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Lenkai Negali Inimti 
Kijevo 

Anglija ir vel koketuoja 
su bolševikais 

TALKININKAI NUSILEI
DŽIA TURKAMS. 

SultanO valdžia nori tarties su j 
nacionalistais. 

KAMPANIJA PRIEŠ PRI
PAŽINIMĄ BOLŠEVI

KŲ. 

Konstantinopolis, geg. S. — 
Sultano valdžia ima darbuo-

Padaryti protestai partijų 
konvencijoms. 

New York, geg. 8. — Natio-

PAKELIAMA KOVA PRIEŠ 
KAREIVIU BONUSUS. 

Sakoma, jau ir taip žmonės 
turi apsunkinimu. 

Bolševikai Tariasi su Danija 

:?•.-:- te? Įr.-A-?v.0 r i 0 f ? }jlK|u j , u _ • na 1 ("ivic Feder 
c i t a i l r i u t i a n 

ation preziden-

turkais, karie jau įkūrė ntiosa- nešė, jog j*s tos 

BOLŠEVIKAI SUSTIPRĖJO 
APLINK KIJEVĄ. 

ANGLIJA NORI TARTIES 
SU BOLŠEVIKAIS.. 

Sugabeno daugeli didžiulių 
^armotu. 

Tarybos turi Įvykti Krime. 

Varšava, geg. ii (Suvėlinta). 
—Per pastarąsias dvidešimts 
keturias valandas bolševikai 
žymiai sustiprėjo aplink Kije
vą, sulig apturimi] čia žinių. Ir 
žiauri kova už Ukrainos sosti
nę nepertraukiama. 

Ypač žiaurus mūšiai seka 
šiaur-vakaruose mm miesto, 
kur bolševikai pavartoja sun- Į 
kiąią artileriją, sustatyta už- j 
pa kaly j apkasų linijų. 

Kitos bolševikų sunkiosios: 
anuotos sustatytos ant augšt:i- j 

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

Anglijos užrubežinių reikalų 
sekretorius Curzon, pažymima 
telegramoje, pasiuntė Čičeri-
nui. sovietų Rusijos užrubeži- L^ j r Ciciliję. 
nių reikalų komisarui, prane
šimą, kuriam jam nurodė sn-

<> ..*.— ... - » . .. 
Wrangel, Rusijos savanorių 
armijos liekanų komendatu. 

Anglija pageidauja, kad tais 
susinėsimais butų padaryta 

vą vaMžiij Anatolijoj ir nu
sprendi' pakelti kovą prieš tal
kininkus už okupuojamą Kon
stantinopoli. 

Nutarta i Angarą pasiųsti 
valdžios atstovus tarties su 
Mustapha Kernai paša, vyriau
siuoju nacijonalrstu vadu. 

Tam tikslui norima parinkti 
ištikimiausius Konstantinopo
lio valdžiai vyrus. Kes bi'e ko
kie pasiųsti atstovai kartais 
galėtų dar ir nesugryži: nuo 
nacijonalistų. 

Čia plačiai kalbama, jog tal
kininkai padarys nusileidimų 
nacijonalištams turkams. Sa
koma, Turkijai sugrąžius Smir-

organizacijos 
va rdu parimu ęs prez ident u i 
AVi! šonui protestą prieš pripa
žinimą rusų bolševikų val
džios. 

Be to, Parko- mušęs telegra
mas pramatbniiems kandida- i 

Washington. geg. 7.—Kon
grese vis dažniau ir smarkiau 
atsiliepiama prieš sumanymą 
duoti bouiisus visiems būvu-' 

xaiicminKai nesutinka su jų 
prekyba. 

Copenhagen. geg. 8.—Xepa-
vvko 

Krassin kreipėsi Maskvon. 

Bolševikų atstovui Kra>-
nui tas buvo didelė nau;: 

šiems karės metu tarnyboje ka
reiviams. 

Atstovai priešginiautojai sa-
| ko. jog tas sumanymas tiesiog 
negeistinas visos plačios visuo
menės. Nes viMiumėnė jau ir 
taip daug šiandie apkrauta vi

rusų bolševiką, atsto- toksai danų reikalavimą*. 
vanis tarytas su talkininkais, j jis buvo manės, kad jo va!uLx 
Bolševikų atstovai turėjo noro i Rusijoj*- yra leista elgties kaip 
prekybos tikslais keliauti Lon- j patinkama. 
<lonan. Bet jiems atsakyta ta j T ; U | j ; s telegrafavo Maskvon 
k e l i o n ^ ! klausdamas instrukcijų. Te-

Fo tų visu nepa 

tams j šalies prezidentus, klau- j šokiomis mokestimis, katras 
sdamas jų definitivės nuomo 
nės bolševikų valdžios pripa
žinimo klausime. ) 

Po protestu ir po telegramo
mis pasirašė daugelis žymiau
siųjų šalies vyrų ir moterų. 

Sakoma, kad National Civic 
Federation su protestais tam 
klausime ineis ir naci jonai ių 
partijų konvem-ijosna. I r tenai 
pakels balsę prieš pramatomus 

reiktų kai]) nors sumažinti. 
Kongreso, svarbiausias tik-1 prekybą tarpe Rusijos ii 

slas rupinties ekonomine šalies j nijos. 

bolševikų valdžios atstovas 
Krassin tuojau* pasiūlė tary
bas Danijos vyriausybei. Ir su 
šita dabar pradėta tarties, ko
kiomis sąlygomis atnaujinti 

Da-

seKimų j <v.įaUs tiesioginio atsakymo dar 

padėtimi, bet nesunkinti žmo
nių naujomis mokestimis. Nes 
kiekvienam turi but žinoma, 
kad šiandie ir be to pragyveni
mo pabrangimas pakilęs ligi 
augščiausiojo laipsnio. 

Prieš tokią kovą bonusų ša
lininkams nebus lemrva atšilai-

raų, nuo kurių apregiamos toli-, p r a d ž i a ^Ttriiukū k o v a j r ?n_ 
mos apylinkės. Su tomis a r m o - ; ] a i k v t i b o l § e v i k u , m i 0 b r i o v i . 
tonus bolševikai atakuoja l e n - l m o s i K r į m a i l 

ką ir ukrainų barus. ;1 A n c H j | Į ^ ^ ^ į ^ p r a . 

Šaudymai didėja. 

Yra suprantama, jog sovietų 
armija savo sunkiąsias anuo
tas bus partraukn-i £ rytinio 
upės Dniepro šono. Šovinių 

dėtas tarybas pasiųsti savo o-

kandidatus, katrie bus prie-1 kyti. Ir todėl su tuo gražiu su-
Bet čia nuomoiiiaujama, kad į lankus pripažinti bolševikų J manymu nežinia kas galės iš-

nacijonalistai nesutiks su tais valdžią. J Pjti. 
nusileidimais. Nacijonaiistai j Paminėta organizacija iš- j 

vysto kampaniją, nes patyrusi, J STREIKAS ANT PRANCU 
jog "VVashingtono vyriausybė ' 
pasiekusi ribą, ties kuriąją ne
busią kitokio išėjimo, kaip tik 
pripažinti bolševikų valdžią. 

nori. kad be to talkininkai ap
leistų Konstantinopoli, nevar
žytų sultano valdžios. Xori, 
kad Turkijai būru paliktas Ad-
rianopolis ir rytiniai vilajetai. 
katrie šiandie priskiriami prie 
^.Tl.t^ii^JOt. 

N'acijonalistai, be ab?jonės, 
paduos dar kitokių reikalavi-

ficierų. kaipo tarpininkaujan- )lUį4 kuomet pasijus esą stiprų?, 
čių atstovų. * 

Bolševikai sutinka. 

Čičerinas,, sakoma toliaus 
ošimai ir .plyšimai nuolat ^ - j depešoje..-sekretoriui Curzo-
dėja 

Visam Kijevo fronte pasi
traukusieji bolševikai sunaiki
no creležinkeliu ir vieškeliu til-
•tus. Dabar tuos tiltus ant grei
tųjų pataiso lenkai su Ukrai
nai s. 

Lenkai atmušti. 
Pasirodo, kad arčiau Kijevo 

lenkai sutinka visN smarkesni { 
bolševikų pasipriešinimą ir ne- • 
žinia kuo pasibaigs lenkų oten- i 
svva. 

nui atsakęs, jog sovietų val-
d'/ia sutinka su tuo Anglijos 
pasiųlynm ir bile kuomet yra 
pasirengusi pradėti tarybas su 
Anglija arba sujeokia kita tal
kininkų viešpatija. 

Taigi sovietų valdžia sutin
ka susinešti su gen. Wrange-
liu. pertraukti savo veikimą 
prieš Kriiną ir tarybosna pri
imti Anglijos oficierus. 

Kaukazo klausimas. 

Kas palyti Kaukazo frontą. 

PRANCITZAI LAIKOSI VIE
NO TAIKOS PRINCIPU 

POSMO. 

~zr 

nan. 

Išdėtu upes Trprn boišerįKai j pareiškiama telegramoje, bol-
atmušę lenkų puolimą, anot j jsevikų veikimas laikinai per-
pranešimo iš Maskvos Londo-! trauktas ir sovietų valdžia pa

kvietė taikos tarybosna paru-
bežinių re>publikų valdžias. 

Sovietų Rusija pasižada y-
patingą domą atkreipti i Ang
lijos \-yriausybės reikalus 
Kaukaze. 

Bet ne taip yra sn kitais 
posmais. 

O r t n t t i t W J « l A T m A V - Ą T ą b 
U V / U M A u i u j . n i f an.c«u£i 

PASIAUBA. 

ZIJOS GELEŽINKELIŲ. 

Vyriausybė galvoja apie naci-
jonalizavimą geležinkeliui 

Žuvo aštuoni vaikai. 

Milanas, Italija, gvg. 8. — 
San Severo, nedidis katedrai i-
nis miestelis, arti žinomo mie
sto Toggia. šiandie apsisiau
tęs gedulvbės rūbais. 

Iš NUOTIKlįj MEKSIKOJE 
Revoliucionierių kariuome

nės skaitlingi būriai sutrau
kiami i Juarezą, iš kur prasi- Triest, geg. 8. - - Oegužė^ 6 
dės kampanija prieš Meksikos <]. vakare mieste Fiume pakilo 
sostinę. Keli tūkstančiui ka-1 riaušės tarpe pačių lakūno <!'-
reivių jau iškeliavo i Torreon. j Annuszio kareiviu 12 kareivių 

Revoliucionierių vadai at-' nužudyta it apie 50 sužeista 
metė Vilios padsiųlymą gelbė
ti jiems revoliucijoje. 

Perėjo revoliucijon Nuevo 
Laredo Cananzos gvardija. 

Revoliucionieriai užpuolė 
Uimpazos, arti N'uevo Lar»'dn. 
i r Pt 

Paryžius, geg. 8.—-Prancūzų 
finansų ministeris Francois 
Marsai, kai liedamas anglų ir a-
merikonų žurnalistų susirinki
me, pareiškė, jog Prancūzijos 
Įplaukų užteks visiems viduji-
niems reikalams aprūpinti, iš
ėmus sunaikintus karės metu 
plotus. 

Tų plotų padėtis, sakė jis, 
priguli nuo Vokietijos. Tiems 
plotams skolinga Vokietija., Ta 
skola yra aiškiai pažymėta aš
tuntam prezidento "VYilsono 
principų posme. 

•Sulig taikos sutarties, sakė 
ministeris, yra pareiga visų 
talkininkų, kad Vokietija atmo
kėtų tą skolą prancūzams. 

Paryžius, ges. 8. — Plečiasi 
streikas ant visų geležinkelių. 
Sustoję visokie darbai uostuo
se Marseilles ir Havre, sus
treikavus darbininkams. 

Yyr'ausybės Įsakymu su
areštuotas socijalistų federr.ei-
;j©s Seine departamente lyde
ris Ernest Loriot. Jis kaltina
mas suokalbiavime prieš vi
dujinę šalies apdraudą. turin-

Lenku ir ukrainu ofensvva 
• 

prieš bolševikus Fkrainoje, 
sakoma, nepakenks ve<lamoms 
taryboms. 

C\A priešbolševikiniai rusai 
tvirtina, kad ta lenkų ofensy- j 
va Ukrainoje gali padaryti di- ' 
<lelę nelaimę Lenkijai. Nežiu- [ 
rint to. kad lenkai veikia prieš s 

bolševikus, rusų tautos prieši- • 
niūkus, tas iu veikimą* iwkels ! 
labai stiprų naci jonai i judėji- | 
mą visoj Rusijoj. Ir pasekmėje j 
lenkai kaip su šluota bus nuš- i 
luoti ka<iir iš pačios Lenkijos. Į 

Danai atsargus tarybose. 
Danų komitetas, turis tary- | 

i«i> >u iHjlševu\ais, reikaiavi 
bolševikų atstovo Krassino. 
idant jis duotų raštu gvaranti-į 

negavo. Nes kas tokio nepa
prasto Įvykę vyriausioj tele
grafų stotyj Petrograde. 

Savo keliu nuo vienos fir
mos iš Harbino. Maneluirijoje, 
gauta depešii. kurioje sakoma, 
jog lyolšvvikų valdžia ėmusi 
jau elgties sulig Krassino nu-
rodvniu. 

Būtent, bolševikų valdžia 
paskelbusi proklemaciją. už-
drauzdama provincijonaliems 
sovietams užgrobti kokias nora 
nuosavyl)es, jni klausančias 
svetimoms viešpatijoms, fir
moms arba svetimų šalių žno-
nmns be centralinio sovieto 
leidimo. I žirrohtos visokios 
nuosavybės turi bot apkainno-
r<s ir surašai pristatyti val
džiai. 

Kiek gali but tiesos. 

dei Harbino firmos depeša 
par-irod.ytų teisins tai reik
štų, kad bolševikų valdžia jįįr 
kitaij) pradeda skaityties su 

Kuomet mokyklos; salėje iš
kilmingai buvo dalinamos mo-| čią sąryšių su streiku ant gL 
kyklos vaikams dovanos. gau-| le>.ir.kelių. 
ja socijalistų Įpuolė vidun su 
tikslu nuplėšti išskleistą šalies 
vėliavą. 

Salėje pakilo posiauba. 
Pasekmėje atrasta aštuonių 

sumintu vaiku lavonai. 

ją. kad bolševikinėj Ru>ijoj vi-1 svetimų šalių nuosavybinis, 
šokia >vetimų viešpiUijų ar tų Į I r < l a r reikštų, kad Rusijon 
viešpatijų piliečių nuosavybė įvedamos naujos valdymo su
turi but ne l ieč iama. Ir jei 
bolševiku valdžia tokias nuo-

Jygos. 
Danijos komit(Mas toviaus 

Vyriausybė jau ima ualvoti 
apie Tiacijonalizavi:vą geležin
keliu. Tam tikslui rengissn, 
, ; . . „ . . . , <nr< Rusi.ia 
konltrenoija. Prisic: - caug pi- __ 
sidarliiiori žvmiu reformų 
k'ausiinais. 

savybes yra užgrobusi, privalo; neįsileidžia Į visokias smulk-
tnojaus sugrąžinti arba tinka-i menas su Krassi&u ir jo drau-
niai atlyginti. gaiš prekybos klausime. Pir-

Kuomet tokia g\arantija j miau nori gimti oficijali žodi 
tas užregistruota, tuomet Da- į nuo pačios bolševikų valdžios 
nijai nebus vargo ir baimės' iš Maskvos. Ir tik paskui ims 
pradėti prekybą su bolševiki- \ tarties plačiau apie prekybas 

sąlygas. 

MATYT, GRIUS ITALIJOS 
KABINETAS. 

THINGS THAT. NEVER HAPPE1v 

' x 5y GENE BYRNES 

Cruz va-;; iijt. 
džia iš Ci.r.ioha 
Vera C r,r/.. 

uja Vera 

Ties Otumk-i įwko 

Conzales karmo 
(jonzaics paskelbė 

li'en. 

Puebla .lis pakelia kovą prieš 
Carranzą. 

Yra nepatvirtintų žinių, kad 
Carranzą apleido Meksiką ir 
pabėgo i Vera Cruz. 

Perkirstas geležinkelis tarpe 
\f.-\icn City ir < •'iad"alajara. 

Oeiežinkei] iš Tonala Į ,Gua-
temala paėi&ė revolincijonie-
riai. 

Lnis Cabrera. rvi^ksiko. iž<••'• 
ministeris. :-i'ru- s "v . V:i:>':-
^U priesiuii lK^^. ;)i;f; pi jine^ 
iru, H.:.g-ą> iš M'-> ico Citv s 

Perdaug jis pataikauja soci^a 
listams. 

Rymas, .geg. 8. — Katalikų 
partijos atstovai parlamente 
pakilo prieš dabartinį premje
rą Nitti, kurs pastaraisiais 
laikais ėnič perdaug pataikau
ti socijalistams. 
Siaurinėj Italijoj ir kitur dar 

ir šiandie išdaro prajovus so-
cijalistai. Bet Nitti į jų dar
bus žiuri per pirštus. 

Katalikų partijos vadas par
lamente užtikrina, kad kuomet 
bus pakelta* pasitikėjimo ka-
ii;;;i'';; k]au>in:ns. ir >ocijali>-
;;ti ^is;M\ai. k'irių yra î r>. ha! 

"ai jie darys -no.- prieš X M 

Japonai Apvaldo Rytų Siberiją 
i i 

JAPONAI TUR-BUT PULSIS i l)olševikų Irkucką. pradėti kon-
PRIEŠ IRKUCKA. 

Kelios japonų divizijos arti 
Harbino. 

S: . I 
iiSH. t(Wt*ATK!HM. c*moo* Co N v. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 

karės .-tovjĮEngle Pas-. dol principo. 
— Taip aš esu italas. Bet nekuomet nesu nieko girdė'es apie 

makaronus. 

Pekinas. K.nija. g^g. b. -
) Denešoje iš Harbino sakoma. 
j jog japonų kariuomenės ko-; 
Miumnos briaujasi i vakarus; 
nuo Čitos, kur užatakuos bolše-! 
vikus. 

Tą savo veikimą ja]x>nai pa- j 
teisina tuo, jog jie nori pagel-; 
bėti rusų generolui Semionovui i 
atgauti savo pozicijas eitoje ir , 
apylinkėse.r 

Depešoje sakoma, kad japo- i 
nai savo veikimą tik priden
gia Semionovu. die turi svar
besniuosius tikslus. 

Nes Semionov, kurs šiandie 
skaitosi kazokų atamanas, turi 
neskaitlingą buri kazokų. Ir tie 

ikazokai jau negali atstovauti 
plačiosios rusų visuomenės. 

Arti Harbino. 

Trys japonų kariuomenės di
vizijos jau atsidūrusios arti 
Harbino ir iš ten jos patrauks 
toliaus j vakarus. 

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

jtroliuoti kasyklas ir iš ten pra? 
I plėsti savo intaką i>o visą Si 
i riją. 

Prieš japonų veikimą neat.. 
į liepia talkininkai. Šitie mtorrgg 
į niauja, kad ja]«>nai Siborijoje 
;apsidraudžia prieš bolševika-
,mo }>avojų. 

l'et tikrenybėje japonai mė-
igina pasisavinti Siberijos plo-
;tus. (ri jei ne pasisavinti, tai 
j nors prigydyti ten ]dačiai savo 
reikalus, kurių paskui niekas 

i negalės sugriauti. 

VOKIETIJA NETURINTI 
PINIGŲ. 

Paryžius, geg. 8. — C'ia Vo
kietijos atstovas Mayer pra
nešė premjerui Millerand. jog 
Vokietija pageidaujanti, kad 
talkininkai nustatytų jai pas
tovią atlyginimo sumą. Bet 
Vokietija mokėti negreit ga
lės. Nes nėra žinoma, kiek bu-: 
surinkta mokesčių. 

GEGUŽĖS 8. 1920. 

Cbicago. — Šiandie ir rytoj 
gražus oras; rytoj šilčiau. 
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B šimčių desetinu ukė, 
ji gerai vedama. 

" n O A I TA A S " ' g a I i ^ l e i 8 t i n o r s v i e n 4 v a i k * * 
U K A ^ U A S mokslus, šimto desetinu gali iš-

JSSJSSS S S r " ! ** ** tris vaiku,T^el mes 
sakytume, kad nemažinti nei 
nesunkinti ūkiu tarp 50 ir 100 
desetinu, arba 75 iki 150 niar-

aoo!£U- «Tos reikalingos šalies kul
tūrai. 

Tiktai ukė 150 margų arba 
100 desetinu negali įsitaisyti 
neį garinės kuliamos mašinos, 

j nei kerosininio traktoriaus lau-

*e.oo 
. a&o 

Įkams ar t i , nei užveisti grynų 

Telefonas McKinley 6114 

CHICAGOJ IR UŽSIENYJE 
Metams 
Pusei Mėty •_•••. «jsx.« •* 

SCV. VALST. 
Metams 
Pusei Metu 

Prenumerata mok&si lskamo. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus } 
registruota laišką. 

" D r a u g a s " Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, ^ ; veislinių gj-vnilių p l a t i n t o sto-

j t j , nei daryt i bandymus su sek-
,Įlomis taip, kad galėtų pakilti 
;: šalyje javų derlingumas, nei 

laikyti laboratorijas tyrinėjan
čias chemiškas dirvų ypatybes. 
Be tų visų dalykų žemd :rbija 
netarpsta nei vienoje salyje, 
netarps nei Lietuvoje. 

Minėtus čionai dalykus gali 
įsitaisyti dvaras . Daugelis dva
rų Lietuvoje turėjo garimų ku
liamųjų mašinų, bet dirvos ban
dymo la'noratorija nebuvo gir
dėti mūsų dvaruose. Tų dvarų 
buvo daug, bet žemdirbystės 
mokslą* iš jų neplito žmonėse 
viena dėlto, kad dvarų vedėjai 
nejautė priedermės platinti 
šviesą šalyje. Antra; mus dva
rai nemokėdavo susišnekėti su 
mūsų žmonėmis. Tų dvarų bu
vo perdaug. Baudžiavos panai
kinimas buvo pusėtinai apar-
dęs jų ekonominį pelningumų, 
o jų savininkai per 50 su vir-

Lietuvos Laisves Paskola, 
Paskolos Mėnuo. 

Lietuvos Laisvės paskolos 
bonai jau atspausdinti, t i ra
žus yra bonai ant 50 dolierių, 
gražesni po vienų Šimtų, o dar 
gražesni po 500 dolierių. 

ir kad iki liepos 1 dienos jau 
galutinai butų suvestos visos 
rokundos. 

Taigi suskruskite Lietuvos 
piliečiai ir pilietės ir neapleis
kite nė vienos progos, kad tik 
galima pakalbinti ir įtikinti, 

Ikišiol visos didesnės pas- į k a d A u g i a u bonų butų išpirk-
kolos stotys jau apvažinėtos. j t a D a r v k i t e Vlsų s t o c i ų p i r k ė . 
Pakvietimai prie talkos Lietu- j j y , a r a 5 u s 0 ^ k o m i t e t a i 

vos ats tatymui jau visur pada
rytą, o I ie tuvoje susirinkęs 
Steigiamasis Semias šiuose 
laikuose j au mokės nustatyti 
ten nuolatinų ir galutinų tvar
kų. 

T a tikrosios Lietuvos teritori 
ja per amžius nesumažėjo ir 

Likimas. 

a:.; 

tusę 

ir įvairus darbuotojai tegul 
nusitraukiafotografijas.Iš visų į yra lietuvių tautos nuo senovės 

, . . . . Klausimas 6. .Je.-u zmoy:u« 
užsiliko iki paskutimo Lietu- . -. . . , . . -- r^t v • ,-?«- * • minnržta, tai km sako: " J vos padalinimo 179o metais. 

Lietuviai šiandie nereikalau
ja tų žemių, kurias istorijos bė
gyje jfe buvo užeina, užkariau
dami kitas tautas. Kokia iš tų 
žemių yra apgyventa kitų tau
tų, tegul ji ir būna valdoma šių 
tautų, būtent ar tai Baltgudijos 
ar Lenkijos ar Ukrainos. Mes 
turime pretenzijų tiktai prie 
tos žemės, kuri neužginčijamai 

5TET1 

jų paskui bus galima Lietuvos 
atminčiai sudarvti albumas i r 

apgyventa ir daugiau nieko 
nereikalau iame. P e r visa laika. 

patalpinti kiekvienos stoties kuomet viešpatavo Rusi jos val-

buvo Dievo žadėta i;.i: 
Tuomtarpu ki tas lygiai 
pačiose dienose taip pat su 
sirgęs nepat ingi parsikviesti 
gerų gydytojų ir išgija. Kar
tais žmogus ta ip būva pilna-
visokių ligų, kad gydytojai tu 
ri jį visaip supjaustyti ir su-
lopinti. Po to žmogus da r il
gai gyvena. A r negeriau butų 
sakyti , kad mirt is labiau pri
klauso BUO žmogaus apsržiu-
rėjimo, negu nuo Dievo pasky
rimo A. Gylienė. 

Taigi dabar 

Žemės Dalinimas 
Lietuvoje. 

Trys partijos buvo įrašiusios 
programon dvarų žemės pada
linimų bežemiams ir mažaže
miams Lietuvoje. To* partijos 
buvo: kr. demokratai, soeijal-
liaudininkai i r socialde
mokratai . «Jos visos drauge 
rinkimuose Į Steigiamąjį Sei
mų laimėjo 101 atstovų iš 112. 
Tik 11 atstovų nebuvo žadėję 
dalinti žemę. Todėl nėra a b e - j * u m iue tu- į m o k ė j o prašalinti 
Jonės, kad Žemės dalinimas j t o ekonominio pairimo. Tiesa, 
ims tėvynėje turi Įvykti. 

Mokslus išėjusieji agrono 
Kusijos politika jiems trukdė 
ekonominiškai išgyti, 

imi gan;> roaririai kritikuoja i Suimant ir tą kas nuteisi-
tų sumanymų. J i e sako. kad na dvarininkus ir tą kas juos 
tas padalinimas užmuš Lietu- apkaltina, atidedant į šalį no-

j bonų pirkėjai, kurie daugiau iš 
visas darbas j pirks. Smagu bus matyti šis ai 

turėtų būti atliekamas jau pa- , burna* ir paskui, kaipo gyvas 
čių stočių, kad išpardavus šių i pavyzd is žmonių, kurie prisi-
bonų tiek, kiek maždaug kiek-: dėję yra prie savo tėvynės 
vienad stočiai priklauso. Šiuo į laisvės išlaikymo. Kurį stotis 
tikslu patar tume, kad visose išpirks sulyginamai daugiau, 
kolonijose kas šventadienį l(i, ta stotis bus ir albume pir-
23 ir 80 gegužės ir birželio 6,; miau paminėta. 
13 ir 20 būtinai butų sureng- Taigi čion turime pasiro-
tos prakalbos bonų pardavi- Į dyti. 
nėjimui. kad iki birželio 20 Lietuvos Misija, 
dienai jau paaiškėtų, kjek vi- j * 257 W. 71st S t , , 
sose kolonijose yra išparduota į New York, City. 

Lietuvos Atstovybes Amerikoje 
Pranešimas. 

Dėlei Lietuvos nepriklausomy 
bės pripažinimo išgavimo: 

Be šio memorandumo įvai
riems Amerikos valdžios de-

vos žemdirbystę ir- pasunk>> jra juos smerkti yis-gi tur ime. 1 > a r t a m e n t a i n s buvo suteikta 
darbininkų gyvenimų mie<-'pripažinti, kad Lietuvos dva-

Amerikos lietuvių laikraš- l 

čiuose y ra j au tilpęs Lietuvos 
Misijos memorandumas, kursai 
sausio 17 dienų buvo įteiktas. 
Valstvbės Sekretoriui Lansin-

"Apsisprendimo teisė 
šiandie nėra jau vien tik pa. 
pras ta frazė, bet pamatinis 
veikimo prineipas, kuriuomi 
tur vaduotis kiekvienas poli
tikos veikėjas, jeigu j i s tik 

džia, tai yra apie 120 metų, 
Lietuva kentėjo nuo tos val
džios ; ji persekiojo mūsų kal
bų, nvjisų tikybų, masų kultūrų, 
kuri dėlei tos priežasties nega
lėjo pakilti. Ta Rusijos valdžia 
buvo beiStrinusi Lietuvos var
dų iš savo žemlapių. bet jį ne
galėjo ištrinti tautos sielos, ku
ri per visą laiką savo belaisvės 
nenustojo ginus savo politine ^ s

g l a b į a į a a t ž e m ^ : J į į 
nepriklausomybę. Pagaliau lai
ke šio karo patįs rusai yra at
sisakę nuo savo suverenių 

Atsakymas, žmogaus amžio 
ilgybė ir paskutinės jo dienos 
greitumas priklauso nuo dau
gumo gyvybės jiegų gautų ge, T 
m a n t . T a s grvv-vbės ii«>cra< ž i n o . 

iiėnis duoda Dievas, deito sa
kosi, k ad nuo Dievo priklauso J 
žmogaus amžio ilgumas ir mir-
vies gre i tumas . 

Bęjt t rys yra žmogaus gyvy-

Yyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designrag Mokykla. 
Musija wtcma Ir mokymo būdu }UM 
trumpu laiku limoksita ri£o ama

to. 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, deaigneg ir eiuvimo 
skyrius, kur kiekvieuas gauna %K?OM 
;>rakt;ko« bemokindamas. 

V.iuose siuvjaic bKynuoae magino* 
varomus elektr./s j:ega. 

Kviečiame kiekviena ateiti t>il« ko
ki uo laiku, diei.4 ir ar vakarais, pa-
tiižiurėti ir paslkallAti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieroa, vi
sokio stiliaus ir dyužio iš bet kurta* 
,«tdu knygos. 

MASTER DESIGNING 
u v u v v u . 

4. F. Kas-nicka Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampa* Laka Sc, ant 4-tu lubų 

i SS. G. M, 8LASEB 
i 

teisių ant Lietuvos ir ši pradė
jo gyvuoti, kaipo nepriklauso
ma valstybė. Į trumpą laiką 
Lietuva pajiegė sudaryti savo 
Lietuvos Valstybės Tarybą, 
kaipo reiškėją Lietuvos valios, 
suspėjo organizuoti visų pildo
mųjų valdžios aparatų, suside
dantį iš Prezidento ir Ministe-
rių Kabineto, sustatė ir prave
dė savo Konstitucijų, išleido 
visą eilę Įstatymų dėlei Lietu-

nenor nustoti savo jtako:-. 
Kiekviena šalis. į šį ^ o vos vaklyn.o. dėlei jos iųokes-

visuomenė ir pats zmegus. 
Trys. globėjai gali virsti 
trimis žudytojais. Jei tėvai ne
duoda kūdikiui maisto, tai jis 
miršta ihadu, nors butų iš Die
vo gavę* daugiausiai jiegų, iš
tenkančių ilgiausiam gyveni
mui. 

Taip pat nežiūrint jiegų dau
gumo žmogus gali mirti, jei 
kitas jį nušauja, pasmaugia, 
automobiliu ar kita mašina už-' 
muša. Tais ir panašiais atve
jai* žmogaus gyvybę sutrum
pina visuomenė. 

i 
Praktikuoja 26 metai < 

Ofisas 3148 So. Morgan BL { 
Kertė »2-ro St.. Chicago. 11L 

SPECKJ AUSTAS 
Motenšky, Vyrišku, taipgi chro

nišku ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 

| iki S po pi«tu, nuo 6 iki & valan
da vakare. 

Nedėliotais nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonas Yards 687 

9 

• r • • " 

Dr. M. Stupaicki 
3107 So. Morgsa Street 

|4_ 

CHICAGO, OLUVOD 
Tetefcma* Vartto MSS 

•al»ndos: — s iki U Ii ryto: 
i po p**tq iki 8 vak. Nadtilo-
mis nuo S Iki 8 ral. vakar*. 

g ū i . 

tuose. 
Brėžius visą Lietuvos žeme 

rai uepatarnavo Lietuvai taip, 
kaip patarnauja dvarai kitoms 

*T Šek d«lin ki*>k yra ^ i .nv . t kĮ l l t l i r i n ė m s Kuroj)os šalims. 
:"iu galbacių ir norinčiu i ^ ' J ^ l i m a girti arba įveikti tris 
ti savo žemės, išeina vienai jP^ i jas , kurios į savo progra-
šeimvnai 11 desetinu. arba 16 i»^ įrašė dvarų padalinimų Lie-
i rpusė margų. Tokio didumo i * 
ūkės ištenka vienai šeimvnai 
išmaityti. bet javų jos nžau-r* Ja^mas. jog dvarai 

jVairių inforniaeijituų žinių 
apie Lietuvą, būtent apie jos • 
i>ašto istai<ras. ireležinkelius. 

Į i inuKia , vui tmt Hjnai įtuua, t 
atsiveizdint j gyventojų' nau
dų ir reikalus, bet ne į tat, 
kokiai pretenzija: "aii turėti 
ant tos šalieg kaimynės val
s tvbės ." 

liill tV>»rkvj)H>. HPIPI i<rinlrim<> 

• t^» Wilsonas ' i f a pareiškęs 
Norėdama prirodyti , jog su- s v a r h į ą mintį, jog nė viena tau-

sikurusi Lietuvos Valstybė ne t a Mzs]i b l ] t i i § ^ ^ ^ nxA&s 

tik mokėjo išvyti priešus iŠ sa- atiduodama nuo VKUOS Vakty-
,VO Žeinės, l>et ir Į ta i sy t i t a m U A S i ^ t a ; n (1]vs?i.nmt kain knlc-

kad ta padare prapbtes / .moneL. . . , , / • oes Miai. neiyį,mani Kaip KOK-
| tikrų vidaus Tvarką. Lietuvos g a ; t u r t a s . Liet. Atstovylx> yra ))ristaėiusi Val-

, • „ . " i... v ; - s 0 1 1 . ' i . 0 ; , . -^ i - ; . : neišpildė to. ka turėjo išpildvti. I . , . ' , • . " '"• , u.-
gina ne ką Mrsau> Kaip reikia *- . v ^ * • . istvbes Departamentui laikino patiems išmisti. Su tuo mažu ^ t e b , ' t i i i a . kad dabar jiems i r , 
perviršiu javų pirklyha nega
li sustiprėti. Mažaį ūkei sun 

rengiamas panaikinimas. Šian
die dalykai taip stovi, kad to 

šios Lietuvos Konstitucijos ] 
j Įstatymus, paskui 

ku užauginti duodančiu did^H j n a n a i k i n i m o * * • * • • ^ x ^ 
pelna gyvuolių, nes «naža u k ė | ( 

negali šA-ti iryvnolio. yjiai* ar
klio, nepanaudodama jo dar
ban. Visos labai pagerinan-

Vaduodainosi šia apsispren
dimo teise, Lietuva y r a paskel-

m s f busi vasario 16 dioną, 1918 m.. 
.* , *, u savo nepriklausomvbc. apie Lietuvos savivaldvbiui y ™v~v ^ ^ ^ . 

įstaigas. Steigiamojo Seinm į A r ^ r ė j o ji teisę taip pada-
rinkimų is tatvmus ir ž i n i a s ^ - Kitais žodžiais, a r jos 
apie Laikinosios Vvriausvbės pasiskelbimas pimai atatinka 

dietos savivaldybių, oi-ganų, 
kurie visai yra skirtini nuo bu-
busių Rusijos biurokratiškų 
įstaigii, inėjo į santikius su ki
tomis valstybėmis i r pagaliaus 
sumanė ir išleido Steigiamojo 

Prie kitos, p r į s ^ s Preziden- į Seimo rinkimą i taKmus, to 
Seimo, kursai galutinai turės 
nutar t i Lietuvos valdymo for
mų. Rinkimai tan Seiman pa
skirt i balandžio 14 i r 15 dieno
se, o patsai Seimas turės susi
rinkti ne vėliau gegužės 15 die
nos. (Daugiau bus) 

±^uMixiau>t<i.i •peu.-> Aiirvgtis Sil- j 
vo gyvybę sumažina: vienas! 
girtaudamas,' kitas paleistu- j _T į į j ' į į į " į į 

tinanie Dievų dar neteisin-
giaus. 

Tiesos yra tiek, kad niekas 
negali gyventi ilgiau negu Die
vas skyTė. Bot tiesa yra taip-

vaudamas, trečias kitokiais 
budais sau kenkdamas. Daž
niausiai pergreit sunaikinamo 
savo gyvybė*, jiegas spsiieicii iloirii 

Reikia tiktai, kad naikindami 
dvarus neužmirštume "reikalų L* v i s -o s pSaiUųju 'SVetur at-i t*em '8 reikalavimams, kurie pa
siūlanti užtektinai daug ^ t ų ! s t ( ) v v h i g-^atk, fadp ir a p i e i B a u l i o supratimu yra'reikalin-

Čios ūkės išnašnmą mašinos y- ™ * « ^ " S ™ pn^namų " f j į f e į į ^ k i t u yalstvbių Lietu-
! keliančių augštyn Lietuvos Į • 
į j » vJr. 
ižemdirb.ją. ^ ^ ^ ^ ^ U k o s u t e i k _ 

r a brangios. Mažas žemės savi
ninkas negali jų Įsitaisyti. 

Prie tų grynai žemdirbiškų 
dalykų galėtume pridėti dar 
viena kultūrini daigtų. De
šimties desetinu ūkininkas ne
gali išleisti vaikų į mokslą. 
nes va&ai jam pačiam reikalin
gi prie darbo. Dešimtis de
setinu negali duoti tiek pelno, 
kiek reikia lėšii vaikui einan
čiam mokslus. Lietuvos inteli
genti ja visa y ra arba svetim
taučiais vir tus a rba iš ūkinin
ku kilus. J e i susidarys tokis že
mės padalinimas, kad ūkinin
ka i nebegalės leisti vaikų Į 
mok.-lus tai Lietuva neteks in 
teligentijos i r žlugs. 

Kai kam gali rodytis, buk 
mes vedame prie to . kad žemės 

gi dėlei pasinaudojimo apsi
sprendimo. 

Lietuviai pridera pr ie atski-
Didžioji Lietuva padalinta į hos Suvienytų Valstijų Valsty- j ros Indų-Europiecių tautos ir 

30 apskričių. Juose kiekviena- >kės Departamentui prie atskiro iki šiol y ra išlaikę savo ypatin-
nie turėtų būti žemės plotas memorandumo, kursai buvo gus skirtumus ir savo puikią 
maždaug 1(KX) desetinu arba 
1500 margų, kuris galėtų įsitai
syti brangiųjų mašinų 
ir jn> skolinti už už
mokesti apskričio ūkinin
kams, kuomet apsidirba pas sa
ve. Toki plotai visai panėšėtu Į 
dvarus, bet nuo jų turėtų skir
tis dviem ypatybėm: a) jie tu
rėtų būti Valstybės nuosavy}x\ 
o ne privačių asmenų ir b) ap
skričio jaunuomenė turėtų tei
sę mokintis juose pagerintos 
žemdirbystės. į 

Bebandant gal pasirodytų, 
kad kiekviename apskrityje 

Įteiktas kovo 24 dieną. Tame į kalbą, vieną iš seniausiųjų vi-
rašte buvo ginama mūsų teisė | sos Europos kalbų i r be to nuo 

dalinimo nebūtų, bet mes tiktai Į reikėtų turėt i dvi a r tr is tokias 
rreslepiame nuo savęs blogumų, '•. žemdirbystės mokyklas. Kitaip 
kuriuos reikia kaip nors patai- į sakant, visoje Lietuvoje turėtų 
gytLMųs išvadžiojimai tik tiek j liktis apie 120 valdžiai priklau-
pasako. kad negalinta visą Lie- sančių dvarų su visais naujai-
tu vos žemę naujai perrėžyti i r 
naujai padalinti, kad kiekvie
nam išeitų po 10 a r 11 deseti
nu . Lietuvoje tur i pasilikti 
didokas skaičius tokių ūkių, 
kad jų savininkai galėtų ir pa-

siais jr brangiaisiais Įeinės 
dirbinio Įrankiais >u praktiška 
žemės dirbimo mokykla. 

Prūsų Lietuva yra padalinta 
į keturis apskričius. Bet juose 
Steigiamasis Lietuvos Seimas 

t y s gražiai gyventi ir vaikus negali įvesti žemės reformos, 
leif ti į mokslą. Tik klausimas iš nes Prūsų Lietuva dabar visai 
kur jų gauti? 

Atsakymas: tepasilieka tos, 
kurios dal 'ar vra. Penkių de-

nėra to Seimo valdžioje. Kada 
Mažoji Lietuva prisidės prio 
didžiosios, tada Prusai pasilai-

prie nepriklausomybės paskel
bimo, d is buvo tokio tur inio: 

Valstybės departamentui 
pareiškimas. 

Didysis karas yra suteikęs 
žmonijai saujas }>olitines idė
jas, kurių vyriausiuoju išreiš-

senų-senovės j ie nuolatinai bu
vo užsigyvenę prie Baltijos ju
ros visame plote t a r p Vistulos 
ir Dauguvos upių. Dar penkta
me amžiuje pr ieš Kr i s taus gi
mimą Herodotas aprašinėję? 
y ra lietuvius, kaipo tautą, gy
venančių tuose pat plotuose. 

kėju buvo Prezidentas \Yilso-, k a i n p j i o i r .iįaiKjįe gyvena 
na*. Svarbiausia iš šių idėjų t a i ; VAy^ ^ - ^ ^ i m o l a t i l ^ 
yra tautų apsisprendimo teisė, j k o v a t a r p H p t u ^ fr j u k a i r a v , 
\ tename savo }>are.škime S e - j n i ų t J m ( u f i ) m ^ A v u < T r v ] i k , 
natui Prezidentas I f S t o a t t j | o j o a m ž i a i ] ! ! * p 
yra pasakęs: 

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI. 

kys savo autonomiją ir žemę 
tvarkys kaip pa tys norės. 

J ų šalyje žemdirbystė buvo 
nesulyginamai geresnė negu 
Didžioje Lietuvoje. Jfe nesi- 'gaikštis Algirdas, o taip}tttt ir 
duos mūsiškėms reformoms i r Keistutis, išplečia Lietuvos 
neturime pykti ant jų už tatai, viešpatavimą nuo Baltijos iki 

radžioj lietuvių 
gentis susivienija ir pradeda 
plėsti savo rūbelius, t a i nuveik-
tlarm slavų tautas, tai atstum
dami Įsivyravusius kryžeivių 
valdonus. Keturioliktame am
žiuje didysis Lietuvos Kuni-

Prusų lietuviai patys nuspręs 
kaip jie }>adarys su savo dva 
rais. Didžiosios-gi Lietuvos 
dvarai jau, gali sakyti, panai
kinti yra. nors da r to panaiki-

Juodųjų jūrių i r tveria galingą 
valstybę. Pamatinėmis šios val-
stvln'-s dalimis, išimtinai lietu
vių apgyventomis, buvo žino
mos lemaičių Kunigaikštija. 

nimo teisė telx«ra neišduota.' \" i! niaus ir T raky palatinatai ir 
nors savininkai tebegyvena sa-j dalinai Naugarduko ir Pagirių 
vo vietose. 

Sapnai. 

Klausimas 5. Kodėl Bažny
čia taip draudžia tikėti sap
nams, nors Šv. Juozapa* per 
sapną kelis kartus gavo pa
tirt i Dievo valią? Kiti šven
tieji taip-gi sapnuose patirda
vo gražių ir naudingų dalykų. 

A. Gylienė. 

Atsakymas. Sapnų būva tre
jopų: a) iš Dievo, b) iš pri
gimties ir c) iš velnio. Velnio 
pakištieji sapnai visada būva 
konksmingi. dėlto jais reikia 
netikėti. N'egalima tikėti nei 
prigimties sapnais, nes jie vi
sada būva klaidingi. Daug 
daugiau negu 99r^ visų sapnų 
bnva iš prigimtiem; kitaip sa
kant , daugiau negu $9% nuo
šimčiai visų sapnų bnva klai
dingi. Tos vienos priežasties 
užtenka, kad prisilaikytume 
Bažnyčios taisyklės ir netikė
tume sapnams. Bažnyčia dar ir 
dėlto pa'aria netikėt; sapnams, 
kad juos kartais panaudoja 
piktoji Dvasia. 

Dievas taip-gi kar ta is pra
neša Smogai ką nors per sap
nų, bot tai būva ta ip retai, 
ka ip reti yra stebuklai. Kada 
Dievas ką nors apreiškia per 
sapną, tada prideda ir savo 
Dievybės ženklą, iš kurio gali 
}>ažinti to sapno gerumų.- Kol 
yra sapnas, o nėra stebuklo. 
tol nereikia tikėti sapnu. Se
niau plačiau buvo rašyta apie 

1UU 11 įtv^rutlUgĮUlliŪ. t . . . 

Labai retas atsitikimas, kati 
žmogus išgyventu taip ilgai. 

miršta ankščiau negu 
skirta. 

žmones 
Dievo 

Sakau "ankščiau negu Die
vo" skirta, bet nesakau ''ank
ščiau negu Dievas mintijo." 
Dievas žino kiek katras žmo
gus nereikalingai-išbarsto sa-

kaip ilgai Dievą* jam skyręs. \ v o j į e g ų ? i r k į e k r a s įgbarsty 
Bet nuėję nabašninko aplan-! m a s s u t r umpina gyvenimą. To-
kyti, mes negalime minėti jo I ded mirtig tankiai būva neti-
kaltybių sutrumpinusių jo gy - ; k ė t a ^ i a m ž n l o g u j ? ^ m e . 
veninių. Dažniausiai jų nei ne- i į į g nemiršta be Dievo žinios, 
žinome. Nekalt iname taip-gi |N Daugelis žmonių neatskiria 
nei visuomenė* nei tėvu. Be-1 Dievo žinojimo nuo Dievo pal 
guosdami nabašninko gimines s k y r i m o . Dėlto tankiai žmonės 
išsi tariame, kad jisai gerai su- p a s a k o : "Dievas j am skyrė 
naudojo vrsas*įam Dievo dno- ŠįnOim m i r t i , " kur reikėjo 
tas j iegas ir mirė tuo laiku, pasakyti "Die\-a5 žinojo, kad 
kada Dievas jam paskyrė. | tas žmogus šiandien mi r s . " 

Šita paguodos šneka j a u : Is to nuteisinimo,žmonių už 
senai y r a madoje. Dauguma pergreitą gyvybės jiegų sunai-
žmonių jų a tkar to ja ; mažuma kinimą, iš neatskyrimo Dievo 
težino tikrąją jos reikšmę. Ta žinojimo nuo Dievo padarymo 
mandagumo melagystė kar ta is išėjo, kad žmonės tiki ir šne-
padaro, kad mes, beteisindami. ka. buk mirtį žmogui atveda 
nabašninką neteisingai, apkal- neišvengiamas likimas. E.P.B. 

;r-Mrx*. S\i(-a Inu 
i Kli-Mriktpi l>rr>-̂ . 

rba Podlaehiioš apyga rdos . ' t a i - 'Drauge." 

Elektros Prosai 
Ant Mažų Mokesčių 

Nusipirk Klektros {M-osa, j«igri! esi v...•-•• ,-r-.» Oommon-
*-calth F)41SOTI Kon\p«nijo». 
Su payeHvi Klektros -l'roso pros.ivo|1iiias >Ta lenkas ir 
oarbas atliekuoiao daiig jrraži»Mi. 

Taupyk Laiką, Jiegą ir Drabužius 
dabar irauns.nias. l>ti!*la»islas p«Kirinkiin;i..s \-is<:.i Ctnm.gr>t. 
\ >• išdirbiniai dabnr pauBami. Sionaiy ra*to !'i»kirs 
l'ro** kuris RStlimas vartoti visiems d•>;> k d u 

ECOM?IONWEALTH EDISON r s 
LECTRIC SHOPO 

I lilrr.KAJ.lAl HnpoT-il DVKAI -ii kl«H%\icnii rirkimn 
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SVARBPS KATALIKU NUTARIMAI. 

Tautos Fondas ir Raudonasis 
Kryžius. 

Karosas nurodo būtina rei
kalą Tautos Fondo ir L. R. 
Kr y z. Rėmėjų Draugijos veiki
mą Jautriau subendrinti. Ame
rikon lietuviams katalikams ge
riausia ir patogiausia butu. sa
vo politikos, pašelpos ir kultū
ros darbą varyti, Iietuvhj ka
talikiškoms organizacijoms la
biau Klisir-Piitrflliy.gvii--. Kiek 
vienai organizacijai plaukiant 
savo vaga, kila bereikalingos 
lenktynės, kurios varomos tos 
pačios" pakraipos organizacijų 
iittifk gali naudos sukelti, kiek 
darbni nnnstoliij padaryti. 
Kun. F. Kemėšis, L. Šimutis, 
kun. J. Petraitis, kun. K. Ur-
!x>navicv'ius ir kiti pilnai sutin
ka, kad Tautos Fondo ir L. R. 
Kryžiaus Rėmėju 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 pavarytų 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-
de pinigų randasi visai mažai 
IT i : r- V OUttU TiOSirSTiMa f i a i t c i t -

no ištekliaus paremti krikščio
nišką akciją Lietuvoje. Suva
žiavimas klausia kun. dek. Mi
rono ar jis neapsiimtų važinėti 
su prakalbomis Tautos Fondo 
naudai. Kun. "Mironas apsiima 

Tautos Fondo > u . - i « 

liekama tuo reikalu susitarti 
su kun. dek. Mironu. Aukos 
Tautos Fondui kun. dek. Miro
no prakalbose bus renkamos 
krikščioniškos "kultūros reika
lams Lietuvoje: mokykloms, 
prieglaudoms, sulenkintų lietu
vių Vilniaus gubernijoje atlen-
kinimui ir apskritai krikščio
niškos akcijos reikalams. 

Suderinti kai-kuriuos kįlan-
čius klausimus išrinkta rezo-

burglro suvžiavime darbą tin
kamai atliktų, reikia sudaryti 
stiprų Federacijos Tarybos 
centrą, kuris dažniau sueida
mas galėtų nuosekliau ir nau
dingiau veikti. 

K. česnulis pataria šaukti 
seimą, kuris j visą 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 Valdybos savaitinius su
sirinkimus, j kuriuos pakviesti 
svietn&ius veikėjus tos apylin
kės, kurioje tokie susirinkimai 
atsibuna. 

Nutarta: paskirtu laiku ir 
paskirtoje vietoje kuky ii kas 
savaitę Federacijos Tarybos 
Valdybos savaitinius susirinki
mus, Į kuriuos kviesti ir katali
kų veikėjas iš apylinkės. 

Federacijos7 Tarybos Valdy
bos savaitinių susirinkimų nu
tarimus sekretorius skelbs 
spaudoje. 

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

Fžgirta 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 klausimą, 
ar kunigų suvažiavimas įvykęs 
Buffalo, X. Y., ncpažcmino Fe
deracijos Tarybos autoriteto, 
l>e jokios Federacijos Tarybos 
žinios svarstydamas tautinės 
reikšmės klausimus. Paaiškė
jus, kad lietuvių kunigų suva
žiavimas Buffalo, V. Y., savo 
nutarimus ir sprendimus darė 
prisilaikydamas Federacijos 
pradų, daugiau jokiu klausimų 
tuo reikalu nekelta. 

Lietuvių kolegija Romoje. 
Kun. K. Urbonavičius skaito 

laiškus Lietuvos Valstybės at
stovo Romoje kun. Narjausko, 
kuris nurodo būtiną reikalą 
.steigti Romoje lietuvių kolegi
ją, 3-jų valdybų suvažiavimas 
tokios kolegijos naudą pripa
žįsta ir pritaria nuosavio namo 

Fondo atskaitas talpins. Praei
tyje buvo tokių atsitikimų, kad 
ne visi katalikr laikraščiai 
Tautos Fondo ačskaitas talpi
no. 

$4.000.00 Lietuvon. 

Nutarta pasiųsti Vyskupo 
Karevičiaus vardu $4,000.00 
krikščioniškai akcijai Lietuvo
je ir tuojau apie tai pranešti 
laišku Žemaičių vyskupui. 

(Pabaiga bus.) 

AM. L. E. K. F. SEKBETO-
BIJATO NAUJAS 

ANTRAŠAS. 

liucijų komisija iš kun. Jakai- ,k o l e g i j a i p i r k į r a u j . T a u t o s 
čio. kun. Urbonavičiaus, L. Ši- J Fondas dabar tiesioginiai rem-
mučio, kun. Kemėšio, K. Česnn- j d a m a s krikščionišką akciją Lie-
lio ir kun. J. Petraičio. i tnyo^ n e t ū r i iiekamų lėšų Ro-~ 
Federacijos vidujiniai reikalai 

Kun. Jakaitis nurodo, kad 
Federacijos Tarybos valdybos 
buvo labai mažai nuveikta nuo 
Federacijos Tarybos suvažia
vimo PittsburgVe. Sekreto
riaus beveik nebuvo talpinama 
jokių žinių apie Federacijos 
veikimą laikraščiuose. Pralei
sta labai svarbus mūsų tautos 
reikalai be jokio pažymėjimo. 
Maža Federacijos Tarybos vei
kimo dvasios ir agitacijos. 

J. Karosas pažymi, kad Fe-

mos lietuvių kolegijai paremti, 
bet 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
rinkti. Suvažiavimas taip-gi 
pareiškia tvirtai, kad lietuvių 
kolegijos namas butų užrašytas 
tik Lietuvos episkopatui. 

Tautos Fondo Atskaitos. 
3-jų valdybų suvažiavimas 

deracijos Tarybos veikimą j suranda būtinai reikalinga 
trukdo pačios Tarybos Valdy- I Tautos Fondo atskaitas garsin-
bos narių nesutarimas ir išsi- i tt spaudoje kas mėnuo. Tautos 
sklaidymas. Norint, kad Fede- Fondo sekretorius sutinka tą 
racijos Taryba užbrėžtą Prtts- j padaryti, jei laikraščiai Tautos 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETTJS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P, KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredorsig ir 

Prfny<*i<vmĮ« !kl i ral r i i i r c Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

Federacijos Sekretorijatas 
jau persikėlė iš Detroit, Mieh. j 
Brooklyn'ą, N. Y. Visais Fede
racijos, jos skyrių, o taip-gi 
Federacijos Tarybos reikalais 
meldžiame dabar kreiptis šiuo 
antrašu: A. L. R. K. Federaci
ja, 222 South 9th St.% Brook-
lyn,N.Y. 

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

Jonas E. Karosas, 
Fed. Sekr. 

"Taupumas — vienantinis ke
lias į turtus." 

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

nekuria sumą piningu, prisiėjus ligai, bedarbėj ir aprūpinimu savo senatvės. Taupyk! 

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

' DU BANKAI 

North-Western Trust 
& Savings Bank 

"Bakas Kampinis Namas" 

MLWAUKEE AVE. & DIVISI0N STREET 

Second North-Western 
St ate Bank 

Avondale • 

MILWAUKEE IR CENTRAL PARK AVENUES 
TURTAS $18,500,000.00 

/ . 
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NAUJAS ADRESAS LIETU 
VIŲ BIURO PRIE AMERI

KOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos į 

kalbu, aritmetikos, knygvedystės, s te-: 
nografijos, typcwrlting. pirklybos tei
sių. Suv. Valst. istorijos, abelnos isto-
rijos, geografijos, politikines ekono-! 
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St, Chicago. 

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

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

Biuras parodė savo vertę, 
pagelbėdamas šimtams lietuvių 
po visa. šalį. Informacija ir pa-
gelba suteikiama kaip galima 
parsitraukt gimines iš Lietu
vos, kaip išgaut pasportus, 
kaip pervest žemę Lietuvoje, 
kaip išpildyti legalius doku
mentus, kad nereikėtų nereika
lingai važiuot j Lietuvą del jų 
išpildymų, ir tt. Biuras ves ta 
darbą savo naujuose namuose. 

Reikale tik reikia parašyt 
laišką lietuviškai ir gausi grei
tą ir teisingą atsakymą. 

Biuras kasdien susineša su 
Raudonojo Kryžiaus vyriausią 
ja kvatera, "VVashingtone, kuri 
turi geriausius santikius netik 
su jvairiomis valdžios ištaigo
mis, bet ir užlaiko atstovus Eu
ropoje (Lietuvoje, Raudonojo 
Kryžiau darbininkai verkia 
Kaune). 

Ypatingai Biuras gali suteik
ti pagelbą War Risk Insurance 
klausimais, karės nenuojiegu-
mo pensijose, ubėsystės ir na-
turalizavimo klausimais, val-
stiškos tarnystės ir įstatj-mda-
vystės dalykais, ir taip toliau. 

Rašant Raudonajam Kry
žiui, nereikia siųsti nė pini
gų, nė krasos ženklelių. 

Adresuokite taip: American 
Red Cross, Lithuanian Sec-
tion, 1107 Broadway, New 
York City. 

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

Palengvins visi] aklg 
tempime k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio. aDtMTurr,**. ~cr 
votumą, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akiu kreivos akys. 
katerakto. Bemiegio; netikras akis indedara. 
Daroma egzamisas lekt.-a parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantietms pa geibsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki S vakaro. N*-
dėllomis nuo 16 iki 1 vai. po pietų. 

155S W. 47th S t ir Ashland A v. 
T e k * D n \ v r 3660. 

Dr. L L MAKARAS fl 

I: f Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
I Bmelaade: MM* S*. MVhls— Ava. 

Talcfaaa* Psilmao 3U Ir g s M — »1*. 
ChicagoJ: 4515 So. W o o i Str. { 

Tik Ketvcrgo vakuke oao 5:3* Iki 7:0C» 
T į r t u Zsvss Tst. i 

g . . . . . . . . . . . . . - į 

. Dr. M. T. STRIKOL'IS 
LIETI'VIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47th St.. 

(47 ir \Vood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po piet 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliom 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Pauli, i — i 160 
Ros. 2914 W. 43rd Strert. 

TH. McKinley 2«S 

• 

ZAKARĄ-atnešk 
• v< 

savo taupmimus | sią stiprią 
Valstijinę Banką. Jų atsar
gus vedimas užtikrina Jums 
tikrą apsaugą. 

• 

Pinigus siunčiame i Lietuvą ir visas 
, dalis pasaulio. Sifkartes par

duodamos ant visų linijų. 

Central Manufacturing District Bank 
1112 West35th Street 

Perviršius suvirs $6,000,000.00 

• 

w 
i 

Telephone: Tards 6492 

A, SHUSHO 
Turiu patyrimą 

moterių ligose; ru-
| pestingai prižiū

riu ligonę ir kudi-
1 -41 k; laike ligos. 

I f 

ii 

J0SEPH C. W0LON 
Jetuvis Advokatas 

n SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tat Homboldt 17 

Vakarais 1911 W. « - n d Strsst 
Tol. RockvreU <••• 

CHICAGO, ILL. 

3255 So. Halsted St- Chicago. UI. 

ĮTalefons* Pu'losan «t 

DR. W. A. MAJ0R 
( OYDTTO. Afi m 
J CHTK1KGAS 
j OOSM 11719 sllobl^aa ATO. 
Udynos l:ft lkl t \*mo — i ik'j 
j i po plttu — «:!• iki 1:1* Takars. J 

Nedellcmls nuo ! • Iki 11 Išryto j 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

S. D. LACHAWICZ 
Ltetnry* Graborlo. pa'artiaaju. lald«-

covfsr ko plirlaaaJa. Keik&ip meldfln *t-
oiMukt:. o mano darbą bos!t« otiraaMiotL 

2314 W. 23 PL Chicago, HL 
T«L Osaa] l l t t . 
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R CONRAD I 
UETUVIS FOTOGRAFAS f 

3130 S. Halsted St.. Chicago. UI, f 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos s 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba £ 
didelius. Mes perimame senus padarome I 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir- 2 
tingų. .-

Traukiame paveikslus namuose, prie 5 
Bažnyčios, sueigose, vesclijose, grupes, S 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge- g 

riausia. Phone Drover 6369 ~ 
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Smetonos gerai pritaikinti akfnia* 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo gaivos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J kru 
Vv. k«OT.iet skaitai ar siuv* ar ik
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinama 
net taip žemai net iki $1.06. 

JOHN SMETANA 
Akiu Sr^jalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
F.£7S»minns snt<'<kiamafl Artai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
S*čios lu!>os vtrS Platfo aptlcko*. 

Kamharls 1 >. I.'. i«. IT Ir 18 
Tfmykitr j n.ano para.4». 

Vr.!-irtTi«: nuo t "ti- tsryto iki t 
vai vakare. Pasedėlials. Šarado
mis (r l'etnyčiomis. 

c n s n 

J » OIDŽUOSI* |IETUVIS» KRAUTUVE HHICAGOJE 

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Masę krautuvė—viena iš didžiausiu Chicagoje 
Parduodame nž žemiausią kairią, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Slinbi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertiniu geriausiu, armonikų rusišku ir prūsišku išdir-
bysčiu. Balalaikų, gitarų ir smuiku, kokiu tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai « 

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

Telefonas; DBOVEB 7309 
. « • • . « « - X l K« tmmm 

x t 

I 

file:///Vood


\ 

• ^ „ . . . . . L Į I I U B I I H !J». į v i j i n i , .v 1 1 '' ' JJ. uw»uijgiĮiĮ!B«ąĘsaaijr«a«į •• 

D R A U G A S šeštadienis, gegužės S 192H m. 
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NAUJAS BUSINESS IR TEI
SINGAS PATARNAVIMAS 

Su šiuoini pra
nešti savo visiems 
pažistamėms kad 
aš užsidėjau ofisą 
namu pardavinė
jimo ir Fa rami. 
Taipgi skolinu pi 
ningus ant namu 
ir farinu už maža 
nuošimti ir apsau 
gojų namus ra

kandus ir automobilius nuo ugnies 
geriausiose kompanijose. Aš turiu 
ant pardavimo daug namu naujų 
ir senu brangiu ir pygių mūriniu 
ir mediniu. Taipgi turiu ir gražiu 
farmu ant pardavimo ir ant raudos 
su gyvuliais ir su visais Įtaisimais 
kas tik yra reikalinga prie gyve
nimo. Tos farmos yra Valstijose 
"VYiscoiisin ir Miehigan. Todėl ne
praleiskite tos geros progos kad 
teiiau nesigailėtumėte, bet ateiki
te i mano ofiso ir galėsite gauti di
desnes informacijos apie namus ir 
farmas. 

GEORGE PETKUS. 

Real Estate. Loans & Fire 
Insurance, Foreign Exchange 

and Steam Ship Tickets. 

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

lUIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIHIlIlIMIIIIIIIIIIllll 
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Po Tmlslul neužmiršk, kad geriau 
•tos vaistas tavo skilviui yra EATG-
NIC. Pra&alina visus nesmagumas 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kto pamėginti viena. Parduodama 
pa* Tisus aptiekoima. 

»_i 

ATYDA BARGENU IEŠKO
TOJAMS. 

Pamatyk sekančias namus pirm pir
kimo kito nes tie yra mušu didziau-
sej bargenai. 

Parsiduoda 3-ju lubų augščio'mū
rinis namas 5 pagyv. po 5 ir 6 kam
barius ir 2 storai su maudynėms ir 
eiektro kampinis. Lotas 50x125 lan
dos neša $2400 į metus preke $15,000 
namas randasi ant Emerald Ave. ir 
82-ros gatves. 

Parsiduoda 3-ju lubų augščio n u . 
rinis namas, 1 storas ir 4 pagyv. po 4 
Ir 5 kambarius beveik naujas su e-
leitro namas randasi prie 3321 So. 
Morgan St. Didžiausis bargenaš ant 
Bridgeporto, preke tik $7500.00 

Parsiduoda pikniko darias su visais 
ištaisymais gatavas del biznios, šita 
daržą galima nupirkti pigai nes sa-
vinikas turi apleisti miestą. 

Parsiduoda 2-ju lubų augščio mū
rinis namas 2 pagyv. po 6 kamba
rius namas yra geroj tvarkoj tai yra 
labai didelis bargenaš preke tik $2.-
500.00 Jinoketi $500.00 likusius kaip 
renda. 

Parsiduoda 2-ju lubų augščio mū
rinis namas 2 pagyv. 5 ir 6 kambarej 
su maudynents beveik naujas randasi 
ant Bridgeporto Preke $6800.00. 

Taip mes parduodam farmas ir 
mainom ant miesto namu, mušu far
mas randasi VVisconsLon Vafstijoj 
120 myliu nuo Ohicagos, del plates
niu paaiškinimų kreipkitės pas 

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

s-

•> 

DR. CHARLES SEGAL 
PeHiėlč sa\o ofi*a po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kur gydo ligas vyru moterių ir 

vaiku. 

Valandos nuo 3 0 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki S:30 
vakare. Nedėliomis 18 iki 1. 

Telefoną.- I)rt-xc! 2880 

ANT PARDAVIMO. 
Negirdėt*! proga gauti gražų 

dviem pagyvenimais murini namą 
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
mos klesos knygynos ir Cigaru; 
krautuvė. Namuose naujausi įtai
symai, kaip va: visame name ga-
zas. geriausi elektros įvedimai, 
maudynes abejuose pagyvenimuo
se, baseine ii tas. akmens pamatas 2 
pėdų ir 18 colių storas. Grindįs 
basemente cementinės. Garu šildo
mas visas namas. Suros naujausio 
įtaisymo 1-mas pagyvenimų — pir
mos klesos knygyne* ir cigarų 
krautuve kampas 47-toe ir \Vood 
gatvės Grindįs muro, durįs ir lan
gai ąžuoliniai. 2-me pagyvenime 
durįs ir langai taippat ąžuoliniai, 

Parsiduosiu namą ir biznį vidu
tine kaina dclto kad išvažiuoja į 
Europa. Atsišaukite tuojaus į 

P. MAKAREWICZ. 
1757 W. 47 gatve Chicago. Iii. i 

Didžiame Chicagos mieste tūlį pavakarį dvi gailestingi 
seseri ramiai skubinosi pas ligonį viena apituma gatve. Maža 
mergaitė, stovėdama ant prieaugės laiptų prie vieno gana tur
tingo namo, žiurėjo į jiedvi einančias artyn. Seserys praėjo 
nepatėmijusios jų. Mergaitė ėmė vytiesi ir pribėgusi arti ji 
prabilo patylomis: 

"Brangios poniutės, mes nesame katalikai, bet tėvukas la
bai serga, mes bijome, kad nemirtų, ar neraelstumėte Dievo, 
kad Jis mums tėtę sulaikytų nuo, mirties?" 

''Kame yra j is ." ' paklausė sesuo. 
*'Mes gyvename tenai," sakė mergaitė, rodydama į savo 

namus. "Bet tėtušis l>aisiai neužkenčia katalikų, jis gali iš
gandinti jus savo pasielgimu. Priegtam jis rustintųsi ant ma
nęs, jei manytų, kad tai aš pakviečiau jumis. Taip sau kada 
užeikite netikėtai visai nuduodamos buk nežinote apie jo ligą." 

Seserys nusišypsojo ir nuėjo savo keliu. 
Savo reikalų atlikus, grįžtant joms namo vyresniajai sese

riai atėjo mintis, ji tarė savo draugei: 
"Cia yra išganymo reikalinga dusia! Vardan mūsų Vieš

paties, pasistengkiva. Aplankysiva tos mergaitės tėvų. Jau
čiu savyje kokių tai jiegų verčiančių mane užeiti pas jį." 

" I r man taip rodosi," atsakė antroji. "Pasimelskiva, kad 
pasisektų, padaryti naudos jo dūšiai." 

Tykiai jiedvi ėjo ir netrukus jau buvo ties ligonio namais. 
Inėjusios prieangiu spustelėjo varpei}. Negavo jokio užkvieti-
mo. Palaukusios tūlų laikų švelniai subrazdino j kambario 
duris. 

"Ineik," pasigirdo vyriškas balsas. 
Jiedvi inėjo. Gale patogaus miegamojo kambario išvydo 

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

"Ko jus čia norite." šaukė jis. "šalin iš mano nanri! 
Man nereik čia-jusų!" 

"Atsiprašau," prabilo vyresnioji sesuo. "Mudvi lanky
dami ligonius išgirdova apie jūsų ligų. Minfijova, kad drau
giškas aplankymas suramins jus. Ilga liga žmogų taip veik
lų kaip tamistų labai prispaudžia, gi svečio apsilankymas su
teikia tūlų sustiprinimų dvasiai. Tos minties skatinamos štai ir 
užėjova aplankytų." 

Mandagus seseries žodžiai, jos malonus būdas, pagaiiaus 
neatkreipimas domos į jo nemandagų apsiėjimų išdalies numal
šino ligonį. J is susigėdo. 

"Gerai, jei nekalbėsita man apie jokį pragarinį tikėjimų, 
tai aš pakęsiu jus. Žinia, jei nekaulysite iš manfs pinigų nei 
kiek. Gi pranešu, jei tik prabilsita apie kokių tikyba, tai tuoj 
peršauju bematant. Aš tyčia laikau štai šį brauningų (rodo 
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ii nuo užpuolikų. Aš esu ligonis, tatai nenoriu, kad kas mane 
erzintų." kJLįšUĘ 

Be jokios baimės, net truputi nusišypsodama, sesuo, sto
vėdama tame pačiame daikte, atsakė jam ramiai: 

"Buk ramus, mes nekalbėsime apie tikyba, nei-gi prašy
sime pinigu. Mudvi noriva prašalinti ilgų ligos nuobodį ko-
kiuo nors mandagiu pašnekėsiu. Mes patyrėme, kad ligoniai 
labiau mėgsta kų nors gauti nuo geni svečių, ne kaip saviškių 
nors ir puošniausius daiktus. Mūsų sesuo virėja labai pataiko 
gaminti gardžiui drebučius. Kurių nors dieną užeidamos at-
nešiva jums gardaus kisieliaus, jei tik neatsisakysite pari . 
gauti." 

"Jei gvarantuosite. kad neužnuodinsite mane,r suniurnė
jo ligoms. ' . 

Vėl nusišypsojofcesuo, ar nusijuokė maloniu juoku. Tas 
juokas turbūt užkrėtė ligonį, nes ir ant jojo suniurusio veido 
nutūpė ramaus šypsojimosi spindulys. 

"Berods," tęsė sesuo, "mudvi per ilgai jus varginava. Ma
lonėki mudviem atleisti. Mudvi esava iš vienuolyno nuo Ketu-
riasdešimt-devintos gatvės. Jei reikalautumėte mudviejų pir
miau, kaip nekviestos užeisiva, tai tik praneškite mums. Mudvi 
linksmai jus aplankysiva. Šiuomi su Dievus Aš tikiu, kad jus 
veikiai pagysite." 

Sesuo atsisveikindama padavė ranką ligoniui, gi su malo
niu užuojautos nusišypsojimu atsigrįžo išeiti. 

Prie durų sutiko ligonio žmoną, kuri didžiausiame nusi
stebėjime pasitraukė nuo angos. 

"Mes keletą žodžių draugiškai pasikalbėjome su ponu 
T—," tarė sesuo. "Sužinojus, kad tamistos vyras serga, ma
lonu mums buvo ji aplankyti. Jus žinote, kad tarp mūsų vie
nuolinių pareigų yra lankyti ligonius." 

"Užtikra." dejavo moteriškė, "nė nežinojau, kad kas čia 
butų. Mes ne dažnai tepaliekame mano vyrą vieną." 

"Tata i , " tarė sesuo*. "Apgailestauju, kad kiek ligonį 
suerzinova. bet da)>ar jis žino, kad mudvi atėjova aplankyti ji 
su geriausiais norais. Mes namie pasimelsime už ji kasdieną, 
prašydamos umo palengvinimo bei ]>agijinio, idant vėl galėtų 
apie savo uždavinius triųsti. Su Dievu." 

Seserys sparčiai išėjo. 
Namo eidamos abi seseri jautė, kad čia yra gyvas reikalas 

karštai pasimelsti už ligonį. Vienuolijon sugrįžusios apsakė 
nuotikį kitoms seserims. Tuojau ]>asiliejo iš jų širdžių karšta 
gyvo tikėjimo malda prie gailestingojo Dievo,'kad sustiprintų 
tą nelaimingų sielų. 

Sesuo Ksthera, lankytojų viršininkė, meldėsi už visas lab-
jau. Ji laukė dieno nuo dienos užkvietimo nuo ligonio. Ji bu
vo jsitikrinusi, kad ilgose nuobodžio valandose ligonis trok
šta kokios nors atmainos. Kodėl ne vienuolių aplankymą? 

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

po ištekėjimui. Josios vyras baisiai nekentė tikybos, gi lab-
jausiai katalikų, vien tik užsiminimas apie katalikystę galėjo 
jam įvaryti beprotišką rūstybę. ę C -* * \ it 

(Daugiau bus). 
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ADVOKATAS . 
Oflatp Didnuestyj: g = 

29 South La Salle Street | = 
Kambarį* 324 I = 

TeL Centrai e m 1 

Vakarais, 812 W. 33 St 
TeL Yards 4W1 

r i, -.l, LT L-S tlZBiEIOS MAKARAITES, ir jos mokinių 

NEDELICU B I K Ž E U O 6 d. 1920 
SCH00L HALL, 48th ir Minore St, Pradžia 7:30 vai. vakare 

• = 

feMaaa r' 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10657 80. Mfcfaigan, Ayeooe 

*MSnMlt QL v-
Y*UU>~DOSt » Ud t vakar*. %* 

»— 

DR. J, SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Cooit 
Re*, l f j t W. 41 Avenue 

Telefoną* Cicero S66« 
Ofiso Cicero 49 

gai .AAine LIETUVUKAI 

Apart vušmiučtA* artistės rengėjo* kom-erte Ua.'i »aus dar ii-lcs M. Norkau.- ir Ona Kiulau-kaiu-. dai- s 
S uiiiiiikė.*, p. K. Sar?>a»'"-, baritonas*. J. J. /-oip. tenori-. Hn> duetu. ąmmĘtttu. ir kiti i>ajuur-uiiiuai. «• 
J2 Tikiotai parsiduoda pas kkkvicua mokini, p-a.-. J. J. Z*olp. 4047 Hn-niil..ti uvc. p-K* F. Okuiouiutc. s 
S 4515 Wuod St.. -Draugo" ofise, N'aujk-uu ofise. J. 4. Kli;i- IktuU . Dr. Makaro OIIM-. 5 
» Kviečiasi' visus atsdaokyti ant šio koncerto, m-s proKrama.-, Uis gražus. s 
S Po programui šokiai. KOMITETAS. = 
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. Tel. DroTW 79411 

Dr.C.ZVezdu į 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 r>to iki 9 raj^.] 
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakare 

4713 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 4»-tos Gatvėn 

• . . . . - . < 

8 

J.P.WA1TCHES 
ATTORN1Y AT LAW 

LUCTUVIH ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STRKET 

'16 W. lKt'i STRKKT 
JCAGO. 

iii-) 43M 
• i 

Resid. »SS So. Ashland BU. Chicago 
Telefoną* HaTmarket $544 

DR. A, A. ROTH, 
Rusas gydytojai ir chtrnrgaa 
Specijallstas Mctertsko, Vyr ia s 
T*ikij tr ¥i«u rhmniškn Ugu 

Ofisas: SS54 So. HaLsted SC. Chieaco 
Telefonas Drovcr MM 

VALANDAS: M—11 ryto S—S po 
pieta J—8 vak. MedėlJomte 10—11 A 

DR. S. NAIKELIS 
LTETCVIS 

GYDYTOJAS DR CHTKUROAS 
Ofisu !r Oyveciirc vt«tt 
S252 So. Halsted Str. 

Ant ViPŠatts Unlveisal State Bank 
Valandos r.uo 19 Iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak 

Nedėliomis nuo 10 iki" 2. 
TelefaaM Tmrd. t M 4 

iHiimiiiiiiiniKiiimHmiiuitHHiiiiiiiiiii: 

PEARL QUEEN 
K O N C E R T i N O S 

Dabar yra pattlrt'ntoa ir rarto-
jarcos daugumos Uetuvlti, karia gra-
JUa koncertlną » »n«*tal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryto Suvicaytoe* Valrtljoaa A-
merike. Kea galime Jaa parūpint* 
augsto arba žemo tono. 

Reikalaukit* katalogo, knr, laalnn-
ciame dykai 

6E0RSI & VITU IlilSIC C8. 
1»40 W. 47tk Sk, Chlcago, DJ. 
iiimiiiHiiiuiiiiiiiiiwiimiiuiHiirhiiiiiii 

UETUVIŲ ŪKININKŲ 
K0LONUA. 

Atvažiuok į Vilas Coirnty, 
Wisconsin, ir nusipirk nkę ant 
lengvų išmakesčių; klimatas 
ideališkas, keliai geri, turgų 
užtektinai; BŠerai; Upės, Šal
tiniai, Gera žeme ant kurios 
galima užaugyti iki 250 buše
lių bulvių pradedant su mažų 
kapitalų. Didžiausia Lietuvių 
Kolonija Auvejike. l>el piln<-s-
nių infonnacijji ir aplaikymo 
kniiigu»es dykai adresuokite: 

SANB0RN & COMPANY, 
Savininkai 

53 Sanbarn Buiiding 
Eagle River. Wisc. 

Važiuokite į Lietuvą 
PER I 

DEPOSITORS STATE BANK 
4633-4637 South Ashland Avenue 

CHICAGO, ILL. 

$6,000,000.00 Milijonų Dol. Banką 

Galim išpildyti jums ap
likacijas del paspartų, 
gauti jums paspartus par
duoti šiokartes oer LIE-
pojų. arba per DANZIG, 

! 

i 
I i 

I ATEIKITE, arba Rašykite pas mus, o mes jums patarnausime kageriausiai. | 
| Mes kalbame Įvairiomis kalbomis: | 
| Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai, Vokiškai, Ukrainian, Bokenian, Slavish, Kroa- | 
| tian, Servian h* Jewish. f | 
E s 
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EXTRA!! 
Gera Proga Lietuviams Pirkti 

RAKANDŲ KRAUTUVĘ 

! 

• 
S s • 
s 

• Biznis išdirbtas per devynis' metus, geriausia vieta. 

• Didžiausioj Lietuvių kolonijoj. Šj birnj galina nupirkti labai pigiai. Priežas- • 

• tis pardavimo sulyg nutarimo laikytame šerininku susirinkime, nes ta pati komparu- • 

I jo uždėjo rakandu dirbtuvę Lietuvoje, abidvi krautuvės nėra garima laikyti. Turi- • 

• būti parduota trumpu laiku. • 

• Atsišaukite: • 

4536 So. Paulina St. 
Toj pačioj vietoj randasi savininkas. 
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A* laba; (trsM r'-1 

sija, nevlrloiir.il." j 
R beinąs spėk m 
b^gyrengtu. Visu 
koj ir oi rotM''"• ->• 

Ve: '.s."! ;.=> >-;.r, 
Jo, Nervatonrt- !n! 
minėtos Kyduol^ 
Kramas iiesvalė. 
. - .t . / . " !.M (IV* T.:'r, r. 

vaite po b«ie!| Sa 
mačiau tokį skirti 
smajiat ir esu lis 
radėjui ir linkiu "s 

1TOT 

KA.RALAI 8KAS, SEsLAJTClAI RAAAC. 
i, f CT 5 ir e: '.s. nu?!abnėjcs pii^e'is buvo Di«p«j>-
..ve:.c. :-'ir.Uhn?^mas. KraUjO. Inkstu S&nrų it 
]r-:ir::i- v ?o kunc. ir buvai; niistojpg vt;t:es. kad 
r ».; k -v-.-,;; siiu pagelbos, neeigaili'-ja* v.soje Aroeti-
ret coKur nesra^au savo sveikatai pat«'boa 
ka'ava-j Sabitaraa vaist-j. Bittsrlo, Ttraujo valrto-

r Hcutnat ••• :o ir-duoli-a, tai ro suvartojime! 
•.ra.?.— ruūno j . -as atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Ncryoi emf- stipr.al d;rhtl. Inkstai atsisravo. Keu-

dHtclBi nebebado po krutinę. Vidurių režimas 
.u. v h ; i.j;.... B.RIU S mr-nesiu l.'̂ M'd^vau kas sa-
:;.:«r.»s. H upr.a, :r po 3 rr.pr.. savo paveikslą pa-

k i f V r p d i e n o s ir n ; . k l i r s . I"»H'nar ;auč;UO« 
: . . - - : ap :r ; r 'C0 s y k . i ; č^kOj i ; S^ luUira* "y'.!'-; gd-
,ro.:rJ5 savr drauginis kretptiea prie Saiutaras: 

s \ i i T AR %K. 
i i f ' . i i i , i : % - i i l ' i 11< >N .! H n i k n i ' - . t ' r n t 

'-('< ; t̂ r,kpliotn Cnul fili T Chicago IU. 
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Šeštadieniu gegužės S 1920 m. DRAOGSS 
WESTVILLE, ILL. 'gBEE 

ROCKFORD, ILL. brangias valaisi;..,, nekreipda-. 
nias dūmės j tuos prakilnius 

mums pri- j darbus, atgaivinančius užmiru-
siuntė plakate, kurj tenai la- isį tautini susipratimą. Prieža-
bai platina. Iž raidžiu iš-; stis to neveiklumo, gal, buvo ta, 
vaizdos spėjame, kad ta pla- j kad nebuvo kam pradėt pirma, 
kata spausdinta Ckieagoje ! žingsnį pirmyn. 
•'Lietuvos" spaustuvėje. 
Čia paduodame plakato tek
stą palikdami autoriui at
sakomybe už jo turini. 

Atsišaukimas į mulkytoją Žva
lionj ir visus aklus jo 

pasekėjus. 

Nedėlioję, balandžio 18 d., aš 
laikiau prakalbas vieloje vie
toje, Į kurias kviečiau visus 
vietos lietuvius atsilankyti, 
kad išgirstų teisybės žodį, ar
ba dabartiniu nezaliežninku 
mulkintoji Žvalionj ir visus jo 
pranokėjus, kurie apgaudinėja 
apjakusius lietuvius savo " ku
nigystėmis. "— 

Pranešu, kad tarp kitko, aš j 
viešai pareiškiu:— 

1) Kad Žvalionis nėra jokiu 
kunigu, nei vyskupu, bet lenką 
išmata ir atskalūnų lenkų mul
kintoju. 

2) Žvalioms yra tinginys, be
mokslis ir kunigauja tik dėlto, 
kad tingi dirbti. Žvalionio vie
ta ne nezaliežninkų bažnyčioje, 
bet kiaules ganyti Varsavoje. 

Susitvėrus-gi vyčių kuopai 
kitokie laikai virto. Mylintis 
savo gimtinę jaunimas stojo 
prie darbo. Ir šiandie jau gali
ma pasigerėti jo nuveiktaisiais 
darbais. 

Štai, gegužės 2 d. vyčiu, cho
ras jrengė koncertą, kuris bu
vo Auditorium. Programa bu
vo ilga ir indomi. Ji susidėjo iš 
solų, duetų ir kvartetų, taip-xi 
atskirt} chorų, kaip tai: vyru 
:r merginų. 

Aut pijano skambino p-lė A. 
Deksniutė, lankanti Valparaiso 
Universiteto muzikos skyrių. 
N'u/s dar jauna, bet savo nepa
prastais gabumais iššaukė 
kiekvieno pasigerėjimą. 

P-lė M. Navickaitė padaina-
/vo plačiai žinomą dainelę "Vai 
varge, varge, vargeli mano." 
Jus plonas ir švelnus balselis 
nevieno užgavo užmirusias 
stygas. 

Duetą "Ilgu, ilgu man ant 
svieto" išpildė seselės Saka
lauskaitės. Nors dar jaunutės 
mergaitės, bet, matyt, netrūk
sta joms gabumų. Savo švelnu
čiais balseliais sugebėjo per-3) Išrodžiau, kad Žvalionis 

neturi jokio mokslo, nes ^ j i ^ i į į i į į į į h j ' p a d e ^ 
„ t t l» *««„,.*. „ . ^ 0 ^ M ^ ^-]ią s u s t a tvtojaus tų žodžių poe-
mulkintų apjakusių lietuvių,' 
bet iš mokslo duoną valgytų, 
kaip ir aš pats darau. 

4) Apsvaigę Žvalionio pase
kėjai tiki tam savo mulkiui, 
dėlto, kad jie nežino kuomi jis 

. ištikrųjų yra, bet kaip sužinos 
jo šunybe, tai lazdomis ji i 

- šventins ir už kalnieritfUs *i§ 
mes iš bažnyčios. 

Todėl, Žvaliom, jeigu nesi 
tokiu, kokiu aš tave parodžiau: 
jeigu nesi apgaviku, tai stok su 
manimi j viešus debatus, kad 
visų lietuvių akyse tau priro-
dyčiau kuomi tu ištikrųjų esi. 

Todėl jus, Žvalionio pava
dinti "mulkiai ir cbamai," 
ruoškite būtinai debatus jūsų 
suvedžiotojo su manim, kad 
jus nors kartą pamatytumėte 
ir su Žvalioniu tinkamai pasi
elgtumėte. Jeigu tu, Žvalioni, 
nestosi su manim j debatus, o 
jus sumulkinti Žvalionio pase
kėjai tų debatų nerengsite, tai 
netik Rockfordo, bet ir visos 
Amerikos lietuviai turi tiesą 
pavadinti Žvalionj žmonių su
vedžiotoju, o jo pasekėjus ap
akusiais mulkiais. 

Todėl lauksiu tų debatų su 
didžiausiu troškimu. Stok Žva
lioni su manim Į viešas diskusi
jas, nebijok, aš tave ir tavo gy
venimą smulkiai pakedensiu. 
Tik Įžanga Į debatus turi būti 
dykai, kad neplėšti pinigų nuo 
biedimi žmonių, darbininkų, 
Žvalionio labui. 

Senas Rymo Katalikų 
Kun. P. Zwynek. 

to Vienažindžio iš širdies jaus
mą. 

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

Apie pabaigą šio mėnesio 
darbštus vyčių choru jaunimas 
rengia vakarą. Žada vaidinti 
dramos vaizdelį, pritaikinti} 
šiems laikams " Į laisvę žen
giant" Veikalą pirmą syk čia 
vaidins, todėl indomu bus. pa
matyti. 

Priaugamųjų vyžių kuopa 
taipgi rengiasi prie vakaro. 

Mųs lietuvės katalikės mo
terys ir-gi neatsilieka. Paste
bėjau, kad jų tarpe yra gabių 
vaidintojų.Uirdėjau, kad ir jos 
rengiasi prie vakaro. 

Nesenai susilaukėme naujo 
vargonininko. Norintieji nio* 
kinties muzikos gali kreipties 
prie jo sekančiu adresu: 257 
Main St. 

Parapijos reikalai eina ge
ryn kaip nekados pirmiau. Tai 
vis ačiū darbščiam klebonui, 
kun. Brigmanui. 

Dabar yra parapijos ferai. 
Jie tęsis per septynis vakarus. 
Visi parapijonys sušilę dirba. 
Tikimasi gerų pasekmių. 

Maineriukas. 

3£ 
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. . ii.i.i.T.u .-i&mmiuiiiii KONCE 
rengia 

Šv.Antano Parapijos Benas 
• - » - • 

NedeKoj, Gegužio 9, 1920 
SV. ANTANO PARAPIJOS SVET. 
15 St. ir 49th Court Cicero, 111. 

Pradžia 7 vai. vakare. 

BE3E 

Šis koncertas bus tokis, kokio dar Ciceroj iki šiol 

{ nebuvo. Bus sugroti puikiausi muzikališki veikalai, 

{ bus sotu, duetų, kvartetų ir :':.''nu. 

Nuoširdžiai kviečia visus koskaitlingiausiai atsilan-

| kyti. 
i 

! Komitetas 
: 

-j ^ 

-
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CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Padėka. 

Po ilgos ir sunkios ligos, ku-
i§ kankino mane per dešimtį 
mėnesių, šiuo noriu ištarti šir
dingą ačių Šv. Onos draugijai, 
kuri man teisingai atmokėjo 
visą pašelpų, katra man pri
klausė. 

Todėl iš širdies patariu mo
terims priklausyti prie Šv. 
Onos draugijos, kuri taip rūpi
nasi savo narėmis nelaimėje. 

Vincenta Jareckienė. 

REIKALAUJA. 
HEIKAI I V . I . 

Truckeriai ir teiberiai vyrai dirbti 
viduj vvarehousej. 1'astovus darbas ir 
gera mokestis. -Atsišaukite Supt 
Fourth. 

Guiubin-kv Bros. ' 
c-o L'aion £ I.umber Strs. 
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" M ™ 1 Iškilmingas Balius! 

REIKALINGOS MERGAI
TES. 

j v : i i 
u/.uiuaiva 

u a m n e , O i u 

GARY. iND. 

Bu\ i- laikai. kada i: šioje ko
lonijoje lietuviai rainiai žiurė
jo i tėvynės sužėlusius dirvo
mis, neišskiriant nė jaunimo, 
k.n is taip-m ii'iu'' i i " s<;:i ta.-

' Inakciafi pernaktiaH." 
Choras-gi parode savo nepa

prastus gabumus. Ypač dainuo
jant dainas: "Eina garsas nuo 
rubežiaus," ' 'Girioj" i r "Kar
velėli." Vakarą užbaigė tautos 
himnu. 

Publikos prisirinko r.eper-
daugiausia. Gaila, kad dar.ir 
šiandie mūsų lietuviai neatjau
čia to neapkainnojamai įran-
gaus turto—dainų. Juk daina, 
tai Uetuvos dailės turtas, kuri 
mūsų prabočiai mums paliko. 
Bet ir šiandie dar atsiranda to
kių, kurie neapkainnoja protė
vių brangaus palikimo, o tuo 
pačiu dar trukdo kiek Įmanyda
mi tą prakilnų darbą. 

Daug yra ir šiandie tokių tė
vų, kitrie neduoda savo vai
kams progos nei prie choro pri
klausyti, kur jie galėtų savo 
taientin pralavinti. 

.Dautf yra ir tokių, kuriems 
baisu pasigerėti tuo turtu, ku
ris yra visiems bendras. Jie ir 
dainoje, kuri budina tas užmi
rusias stygas, atranda ka tai 
priešingo. Vai laikas jau, bro
liai, akis pratrinti ir stoti prie 
geresnio darl>o, prie darbo, ku
ris šviečia tėvynei rytojų. 

Negalima praleisti nepami-
I nėjus vietinio vargonininko A. 
* Šlapelio. Žodžiu sakajit, yra 
žmogus, kuris užsitarnavo tė
vynainio vardą tikroje to žo
džio prasmėje, nes tik ačiū jo 
r;«mui įstangia m pasidarbavimui 
;!a::dic <r;.'y juimimas pasikėlė 
;:,'t a"sršt'- frn--':in Hail^s sri
tyje. Jis sugebėjo sutvarkyti ir 
išlavinti toki būreli dainininkų, 

parodys dar di-
k i eko pa-

re mažai suau-
visi jaunučiai. 

GAUTOS GRAŽIAUSIAS 
ŪPAS. 

(Jecružus-vra £ražiau.sia< me-
nuo. Gamta tada yra gražiau
siame upe, lilacy ir jasmino< 
pripildo ora saldžių kvapų, 
paukšteliai čiulbą ir kiekvie
nas žmogus jaučiasi linksmas. 
Tiktai tie žmones negali būti 
linksmais kurie kenčia nuo vi
durių ligų. Visas linksmumas 
dingsta kuomet tave kankina, 
galvas skaudėjimas, nemio-
gas, ir neturėjiinos apetito. 
Bet kam-gi kentėti! Triners 
American Elixir of Bitter Wi-
ne yra parduodamas visose 
vaistinyčiose. Išvalo vidums, 
užlaiko juos tvarkoj, jis pa
gelbsti tuojaus. Taip pat tu
rėkite savo namuose ir kitus 
Triners vaistus. Triners Lini-
mentas geriausias vaistas nuo 
neuralgijos, išsisukimų, su-
putimų pavargusių muskulu 
ir kojų, Triners Cougli Seda-
tive geriausias vaistas dol šal
čio ir kosulio. — Josepli Tri-
ner Company !33343 S. Ash
land Ave., Cbicago, III. 

(Apgr.) 

16 metų ir suvirs. Prityri
mas nereikalingas. Šviesus, 
švarus fabrikas. Gera alga iš-
pradžių. Greitas pakėlimas. 

Rand McNalley & Co. 
536 S. Clark Str. 

Atsibus 
XEDE1J<W, GEGIŽIO. MAV 9 1>.. 
Chcruaut-ko Darže No. 2 I.yons, 1U. 

Pradžia 9 tai. iš ryto. 

I'irmas didžiausias dubėltavas pik
nikus bus atidarimas Chemaucko 
daržo No. 2. ir M. M. Kliubo ant Ši
lo pikninko tiktai negalėtum gauti 
tovo ir motinos o kitko tai gausi vis
ko ko tik norėsi bus visokiu gėrimu 
ir užkandžiu bus kuogeriausi muzi
kantai ir grieš visados besustojimo 
gah'si dainuoti ir šokti nuo 9 vaJ. 
išryto lyg 10 vai. vakare prašome 
atsilankyti busite visi palinksminte ir • į 

Parengtas • 

I DRAUGYSTES ŠV. ALFONSO | 
| Nedėlioję, Gegužio-May 9 d,, 1920 į 

ŠV. JURGIO PAR. SVET. 32 PL. IR AUBURN AVE. | 
Pradžia 7:00 vai. vakare Įžanga 30c. ypatai E 

užganėdinti. 

AMT PARKAVIMO. 
Išvažiuoji]. iilt*t tiirm n»r/1nnti sa

vo moderniška 2 flatu murinj narna 
po 5 ir 6 kambarius 2 furnecai. Kai
na SS.OOO atsišaukite nedeldieaials 
ant 1-mo flato. " 

5612 So. \ l*ichestcr A ve. 

! 

ANT PARDAVIMO. 

Nuoširdžiai kvifėiame visus atsilankvti i mus baJin. = 
Kviečia KOMITETAS. 1 
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pajcyveniniu mūrinis na i ,Hn , , ,» , l ,» ,» , , , ,"» ,i^» ,»"'"«"" ," , , '""»^ 
nias. elektros šviesa naujas E ~ 
pJumbing 

o 

ir Karpente-
mobiliŲ darbo. 

Medžiu ilurbic,: 
riai — vežimų ir' 
Atsišaukite: -1 

Chic-ago Mcivliundise and 
K<]HipBfcn! Co. 

828 KirbaiiĮK* \ \ c . V. S. Yai»K 

Vaikai — 'vV'cst — Katalikai del 
generalio offiso ir pasiuntyni.Ttės ge
ra ateitis. Atsišaatole. 

Tbc Uaprato Siattiary On. 
T66 ^V.'-l \-l:ims Street. 

• Vyrai dirbti poperos stocko kam-
barij. Geras darbo sąlygos. Atsišau
kite. 

American t'olor T>pe Co. 
1151 K<»coe Stn-ci. 

ir dekoracijos, ]K'- E 
cians šMuma. Kaina ^(KKU*1!Į! 
C'asli. Didelis bargenas. atsi- E 
šaukite 

Nora A. McMahon. 
3612 S. Rockwell Str. 

TeL McKinley 2450 

I 
"DĖDE ATVAŽIAVO" 

, KOMEDIJA VIENAME AKTE * 
KKNG1A 

| A. L R. K, Moterų Są-gos 4 Kuop. | 
m s* #^ r ^ 

BARGENAS. 
Nedelioj, Gegužio-May y, i^zu 

ŠV. MYKOLO PARAPIJOS SVET. 

6 flatų S augščių mūrinis namas, 
užpakaly mažas medinukas, randos 
ST0.00 j mėnesi ant 2S34 \V. Taylor 
Street. Turi parduoti už $5,000 00 
pirmas mortgage 13,000.00. 

5 Pradžia 7:30 vai. vakare 
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J. C. WOLON , 
2911 W. 22 Street 

Telefonas Rockwell 6999 
• 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del fabriko darbo. Pastovu? 

darbas. 
Link Beit Co. 

39-th & Stewart. 

REIKALINGI. 
Senyvi vyrai del fabriko 

darbo. 
Atsišauk i le: 

700 West 22-nd Str. 

PRANEŠIMAS. 
Kad aš laikau gėles nepir

kite kvietka> pas sveiimtau-
riu kapinės, nes mes ir užlai
kome geriausias ir gražiau
sias, žemesnes kainos, ir ge
riau patarnausime. Taippat 
užlaikome i-a?tauracija, ir ne-
svaigiuančių gėrimus, ir ge
riausius cigarus, patarnausi
me geriausia nisilankusicms 
Andrew lwaszkiewicz, vienas 
blokas šio puse kapines. Xau-
jftOM mušu murinę name ant 
111 gatvės. 

GERA VIETA LIETUVIUI. 

Daktarui, Dentistui. 

Parsiduoda didelis su visais jtaisl-
mais del dvejų seiiuinų pagj-venimo 
namas su krautuve. Kaina žema ir 
mažas įnešimas. Priežastis pardavimo 
yra liga. Norėdami daugaus sužinote, 
meldžiu kreiptes sekančių antrašu. 

•ioli-i Kruszas, 
703 Lincoln A ve. Rockford. III. 

Tclof. Main 3M9 

I'arsid.uoda ču lotai ant Tripp Ave. 
S0xl23 p«MJas. v?ndno ir Saligatves 
užmokėta. Vienas blokas nuo Archer 
Ave. arti Crane Plantos. Kaina $350 
už viena, verti po $900. Parsiduos 
po viena arba abudu. 

Savininkas 
2714 Indiana Ave. 

D I D E L E S 

PRAKALBAS 
RENGIA a Šv. Antano Labdaringoji Sąjunga 

i - - - - . . » - . . - . . - . . . . . . . . _ . . . . . . . . . - - _ . , . . . . . . . . . . . 

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

Houston Ave. So. Chkagu, III. 
Prasidės 6 :00 vai. vak. įžanga veltui 

Taigi gerbiamieji, So. Chicago? lietuviai ir lietuvaitės 
oežpr; -- r .- i i e s is-
giisite ir tdUuioeuK KO mums kaipo lietuvin Tautai trūk
sta. 
Iš C'hicagos luis kalintojai, kurie išaiškins visus (laivus. 

KOI.KKTl JOKI! XKIH S 
VISIS NVOSlRBftlAI KVIEČIA KOMITETAS 
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108th Gatve ir Michigan Ave. r 
Roselande. 

Atsišaukite i 
Banką arba S. 
Estate I08t!i ir 

i TEISINGOS DRABUŽIU i 
KAINOS, 

: MUZIKANTU BALIUS i 

Kengia 
Kimbark State 
A. Xovak. Real 
Miehigan Ave. 

REIKALINGI. 

Hog Butcheriai 

Dirbti paeking hous<-. 

i . - V : 

P C . 

URA!! 
Visi ant šviežio Medaus!! 

W. STRYGAS 
a tik parvežo iš Micliigano. 

I .P" už 5 svarų viedruka. I'r! 
;:;.;,; į na!Ml>. 

3022 W. 40th Street. 
Chica-o. Iii. 

Hetzel & Co. 
1743 Larrabee Str. 

PAIEŠKO 

Kainos kurios pritinka kiekvie
nam kiseniui. Gvarantuojame kad 
sutaupinsime jums 10% Iki 50% 

j ant kiekvieno 'pirkinio; nekuria 
f dalykai mažiau negu wholesa!e j 

kainos. 

Vyru ir jaunu vaikynu icatavi 
drabužiai padirbti ant užsr.kymo 
bet neatsiSaukti siutai Ir overko-
tal su dirželiais ir be, for f i t tng 
:r ktokio styiiaus $32.50 iki J60 
Pamatykite mueu spci-.jale eile 
siutu ir overkotu po J15, 17.S3, 
$20. $22.50, $25. ir $50. Juodi 
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
nos siutai po $35 Iki i 50. Valku 
siutai Ir overkotai $6.50 ir aug$ r 
Ciau. Vyra kelines $4. ir aogSciau 
Melinos pusvilnes keliaes $5.5© iki 
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiajno ; 
Europa. 

I'aie*knii suvti brolio Stanislovo 
Slikniaes[Kauno (;ub. Rji<«einiŲ apsk. 
Adakavo parap. kaioMU Snieifoniyki.i. 
»|iie 16 metu K>vena Amerikoje, se
niau gyveno t'hU'stgoj*. 

Kam apie ii žinote artta U* p*t» 
iftKul atnl».T)k ., šiuo adremi: 

l ' r : ' - i - , -U - M . k i . n . -

6 M 24A KI-MO-IIII. U i . 

Atdara kiekviena diena iki 9 
vai. vakaro Subatomis 10 vai. Ne
daliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halstcd Street 

D. .L K. VYTAUTO BENAS 
EDELIOf, GEGUŽIO 9, D., 1920 M. 
Apveizdos Dievo Parapijos Svetainėje, 

Prie 18tos ir Union Ave. 
Pradžia 4 vai. įžanga 30 c. ypatai. 

I B 3 I B I 

Kas Jūsų Fotografas? 
Kurie norite turėt gerus ir gra-

I • • 
I 
I 
I • 

h i m n u s ! 

/iiis paveikslus, pagal savu norą 
ir už prieinama kaina užeikite 
pu.* mane. o persitikrinsite. 

Traukiame paveikslus vestu
vių, šeimynų, pagrabij pavieniu 
ypatų ir tt. Nesiuaeiame jokių 
agentu, augaudinet žmonos. Mu
šu darbas vra IIIUSŲ agentų. 

R. URBONAS 
1721 W. 47 Street Chieago. DL 

Telefonas Drover 3473 
m ! B a a E t t B i e * s f i H i E i ^ i i i a 
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RENGIA 
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Susivienijimo Am. Liet. Kareiviai 
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7-to Regimento Svetainėj 
Wentworth Avenue Ir 34-tos Gatvės. 

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

GERIAUSIA MUZIKA S. A. L K. BENAS. 
Susideda << Ga!;:au;:u Chic-uos Muzikriisku Spicku. 

Gerb:a:r.i L:^tuv:a! ;r Lietuvaitės ncpni.eiskiat šios progas 
nes gal paskutmi sisisveikirumas su savo Bonais Chicagiečiais 
kurie nesigailia net brangiausia žiecla sa'-.o jau&istės už Fėvynia 
ir josios garbia. 

Kviečia Visus. S. A. L. KAREIVIAI. 

Buve Suv. Vai. Kareiviai 
Kviečiami Uniformose 
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r CHICAGOJE. 
I 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 

šeštadienis, gegužės 8 d.. 
Šv. Mykolo, ark. apsireiškimas 

Sekmadienis, gegužės 9 d.. 
Šv. Grigorijus Nazianzieiis. 

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

DAR VIENAS SUSIRGO 
"ANTHRAK" EPI

DEMIJA. 

Justino Kudirkos 
Išleistuvių 

Imamasi kuoaštriausiu prie
monių. 

KONCERTAS 
— RENGIA. 

SENYVAS CHICAGOS GY
VENTOJAS. 

Visko jis čia matęs ir pralei 
dęs. 

Chicagos Hurlod Hair CO. j 
dirbtuvė, Wes4 Sideje,sužda-i 
ryta. iš kur pakilo "anthrax" | 
epidemija, persimetusi į žmo
nes, dirbusius toje dirbtuvėje. 

Be keliu mirusiu nuo tos e-
jiideinijos vakar susirgo dar 
vienas žmogus, dirbęs toje 
dirbtuvėje. 

Kuoveikiausiai jis atvienė-. 
Aną diena 80 metų sukak

tuves paminėjo Davė Clark, 
kurs yra vietos pagerinimų ta- tas ir išvežtas ligoninėn, 
rybos viee-prezidentas. Sveikumo departamente nu-
: Clark Chieagoje yra užau- j tarta imties kuoaštriansių prie 

gos ir savo akimis visas lai-1 »i«>niii prieš tą epidemiją, 
kas matęs kaip Cbieago iš j Tos priemonės yra: 
menko, mažo miestelio pakilo"! Knoveikiaus sudeginti nuo 
tokion aagštumbn. j tos epidemijos mirusių žmonių 
l 1859 metais Cliioagoje pasi-1 ! « • • • * 
ttdė pirmu karta vienas gatve i Atskirti nuo žmonių visus 
Raris, traukiamas mulų. Clark I asmenis, jei tuose bus susekti 
pirmutinis tam gatvekaryj tes epidemijos perai 

Liet. Vyčiiį Chicagos Apskritis 
Ned. Gegužio 30 d. 1920 

PILSEN AUDITORIUM 
1655 Blue Island Ave, 

Pradžia 7:30 va i vakare 

Programoje dalyvaus žymiausios Chicagos lietuviu daini
ninkų spėkos. 

Justinas Kudirka išvažiuoja Italijon užbaigti pasaulinę 
dainavimo ir dramos mokyklą. Ją užbaigęs važiuos Lietuvon 
darbuoties Lietuvos operoje. Šiame koncerte Chicagos publika 
paskutinį syki girdės dainuojant Just. Kudirką. 

I Sėdynės rezervuotos. Bilietai pardavinėjami. Juos galima 
gaufi visose Vyčių kuopose, visose Darbininkų Sąjungų krau-
tuuvėso, Universal State Banke ir ' 'Draugo" ofise. 

• KOMISIJA 

iŠ CHICAGOS LENKIU 
KOLONIJŲ 

^iai kviečia visas dek-ga- Labd. SąjuiigOS k u o p a i birželio 13 d.T 1920 m., Šv. K 
zimiero Seserų Vienuolyne, I tes ant pietų Vienuolyne, taip i Dievo Apveizdos parapijoj lai-
2601 Marąuette Rd.. Chicago, Ikad nereikės trukdyti laiko eiti Įkys mėnesini susirinkimą gA<ru-

konduktoravo. , „ 
- Tais laikais Cbieagoje dar 
ni<ik'rv vnatmsra nebuvo. Mė?os 

Knoveikiaus dizinfektuoti 
visas tas dirbtuves, kur perai 

IŠ BRIDGEPORTO. 

III. 
Seimas prasidės su iškilmin

gomis mišiomis šv. 11 vai. ryte. 
iViennolvno kojplvčiojc. Mišias 

šv. Kazinuero^Akadėmijos j i a i k y s ^ E ^ į e a t n k a p e H o . 
rivnni «rtra, n a s ? fferb. k u n > ^ P r B u ^ | g e h n o d e l , h 

inspektuoti | susirinkimas įvyks nedelioj, ge | ^ ^ s o s i , o s p r a , i ( K . g o v a l 

! Rcmeju 

kitur pietauti. 
Vakare^ birželio 13 c\.; 8 vai. 

vakare. įvyks gražus vakarėlis 
Vienuolyne, parengtas Viouuc-
lvno auklėtiniu, tiacerbimui 

A. N. 

Oi kiaušinių tuzinui 6e. 
Kas tais laikais už darby 

pelnydavo $2 dienoje, tas bu
vo skaitomas turtingiausias 
žmogus. 

KITAM PIKTADARIUI NE
PAVYKO. 

Atsidūrė pašautas ligoninėn. 

P IOS O. POCIENĖS KON 
CERTAS. 

Šimkaus išleisturvių koncerto 
| programoje patėmijau jdėty 
j skelbimą, -kad šio mėne-ir 16 

<r;ilėtn r^stiA* 
0 — - . v _ i . i - . — . 

svarui buvo mokama S arba i Kuoaštriausiai 
10 centų, bulvių bušeliui 25c! iŠ svetimų šalių importuoja-;grožės 9 d. tuojaus po Mišpa-!^ p j e t „ 

mus čia pyvnlig plaukus. l ru. salėje ant 3-čių lubų šv.: prašome visų A. R D. skv-
Pr. Robertson sako, kad Jurgio parap. svetainėje. j r j n prisiųsti delegates j ši niu-

Rusijoje nuo tos epidemijos1 Visos narės malonėkite bu- . L^ draugijos pirmai f seimą. 
kas metai miršta apie 16,000 tinai pribūti į ši surinkime, i Jeigu kai-kurie skyriai ne<^alė-
žmonių. Toji epidemija nra>:-jnes tai bus labai svarbus pa-i tų prisiųsti delegačių, tai ma-
platinusi ir Argentinoj. | sitarimas ir paskutinis prieš R ė k i t e Vaštu prisiųsti seimui (. K\v,Su\ Hali ivui-r i v 

Perniai metų pabaigoje Cbi- m^sų skyriaus rengiamą Sim- Isavo skyrių įnešimus, nutari-
cago Hurle<l Hair Co. daug 'onijos Koncertą, kurs įvyks :m Us bei patarimus. \'isus laiš-
gyvulių plaukų gavo iš Rusi- C^S^ės 23 d. mūsų parapijos:kus malonėkite siųsti vardu A. 
jos. šių metų pradžioje daug svetainėje. R. ]). Centro raš t j gerb. S<<no 
plaukų gimta ir iš Argentinos, i Visas nares ir norinčias tap- Margarieta-Marija, 2601 Mar-

Antlirax yra paprasta gyve-1 ? narėmis Akademijos B*smė-*q*ette Bd.A'hi<xjo, '»• 
"" Taip-gi hiečiame dalyvauti 

seime katalikių motenj drangi-

žės 9 d., mokyklos kambaryj. 
Susirinkimas prasidės tuojaus 
po mišparų. Todėl kviečiami! 
nariai ir narės skaitlingai atsi-j 
lankyti. Turime stsęrstvam • 
daug svarbių reikalų. 

I 
Kviečiami taip-gi ateiti ir j 

įsirašyti dar iki šiol neprfklau- ''• 
šautieji prie Labdarybės, kad į 
visi dirbtume našlaičių labni. 

E. M., nu t. uišt. 

je) pagarsėjusi dainininkė ir 
balso lavinto ja Bethoveno Kon 

S. L. R.-K. A. 85 kp. bus su-
? i rinkimas gegužės 9 d., 2 vai. 
po pietų, Šv. Kryžiaus parap. 

etainėje. Malonėsite visi na-
servatorijoj p-nia Ona Pocie- ; r : a i p r i b n t i j s u s i r i„kimą nes 
nė duos koncertą- P-nia O.IK,,.. MnL-om; «^;m«; A^™^*-*; bus renkami Seimui delegatai 

Aną vakarą du jaunu pikta
dariu mėgino užpulti praei
nanti žmogų. Pasirodė, kad tai 
butą poHcmono L. Carr iš 50 
gat. policijos nuovados. 

Pciicmonas vieną mirtinai 
pašovė. Kitas suspėjo pabėgti. 

Pašautas piktadaris yra 
Paul Chamile, 21 metu, nese-
nai paliuosuotas iš pasitaisy
mo Įstaigos. 

Piktadaris yra 
born ligoninėje. 

lių liga. Xųo jos perų užsinuo
dija kraujas. Perai patenka 
žmogaus kraujan per plaučius, 
arba per indrėskimus. 

TRYS SUAREŠTUOTI 
VAGYSTE. 

UŽ 

jų Dr-jos kviečiame šin susi-
rinkiman. 

Valdyba. 

daug kifokiu Pocienė Chi>cagos ir apielinkių Į | r s y a r s t 0 1 -
liet. pivblikai yra gerai ž ino-] s v a r |> i i : t i« tad* 

Taippat atsiveskite Įrašyti ir 

BRIDGEPORTIEčUI. 
NEPAIvnRgKITE! 

Pirm poros savaičių detekti- pie 75 tūkstančius 
vasO'Connell paklojo vieną nuostolių, 
piktadarj. kurs užpuolė praei-. Vienas iš suareštuotų. A-
nanti detekt?vą. ; dam Beml>enov-ski, 3335 Nortb 

;Springfield ave., prisipažino 
TRIJŲ MĖNESIŲ DARBAS, /prie kaltės. Jis toje jstaigoje 

| li^iol buvo buvęs užveizda 
Chicagoj*- ir apylinkėse pro-i (formanas). 

hfbirijoniniai agentai per pra-! Bembonovvski. nugirdės a-
"ėfusias tris mėnesius konfiska- pie detektivų veikimą, buvo 
vo 1,(KK) galionų Įvairios rų- pasprudęs iš Chicagos. Bet bu-
šie* svaigalų ir surinko $89,- vo surastas ir suimtas Blue 
710 taksonus ir pabaudomis, j Islande. 

Trys žmonės suareštuoti už 
'sistematinj apvogimą Ameri-

Fort Dear-, can Hide and Leather Co. Sa-
' koma, kompanija panešusi a-

dolierių 

jų atstoves ir Vienuolyno prie-
telius bei rėmėjus. A. R. D. sky i 
riai gali daugiau delegačių sių
sti i šį pirmą seimą negu kon

stitucija pavelija. 
Gerb. kun. dek. Mironas ry- Maloniai prašome ir tikimo:, j 

toj bus pas mus, t. y. gegužės kad kodaugiausia delegačių du-! 

9 d. ir po pietų Šv. Jurgio pa-įlyvaus šiame rousų pirmame ', 
rap. svetainėje jis laikys pra-j seime, nes turime svarbių daly- i 
kalbas. ikų aptarti ir rimtai pasitarti Į 

Tai-gi nepraleiskite progos, i apie pra plati n. imą mūsų dran 
Visi susirinkite išgirsti gerb. j gijos ir josios darbuotės. 
Lietuvos veikėjo kalbos apie 
svarbiausius ir gyvuosius mušu 
tėvynės reikalus. 

Kalias ir daugiau kalintojų. 
Komitetas. 

ma kait>o viena turinti stip-! 

riausi ir geriausia išlavintą j 
baisa. 

Bilietų galima pirkti kam
baryje 1408 Kimbal Bldg. 

Sparnas. 

naujų narių. 
šauču venas. kuop. rast. 

"GRINČINIS" BALIUS. 

PRANEŠIMAI, 

i •>.-

Su gilia pagarba, 
Antanina, Jfaosėdienė, 

A. H. D. Centro pirm. 

P. S. Viso-; delegatės nuo A. 

Katalikų Vienybės (Fed. 
skyrio) prie Šv. Mykolo parap. 
Xorth Sidėj susirinkimas bus 
gegužės 10 d., 1920 m., vakare, 
tuojaus po pamaldų. 

Draugijų atstovai kviečiami į 
atsilankyti. Bus svarstomi 
svarbus reikalai. Bus kalbama 

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJU DRAU
GIJOS PIRMAS SEIMAS. 

R. D. skvriu malonės t u r ^ t į | »r apie L. L. paskolos bonų }>ar-
mandatus^Įgaliojimuslsupa-i : > : : : 

rašais skyriaus valdybos ir 
skyriaus kapeliono. Įnešimai 

Draugija ŠV. Pranciškos Ry-; 
raietės rengia l)alių su dviem iš 
leidimais. Jis bus rytoj, gegn-
ąes 9 d., 6 vai. vak., Mias sve-; 
rainėje, 4T>00 Sb. Wood ?t. 

Balins bus vienas iš puikioj i 
sių. Tačgi kas myli šokti, ga i 
lės linksmai praleisti vakarą. 

Kviečiame. 
Rengėjos. 

• del ir visi pardavrnėtojai kvie 
čiami atsilankvti. 

P.tSPORTV- r.I,A\K.VS 
TTUDOME 

tuiusiaus. po 
sunkios ligos plaučiu už
degimo, sirgęs 12 dienų 
persiskyrė su šiuo pasau
liu gegužės 7, 1920 m, 3 

i v^l išryto. Velionis buvo 
aprūpintas šventais Sa
kramentais ir paskutiniu 
patepimu, prigulėjo prie 
L. D. K. Vytauto Rait3liu 
1-ma Diviz. šv. Antanos 
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 
teri 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 vai. ryte iš Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Kviečia dalyvauti lai
dotuvėse visus giminės 
draugus ir pažįstamus 
po numerių 4436 So. Ar
te sian Ave. 

Nuliūdusi moteris 
Marijona Andriekus. 

1>YKA1. 

Šv. Kaz. Akad. Rėm. Dr-jos 
pirmas seimas įvyks nedėlioj. 

turi būti surašyti ant atskiros 
poperos. 

Gerb. Seservs Kalimo rietės 

Joseph K. Sloksnaitis. 
Kat. Vienybės (Fed. 

skyrio) raštininkas. 

RalUc Coasnlt^tion I nr.aii. l o c 
SS So. Dfartoni St ChlcaSD. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

ATEIKITE VISI IŠGIRSTI ! ! I 
i 
t 
t 
i 
t 

Nedelioj, Gegužio 9, 1920,2-rą va!, po piety 
Šv. Jurgio Parap. Svetainėj, 32nd PI. ir Auburn Ave. 
Kalbės Kun. Dz. Mironas, kuns vra tik ką atkchavcV š Lietuves. I..abai dauc žada pa

pasakoti. Ypatingai iš Vilniaus redvbos. 
Apart Kun. Dz. Mirono kr ! Uės Chicago? vsiems /.m-.v-nos veikėias bankininkas p. ). 

Bagdžiunas kas norite išgirsti eeras-sveikas prakalbas ateikite visi. 
Inžangia vra mrži'ti tiktai padengimui lclu už sgle. 

Kviečia Raucionoįo Kryžiaus Skyrius, Tautos Fondas ;; Liet. \ alstvbcs Bonu pardavimo 
Stoties, Komitetas. 

J * * ^ , Š ^ * * - J 
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