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TALKININKAI NUSILEI 
DŽIA TURKAMS.

Sultand valdžia nori tarties su 
nadjonalistais.

KAMPANIJA PRIEŠ PRI- I PAKELIAMA KOVA PRIEŠ 
PAŽINIMĄ B0LŠEVI- KAREIVIŲ B0NUSUS.

' KŲ. | ------------
-----  1 Sakoma, jau ir taip žmonės 

turi apsunkinimų.

Sugabeno daugelį didžiulių 
^armotų.

Tarybos turi įvykti Krime.

Varšava, geg. 6 (Suvėlinta). 
—Per jmstnrąsias dvidešimts 
keturias valančias bolševikai 
žymiai sustiprėjo aplink Kije
vą, sulig ajitiirimą čia žinių. Ir 
žiauri kova už Ukrainos sosti
nę nepertraukiamu.

Ypač žiaurus mūšiai seka 
šiuu r-vakaruose nuo miesto, 
kur bolševikai pavartoja sun
kiąją artimąją, sustatytą už
pakalyj apkasų linijų.

Kitos bolševikų sunkiosiom 
anuotos sustatytos ant augStu 
mų. nuo kurių .įpreginmos toli
mus apylinkė*. Ku tomis aruio- 
tomis bolševikai atakuoja len
kų ir ukrainą mirus.

šaudymai didėja.

Yra Hupruntanin, jog sovietų 
armija savo sunkiąsias nemo
tas bus part rniikii“* iš rytinio 
upės Dniepro šono, dovinių 
ošimui ir plyšimai nuolat di
dėja.

Visam Kijevo fronte pasi
traukusieji bolševikai sunaiki
no geležinkelių ir vieškelių til
tus. lbduir tuos tiltus nnt grei
tųjų pataiso lenkai su Ukrai
nai*.

Lenkai atmušti.

Pasirodo, kad erčiau Kijevo 
lenkai sutinka vis' rinarke-nj 
bolševikų pasipriešinimą ir ne
žinia kuo pusi įmigs lenkų oten- 
syvn.

Išilgai upė. Irpen bolšev/kal 
nlmušę lenkų puolimą, nnot 
pranešimo iš Maskvos lxm<lo- 
nan.

IX 4lllA^*lWl*l IIFUftlUAIC 
is nuuiisiy MtKdiMJjt

lievoliurijonierių kariuome
nė- skaitlingi būriai sutrau
kiami į Junrezą, iŠ kur prasi
dės kampanija prieš Meksikos 
Mintinę*. Keli tūkstančiui ka
reivių jau iškeliavo į-Tormon.

Revoiiueijnnierių vadai at
metė Vilios parasiųlvmą gelbė 
ti jiems revoliucijoje.

Perėjo revoliurijon Ntievo 
Ijiredo Ca Hanzos gvardija

Revoliueijonirriai užpuolė 
Igunpazas, arti Nuevo lutredo, 
ir perkirto gulciinkelį ir tele
grafo vi eina

Pakilo revoliucija Vera 
w a •\uua VMlMijt^ rni-

džia iš Cordnba persikėlė į 
Vera Cruz.

Ties Otumba įvyko mušis 
rarrnnzistų su generolo Pablo 
Conzales kariuoivnc. Gen. 
bonza Ir, paskelbė karės etovį

• Londonas, geg. 8. — Iš Mas
kvos kibirkštinėj telegramoj 
sakoma, jog Artglija yra pri
rengusi pradėti tarybas su so
vietų Rusija.

Anglijos užrubežinių reikalų 
sekretorius Uurzon, pažymima 
telegramoje, nusiuntė Čiėeri- 
nni, sonetų Rusijos užrulieži- 
nių rviknlų komisarui, prane
šimą, kuriam jam nurodė .<u- 
«i nešti <u jw|er<->ht hgrrvnii 
VVrangol. Rusijos savanorių 
armijos liekanų komendatu.

Anglija pngeidnujn, kad tais 
susinsimais butų padaryta 
pradžin pertraukti kovą jr an- 

■ laikyti Imiševikus nuo briovi- 
. mosi Krirnon.

Anglija pasižada į tn* pra
dėtas tarybas pasiųsti savo o- 
ficienj, kaipo tarpininkaujan
čių atstovų,

Bolževikai sutinka.

Čičerinas, sakoma toliau* 
depešoje,. sek ret ori u i Cn rzo- 
nui atsakęs jog norietų val
džia sutinka su tuo Anglijo.“ 
juisiųlynui ir bile kuomet yni 
Išsirengusi pradėti tarybas mu 
Anglija arba su Jcokia kita tal
kininkų viešpątija.

Taigi sovietų valdžia sutin
ka susinešti su gen. Wrangv- 
liu. pertraukti savo veikimą 
prieš K rimų ir tarylmsnu pri
imti Anglijos oficierus.

Kaukazo klausimas.

Kas palyti Kaukazo frontą, 
pareiškiama telegramoje, bol
ševikų veikimas laikinai per
trauktas ir sovietų valdžia pa
kvietė taikos tarybosnn poru- 
bežinių resjitiblikų valdžia“.

ScVjvtų Rur»jn imrižadti į- 1 
patingą domų atkreipti į Ang- i 
lijo* vyrinusS'd)ės reikalus 
Kaukaze.

Konstantinopolis, geg. 8. — 
Sultono valdžia ima darbuo
ti es, kad kokiuo nors budu su- j 
“Įtaikinti su nacijonalistais; 
turkais, kurie jau įkūrė nnosa-i 
\ų \oUUių AimLuUjuj u nu
sprendė pakelti kovų prieš tal- 
kiįlinkus už okupuojamą Kon
stantinopolį.

Nutarta Į Augorą jmsinsli 
valdžios atstovus tarties su 
Miistnpha Kėniai jmša. vyriau 
šiuo j u naci jo i mirs tų vadu.

Tam tikslui norima parinkti 
ištikimiausius Konstantinopo
lio valdžiai vyrus. Nes bi'e ko
kie pasiųsti atstovai kartais 
galėtų dar ir nesugryžl: Jiuo 
nacijonalistų.

Čia plačiai kalbama, jog tal
kininkai jiadarys nusileidimų 
nacijonalištams turkams. Sa
koma, Turkijni sugrąžins Smir
ną ir Ciciliją.

Bet čia iiuomoiiiaiijama, kad 
nacijonalistni nesutiks su tais 
nusileidimais. Nncijonaiistai 
nori, kad l>e to talkininkai ap
leistų Konstantinopolį, nevar
žytų sultono valdžios. Nori, 
kad Turkijai butų paliktas Ad- 
rianujiuli.“ ir rytiniai vilajetai, 
katrie šiandie priskiriami prie 
Anjtėmjoe.

Nacijonalistai, Im* abejonės, 
jiaduos dnr kitokių reikalavi
mų, kuomet pasijus esą stiprus.

PRANCŪZAI LAIKOSI VIE 
NO TAIKOS PRINCIPŲ 

POSMO.
~y--------

Bet ne taip yra su kitais 
posmais.

Padaryti protestai partijų 
konvencijoms.

New York, geg. R. - Natio
nal Uivic IVd«*ration preziden
tas Alton B. Parker vakar pra
nešė. jog jis tos iirgnniz.’iei i<i> 
vaidu lllll ę- JlleZldvllt Ul

\Vilsonui prutestą prieš pripa
žinimą rasų bolševikų val
džios.

Be to, l’arker mušęs telegra
mas prainatimiiem.“ kandida
tam,-. j šalie* prezidentus, kinu 
s<lama.“ jų definitivės nuomo
nės Imlševikų valdžios pripa
žinimo klausinio.

Po proteftd ir jm telegramo
mis pasirnši'1 daugelis žymiau
siųjų šalies vyrą ir moterų.

Sakoma, kad National Civic 
Federation su protestais tam 
klausime ineis ir nacijonnlią 
partiją konveiudjosna. Ir tenai 
jiakris balsą prieš pramatomus 
kundidatuo, katrie bus prie-1 
lankąs pripažink bolševiką 
valdžią.

Paminėta organizacija iš
vysto kampaniją, nes patyrusi, 
jog M'asliinglono vyriausybė- 
pasiekusi ribą, tie“ kuriąją ne
bosią kitokio 1‘išėjimo, kaip tik 
pripužinti bolševikų valdžią.

Washington. geg. 7.—Kon
grese vis dažninu ir smarkiau 
atsiliepiama prieš sumanymą 
duoti bouusus visiems Imvu- 

fintu ♦nmvto? kn 
rvivmins.

Atstovai priešginiautojai Mi
ko. jog tns siimanyiiui“ tiesiog 
negeistinas visos plačios visuo
menės. Nes visuomenė jau ii 
Inip daug šiandie apkrauta vi
sokiomis mokosi imis, katras 
reiktų knip nors sumažinti.

Kongreso, svarbiausias tik
slas rūpint ies ekonomine šalies 
padėtimi, liet nesunkinti Žmo
nių naujomis mokestimis. Nes 
kiekvienam turi Imt žinoma, 
kad šiandie ir lie to pragyveni
mo pabrangimas pakilęs ligi 
augšeinusiojo laipsnio.

Prieš tokią kovą tonusų ša
lininkams nebus lengva atsilai
kyti. Ir todėl su tuo gražiu su
manymu nežinia kas galės iš
eiti.

STREIKAS ANT PRANCU 
ZIJOS GELEŽINKELIŲ.

SOCIJALISTAI PAKĖLĖ 
PASIAUBĄ

žuvo aštuoni vaikai.

Triest, geg. 8. — Gegužės 6 
d. vakare mieste Fiume pakilo 
riaušės tnrjie pačių lakūno d*- 
AnntintTn kareivių. 12 kareivių 
nužudyta ir apie 50 sužeista.
• T i-r-- -a - - - .i
Pucblo. Jią pakelia kovą prieš 
Carranzą.

Yra nepatvirtintų žinių, kad 
Carranza apleido Meksiką ir 
pabėgo į Vora Crui.

Perkirsta* geležinkelis tarpe 
Mexiro City ir Gundealajaru.

Geležinkelį iš Tonais į .Gun- 
iemniu jNirmr n'voiiucijonie- 
riai.

Luis Cabreni, Meksiko^ iždo 
ministeri*. aitrus Knv. Valsti
jų priešininkas, anot praneši 
mų. bėgąs iš Me*ico City j 
Eagit* Pas*.

Paryžius, geg. R.—Prancūzų 
finansų minislori* Franco i* 
Marsai, kallsklamas anglą ir o- 
merikono žurnalistų susirinki
me, pareiškė, jog Prancūzijos 
Įplaukų užteks visiems viduji- 
nierns reikalams tip< lipinti, iš
ėmus sunaikintus knrės metu 
plohu.

Tų plotų padėti*, sakė jis. 
priguli nuo Vokietijos. Tiem* 
plotams skolinga Vokietija.. Ta 
skola yra aiškiai pažymėta aš
tuntam prezidento M’ilsono 
principų posme.

&ulig taikos sutartie*, sakė 
uiuiiaieria, yra jNireiga visų 
talkininkų, knd Vokietija atmo
kėtų tą skolą praticiiznms.

MATYT, GRIUS ITALIJOS 
KABINETAS.

Milanas, Italija, geg. S. — 
San Severo, nedidis katedrnli- 
nis miestelis, arti žinomo mie
sto Toggin. šiandie npsisiuu- 
tęs gvdulybė“ rūbais.

Kuomet tnckyklo.-* salėj** iš
kilmingai buvo' dalinamos mo
kyklos vaikams dovanos, gau
ja socijalistą įpuolė vidun su 
tikslu nuplėšti išskleistą šalies 
vėliava.

Kalėjo (įskilo ipasiauba.
Pasekmėje atrasta aštiianii* 

sumintą vaiką lavonai.

Perdaug Jis pataikauja soci/a 
liftams.

Rymas, geg. 8. — Katalikų 
partija* atstovai parlamentu 
pakilo prieš dabartinį premje
rą Kilti, kurs pasta rakiai s 
Inikais ėmė perdnug pataikau
ti socijalistams.
Siaurinėj Italijoj ir kitur dnr 

ir šiandie išdaro prajovus so- 
cijnlistni. Bet Nitti į jų <lnr- 
bus žiuri per pirštus.

Katalikų partijos vadas jwir- 
lamente užtikrina, kad kuomet 
btiB pakeltai; pasitikėjimo ka
binetu klansimAs, ir socijalis
tai atstovai, kurių yni 156, bal 
•uos prieš Nitti. Tai’ jie darys
dol principo.

f

SUS-

SU-

Vyriausybė galvoja apie naci 
jonalizavitną geležinkelių.'

Paryžius, geg. 8. — Plečiasi 
stroilyi.. ant visų geležinkelių. 
Sustoję visokie darbai uostuo
se Marcei lies ir Havre, 
treikavus darbininkams.

Vyr’ausyhės isnkvinu
areštuotas socijalistų federr.ci- 
jos Švine departamente lyde
ris Em«*st Iziriot. Jis kaltina- 
mus siioknlbinvinie prieš vi
dujinę šalies apdraudą, turin
čią sąryšių su streiku nnt gi- 
hz.inkelią.

Vyriausybė jau ima galvoti 
apie nacijonaliznvi-e:; geležiu-
kelių. Tam tikslui rengitcin, ,, ..
konli rcncija. rrisiri • daug j»___
sidnrlmoti žymių reformų 
U.i ilsimai“.

Bolševikai Tariasi su Danija
| Krassin kreipėsi Maskvon.

Bolševiką atstovui Kras-i- 
nui tn* Imvo didelė nauji* ■ 
toksai daną reikalavimas.

.! jis buvo manę.', knd jo valdu 
' į Rusijoje yni leista elglies kaip 

patinkama.
1 Tini jis telegrafavo Maskvon 

kluuzdtim:is instrukcijų. Te
einu* tieMoginio atsakymo dnr 
negavo. Nes kas tokio urpa- 
prnsto Įvykę vyriausioj tele
grafu “totyj Petrograde.

Savo keliu nuo vienos fir
mos jį Ihirbinn. M nueini rijoje, 
gauta dojieŠM. kurioje sakoma, 
jog Imlševiką valdžia ėiuusi 
jau elgties sulig Krassino nu
rodymų.

Būtent, 
paskelbusi 
dratizdaiiin 
sovietams užgrobti kokias iio*a 

, nuosavylM*.“, priklausančia!* 
I svetimoms viešjmtijom-, fir- 
Į niui.'is arba svetimų šalių ž ilo- 
I tiems be centrnlinio sovieto 
' leidimo. I žgrobtos visokios 
j nuosavybė* turi bu< apkainuo- 

li s ir sąrašai pristatyti val
džiai. r

Kiek gali būt tiesos.

Jei Darbinu firmos ikųieŠa 
. jmsirodytų tririr.cr,. tai rcik- 
štų. kad bolševikų valdžia jritF * 
kitaip prnd<*dn skaitytie* mi 
svetimų šalių auoeavybėniM. 
Ir dar reikštų, kad Rusijon 
įvedamo* naujos valdymo mj- 
Jvgos.

Danijos koijiitHas ločiau* 
neį>ileidžia į visokiai smulk- 
iiienan su Kras-itiu ir jo dran
ga'“ prekybos klausime. Pir
miau nori gauti oficijalj žodį 

' mm jiačio... liolpcvikų vnkižios 
iš Maskvos. Ir tik paskui bns 
tarties pločiau apie prekybos 
sąlygas.

Talkininkai nesutinka su jų 
prekyba.

Copcnhagen, geg. S.—Nepa
vyko ru-ų bolševikų atsto
vams tarybos su talkininkai*. 
Bolševiku atstovai turėjo noro 
pr-’ yb. - !iJ:-!:iu1;<.Hautfl.un 
donan. Bet jiems atsakyta ta 
kelionėj

Po tų visų nepasisekimų 
Imlševikų valdžios atstovas 
Kni-sin tuojau.“ pasiute tavy’- 
bns Danijos vyriaiisyliei. Ir su 
šita dabar pnulėtn tarties, ko- 
kioini“ sąlygomis atnaujinti 
prekybą tiirpe Rusijos ir Da- 
nijos.
, Lenkų ir Ukrainą ofrnsyva 
prieš bolševiku“ I* k rainoji*, 
sakoma, nejmkenks viliamoms 
taryboms.

Čia priešlmlševikiniai rusai 
tvirtina, knd ta lenkų ofensy- 
va Ukrainoje gali pmlaryti di
delę nelaimę Lenkijai. Nežiū
rint to. knd lenkai veikia prieš 
bolševikus, rusą tautos prieši
ninkus tas in veikiom^ iuiki-1- • • 4
lahni stiprų nacijonalį judėji
mą visoj Rusijoj. Ir pasekmėje 
lenkai kaip su šluota bus nuš
luoti kadir iš pačią* Lenkijos.

D&naį atsargus tarybose.
Danų kumitetas, turjs tory 

Ims -u K-isaimo
bolševikų atstovo Krassino. 
idant ji- duotų raštu gvaranti 
ją. kad bolševikinėj Rusijoj vi
sokia svetimų viešjMitiju nr tų 
viešjartijų piliečių nuosavyliė 
turi Imt ne|iuli<*čiama. Ir jei 
bolševikų valdžia lokiu“ nuo- 
“nvylws yru užgrobusi, privalo j 
tuojaus sugrąžinti arba tinka-1 
mai atlyginti.

Kuomet tokia gvarantijn 
bus užregist rimta, tuomet Da
nijai riebus vargo ir Imimės

!

TH1NGS THAT. NEVER KARPE*'
gy gene byrkes

4
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NEKUOMET TAIP NĖRA.
— Taip ai esu fialas. Bet nekuomet nesu nieko'g’lrdė-ęs apie

makaronus.

4
v._v

Iiolšuvikų valdžia 
proklamaciją. už- 
pro vi nei jonai iems

Japonai Apvaldo Rytų Siberiją
JAPONAI TUR BŪT PULSIS

PRIEIS IRKUCKĄ.

Kelios japonų divizijos arti 
Barbino.

Pekinas. K.ui ja, geg. >. - 
Depešoje iš Ihirbimi sakoma, 
jog japonų kariuomenė* ko- 
liutiuios brinujasi j vnkarus 
mm Čitos, kur užatakuos ImiISo- 
vikus.

Tą savo veikimą jnponai pa- 
■ teisinu tuo. jog jie nori piigel- 
ln*ti rusą generolui Scinioiiovui 
atgauti savo jiuzicija* Čitoje ir 
apylinkėse. •

|)ejH‘šoj<‘ sakomu, kad ja|a»- 
nui -avo seikimą tik priden- 
gia Smnioimvu. Jie turi svar- j 
liesai uosius tikslus.

Nes Semionov. kurs siurulie 
skaitosi kazokų atamanas, turi 
neskaitlingų būrį kazokų. Ir tie 
kazokai jau negali atstovauti 
plačiosios rusų visuomenės.

Arti Hiubiuo.

Trys jnjMuių kariuomenės di
vizija*! jau atsidūrusias arti 
Hnrbino ir iš ten jos jmt rauk? 
tolinus į vakarus.

Tas reiškia, kad, turbut, ja
ponai yra sumanę paimti nuo

t

iliolševiką I įkinką. |»r,.d"^ kon
troliuoti kasyklas ir iš ten pr.i- 
plėsti savo intaką |mi visą Si

I rį ją.
I'rieš jn|MJiią veikimą ueaUi 

liepia lalkininkni. šitie miotinp 
niauja, knd ja|M>nai Nils«rij<>jb 

:apsidrmidžin prieš l»ulŠ4*viki*- 
mo pavojų.

Bet i ikreli) iH-jv jfl|H>nni mė
gina pasisavinti Sihcrijoi* jilu- 
tus. Gi jei ne pasisaviiei, tnį 
nors prigjdyti ten plnėini savu 
reikalus, kurių Įiaskui niekas 
negalės sugriauti.

VOKIETIJA NETURINTI 
PINIGŲ.

Paryžius, geg. R. čin VK 
kietijus atstovas Mayer pra
nešė jiremjenii Millernnd, jog 
Vokietija jmgeidaujanti, kad 
talkininkai nustatytų jai pas
tovią atlyginimo sumą. Bet 
Vokietija mokėti negreit giv- 
!• V .U— 1.1.1. l..«.Ifš*. au a ---
surinkta mokesčių.

GEGUŽĖS 8. 1920,
■ ■ -■■■

Cliicago — šiandie ir rytoj 
gražus oras; rytoj šilčiau. į

. 11X_. .



2 DRAUGAS Seštodienib, gegužės 9 (920 m.

uvrrviv K.1TA1.IKV niF.Nii.Ksns 

“DRAUGAS”
fcta* k*adlm* l*>4qmi* DcdėJdicnla*.

PKEKtUEBATOS KAINA: 
micAGCM m rtsrearro*:

Motute* ..................................
I***M?I Metu .,*••• . . . •*_..* * *-1.0 

8VV. VAUiT.
Metam.* •«• • •... • • .... J.,.Oo
Pusvl Molų ............................. 3.00

Prenumerata raukia! Ilk ai n o. I Al
ka* akaitceu nuo ulaimJkytno dieno* 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adrea* rtaada reikia prlalųatl tr 
aena« adrceoa. Pinigai aertauala aly- 
•u Mporkant kraaoje ar «xpre»e “Mo. 
nuy Order” arba Įdedant plnlru* ] 
metetruot# lalMc*.

“Draugas” Publishing Co. 
1809 W. 46th SL Chicago, UI.

Telefonas McKlnlry *114

Žemės Dalinimas 
Lietuvoje.

."rimčių 
>i ji

desetinų nkė, 
gerai vedama, 

gali iškristi nors vienų vaikų i 
mokslus, šimto desetinų gali iš
leisti du. tris vaiku&Todd ini- 
sakytume, kad nemažinti nei 
nes linkint i ūkių tarp 50 ir 100 
desetinų, arba 75 iki 150 mar
gų. Jos reikalingos šalie* kul
tūrai.

Tiktai ūkė 150 margų arba 
100 desetinų negali įsitaisyti 
m«i gurinės kuliamus mašinos, 
nei kerosininio traktoriaus lau
kams arti, nei užveisti grynų 
veislinių gyvulių platinimo sto
tį, nei daryti bandymus su sėk- 

' lomi* taip, kad galėtų pakilti 
šalyje javų derlingumas, nei 
laikyti laboratorijas tyrinėjan
čias chemiškas dirvų ypatybes. 
Be tų visų dalykų žemdirlnja 
netarpsta turi vienoje šalyje, 
netarps nei Lietuvoje.

Minėtus Čionai dalykus gali

Trys partijos lmvo įrašiusios 
progrumon dvarų žemės |iuda- 
linimų iM-žemimus ir mažaže- 
miauiii Lietuvoj*’. Tos jmrtijos 
buvo: kr. demokratai, socijul- 
liaudininkai ir socijukle- 
mokratai. Jos visos draug** 
rinkimiioM’ į Steiginuiųjį Sid
niu laimėjo UH utstovų iš 112. 
Tik 11 atstovų nebuvo žadėję 
dalinti ž*-mę. Todėl nėra abe
jonės, kad žemės didinimus 
.nųs tėvynėje turi įvykti.

Mokslus išėjusieji agrono
mai gana smarkiai kritikuoju 
tų sumanymų. Jie .rako, kad «* dvarininkus ir tų kas juos 
tas ]Midalinimn.s užmuš iJctli
ros žemdirbystę ir pasrunky.* 
darbininkų gyvenimų mie»- 
tuose.
. Išrėžius visų Lietuvos Zenu; 

^5 tiek daliu kiek vra šeimv-
Jių galinčių ir norinčių terš
ti savo žemės, išeina vienai 
šeimynai 11 desetinų. arba 16 
ir pus*- margų. Tokio didumo 
ūkės ištenka vienai šeimynui 
išimiityti, bet javų jos užau
gina ne kų viršaus kaip reiki;* 
patiems išmisti. Su tuo nuižii 
perviršiu javų pirklybn negu
li sustiprėti. Mažai ūkei sun
ku užauginti duodančių dalelį 
jwlnų gyvuolių. nes maža ūkė 
negali šehj gyvu<»lio. ypač ar
klio, liepimam Imlumą jo dni- 
Imn. Visos labai pagerinan
čios ūkės išniištmių masino- y- ( 
ra brangios. Mažus žemės savi
ninkas negali jų įsitaisyti.

Prie tų grynai žemdirbiškų 
dalykų galėtum** pridėti dnr 
viena kultūrinį daigių. De
šimties desetinų ūkininką, ne
gali išleisti vaikų į mokslų, 
nes vaikai jam pačiam reikalin
gi prie dariai. Dešimtis de
setinų negali duoti liek pelno, 
kiek reikia lėšų vaikui eiuan- 
vlaiu mokslus. Luriuvos inteli
gentija visa yra arba svetine 
tauriais virius arlia iš ūkinin
kų kilus. Jei susiibirys tokis ze- 
tnė« padaliuiiiiHH, kml ūkinin
kai neliogalės leisti vaikų j 
mokslus, tai Lietuva neteks in 
tcligeiitijus ir žlugs.

Kili kam gali rodytis, buk 
mes vedame prie to, ka i /.einėn 
dalinimo nebūtų, liet mes liktai 
neslepiame nuo savęs blogumų, 
kuriuos reikia kaip nors putai- 
sytLMųs išvadžiojimai tik tiek 
pasako. lu»d negalima visų Lie
tuvos žemę naujai jarrėžy ti ir 
uuujui padalinti, knd kiekvie
nam išeitų po 10 nr 11 įlescti- 
nų. Lietuvoje turį pasilikti 

ihairiui. takių ulių, 
kad jų savininkai gulėtų ir ]ui- 
tya gražiai gyventi ir vaikus 
leisti į mokslų. Tik kluusimas iš 
kur-jų gauti?

Atsakymas: tepasilieka tos, 
kurio* dalmr yra. Penlnv de- <

Lietuvos Laisvės Paskola.
Paskolos Mėnuo.

IJ et u vos Laisvės paskolos 
Imiiiui jau atsisiųsdinti. (iru- Į 
žus yra bonai ant 50 dolierių, 
gražesni po vienų šimtų, o dar 
gražesni po 500 dolierių.

Ikišiol visos didesnės pas- ' 
kolos stotys jau apvaži nė tos. Į 
Pakvietimai prie talkos Lietu- J 
vos atstatymui jau visur išda
ryti, o Lietuvoje susirinkęs 
Steigiamasis Seimas šiuose j 
laikuos*’ jau mokės nustatyti j 
ten miolutinų ir galutinų tvnr- ; 
kų.

Taigi dabar visas darbas! pirks. Smagu bus matyti £i« ai 
turėtų būti atliekamas jnu pa-. bumus ir paskui, kaipo gyvas 
čiu stočių, kad išpardnvns šių pavyzdis žmonių, kario prisi- 
bonų tiek, kiek maždaug kiek-.' 
vienai storiai priklauso. Šiuo' 
tikslu palurliunv, kud risuM 

įsitaisyti dvaras. Daugelis dva-Į kolonijose kas Šventadienį lti. 
rų Lietuvoje turėjo garinių ku- 23 ir 30 grguž.<’*> 1 ' Z,
linmųjų mašinų, bet dirvos ban
dymo lalioratorija uebuvu gir
dėti musų ilvaruuso. Tų *lvarų 
buvo daug. ls-t žemdirbystės 
mokslas iš jų neplito žmonėse 
viena delta, kad dvarų bedėjai 
nejautė priedermės platinti 
švii»ą šalyje. Antra, mų*. dva
rai nemokėdavo susišnekėti su 
musų žmonėmis. Tų dvarų bu
vo perdaug. Bamlžiavos patini- 
kiiiimas lmvo pusėtinoj apar- 
dęs jų ekonominį jadiiingiimų, 
o jų savininkai per 50 ru vir
šum metų nemokėjo prašalinti 
to ekonominio pnirinm. Tiesu.
Rusijos politika jieiua trukdė 
ckunominiškai išgyti.

Sutinant ir ta kas nuteisi-

ir kad iki liepos 1 dienos jau 
galutinai hutų suvesto* visos 
rukundos.

Taigi sus k runki t e Lietuvos 
piliečiai ir pilietės ir neapleis
kite nė vienon progas, kad tik 
galima imi kalbint i ir jtikinti, 
kad daugiau hunų butų išpirk
ta. Darykite visų stočių pirkė
jų .-ųrašiis, o pat?- komitetai 
ir įvairus darbuotojai tegul 
nusitr; ukiafotogmt ijas.lš visų 
jų paskui bus galima Lietuvos 
atminčiai siidarvti ulbama*. ir 
patalpinti kiekvienos stoties 

| bonų pirkėjui, kurie daugiau iš 
piFKS. C'IIIUgU *»US IIHH1II MH iii

! i............._______ u..: i.________

•* 
_ b ’-s ir birželio 6, 

13 ir 20 Imtinai Imtų sureng
tos prakallms l»onų pnnlnvi- 
riejimui, kad iki birželio 20 
dienai jau jmaiškėtų, kiek vi
sose kolonijose yra išparduot n

dėję yra prie savo tėvynės 
laisvės išlaikymo. Kuri stotis 
inpn k.', nu ii guiu ma i dauginu, 
ta stotis bus ir albume pir
miau paminėta.

Taigi čion turime
dyti.

Lietuvos Misija.
• 257 W. 71st 8t.,

New York, City.

pnstro-

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas.

apkaltina, atidedant į Šalį no. 
rų juos smerkti vis-gi turime 
pripužinti. kad Licrnvos dvn- 

I rai nepatardavo Lietuvai taip, 
kaip patnrnauja dvarai kitoms 
kultūrinėms Europos šalima. 
Galima girti arba peikti tris 
partijas, kurios į savo progra
mų įrašė dvarų padalinimų Lie
tuvoje, lH*t reikia pripažinti, 
kad tų jmdarė praplitęs žmonė 

jausmus, jog dvarui Liet, 
neišpildė to, kų turėjo išpildyti. 
NestelM’tina. kml dabar jiems ir 
rengiamas panaikinimo*, šian
die dalykai taip stovi, knd to 
panaikinimo negalima sustab- 
dinti.

Reikia tiktai, kad naikiii<lami 
dvarus neužmirštume reikalų 
smlnryti užtektinai daug vietų 
visiems lengvai prieinamų ir 
keliančių nugštyn Lietuvos 
ž«’didirl»ijų.

Didžioji Lietuva imdalintn j 
30 apskričių. Juose kiekviena
me turėtų Imti žemės plotas 
maždaug !•♦<*> desetinų arba 
l.'HMl margų, kuris galėtų įsitai
syti 
ir jns 
mokestį 
kinus, kuomet apsidirba pas sa 
Ve. Teki plutai \ isitl |Mllit-šėiu į 
dvarus, bet nuo jų turėtu skir
tis dviem ypatylariu: a| jie tu
rėtų Imti \*alstylx’s nmumvyl>ė, 
o ne privačių asimoių ir b) ap
skričiu judnuomenė turėtų tiri 
se mokintis juose pagerinto* 
žemdirbyKtės. (

l’ehnndnnt gal pusirolytų, 
kad kiekviename apskrityje 
reikėtų turėti dvi nr tris tokias 
žemdirbystės mokyklas. Kitaip 
rakant, visoj*- Lietuvoje turėtų 
liktis apie 120 valdžiai priklau
sančių dvurų su vigais naujai- 
•iais jr branginiaiaia žemės 
dirbimu įrankiais su praktiška 
žmnės dirbimo mokykla.

Prosų Lietuva yra ]mdalitita 
j Ki ,ul<b iiptuii ičjiis. 4*vi juvoc 
Steigiamasis Lietuvos Seimas 
negali įvesti žemės reformos, 
neg Prūsų Lietuva daluir visai 
nėra to Seimo valdžioje. Kudn 
Mažoji Lietuva prisidės prio 
didžiosiu*, tada Prusai pasitai-

i

brangiųjų 
>kolinti 
apskričio

niušiuų 
ui iiž- 

ukinin-

Delei Lietuvos nepriklausomy- 
bės pripažinimo išgavimo.' 

I ____
Amerikos lietuvių laikraš

čiuose yra jau til|>ę*s Lietuvos 
Misijos memorandumas, kursai 
sausiu 17 dienų buvo įteiktas 
Valstyliės Sekretoriui Lansin- 
gui.

Be šio memorandumo įvai
riems Amerikos valdžios de
partamentams buvo suteikta 
įvairių infurmacijinių žinių 
apie Lietuvų, būtent apie jos 
ĮMišto įstaigas, geležinkelius, 
banku*.

Norėdnmn prirodyti, jog su- 
sikurusi Lietuvos Vnlsty|>ė ne 
tik mokėjo išvyti priešus iš sa
vo žemės, lwt ir įtaisyti tam 
tikrų vidaus tvarkų, Lietuvos 
Atstovybė yra pristačiusi Vai- 
stylioK Dejmrtamentui laikino- 1 
sius Lietuvos Konstitucijos! 
įstatymus, paskui įstatymus 
apie Lietuvos savivaldybių 
įstaigas. Steigiamojo S*rimo 
rinkimų įstatymus ir žinias 
apie įpaikinusios Vyriausybės 
ir visų jos psamųjų svetur at
stovybių sustato, kaip ir apie 
atstovus kitų Valstybių Lietu
voje.

Visos tos žinios liko suteik
tos Suvienylų Valstijų Valsty- 
Ik's Departamentui prie atskiro 
ineįuorandtimo, kursai buvo 
įteiktas kovo 24 dienų. Tame 
rašte buvo ginama mu*ų tci«ė 
prie nepriklausomybės paskol
inau*. Jis laivo tokio turinio:

Valstybės departamentui 
narei šlcima*

•
Didysis karas yra suteikęs | 

žmonijai ratijas |*olitino> idė
jas, kurių vyriausiuoju išreiš-! 
kėju Imva Prezidentas Wilao- 
nas. Svarbiausia iš šių idėjų tai 
yra tautų apsisprendimo teisė. 
Viemune savo |>anriškime Se
natui l*p’7.i»ientns Wilw»nns 
yra pasakęs:

•• Apsisprendimo teisė 
šiandie nėra jau vien t ik ]m- 
prnsta fraze, bet pamatinis 
veikimo prinrijut-*, kuriuoiui 
tur vaduotis kiekvienas poli
tikus veikėjas, jeigu jis tik 
nencu* nustoti savo į tako?-... 
Kiekviena šalis, į šį karų 
d mukta, tui vul tipini luina, 
atsiveizdint į .gyventojų'nau
dų ir reikalus, bet ne į tat, 
kokias pretenzijasgeV, .ui’ti 
ant los šalies kaimynės vai- 
styliės."’

Prie kitos PJ&v'l* Pręziden- 
\Vilwiiias 'Arą pareiškęs

kva savo autonomijų ir žemę 
tvarkys kaip patys iinrė*.

Jų šalyje žemdirbystė buvo 
nesulyginamai geresnė negu 
Didžioje Lietuvoje. J n* nesi- 
duos mūsiškėms reformom* ir 
neturime pykti ant jų už tatai. 
Prūsų lietuviai jtaiys nuspręs 
kaip jtv |iauaivn nu suvirti v 11 
rais. Didžiosios-gi Uetuvos 
dvarai jau. gali sakyti, panai
kinti yru. nors dar to |*anaiki- 
ninio teisė t cik1 ra neišduota, 
nors savininkai tebegyvena sa
vo vielose.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
me ir DedgMf Mokykla.

Ta tikrosios Lietuvos teritori
ja per amžių* nesumažėjo ir 
užsiliko iki paskutinio Lietu
vos padalinimu 1795 metais.

Lietuviai šiandie nežeikalau- 
ja tų *»:imų, kuriu* istorijos bė
gyje jiė buvo užėmę, užkariau
dami kita* tautas. Kokia iž tų 
žemių yra nugyventa kitų tau
tų, tegul ji ir buru valdoma žiu 
tautų, būtent ar tai Bdtgudijos 
ar Ix»nkijos ar Ukrainoj*, Mes 
turime pretenzijų tiktai prie 
tos žemės, kuri neužginčijamai 
yra lietuvių tautos nuo nenovėa 
apgyventa ir daugiau nieko 
nereikalaujamo. Per visa laika, 
kuomet viešpatavo Rusijos val
džia, tai yra npie 120 metife 
Lietuva kentėjo nuo tos val
džios; ji persekiojo musų kai
lių. musų tikylių. musų kultūrų, 
kuri delei tos priežasties negu
lėjo pakilti. Ta Rusijos valdžia 
buvu.bvišt rnuuu Lietui uotvai
dų iš savo žemlapių. bet .jį ne
galėjo ištrinti tautos sielos, ku
ri per visų laikų savo belaisvė* 
nenustojo ginus savo politinę 
nepriklausomybę. Pagaliau lai
ke Šio karo patįs nišai yra at
sisakę nuo savo suverenių 
teisių ant Lietuvos ir si pradė
jo gyvuoti, kaipo nepriklauso
ma valstybė. J trumpų laikų 
Lietuva pajiegė sudaryti savo 
1J et u vos Valstybės Tarybų, 
kaipo reiškėjų Lietuvos valios, 
nuspėjo organizuoti visų pildo
mųjų valdžios aparatų, suside
danti iš Prezidento ir M miste
rių Kabineto, sustatė ir prave
dė savo Konstitucijų, išleido 
visų eilę įstatymų delei Lietu
vos valdymo, delei jos mokes
niu tvarkymo. doUi flrjnĮrimo 
vietos savivaldybių, organų, 
kurie visai yra skirtini nuo be
busiu Rusijos hinnJratiškų 
įstaigų, inėjo į santikius su ki
tomis valstybėmis ir pagalinus 
sumanė ir išleido Steigiamojo 
Seimo rinkimų itatvunu. to 
Seimo, kursai galutinai turės 
nutarti Lietuvos valdymo for
mų. Rinkimai tan Seiman pa
skirti balandžio 14 ir 15 dieno
se, o patsai Seimas turės susi
rinkti ne vėliau gegužės 15 die
nos. (Daugiau bus)

• tas \Vilsnnas 'Ąra pareiškęs 
svarbių mintį, jog nė viena tau
ta negali būti iš rankų j rankas 
atiduoiiama nuo vienos Valsty
bės kitai, nelyginant kaip kok
sai turtas.

\'aduodauio.-i šim apsispren
dimo teise, Lietuvayra poakei-Į 
Imi t-i vasario 16 dienų, 1B18 m., 
savu nepriklausouiylię-.

Ar turėjo ji tolau taip i*ii\fa- 
ryti? Kitais žodftiais, ar joa 
(Miaiskelbiimtr pilnai alatinku 
tiems reikalui'linam*, kurie jia 
šaulio supratimu yra reikalin
gi delei pasinaudojimo apsi
sprendimo.

Lietuviai pridera prie atski- 
i ros Indų-Europiečių tautos ir 
iki šiol yru išlaikę savu ypatin
gus skirtumus ir i*av<> puikių 
kailių, vienų iš seniausiųjų vi
sos Euro]s*s kalbų ir be to nuo 
senų-s<-iiovės jie nuolatinai bu
vo užeigj vcnę prie Baltijos ju
ros visame pl<*te tarp Vistulos 
ir Dauguvos upių. Dar penkta
me amžiuje prieš Kristaus gi
minių Ilenslota* aprašinėjęs 
yru lietuvius, kaipo tautų, gy
venančių tuose ]iat plotuoM’, 
kaino jie ir šiandie g)’ve na.

Ištisus amžink ujo iiuolatinė 
kova tarp li**iitęių Ir jų kaimy
nių tautų finų iž alavų. Trylik
tojo amžiaus pradžioj lietuvių 
gentis siisivi*'ntja ir prade*Ui 
ph*|ti savo nilu’žius. tai nuveik- 
<inlM siuvu t h u tas, tai atstuni- 
dnmi įsivyravusius kryžeivių 

! valdonus. Keturioliktame atu- 
žiuje didysis Lieluvos Kuni- 

Igvtikftlis Algir>laa, o tai p J »a t ir 
i Keistutis, išplečia Lietuvos 
; viešpalnvimų nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrių ir tveria gulingų 

i raišty is.’. i’nmauneipia sioe val- 
stylM’H dalimis, išimtinei lietu
vių apgyventomis, buvo žino- 
mo*- Žemaičių Kunigaikštija. 
\ iliiiMUs ir Trukg palatinataiir 
dalinai Naugnrdokn ir Pagirių 

• art* rodlarliijoė apygankm.

KLAUSIMAI IR ATSAKY 
MAI.

Sapnai.

Klausimas 5. Kodui Bažny
čia taip < ir audžiu tikėti Hip
nams, nors ftv. Juozapas per 
sapnų kelis kartus gavo pa
tirti Dievo valių? Kiti šven
tieji taip-gi sapnuose patirda
vo gražių ir naudingų dalykų.

A. Gylienė.

Atsakymas. Sapnų būva tru- 
jopų: n) iš Dievo, b) iš pri
gimties ir r) iš velnio. Velnio 
pakištieji sapnui visada būva 
kenksmingi, dėlto jais reikia 
netikėli. Negulima tikėti nei 
prigimties -npniiis nes jie vi
sada Imva klaidingi. Daug 
daugiau negu 99f* visų sjųnių 
būva iš prigimties; kitaip sa
kant. dauginu negu 99% nuo
šimčiui visų sapnų Imva klai
dingi. Tos vienos priežasties 
užtenku, kml prisilaikytume 
Bažnyčios taisyklės ir netikė
tume tapnnms. Bažnyčia dar ir 
dėlto paturiu nutikėti sapnams, 
knd juo# kartai’* ;mnniidojn 
piktoji Dvasia.

Dievas tai|>-gi kartais pra
neša Žmogui kų nor-* per sap
nų. liet tai buvn taip ratui, 
kaįp reti \'ra stebuklai. Kada 
Dievus kų nors apreiškia .per 
sapnų, taria priduoti ir ij»vo 
Dievybės ženklų. iš kurio gali 
lūžint i to sapno gerumų/ Kol 
yra sapnus, u nėra stebuklo, 
tol Henrikui tikėti sapnu. Se
niau plačinu buvo rašyta apie 
tnij'Drauge.”

x.-

Vu*v> l*tomą ir tnokyvio budo Ju* 
tniten hmm itaotau vIm um- 

ta
Mb> lurtrn* dldUauBiu* Ir rB»l*u- 

«IUB kirpimo. d«M*«t«C ir eluvlnk 
afcyrtM. kur ki«kv|«uaa cautek <uro« 
praktiko* bBalmokiodaniM.

Vuuom Mūvimo »Xytluoa« molino* 
varomo** *I*ktr'** Jie g*.

Kvl*Ci*ra* klakviang atoill Ml« k»> 
kluo laiku. iU*fig Ir ar vakarai*, pa- 
olUurtti ir paalkalbdu dal aglytv-

l'ati«r«« daromo* Mlig mieroa vf« 
uoklo bUIIbu* Ir dydlio U bol kurta* 
madų kaišo*.

MASTER DESIGNING

1»» N. STATĖ 8TREET, CHICAGO.
Kampa* Lak* Et. *St 4-ttJ loby

----------------- -------------------- ■— -..........

T.ilriniAM

Klaiuimaa 6. Jeigu šrnngu* 
munirštu, Lai kiti sako: “Jam 
huva Dievu žadėta mirtis.” 
Tuemtarpn Htš« lygini tone 
{Mičioee dienose taip jMt su 
sirgęs nepatingi imrsikviesti 
gorų gydytojų ir išgijo. Kar
tais žmogus taip būva pilnas 
visokių ligų, knd gydytojai tu 
ri jį visaip supjaustyti ir eu- 
lupiuli. Po to žmogus dar il
gui gyvena. Ar negeriau butų 
sakyti, kad mirtis labiau pri
klauso nuo žmogaus apriiiu- 
rėjinio, negu nuo Dievo pasky
rimo A. Gylienė.

Atsakymas.' žmogaus amžio 
ilgybė ir paakutinės jo dienos 
greitumas priklauso nuo dau
gumo gyvybė* jiegų gautų ge- 
mnnt. Tas gyvyž»ės jiegns žmo- 
nčttis duoda Dievas, dėlto M-
kufei, kud nuo Dn-iu pu Kimiau, 
žmogaus amžių ilgumus ir mir
ties greitumas.

Bęt trys yrn žmogaus gyvy- 
l>ės globėjai ant teimd: tėvaį, 
visuomenė ir pats žmogus. 
Trys, globėjui gali virsti 
trimis žudytojais. Jei tėvai ne- 
duo*ln kūdikiui maisto, tai jis 
miršta ihadu, nors butų iŠ Die
vo gavęs dauginusiai jiegų, iš
tenkančių ilgiAisiam gyveni
mui.
Taip pat nežiūrint ji<?gų dan- 

gurno žmogus gali mirti, jei 
kitas jį nušaujn, pasmaugia, 
automobiliu ar kita mašina už
muša. Tais ir panašiais atve
jais žmogaus gyvybę sutrum
pina visuomenė.

DūŽaimUAiūi palv Žiiivgllt- m»- 
vo gyvybę sumažina: viena.- 
girtaudamas,' kitus paleistu 
vamianuis, trečias kitokiais 
budais sau kenkdamas. Daž- 
mauriai pejgreit Miuaikinume 
savo gyvybės jiegas apsileidi 
mu ir r.Gprūtiiiguiiiu.

Imbai retas ntsitikim u», kad 
žmogus išgyventu taip ilgai, 
kaip ilgai Dievas jam skynf«. 
Bet nuėję nahašninko aplan
kyti. mos negalime minėti jo 
kaltybių sutrumpinusių jo gy- 
venimų. Dažniausiai jų nei ne
žinome. Nekaltinome tai]»-gi! 
nei visuomenė* nei tėvų. Be-1 
guoodanii nnbnšnuiko gimines 
išsitariame, kad jisai gerai su
naudojo viras<jani Dievo d u o- j 
tns jiegas ir mirė tuo laiku, 
knda Dievas jam poskyri*.

fiita fMiguodos šneka jau; 
senai yra madoje. Dauguma 
žmonių jų atkartoja; mažuma 
težino tikrųjų jos reikšmę. Ta 
mandagumo melagystė kartais 
padoru, kad mes, beteisindami 
nabušninkų neteisingai. upkoJ

SCHOOL.
d. P. KaMik-ka. V*d*Ja*

?---------------------------------------- -------------------

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgui Street 

CHICAGO, U.LIJIOD1 
Tv-lrJona* Tarti* M»M 

▼aiaodo*: — t Iki 11 I* ryto: 
t ro puti; iki ■ v*jt. NedMio- 
mta nuo t Iki I vai v^kar*.t

4.

tinome Dievų dar neteisin- 
giaus.

Tiesus yra tiek, kad niekas 
negali gyventi ilgiau neęu Die
vas skyrė. Bot tiesa yra taip
gi, kad beveik vi«i žmonės 
miršta ankščiau negu Dievo 
skirta.

Sakau “ankščiau negu Die
vo” skiria, bot Besakau “unk-
gčiau negu Dievas mintijo.” 
Dievas žino kiek katras žmo
gus nereikalingai- išbarsto sa
vo jiegų, ir kiek tas išbarsty
mas sutrumpina gyvenimų. To
dėl mirtis tankiai buvu neti
kėta pačiam žmogui, bet nie
kos nemiršta l>e Dievo žinios.

Daugelis žmonių nesiskiria 
Dievo žinojimo nuo Dievo pa- 
skyrimo. Delio tankiai žmonės 
pasako: “Dievas jam skyrė 
šiandien mirti,’* kur reikėjo 
pasakyti “Dievas žinojo, kad 
tas žmogus šiandien mira.”

Iš to nuteisinimo ^žmonių už 
( pergreitų gyvybės jiegų sunai
kinimų, iš nvatskyrimo Dievo 
žinojimo nuo Dievo padarymo 
išėjo, kad žmonės tiki ir šne
ka, buk mirtį žmogui atveda 
neišvengiamas likimas. K.P.B

Elektros Prosai
Ant Mažų Mokesčių

SvMlBlrk Klehtro* Jbi*u teM a«Btui>il«ria Cttnnum-

Su h*«»lbB Kinko t* Pru»o pftunvofliua* >T» lengva* tr 
Onrbu ttUtek««;uu frabuu,

Taupyk Laiką, Jiegą ir Drabužius 
NtM’pUk Klrktru* i<rn«« Uimllrn ant lectetite nmtaaMte 
4»l»r tt*Utoi.ma* I»t<ttUu*iua :uu ir>nHmu'lWįĮ|-flNGfitt 
Vi*i |i<tiriMni*i dhtat nuRutni |Uaite>*» rante Kl<Atro« 
l*i um* Kurt* Mteiiuu*. tūnoti viauiik* a*l> karui

T^COKMONWLALTM EDISONAI
Electric shopS •

Kte-tetiraa* narna* turte.lt> 
i.lrktru* Avimi turi ture
li KleMrlkluf Pro**.

turte.lt


SVARBUS KATALIKU NUTARIMAI.
hnrgh’o suvžiavimo darbą tin- 
kurna i ntlOrtn. reikia sudaryti 
stipru Federacijos Tarybos 
centrų, kuris dažniau sueida
mas galėtų nuosekliau ir nau
dingiau veikti.

K. česnulis pataria šaukti 
seimų, kuris į visų Amerikos 
lietuvių katalikų veikimą įneš
tų daugiau gyvumo ir dvasios.

Kun. Kemėšis'sako, kad sei
mas nieko naujo nesutvers, bet 
reikia laikyti Federacijos Ta
rybos Vfcltlytan Savaitinius su-' 
sirinkimus, j kuriuos pakviesti 
sviotiskius veikėjus tos apylin
kės. kurioje tokie susirinkimai 
ntsibuna.

Nutarta: paskirtu laiku ir 
paskirtoje vietoje laikyti kas 

t . .iiOi t

Valdybos savaitinius susirinki
mus, j kuriuos kviesti ir katali
kų veikėjus iš apylinkės.

Federacijų/ Tarybos Valdy
bos savaitinių fusirinkimų nu
tarimus sekretorius skelbs 
spaudoje.

Rezoliucijas ir nutarimus pa
siųsti Federacijos pirmininkui, 
jei jis tuose susirinkimuose 
neturės progos dalyvauti.

Užginta vienbalsiai Federa
cijos Sekretorijato raštinę < 
įsteigti kaip galima greičiau 
Brooklyn’e. N. Y.

Kunigų suvažiavimas Buffalo, 
N. Y. ir Federacija.

‘Kai-kurie 3-jų valdybų suva
žiavimo nariai kelia klausimų, į 
ar, kunigų suvažiavimas įvykęs 
Bnffslo, N. Y., ncpaŽGunno Fe
deracijos Tarybos autoriteto, 
l»e jokios Federacijos Tarybos 
žinios svarstydamas tautinės 
reikšmės klausimus. Paaiškė
jus, kad lietuvių kunigų suva
žiavimas Riiffaln, N. Y-, savo 
nutarimus ir sprendimus darė 
prisilaikydamas Federacijos 
pradų, daugiau jokių klausinių 
tuo reikalu nekelta.

Lietuvių kolegija Romoje.
Kun. K. Urbonavičius skaito 

laiškus Lietuvos Valstybės at
stovo Romoje kun. Narjausko, 
kuris nurodo būtinų reikalų 
.steigti Romoje lietuvių kolegi
jų. 3-jų valdybų suvažiavimas 
tokios kolegijos naudų pripa
žįsta ir pritaria nuosavio namo 
kolegijai pirkimui. Tautos 
Fondas dabar tiesioginiai rem
damas krikščioniškų akcijų Lie
tuvoje, neturi liekamų lėšų Ro
mos lietuvių kolegijai paremti, 
liet atvažiavus kolegijos reika
lais į Ameriką kun. Narjauskui 
ar kitam kuriam veikėjui, Fe
deracija, Tautos Fondas ir ki
tos Amerikos lietuvių katali
kiškos įstaigos pagelbės jiems 
kolegijos reikalams aukų pa- 
riiikti. Suvažiavimas taip-gi 
pareiškia tvirtai, kad lietuvių 
Lnlemvai* ««w«****a«**A*«K»n Mtaiy l-OA

tik Lietuvos episkopatui.

Tautos Fondo Atskaitos.
3-jų valdybų suvažiavimas 

suranda būtinai reikalinga 
Tautos Fondo atskaitas garsin

(Tąsa).

Tautos Fondas ir Raudonasis
Kryžius.

Karosas nurodo būtiną rei
kalą Tautos Fondo ir L. R. 
Kryž. Rėmėjų Brangi jos veiki
mų dauginu subendrinti. Ame
rikos lietuviams katalikams ge
riausia ir patogiausia butų sa
vo politikos, pašelpos ir kultū
ros darbą varyti, lietuvių ka
talikiškoms organizacijoms la
idau snsioont mljva v»»c Kiek 
vienai organizacijai plaukiant 
savo vaga, kįia bereikalingos 
lenktynės, kurios varomos tos 
pačios pakraipos organizacijų 
neliek gali naudos sukelti, kiek 
darhni nuostolių padaryti. 
Kun. F. Kernoti*. T». Ajvrmri* 
kuo. u. i viraiua, kum iv. Gi
boną virius ir kiti pilnai sutin
ka, kad Tautos Fondo ir L. R. 
Kryžiaus Rėmėjų Draugijos 
veikimo koordinavimas yra bū
tinai reikalingas. Suvažiavi
mas yra būtinai reikalingas. 
Suvažiavimas pataria Tautos 
Fondo ir L. R. K. R. D. valdy
boms susitarti ir iki tų organi
zacijų seimų varyti darbą kaip 
galima bendriau. Prie to iš
reikšta pageidavimas, kad Tau
tos Fondas išvarytų smarkes
nę agitaciją aukų rinkimo rei
kalu. Iš Lietuvos nuo įvairių 
krikščioniškų organizacijų gau
nama dabar daug prašymų pi
nigų politikos, kultūros ir šel
pimo reikalams, o Tautos Fon- 1 
de pinigų randasi visai mažai 1 
:r tokiu «mdu n. „Ji**** gti
no ištekliaus paremti krikščio
nišką akciją Lietuvoje. Suva
žiavimas klausia kun. dek. Mi
rono ar jis neapfuhhtų važinėti 
su prakalbomis Tautos Fondo 
naudai. Kun. Mironas apsiima 
ir Tauto" Fondo valdybai -pa
liekama Ino reiknlu susitarti 
su kun. dek. Mironu. Aukos 
Tautos Fondui kum dek. Miro
no prakalliose bus renkamos 
krikščioniškos kultūros reika
lams Lietuvoje: mokykloms, 
prieglaudoms, sulenkintų lietu
vių Vilniaus gubernijoje atlen- 
kiuiniui ir apskritai krikščio
niškos akcijos reikalams.

Suderinti kai-knnuos kįlan- 
čius klausiiiiiLs išrinkta rezo
liucijų komisija iš kun. Jakai
čio, kun. Urbonavičiaus, L. Si
mučio, kun. Kemėšio, K. Česnu- 
lio ir kun. J. Petraičio.

Federacijos vidujiniai reikalai 
Kun. Jakaitis nurodo, kad 

Federacijos Tarybos valdybos 
buvo labai mažai nuveikta nuo 
Federacijos Tnrylios suvažia
vimo Pittsburgh ’e. Sekreto 
riaus beveik nebuvo talpinama 
jokių žinių apie Federacijos 
veikimą laikraščiuose. Pralei
sta labili svarbus mnsų tautos 
rūikūlui IM- jokiu V lllėjiiuu.
Maža Federacijos Tarybos vei
kime dvasios ir agitacijos.

J. Karosas pažymi, kad Fe
deracijos Tarytas veikimų i 
trukdė pačios Tarybos Valdy
bos narių nesutarimas ir ifai- > tl spaudoje kas nyumo. Tautos 
sklaidymas. Norint, kad Fedo- Į Fondo sekretorius sutinka tų 
racijos Taryba užbrėžtų Eitis-1 padajyti, jei laikraščiai Tautos

Fondo atskaitas talpins. Praei
tyje buvo tokių atsitikimų, kad 
ne visi ka t ai i kr laikraščiai 
Tautos Fondo atskaitas talpi
no.

$4,000.00 Lietuvon.

Nutarta pasiųsti Vyskupo 
Karevičiaus vardu $4,000.(10 
krikščioniškai akcijai Lietuvo
je ir tuojau apie tai pranešti 
laišku Žemau'-ių vyskupui.

(Pabaiga bus.)

AM. L. R. K. F. SEKRET0-
RUAT0 NAUJAS

ANTRAŠAS.

Federacijos SekretorijntnR 
jau persikėlė iš Detroit, Midi, j 
Brooklyn’ą, N. Y. Visais Fede
racijos, jos skyrių, o taip-gi 
Federacijos Tarybos reikalais 

'moinzinmc dabar kreiptis šiuo 
antrašu: A. L. R. K. Federaci
ja, 222 South 9th St.^ Brook
lyn, N. Y.

Federacijos Sekretorijatns 
inkurtas naujame S. L. R. K. 
Am. name, kuriame bus taip-gi 
S. L. K. K. A. ir Tautos Fondo 
raštinės. Visų Amerikos lietu
vių katalikų didesnių organiza
cijų centrams po viena pastoge 
apsigyvenus, susidarys galin
gas Amerikos lietuvių kntalikų 
centras, kuris nuosekliau ir 
tinkamiau galės musų išeivijos 
ir lietuvių tautos reikalais rū
pinti es.

Jonas E. Karosas. 
Fed. Sek r.

k

f.

"Taupumas — vienantinis ke 
lias Į turtus."

KAS TAUPINA - TAS TURTINGAS!
Nedaro skirtumo kiek uždirbi, $35, 50, 100 ar daugiau sąvaitėj tas nieko nereiškia, jeigu neturėsi susitaupęs 

nekuriu suma piningų, prisiėjus ligai, bedarbėj ir aprūpinimu savo senatvės. Taupyk!

PINIGAI SUTAUPINTI DABAR
Bus tavo didžiausių draugu senatvėj ant kurio galima visuomet pasitikėt.
Nekuonict Amerikos historijoj uždarbiais nebuvo taip dideli kaip dabar.
Ar tu taupai savo uždarbi? Užsitarnausi pagarbą savo miliniu jų
Jeigu ne, tai pradek šiandiena, o busi laimingas. Mokame 3 nuošimti ant taupumų.

DU BANKAI

North-Western Trust Second North-Western
& Savings Bank Statė Bank

“Baltas Kampinis Namas*’ , Avondaie
t

M1LWAUKEE AVĖ. & D1VISION STREET MILWAUKEE IR CENTRAL PARK AVENUES

TURTAS $18,500,000.00

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: anglllko« ir lletunkko* 

kalbų, ar:'.moti k oa, ktiyrredy*t>« nto- 
nografljoa, t>pcwrltlng. flrklyboa tai- 
alų. 8uv. Valat. tatorijor. abelno* Into- 
rtjoa, yoocraTiJoa, poll'.lkloė* ekono
mijos. plllvtyitta, SAIliarnAjTrtėa.

Mokinimo valandos: nuo * ryto iki 
4 valando* po plotų: vakarai* nuo 4 
iki 14 vai.

3106 So. Halsted St., Chicago.
ŠIVAKARĄ-atnešk

f

u-—-................ ..........

Taupykite

7C

NAUJAS ADRESAS LIETU
VIŲ BIURO PRIE AMERI 

KOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS.

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

VbUtrtirviu* akly
C«4tipimy k a a yra 
|>f’eėa»i imi akaiitU 
jlruo galvoA ai v tfu* 
Ii o. a sh i

Piningus:
Perkant vigus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
V AMAS MASINAS ir t.t pas

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

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Ižmokesščia.

.'Hrtocuu Mimroe 1600
Krautuvą atdara Šaradomis ir

Fctn: .,i'’Tn)» Iki < raL vakaro Kitais 
vakarais tkl 14 vakar*. r

Lietuvių Biuras, prie Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus, pir
miau buvęs po sekančiu adre
su: 124 East 28th Street, New 
York City, jiersikėlė į savo 
nuolatinę vietą gegužio 1 <L 
1920 m.

Biuras ves darbą po senovei, 
duos patarimus ir patarnavi
mus veltui visiems lietuviams, 
kurie kreipsis prie jo vpatiš- 
kai ar laišknis.

Biuras parodė savo vertę, 
pagelbėdamas šimtam? lietuvių 
jki visą šalį. Informacija ir pa- 
gelba suteikiama kaip galima 
parsitraukt gimines iš Lietu
vos, kaip išgaut pas]x>rtus, 
kaip pervest žemę Lietuvoje, 
kaip išpildyti legalius doku
mentus, kad nereikėtų nereika
lingai važiuot į Lietuvą dėl jų 
išpildymų, ir tt. Biuras ves tą 
darbą savo naujuose namuose.

Reikale tik reikin parašyt 
laišką lietuvišku ir gausi griū
tų ir teisingą atsakymą.

Biuras kasdien susineša fu 
Raudonojo Kryžiaus vyriausių 
ja kvatera, Washingtone, kuri 
turi geriausius santikius netik 
su įvairiomis valdžios įstaigo
mis, bet ir užlaiko atstovus Eu
ropoje (Lietuvoje, Raudonojo 
Kryžiau darbininkai veikia 
Kaune).

Ypatingai Biuras gali suteik
ti pagelbą War Risk lnsuranee 
klausimais, karės nenuojiegu- 
mo pensijose, uloėsyatės ir na- 
turalizavimo klausimais, val- 
stiškos tarnystės ir įstatyrnda- 
vystės dalykais, ir taip toliau.

Rašant Raudoną jam Kry
žiui, nereikia siųsti nė pini
gų, nė k rasos ženklelių.

Adresuokite taip: American 
Red Crocs, Lithuanian Bec- 
tion, 1107 Broadray, New 
York City.

“■ vo'um* *feuuiliu>HiM Ir utmaecHBfv* harMIu aklų krrtvw aky* 
kaimkio. nemirrlc: n-nkra. *hi» in-1od*in. 
naram* rrumina* Mktra p*r*d*Mi* oi>. 
llaiMU* kUUaa Akini*' prilaikomi Mala- 
**1. tau Ir wltl matatrt>*:n. ;...priima. fe>rat- 
kn* aare r««*j>mo ir talkiu -luaatiua m* 
kykkm Valaadoa: ano 1: Iki t vakaro. Na- I 
dailomla nuo 1* iki I vai. pu plotu.

1553 W. 47th St ir Ashland Av.'
Trlrroaaa Oro. rr M>*«.

savo taupinimus į šią stiprią 
Valstiįinę Banką. Jų atsar
gus vedimas užtikrina Jums 
tikrą apsaugą.

K'

Dr. L E MAKARAS 
I.lettirt* Gydytoja* tr CtUnizgM 
narai—du 1*M* N*. Mtehloa Ava. 

rali—n M* U Callrnaa 31M 
Cblcagoj: 4316 Ho. Uood btr.

Tik Katrarffa vnkakr ima • £>• Iki 1i*C 
Tdlti. i T aro. n*.

■31

Dr. M. T. STRIKOL’IS ?
ŪKTI VIS

(lydytoja* ir <.'triranca* 
Oflana: 1767 W. 47tli M..

(47 ir U ood gat.)
V olando*: 10 rytu Iki 2 po piety. 
4:10 Iki 4:30 vakare Nedvllornl* 
•

v
Pinigus siunčiame į Lietuvą ir visas 

dalis pasaulio. Sitkartes par
duodamos ant visų linijų.

Centrai Manufacturing District Bank
1112 West 35th Street

Perviršius suvirs $6,000,000.00
• • •

i
M

iki l: rytm«
Tri. Hotib'tnrd 16<> 

Kr*. 3*14 W. -ISrd Mm-l.
Tri. MeKlnlcy 2*3

3**3 So. HalMttl St. CDIeago. III

SERGĖKITE SAVO AKIS.

......................iium
....... 

iiiuiu

Tartu patyrimu 
moterių l Ko**; «- 
pm tingai priim
ti u ligony Ir kūdi
ki l«lko Ūko*.

1 ■ *
T»I*i>hone: Tar<t> (OI JOSEPH C WOLON 

Jetuvis Advokatas 
« SO. UA 8ALLK BTHEKI 
Ormolmo T*L Humboltu 17 

Vakarti* 1*11 W. fl-ad ttraat 
Tai. RnckvraU tilt 

CHICAGO. IU.

S. D. LACHAWICZ
Or,l«ria, patarnauju, laida- 

in**M ko platanam. K-tkat. tnaieiiu at- 
•ikaukU. o man. darbu buatt. uiaanM'ctt 
2314 W. 23 PI Ohirsmn TP

TeL Ouud S14S.

P. CONRAD 

UETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted 8t., Chicago. m.

Kurį* šaunate pav»>k*lu* U Lietuva* 
onalldoliodanil |>*Md*rykite dauci*ua arba 
dideliu*. Me* peri m* m c venų* padumtu* 
dideliu*. Sudedam ant virno i* kelių akir- 
tinau.

Tmukiame fmvelkalu* namuoae, prie 
Batnyrioa, auolroa*. veaolljoae, srupea. 
pa vieni ua Ir lt. fiarl»A 
rtnuBia. Phona Drovcr C$f»

I
Smetonoa serai pr: taikinu ak f u tai 
bu* palenrvlnlii.u dėl Juaų aklų. 
Kuomet lų kenti nuo (alvoe akuti- 
dėjimo, kuomet ruidA* liejasi | kru 

kuomet akaJtrl ur «luv< ar įe
ini. tai tuomet yra lenkia*, kad 
reikia Jum* akinių. Mano 14 metų 
patyrimu* prlduu* Jum* rerlaual* 
, patarrrartrn* u* rrietnair.* kaina 
? n*t taip tarnai ntt iki 11 04.

*n»rar om1 • at * 4VIUV OlTlLl/inA 
Akių SpedjalisUs

> 1801 S. Ashland Av. Chicago 
IEcsamina* *utclklaaaaa dykai. 

K«ai|au IS-to* Kaltėm 
3-Clo* lobo* viri flatCo aptirto*. 

Kacabart* 1*. 13, IS, 17 Ir 13 
Temylite | tuano parak*.

Valandom y r*i_ taryto iki 3
? ral vakar* Panodėltala. Sarado- 
1 mi* tr Pstsydlooita

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame už iemiaumų kainų, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių tažkanui drukuoti ir ofiso darbams yra naujau- 
■ios madua. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, fiiubi- 
niną ir «b»?u*nthūu£; li*tu.^k«u, rekordai* ir

geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
tlaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir- 
a* ženklus draugystėm*, taisome laikrodžiu* ir 
i instrumentu* atsakančiai •

Steponas P. Kazlawski
€632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas: DROVER 7309



DRAUGAS 8 18*20 m.
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NAUJAS BUSINESS IR TEI- 
SINGAS PATARNAVIMAS

Su šiuomi pra
nešu sato visiem* 
pulįviamėius knd 
aš užnidėjnu ofisą 
įminu pardavinė
jimo ir Faunu. 
Taipgi skolinu pi 
ningtiH nnt miniu 

y ir farniu už maža 
f nuošimti ir nptutu 

gojų nninu* ra
kandus ir automobiliu* nuo ugnies 
grrinusioM- kompilnijose. Aš turiu 
ant pardavimo dnug namu naujų 
ir senu brangiu ir pygių murintu 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
fantui nnt perdavimo ir ant rando* 
nu gi vuliai* ir nu viltais įlnisinitiik 
k”* tik yru ivikulingn prie gyve- 
ut.’io. Tos fanuos yra Valstijose 
\Vi.*sniHn ir Michigan, Todėl ne
praleiskite to* geros progos knd 
Vėlinu įH-signilėtumetc. bet ateiki
te į mano ofiso ir galėsite gauti di- 
dcsneJi infurnineijtn* apie įminus ir 
fnnnn*

GEORGE PETKUS.

Real E si a te. Loans & Fin? 
ūisurancc, Foreign Eschange 

and Steam Ship Tiekėte.

3402 S. Halsted St. Chicago. 
Tel. Yards 5379

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

J

I

GEORGE PETKUS.

l

•M^tSStoti
Po valgiui nautmlrtk, kad goriau 

•to* valataa tavo aklinu! yra EATG- 
NIC. Frakallua vlaua noauiagumu* 
■uvirtklnlmo. o ta* roiakta. kad rei
kia pamėginu vlan*. Parduodama 
pau vtaui apuokonua

4

ATYDA BARGENU IEŠKO
TOJAMS.

I'uumtyk ackanėiua namu* pirm pir
kimo kito ne* uo yru uiuau Uidnuu- 
•cj Sargdini.

I'aralduoilu 3-JU lubu aUBil'IO‘ mu
rini* naiuu* K pagyv. |>o b Ir f kuru- 
buriu* Ir 3 Morai *u maudynėm* Ir 
ol«ktro kumpinta Lota* 50x175 rnn- 
du* Mta 17400 | metu* preke 115.000 
narna* randant nnt Eniemld Ava Ir 
43-ru* <»lvci

1‘anuduodu 3-Ju lubu augdčio mu
rini* namu*. 1 Alūnu Ir 4 pagyv. po 4
ir b kambariu* bovvik nauja* *u o- 
Ivktru narna* rnndaal prie 14*1 Ma 
Slorgnn Nt. IHdtlau*!* bargenn* atn 
Bridruporto. preke Uk 47400 00

Paralduoda pikniko duria* au vlmla 
latalKymala gatava* dcl bianloa. Altą 
dariu galima nupirkti pigai ne* *a- 
rtnlku* turi apleiaU m įeita.

Paralduuda 2-ju lubu ausinio mu
rini* natuna 7 p*g>v. po o ko m bu
ri u* narna* yra geroj tvarkoj tai yra 
laitu) dideli* burgėtu* preke Uk 13.- 
600.00 įmokėti 1300.00 llkualua kaip 
lomiu

I'aralduoda 3-Ju lubu augMIo mu
rinta narna* 7 pagyv. 5 Ir 0 kambarej 
•u maudyne ta a bevelk nauju* randa*! 
ant Bridgeporto Preke K400.00.

Taip tuo* parduodam farma* Ir 
mainom ant IU loto namu, muau for
ma* rmdaal Wlacun*tan VafatlJoJ 
170 myliu nuo Cblcagoa dėl plutc*- 
ntu poalAktnitnų kreipkite* pu*

MILDA REAL ESTATE CO.
751 W. 31st St.

•:<

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė m>»o t.Il-a |k> tiuin.

4729 S. Ashland Avenue
Kur «>d«j Ilgu* vyrų tnuiurtu ir 

valku.

Val««>JiH> nuo 10 iki 13 Kryto; nuo 
3 iki 4 po plrtij; nuo ? Iki »:IO 
vssliar* • Jtl J.

ntafmitu. Dnxt-| 3*hu

X X

ANT PARDAVIMO.
Negirdėta progų gauti gražų 

dviem pagyvinu iiuo mūrinį minių 
ir taippai gerai išdirbtų biznį. Pir
atus kuygi uos ir (ig«rų
krautuvė. N.ituutw naujintai jtai- 
nynuti, kaip va: viaante name ga
rnį, gurinusi deki ros įvedimai, 
maudyne* abejuos pagyvenimuo- 
ae, baMUiiL'Htak, akuu-iM poniutu* 2 
pėdų ir lb colių aturaa. Grindį* 
bahemente cmciitiuai. Garu šildo- 
nuu ti»u* UUH14*- Sūrūs naujausio 
jtauų tuo I ma* pugj veiHinų — pir
mos Uc*M kus gj tie* ir cigarų 
krautuve kampus 47-tus ir Wood 
gatvė* Grindį* muro, durį* ir lan
gui užuolm iut. 2-nic pagyvenime 
durį* ir langai taippul užuoliniai,

Panūduosiu numg ir biznį vidu
tine kaina dėlto kad iavuiiuoja į 
Euromj. Atmaukite tuojau* į

P. MAKAREWICZ 
1737 W. 47 gatve Chicago. IIL

r
j i

Didžiame Cltieagos mieste tūlų pu vakarį dvi gailestingi 
seserį runuiti skubinosi pus ligiuų vienu apitijšeiu gatve. Mažu 
mergaitė, stovidutna ant prieangv* laiptų prie vieno giliui tur
tingo iiamo. žiurėjo į jiedvi einančias artyn. Seserys praėjo 
nepatėmijiutios jų. Mergaitė ėmė vytiesi ir pribėgusi arti ji 
prabilo patylomis:

“Brangios poniutės, mes liesume kittiilikai, bet tėvukas la
imi serga, mes bijome, knd nemirtų, nr nomelsliiiiute Dievo, 
kati Jis mums tėtę sulaikytų nuo mirties!”

“Kame yra jis*” Įmklausė sesuo.
“Mes gyvennine tenai,” sakė mergaitė, rodydama į savo 

namus. “Bet tėtušis Imiaiai neužkenčia kutalikų, jis gali iš- 
gųzdinti jus savo pasielgimu. I'degtam jis rustintųsi ant ma
nęs. jei manytų, kati fili nš pakviis'inu jumis. Tuip sau kiniu 
užeikite netikėtai visai nuiiiiodimios buk nežinote apie jo ligų.”

Seserys nusišypsojo ir nuėjo savo kebu.
Savo reikalų atlikus, grįžtant joms muno vyresniajai sese

riai atėjo mintis, ji turė savo draugei:
itOia yra išganymo reikalinga dužia! Vardan musų Vieš-

paties, pasistengkiva. Aplnnkysiva ios mergaitės tėvu
i iu šūvyje kokių Uu jogų vciiumiių muile uxc.Hi jut* jp

“Ir mim taip rodosi, >> atsakė antroji. 4*

•lau-

l'aaimekkivn, kad

I
J V. W, RUTKAUSKAS | 
I ADVOKATAS

■ į i■

QU*^» pldlMioMJll
29 SouthLa Šalie Street

Kambarį. U4
Tvl. OCBtra! MM

Vakarais, 812 W. 33 8t.
TU, YaM* 4Mt

■■■■■■■■■■■■■B

pasisektų padaryti naudos jo dusini. • t

Tykiai jiedvi ėjo ir netrukus jau buvo ties ligonio namais.
Iii ėjusios prieaugiu spustelėjo varjivlį. Negavo jokio užkvieti-
nio. Palaukusios tūlų laikų švelniai subrazdiuo į kambario 
duria.

“Iueik,” pasigirdo vyriškas balsas.
Jiedvi inėjo. Gale patogaus miegamojo kambario išvydo 

besėdintį gana patogų vyrų ir beskaitantį luikraštį. Žmogus 
tlikėiai buvo nukamuotas džiovos. Jo išblyškęs veidas pasi
darė pilnas pragariSIcos rūstybės. Kiek turėjo jiegos, tiek kei
kė kuobaisiausiais žodžiais.

“Ko jus ėja norite,” šaukė ji*, “šalin iš mano namui 
Man nereik čia-jusų!”

“Atsipražau,” prabilo vyresnioji sesuo. “Mudvi lanky
dami ligonius išgirdova apie jūsų ligų. Minrijova, kad drau
giškas aplankymas suramins jus. Ilga liga žmogų taip veik
lų kaip tainistų laimi prispaudžia, gi svečio apsilankymas su
teikia tūlų sustiprinimų dvariai. Tos minties skatinamos štai ir 
užėjova nplankytų. ”

Mandagus seserios žodžiai, jos malonus būdas, pagaliau* 
neatkreipi mas dotuos į jo nemandagų apsiėjimų i&lalies n tunai- 
žino ligonį. Jis susigėdo.

“Gerai, jei nekalbėsite man apie jokį pragarinį tikėjimų, 
tai aš pakęsiu jus. Žinia, jei nekaulysite iš maitas pinigų nei 
kiek. Gi pranešu, jei tik prabilsita apie kokių tikybų, tai tuoj 
peršauju bematant. Aš tyčia laikau štai šį brauningų (r<><io 
seserims revolverį) po pagalviu, kad turėčiau kuomi apsigin 
j.i nuo užpuolikų. Aš esu ligonis, tatai nenoriu, kati kas mane 
erzintų.” AijdŽ

Be jokios Imimės, net truputį nusišypsodama, sesuo, 
vedama tame pačiame daikte, atsakė jam ramiai:

“Buk ramus, mes nekalbėsime apie tikybų, nei-gi prešy- 
sinie jiinigt;. Mudvi noriva prašalinti ilgų ligos nuobodį ko- 
kiuo nors mandagiu pažiiekčaiu. Mes jmtyrėmi*, kad ligoniai 
labiau mėgsta kų nors gauti nuo gerų svečių, ne kaip saviškių 
nors ir puošniausius daiktus. Musų sesuo virėja laimi pataiko 
gaminti gardžiui drebučius. Kurių nors dienų užeidamas at- 
nešiva jums gurtlaus kisieliaus, jei tik neatsisakysite para, 
gauti.”

“Jei gvarantuosite, kad įieužuuodinsitc mane,” suniurnė
jo ligonis.

Vėl nusišypsoji^esuo. nr nusijuokė maloniu juoku. Tas 
juokas turbut užkrėtė ligonį, nes ir aut jojo suniurusio veido 
nutujie rainutis šypsojinmsi spindulys.

“Berods," tęsė sesuo, “mudvi jht ilgai jus vargitiavu. Ma
lonėki mudviem atleisti. Mudvi esava iš vienuolyno nuo Ketu- 
rias<lešimt-devintus gatvės. Jei reikalautumėte mudviejų pir
miau. kaip mkviestu* užtūsiva, tai tik praneškite mums. Mudvi 
linksmai jus uplankysiva- Šiuomi su Dievui Aš tikiu, kad jus 
veikiai pagynite. ”

Sesuo atsisveikindama phtinvė rankų ligoniui, gi su malo
niu užuojautom nusišypsojimu atsigrįžo išeiti.

I'rie durų suliko ligonio žmonų, kuri didžiausiame nusi
stebėjime pasitraukė nuo angos.

“Mes keletu žtalžių draugiškai pasikaJliejome su ponu 
T—tarė sesuo. “Sužinojus, knd tnmistos vyras serga, ma
lonu mums buvo jį aplankyti. Jus žinote, kad tarp musų vie
nuolinių pareigų yrn lankyti ligonius.”

“l'žtikra.” dejavo moteriškė, “nė Bežinojau, kad kas čia 
butų. Mes ne d užimi teimiieknme mano vyrų vienų.”

“Tūlai." tarė sesud. “Apgailestauju, kud kiek ligoni 
suerziuova, l*el dal m r jis žino, kad mudvi atėjom aplunkyti jį 
su geriausiai* nuims. Mes namie pasimelsime už jį kasdivnų, 
prasėdamos ūmo ]»nlcngviniuio Imi juigijimo, idant vėl galėtų 
upie savo uždavinius triųsti. Su Dievu.”

Seserys sparčiai išėjo.
Namo eidamos abi fceseri jautė, kad čia yrn gyvas reikalą? 

karštai pusimelsli už ligonį. Viemiolijon sugrįžusio* apsakė 
nuutikį kitoms *4>seruus. Tuojau pasiliejo iš jų širdžių karšta 
gyvo tikėjimo malda prie gailestingojo Dievo,'kad sustipriutų 
tų nelaimingų sielų.

Sesuo Esthora, lunkitojų viršininkė, meldėsi už visas- litis 
jąu. Ji laukė dieno nuo dienos užkvietiino nuo ligonio. Ji bu
vo jkitilcrmusi, kad ilgose* nuouodžio vuianduse ilgoms mik
ita kokios nors ai mm ims. Kodėl ne vienuolių apluukymųt

Ji neklydo.
Puida T— buvo katalikė, tik pamažėliu nustojusi tikėjimo 

|x> ištekėjimui. Josios vyras liaisiai nekentė tikybos, gi lak 
jauniui katalikų, vien tik užsiminimas apie katalikystę galėjo 
jam įvaryti iM*pr<*liškų rusl>lię. # X > M

(Daugiau bus).
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rvb-«Dr. P. P. ZALLY? 

Lietuvis Dentistas 
l(X47 So. Mlchisaa. Atmi 

n m a**tu. 
VAUUOMMf * UI • tokara.

*................ ... 1 ■ ■■ ■
. Tel. Vrorcr 7841

Dr. C. Z. Vezelis
I.rETVVIS DEMTtHTAK

Vataodo*: ruo * ryto Iki ♦ vU.|
Sercdomla nuo 4 be 8 vakar* 

<713 SO. ASHI.AXD AVEKVM 
arti 41*10* Q*tvta

■*
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J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LiETrvia advokatas 
IMI S. WOOII KTKKKT 

im w. t«b "Tunrr 
CHUAUO.

•UKlnlr, AM*
X

RoUd. 1134 So. Athlind BĮ*. CSUaųro 
Tr-lrfon** IbyiUJUtn S5U 

DR. A. A. ROTH, 
Rusa* cydytojM tr cblranou 
Spėri JaliaU* MiU-rlAkt;. VjriikŲ 
Valkų Ir vtaų rUrrmlik^ lipų 

nrtaaa: ZU4 Ko. JtaUtad Ku. ITiJcact

iutimiititiii>>i!iiiunimiuiiiiiiiimi!)iiii:

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

KONCERTAS
PIANISTES ELZBIETOS MAKARAITES, ir jos mokini*

NEDEUOJ, BIRŽELIO 6 d. 1920 
SCHOOL HALU 48th ir Honore St., Pradžia 7:30 vai. vakare 

A|mn UrtalliiftsM «rtl«ie- mųn’-Jo* kon.vrtr itall ’*U» <tar |»-k» M. NorluUlv Ir tm* K|idau*kalCe. dal-
uminkros p. K. s*nwlbi-. barilon**. J. 4. ZMm tenori *. Uu* <lurtn. ųuartrtu. tr MU iHunarainiapiL

1U.I<1al |Mir>*iltN>4* |>*> ltk-klle** tuoktai. |>-*«. 4, 4. zi.tp 4447 McratUiųtv evu. |»-lč F. Otuuutlluic. 
45ir> U'imkI M.. **DrH«im>'' ori**'. N'«mJI.-i>u ofise. 4. 4. Eit*- Bptikc. Dr. M*K*rv>

Kvirčtaiur ita* *tattankyti nnt tai kom* rt<». nr* praarnm*- Imi- Krutu*. 
IN< |-ro«(r.>mu. taktai. KOMITETĄ*.
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Važiuokite į Lietuvą
PERPER i

DEPOSITORS STATĖ BANK
4633-4637 South Ashland Avenue

CHICAGO, ILL.

$6,000,000.oo Dol. Banka
I

Galim išpildyti jums ap
likacijas dėl paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti šipkartes per LIE- 
pojų, arba per DANZIG,

ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kogeriausiai.
Mes kalbame įvairiomis kalbomis:
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- 

tian, Scrvian ir Jevvish. *■

EXTRAJ!
Gera Proga Lietuviams Pirkti 

RAKANDŲ KRAUTUVĘ
Biznis išdirbtas per devynis melus, geriausia vieta.

Didžiausioj Lietuvių kolonijoj. Sj biznj galima nupirkti labai pigiai.

%

Priežas-

I lis pardavimo suiyg nutarimo laikytame sertninkų susirinkime, nes la pati kompani- 

I jo uždėjo rakandų dirbtuvę Lietuvoje, abidvi krautuvės nėra galima laikyti. Turi* 

■ būti parduota trumpu laiku.

Atsišaukite:
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LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJA.

Atvažiuok j VIIms County, 
tViscomūn. ir nusipirk ūkę nnt 
lengvų išm<>ke*ėiy; klimatas 
ideališkus, keliai geri, turgu 
užtektinai; Itižcnii, Upės, Šal
tiniai, Geru Žeme nnt kurios 
galiniu užmigyti iki 250 buše
lių bulvių pradedant su mažų 
katiliniu I )i<iiiniifcin Ilietuviu 

4 •* **.* * T •

K u! unija Anierike. Dėl pilnes
nių infunimcųu ir apluikynm 
kmnguk-s dykai adresuokite:

SANBOBN & COMPANY, 
Savininkai

53 Saaborn Building 
Eaglr Biver, Wisc.

i
Toj pačioj vietoj randasi savininkas.

4536 So. Paulina St

——

MahMMa HMrtra, nob*b*UA po kruti**. Viduriu i-tUitn**
l*uyko po ui .mtiniut visu ll«i. U,«tu 4 miiiMty i?<*rd>r*u kaa a«- 
r*ii4 po btitclj iMutaraa. Bnuria. ir pa » Bita. Mv«ikal* pa-
maeian toki *kirtt>m4 kaip tarp d>cona U r Datetf Jaudino*
■maaUt. Ir «*a Imtam** tr 10M sykiu kojų.gpuMaut myliai j a* 
radžai tr tinklu vimUm a^ro draugam* kratpua* prt* aalutar**:

t MKMKM. ikaTjVi.-naB 4. Mrokiu- »•«,< n'-.
I7P- bo. luūnM su i.teptai*.. C*M| MII. Uj.



Šeštadieniu, gegužėj g 1920 nt DRAUGAS S

] LIETUVIAI AMERIKOJE J
Į brangias valandos, nekreipia-. 
tina* dtunėe j tuos prakilnius 
tlarlius, atgaivinančiu* užmirū
sį tautinį susipratimų. Prieža
stis to neveiklumo, gal, buvo tn, 
kad nebuvo kam pradėt pirmų 
žingsnį pirmyn.

Susitvėrus-gi vyčių ku<>)iai 
kitokie įnikai virto, Mylinti* 
savo gimtinę jaunimas stojo 
prie darlio. Ir šiandie jau gali
ma pasigerėti jo nuveiktaisiais 
dailiais.

Štai, gegužės 2 d. vyčių cho
ras įrengė koncertų, kuris bu
vo Auditorium. Programa bu
vo ilga ir indomi. Ji susidėjo iš 
eolų, duetų ir kvartetų, taip-gi 
atskirų, cianų, kaip lai; vvi ų 
ir merginų.

Aut pijano skambino p-lė A. 
Deksniutė, lankanti Valparaiso 
Universiteto muzikos skyrių. 
Nofa dar jauna, bet savo nepa
prastais gabumais iššaukė 
kiekvieno pasigerėjimų.

■• , ■ ’*
P-lė M. Navickaitė padainn- 

vo plačiai žinomų dainelę ‘‘Vai 
varge, varge, vargeli mano.” 
Jos plonas ir švelnus balselis 
nevieno 
stygas.

Duetų 
svieto“

WESTVILLE, ILL.

ROCKFORD, ILL.

Iš Rtiekfordt) mum* pri
ritinti'* plakatų, kurį tmai lu- 
baj platina. Iš raidžių iš- 
vaiedoė jjpė jame, kad ta pla
katu spauiriinta Chicagoje 
‘•Lietuvos” *>'|Miu* tūvėje. 
Oin putiuodauie plakato tek- 
atų palikdami autoriui at 
sakumybę už jo turinį.

•
Atsišaukimas į mulkytojų Žva- 

lionj ir visus atuus jo 
pasekėjus.

Nedėliojo, balandžio 18 <L, aš 
laikiau p rakai ha? vieloje tie- 
1 • • • • K • •Į ’•• • ian VIKŪS
vietos lietuvius atsilankyti, 
kad išgirstų teisybė.* Žodį, ar
ba dabartinio nezaliežmnkų- 
mulkintoji Žvnlionj ir visu* jo 
pranokėjus, kurie apgaudinėja 

'apjakuaius lietuvius savo “ku
nigystėmis.”—

Pranešu, kad tarp kitko, oš 
viešai pareiškiu:—

1) Kad Žvalioms nėra jokiu 
kunigu, nei vystknpu, liet lenkų 
išmata ir atskalūnų lenkų mul
kintoju.

2) Žvalioms yra tinginys, 1><*- 
mokslis ir kunigauja tik dėlto, 
kad tingi dirbti. Žvalionio vie
ta ne nezaliežninkų bažnyčioje,

t liet kiaules ganyti Variavoje. 
. 3) Išrodžiau, kad Žvalioms

neturi jokio mokslo, nes jeigu 
butų mokytu žmogumi, ta: ne 
mulkintų apjakusių lietuvių, 
bet iš mokslo duonų valgytų, 
kaip ir aš pats darau.

4) Apsvaigę Žvalionio pase
kėjai tiki tani savo mulkini, 
dėlto, kad jie nežino kuomi jie 
ištikt ųjų yra. bet kaip sužinos 
jo šunybę, tai lazdomis jį iš- 

~ šventins ir i
mes iš bažnyčios.

Todėl, Žvaliem i, jeigu neri 
tokiu, kokiu aš tave parodžiau: 
jeigu nesi apgaviku, tai stuk su 
imuimi j viešus debatus, kad 
visų lietuvių akyse tau prirū
dyčiau kuomi tu ištikrųjų esi.

Todėl jus, Žvalionio pava
dinti “mulkiai ir chamai,” 
ruoškite būtinai debatus jūsų 
suvedžiotojo su manim, kad 
jus nors kartų ]>anmtytumėto 
ir su Žvalioniu tinkamai pasi
elgtumėte. Jeigu tu. Žvaliom, 
nestosi su manim j debatus, o 
jus sumulkinti Žvalionio [tose- 
kėjai tų delmtų nerengsite, tai 
netik Rockfordo. bet ir visos 
Amerikos lietuviai turi tiesų 
pavadinti Žvaliunį žmonių su
vedžiotoju, o jo pasekėjus ap
akusiais mulkiais.

Todėl lauksiu tų debatų su 
didžiausiu troškimu. Stok Žva
liom su manim j viešas d i skus i-

Apie pabaigų šių mėnesio 
darbštus vyčių choro jauninau 
it* ugi v vakarų. Žada vaidinti 
dramos vaizdelį. pritaikintų 
šiems laikams laisvę žen
giant ” Veikalų pirmų syk čin 
vaidins, todėl indoniu bu# pa
matyti.

Priaugamųjų tyčių kuopa 
taipgi rengiasi prie vakaro.

Mus lietuvės katalikės mo
terys ir-gi neatsilieka. Paste
bėjau, kad jų tarpt* yra gabių 
vaidintojų.! tirdėjau, kad ir jos 
rengiasi prie vakaru.

Nesenai susilaukėme naujo 
vargonininko. Norintieji mo
kint ies muzikos gali kreipties 
prie jo sekančiu adresu: 257 
Main St

Parapijos reikalai eina ire- 
ryu siMp uvKadus pirmi u u. i ui 
vis ačiū darliščiain kleiiuiitii. 
kun. Brigmanui.

Dabar yra parapijos forai. 
Jie tęsis per septynis vakaras. 
Visi purapijonvs sušilę dirba. 
Tikimasi gerų pasekmių.

Maineriukas.

CHICAGO HEIGHTS ILL.

užgavo užinirusias

3 3 3 38
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rengia

Sv,Antano Parapijos Benas

i

Nedelioj, Gegužio 9, 1920
|V. ANTANO PARAPIJOS SVET.

15 Si. ir 49lh Court Cicero. 111.
Pradžia 7 vai. vakare.

i

!

Šis koncertas bus tokis, kokio dar Ciccroj iki šiol 

nebuvo. Bus sugroti puikiausi muzikališki veikalai, 

bus so!ų, duetų, kvartetu ir :’?.;nn.

Nuoširdžiai kviečia visus koskaitkngiausiai atsilan

kyti.

Komitetas

H
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RF3K\1.IXGI.
Truckcrial Ir lehormi vyrai dirbti 

viduj Mitrchouaej. I'aatuvua darbas n 
geru mukcall* • AlolAuuklte Supt 
l-'ourth.

GuniMn-Lj Brofc.
. o-o Vul.m A I.utnlH-r Kinu

REIKALINGOS MERGAI
TES.

Iškilmingas BaliusAtaibua
\ EUEI.lt M. GKGVMO. MAT t» O.. 
Cln-mnuvkti Otvrii No. 2 l.)on», III.

1*1 aitria tt tnl. H ryto.

I*trmaa didiinualaa dubtdtavaa pik
niku* bua utldarliuna i'hcrnnucko 
daria No. 3. Ir M. M. Kllubo ant ki
lo plkmnko tiktai ncgnlt-tum rauti 
tėvo ir motino* <i kitko lai gnual vi»- 
ku ku tik non-at bu* visokiu Kerimu 
ir ukkandtlu bua kunscrlnuat intial- 
kuntnl Ir erių* visados tumu stojimo 
Kaliai dainuoti Ir kokti nuo 9 Vai. 
Ikryto lyk !<* vai- vakare prakoino 
atmtunkytl busite vinį |u>llnk*tnlnto ir 
u**anMintl.

l*n renetą*

DRAUGYSTES ŠV. ALFONSO

Nedėlioję, Gegužio-May 9 d., 1920 =
ŠV. JURGIO PAR. SVET. 32 PL. IR AUBURN AVĖ. |

Pradžia 7:00 vai. vakare Įžanga 30c. ypatai. =Padėka.

Po ilgos ir sunkios ligos, ku- 
ty kankino mane jibr dešimt 
mėnesių, šiuo noriu ištarti šir
dingų avių Sv. Onos draugijai, 
kuri man teisingai atmokėjo 
visų pašeipų, katra man 
klausė.

Todėl iš širdies jiatariu 
terims priklausyti prie

pri-

16
mas
Svarus fabrikas, Gera alga iš- 
pradžių. Greitas pakėlimas.

Rand McNallcy & Co.
536 S. Clark Str.

įlietų ir suvirs. Prityri- 
nereikali ngas. Šviesus,

=

ANT PARDAVIMO

Nuoširdžiai kviecĮaiue visu* atsilankyti j mus Imlių. S 
Kviečia KOMITETAS.*• X

iriiimmiimmiiimmiiiitfiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiminiNiiHiff

uiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiitiiiiiiu,- pngyvcmmiĮ mūrinis na
mas. elrktros švie.-a nauja* 
pluinbing ir tlekoracijos, pe- 
ėtaus šiluma. Kaina 
Casli. Dideli.- bnrgenas, atsi
šaukite

Nora A. McMahon.
3612 S. Rockwell Str., 

Tel. McKinlcy 2450

“Ilgu, ilgu man aut 
išpildė seselės Saka- 

lauskaitės. Nors dar jaunutės 
mergaitės, bet, matyt, net nik- 
s ta joms gabumų. Savo švelnu-
tuais balseliais sugebėjo per- 

1 duoti tų jautrių ir gilų paslėp
tų sustatytojaus tų žodžių poe- 

1 to Vienažindžio iš širdies jaus
mų.

A. ftlupelis, choro vedėjas, 
taip-gi neužmiršo parodyti sa
vo gabumų. Buvo iššauktas net 
kglis sykius. Ypač publikai pa- 

" tKv dzūkiška dainelė, ”§iu 
>>

Choras-gi parodė savo nepa
prastus gabumus. Ypač dainuo
jant dainas: “Eina garsas nuo 
rubcžiaiui,” “Girioj” ir “Kar- 
vi-ltdi.” Vakarų užbaigė tautos 
himnu.

Publikos prisirinko neper- 
dsngiausia. -Gaila, kad dar ir 
šistilic* musų lietuviai neatjau- 
<’ia to neapkainuojanuii bran
gaus turti>—dainų. Juk daina, 
tai liietuvos dailės turtas, kurį 
niusij prabočiai mums paliko. 
Bet ir šiandie dar atsiranda to
kių. kurie neapkainuoja protė
vių (rangaus jtslikitnn, o tuo 
pačiu dar trukdo kiek įmanyda
mi tų prakilnų darlių.

Daug yra ir šiandie tokių tė
vų. kitrie neduoda savo vai
kams Kogtts nei prie choro pri
klausyk, kur jie galėtų *avo 
talentui praJavinti.

Daugi yra ir tokių, kuriems 
baisu pasigerėti tuo turtu, ku
ris yra Visiems bendras. Jie ir 
dainiije. kuri budina ta* užmi
rusias stygas, atranda kų tai 
priešingą Vai laikas jau, bro-( 
liai. aki* pratrinti ir stoti prie 
geresnio parito, prie darbo, ku
ris šviečiu tėvynei rytojų.

Negalinga praleisti nepami
nėjus vietinio vargonininko A. 
šlapelio. ŽimIžhi sakapL, yra 
žmogus, kuri* užsitarnavo tė
vynainio v»rdų tikroje to žo
džio prasii|*je, nes tik ačiū jo 
utmuilslančUm pasidarbavimui 
šiandie Gnrj- jaunimas ]«sikėlė 
ant augalo laipsnio dailė* sri
tyje. Jis »nfljebėjo sutvarkyti ir 
išianuti tokį būn i) dainininkų, 
kuris ateit'je, parodys dar di
desnioji gab unus. Kiek teko pa- 
stebėti, tai chore mažai suau
gusio jaunimo: visi jaunučiai, 
jaunutės.

Ateityje stiprės spėkos, taip
gi didėt ir ilurbai. Su laiku su- 
rilaukitnc gružių vairių iš Ga-

įu luzaoniis jj m- .^n per nakeiali. u. ' ■ rod£.,

livuyuM, aff va«v «• mmv 
veninių smulkiai pnkedenriu. 
Tik įžanga į deluitn* turi Imti 
dykai, kad neplėšti pinigų nuo 
Medinų žmonių,, darbininkų, 
žvalionio labui.

Senas Rymo Katalikų 
Kun. P. Zvynek.

GARV, IND

Buvo laikui, kada ir Šioje ko- 
hmijoje lietuviai ramiai žiurė
ju j tėvynės sužėlusius dirvo
nu*. mdAskiriunt nė jaunimo, 
kuria taip-gi leido pro šalį tas

A. PETRATIS 8c C0. 
Mortgage Bank 

ktai B.STATI mS ISSNCI 
European Americak Bure au 

ta Piai(«i Pa«<tia4a a»**»*«*4at 
’M< » j AMJIi

U4t ka Balti*S fialai. '<Vana Ithaatt'
ry’o jauniiuu.

<-*
u <•
P. 0.

nio- 
Šv.

Onos draugijom, kuri taip rūpi
nasi savo uarėmis nelaimėje.

Vincenta Jareckienė.

r ■ įi’r ■ — ■ ..—

ANT PARDAVIMO.
IftTatiMOJM. litui turui f.ardiuul aa. 

vo tnodcmUUt* 3 rlat y murini narna 
UO t lt 4 kambariu* S rumecul. Kai* 
na 
nnt

GAUTOS GRAŽIAUSIAS 
ŪPAS.

lt.000 alallaukite nedcldleaisis 
1-tno rialo.
ia i 9 s<i. ^htcbeatar Atv. 

--------------------ri--------------------------------

Gegužis vrn gmžiuusiiu me
nuo. Gamta tada yra gražiau
siame Upe. lilacs ir jastnini»< 
pripildi orą saltlžių kvapų. 
paukAMiai čiulbu ir kiekvie 
na* žmegue ^a^čiasi linksmaa. 
Tiktai ti» ž»*’..>ne.H negali būti 
■linksmais kurie keia’ia nuo vi* 
durių ligų. Visa.- linksinuums 
dingsta kuomet tave kankina, 
galvas skaudėjimu*, nemie
ga*, ir neturėjimo* n)M*ti(o. 
Bet kam-gi kentėti! Triner* 
American Elizir of Bitter Wi- 
ne yni parduodamas visom* 
vaistinyi’iose. Išvalo viilurtt*. 
užlaiko juo* tvarkoj, jis pa
gelbsti tuojau*. Taip pat tu
rėkite savo namuose ir kitus 
Triner? vaistus. Trinors Lini- 
mentaa geriausias vaistas nuo 
neuralgijos, išsisukimų, su- 
putiiuų pavargusių muskulų 
ir kojų. Triner* Cougli Seda- 
tive geriausias vaistas ijel šal
čio ir kiaulių. — Jum*|iIi Tri
ner Comjiany 1333-43 K. Asli- 
land Avė., Chicago, III.

Mcdfilų diirbln : ’ ui ir Karponte. 
r lai — vokusių ir t. luuivlrlllų darbu 
AtaiAaukllo; J

INilrarri McK-tianiti.-e and
Equi|ia|. ui 4’0.

blh EsiUanm^ Ate. I'. S. Yai.l*
' *. '.T V ».* •• - -

’ y~j ~
Valkai — Wrat — Katalikai 

Kcneralio otYlao ir paatuntyni rtAa 
ra LtalUa. AtalAn’tMie.

TUr tkųiraui Matuary O». 
7M W<-*l Adant* btrrtt.

I -M’gr-)

PRANEŠIMAS.
Kad aš laikau gete*. nepir

kite kvietinis |ws aveūuitau- 
riu kapinės, nt*> mes ir užlai
kome geriausias ir gražiau
sias. žemesne* kaino*. ir gc- 
riau patarnau-iin--. Taippat 
užlaikome rariau racija, ir ne 
svaiginančių gėrimus, ir go
riausius rigarus. patarnuusi- 
iuu genaumu abuhakuaĮcm* 
Andre* Iwacdciewicx, viena* 
blokas šio puse kapines. Nau
jame musu mnrinv name ant 
111 gatvės.

Visi ant šviežio Medaus!!
W. 8TRYGA6

Kų tik purvežė iš Miehiganv. 
$1.95 už 5 svarų viedruku. Pri 
statau j namu*.

3022 W. 40tii Street. 
Chicago, UI.

BARGENAS.
(lcl
<•- * fialų 3 auKii'ių murini* narna*, 

utpokalij matą* medinukių, randu* 
170.00 | incnrart ant **34 IV. Taylur 
Mnjel. Tati parduoti ui 3S.OOO 0* 
pirtim* uiorGsuKi' >3,000 00.

Vynu dirbti |H>pt*rtn otocku kam. 
barlj. Gera* darbo aųlyRon. A t alka u- 
k lt*

Auur»< an 4 olor T> |*c Cu.
Ilftl n.r-<uc Mrrri.

REIKALINGI LEIBERIAI.
Dėl fabriko darbo. Piestom* 

darbas.
Link Beit Co.

39-th & Btewart.

REIKALINGI.
Senyvi vyrai dėl fabriko 

darix>.
At*ižaukite:

700 West 22 nd Str.

GERA VII 7A LIETUVIUI.

Daktarui, Dentistui.

108th Gatve ir Miclugan Avė.

Roselande.

Atsišaukite į Kimbu ik Statė 
Bunka arbn S. A. Novnk, Reni 
Krinti1 HHtli ir Mirhignn Avė.

REIKALINGI.

Hog Butcheriai

Dirbti poeking Iioum*.

HeUel & Co. 
1743 Larrabee Str.

PAIEŠKO

r*«l**ki4<i *ivu l.rollo H4*nU1uvo 
Mlfcauiiuf,Kauno <-ub. luuvinlų m|mk . 
Adakavu i>anit> U ui omui Hula*vnlU.iai 
•pte 1* melų k>>*m AinortkaJ*. ae- 
•tau *yvun<> l'hh'*4oM

Ka* ■!•!* j; liauta artu. Ji* t«at» Į 
torui Matanuku. kiuri adraav:

Ilum-tiL'i- Miknių-
b«M 240 MiihMmi. Ku

•T C. WOLON 
2911 W. 22 Street 

Telefonas Rockwell 6999

I
Paroiduoda dideli* a<i viMUa j lutai. 

mala dėl dvejų Aciuiinų |>uryleninio 
nuttiun au krautuve Kulnu Aenm tr 
uiaiiui IncAluin* 1'rick.vaUa pardavimo 
yra turą. Nur.-duiul daucaila aitrinote, 
nieldtlu kreipto* acluuu'ių antruAu.

Jolin Kni»ra»,
*03 l.Uii'uln AtC. flockford, 111.

Tr-h-f. Malu SM»

l*urm>luiidu du lotai aut Tnpp Avė. 
30kl!3 |uMar. vanduo Ir baltgalve* 
u/tnoki-tu A ii-nua bluku* nuo Arrhcr 
Avė. arti 1‘runo Plauti* Kaina |3t0 
ui vienu, verti po 3»00. Pimlduoa 
po viena ulba abudu,

Ku vi ninku*
3714 Indiana Ate.

j TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Kalnus kuriu, pritinku kiekvie
na m klAcniul. Orarentunjame kad 
Muuupinaime Jum* jonį iki 10% 
ant kiekvieno ‘pirkinio; nekurie 
tlal>Kal nu*tiuu ncffu tvbolmalo 
keiooa.

Vyru ir Jaunu vaikjmu raiavi 
<1 r*buliai padirbti net ulankymo 
Imt nentuleakM Mulei ir ovorko- 
tai »u dlriellelt Ir be. for fltt nr 
ir kitokio *t>llau« |3:.i0 iki KO 
Pamatykite niuau «p<s-:|ela eile 
Mulu ir overkutu po |lk. 17 &o. 
130. »n.M. *». ir fio. Juodi 
Siutai po |«S iki *4C Molino* va- 
ne* Siutai po |31 Iki KO Valku 
alulal Ir ovMkotei 14.40 Ir au**.- 
Sau. V,ru kelintu K tr aurfejac 1 
Malino* puarllnee keline* K.00 Iki 
IIT.M. S l’oci Ja lie n u oi imlia 0% ant 
kiekviena pirkinio aitmflamn i 
Eurcpa.

Atdar* kukviena «UeM iki > 
vai vakare Kubatomia 10 vaJ. 
ilUioiuM iki < vai. vakar*.

S. GORDON,
1415 So. Halsted Street

Ne-

K

KOMEDIJA VIENAME AKTE •

-----------RENGIA-------------

A. L. R. K. Moterų Są-gos 4 Kuop

••

Nedelioj, Gegužio-May 9, 1920 s
ŠV. MYKOLO PARAPIJOS SVET. |

Pradžia 7:30 vai. vakare
E __ J
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=

■ ■ 
B■■
I 
■

KBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBMBI 

DIDELES 

PRAKALBAS 
n»TGIA

Šv. Antano Labdaringoji Sąjunga

■ r
I 
I
I
1 
I
I

■
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Ned. Gegužio-May 9, 1920
P. B. KUČINSKO SALĖJ, 8756 

Houston Avė. So. Chicago, III.
Prasidės 6:00 vai vak. Jžanga veltui

Taigi gerbiamieji. So. Chicago* lietuviai ir lietuvaitės 
užpra5r* •• 1 ’nes iš
girsite ir bUznioritf ko mums kaipo lietuvių 'tautai trūk
sta.
Iš Cliieagus bua kalliėtojai, kurie išaiškins visu* dalyus.

KOI.EKTI J4JKII X Eiti K
VISI * Nl ilnlHl».lAl KVIEČIA SO.MITirr.U«
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MUZIKANTU BALIUS
------Dengia - -------- 

D. .L K. VYTAUTO BENAS 
NEDELIOI, GEGUŽIO 9. D.. 1920 M. 

Apveizdos Dievo Parapijos Svetainėje, 
Prie I8los ir Union Avė.

Pradžia 4 vai. įžanga 30 c. ypatai.

r■ ■■ ■

■

Kas Jūsų Fotografas?
» Kurie norite turėt gurus ir gra

žiu* paveikslu*, pagid suvu norą 
ir už prieiniiniH kuiną užeikite 
pu> nmiH*. o jHTsitikrinsite.

Traukiume pnveikslus vestu
vių, šeimynų. jKigrabų pnvierių 
ypatų ir tt. Noiunčiume jokių 
ngi-ntų augaudiiu’t žmones. Mu
itų liurlins yru musų agentų.

R. URBONAS
1721 W. 47 StTect Chicago. BĮ. 

Telefonas Drover 3473
laanBisBiMBaaaaaa
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DRAUGAS

S. A. L KAREIVIAI.

6

CHICAGOJE

HKATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

r*

--------------------------------- —3 
DAR VIENAS SUSIRGO 

••ANTHRAR” EPI- 
nv'nrTTO

2ras Milžiniškas
«Baa»aBOEaBnuBBamM«ui

----------RENGIA-----------
iitiiiimiiuiiiiiiiiii!tittiiminiimiiiitHmttHimiiimiiimtmitiHi(iiiiuiiiiiiiiitnu<miiim

Susivienijimo Am. Liet. Kareiviai
miuiHmimiiiiumiiiuiiHimmmuiiiMMtiiiniiimiumimiinHiimiiiHiiiniiHiiimmiii

7-to Regimento Svetainėj
Wentworth Avenue ir 34-tos Gatvės.

Subatoj, Geg.-May 8, 1920
Pradžia 7-tą Valandą Vakare.

—------------------- ~ -  - -^*^*r^*^"S*™"

b ■■aaaasiaaenaaaaaaaaaaaa 
GERIAUSIA MUZIKA S, A. L K. BENAS.

Susideda iš Gabiausių Chicagos MuzikaliŠku Spicku.
r.. .... . r .. ... . ■■

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės nrpraleiskiat Uos progas
1    k - _____ 7Š *. *   _ , Ii 1* _ • _ tfVA • > <nes gal paskutini atsisveikinimas su savo Broliais Chicagiečiais 

kurie nesigailia net brangiausia žiedą savo jaunistės už Tevynia 
ir josios garbia,

Kviečia Visus.

i
■

Buvę Suv. Vai. Kareiviai 
Kviečiami Uniformose

Šeštadienis, gegužės 8 d.. 
$v. iuykolo. ai k. apsu eiskuuaa

Sekmadienis, gegužės 9 d., 
šv. Grigorijus Naziarzietis.

Pirmadienis, gegužės 10 d., 
šv. JUOZAPAS, baž. patr.

Imamasi kuoaštriausių prie
monių.

SENYVAS CHICAGOS G Y 
VENTOJAS.

Visko jis čia matęs ir pralei 
dęs.

Aną dieną 80 metų sukak
tuves paminėjo Davė Clark, 
kurs yni vietų-, pagerinimų tn- 
lybov viee-prezidentas,

Clark Chicagoje yrn užau
gęs ir savo akimis visas lai
kas matęs, kaip Chicago iš j 
menko, mažo miestelio pakilo ! 
tokion augštamon.

1859 metais Chicagoje pusi- i 
rėdė pirmu kartu vienas gatve I 

I

Justino Kudirkos W MNA
« ■ m -V

Liet. Vyčių Chicagos Apskritis

KOMISIJA
Pradžia 7:30 vai. vakare

Programoje dalyvaus žymiausios Chicagos lietuvių daini
ninkų spėkos.

Ned. Gegužio 30 d. 1920

RUNGIA--------

KOLONIjy

susirgo dar 
dirbęs toje

jis at vieni’

Chicngos llurl<*d llnir Co. 
dirbtuvė. W«*st Sidojo., užda
ryta, iš kur {inkilo ,‘:intlir«x”I 
epidemija, persimetusi į žmo
nes. dirbusius toje dirbtuvėje.

Be kelių mirusių nuo tos e-
i pidemijos vakar 
j vienas. žmogus, 
dirbtuvėje.

K uovei kiaušiai
tas ir išvežtus ligoninėn.

Sveikumo departamente nu-- 
tarta imties ktiouštriniisiit prie 
aionių prieš ta epidemiją. 

Tos priemonės yra: 
Kuoveikinus sudeginti 

tos epii 
lavonus.

Atskirti nuo žmonių visus 
asmenis, jei tuoso bus susekti i 
tos epidemijos {*‘rai. |

Kuoveikinus dizim'cktuutj į 
visas ta< dirbtuves, kur perai I 
ir»l«*lii tnsfies.

Kuoaštriausiai inspektuoti 
iš svetimų šalių importuoja-; 
mus čia gyvulių {Jaukus. 

Dr. Rohortson suko. 
Rusijoje nuo tos i-jiidemijos 
kas melai niirMa apie 16,000 tinai pribūti į šį surinkimą, 
žmonių. Toji epidemija nni t-lnes tai bus labai svarbus pa 
platinusi ir Argentinoje. 

I’eniiai metų |*abaigoje Chi- 
engo Hurled llair Co. daug 
gyvulių plaukų gavo iš Rusi- ( 
jos. Aių metų pradžioje daug 
plaukų gauta ir iš Argentinos.

Anthrax yra paprasta gyvu
lių liga. Nilo jos |»vrų užsinuo- 

nanlį žmogų. Pasirodė, kad tai dija kraujas. Perai patenka 
butą jH>’iemon<» L. Ciirr iš 50 žmogaus kraujnn ,s*r plaučius, 
gat. {Milicijos nuovadus. j arba jht imlrėskimus.

Poliemonas vieną mirtinai j ----------------------
pašovė. Kitas suspėjo pabėgti.,

Pas uitas piktudaris yra *
Paul Chatnile, 21 metų, nese-
na i {laliuosiictu.' iš pnsitaisy-1
mo įstaigos.

Piktadnris yru Port Dear-.
Is»rn ligoninėje.
S f ■ ••• I 9 1 1*

4 I1..I -ill.lK’ių «!<_*( VK 11-

vas O’ConnelI paklojo vieną nuostolių, 
jiiktadarį. kur- užpuolė praei-( 
nantį detektlvą.

koris, traukiamas mulų. Clark 
pirmutinis tam gatvekaryji 
fconduktoravo.
- Tais laikais l’bieagojr dar j 
»>*<ko ypatingu tvlnivn. Mė*»n.-’ 
svarui Imvo mokama S arba i 
JO centų, bulvių bušeliui 25c.. 
Gi kiaušinių tuzinui (k*.

Ko- laig laikais už darbą 
pelnydavo $2 dienoje, tas Im- • 
vo ^kaitomas turtingiausias 
žmogus.

KITAM PIKTADARIUI 
PAVYKO.

NE

Atsidurė pašautas ligoninėn.
—

Aną vakarą du jaunu pikta- 
dariu mėgino užpulti praei-

nuo

PILSEN AUDITORIUM
1655 Blue Island Avė

idrmijo* mirusių žmonių Iš CHICAGOS LIETUVIU

TRYS SUAREŠTUOTI 
VAGYSTĘ.

Ifi BRIDGEPORTO.

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 2-ro skyriaus extra 
susirinkimas įvyks nedėiioj, ge 
gūžės 9 d. tuojaus po Miš p a- 

1 rų. salėje ant 3čių lubų šv.
kad Jurgio parap. svetainėje.

Visos narės malonėkite bu

Try> žmonės suareštuoti už. 
sie'.emntinį apvogimų Ameri- 
can Hide and Leuther Co. Sa
koma, kompanija panėšimi n- j 
pie 75 tuk-tanėiu- uoiiciiy

A-!Vienas iš sunreštuotų, 
datn Beunbenovraki, 3335 North 
Springfield n ve., prisipažino 

TRIJŲ MĖNESIŲ DARBAS, /prie kaltės. Jis t«»j«* ištaigoje 
----------- I ligšiol buvo buvęs užveizdn 

(Cornianas).
B.’iuIh novvski, nugirdęs a- 

pie detektivų veikimą, buvo 
pasprudęs iš Chicagos. Bet bu
vo surusins ir nuimtas Blue 

■ Islande. .

Cliicngojt* ir apylinkėse pro- 
liihirtjoniniai ugvntai per pra
ėjusia* tris mėnesius konfiska
vo l.(NN) galionų įvairios rų- 
šio* svaigalu ir surinko $99,- 
710 taksomis ir pabaudomis

. . -J —

.Justinas Kudirka išvažiuoja Italijon užbaigti pasaulinę 
dainavimo ir dramos mokyklų. Jų tižltaigęs važiuos Lietuvon 
darbuotiem Lietuvos operoje. Šiame koncerte Chicagos publika 
paskutinį sykį girdės dainuojant Just. Kudirką.

I Sėdynės rezervnotoa. Bilietai pardavinėjami. Juos galimu 
gauti visose Vyčių kuojHiso, viaoae įtariu ninku Sąjungų krau- 
tinivėse, Universal Stato Banke ir “Draugo” ofise.

birželio 13 d., 192<' m., Sv. Ka 
zimiero Seserų Vienuoh-ne, ' 
2GO1 Maniuette IM., Chicago, 
III.

Seimas prasidės su iškilmin
gomis mišiomis šv. 11 vai. ryte. 
Vienuolyno koplyčioje. Mišias 

| laikys A. R. d). £>ntro knpelio- 
Į nas, gerb. kun. pbof. Pr. Bnčvs.

Seimo sesijos prasidės 2 vai. 
{x> pietų. ,•

Prašome visų A. R. D. sky
rių primušti delągateit j šį mu
sų draugijos pirmų jį .«riw;ą. 
Jeigu kai-kurie skyriai negalė
tų prisiųsti delegačių, tai ma
lonėkite raštu priaiųsti eermtm 
savo skyrių mdiunus. nutari 
mus liei patarimus. Visus laiš- 

!kus malonėkite siųsti vardu A. 
R. D. Centro rnti.: grrb. S< '•"<>

! malonini kviečia visas dokga- 
tee ant pietų Vienuolyne, taip 
kad nereikės trukdyti laiko eiti 

I kitur pietauti.
Vnkare, birželio 13 d., 8 vai. 

vnkare, įvyks gražus valibrėlis 
Vienuolyne, parengtas Vietiuo- 

: lyno auklėtiniu, jiagerhiiiuii 
seimo delegačių. A. N.

sitarimas ir paskutinis prieš 
musų skyriaus rengiamą Sim 
fonijos Koncertą, kurs įvyks 
(,’igušės 23 d. musų parapijos 
svetainėje.

Visas nares ir norinčias tap Mur^arirhi M<u ijn. »goi Mu. 
ti narėmis Akademijos Rėmė ųurttr Hd.,( L nago, /II. 
jų Dr-jos kviečiame šin susi 
rinkiman.

Valdyba.

BRIDOEPORTIEOLAI. 
NEPAMIRŠKITE!

I Gerb. kun. dek. Mironam 
toj bus pas mum. t. y. geguže- 
0 d. ir {*> pietų Av. Jurgio pa
rap. svetainėje jis laikys pra
kalbas.

I Tai-gi nepraleiskite progos. 
Visi susirinkite išgirsti gerb.

j Lietuvos veikėjo kalbos apie 
svarbiausius ir gyvuosius musų 
tėvynės reikaiua.

Rainės ir daugiau kalbėtojų.1 
Komitetas.

rv

ŠV. KAZIMIERO AKA D E 
MIJ08 RĖMĖJŲ D RA U 
GIJOS PIRMAS SEIMAS.

Rv. Kaz. Akad. ličiu. Dr-jos 
pirmas seimą* įvyks nedr-linj.

ATEIKITE VISI IŠGIRSTI
■ U

■ į£j

flKALBfiS• •,

L‘

Taipgi kviečiame dalyvauti 
seime katalikių moterų draugi 
jų atstoves ir Viemiulyno prie- 

1 lėlius bei rėmėjus. A. R. D. sky 
i riai gali dauginu delegnėių sių
sti j šį pirmą «einią negu kon

stitucija Jiuvelija.
Maloniai prašome ir tikime:, 

knd kisinuginnsia delegačių du- 
' lyvaus šiame musų pinnnme 
seime, nes turime svarbių <hd\ - 
kų aptarti ir rimtai pasitarti 

latiio urstihttininur.moKn «lrnn.
4 • a , •

10joti ir josios Jarouotės.
Su gilia pagarba,

Antanina .Nausėdienė,
A. R. D. Vciitro pinti.

P. s. v iso** delegatės nuo A. 
R. D. skyrių malonės turėti 
mandatus (įgaliojimus) su pa
rašais skyriaus valdybos ir 
skyriaus ka|s-iiono. įnešimai

į turi Imti surašyti ant atskiros. 
‘ ĮM>peroK.

Gerb. Sescrva Knrimrrirtcs '

P IOS O. POCIENĖS KON 
CERTAS.

1 I
Šimkaus išleistuvių koncerto 

programoje pntėmijan jdėt) 
skelbimą, kad šio mčne:V* Iii 
d. Kimba! Hali (a’WuniL0«*y. • 
je) pagarsėjusi dainininkė ir 
halso lavintųjų Bethoveno Kon 
servntorijoj p-nia Ona P<x*ie- 
nė duos koncertą. P-nin O. 
Pociene Chicagos ir apielinkių 
liet, publikai yru gerai žino- | 
ma kaipo vienu turinti stip
rinusį ir gerinusia išlavintą ( 
balsų.

Bilietų galinai pirkti kaiu- 
baryje 14418 Rimbai Bldg.

Sparnas.

I

įkalsi. Sąjuiigos 4 kmųm 
Dievo Apveizdos parapijoj lai
kys UM*nexinį susi rinkimą geiru- 
Šės 9 d., mokyklos kamlmryj. 
Susirinkimas prasidės tuojaus 
po mišparų. Tndel kvieriant 
nariai ir narės skaitlingai alsi-! 
lankyti. Turime svarstymui' 
daug svarbių reikalų.

Kviečiami taip-gi ateiti i? 
įsirašyti dar iki fiiol neprikišu- ij 
santieji prie Labdarybė*, knd L 
visi dirbtume našlaičių lai ii. ‘

E. M., nut. tašt.

S. L. R.-K. A. 85 kp. bus Ri
ti rinkimas gegužės 9 d., 2 Vai. 
po |ūetų, Av. Kryžiaus parap. 
svetainėje. Malonėsite via na
rai pribūti j sūri rinkimą, nes 
bus renkami Seimui debgatai 
ir Fvarstomn daug kimkių 
svarbių reikalų.

Taippat atsiveskite įrašyti ir 
naujų norių.

Šaučuvenas, kuoj. rašt.

“ORINČINIS” BALIU8.

PRANEŠIMAI.

V. ANDRIEKUS

Katalikų Vienybės (Fed. 
skyrio) prie Av. Mykolo parap.

' *«t««*««•*«»j »*H*H 4 4
I gegužės 10 d., 1920 m., vakare, 
tuojaus |x> pamaldų.

Draugijų atstovai Aviefiaml 
I atsilankyti. Bus arandomi 
i svarbus reikalai. Bus kalbama 
I ir apie L. L paskolos lx>nų par- 
idnvinėjimą mus kolonijoj. To- 
’ dol ir visi parda'^čfojni kvi«* 
įčiami atsilankyti.

Joseph K. Sloksnaitis. 
Knt. Vienybės (FetL 

skyrių) raštininkas.

Draugija Ar. Pranctftoe Ry
mietės rengia Imlių su drjem ic 
lėmimais. Jis bus ryt<ų, gegn- 
žės 9 d- G vai. vak., Uia* sve
tainėje, 44kXI So.- Wood st;

»» i Ė • •ar* jesasMic-U 
šių. Takgi kas myli šokti, gi. 
lės linksmai praleisti vakarą.

Kvieciainp.
Rengėjos

33 metų amžiaus, po 
sunkios ilgos plaučiu už
degimo, sirgęs 12 dienų 
. ersiskyre su šiuo pasau
liu gegužės 7, 1920 m. 3 
vtJ išryto. Velionis buvo 
aprūpintas šventais 8a 
k ramentais ir paskutiniu 
patepimu, prigulėjo prie 
L. D. K. Vytauto Raiteliu 
I ma Diviz. šv. Antenos 
iš Padvos. Meiles Lietu, 
vos No. 1 ir Taut. Dr-stė 
Viltis. Amerikoje išgyve
no 10 metų. Paėjo iš 
Kauno Gub. Raseinių ap
skričio Žvingių parap. Ke 
berkštų kaimo. Paliko mo 
ten Marijona ir dukteris 
Marijona 4 metu ir Bro 
nislova 2 metu, taipgi pa
liko 2 brolius -Amerikoje 
ir viena Lietuvoj ir 2 se
seris Amerikoje.

Laidotuves atsibus pa 
nedėli gegužės 10 ta d., 
8 vaL ryte iš Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios į 
ftu XT«srI m^AFA V^e*J«»**-*

Kviečia dalyvauti lai
dotuvėse visus gimines 
draugus ir pažįstamus 
po numerių 4436 So. Ar 
tęsiau Avė.

Nubudusi moteris
Marijona Andriekus.

IIYKA1.

PIRKITE
LIETUVO8 PASKOLOS 

BONUS

1
i
Ii į

<

Nedelioj, Gegužio 9, 1920,2-rą va!, po piety
Šv. Jurgio Parap. Svetainėj, 32nd PI. ir Auburn Avė.
•/ tt • 1/ r\ »<■ 1 • I I* t 'r t __ « •Kslbcc Kur,. L-z. ..LroGas, SmmSš vra a»aūi«vc» ■» uciu»u». uavcu uaug zaua pa

pasakoti. Ypatingai iš Vilniaus rėdytos. * . .
Apart Kun. Dz. Mirono kalbės Chicagos visiems žinomos veikėjas bankininkas p. J. 

Bagdžiunas kas norite išgirsti geras^veikas prakalbas ateikite visi-
Inžangia yra mažuti tiktai padengimui lesu užšalę. I

Kviečia Raudonojo Kryžiaus Skyrius, Tautos Fondas ir Liet. Valstybės Bono pardavimo 
Stoties, Komitetas.

. Bagdžiunas kas norite išgirsti ueras-sveikas prakalba 
Inžangia yra mažuti tiktai padengimui lesu užšalę.

iiII
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