso
fijos, kuri juos pripratina prie 
racionalistiškų pažvalgų. 

Diduma augštų ponų Pran
cūzijoje mintija taip pat, kaip 
tas jų laikraštis, liet Lotąrin-
gijos žmonių nuomonė yra vi
sai priešinga. Lotaringija va
dinasi ta šalis, kuri nuo 1^71 

Gautoje idegraliioje vienas iki 191$ n?etų priklausė Vo-

slininkas Aleksandrijos mo
kyklos vedėjas, kuris buvo pa
rašęs stebėtiną daugybę vei
kalų. Ir jis pasipiktino tuomi, 
. " : • ' f " ' •*• 

kietijai, o dabar po karei tapo 
priskirta prie Prancūzijos. 

Šį pavasari Prancūzijos val
džia davė nubalsuoti Lotarin
gijos gyventojams ar reikia pa 
likti buvusias po vokiečiais 
bažnytines mokyklas, ar pada
ryti jas be tikėjimo taip kaip 
yra kitur Prancūzijoje. Šim
tas tūkstančių su viršum tėvų ,*.jft Uatn naba'iai* ftTVjP %\\\ ,m. 

kad Kristaus kentėjimo vie
toje buvo pariogiiiitos paleis
tuvių stovytos. Tas mokslinin
kas vadinosi Ofigenes. 

Kryžiaus Atradimas. 

Stovylos iiibttvo minėtoje 
vietoje iki 323 metų. Tada j 
Jerozolimą atkeliavo impera
toriaus Kastantino Didžiojo 
motina Šv. Elena. Vietinis vy
skupas Šv. Makarius jai pasą-
« V - J l t M \ « t l . l *V\> t*C> KX\l t V l U U U l j «» V4» 

stovi paleistuvyfoės dieni sta
bai. 

Ta vieta buvo netoli Daržo 
Vartų e-vineiį fiiiesto sienoje. 
Žydiškai tie vartai vadinosi 
(Jennath. Šv. Elena panaikino 
stovylas. Bet vieta vis-gi ne-
beišrodė taip, kaip buvo bu
vusi Kristaus laikais, nes Ad
rijanas buvo liepęs primūry
ti įvairių pršdėčkų prie tos 
kalvos, ant kurios buvo daro
mi daržai. Imperatoriaus mo
tinai liepiant architektas Eu-
stacliius su savo darbininkais 
nuėmė šalin visus tuos pridėč-
kus. 

Tada likosi plika neaugšta 
kalva iš tokio paties akmens, 
kaip ir aplinkiniai kalnai. Ta 
kalva yra perskilusi. Taį pri
mena žemės drebėjimą ir uolų 
plyšimą minėtą Kvangelijoje, 
Jėzaus mirties aprašyme. 

Ša ha tu plyšio Via duobė, 
į kurią, kaip ^spėjama, buvo 
Įstatytas V. 5r/.aus kryžiui. 
Dabar abyšaliai tos duobės, 
netoliesia nuo jos yra dvi vie-
ti pažymėti juodu marmulu. 
Sakoma, kad tose dviejose vie
tose buvę pastatyti dviejų 
piktadarių kryžiai. 

Benuimant žemes ir akmenis 
nuo uolos 323 metais tapo at
rasti trys mediniai kryžiai ir 
viena lentelė su parašu "Jė
zus Nazarietis Žydų Kara
lius" trimis kalbomis. Kadan
gi lentelė buvo visai skyrium 
nuo kryžiaus, tai iš jos negali
ma buvo patirti, kuris kryžius 
yra Kristaus. Tada visus tris 
kryžius dėjo prie sunkiai ser
gančios moteriškes. Du nieko 
negelbėjo. Trečiuoju palytėta 
moteriškė susyk tapo sveika. 

Bažnyčia. 

D-ras Haupt įtaria vyskupą 
Šv. Maliariją, buk tas norė
damas pasinaudoti augštos vie 
šnios duosnumu, kad ji pasta
tytų porą gražių bažnytėlių 
(two liandsome churches) pa
kakęs jai vietą, kurios pats 
nežinojęs. Pranešimui apie 
ste-buklą D-ras Haupt neti
ki. Bet iš tų pačių raštų jis 
gauna patirtį ir Eienos atsi
lankymą Jeruzoliraoje ir mo
teriškės išgijimą ir bažnyčios 
statymą. Jei netikėti Šv. Ma-
karijaus raportai, rašytam 
Ciecoriui Kastantinui, tai rei
kėtų atmesti ne vien moteriš
kės išgijimo stebuklą, aprašy
tą tame raporte, bet tarp-gi 
ir Šv. Elenos apsilankymą ir 
bažnyčios statymą. 

Bažnyčia statant prisėjo 
dalį uolos nugriauti. Bažny-

Kalvarijos kalną papuošė ko
plyčia 436 metais. Sv. Elenos' 
pastatytoji bažnyčia tuomet; 

dar tebestovėjo. Veikiausiai, j 
turbūt. buv0 taip, kad šalia 
stovinčios didelėm bažnyčių.-, 
apimančios V. Jėzaus mirties 
vietą ir kapą Šv. Melanija 
pastatė dar ypatingą koplytė
lę, pavestą kokiam nors ypa
tingam tikslui ar paminėjimui. 
Ir dabar prie didėsės bažny
čios yra daug įvairių mažesnių 
koplytėlių. 

Šv. Elenos bažnyčia buvo 
475 pėdų ilgio. Ties viduriu 
buvo kopala 65 pėdų skersi-
nio.Ta bažnyčia apėmė pietinę 
Kalvarijos kalno pusę ir Y. 

SKAITYTOJI! BAISAI. 
Bažnyčios ir Viešpatijos ati-

dajinimas. 

Y5TET1 

Vyr? ir Moterų take Kirpi
mo ir Destgnuig Mokykla. 

Velnią.- bėga 
pamatęs, nes jaučia 

zakristijoną! 
MuN̂ M tot*ia* ir i»>fcjmj būdu fta 
trumpu laiku feim«kjlt« vlao am»-

kad ne
to. 

toli zakristijono gali 
kunigas. Dienraštis 

U M turime didžiausius Ir gerlau-
bllt! i ; ' 8 i u s kirpimo, design'.ng Ir siuvimo 

' . į skyrius, kur kiekviena* gauna, gero* 
Lie tU- i praktikos besimokindamas. 

norėtų ir mokyklas U e - p Š ^ S S T ££** ^ T 
ttlVOJe at idal int i UUo BaŽUV-į Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-

kiuo laiku, dien^ ir ar vakarais, p*> 
•i ti urėti ir pasikalbėti del salygu. 

va ; 

čios, kad tik toliau butų nuo 
kunigo. 

bematau kas kam gali būti 
gera iš to atidalinimo. J ie pa
tys statosi ant prapulties 
kranto ir nori. kad mes sto-

nickykics. bėpi tuomi | 

tume šalę jų. Jie nesupranta, 
Jėzaus kapą. Ją 530 m. papuo- j kad bebėgdami nuo krikščio-
iū ii)»rv>retorini T<i/w?A'/in< na i xijįl>an 

statydan^s gražų didįjį alto
rių. 

Bažnyčios nelaimės. 

Bet 6\i m. ta bažnyčia su
degė. Tai befto karės laikai 
tarp Bizantijos imperatorių ir 
tarp persų karaliaus Chosroa>. 
680 metais bažnyčią atstatė 
architektas Archull'us. J i vėl 
sudegė 1010 metais, bet 1048 
m. vėl tapo atstatyta tik ne 
viena bažnyčia, o daugybė ma
žų koplytėlių. Tai buvo karės 
kryžeivių su turkais. Miestas 
ėjo iš vienų rankų į kitas. 1149 
m. kryžeiviai suvienijo visas 
koplytėles taip, kad pasidarė 
didelė bažnyčia. Sako, kad tu-
da nuo kabio nakirpę tą vie
tą, į kurią buvo įstatytas Y. 
.I*»7aii« L-rv/.iiTi i r v w i Kon-

stantinapolį, l>et iškilo audra 
ir laivas .su šv. relikvija nu
skendo juroje ties Syrijos 
krantais., 1808 m., jau tur
kams senai valdant Jerozoli
mą, ištiko gaisras Šv. Kapo 
•bažnyčioje. Kopula nuo vir
šaus jgriuvo"} vadų. 

Grekų architektas Komme 
nes padarė naujus planus, 
grekai bei armėnai sudėjo pi
nigų ir nauja bažnyčia tapo 
pašventinta 1810 metais, liet ji 
buvo be kopulos. 1868 m. Pran 
cuzija> Rusija ir Turkija pas
tatydino kopulą. 

Pattems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuria* 
madų knygos. 

MASTZH DEšlGNING 
SCEOOL. 

J. F. Rasuicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAOO. 

Kampas Laks BL. ant 4 tu lubų 
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leidžiančių vaikus į mokyklas 
dalyvavo balsavimuose ir pa
reikalavo katalikiškų mokyk
lų. Todėl Lotaringijoje moky
klos liks bažnytinės, t. y. su 
tikėjimo pamokomis, nors 
šiaip Prancūzijoje tebeviešpa
tauja seniau išleistas įstaty
mas, draudžiantis minėti Die
vą mokyklose. 

Lotaringijos atstovai Pran
cūzijos parlamente tapo įgalio
ti kovot «n tikėiirao nriešais. 

tus. Ji buvo graži ir didelė. 
J i vadinosi Krietaus kapo ba
žnyčia. Nėra abejonės, kad Y. 
Jėzaus kapo vieta tapo ap
imta tos bažnyčios sienomis. 
Nuo kapo iki Kalvarijos kalno 
viršūnės yra 140 jn-^ų tolumo. 
Kalno viršūnė ,yra 13 pėdų 
augščiau už kapą. Paprastai 
mintijama, kad Šv, Elenos iš
statytoje bažnyčioje abi vieti 
tapo Įimti i bažnyčią taip pat 
kam dnlvir lw»* «iškio< tik-

kurių yra gana daug Francu-J rybės sunku i-auli del vienos 
zijos valdžioje ir teisdavyl>ė- j mažos aplinkybės, būtent del-

Ar Kristus tikrai toje vietoje 
mirė? 

Šv. Vilibaldus atkeliavo Į 
Jerozolimą aštuntame šimrme-
tije ir pastebėjo, kad Šv. Ka
po bažnyčia yra šiapus Jero
zolimos miesto niūrų. Jis ir pa
rašė savo nusistebėjimą, neži
nodamas, kaip suderiati ta 
faktą su Sv. Povylc liudiji
mu, kad Kristus mirė anapus 
miesto msr*" 

Dvyliktame šimtmetije ta 
pati abejonė užėjo Soevnlf ui. 
Aštuonioliktame šimtmetije vo 
k i e i v g k n y g ų pdrKrys, JoSnS 

Korte aplankęs Jerozolimą iš
leido knygą *'Reise naoh deni 
gelobten Landė," t. y. Kelio
nė į garbinamąją žemę, mies
te Altona 1741 m. ir drjso 
tvirtinti, kad Šventojo Kapo 
bažnyčia esant pastatyta klai
dingoje vietoje. 

Paskui Korte čf> labai dau 
gelis." Jų eile užbaigia Balti-
more's profesorius Haupt. JIĮ 
visų yra viena bendra klaida, 
kad nežinoio. ioe V. Jeziu^ ta-
po prikaltas prie Kryžiaus už 
antrųjų miesto mūrų, ir jog 
tretieji murai, šiapus kurių y-
ra (J oi gota, tapo pastatyti j 
dešimt metų po Kristaus mir
ties. 

Katalikams šitas dalyką-
yra akyvas kaip kiekviena-
kitas istorijos klausimas. Ti
kėjimas jo neliečia, nei jis ne 
liečia tikėjimo. Dievas nun* 
apreiškė, kad Kristus mirė 
prikalt a v prie Kryžiniu ana
pus muro, kuriuomi buvo ap
suptas Jcfozoliuios miestą.-. 

pat nuo Kristaus mokslo, ku
rį tos mokyklos lirangina ir 
skelbia. Pabėgęs nuo Kristaus 
žmogus nežiūri Dievo ir daž
niausiai tampa aršiu bedieviu. 
į tokį blogą padėjimų pate
kęs, kam dar kitus kalbinti 
prie to nelabumo prisidėti. 

Ir "Lietuvos" raštininkai ir 
kiti buvusieji katalikai, gerai 
žino, kad krikščioniškoji mo
kykla yra katalikų tikėjimo 
pamatą*. Atsimetę nuo Kris
taus, nekeliami Jo mokslo, 
kaip nekenčia visi atsimetėliai, 
jie tyčia griauja krikščionišką 
mokyklą, kad sugriautų tikėji
mą. 

Kataliku bažnvčia vra lvg į 
kariuomenė, žmonės yra karei- i * 
viai kvuuVai — karininkai, i 

>. « - * i 
vyskupai yra va<lai. Kristus y-
ra karalius. Kristaus priešai,: 
norėdami sunaikinti Jo karino j 
menę, labiausiai užsipuola ant Į 
kunigų. Japonai kariaudami j 
su rusais savo kareiviams lie
pi' labiausiai šaudyti rusų ofi-
eierius. Tą žinant ieng^a s»-
pra^ti, delko "Lietuva" ir kiti 
tos rūšies lapai taip smarkiai 
užsipuola ant kunigų. Kunigai 
stovi pirmose katalikų eilėse. 
Išnaikinus kunigus lengva bus 
pagauti į kilpas visus krikš
čionis. 

K krikščioniškų mokyklų 
užtektinas skaitlius jauni kai
čių išeitia į kunigus; kiti ne
tapdami kunigais, lieka gerais 
krikščionimis. To bijosi visi 
krikščionijos priešai, dėlto jie 
taip bijosi krikščioniškų mo
kyklų. 

Mokykla dar nėra kunigas. 
Bet ji artyma kunigui, nelygi
nant, zakristijonas. Kaip vel
nias bijosi pamatęs zakristijo
ną, tarp Chicagos laisvama
niai bijosi kad Lietuvoje ne
būti! krikščioniškų mokyklų. 

TeL DroTer 7M2 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEOTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Sevedoniis nuo 4 lyg 9 vakare 

4712 SO. ASHLAND AVENCE 
MM 47-ttv- Gatrte 

t 

Dr. M. Stapnidd 
3107 So. MbrgKC Street 

CTHOAOO, fLLBTOH 
gBlefwM Vania BU3 

Valsndoa: — i lkJ 11 14 ryto; 
& po pietų tki 3 v»k. N«d*Bo-
ula nuo E iki 8 rai. vakar* i 

. . • . i , M 

D R . 6 . M . 6 U S E R \ 
Praktikuoja 98 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan SC 
SLcštv SŽ-P» Si.. i~JMI •[!!, iii. 

SPECIJAI.ISTAS 
Moterišku, VyriSkij. taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto I 
iki 3 po Pietų, nuo 6 iki 8 valan- • 
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 6 S" 

•S 

»-»— 

DR, J. SHIN6LMAN 
Gydyiejai ir Ckirargas 
Ofisaa 4830 W. 13 St 

Kaznp. 4» OonK 
Bes. t%» W. 4» ATCBW> 

TOUfoBti a o s r o S6M 
Ofiso Cicero 49 

ZAHBAMK LdtKftVIHLAI 
įpt* • • • • . . . . . . « • - - . . . . . . 

Trtefgoas PnlUMa SM< 

Dr. P. P. ZALLTS 

TALAKDOS: 9 Iki • n t a n . S 

I • 
1 

V. W. RUTKAUSKAS > 
ADVOKATAS • 
OSsas 

j 29 South La Salle Street j 
I I 

SS4 
Tel. Central 

Jie bijosi kryžiaus, kuris to.se t | 
mokyklom butų; jie b i j o s i . į Takarais, 812 W. 33 S t 

Į jas | kad kas švęsto vandens 
nejneštų. Geriems žmonėms 
švęstas vanduo nekenkia. 

Augustinas Martinavičius. 

TeL Yards 4481 i 
• • • i 

ar dabartinė Šventojo Kapo 
bažnyčia itovi artt tos vietos 
kur buv0 kapas ar ne ant tos. 
Pinisąjį tialyką tikindamas 
\nenaip su visais kTikžčioni-
mi# kiekvienas gali turėti sa
vo atskira suomon** astran»e 
klausime. 

.Vš neubojoju. ka«l <lal>artinė 
Šventojo Kapo bažnyčia stovi 
toje vietoje, kur Išganyko.ja^ 
buv0 palaidotas. Taip liudija 
istorijos mokslas. Ka.- t<> :n-
pripažįsta, tfa nusideda istori
jai, o ne tikėjimui. 

Kun. Pr. Bučys. 

Telefoną? Pullman 4» 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDVTO*]*« IK 

CHHtCROAS 
o n a i l ? t « HMdKaa Ava. 

Adyaoa 8:Xt Iki » Utoyto — i HM 
t po piaty — t:M Iki ! : ! • rakara. 

' Nedėliomis nuo l t lkl 11 Uryto 

a— 

J.P.WAITCHES ! 
ATTORNBY AT LAW 

LDETCVIB a D V O K A T ^ 
4M2 X. W O O D S I R U l ' l 

-te XV. l M h !<TRKBT 
CHICAOO. 

McKink^r 43t« 

»»a»<'*'i'aa»^aataaaa»>aaaat>» 
>Rcsld. m So. Ashlaed » • . Oataaco, 

Telefoaaa Harmaitot M4ft 

DR. A. A. ROTH, 

PTRECTB į 
LIETUVOS PASKOLOS I 

BONUS 

Rasas grdytojaa tr cblrartas 

Vaiką tr 
Oftaas: SK4 : 

je. į to, kad 6v. Mflurrija jaunoji Bet Ditva? neapręiž «kč 
1 • i 

imiHtniitHiraiRniHiiHHmiiifiiiHiiiir 

; VAIAITDA8: 10—11 ryte 
pteto 7—t Tak. V< 

»V««f>1 
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FiiJhmijoB Taryto, 
r«Mte ir L. X. Kryibaas £ė 

• ^ Broagijos suraiia-
vino pratakotas. 

i partijas. Federacija galės pa-
: kreipti Katalikų Centro vaiki-
mę i tinkamas vėžvs. Kataliku 
Centras taip-gi turės persior-
ganizuoti. Pasekmingam veiki-

Balandžio 22 d., š. m., Penu- mui i jį turės ineiti visų Lietu-
sylvania HotelYje, New Yor- vos krikščioniškų partijų atsto-
k'e, 10 vai. išryto Federacijos .ai ir pavieniai veikėjai. 
Tarybos, Tautos Fondo ir L. L. šimutis: Jei Pažanga yra 
R. Kryžiaus Rėmėjų Draugijos krikščioniška partija, tai kokiu 
valdybų suvažiavimą atidari būdu jon galėjo patekti Dr. 
Federacijos Tarybos viee-pir- Šliupas, adv. Balutis ir p. Šal-
mininkas kun. J. J. Jakaitis,, čtas, kurie Amerikoje buvo pa-
maldą atkalbėjo kun. F. Kemė- sižymėję prieš-krikščionišku 
šis. Federacijos Tarybos sekre- ; nusistatymu? 
torius J. E. Karosas trumpai Kun. dek. Mironas j L. Šiinu-
pranešė kokiu tikslu suvažiavi- j eio klausimų atsakė, kad ant 
mas buvn šaukiamas ir pasiūlė kiek jam yra žinoma, viršuj 
Federacijos Sekreiorijaio iš- pažymėtos ypatos prie Pažan-
dirbtų suvažiavimu dienotvar- gos nepriklauso, 
kę, kuri su dapildymais ir pa- J . Karosas: Ar Lietuvos 
taisymais buvo priimta. krikščioniškos partijos pripažj-

Xuo Federaeijos Tarybos ^ a Katalikų Centro antorite-
Valdybos suvažiavime dalyva- tą.' Ar Katalikų Centrui siun-
vo: kun. J. J. Jakaitis iš Wor- čtami Amerikos lietuvių pini-
cester, Mass., K. Cesnulis iš So. 
Boston, Mass., Jonas E. Karo- fslamsf 

gai bus sunaudoti tikriems tik-

Kun. dek. Mironas nurodo, 
kad Katalikų Centras dabarti-

sas iš Brooklyn, X. Y., K. J. 
Krusinskas įš Brooklyn, X. Y., 
^ jšimutis iš Brooklyn, X. Y. ir I nėję jo sustatoje nėra patenki-
k'nn. M. Pankus iš Bridgeport, I nantis. Katalikų Centre reikta 
Conn. j j neorganizuoti. 

Nuo Tautos Fondo dalyva- j u r j Bielskio raportas, 
vo: kun. F. Kemėšis iš Detroit, j 
Mieh., kun. K. Urbanavičius iš i P i l n * *f s a v 0 m i s i J o s raportų 
Bo. Boston, Mass., K. J. Kru- j D r - Bielskis prižadėjo paskelb-
šinskas iš Brooklvn, X. Y. ir B , j t į g u d o j e . Šiuo kartu tik pa-
Vaškevičiutė iš Xewark, X. J. l ̂ idalma su suvažiavimo atsto-

Xuo L. R. Krvžiaus Rėmėjų j v a i s **™ spūdžiais iš kelionės 
Draugijos dalyvavo: kun. j . (Faryžiun ir Lietuvon. Iš Dr. 
Petraitis iš Paterson, N. J., J. | Bielskio pranešimų paaiškėjo, 
Tumasonis iš Brooklvn, N. Y. j k a d Amerikos lietuvių Dr. Biel-
ir B. Vaškeviciutė ią*Xewark, | ? k i o Pranešimai, Išalsuojant tik 
$jr. j į Federacijos Tarybos Valdybos 

'Be valdvbų nariu suvažiavi- i m r i a n * ' P r k m t * 4 *•*•« ' 
me dalyvavo Dr. į. J. Bielskis, 
nesenai sugrįžęs iš Lietuvos, 
kur buvo nuvažiavęs Amerikos 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
•S-f 

BOCKFORD, ILL. 

fietuvių brigados reikalais, Fe 
deracijos Tarybos nariai: P. 
Molis ir Pr. Yirakas ir Lietu
vos Valstybės Tarybos narys, 
svečias, kun. (tek. J. Mironas. 

Suvažiavimo vedėjui kun. J. 
J. Jakaičiui paprašius, gerbia
mas svečias kun. dek. J. Miro
nas trumpai, bet labai-pavyz
džiai paaiškino apie Lietuvos 
krikščioniškąsias partijas, ku
rios sulig svečio' žodžių atrodo 
šitaip: Pirinon galvon reikia 
dėti lietuvių krikščionių demo
kratų partijos veikimų, kurios 
obalsiai yra aiškus ir gana kai
rus. Krikščionys demokratai 
pagavo bežemius, o daugiausia 
pasitikėjimo gavo pas mažaže
mius. Žemės klausimu nustaty
mas aiškus. Rinkimuose į Stei-
giaiuąj} Seutių Uis turėjo ne
maža reikšmės. Mažažemiai 
krikščionių demokratų progra
mų pilnai patenkinti. Stambes
nieji .'ūkininkai, kurių reikalai 
buvo paliesti, atskilo nuo krik
ščionių demokratų ir sudarė 
Žemdirbių Sąjungą. Žemdirbių 
Sąjungoj: ineina taip-gi ir inte
ligentai, tai yra grynai katali
kiška partija. Žemdirbių Są
junga stovi tarpe krikščioniu 
demokratų ir Pažangos, kurią 
sudaro inteligentų vienminčių 
bnrys. Pažanga yra krikščio
niška partija. 

Lietuvos krikščioniškos par
tijos kai-kuriais pamatiniais 
klausimais sutaria, tik takto 
žvilgsniu skiriasi. 

Knn. pr. Dambrauskas, kun. 
pr. Maculevičius, kun. Vailo
kaitis ir kiti Lietuvos veikėjai i 
partijas nemeilia, Jie ineina 
Katalikų Centrą, kinis partijų 
veikimo dabar mitrumas i Ša
lį, nedaro didelės intakos i Lie
tuvos žmonių .gyvenimą. Kata
likiškas grynas veikimas yra 
statomas ateičiai. Amerikos L 
R. K. Federacija turi arčiau 
susinešti su Katalikų Centru. ;"~~8~'T^*~ ^ 
kurs ateityje lurės nemažai ir- į Motinos pienas geriausia 
takos i Lietuvos krikščioniškas 'Asl kųdikių-

prieš vienų K. Gesnulio. 

Byoir'o Publikacijos Biuras. 

Federacijos Tarybos narys 
P. Molis klausia suvažiavimo 
meomenės del Byoir'o publika
cijos biuro, kuris Lietuvos val
džios atstovų Paryžiuje nuro
dymais, buvo vedamas Ameri
koje išimtinai lietuvių katalikų 
lėšomis. Tautininkai nors ir 
žadėjo prie publikacijos biuro 
su si;vo lėšomis prisidėti lygia 
dalimi su katalikais, bet savo 
prižadų neišpildė. Publikacijos 
biuro darbuotojais buvo Kau
pas, Mastauskas, kun. Žilius ir 
Molis, kuris iki pat galo savo 
užduotis pildė, kitiems iš pub
likacijos biuro del įvairių prie
žasčių pasitraukiant Publika
cijos biuro reikalams iš Tautos 
Fondo buvo paskirta $40^000.-
•00. Iš tų pinigų $1,400.00 su
gražinta atgal Tautos Fondai, 
o publikacijos biuro fonde (te
liko $1,08&(53. Bylos neapmo
kėtos telegrafo kompanijai, ku
riai priklauso iš publikacijos 
biuro"virš $800.00. Suvažiavi
mas Byoir'o publikacijos biu
ro likvidavimų paveda užbaig
ti P. Moliui. Biuro visas išlai
das pertikrinti paskirta revizi
jos komisija iš .lono Karoso ir 
B. Yaškevičiutės. 

(Daugiau Bus.). 

VUaUKTfiLIS VALGIS, 
ŽUVIS. 

NovUroBsisk. yisa pietinė 
Kusija valgo žuvis. Yra užtek
tinai .iavų. daržovių ir mėsos. 
bet stoka pargabenimo būdų ir 
vertingu pinigu del perkėlimo 
j Įvairius miestelius, šių mies-

M tolių gvventojai tnri valgyt žu
vį- ir diioną.o nuo to valgio pa 
eina nauja liga. su kuria kovo
ja Amerikos Raudonasis Kry
žius. 

Mūsų, Rockford'o kolonijoj, 
gyvuoja Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų 44 skyrius, 
kuris 1919 metais daug pasi
darbavo rinkime drabužių ir 
aukų Lietuvos vargšams. Bet 
šįmet apie L R. K. rėmėjų 
darbuotę jau nieko nesigirdžia. 
Gerfc. rockfordiečiai, laikas 
mums stoti j bendrą darbą, nes 
mūsų kolonijai L. R. K. rėm. 
Centras paskyrė surinkti su-
viršuni 200 dol. 

Laikas pradėti rinkti aukas. 
itt-ij w n ; n a i , u » c t u u < ( ftaf^i -

giai, kaujasi su priešais už tė
vynės laisvę. Jie gyvastis auko
ja, kad mes sugrįžę tėvynėn 
galėtume laisvai gyventi, tvar
kytiem. Tai-gi mūsų, amerikie
čių, pareiga remti juos de
dant aukas L. R. Kryžiui. 

L. R. K. 44 sk. įgalioti asme
nys eis per namus ir pardavi
nės 1920 metų ženklelius, kurie 
kiekvienas kainuoja mažiausia 
1 dol. Kožnas vienas užsimokė
jęs vieną dolierį į metus, palie
ka L. R. K. nariu. 

Bet ne pro šalį bus, jeigu 
mes ir po penkinę arba daugiau 
paaukosim. Garbė butų rock-
fordiečiams, jei surinktume 
daugiau negu .paskirta mums 
surinkti. 

Sekančius asmenis skyrius 
įgaliojo eiti per namus: B. Ta
būną, A. Gietautą ir P. Stepo
naitį. Jie pasirįžę dirbti, gi 
Rockfordo lietuvių pareiga ne
sigailėti aukų, kad tas darbas 
atneštų didelę naudą. 

Pr. S—tis. 

,„„ . . „ „ - j ų , • • - ! • i . nės gerai žino, kad užpakalvj mo komisijos atsišaukimų, tai I. f . . . ^TT^*J 

Vienas pinigų Įdėjimas, ku j AĮlHlfilliiiiiiiiiiiniiniliiiiiiilliiiiimHitiMiiirttiiiiirtfifiMiiiiHtiHiiiiiiiniimirnitmę 
> vra absoliučiai saugus, vra»S y^ . • . , . . r v . _ g 
rkimas Taupymo f = P l I T O O S l O S K o m U I U J O S , D i r t l i a V O I i e S | 

ir Šliubo Dienos i 
ris 
pirkimas Valdžios Taup} 
užstatų ir LibertŲ bonų. Žmo-

yra: V. Mflpievičia, Sanioška, 
J. Kuizinas, A. Xakrušas ir J . 
J. Janušauskas. Įnik aš važiuo
siąs Lietuvon nuo kokios išda-' 
vi.dškos organizacijos, kaipo 
atstovas. 

Aš manau, kad tai per klai
dą buvo tas atsišaukimas pa
talpintas jttsu gerb. dienrašty
je, bet išlaukęs net 13 dienų ir 
kad niekas nepataisė ir neban
do taisyti, tai čia yra tas neva 
komisijos negražus pasielgi
mas. 

Manęs niekas nelinko ir nei 
vienoje draugijoje, kur aš pri
klausau, nebuvo pakeltas klau
simas apie jokią atstovybę. 

Aš tos komisijos atsišauki
mą skaitau blogiausiu prasi
žengimu prieš žmogišką dorą 
ir jaučiuosi nuskriaustas, nes 
aš išdaviko vardo neužsitarna
vau. Reikalauju, kad lig gegu
žės II) dienos prirodytų, kokia 
organizacija mane siunčia Lie
tuvon, kaipo Šalies priešą. Jei
gu to nepadarys lig viršminė-
tos dienos, tai aš Imsiu priver
stas kreipties i Šalies teismą ir 
tada turės jie tai padaryti. 

Su pagarba. 
D. Shatkus. 

213 Kensington ave., 
Kensington, 111. 

'. Tel. Pullman 315. 
Redakcijos prierašas. Pana

šus nesusipratimas gal pasida
rė ir su p Valasku. Tikimės, 
kad paskolos valdyba tą nesu
sipratimą išaiškins ir paklaidą 
atitaisvs. 

jų stovi tvirtumas ir pajiegos 
visos valdžios, ir nėra klausi-
mojog ir atsakantis nuošimtis 
bus atmokėtas. Liberty Bonai 

1 nepasiliks ant lubų, nei tavo pi
nigai. Jeigu nori mest pinigus j 
orą, tai nors pats mesk, neleisk 
neištikimų gundytojų sugrai-
byt nuo grindi] kuomet nupuo- j S 
la nuo lubų. 

Pirkite Karės Taupymo 
Ženklelius. 

VANDUO. 

— yra \ieuos iš žymesniųjų ir atmiutimu iaoogaMS 55 
S gyvenini' dienų. Todėl m-viena*. nori turi-ti tu dk-nu alniiuisiui i 
25 lLokį nors žt-nkUj. = 
2 Mes įame dalyke pabiuloaic gražiui |>aveik>lus. ~ 

i Pirmosios Komunijos 15x9 colių po 10c | 
| Dirmavonės 14s8 colių po 10c. | 
| Šliubo 17x13 colių po 20c | 
2 B 
~ Tokia kainu juos uarUuodanc. ka« ima įiemaliau 10 eg*., o kas tik ] 
— vieną, tai turi prisitisli 5e. viršau> p;r. .;:::'.'.-.nui. £ 

Ant Dirmavonės paveikslo išreikšta visa Sakiuniciuo Dirmavonės £ 
istorija. = 

Be to ant paveikslų apačios yra atspausdinti tam tikri žodžiai ir H 
palikta tušėtos vietos, kur galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir S 
laikas. Reikalaudami kreipkitės: E 

•DRAUGAS" PUBL. CO. | 
1800 W. 46th Str. €?hieago, DL | \*anduo.kuris išrodo ėystas, i £ 

nevisuomet eystas. Pr^lT^ĮgkiuniniiiiniiiiiiiiniiiiniiiininiiMnniiiiiiiMniiiiMinMnnĮnnniuMjĮnuĮHįĮHjĮr; 
abejones it išvirink. 

Paprask gert šviežią vande-
nj. 

Šaltiniai ir šuliniai turėtų 
rastis toli nuo srutų duobių. 

PRANEŠIMAS. 

! 

Jau prirengėme ir tuojaus 
spausdinsime lietuvių kalboje 
"Amerikos Katalikų Vyskupų I { 

{ 

WATEKBUK.: CONN. 

ROSELAND. ILL. 

Ganytojiško laiško ištraukas." 
kurias buvo skirta skaityti vi
sose katalikų bažnyčiose. 

Spausdinsime tiek, kiek jau 
pusėtinas skaitlius kunigų už
sisakė arba da užsisakys. Pra
šome tat pasiskubinti su užsi
sakymais tos knygelės. 

Vieno eorzem'nl2oriEus frpvwo • c 
10c. Kas užsisakys daug, gaus ! E 
knygelės su didele nuolaida. = 

" D r a u g a s . " ! ! 

N A U J A K N Y G A 

"Žmogus ir Gyvuolys" 
Parašė: Kun. Pr. Bučys 

Išleista Katalikų Spaudos Draugijos lėšomis. 
Štai trumpas turinys 

I. Žmogaus Kilmė IV. Moteris 
II . Žmonių Veislės V. Žmogus Dievo Paveikslas 
III . Dusia VI. .šv. Raštas ir Mok. apie žmogų. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tyto «. , 

•Nerašome pagyrimu, nes pats turinys rodo jos didelę vertę. 
Verta kiekvienam įsigyti. KAINA SOc. 

"DRAUGAS" PUBUSHING CO. 
1800 W. 46-th Street, -Chicago, DL 

-s 

•*—• 
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Atsišaukimas i kitų kolonijų 
darbininkus. 

NEPAPRASTI BARGENAI s 
NAMŲ IEŠKOTOJAMS. J 

Briįjrhton Parke naujas 2 augs-(5 
čiu mūrinis namas 2 flatų 4 kam- j = 
barių elektra ga/Ais. su porchiais. £ Lietuvos Vyčių 8-ta kuopa, -

laikė nepaprastą susirinkimą, j Gerbiamieji darbininkai!] 3 metų senumo $600 i metus Kai-
Apkalbėta daug dalykų ir per- i šitiomi viekai pranešamo visų ! n a $6.-300 $1.000 jmoket likusius 
žvelgta kuopos darbuotė. 'kolonijų darbininkams, kad 

Fo to Jonas Paulauskas, jau-j mes, AVatcrlmry'o, Conn. dar-
nimo tarpe veikėjas, atsisakė j bininkai, stojome j kovę už pa-
toliaus būti pirmininku. Prie- j gerinimą savo buvio, t. y. išėjo-

kaip tiktai iki gegužio L>tai. 

žastis tame, kad išvažiuoja Lie
tuvon. Todėl L. V. 8 kuopa lin
ki buvusiam pirmininkių lai
mingos kelionės. 

Nutarta įrengti išleistuvių 
vakarėlį su programa. 

Lietuvos Vyčių 8 kuopa kvie
čia Chicagos jaunimą atsilan
kyti tan vakarėliu, kurs bus ge
gužės 6 d., 7 vai. vakare, baž
nytinėj svetainėj. 

Korespondentas. 

CICERO, ILL. 

me j streiką. 
Kad neapsiviltumėt jus, tat 

mes patariame jums, kitų kolo
niją darbininkai, nevažiuoti 
Waterburin. Paskui, po strei
ko, pranešime viešai ]XT laik
raščius. 

Str. Sp. Kom.: 
M. P. Skučas. 
G. J. Kazlauskas, 
G. Kasiulis. 

3 flatų medinis 3 metu senumo 
namas šiltas ir šaltas 'vanduo va
lia Raudos $540 į metus kaina 
$3;700. 

I NENAUDINGAS PINIGŲ 
MF.TYMAS. 

Pranešimas. Yra žmogus vakaruose,' kuris 

Karvės pienas naturalis mai
tinimas veršiukui, bot ne del 
n r t i u m rM***«*?*r\ In^rlt ir in 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
gegužės 8 d.. 1920 m., Šv. An
tano parap. svetainėj, tuoj po 
gegužinių pamaldų. 

Visi L. D. S. nariai malonė
site susirinkti, nes turime iš 
Centro svarbių žinių, kurios 
kiekvienam reikia žinoti. 

Prie to L. D. S. Centras pri
siuntė nariams dovanėlių nau
dingą knygą "Naujos gadynės 
prieaušryje.M 

(iera proga tiems, kurie nori 
įsirašyti L. D. S. organizaci
jom nes ir naujiems nariams 
bus duodama dovana. 

Visi Cieeros lietuviai kvie
čiami ateiti ir įsirašyti L. 1). 
S., ši organizacija yra nau
dingiausia lietuviams darbiniu 
kaili-. 

Finansų rast. 

2 pagyvenimų 4 kambarių vana 
šiltas ir šaltas vanduo, garage už-
pakalėj Bandos $420 j metus kai
na $3.500. Mažas depositas pas
kui ant lengvų išmokesčių. 

Atsišaukite pas: 

Mr. P. Borneika 
840 W. 33 Str. Chicago, EI. 

Tel. Boulevard 2437 

IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIICIIIIIIIilIlHIIIItlIlIHtlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIINMNIir 
| NAUJA ĮDOMI KNYGA! 1 

i "Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj i 
1918-1919 

* 
Paraše 

Kun. J. F. Jonaitis 
Kapelionas 

Kaina 25 Centai 
Joje telpa daug gražių ir įvairių aprašymu apie viso

kius karės laiku atsitikimus, kokius patyrė pats auto
rius, dalyvaudamas toje karėje. 

Galima ją gaut 

| "DRAUGO" KNYGYNE 
| 1800 W. 46 Str. Chicago. Illinois. S 
iIuiltlllliHllilHHHi<illllillllHHIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIillllllMHIIIIIIIIIIIIIIIHI^ 

REIKALAUJA. 
REIK.\LrNGI. 

Truckeriai ir leibcriai vyrai dirbti 
vi<luj •svarehousej. Pastovus darbas ir 
gera mokestis. Atsišaukite Supt 
Kourth. 

(iiimbin-ky Bros. 
c-o 1 nioii & l.urtilH r Strs. 

PAIEŠKO 

T« T. t, , n , , -'nrinko krūvą piriigiĮ ]r ginasi. L. D. S. 49 kuopos svarbus I. , ***. -. . . . i kad gavo savo pradžią seKau-
čiai: 

Jis buvo šinkorius ir kožną 
vakarą, prie- užraksiant kar-
čkiną, kaij) jis pats pasakojo, 
paimdavo dienos inimtus pini
gus abiejose rankose ir mesda
vo į lubas. Kas prilipo prie lu
bų, prigulėjo karčiamos savi
ninkui, kiek puolė ant grindų 
jis įsidėjo i savo kišenių. 

Tūkstančiai dolierių žmonių 
IMUifii knyn.'i d u m s !««<«»«; i 

viršų per nosąžiningus gundy
tojus, rėmėjus jdiėjimo pinigti į 
aliejotinas ar spekuliatyviškas 
akcijai ..lie mėta savo pinigus į 
lubas ir kiek ten pasilieka, tai 
U\\o, kiek ne. tai eina į kišenių 
gundytojo ar pardavinėtojo. 

Nepaisant, kad viršnuiiėtas 
žmogus turi j>inigų, draugams 
jis neištikimas, ypatingai 
tiems, kurie turi dirbt su juo. 
.Jie visuomet prižiūri, ką jis 
veiki;). .Mes i,ejralhn? prižiūrėti 
viršininkus, tų įdėtų pinigų j 
nesaugia.- akcijas, tik turime 

^EKALAUJA^ 
Vyrai dirbti p*peros stocko kaiu-

barij. Geras darbo sąlygos. Atsišau
kite. 

Amcrnim i\mr Typc Oo. 
1151 Kos«K' Strcit. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del fabriko tlarbo. Pastovia 

darbas. 
Link Beit Co. 

39-th & Stewart. 

REIKALINGOS MERGAI
TES. 

l'air.-«ku!i savo broiio SianisioTO 
Mikniaus Kauoo Gub. Raseinių apsk. 
Adakavo parap. kaimas Sniegoniskiai 
apie 16 metni g>-vena Amerikoje, se
niau gyveno Chicagoje. 

Kas apie jį žinote arba jis pats 
tegul atsišaukia šiuo ndresu: 

Pranciškus Miknius, 
Box 240 Kcnoha. Wė>. 

16 metų ir suvirs. Prityri
mas noreiknimrrac. šviesn*. 
švarus fabriko,-, u^ 'a «iga is-
pradžių. (Jreitas pakėlimas. 

Rand McNalley & Co. 
536 S. Clark Str. 

REIKALINGI. 
Senyvi vyrai del fabriko 

darbo. 
Atsišaukite: 

700 West 22-nd Str. 

REIKALINGI ŠIANDIENA 

KENSINGTON, ILL. 

REIKALINGOS. 
Moteris, del lengvans sva

r i n i darbo. $16 savaitėj. Dar
bas pastovus. 

Atsišaukite. 

Pepsodent Co. 
6th Floor 1104 S. Wabash Ave. 

Vaikai — West — KatAlikal del 
generalio offiso ir ptsiuntjnistės ge
ra ateitis. Atsišaukite. 

Tlu- Dapnuo Statuary Ck). 
1M W'ot Adams Street. 

Vyrai ir Moteris prie viso
kio darbo pirmos klasos Ilote-
lij. Clubs Summer Resortai 
Restauranose i r institucijose, 
Taippat Mašinistai Engineriai 
Firemonai ir Vyrai mokintis 
visokių amatų. 

Balandžio 17 d.. 1020 m. 
"Draugas" atspausdino l>os<>-
landn Lirtnvnv tv>nn nHtviavi. 

105 W. Madison St. arti Clark 

REIKALINGI. 
Vyrai Indų-plovojai $20 sa

vaitėj. Nedolioms nereikia 
dirbti. 

17 North State Street 8th floor 
• • • • • . . > 

Ant pardavimo 2 pagyvenimu "»«-
dinis n.-una*_7 ir 8 kaml»ariu s»t 7 
pM«i augft^io bAsernentu, gazas ir 
elektra arti Ashland Ave. 

s..vminka« anl imu lubi;. 
J6t» So. Marshficld Ave, 

Paieškau darbo barzdaskutykloj, ar
ba gal kas parduoda barzdaskutykla, 
lietuvių apgyventoj vietoj o neturi 
lietuvio barzdaskučio. Meldžiu pra
nešt: sekančiu adresu: 

Ilarzria Skintis, 
311 Coilcsc \ \ c . SKML\ City, Iowa. 

*' : *: -•• ':•:•• -: ".' U ant ukOs 
(Karmos) Gero užmokestis. 

Mr. Joc 2olp. 
K. 1 Uox 70 taM-adc Wfac. 

AXT P.\RI>AVIMO. 
Du nauji namai Lietuvių apgyven

toj vietoj South Washtenaw ir 43-čios 
Gatves. Vieno augscio medinis namas 
su krautuve iš priešakio už $3500.40 
ir vienas dviejų pagyvenimų mūri
nis namas su krautuves už $15,000.00 
Šiandiena verti $30.000.00. Parsi-
duos po viena :.rba abudu kartu už 
$18,000. Atsišaukite pas savininką. 

Loats t'bel. 
2639 W. 43 'Street 

AXT PARDAVIMO. 
Išvažiuoju, užtat turiu parduoti sa"? 

vo moderniška 2 flatų murini narna 
po 5 if 6 kambarius 2 furnccii. Kai
na $8.000 atsišaukite ncrdeldienials 

7>«t2 So. Win<-hcstcr A»c. 

Parsiduoda didelis su visais jtaisl-
mais del dvejų šeimini., pagyvenimo 
namas su krauta c. Kama žema Ir 
mažas inošimas. l'riežastis pardavimo 
\'ra liga. Norėdami daugaus suiiBOte, 
meldžiu kreipies sekančių iintrašu. 

•> • f n i h n i - / . i - . 
7«S l.*n<x>tn A\v. Rockford, III. 

Te*cf. M»«I asm 
- . is_ 

ANT PARDAVIMO. 
Automol'ilios — "Reo" 1916 n*ode-

iis SavįnmkHs prijrull prie Asso^ia-
tfoa.iriiž Association kaina p«rdiwe. 
AtMSa ūkite: 

MM S, H«WK»re Str. 

Ant pardHvi'mo grocerne 
$12io. r.arwdno« »i *»<M) iŠ 
ties ligos. At,«iš;<iikit«v 

708 W. 30tli Sl*vct 
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I CHICAGOJE. 
*»f i r 

i 
? Iš CHIGA60S LIETUVIU 

KOLONIJŲ 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS DAUG "SWITCHMENŲ 

DAR STREIKUOJA. 

m 
Ketvirtadienis, gegužės 6 d., 

šv. Jono ap. aliejuje virinimas 

AŠTUONIOLIKMEČIAI, NE
PAMIRŠKITE! 

Gerb. Kun. Dek. Mironas Žymi dalis "tiąįchmėaą'* 
Pengtadienis, gegužės 7 d., .I;U1 s e r m ' dirba. Daugetie kas- fau Chicagoje. Mušu koloni-

Šv. Stanislovas, vysk. kank. j ̂ i(>n w ž t a prie darbu. Bet jos lietuviams duota proga 
daug jų dar ir streikuoja. 

DAUG DARBO SU SAMDI 
NINKAIS PAGYVENI

MŲ. 
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Su gegužės 1 d. Chieagoje 
daogelHH žmonių pasibaigė 
takas pagyvenimų samdų. Na
mu savininkai padidino sam
das ir nenorintiems daugiau 
mokėti pranešta išsikraustyti. 

Tečiaus daugelis nesutinka 
nei daugiau mokėti, nei išsi-

x kraustyti. Munieipalių teismų 
bailifo pai^elhininkai tad šian
die turi daug darbo. Namu 
savininkams reikalaujant jie 
turį induoti teismo Įsakymus 
žmonėms kraustytis. 

Ne visi klauso tų Įsakymų. 
Vieni teisėjai palaiką žmones, 
kiti vėl namu savininkus. 

Vyriausias municipalis tei
sėjas Olson paskelbė Įsteigsiąs 
ypatingi} "sasAc teismą,"kur 
bus perkratinėjamos pagyven-
nimų samdytojų ir samdininkų 
bvlo<=. 

Dabar streikas tęsiamas ne 
už užmokesti, bet u i tai. kad 
darbininkai butų priimti dar
ban kaipo seni. bet ne kaipo 
nauji darbininkai. Nes nau
jiems darbininkams yra ir 
m a ž e s n ė ir /tt iokest is . 

Tuo tarpu geležinkelių kom
panijų viršininkai nesutinka. 
Jie sako, kad darbininkai ga
li gryžti darban. Bet jie bus 
priimti kai{K> nauji. 

pirmiausia pasiklausyti Gerb. 
Lietuvos veikėjo kalbos apie 
svarbiausius ir gyviausius mū
sų tėvynės reikalus. Visi tat ši 
vakarą, t. y. ketverge į Dievo 
Apveūdos "svetainę. Pradžia 
8 vai. vak. 

Komitetas. 

V. Jodeli.s, J. Sakalau&kis, g. 
Juceviėia, J . Blankus, S. Ma
tas, J. Dorvejųjris. S. Dakana-
vičia, K. Urbonaviėia, J. Žvirb
lis. 

Smulkiu $2.00. 
Viso suaukota $59.50. 
Turiu priminti, kad šita dr-

ja nėra turtinga, bet gražiame 
sutikimo visi nariai darbuojasi 
Bažnyčiai ir tautai, ir nepa
miršta kitų prakilniu reikalų. 

Geros kloties fev. Jono Evan
gelisto dr-jai! 

S. Jucevičius, pirm. 

\mo Jos bus išdalintos ši 
si rinkime. 

J. M. Andrišiunas, rast. 

DAUG ŽMONIŲ EINA Į 
FARMAS. 

Daug Chieagos darbininku 
pameta dirktoves ir eina dirb
ti fanuose, kur šiandie darbi
ninkai labai reikalingi. 

Tas daroma del pabrangimo 
pragyvenimo''mieste. Nes niie-
ste kadir daug uždirbama, 
bet viekas išleidžiama pragy-
venimui. Kas kita yra fanuo
se. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

MOTERIŠKĖ NORĖJO PA 
MESTI KŪDIKĮ. 

Anų dienų naminių reikalų 
teismo raštinen, city liall, bu-, 
vo nuėjusi su dviejų metų kū
dikiu Mrs. Mareo Dzagovitelt. 

Jų yra pametės vyras. Teis
m e buvo pažadėjęs išgauti 
reikalingą jos pragyvenimai 
sumą pinigų. 

nykes ir reikalingi pinigai ne
buvo sukelektuoti. 

Kuomet moteriškė negavo 
pinigų, pametė ant aslos savo 
kūdiki ir leidosi per duris sa
kydama: Žinokitės. 

Buvo sulaikyta. Ir neprisi
ėmė kūdikio, kol vienas valdi
ninkas jai nepaskolino kelių 
dolierių. Tuomet boba aprimo 
ir nuėjo namo nešina kūdikiu. 

RUBLIŲ KLAUSIMAS 
TEISME. 

Vienon privatinėn bankon 
padėjo pinigų iš So. Chieagos 
darbininkas C'liristian Clianci. 
ivugpjuiNJ, 1919 m., jis ban-
kan nunešė $2,500 ir prašė 
bankinėn knygutėn užrašyti 
rusiškais rubliais. Jam, sotig 
to laiko pinigii kurso, irašy-

Pastaruoju metu dažniau pa-
tėmiji laikraščiuose apie šios 
kolonijos darbuotę, ypatingai 
apie pardavinėjimą Liet. Lais 
vės ])ask. bonų. Nemalonu pa
minėti, kad daug randasi pas 
mus žmonių, kurie pasako: 
**tai, ir be manės bus padary
ta ." Bet kaip dideliai klysta 
tie* katrie taip sako arba ma
no. 

Nors mūsų kolonija didelė ir 
nors daug yra dirbanėių, bet iš 
jos daug ir reikalaujama. 

Teko patomyti, kad Bridge-
portui yra paskirta quota iš
pirkti šimtas penkiasdešimts 
tūkstančių dol. Liet. Paskolos. 
Tai-gi, bridgeportieėiai, kas 
pribus mums į talką, jei kiek
vienas sakysim: " B n Q ir be 
manęs padaryta?" Ne, mes ne
turim taip sakyti. Priešingai, 
turim stoti petis i peti ir pildy
ti uždavm}. v. 

Liet. Lais. Pask. stotis susi
rinkimus laiko kožną utarninkų 
Šv. Jurgio parap, svetainėj. 

Praeitam susirinkime pada
rė nutarimą ir išrinko keletą 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

ta 16.600 rublių. 
Tuo metu šimtas, rublių bu- asmenų nueiti Į moterų bei m<>r 

vo parduodama po $15. Šian-!gaičių draugijas ir paprašyti 
yra vertės Į pacelbos tame sunkiame darbe. 

Visi mano ir sako. kad gerai 

NAUJAS 11 WARDOS AL-
DERMANAS. 

Praeitų antradieni U-toje 
wardoje aldermanu išrinkta< 
Dennis A. Horan, demokratas. 

Jis miesto taryboje užims 
vietų mirusio tos wardos al-
dermano Cullerton. 

die šimtas rubliu 
tik $5f)0. 

Cliartei norėjo atsimti rub
lius, bet pareikalavo, kad 
banką jam išmokėtų sulig 
šiandieninio kurso. 

Banką atsisakė. Visas rei
kalas nukreiptas teisman. 

Pasirodo ve kas: Chane: 

butų pereiti kiekvieną lietuvių 
namų ir pakalbinti pirkti Liet. 
Laisvės bonų. Tat-gi kviečia

mos yra draugijos prisidėti, 
nes reikalas neišvengtinas. 

Stotis yra pasirengusi su
rengti dideles prakalbas gegu-

Jurgio parap. sve-
bankon padėjo 16.600 rublių. ! t a i n į į k a d s u t e i k t į visuomenei 
(Ji kuomet rubliai dabar at- : > l a t ( s n i u ž i n i u > Taipgi, mano-
pigo, tai jam norisi gauti dau- n% ^ įame faike j a u b u s p r i 

giau pusantro šimto tukstan- ^ t a v i b o n a i į k m i e bU;? 

pilnai užsimokėję, tie galės 
juos gauti. 

A B . NEPABRANGS PLAUKŲ 
NUKIRPIMAS. 

GATVEKARIŲ DARBININ
KAI REDXALAUJA $1 

VALANDOJE. 

Barzdaskučių "bossų" su
sirinkime. Įvykusiam Great 
Northern viešbuty], nutarta 
nepadidinti kainų už plauku 
kirpimų ir barzdų skutimą. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Balandžio 24 d. Liet. Vyčių 
4 kuopa buvo įrengus gražų šei
miniu} vakarėlį pagerbimui A. 
Strazdo, kurs išvažiuoja Lietu
von. > 

Vakaro vedėjas A. Benaitis 
paaiškino vakaro tikslą ir pro
grama pradėta eilėmis, "Grį
šiu tėvynėn" kurias padėkle-
mavo p-lė A. AJburdaitė. Dek-
lemuojant tas jausmingas eiles 
kai kam net ašaros akyse pasi
rodė. 

Po to kalbėjo kun. Ig. Alba-
vičius, pabrėždamas visų p. 
Strazdo darbuotę ir gražų gy
venimų. 

Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
kurie iškeliaujančiam tiekė 
geriausių linkėjimų. 

Pažinti p. A. Strazdų teko 
balandžio 26 d., 1917 m., kada 
įsirašė L. Vyčių 4-ton kuopon. 
Jis buvo pavyzdžiu kiekviena
me darbe. Niekas nematė jo nu-
liudusio, nei užsirūstinusio. 

pos vakaro, prie kurio p. A. 
Strazdas savo darbu nebūtų 
prisidėjęs. Nebuvo aukų rinki
mo Bažnyčios ar tautos reika
lams, kad A. Strazdas nebūtų 
aukojęs ir dar kitus parvirsi-
jga. 

žodžiu sakant; buvo tvirčiau 
šias šulas L. Vyžių 4-tos kuo
jas. Gaila 4-tai kuopai netekus 
tokio žymaus nario. Iš kitos-gi 
pusės L. Vyčių 4-ta kuopa 
džiaugiasi, kad gali savo na r i 
išleisti i laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą. 

Laimingos kelionės tau, 
strazdeli, parskridęs Lietuvon 
suk sau tinkamą lizdelį. 

Jonas P. Baubkus. 

Šiuonu pranešame, kad A. 
M. C. ir B. W. of N. A.. Lie
tuvių skyrius 257, laikys la
bai svarbų susirinkimų ket
verge, geg. 6 d., 8:00 vai. vak. 
p. J . J . E/.erskio svet., 4600 So. 
•Paulina St. 

Visi nariai-rės malonėsite 
atsilankyt i susirinkimam 

Bridgeporttiečiai, mokėję 
mėnesines duokles po numeriu 
3249 So. Halsted gat., dabar 
privalote mokėti 4539. So. 
Marshfield Ave., nes Bridge-
porto branch ofisų uždarėme 
del simiažininiį; išlaidų. 

Valdyba. 

m 
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PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).| 

NUO ADMINISTRACIJOS. 
P-ui K. Šlepečiui. Prašome 

parašyti mums aiškiai savo 
adresą,, nes męs dabartinio ne
galime suprasti. 

"Draugas." 

Turėkite biskuti kantrybės kuo
met gaunate Busy Signalą per 
telefoną. Tas reiškia kad kas 
vartoju tę pačia linija. Tam nie
kas nekaltas. 

Palauk minuta ar dvi ir paskui pa
antrink šaukimą. 

• 

Nėra nei jokio kito budo perduoti 
savo šaukimą kuomet linija už
imta. 
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Po Talfloi neužmiršk, kiu) serlao-
«l*a T»isrf«« tavo skilvi"! yra EATO-
NIC. PraSalina vl«ua n t m u c u m u 
suvirikinimo, o taa raiškia, kad rel- ] 
kla pamėginu ««n&. Parduodama 
pat vlsna aptieitonna 

T 

IŠ NORTH SIDE. 

NUBAUSTA KOMPANIJA. 

Oatvekarių konduktorių ir 
motormanu atstovybė turėjo 
konferenciją su gatvekariu 
kompanijos viršininkais. 

Darbininkų vardu atstovy
bė pareikalavo $1 valandoje 
konduktoriams ir motorma-
nams. 

Šiandie jiems mokama (>5 ir 
tS centai valandoje. Tos už-
mokesties sutartis baigiasi su 
birželio 1 diena. 

Tai tik pradžia visos eilės 
konferencijų, tuo žvilgsniu. 

Municipaliam teisme teisė
jas Moran Armonro kompani
ją nubaudė $1,000 pabaudos 
už skleidimą tirštų durnų iš 
savo kaminu. 

A. PETRATIS S FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

R E A L E S T A T E - I N S J R A N C E 

EMOPEAN AMERICAN BUREAU 
S«m«»» Pintfus Parduodi L'ivokertas 

N O T A R I J L Š A S 
.124* U Ė4hUi Slf«e!, CJncafa I"4**'* 

T t L t r M O N C B o U l t V t K O 611 

Susirinkime dr-jos Šv. Jono 
Evangelisto, laikytam kovo 28 
d., š. m., 1920 nubuvo svarsto
ma, už kiek pirksim Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų. Nu
tarta pirkti už 100.00. 

Kad papildyti draugijos iž
dą, nutarta sudėti aukų. kiek 
kas gali. 

Aukojo sekantieji: 
L. Lekavičia $3.00. 
Po 2 dol.: J . Grisius, J. Ur-

l>onavi<v'ia. i 
V. Kan*elis $1.50. 
Po 1 dol.: J . Dimša, J. Fen-

kauskis, J. Zubris, A. Dum-
brauskis, J . Zeutis, A. Grisius, 
J. Rimas, A. Dargis, A. Šim
kus, J . Grisius, L. Norkus, S. 
Grisius. J. Vilimas, D. Švei
kauskas, A. Vaitkevicia, J . Sto
nis, S. Remeikis, A. Stulgins-
kas, P. Jerusevičia, J. Iiengvis, 
J . Mockevieia, J . Vanagas, A. 
Bladika, F. Bladika, Ig. Pap-
reėkis, J. Budreviėia, J. Micke-
viėia, V. Lukoševicia, P. Links-
monaviėia, S. Kašminskis. J . 

inie. Zdanavičia, N. Petraitis, J . Jo-
Prakalbos ]>rasidės 7:30 vai. į vaisa, J. kantaras, J . Ruikis, J . 

I vakare. Į Žibartas, J . Vanagas, D. Ai-

Ekspertai apskaitė, kad 
C'bieago Telepbone Co. nuosa
vybių vertė siekia $132,000,-
000. 

IŠ NORTH SIDE. 

Prakalbos. 

L. R. K. R. ir Tautos Fon
do 43 skyriaus prakalbos jvyks 
subatoj, gegužio 8 d., 1920 m. 

Kalbės gerb. kun. dž. Miro
ms, L. Valstybės Tarybos na
rys. Daug ką naujo išgirsime. 

Tai-gi skaitlingai susirinki-

Jaunutis.' Sss , J. Ncscrifia. K M~-

Nedėlioję, gegužės 9 d.. 1920 
m., A. L. R.-K. Moterų Sąjun 
gos 4-ta kuopa pirmą sviri 
North Sidėje vaidins "Dėdė 
atvažiavo." Veikalukas yra la
bai linksmas. Apart to, bus ir 
kitokių pamarginimų. 

Pasitikime, kad atsilankiu
sieji bus pilnai patenkinti. 

Šis vakaras Įvyks Šv. Myko
lo parapijos svetainėje. 

Sajungietė. 

-s 
PRANEŠMAS. 

Dr. M. T. SlKiKOL;iS 
LOTUVI8 

Gydytoj** Ir Chirurgą* 
P«raei* savo gyvenimo riata J 

BHKhton Virk. 
t»14 H . 43rd Br ru t , 

_ TeL XcKlnl47 «1 
OIU.: 1757 W. 4Tth 8t» 

(47 ir Wmi p t ) 
Valandos: 10 ryto Ud 1 po piety, f :M Iki 
(:M vakare NadiltomU t lkl U rytais. 

TeL Boateranl 1«» 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems sen&s namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvu išlygų. Be jokių iškaščiu. 
Pilnas informacijas galima gauti kas PinmkUenj noo 7:30 vaL 

vak. iki 9 vaL vak., šv. uJreio parapijinėje svetainėje, prie S2ro p'.ace 
ir Auburn avenue, arba „ _s Bendrovės valdyba. 

Lietuvos Vyčiu Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P. Baltutis. Rast., B. Sekleckis, Iidin., 
W R rnion ATcnue. 3281 So. HaL<tcd St. 3425 Auburn Avenac 

Dr. L E. MAKARAS l 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas j 
Pniflusilr; l t 9 M So. Mlchiaaa Ars. j 

T»lef«na» I'aUmaa 34S Ir Pallmas SXM{ 
ChicagoJ: 4515 So. Vlooė Stt. \ 

Tik Ectrsrts rakake ano S:3« U 
Taros TU. i 

PASPORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

Carter's Uttle Iiver PiOs 
Negali Bud Links
mas Kuomet Vi-
j XJL M V I 
uu i ia i t r e u u u a 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

Kraujas neturintis (.rlrii.s 
fta priežitstiiiii išbiUkaslti 
veidq. 

Vaistas Kuris 

* Reikalingas Visiem* 
Tikras turi pasirašymą-

CARTER'S IRON PILLS 
Jums pairelbcs. parnešinkite Ci 

DYKAI. 

Baltic Consullation Burean. Inc. 
35 So. Dearborn St Chirago. 

Rooui 206 

PRANEŠIMAI, 
Šv. Cecilijos giedorių drau

gija laikys monesini susirinki
mą pėtnycioj gos^nžės 7 d., tuo
jau po gegužinių pamaldų. 

Visus giesmininkus kviečia
me skaitlingai susirinkti. Turi
me pranešti svarbių dalyku, 
kuriuos reikės aptarti. 

Valdyba. 

L. D. S. 29 kp. laikys mėnesi
ni susirinkimą ketverge, gegu
žio 6 d.. 7:30 vai. vakare. Šv. 
Jurgio parap. svetainėje. 

Šitan susirinkiman kviečiu 
susieiti visus narius. Kadangi 
praeito mėnesinio susirinkimo 
nebuvo, tai šiame susirinkime 
daug svarbiu dalyku reikės 
aptarti. 

Visi nariai malonėkite ateiti, 
nes veltui gausite po knyga.ku 

» # • * » . . . i . . . 

KSiu^&j-TKvs yra at^ŲMoš-teižėTriiry. 

S. D.LACHAWICZ 
Lletovys Grabortu* patarnauju, laido-

tuvtse ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
•rSaukt!. o mano darbą busite užpanėd'oi 
2314 W. 23 PL CMcago, UI 

TeL danai HM. 

DR, S, NARELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS IR CBORCRGA8 
Ofisas 'r Gyvenimo riet* 
8252 So. Halsted Stt. 

Ant Viršaus l'nivorsal State Bruik 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Ncdoliomis nuo 10 iki 2. 
Telefons* Taros SM4 

Telephone: Yards 6492 

JOSEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

M SO. LA SALLK STRKETJ 
Gyraatmo TeL HomboMt »" 

Yakarals s»l i W. »-nd Strsst 

i T«l. rtnekvsll fS»» 
CHICACK), ILL. 

j g * P s > « l s « * m+ęĘ* — s»s»s»s»s»s»ss)s»— — • - y 

AKUŠERKA 
A. SHUSHO 

niiiHHiiiifiiiiftifiiiiiiitiii);iifitifiiiiiiuii: 

PEARL QUEEN 
K O N G E R T I N O S 

• • .;, - . i . ; t . i . W-l;j 
'••- -i * ' *< . f%-< 'r t' v >* 

• *» v K» V 

Dabar yra patvirtintos Ir Tarto-
]amos daugnmos Uetuvlų, kurie gra-
JUa koncertlas. tr ausytai r*komse-

• duojatna kaipo feriauaia koacertma 
pnunj>uš Suvienyioea raisnjoae a-
merfka Ves galime Jas parūpinti 

Turiu patyrimą iu«Sto arba žemo toao. 
rr.'V.erir. l.rro^?: r<:-
pestinp-a: prižiū
riu ligonę ir k'jd.-
ki laike iisros. 

52.->o So. HaMod St. Cliicapo. m. 

Raikalaukit* katalogo, kur} ISSIUB-
(ia<ne dykai. 

CEflDCl fi. v\Tkv uncin nn 
vuniui w m n n muuiu UUi 
am w. 47tk B«, cuoaso, m. 
iitriiiniiiinHttfiiftiiirfiiiiiiiiiartnniiiiii 

ŪIDŽIUUSU Į IETUWS« m m n RBICABOJE 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
MUSŲ krantuvė—viena iš didžiausią CHcagoje 
Parduodame nž žfr.in-i< *. ks:na. <"r kitur taip nebausi. 

Masir.člių laiškais .irute"- t: .* • ' s', tinrhs^-s yra nsujau-
s;o« mados. Cžlnikom visokias irik-tviž^-s. žiedns. filinbi-
nius ir deiinsn'iniijs; jjraniator'iS lî ruvĵ kais rekordais ir 
kmecrtinivĮ perinusiu. armonikTJ n;sišk"g ir prūsiškų išdir-
bys"-Ų. Balalai!e;. c;'a-.i ir smnik-: kokiu tik rrikia. T>i-
bnmo visokius Žerk;u? draus?*8tcms. taikome laikrodžius ir 
mr.7 kr.iiškus ins*i-urr,f::us susakančiai 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 So. ASHLAN3 AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefoną*: DJ807ER 7309 
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