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Suimti Carranzos 
Kabineto Nariai 

KARĖS ĮSTATYMAI VEI
KIA BOLŠEVIKINĖJ 

RUSIJOJ. 

Įsakytą su paskuba dirbdinti 
karės medžiagą. 

KANONIZUOTA PALAI
MINTOJ! JOANNA 

f ABC. 

PADABINTI MIESTĄ IŠ
RINKO MOTERIS. 

Žinokitės dabar, pasakė vyrai 
piliečiai. 

Pats Carranza 
į kalnas 

pasprūdo 
Maskva, geg. 12 (suvėlinta). 

— Sulig centralio pildamojo 
sovietu komiteto isakvmo iš, 

RYMAS, geg. 17. - Vakar L. f * r * " \ . , t e « * * . į*. -
fia fcr. Petro bazilikoj 87011-1-Vt?h I T ™ > ™ s t * * l % * « . . m . ., ..,_. „ j susilaukt* motoru valdvbos. tasis Tėvas Benediktas P e n u - . v . *.. . Nes moterims to laitai norėjos*. 

PAIMTA NELAISVĖN KA
BINETO NARIAI. 

Carranza raitas pabėgo į 
kalnus. 

EI Paso. Tex., geg. 17. — 
Vietos revoliucionierių val
džios agentas gavo žinių nuo 
gen. Obregono, kad -revoliuci-

CARRANZA PASIĖMĘS 
DAUG PINIGŲ. 

Visais laikais tas miestelis 
buvo nešvarus. Gatvėse mėšlai. 

vakarykščios dienos, centrali 
nėj ir šiaurinėj Kusijoj. inė- j 
mus Archangelską, paskelbta i 
karės padėtis. i"** 'T*.'?!5'S*"WCJ*' . Įsi. Miestelio ponioms tas labsi 

T1 . .. ,. . , , Pakėlimas šventųjų eilėn tos 
Provtnenonaiiams jnldonne- „ ... . , 

. , . .. J . Mergeles įvyko su nepaprasto-s sovietu komitetams duota1 . . . . . . . f^ 
ms 

Revoliucijonieriams tekęs di
delis grobis. 

liai. į. Po centralio sovietų komite-
Carranza su savo buriu pa- j to Įsakymu pasirašo Kalinin ir 

Mezicothty, geg. 17. — Mie
stelyj Jalapilla, Vera Cruz val-

! stijoj. revoliueijonieriai suėmė 
jonieriai nelaisvėn paėmę Car-1 Carranzos žentą gen. Candido 
ranzos kabineto narius, kurie Aguilar, paskelbta čia oficija-
su buvusiu prezidentu bendrai 
veikė prieš revoliucionierius. 

Kabineto nariai buvo aplei- i bėgamas i kalnus su "savimi j Lenin 
de Mevico City drauge ss Ca j pasiėmė daugeli vos tik padir- j 
rranza. Dabar revoliucijonie- i ̂ „ ^ 1 Meksikos pinigų. Bet 
riai juos pristato atgal sos- 'didele kiekvhe aukso ir sulnh™ 
t'nen. į plytelių paliko traukiniuose. 

<ien.Obregono .pranešimėly-j Tai visa teko revolincijonie-
giai pažymima, kad Carranza j^-įams. 
su buriu savo palydovu raitas j A r d a m i traukinius Ca-

rranzistai juos padegė. Bet re-

.'«{ kioJiktasis kanonizavo palai
mintąją Joanną d' Are. žino-
mą Orleano Mergele, prancu- , 
^ \ , ^ , .. tuščiuose lotuose karves gam 
zu tautos gįobeją. 

^ak^šventnjųei lėntos j^ j įS^į^ , 
ietų komitetams duota | . ^ f ^ 1 " SU n e P a P r M t ° - j uos progos už tą kaltino „ne

pilnos teisės apsaugoti geležiu- I T ? . . ., m e I m į , į stelio valdybą, sudarytą iŠ vie-
: ,. , ' . * ,.: . . • Iškilmių metu bazilikoce bu- n„ v„. r„ 
kelius, kares medžiaga ir ivai-i ~ . . —Vii j? . j m ! v n ! -

vo daugian 60.000 zmonm. i J o s d a ž n a i s a k v d avo , kad 
Prancūzijos respublika buvo j v a I d a n t n i i e s t e l į moter i lMJS J ie. 
atstovaujama ypatingosios mi- ! k u o l n e t t 0 n e n u t ų . 
sijos I 

„ . ' . I, , . j Andai ivvkusiais rinkimais Vienoj tribūnoj buvo susi-!_ • i- »'• • . • . • , • i <.«. *T vvrai ])ilieeiai atsisakė fcanai-rinke 140 žmonių artimesniu i / t- • u - • i ** • v , Z. r ^ , *' "1"Ci '1" ,i duoti i valdininkus, gi balsao-
ir tolimesniu šventosios Joan 

Turkų Sultanas gal Apleis Sostą 
GAL BUS APLEISTAS 

TURKŲ SOSTAS. 

Sultanas, turbūt, protestuos 
prieš taikos sutartį. 

rius karės sandėlius ir kontro
liuoti telegrafus ir telefonus. 

Visose karės medžiagos dir
btuvėse Įsakyta vesti darbas 
dienomis ir naktimis. 

Karės metu pildomieji komi
tetai autorizuoti naudoties ka
rės tribunalų teisėmis, inėmus 
nepaklusnybei. 

| apskriėius. Kiekvienam aps-
krityj pirmiaus buvo stovyk
los turklį reguliarės arinijos. 

Kuomet buvo padaryta ar-
! misticija, turkai savo artileriją 

Konstantinopolis, geg. 17.— i i r amuniciją turėjo atiduoti 
kaip buvo ir laukta. Čia taikos į talkininkams, 
sutartis pakėlė dideli nusimini-j B e t šiandie kaip artilerija, 
mą. Sultano rūmuose m k o taip amunicija kažkuokiuo bu-
siKsirinkimas sutarties klausi- ( Iu i r v ^ patekusi turkams, 
me. Susirinkime paduota su-| I ) a u ^ oficierių ir kareivių 
manymas šaitanui abdikuoti, • Trakijon atkeliauja iš Bulgari-
ty. apleisti sostą, jei taikiniu-1 i° s- Turkai oficieriai eina \ 
kai nenorėtų atmainyti savo sodžius ir tenai organizuoja 
nutarimo Trakijos ir Smirnos ' v i s u s vv™s apsiginimo tiks-
reikale. • I 'ais. 

Jei ivvktu sultano abdikavi- \ Technikaliai Trakija klauso 
mas, pirmu kartu istorijoje! Konstantinopolio valdžios. Bet 
nmsulmanai butų ])alikti IK̂  ka-js(Klžiai apturi visokias instruk-
lifato. ,' cijas tik nuo Adrianopolio ko-

šta , tojai rinkti vyrus. Per rinki-į \'isgi išreikšta viltis, kad už į mendanto, Jafax Ti;v« 
™ " ' j mus išrinktos vienos moterys, 

Išradėjus miestelio viršininku 
ŽMONĖS NEPRAMATO GRU Į ir baigus tarvbininkais. 

MOJAMO STREIKO. 

pabėgęs Į kalnus. 

CARRANZA PASISLĖPĖ. 
KALNUOSE. 

PAMESTA RANKINĖ 
GRANATA. 

Berlynas, geg. 17. — Eslin-
gene, arti Stuttgarto. vienoj bininkai negau> 

Gali sustoti visi šahes geležin
keliai. 

Washington. g^g. 16. —.Tei-
gu visoj šalyj geležinkelių dar-

tinkamos už-

Majoru išrinkta Mrs. Adkin-
son, Je\vett State bankos kasie-

; riaus moteris. 
Dabar vyrai pažiūrės, kaip 

jos padabins miesteli, kokią 
Įves tvarką. 

voliueijonicrianis pavyko vei-

salėj buvo centro partijos su-įmokesties už darbą, tuomet pa-; 
sirinkimas. Ant pagrindų tarp;kils tikras streikas ant visų ge-
kitų kalbėtojų buvo ir buvęs' ležinkelių. 

3 METAI PRAEIS KOL CU
KRUS BUS NORMALĖ 

JE VAGOJE. 

Turkiją užsistos visi niohome- įtvirtina, jog Trakijos neprik-
tanai. gyvenantieji Angelijos j lausomybė bus paskelbta, kaip 
valdžioje. Gal jie privers An-1 veikiai oficijaliai bus pranešta, 
glija sumodifikuoti sutarti. kad Trakiją turi okupuoti grai-

mw,i«; -•*«« ~n^c i kai. 

Sulig taikos sutarties, visa | Sodiečiai dirbdina apkasus. 
Turkijai prigulinti Trakija,! Vienas korespondentas pasa-
l-:uro]>oje, pavedama Graikijai. i k o j a j i s i5 lėktuvo matęs, kaip 
Pastaroji tau kraštan jau siun- \ sodie<v-iai Trakijoje dirbdina 
eia kariuomenę. Nori okupuoti. a p k a s u 5 ! , vietoje a}xlirbinėti 
ir pasisavinti. ž(1,ne j a v a n l s > 

Bet Trakijos gyventojai, ku- j S i a n d i p v i ^ T r a k i j a va}d0 

riu didžiuma yra turkai ir bul-1 t Q r k a i I s talkininkų atstovu 

kiai apgesinti liepsnas ir išgel-
il)ėti daugeli sužeistų žtnonių, 

EI Paso, Tex.. geg. 17. —ikurie buvo palikti vagonuose. 
Čia revoliucionierių agenturo- j Gen. "Jacinto Travino, rėvo
je gauta žinių, kad Carranza 'liucijonierių valdžios jgalioti-
jau kaipir buvęs atsidūręs j !), j s -apsaugoti Carranza, jeigu 
revoliueijonięrių tinklus. Tik j tas pasiduotų, nuvyko musių 
štai jis visai netikėtai su nes- j vieton, kuomet Carraųza jau 
kaitlingu savo kareivių buriu buvo pabėgęs 
prasilaužė per revoliucijoriie-

finaasų mini.šteris Erzbergeris.! Toki mrspėjima Čia paskel- ! Taip sako buvęs šalies mais- !•**""' r " t a , V ,K1U<lrai &** M ' y » tik keli prancūzų oficierUifc 
r, , „ . . . . . - ?_•,_ I , , m- ."i .T V, , . . . . . VO klastą. ! In^onn^lv-i 

i 

rių eiles ir nndumė j kalnus 
arti Oacaca. 

Yra žini^. kad Carranza su 
6O0 jo kareivų suimtas. Bet 
tos žinios kol-kas nepatvirrn-
tos. 

Pranešta, kad jaskui Car
ranza i kalnus p.,sileido revo-

Didelis revoliucijonieriams 
grobis. 

Revoliucijonierių kariuome
nė lig vakar dienps paėmė ne
laisvėn 2,000 Carranzos karei
vių su 24 traukiniais, 4 anuo
tas, 200 kulkasvaidžių. vieną 
lėktuvą, daug amunicijos 

Prakalbų metu i pagrindas j bė Timothy Shea, prezidentas 
pamesta rankinė granata. Pa- J Brotberliood of Locomotive 
kelta bajsi pasiauba. Sakoma, jFiremen. 
granata buvo taikoma j Erz- j į s taip pasakė geležinkelių 
bergeri. Sužeista keletas žino-j darbo tarybai, kuri svarstė už-
ftių. tnokesties klausimą. 

Sbea pasakė, kad visuomenė 
visuomet yra kurčia j grūmo
jančius šaliai pavojus. I r tik 
tuomet suskanta, kuomet pavo 

! jus tikrai ištiaka. 

to administratorius. Andrianopolyj. 
Tam žygini Įsteigtas ir pla- Į Begofiarė turku armija Tr. 

' ' čiai darbuojasi "Trakijos Xe-jk i j0 j0 <jerai apginkluota - :s-
Wasllington. geg. 10. — Du . nri klausom vlx'<s Komitetas''! » ' i 

• t e T. • piiKiausom.MHs ivoimuias. ; roncrta# Aprūpinta nauj*jiV " 
ar trVs metus prisieis lauktu K o m i t e t a s organizuoja gi»k-iuuiforinomis. Savanoriai a ė -
kol cukraus padė.ųmas sugryz: i u o t u s i n i r i u s . j tarnuos įstoja v a ] s t i ( 1 ( ,n ] „ ^ H j ų b u s ^ 

UNGARIJA SU PRIEVARTA 
PASIRAŠYS. 

Paryžius, geg 17. — Unga-
rijai padaryta taikos sutartis 
— labai skaudi, sako čia un 

normalėn vagon. pasakė buvę« 
maisto administratorius Hoo-
ver kongreso komitetui, kuris 
tyrinėja cukraus padėjimą. 

turkai ir bulgarai. 
Kaip turkai, taip bulgarai ir 

net dalis Trakijos graikų stovi I 
už tai. jog Trakija turi prik-; 

Hoover sakė, kad jei per- j lausyti trakėnams, nežiūrint jų 
niai liejx>s mėnesiu "Sugar K- į rasės,' nei religijos skirtumų. 

Gi streikas ant geležinkelių j qualization l>oard" butų nn-JGi-aikų okupavimas, sako. 
rara taikos atsto%n-bė< nariai y r a t * r o J i pragaištis šaliai. I r : p i r k C į , Kubos cukrų ir vyriau- ;Craikijai butų pragaištis. 
; Sako, taikos' sutartj' jie pat-': ? * į ™™P™}^ ^ ^ - ?ybė butų kontroliavusi jo pa-, T u r k a i ^ a r t i J e r i j a 

Ungarija 'šiandie , ) i n i n-k a i c y o i t n l a i k u i ; p ? a u ? ! dalinimą, šiandie žmonės cu 

daryta skaitlinga armija. 
Visam krašte visokiausiomis 

priemonėmis varoma smarki a-
gitacija prieš graikus. 

Ekonominė Trakijos padėtis 
yra bloga. Ir normaliais laikais 
siaučia vienas vargas. Pakilus" 
gyventojams prieš graikus, pa
didės vargas ir badas. Ir tas 

liueijonieri-ų Durai. Sakoma, j ir visą eilę automobilių. 
,jie kame-nors pasivysią Ca' 
inrizą ir mėginsią paimli. 

virtmsią, ne: 
yra bejėgė ir ją išnaujo gali į 
twpulti*tokia Rumunija. • 

didesnės užmokesties kraus svarai mokėtų tik I2%c. 

Revoliucijonieriams visas 

Gonzales pasitraukia iš lauko. 

Čia paskelbta, kad iš politi-
\ argas, kad carranzistai' su kos lauko pasitraukia gen. Guo-

ANGLIJA ĮSIKRAUSTO 
BALTIJOS JURĖSNA. 

PADIDINA DARBININ
KAMS UŽMOKESTĮ. 

LENKAI PRAŠNEKA APIE 
TAIKA 

Boston. Mass., geg. 16. Varsa va. geg. 1.1. — čia len-
Londonas. gc^. 17. — Yra!American YVoolen Co.. kuri tu-ikų spauda ir vėl pradėjo dis-

avimi turi daug kulkasvai-1 žales, kurs darbavosi už savo i ŽITUIJ. kad Anglijos vyriausybė'" *5 atskiriu audiminių įvai-| kusuoti apie galimą taiką len-
Ižių. Su šitais pasekmingai ga kandidatūrą Į prezidentus. j Baltijos jūrėse steigia opera- riuose miestuose ir miesteliuo-l kų su lx>lševikais, kuomet len-

se, paskelbė, kad su gegužės 31 I kų kariuomenė savo ofensyvo-
diena savo visiems darbiniu- je sulaikyta, 
kams padidina užniokestj 151 Lenkams pa vyko paimti Ki
nuos, j jevą. Bet toliaus nei iš vietos. 

Trakija padalinta Į keturis Įneišvengtina. 

CHIGAGOJE. GINČAI KONGRESE ATEI-
VYSTĖS KLAUSIME. 

Ii ginties. Jei taip, tad gen. Obregonni. cįjjnę karės laivyno stotj. 
Iš Mexico City pranešama,itolesniai niekas jau nestovės) 

kad gon. Obregon pasitrauk-'skersai kelio prezidencijalėj j 
siąs iš armijos, kuomet bi.siąs 
nuskirtas Meksikai provizijo-
nalis prezidentas. 

rinkinių kampanijoj. >es gen.! 
Gonzales skaitėsi stiprus kan
didatas. 

VOKIETIJA ATŠAUKIA 
SAVu LAIVUS. 

Senatas Pravedė Taikos 
Rezoliuciją 

Berlynas, geg. 15. — Vokie-
| ii jos vyrra»* ybė paskelbė pa-; 

j rėdymą, kad -dsi vokiečių pre 
I kybos garlaiviai sugryžtų na- Į 
mo iš svetimų uostų. Nes daic* 
laivų reika^iiga naminei pre-
kvbai. 

SENATAS NUBALSAVO 
BAIGTI KARE. 

Matyt, prezidentas nepatvir
tins rezoliucijos. 

Washington. g<-g. 17. — ši
tą šfštadien; pabalinus senatą-
'•> Įtaisais didžiumo- priėnu"* se
natoriaus Knoxo rezoliuciją, 
Miiu Miiio« luti fui ji;i"aiLr 
karr su \'o'.<]< :','•;) ir .\;i>tri.ia. 
l"ž j-f'zolinciją liai-avn •+:) sena
toriai, prie" 

ra pravedęs rezoliuciją tokiais 
pat principais. Tad jis neuž
truks apsidirbti ir m senato 
rezoliucija. 

Jei nepasipainios kokios 
nors nepaprastos kliūtys, šios 
savaitės pabaigoje rezoliucija 
bus induota prezidentui "\Vilso-
nui. Bot yra daugiau kaip aiš-

i j k u. kad prezidentas nepatvir-

BOLŠEVIKAI SIŲLO AR 
MISTICTJĄ JAPO

NIJAI. 

Vladivostokas, gcg. 17. —Ir 
Irkucko pranešta, kad Rusijos 
sovietų valdžia pagulė Japo
nijai armisticiją. 

SUSTOJA GElfEžrNKE šiandie antrgeležinkelių įvy-
. LIAIS VEIKIMAS. ; ko jau krizis. Miestai prikimš-

t i pilnai su neiškrautais vago-
Reikalaujama sugrąžinti karės nais. Trūksta *'switcbmenų." 

meto patvarkymą. Reikalingų naujų vagonų nėra 
; kur gauti ant greitųjų. 

Washingtcn, geg. 17. — Blo- Tuo tarpu pramonininkai ir 
ga su šalies geležinkeliai/. Kuo fabrikantai reikalauja geležin-
met po karės vyriausybė su- kelių patarnavimo. (Jeležinke-
grąžino privatinėms kompani- lių i'ompanijos negali reikala-
joms geležinkelius, su tuo kom vinių išpildyti, nes neturi rei-
panijoms sugryžo ir visokie j kiamų pri<»monių. 
nepritekliai ir Įvestoji betyar-; Tad iš to ir pakyla krizis. 
kė. Pasirodė, kad geležinke- Kad a p s a u g o t i blogesnių 
lianis trūksta daugelio loko-' pasekmių, geležinkelių kompa-
motivų, dar daftgiaus reikalin-! nijos ja n kreipėsi Į tarpvalsti-

Paryžius, geg. 15. — Vakar j gų prekinių \agonų. jinę prekybos komisiją, kad 
pasirodė ir vėl kihirkštinių ži I "Kompanijos buvo maniusios j šita paimtų savo priežinron 

BONAI PAMJO! ^mgUm. m 16. - P r a -
„ T .,.,. T _,. , įeita penktadieni kongrese buvo 
Kun. J. Žilius su p. J. Biels- 7 z.. . . . . . . , . v. . . „ . . Imkelti smarkus ginčai atei\-\*-

kiu atvažiavo i ( bicago ir at-i .. , , ' -.-. v . T . A * _ ,T , I stes klausime. »ra sumanvmų sivezo Lietuvos Botm. \akar i v, .. , .. • . . • •„„ _ . T . . . . . . , iuzdanti rūbe/auspnesateivius 
To\vn of Lake kolonijoje buvo!. , . *. . m » ̂ .; \ 
. , . . , _ T:'T '. , , . ikeletai metu. TovpacnonA-
įudvieju prakalbos. P. Bieskio !«• ., t^ , L , j : ^ . « t -
J^ i ,.' \ . |menkos Darbo Federacijos vir-
prakaba buvo kares turinio—V • , . , . . . . Išminkai, 
daugiausia apie tai. kaip mūsų I 
kariuomenė išvarė priešus iš1 Bet kaikurie kongreso atsto-
Lietuvos | v a ' s , l i a rkiai priešinasi tam su* 

., . , ^... įinanvnmi. Nes kuomet svtim-
Gerb. kun. Žilius su papras- L .. *. . , . .. 0 , . , .. 

.. . . . - , . . .. Isaliai ims apleisti Snv. \ alsti-
ta energija ir mtikrinimo icga . . . . . . , -, • 

. . . . , . ,. . . . v. jas, gi naup žmones nebus jlei-
aiskmo. kaip lietuviai smo ,.• * . - r ^ - ^ « 

dziann, tuomet eia gali pritru-

1 
kti darbininku. 

r 
ši;in<ii' •ev.oliueija hii-

paduota žeiuesTiiąjamkongV' 
bntni.šitas butas seniau \iv.\ 

tins rezoliucijos. 
Rezoliucijoje be karės ai- nių iš Maskvos. Per kelias die šiaip taip pasitvarkyti. Apsi- fcekžĖftkelins. Nori, kad tno-

•iio pasakyta, kad atšou- nas buvus sugedusi kibirkštį- žiūrėta, kad tam tikslui truks-j patvarkytų taip. kaip yra buvę 
nio telegrafo stotis Maskvoje, ta pinigų. Prie tos nelaimės Į karės metu. 
\*s įvykę nuo pakilusių eks-j prisidėjo d^r ir'\-«itchTtVrnų'' | ^rpynlsti j inė komisija nu-

imv<-<;y.<m:. plio,zijų priemiesčiuose. j streikas. j sprendė apspręsti tą klausimą, 

Kinmi 
karės 

pasakyta, kad atšau-
r 1 i>i šalyj gyvuojanti 
ieto isiat vmai ir nepo-

laiku turi parodyti savo su
brendimą ir valstybinj susi
pratimą, neardydami kiti kitų '• 
darbo, "nepriekabiaudami prie į ^ ' ton i . už $100 žali ir už $500 
Lietuvos valdžios, nepasiten-1 ™udoni. Tos trys spalvos su
kindami vientik puikių nvo- d a r 0 i m < " vėliavą; taigi, kas 
liucijų rašymu. Savo pas*an-1 Paskolintų Lietuvai $650, tai 
gas išgauti Lietuvai pripaži- j turėtų lietuviškąją vėliava iš 
nimą". ]>agelbėt jai organizuo- j Pa ' ' iŲ BoT1Ų- R e p* 
ties—reikia remti darbu, šiuo! P- S. Tokios pat prakalbos 
laiku toks darbas yra Lais-I Įvyko vakar ir Bridgeporte. 
vės Paskola. Skaitlingai susi-' 
rinkusieji klausytojai nuošir
džiai pritarė tai kalbai. 

Po prakalbų neliko laiko pa
dalinti Bonus, ne*s svetainę 
reikėjo kitiems užleisti. 

Bonai yra trejopi: už $50 

GEGUŽĖS 17. 1920 M. 

Cbicago. — šiandie lietus; 
rytoj, turbūt, gražus oras; ne
pramatoma atmaina tempera
tūroje. 

. 
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DRAUGAS Pirmadienis, gegužė* 17 1920 

UETTVIŲ KATALIKŲ D O D n U I E B 

"DRAUGAS" 
Eir-a kasdiena išskyros nedėldienias. 

PKLMMEKATuv 1CUNA: 
CHICAGOJ IR l /.-ll-NYJE: 

Metams $9.00 
Pusei Metn ... *J» 

6CV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokas! iskalno. Lai-
- kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 

ne nuo Naujų Metų. Norint permai-
- nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 

senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 

* registruotą, iaižką, 

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

Telefonas McKialey 6114 

Kai-kurie sako, ta priemonė 
nepasekminga, nes tautoje 
daug yra paikų žmonių nemo
kančių jos vartoti. Mes minti
jame kitaip. Išminties mųs tau
toje yra, tik ji dar nebuvo tu
rėjusi progos pamatyti ir paju
sti išgamų kenksmingumą. Da
bar tų progų jau atsiranda vis 
daugiau, todėl vis labiau įsiga
lės ir išgamų staipinimas ne-
rinkimu jų, neskaitymu jų 
spausdinių, nepritarimu jų su
manymams. 

-\ 

Išgamos. 

k 

Vieiu Amerikos lietuviai su-
" pranta tėvynės vargą ir maži-
_ na jį aukodami pinigų Lietuvos 

vargo žmonėms, pirkdami Lie-
. tavos Laisvės paskolos bonus 
- ir kitaip lengvindami sunkius 
. Lietuvos darbo žmonių var-
- gus. Kiti juokiasi iš to viso, 

trukdo aukų rinkimą ir agituo
ja kliudydami paskolą. JSveika 
Amerikos lietuvių visuomenė 
ima nekantrauti. Nuolat gau
name aštrių laiškų, reikalau
jančių, kad Lietuvos valdžia 
neįsileistų į savo žemę išgamų 

• neprasidėjusią aukomis prie 
viešų tėvynės reikalų, kad ne
duotų grįžti į tėvynę tiems, ku
rie nėra pirkę paskolos bonų. 

Nors džiaugiamės, matydami 
karštą tėvynės meilę tuose laiš
kuose, bet jų sumanymams ne
pritarėme ir nepritariame. 
Mums neaišku, kaip galima bu
tų šitokį teisių susiaurinimą 
del bonų nepirkimo, aukų neda
vimo sutaisyti su laisve turin
čia viešpatauti Lietuvoje. 

Mums pranešus šitą mųs pa
žiūrą kai-kuriems laiškų rašy
tojams, jie supyko ir ėmė mus 
kaltinti, buk užtariame išga
mas. 

I r mes pripažįstame, kad iš-

Nerimavimų Prie
žastys. 

Vienas iš galimų repuMiko-
nų partijos kandidatų į šalies 
prezidentus yra gen. Wood. Su 
savo kalbomis jis apkeliavęs 
kuone pusę Suv. Valstijų. Sa
kosi, jis suradęs tikrąją žmo
nių nerimavimo priežastį. 

VILNIUS. 
Lietuviu patrijotizmas lenkų 

šovinizmas. 
varo laukan kun. KaŠtutį su 
vaikų ir senelių prieglaudomis. 
Lenkų žandarai išmetė Lietu-

Lietuva džiaugiasi. Jos vai- vių Laikinąjį Komitetą iš buto, 
kai patys ima tvarkytis, savo • kur seniau gyveno Lietuvos 
gyvenimu irgerove rupintis.Ar prezidentas p. Smetona, o butą 
tojas linksniai aria žemę savo sau a»a. Jie nori tokiu būdu 
laisvoje tėvynėje ir rūpinasi pagauti daugiau Įk tuvių sodie-
josios reikalais, nes jos likimas. \ čių, kurie senuoju savo įpročiu 
tai ir jo likimas. Jis moka kreipsis į Lietavią Komitetą 
duokles, bet ramiai, nes žino, Į senąjan butaa ir iššnipinėti, 

t 

I 
kad jos eis ne svetimųjų reika
lams aprūpinti, bet savųjų. Vi-

kas sodiečių tarpe darosi." 
Pasekmingiausiai kolei kas 

sur dygsta mokyklos pradinės, veikia Mokslo Draugija su 
augštesnėsės ir jau dedami pa
matai valstvbės universitetui. 

•'Švyturio "BendroveJos spau 
sdina mokyklom.- vadovėlius. 

Kyla vis augštyn tautos dva- Jau išleista Zoologija, Botani-
sia, Lietuva stiprėja ir medžią- ;ka. Religijos mokymo meto
diškai ir moraliai. Idai ir Etika* kun. Skrivo-

Xors prakaitas liejasi nuo lio, spausdinama Bažnyčios iš
sunkiu darbi), kurių dabar t ė- Korija ir daugiau, 
vynėje yra visa galybė, bet aša- į Taigi matyt, kad lietuvių 
ros, kurios bįrėjo nuo priešų-j lenkti užimtose įemėse patrijo-

II 
i i i 

5TB1 

Vyrų u Moterų Rubų Kirpi
me ir Dtagskg Mokykla. 

i 
i 

; ' • 
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| Mu»ų* įsiem* ir mokymo budo Jųs 
trumpu laiku išmoksite vit>o u&&-

to. 
Mea turime didžiausius ir geriau-

|aiua kirpimo, Jesignu-.g ir siUvimo 
• skyr.us. kur kiekvienas gauna geroi 
' praktikes be£imokmdisi:iA 

Visuo»e siuvimo skyriuose masino* 
; varor.ios elektros jiega. 

Kviečiame kiekviena ateiti t>ile ko-
• kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiurtu ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi-
| šokio stiliaus ir dydžio *ii bet kurio« 
; ruaiiu knygus. 

MASTER D1SIGNING 
SCHO0L. 

J. f. Kasnicfca, Vedėju 
190 S. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampai Lake SL. tnt < :u lubų 

Sulig gen. Wood, svarbiau- prispaudėjų, jau ima nudžiūti. 
šioji priežastis — tai ne radi
kalių gaivalų veikimas, bet 
pakilusioji begalinė brangeny
bė pragyvenimui. • 

Darbininkai pagaliaus ima 
suprasti, sako gen. "VYood, kad 
padidintais užmokesčiais jiems 
už darbus nebus pasmaugta 
brangenybė. Kuo daugiau jie 
reikalaus, tuo brangenybė au-
gščiau kils, ir atbulai. 

Ve kodėl vienur-kitur paki
lę žmonių nerimavimai. 

Gen. "VYood sako, kad kuo
met išnyks pragyvenimo bran
genybė, tuomet žlugs ir ne
rimavimai. 

Brangenybę panaikinti gali
ma tik }>avartojus radikalę na-
cijonalę ekonomiją, pareiš
kia generolas. Ir visur visi, 
sako. tik ir šaukia už tokią 
ekonomiją. 

Tai visa priguli nuo kon
greso ir vyriausybės. Vertė
tų, kad žmonių šauksmą* butų 
išklausvtas. 

Lietuvos vaikai iš Amerikos 
grįžta būriais tėvynėn, neša 
jon naujas jiegas, naujus paty
rimus ir daug medžiaginės ir 

Gerb. kun. J. J. Ambotas, Šv. Trejybės lietuvių parapijos 
klebonas, Hartford, Conn. 

Vūų gerbiamas, mylimas ir nenuilstantis darbuotojas kun. 

tizmas gyvuoja. Nors slegiami, 
persekiojami, vaikomi, išmeta
mi iš namų, spiečiasi vėl į būrį, , . . . . . . . -• >i , .. • . 

, , , .j. J . Ambotas, iSv. Irejvbes parapijos klebonas, sio mėnesio 
susiranda namus ir savo darbą . . . . . . . . , , ,. .. . ' . . .v. varo. Nors kartais kiti lietuviai [pabaidoje važiuoja Lietuvon aplankyti savo tėviškę ir prisižiu-

T . , . .. . i v , . r v • • • reti dabartines Lietuvos valstvbės padėtim, del kurios laisves 
morales paramos. Likusieji A-;i vilniškius lietuvius snainai . , , . . . . . , . . • A., , . , . . 

. . . . . , . . . _ ^ „ , „ „ iir nepnklausonivbes daug prisidėjo ne tik darbu, bet ir stam-
menkoje rūpinasi taippat savo paziun ir zooų jiems nemalonų \,. r . . 

Turi Gražių Norų. 
Didieji kapitalistus atsto

vaujantieji laikraščiai aną 
dieną garsiai paskelbė, jog ži
nomam milijonieriui Natlian 
Straus suėjo 72 metai. 

Sako, jis tas savo metines 

gimtinės šalies gerove. 
Tai džiaugsmas tėvynei, tai 

jos viltis ir stiprybė. Bet Lietu 
va žiuri aplinkui. Jos nušvitusi 
veidą apdengia liudėsis. 440 
kur mano Vilnius?"—sako ji. 
" K u r mano gražusis, numylė
ta* Vilnius? Kur jo gražus kal
nai, pakalnės, kur tie jo paupių 
krūmai, krūmeliai, kur čiulbėjo 
lakštingalų šimtai. Kur tie ma
no vaikai, kurie mano pakraš
čius apsėdę laikė?" 

Ai liūdna! Vilnius priešų 
rankose, vaikai vaitoja, dejuo
ja prislėgti lenkų letenos. Jų 
kalbą, jų dvasią bjaurioja, nie
kina nedori, persigėrę godumų, 
pilni puikybės buvusieji vokie
čių, rusų ir austrę vergai. 

Liūdnas likimas lietuvių len
kų užimtose žemėse. Bet vienok 
lietuvių patrijotizmas dar ten 
negęsta. Jis gaivina vargstan
čių tenai lietuvių širdis. Nors 
kietas jų likimas, liet jie neb-
vilčiai nepasiduoda. Štai Vil-

numetą.bet jie myliLietuvą, už 
ją kovoja ir ten ir čia Ameriko
je karštai rūpinasi pakraščių 
likimu. V. K. 

PLUOŠTAS Ž I N P N E -
\Ę Iš LIETUVOS. 

(Pabaiga) 

Lietuvos atstovo Ryme laiškas 
- šventajam Tėvui. 

Savo pareiškimuose, lapkri
čio 7 ir 23 d. ir gruodžio 17 d., 
esu užsiminęs apie nelaimės 
stovi, kuriame esti J. M. Anta
nas Karosas, Seinų vyskupas. 

Dabar-gi, patikrinęs i r papil
dęs gautas žiniife, drįstu prista
tyti jas Jūsų Eminencijai ir 
prašyti užtarymo. 

J. A. M. Antanas Karosas, 
Seinų Ordinarius, lig rugpjū
čio 27 d. galėjo liuosai eiti vi
sos dijecezijos vžldytojo parei-

biomis aukomis. 
Išgirdę hartl'ordiečiai tokią naujieną labai nuliūdo ir susi

rūpino. Nereikia nusiminti, tiktai prašyti Dievo laimingos ke
lionės, kad sveikas ir kupinas žiniomis vėl sugrįžtų i Hartfordą. 

Jam išvažiavus, klebono pareigas pradės pildyti, turbūt, 
jo asistentas kun. A. Vaškelis, kuris antri metai kaip darbuo
jasi šioje parapijoj ir nemažiau yra žmonių mylimas. Kun. A. 
Vaškelis yra rinitas, darl>štus kaip dvasios srityje, taip vieša
me lietuvių gyvenime. Ypatingai darbuojasi tarpe priauga
mojo jaunimo. Reporteris. 

M. 6. M. GLASER 1 Praktikuoja 28 metai 
Ofisas 3148 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro SC. Chicago, 111.1 
SPECIJAUSTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 16 ryto Į 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki S valan
da v«kKr«. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 
Telefonaa Tards 6 $7 
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«" 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47«fc St., 

(47 ir Wood gat.) 
Valandos: 1* ryto iki 2 po pietų, 
6:50 iki i:o0 vakare Nedėliomis j 
9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulovard 1«« 
Res. 2914 W. 4Srd Street. J 

TW. McKinley 2*3 
! > • • ' » • » « • m mm i » « » • » » » » • • • « K 
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sukakauves paminėjo gražiais 
gamos yra tie. kuriems tėvynės Į prižadėjimais. Sako, negana 
negaila, kurie nei patys jai rei-j k a d S t r a u s v r a pasižymėjęs fi-
kale neskolina ir dar kitus at- j ] a n t T o p a s > bet sukaktuvių pa-
kalbinėja Tik mes tų išgamų j ą j ^ j n ^ n^ta išreiškęs norą 
neužtariame, tik norime trupu- m h . t į t i k r u v a r g d i e n r d . 
tį kitaip juos naikinti, o ne taip 

gas. Jo išmintis, teisingumas ir 
niuje veikia ^'Laikinasis Lietu-j l o j a ] ivk u m a p ? v a r a n t a v o j a m 

vių Komitetas, Centralis Lie-i 
tuvių Komitetas, Lietuvių KluT 

i>as, Mokslo Draugija, 'Švyru-
rio' Bendrovė." Lietuviai turi 

| žmonių pagarbą ir dvasiškijos 

* 

t 
v 

f 
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kaip laiškai rašytojai pataria. 
Norint panaikinti kenksnun-

gus vabalus reikia ištirti ką jie 
mėgsta labiausiai ir ten priren
gti jiems pražūtį. Tai tas ge
riausias vabalų išnaikinimo bū
das. Rytų Europos pietuose 
pirm keleto metu buvo privisę 
tiek kenksmingi} vabalų, kad 
jie nuėsdavo visus javus nuo 
laukti. Mokslininkai pastebėjo, 
kad tie vabalai mėgdavo vie*-
nos rųšies skystimą. Tat iš
manantieji patarė, o ūkininkai 
šitaip padarė: pripildavo lo
vius to skystimo ir padėdavo 
laukuose. Vabalai susirinkda
vo iš visur. Ūkininkai juos su
semdavo į maišus ir sudegin
davo. 

Mes neturime deginti savo 
tautos išgamų, nei jų mušti, lx»t 
turime žinoti, kad jie mėgsta 
gauti valdžios ir trokšta savo 
spausdintus Įbrukti žmonėms. 
Mums užtenka tiktai būti atsar
giais rinkimuose: rinkimuose 

(bet tos, kuri yra nuoširdžiai 
katalikiška) pasitenkinimą. 

Lenku okupacija versdama 
savo gimnazija, mokvtoįų kur- U ,. , i- ._ •»» 
, a » W | , U m i « u ^ , i j v Į ̂ ahn visa. kas lietuviška, išra
šus. Tos ištaigos telpa vienuo- , . , .. . ,• , •,, 

* 6 \ . ;do būtinai naudingu daiktu 
se namuose, buvusioje rusų 
mergaičių gimnazijoje. Mergai-
ių-lietuvaičių gimnazija buvo 

Straus sakęs: pernai atskirame bute, bet len-
"Garbingas daiktas mirti j kai iš ten ją iškraustė, o namas 

vargdieniu; mirti turtingu —jir šiandie tuščias stovi. Prie 
žmogui paniekinimas. i dabartinio namo taippat kabi-

' "Kriminalis nusižengimas 
nepasidalinti turtais su tais, 
katrie yra bėdini ir reikalingi 
pašelpos. 

"Nėra pasitenkinimo but 
turtingu. Maistas ir namai, 
darbas ir žaismės — yra skir
ta lygiai turtingiems ir varg
dieniams."' 

Kiek tai gražių norų tuose 
milijonieriaus pasakymuose. 

Bet tai tik vieni norai da-
linties,savo turtais su varg
dieniais. Ir tie norai visuomet 
paliks l>e reikšmės, visai tušti, 
jei jie nebus paremti darbuis. 

Apie darbus reikia daug a-
bejoti. 

Juk kitais laikais kur-ka5-
gražesnius norus ir pa*tketi-
niiuus išreikšdavo perniai mi
ręs buvęs "plieno karalius.*' 
Jis prie kiekvienos tinkamos 

pašalinti taippat ir J. A. M. 
vyskupą Karosą iš jo sostinės. 

Šis skriaudos darbas buvo 
lenkų Įvykintas nedorai (inor-
dinatamento) išnaudojus jiems 

laugštą J. A. M. Apaštališkojo 
Nuncijaus autoritetą. Tai pri-

Į ši laikotarpį atvyko i Sei-! Iš lenkų spaudos pranešimų 
nus lenkų respublikos viršinin- i matyti, kad prieš kelis rnėne-
kas, gen. Pilsudskį's. Keni'i- {sius Giedraičių parapijos (Vii- £ 
deneijaliame pasikalbėjime su j niaus vyskupijos) lenkiniidcai 
kanauninku Grigaičiu (nes vy-jbuvo riaušėmis privertę klebp-
skupas Karosas sirgo) buvo Į ną lietuvį, kun. Slabsi-Slab-
l>atiekta informacijų apie vie-^šinskį persikelti kitur ir reika-
tinį bažnyčios reikalų stovį, bet*įlavo Vimiaus vyskupo, kad 
visa veltuL '(Giedraičiams duotų lenkų kuni-

Lenkų ' politinių, suktybių gą. Vyskupas pask>Tė klebonu 
(maochinaziom) prispaustas kun. Gumbaragį, lietuvį, kurs 
vyskupas kraustosi. į atvyko į Giedraičius Š. m. vasa-

Jog demarkacijos linija pas j rio 25 d. kartu su savo zakristi-
k-nkus yra nepastovus daiktas, į jonu. Buvusia zakristijonas ta-
ir jogei ji nėra įsakmiai nuro- \ po pašalintas, 
dyta Seinų dekanate, tai vysku- į Vasario 36 d , kuomet kun. 
pas Karosas, apleidęs Seinus, Gmubaragis grįžo iš kapinyno, 
persikėlė į Punską, t. y. į vietą 'susirinkusi į mugę lenkininkų 

Dr.P.P.ZALLYS 
Lietuva Bestžsfes 

n*. 
TAIANBMi 9 Bd » 

T«l. Provtr 7941 

Dr. C. Z. Vezetia 
LIETUVIS DEX1ISTA8 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
eiti 47-tos Gatves 
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minėtame dekanate neužgina-
niai lietuvišką. 

naši lenkai ir nori jį pasisavin- > į ^ . 
ti savo mokvkloms. Lenkai so- _ 

. . . .v ,"• -A, i i ] Siu metu rugsėjo 2 d. atv\'ko 
vinistai saukiasi prie lenkų vai-j. .x y ft^' J 

,v v. j .- f v ,• . •„ u Seinus vvskupas sutlraganas dzios. kad atimtų iš lietuvių ' 

įiekuomet neduoti balso žino- progos taippat tvirtindavo, jog 
gui, kuris nesirūpino tautos 
reikalais, nepritarti jo suma
nymams, neskaityti jo pakrai
pos laikraščių nei knygų. Kaip 
vabalai stimpa iš bado. taip 
mųs išgamos veikiai išnyktų. 

tik uiu? jv i liK. ttruS M H V " € S pSVS 

čia minėtąją priemonę 

mirti turtingu yra didis pra
sižengimas. Sakė, jis norį? 
mirti beturtis. 

Pasekmėje jo tie pasiketini-
mai pasiVodė tušti. Nes gyva? 
būdamas valdė milijonus. Ir 
mirė kaipo didžiausias milijo
nierius.' \ 

mokyklų butus, kad neatrodytų 
Vilnius perdaug lietuviškas, o 
lietuviškieji mokyklų parašai 
neerzintų patrijotiškų lenkų 
sielų. 

Ijabai jautrios lenkų sielos, 
nėra ką kalbėti. Kasžin, kad 
taip Amerikoje apsieitų su jų 
mokyklomis, kaip jie apsieina 
su lietuviškomis, kasžin. kokios! 
jų sielos butų. 

lankai nepasigaili net naš
laičių, nei senelių. " I š Trino-
polio. 4 viorstai nuo Vilniaus. 

Laikraščiai dailiai aprašo 
milijonierių pasiketinimus, ka
trie tolimi tikriems darbams. 

O tečiaus jei tie turčiai sa-įj r protingi priparodinėjimai 
vo tuos pasdiėtinimus nors iš-į (demonstracijos) nieko negel-

JalbrzykoM skis ir padarė J. E. 
vyskupui Karosui pasiųlymą 
sugrąžinti dijecezijos semina
riją lenkų kalboje, vieton lietu
viškos, kaip kad ištikrųjų už
vesta' baro. Toks projektas, 
kurs butų daręs skriaudą lie
tuvių tautai, J. E. Eescelenci-
jos nebuvo priimtas. 

Rugsėjo b" d. vėl atvyko vy
skupas .Talbrzykovski's ir įtei
kė J. E. vyskupui Karosui laiš
ką, Lenkijos Nuncijaus Mgr'o 
Ratti rašyta, kurio mintis ši 
buvo: "ob evitanda maiora ma
l a " Vyskupas-Khrosas yra ra
ginamas apleisti Seinus ir per
sikraustyti į aną demarkaciji-
nės linijos pusę. Visi teisingi 

dalies paremtų darbais, kiek 
tai mirdami paliktų laimė* 
žmonijai. Visos eilės žmonių 
gentkarčią su jiagarba minėtų 
jų vardus. 

Deja. taip nėra. Tad ir nėra 
jokio reikalo garsiai skelbti 
tuo> gražiuosius jų noriu-. 

bėjo, nes spalių 10 d. J . E. vy 
skupas Karosas gavo per kuni
gą Gadovski, vyskupo Jalbray-
kowski'o kapelioną, antrą laiš-

jką, kuriuo J. B. Nuncijus pri
rodinėjo J. E. vyskupui Karo-

Čionai, Punske, ankštame 
vietinės klebonijos kampelyje 
prisiglaudęs kenčia ir meldžia 
už tiesos triumfą 700,000 kata
likų ganytojas, pareigų pildyti 
neprileklžiamas. * 

Lenkų kareiviai ir čionai pa-
sirodą karts-nuo-karto ant jo 
užsipuola ir vėla rodo demar
kacijos liniją. 

Lietuvių-gi tauta su sunkia 
širdžia neišleidžia iš akių ken
tėjimų savo ' ' Mercier ro " . . . • 
"Didžiausiai gerbiamas tėve

li! Dabar yra atėjus labai tin
kama valanda likviduoti šitam 
skaudžiam'ir supainiotam inci
dentui: Kalt i jos šalys, draug su 
Lenkija, tariasi apie sasivie-
įujimus (alleanze). Jeigu Len
kija padarytų Seinų vyskupui 
jo teisių "restitutio m integ-
rum,'* tasai jos gražus pasiel
gimas (žestas) butų geras 
ženklas laimingoms taryboms 
tarp dviejų katalikių kaimynių, 
l. y. Lietuvos ir Lenkijos. 

Jojo Šventenybės Šventasai 
žodelis padarytų, žinoma gei
džiamos, nusveriančios intek-
mės, jeigu Jūsų Eminencija ne-
atsisakytumei jį išgauti. 

Bučiuodamas su labai didžia 
|iagari« Šventą Purpurą, pasi
lieku Jūsų Gerbiamosios Emi
nencijos nuolankiausis tanias, 

Kan. Jurgis Narjauskas, 
Lietuvos atstovas.'' 

Už vertimą žodis į žodi atsa-

mmia, susistabdžius kleboną 
prie£ bažnyčią, paklausė jo, 
kam jis drįso atvykti į Giedrai
čius, nes "pa rap i j a " buvo pra
šius lenko klebono. Klebonas 
buk .šiurkščiai jiems atsakę* ir 
paaiškinęs, kad jis savo vysku
po paskyrimu atvykęs. Paskui 
nuėjo pareikalauti iš buvusio 
zakristijono bažnyčios raktų. 
Susirinkę skandalistai neleido 
klebonui tai padaryti ir įsiver-

tžus į , kleboniją pareikalavo, 
kad kun. Gmubaragis tuojaus 
išsikraustytų iš Giedraičių. Ka
dangi klebonas nesutiko, tai at
gabenta vežimas, įsodinfea į jį 
klebonas ir išvežta atgal į Su-
žanus, iš kur buvo atvykęs. 
Klebono pavaduotojas kun. Se-
dunas, po tokio lenkininkų te
roro su klebonu, buvo besiren
giąs ir-gi išvažiuoti, bet para
pijiečiai prikalbino jį pasilikti. 
Buvo surašyta šių įvykių pro
tokolas ir pasiųstas Vilniaus 
apygardos viršininkui. 

Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius. 

Ręski. M8 So. šęįmš Bir. Oolcago, 
TeleSooat Haymarket U 4 4 

D R . A . A J 0 T H , 
Rasas gydytojas tr chirurgas 
ĘpedJaUstas Motert^c. Vyrtškn 
Vaikv tr viaą chraetSka Ug« 

Ofisas: S354 So. Hateted SC. Chicago 
Telefonas Drorer MS3 

VAIiABTDAS: 10—11 ryto 9—8 po 

» ~ 

* -

OR. J. SHM6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St 

Kamp. 4» Ooart 
Res. 12M W. 49 Avenae 

Telefonas Cicero IMI 
Ofiso Cicero 4» 

KATJBAMK LlfflHJVUKAI 

—9 

sui reikalą būtinai apleisti vy- ko Atstovybės sekret onu> 
įskupo sostinę. P. Mač'uli 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 

Hart Mich. Liet. Uk. Sus. 
Dr-jai. 

Pranešimo negalime dėti 
laikraštin del to, kad nepara
šėte nei koks kunigas, nei ko
kio tikėjimo laikys mišias. Be 
to rašydami pranešimą nepa-
... • • !<<\ -;,YO AarJo. ]i;i\ in

dės ir adreso. 
Ąžuolo Šakai, Nortb Sidėje, 

lV'>i;ainc kito niu>u kui'>jK>n-
denti) ankščiau prisiųsta. 

KODĖL MOKĖTI RANDAS? 
Jei Tamsta randavoji nam^. tai 

mokėdamas randas nupirki namą 
kitam. 

Sufipirliite sau namą. 
Štai keletas bargemi: 

Mūriais 2 augštų uamas su ba-
semeatu, du flatai po šešis kam
barius $2,500.00 

2 augštų labai gražus mūrinis 
namas sa variomis. 40 pėdą 7>latus 
lotas. Augštas basementas $5,000.-

«0. 
Gražioj vietoj mūrinis 3 augštu 

namas su mūriniu namu u/p;ika-
iijc, Viso 4 pj*gj"venimai p* t> kjur,-
bariu«. Abu aaur; už *7. 

&itie namas 1uri ipfj 
jfivi'.ai. 

500 00. 

parduoti 

ant pa r M.-s ::;:::;;. dar.į; v.\ 
davinio. 

A. PETRAHS & CO. 
6249 ». fiaisi«i š t . ūhirago. 
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Musų Darbuote. 
New Yorko apielinkių Fede

racijos Tarybos narių ir 
darbuotom konferenci-

IV. 

Steigiamasis-

Federacijos Tarybos narių 
ir Jarlaiotoju, gyvenančių 
New Yorko apielinkėse, kon
ferencija S Viii. vakare, gegu
žio 5 diena, >. m., "(iar&o" 
Redakcijoje, Brooklyn, N. Y., 
atidarė Jonas Karosai, Fede
racijos Tarybos sekretorius. 

. paaiškindamas, kad konferen
cijos tikslu bos sudaryti A-
merikoje lietuvių katalikų pa
stovų kultūrini ir politini cen
trų. Tokio centro uždaviniai: 
sutraukti i krūvų veiklesnius 
lietuvių katalikų darbuotoju*, 
kurie stengsis kilančius musų 
visuomenėje svarbesnius poli
tikos ir kultūros klausimu* 
apsvarstyti savaitinėse konfe
rencijose ir padarytus tuo rei
kalu • nutarimus paskelbti 
spaudoje Amerikos lietuvių vi
suomenės žiniai. Federacijos 
ir Federacijos Tarybos sekre
toriatui persikėlus į Brookly-' 
na, lietuvių katalikų veikimo 
centras priseina sudaryti iš 
Federacijos Tarybos narių ir 
darbuotojų gyvenančių New 

. Yorko apielinkėse, nes jie daž
niau galės susirinkti ir nuo
sekliau išgvildenti paties gy
venimo teikiamus reikalavi
mus. Konferencijų nutarimai 
nebus galutinu nuosprendžiu, 
kurio turėtų laikytis Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenė, 
Kor »Tvįirrir.si -»npH'/iaora bur ia 

naudosis kaip pati visuomenė, 
taip ir musų viršiausios ištai
gos A. L. R. K. Federacija ir 
Federacijos Taryba. 

Konfereneijon susirinku
siems sutikus su Federacijos 
Tarybos- sekretori^u^Aurody-
tu konferencijos tikslu, išrink
ta konferencijos pirmininkas 
Antanas Staknys iš Bloom-
field, N. J., sekretoriumi Jo
nas Karosas ir užregistruota 
atsilankusius konfereneijon 
darbuotojus, kurių sąrašas čia 
telpa: E. J. Krušinskas, Kun. 
M. Pankas, L. šimutis, J . B. 
Šaliunas, Jonas Karosas, P. 
Molis, A. Valentiejus. Dr. J. 
J. Bielskis, Ant Staknis. St 
Daunoras, B. Vaškevičiutė, M 
Milukas, J. Banys, P. Montvi 
la. 

1. Lietuvo; 
Seimas. 

a) Musų atsinešimas prie 
Lietuvos Steigiamojo Seimo. 

b) Seimai pasveikinimas ir 
i nešimai. 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
PHILADELPHIA, PA. Po to kuji. Čėsiiai tapo įteikta 

dovanėlė—auksinė dėžutė, ku-
įrion indeda šv. Sakramentų, 

Balandžio 28 d. priaugamųjų !kada e i l i a ^ U»onJ- J i J t e i k t a 

Išleistuvių vakarienė. 

vyčių kuopa jreugė išleistuvių j ' " t l x " l u o P n a ^ m ų j ų vy 

Dienotvarkė, 
Primta Federacijos Tarybos 

sekretoriaus pagamintų" kon

ferencijai sekančia dienotvar

L 

1. Konferencijos atidarymas, 
2. Registracija, 
3. Konferencijos tikslas, 
4. Federacijom Tarybos na

rių ir darbuotojų teisės darant 
nutarmms konferencijose. 

0. Savaitinių konferencijų 
darbuotojų sąstatas. 

n. 
1. A. L. R. K. Federacija ir 

Xow Yorko apielinkių lietu
viai katalikai.* 

a) Centralinių organizacijų 
kuopų, pašelpinių draugijų ir 
kliubų kvietimas prisidėti prie 
Federacijos. 

b) Steigimas kolonijose Fe
deracijos skyrių. 

e) Xo\v Yorko apielinkių lie
tuvių katalikiškų draugijų, 
kuopų ir kliubų valdybų kon
ferencija. 

1. Lietuvos Valstybės kon
stitucija, r 
. a) Kun. Dr. A. Maliauskio 

Lietuvos konstitucijos projek
tas. 

b) Laikinasis Lietuvos, sta
tutas. 

Iš dienotvarkio punktų pa
imta svarstymui šioje konfe
rencijoje apie Federacijos rei-įK 

kalus, Lietuvos krikščioniškos 
pakraipos rėmimų ir Lietuvos 
Steigiamąjį Seimų; Lietuvos 
Valstybės konstitucijos ap
svarstymų atidėta kitai konfe
rencijai. • 

Nutarta; 
1. Federacijos Tarybos na

rių ir darbuotojų, gyvenančių 
New Yorko apielinkėse koafe-
reiK'ijas laikyti kas savaitę 
panedėliais. Konferencijai vie
tų suras Brooklyne gyvenanti 
Federacijos Tarybos nariai. 

2. Konferencijose dalyvauja 
su sprendžiamuoju balsu Fe
deracijos Tarybos nariai ir 
Kew Yorko apielinkės lietu
viai katalikai darbuotojai, ku
riuos į konferencijas kviečia 
Federacijos Tarybos sekreto
rius, prisilaikydamas pirmoje 
konferencijoje dalyvavusių 
darbuotojų nurodymų. 

'3 . A L. R. K. Federacijos 
tikslų ir obalsių paskleidimur, 
rengti Xew Yorko apielinkėse 
prakalbas, aiškinti Federaci
jos svarbų draugijų susirinki
muose ir prie kiekvienos pro
gos nurodinėti lietuviams ka 
talikams naudą iš prigulėjimo 
prie Federacijos. Federacijos 
sekretorius atsikreips j drau
gijas, nepriklausančias prie 
Federacijos laiškais, raginda
mas jas vienytis prie Federa
cijos* smarkesnei ir nuosekles
nei lietuvių katalikų politinei 
ir kultūrinei akcijai čia Ame
rikoje ir Lietuvoje. 

4. Federacijos Tarybos na
riai ir darbuotojai stengsis, 
New Yorko apielinkių lietu
viškose kolonijose sudaryti Fe
deracijos skyrius. Kuomet Fe
deracijos skyrių įsisteigs ga
nėtinas- skaičius, tuomet suor
ganizuoti Xew Yorko ir New 
Jersey valstijų Federacijos ap
skritį, kuris pasekmingai ga
lės veikti apielinkės lietuvių 
katalikų tarpe. 

o. Federacijos Tarybos sek
retorius sekančiai konferenci
jai, kuri .įvyks gegužio 17 die
nų Brooklyne, inteiks smulk
meniškai apdirbtų pienų šioje 
konferencijoje nustatytam Fe
deracijos reikalų darbui. Įsi
steigusių Federacijos skyrių 
veikimo palaikymui konferen
cijos pagamins jiems medžia
gos svarstymams ir darbui. 
Federacijos skyriams siunti
nėti iš Federacijos Tarybos 
raštinės bent mėnesinius biule-
tinus. ( 

Federacijos Tarybos narių ir 
darbuotojų, gyvenančių Xow 
Yorko apielinkėse pirmoji 
konferencija išnešė sekančias 
rezoliucijas. • 

buvo nuo priaugamųjų vyčių! 
vakarėli savo d v a ^ "v iv i i i , ! k u x > P° S ' » •*"»»*¥ Sųj. kuo-
gerb. kun. Cėsnai, kuris aplei- j 
džia Philadelphijų ir važiuoja 
j Makanoy City, Pa. 

I 
I 
I • • • • • 
I • 

Vakaras arba vakarienė bu
vo Šv. Kazimiero mokyklos., 

pos, nuo vakarinės mokyklos ir 
Į dar kėlftu. asmenų, kurie pri
sidėjo prie nupirkimo tos do
vanos. 

L. Vyčių 3 kuopa taip-gi su-

Atsiimkite Liet. L. Paskolos Bonus 
Panedėlyj, Gegužės-May 17, 1920 

JVUKINLEY PARK SVETAINĖJ, Prie 39tos ir So. Westcro Ave. 
Didžiausia ir Vienatine proga visiems Brighton Parko Summit ir Clearing, UI. 

ir kitiems apielinke? lietuviams išgirsti įdomiausias prakalbas kokių dar Brigh-
tonparkiečiai i r apielinke^ lietuviai nėra girdėję. Kalbės vienas iš geriausių kal
bėtoju. Gerb. KUN. J. ŽILIUS. 

Bus dar ir kiti kalbėtojiai. Taip pat dalyvaus ir vietinis parapijos choras po 
vadovystė p. Žiliaus. Norintieje galės nusipirkti Lietuvos Laisvės Bonus o pirku-
sieje gaus savo bonus nes Liet. Misijos Iždininkas gerb. Kum J . Žilius atneš juos 
su savim. Pirkusieje neužmirškite atsinešti su savim kor'-.' >= kurias gavote pirk
dami Bonus. Visus Kviečia Stoties Komitetas. 

I • • • • 
I • • • 
I • 
I 
I • 
I 
I • • 
I 

svetainėje, kuri buvo išpuošta! 
įteikė dovanų. 

Nors neilgai musų parapijo-
Anierikoa^r Lietuvos vėliavo
mis, u st4lai padabinti balto- , 

... ,f *,. x-j->Uil i r neužmirštančių atminti mis gelenus. kun. Cesnos kedei„.,i;i_„* ..<-... T , . 
buvo padabinta baltais šilkais 
išreiškimui j)agarl>os. Suėjus 

i je buvo kun. P. Cėsna, bet gra-

' paliko visiems parapijonams. 
Per trumpų laikų daug prakil-

svečiains svetainėn, ant scettOš 
nių darbų nuveikė. Mandagiu 

. . . . , ., . . .pasielgimu, gražiais pamok-įseio burvs vaiku: mergaites , . , . . . *~ . . 
, ? ' , i i - s , a i S daugeli žmonių patraukė baltuose rūbuose, o berniukai • ,̂ - ,. 
tamsiuose ir kiek\'ienas rauko-., 

Jis yra tikras Kristaus 

III. 
kr 

n K rijos IVI 
kultūros ir 
i»as>. 

ai Tautos 
R. K:"> /. a i-s 

•ioniskos 
(polilikos, 

anbės dar-

(!> ibaiga bus). 

Brest Litovsk. — Amerikos 
Iini]df)nnsis Kryžius sulaiko vi
sus Kusi jos palv'gėuus. kurie 
keliauja iš Rusijos. Visi cg-.a 

je laikė po baltų rože. 
Po to buvo pakviesti kunigai. 

Inėjus kunigams svetainėn, vi
si sustojo ir rankų plojimu pa 
sveikino. Paskui vyčių choras 
uždainavo pagarbos dainelę. 
Po dainos buvo grotas maršas 
ir prasidėjo sodinimas svečių 
prie stalo." 

Visiems susėdus pri* stalo, 
vakaro vedėja trumpais žo
džiais pareiškė, kokiam tikslui 
surengta ta vakarienė. 

Po to jauna mergaitė, K. Au-
gaičiutė, laikydama rankoje 
baltų rožę, jausmingai padekle-
mavo atsisveikinimo eiles. Po 
dekiemacijos, grojant įnai-šų, 
berniukai iš vienos pusės, o 
mergaitės iš kitos ėjo prie kun. 
Čėsnos ir kiekvienas prie balto 
šilko segė baltas rožes, tarda
mi: "Sudiev, Tėveli!" Perėjus 
visiems vaikučiams, kun. Čės
nos kėdė buvo kaip vienas ro
žių krūmas. 

Sugrįžę j savo vietas vaiku
čiai, vadovaujant vargoninkui 
Dulkei, padainavo "Atsisveiki 
nimo liūdesys." Po tos dainos 
viena mergaitė baltuose rūbuo
se, persimetus per pečius 
Lietuvos vėliavos spalvos rūbų 
jausmingai padainavo "Liet. 
brengi, mano tėvynė." Paskui 
vaidinta gražus, tam vakarui 
pritaikintas, veikalas "Kanki-
ms Šv. Sakramento." Pertrau
kose atsisveikinimo eiles nuo L. 
Raudonojo Kryžiaus rėmėjų 
deklemavo p-lė V. Stravinskai-
tė. Kitas eiles deklemavo A. 
Barauskas, pirmininkas pri
augamųjų vyčių kuopos. Pro
grama užbaigta vyčių ir Lietu
vos himnais. 

i \r i v <£,\ i • • • J \ I \ • » ' . • • ! « . • • A U I I . • • * 

J. Kaulakis atkalbėjo maldą ir 
prasidėjo vakarienė, laike ku
rios pasakyta eilė kalbų. Pir
miausia kalbėjo kun. J. J . Kau
lakis, trumpai nupiešdamas 
kun. Čėsnos nuopelnus. Tarp 
kitko pasakė, kad gaila yra ne
tekti kun. Čėsnos. bet. sako ta< 
yra ne musų galėję. Kunisras 
—tai kareivis. Kur augštesnis 
liepia, ten jis turi eiti be pasi
priešinimo. 

Paskui kalbėjo kun. Ig. Va-
lančiunas.taip-gi išreikšdamas, 
kad ir jam gaila skirties su 
kun. Čėsna, su kuriuo meilėj ir 
sutikime gyveno ir sykiu veikė 
prakilnius darbus. 

Po jo kalbėjo p. A. l'žeuiec-
kis, P. J. Pranckunas, K. Dri-
ža, J . Poška, i, Alekmi..J. .Juš
ka, J. Navickas, Dr. Petruškie-
nė, p-lė 0. Unguraitė, K. Mik-
ias. 

Ant galo kalbėjo pats kun. 
Čėsna. Jis dėkojo jauniems vy
čiams už surengimų vakarėlio 
ir visiems parapi jonam? už už
uojautų. Linkėjo geriausių pa
sekmių darbuose klebonui J. J. 

j prie Dievo ir atvedė ant tiesos 
kelio 
vynyno darbininkas, švelnaus 
budo, geros širdies žmogus. Vi
siems ir visuomet malonų veidų 
rodydavo, kiekvienam prielan
kų žodelį tardavo. Ar prakal
bas pasakyti ar kokį darbų nu
veikti nereikėdavo jo ilgai pra
šyti. Visiems patarnaudavo. 
Jis suorganizavo priaugamųjų 
\yčių kuopų, buvo jų dvasios 
vadovu, mokino žaidimų, skie-
pino į jaunas jų širdeles meilę 
Dievo ir tėvynės. Mokino juos 
nepamiršti savo prigimtos kal
bos, kad užaugę butų geri kata
likai ir tikri Lietuvos piliečiai. 
Žodžiu sakant, kun. P, Čėsna 
yra žmogus, kuris su pasišven
timu, nenuilstančia energija 
lietuvių tarpe veikia. 

Vi tat ir nestebėtina, kad di
deliai nuliūdo parapijonys, iš
girdę, kad kun. Čėsna apleidžia 
Philadolphiją. o važiuoja j 
M^hanojų. Pbiladclphiečiai, 
Šv. Kazimiero parapijonys, lin
ki kun. Čėsnaj ir naujoj koloni
joj taippat darbuoties, o ma-
banojiečiai turi džiaugties su
laukę tokio dvasios vadovo. 

V. š. 

J. Krakauskas $2.00. 
Po 1 dol.: R. Paplauskas. J . 

Bičulis, A. Bičiulis. E. Grišiu-
tė, A. Bogučiukė, K. Dongveo-
kis, S. Basienė. A. Sauvlavienė, 
P. Kekšė, C. Birteny, D. Mute-1 
litis, T. Seiman, P. Aleksan- • 
dravičius, T. Samonavičius, J. 
Pavlauskis, J. S. Kavlauskas, 
M. Skriabis, J . Pečiukas, J . 
Kavaliauskas, A. Mušneskis,V. 
Lesis, J. Ženeviekis, K. Smo-
čiukas, J. Paplauskas, B. lie
sus, A. J uška. J. Lukšus, J. Zu 
kauskas, J . Dūda, J. Pečiukas. 

Smulkių $27.25. 
Viso suaukota $62.25. 

Lietuvos Šonus. 

= 

I. 
L Paskolos Bono Reikalo \ 

REX<iL\ 

REKALAUJA. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 
Del fabriko darbo. Pastovus 

darbas. 
Link Beit Co. 

39-th & Stewart. 

North Sides Kolonija 
Utarninke, Gegužio 18,1920 

ŠV. MYKOLO PARAPIJOS SVET. ' 
1644 Waban*ia A ve. 

Pradžia 8:00 vai. vakare 

1 

^ 

Atvažiuos L. Misija 
Kalbės Kun. J . žilins ir kiti 

KIIIKAUNCI VYRAI IR MOTERV. 
Del lengvaus ir švariaus fabriko 

darbo. Prityrimas nereikalingas. Mes 
j u s iJaiiokinąKue. G<N"3. p r o j a p a k i l i 
m u i . 

Tiie iJoM-ph Klii-ka Conii»ny 
26 & CaUfenūa A ve. 

I . . . . . L 
Tėvynės gerovė ii hoosybė, lai atsiiauKu 

S 

PITTSBURGH, PA. 

LI\Muiakiui. 
Fondą: 

R r i j i r i ! . 

: ir A. L. 
innumjanu j>rujs JIOHJHPU 

.I'Test Litovsk- \"V> jauslumas į visiems Į-Kir:ip;jon 
mbėsvtm "i ūk<v< <ląrt«. iC 

kun. Valaueiunui ir 
as, ir ragi-
e gv=^̂ Hli. 

Balandžio 29 d., š. m.. Penu 
ave. lietuvių dalyj buvo prakal
bos, kurios*1 kalbėjo Lietuvos 
Misijos narys, majoras P. Ža-
deikis ir Dr. J. Bielskis. 

Atidarant Šį vakarų, p. J . 
Grajauskas ir ponia F. Vincla-
vienė, pritariant visai publikai, 
sugiedojo Arae"rikos ir Lietu
vos nirimus. 

Po to vakaro pirm. F. Pikš-
ris paaiškino tikslų ir perstatė 
m - - J 1, r _ 

pasakojo a])ie Lietuvos mini
sterijos tvarkų, kų ji per du 
metu nuveikė Lietuvos valsty
bės naudai ir ko šiandie tėvynė 
Lietuva reikalauja nuo musų, 
lietuvių amerikiečių. 

Pertraukoje buvo pardavinė
jami L. L. Paskolos bonai. Nors 
šioj Pittsbnrgho dalyj gyvena 
apie 000 lietuvių, teėiau i pra
kalbas atsilankė apie porų šim
tų. Vienok L. L. Paskolos bomj 
parduota už 6000 dol. 

Pasirodo, kad ši kolonija su
mušė rekordų visų didesnių 
Pirtsburidio kolonijų. Valio 
Penu ave. lietuviai! 

Kas gyvas tėvynei, keno-šir-
dis plaka Lietuvos meile, dar
ban už nepriklausomų Lietu
vą! Kepasi tenkinkim šešiais 
tūkstančiais. l»et penkis syk po 
šešis tūkstančius išpirkim L. L. 
Paskolos l>onu. 

Ant galo kaliojo majoras P. 
Žadeikis. .lis kalbėjo apie Lie
tuvos kariuomenę, apie išviji
mų iš Lietuvos bolševikų ir ber
montininkų ir apie Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Po prakalbos buvo renkamos 
aukos L. L. Sargų Sąjungai. 
Sekantieji aukojo: 

GERBL\MIEJI! 
Kam rupi Tėvynes gerove u uuosyue, 

ant šių prakalbų. Išgirsite daug kų naujo ir žingeidaus p 
apie dabartini Lietuvos stovi. 

Prie to. atvež L. Misija Paskolos bonus. Koskaitlin- I 
giausiai atsilankykite. * 

Kviečia Eengė ja i i 

REIKALINGOS. 

M^oteris ir Mergaites del 
lengvaus fabriko darbo. Pri
tyrimas nereikalingas Šviesus, 
švarus kambarys. Šilta kava 
pietums. Tinkami kambariai 
pailsiuj ir grasioj vietoj. At
sišaukite. 

^muiMiJuuiiuHiiuuimiHiiuiiuiHHHiiiiiitiiiiiiiiuiMuiiiiiuitiimHimHiiiunmc 

i Pirmosios Komunijos, Dirmavones L 
I ir Sliubo Dienos i 
s yra vu-nos žymesniųjų ir atmintimi! r 

žmoiraus j 
ai minimai § 

Jevvel Tea Co. 

3922 So. Winchester Ave. 

Atsišau-Vyrai — Dirbti fabrike 
kitę gatavi į darbą. 

ClMrics KmiianiT & Company 
K E. Cornor Pcoriji ir l'tilton Strs, i * 

Mergaitei: — Peržiurčtl užsakymus 
Packing kambarij. 

Tok>fonas Hy<lo Park 221.'> 
I ilM—!x Clc ;m<T. 

5127 I.akr Park Ave. 

— gyrenimo dienn. Todcl ne\ienas nori turiti tą d«?«" 
S koki nors. žcuklą. S 
3 Mes tame dalyke pasiūlome gražius paveikslus. : ~ 

| Pirmosios Komunijos 15x9 colių po 10c E 
| Dirmavonės 14x8 colių po l f b | 
| Šiiubo 17x13 cofių po 2#c | 
Z£ Tokia kaiuii juos parduodame, ka:- ima nemažiau 10 og/.. o l o s tik j 
S viena, tai tori prisiųsti 5c. viršaus iH-rsiuniimui. S 
E Ant Dirmavonės paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavonės 2 
X istorija. S 
S Be to ant paveikslų apačios yra atspausdinu tom tikri žodžiai ir £ 
S palikta tuščios vietos, kor galima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir S 
S laika .s. Ki-ikalaitdami kreipkitės: S 

1 "DRAUGAS" PUBL. CO. 1 
f 1800 W. 46th Str. , Chicago, DL 1 
^iiiuuuiiuiiMiiiiiiiiiiii!iiHiiiiiiiiiii!iiiiini(uuiiiiiiiiii[fumiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiii 
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Vaikas del pasiuntinystes. 8 vai. j 
diena, puse dienos Subatoin jt. ge
ra mokestis. Pastovus Darbas Atsišau 
kitę: 

Swiss I .nit>r.»iiiri> Co. 
2743 Slieffiel*! Avenne. 

PAIEŠKO 
Paieškau sa.vo dėdės-- Petrą ir bro

lio Jono Petkų paėia ('ig iŠ Kauno 
redybos Tauragės apskru io Šilalės pa-
rap. šilu kaimo. Girdėjau kad jry-
vena ir dirba mainos* meldžiu atsi
šaukti tamsiu ar kas apie juo* žino
te meldžiu praneSti man o busiu la
bai dėkingas. 

K. PETKIS 
2008 W. 23 St. Cbicago. III. 

Paieškau savo švogeri Kazimiera Sa 
palo paeina »S Kauno Redybos, Ka-
setniŲ ApskriCio. I/iliu parapijos. 
Gailiu Kaimo. Pirmiau gyveno Ra-
finc. Wise.. dabar nežinau kur gy
vena. Pasimatyti reikalinga del labai 
svarbių reikalų. 

Bosu /itatkatiskienė 
712 W I9th Place O^k-ago. 1U. 

I 

^ A u J A K N Y G A 

"Žmops ir Gyvuolys" 
Parašė: Kun. Pr. Butvs 

Išleista Katalikų Spaudos Draugijos lėšomis. > 
šiai trumpas turiny. 

I. Žuogaus Kilmė i v . Moteris 
II. žmonių Veislė. V. žmogus Dievo Paveikslais 
III. Dūšia VI. šv. Raštas ir Mok. apie žmogn. 

Kiekvienas punktas yra nuosekliai iš gvildentas ir aiškiai išdės
tytas. 

Nerašome pagyrimų, nes pats turinys rodo jos didele vertę. 
Verta kiekvienam įsigyti. k.UXA 30c. 

"DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1890 W. 46-th Street, Chicago, HL 

\ \ 1 PARDAVIMO. 
5 kambarių medinis namas, su 

t'cmenUnių basementų, moderniftkas, 
biskuti daugiau kaip % akro, ga
lima auginti daržoves, randasi arti 
Archer Ave. karų linijos, turi butl j 
parduota greitai neš piningai reika
lingi. 

H M 
l i l i Vi. 18 Strce* Chicago. i 29G4 Mamriae Ave. 

Parsiduoda Bučernė ir Groeerne. 
biznis labai yra Kerai išdirbta, lie
tuvių upgyventoj vietoj, kas nupirks 
ta vietą bus labai dėkingas. Priežas
tis pardavimo savininkas levažuoja 
Lietuvon. Atsišaukite greitu laiku. 

#oscpU Strumskis. 
Tol. Humnoldt 46M 
1835 Wabanste Ave. 

$100.00 GAUS. 
Kas praneš kur ui»no moteris Ma

rijona Plauftkienė (po tėvais Baraus-
kiutė) ir 3 vaikai: Mikutis 17 metų. 
Jonukas 15 m., ir Leosė 12 m. Jau 
12 metų kaip jie prasišalino nuo ma
nos. Kas žinote apie juos praneškite 
man arba jie patjs tegul atsišaukia. 

AS paeinu 15 Trakų apsk.. Butri
monių valšė. Dabartinis adresas: 

MikūMts FUošk*. 
StTsaton, P«oua. 

MUZIKOS MYLĖTOJAMS. 
Xauji ir gražus muzik. veikalai-

gaidos su žodžiais del piano: 
1. "Pas -lar/.lj trys mergelės" du

etas. Kaina •** 
2. "Ksn ant šk> Svieto" sok» 50c. 
3. "Lietuva hrangi" solo . . . . »0c. 
4. "Kas nurnmys man širdele" due-

ta-s. Kaina 5*c. 
1 žsisakant šiuos veikalus, kartn 

reikia stųsti ir pinigus per Money Or» 
rodj arba regislraotaia laiške, (štam
pų nesiųskite), išleidėjo vardu: 

i. A. /.IM \ l l l s . 
315 Ko. « est SI.. Shcuaudoau. Pa. 

PASPOBTI. BI.AJiaAS 
PfLDOMS 

I»VKA1. 

Ikiltic GonsulU.ion Bun-au. Inc. 
35 So. Dearborn St. Ctucsgo. 

i 
/ 

file:///llls


wnnpgw—ij>yi mįĘĘgfmmĘĮĘĘmmm r«uuMHi i IJUU wM[.i ..' ."*p^wPWĮĮwg^n 

i •• 

• 

« 
«* 

D R A U G A S Pirmadienis, gegužės 17 1933 

58— 

CHICAGOJE. i 
—K 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS G E R I 6 CENTŲ T I K Ė T A I . 

Pirmadienis, gegužės 17 d., 
šv. Paskalis Baylokas. 

Antradienis, gegužės 18 d., 
šv. Venancjus. 

KAS KALTAS UŽ PIKTA-
RYBES CHICAGOJE? 

Advokatas George F. Lust, 
6018 So. Peoria gat. turi 100 
tikėtu po G centus važinėti vir-

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

AR RENGIESI Į SIMFONI 
JOS KONCERTĄ? 

Jau nepilna savaitė be
liko iki busimam Simfonijos 

šutiniais Cliicagos geležinke-(koncertui. Ar gavai jau bilietą 
liais. jį ji? Koncertas j vyks gegužės 

Tame klausime surandomos i 
vairios priežastys. 

Ami diena Hamiltono klinbo 
susirinkime kalbėjo teisėjas 
Gennnill.Kalbėjo apie besiplati 
nančias piktadarybes Chieago-
je. Nuode piktu darbų prie
žastis. Bet nenurodė priemo
nių. 

Nurodė Į nevykusią kaliniu 
paroliavimo sistemą. Tą siste
ma paeina nuo netinkamų Įs
tatymų. Nes paroliuoti kaliniai 
išnaujo imasi savo piktu dar-
bų. 

Kaltino jis pačias darbinin
kų unijas, katros yra priešin
gos vaikinams ligi 17 metų 
dirbti savitai kokį nors darbą 
arba prigulėti unijosna. 

Xeprileidžiami unijų prie 
darbo tokie priaugliai nelanko 
mokyklų, bet valkiojasi g&tvai 
temis ir išmoksta piktadariau-
ti. | KJg | 

šiandie tokiems priaugliams 

Jis tuos tikėtus pirko, kuo
met konijianija nuo žmonių 
už važinėjimą ėmė po 6 cen
tus. 

Paskui už važinėjimą mo
kestis padidinta ligi 8 centų. 
Advokato tikėtai pasirodė geri 
tik su kiekvienu primokant 2 
centu. 

Tikėtų savininkas tuo nepa
sitenkino. Jis norėjo važinėti 
geležinkeliais su tais tikėtais 
be jokio primokėjimo. 

Reikalas atsidūrė teisman. 
Dabar teismas pripažino, kad 
kituomet nupirktus po 6V. ti
kėtus kompanija turi priimti 
be jokio pri mokėjimo. 

PAŠTĄ ORU TARPE CHI 
CAGOS IR OMAHA. 

Tarpe Cbicagos ir Omabos, 
Xebraska, Įvestas nuolatinis 
pastos A-ežiojimas oru. Bus ve
žama pasta kasdien išėmus se
kmadienius ir šeštadienius. 

Iš Cbicagos lakūnas skris 
kas rytmetis apie 6:00.()mabo-
je bus prieš 12:00. Apie 1:00 
su Omabos paštą tas pat laku-

prie piktų darbų mokvklos yra | n a ? ? k r l s a t S a l Cliieagon. Čia 
biliiardinės. kokiu pristeigta i Vs **&* aP i (1 6 : 0 0 vakare. 
buvusių saliunų vietose. 

Kalti ir teismai, katrie be 
jokio susikrimtimo paliuosuoja 
prasižengusius jauniklius, ka
triems tinkamiausia vieta bu
tų kalėjimas. 

Teisėjas apie tai visa pasą 

Ir taip kasdien. 

$10,000 PER METUS VAI
KĄ UŽLAIKYTI. 

Savam laike mirė turtingas 
Yale universiteto profesorius 

koio, kas visiems vra žinoma. Wheder. Jis paėjo iš Chiea-
Tad gaila, kad aiškiai nenu-11- B«™ persiskyrė* su savo 
rodė priemonių, kaip tą visa 
pataisyti. Vienomis .bausmė
mis ir kalėjimais negalima 
sumažinti skaitlian> piktada
rių arba jaos panaikinti. 

RŪPINAMASI NUŽUDYTO 
POLICMONO ŠEIMYNA. 

Žuvęs anądien nuo plėšiko 
rankos policmonas Roberts 
paliko moterį su penkiais vai-

moterimi. Su ana paliko dvy
likos metų jųdviejų vaikas. 

Miręs YVheeler išimtinai to 
vaiko auklėjimui paliko $400,-
000. Pinigai padėti vienoj Cbi
cagos liankoj. Banką išpradžių 
vaiko auklėjimo reikalams ka? 
mėnuo iš to palikimo duoda
vo po $130. Šiandie kas mė
nuo duoda po $330. 

Bet vaiko motina, kuri jau 
ištekėjusi, tuo nepasitenkina. 

23 dieną, 1920 m. 
Šv. Jurgio parapijos Akade

mijos Rėmėjų Dr-jos narės 
gražiai rengiasi priimti sve
čius: perka gėles, palmas sce
nos papuošimui. Jos netik nori 
koncertan publikos sutraukti, 
bot ir prof. Roman Girvin'ą, su 
jo muzikantais, gražiai priim
ti ir parodyti, kad lietuviai ne
tik myli muziką, bet gerbia ir 
brangina brangintinius žmo
nes. 

Girdėjau dar ką nors naujo 
apie papildymą šio ir taip pui
kaus programo, būtent, kad 
mažytė, bet talentuota pp. Kini 
duktytė Sylvia taip-gi daly
vaus tame vakare. J i atliks 
puikų šoki. Verta pamatyti, 
nes jos mokytojai žada jai pui 
kią ateitį J i yra dideliais gabu 
mais Dievo apdovanota. 

"Smilčių laikrodi" reziso-
riuos gabioji Vienuolyno sce
nos direktorė. Sesuo Marija 
Skolastika; ta pati, kuri taip 
puikiai pastatė "Vakarienbu-
t j . " Toji Sesuo—tai mūsų, lie
tuvių, Griffith'as, ji ir iš ne-
daaugusių mergaičių moka pa
daryti tokias artistes, kurios 
žavi nevien paprastus žmones, 

j bet net ir scenos žinovus. 
Girdėjome vieną praktiką 

prof. R. Girvino orkestrns. Mu
zika—it miškas ošia. Tik šiur
pas per kūną eina, ir graudu ir 
linksma darosi, tiesiog sielą 
žavi. Sunku jos Įspūdžius ap
rašyti, reikia pačiam išgirsti, 
atjausti ir gėrėtis. 

Bilietai greitai "nyksta." 
Gaukite juos iškalno, kol gan 

dėtų su ankomi:- prie šelpimo 
Lietuvos. 

Antru atveja kalbėjo apie 
Lietuvos politinę padėtį ir jos 
Kantikias su kaimynai;*. 

Aukų tame vakare surinkta 
$126.05. 

Aukojo: 
Kun. J. Cužaus ka> $20.00. 
Kun. Ig. Albavičius $13.00. 
Po 5 dol.: M. Lukoševičienė, 

J. Remeikis, A. Pikelienė. 
Po 2 dol.: P. Bitinienė, V. 

Mičienė, V. Petrošius, ii. Že
maitukė, V. Žutautas (iš E. 
Chieago, Ind.), A. Pocius, M. 
Jatužis, J . Čentaris. 

Po 1 dol.: O. Pocienė, V. Pet
rošius, J. Gamulauekas, J. Vil-
kickas, S. Petrulis, J. Šileika, 
V. F. Andrulis, A. Lievukas, J. 
Lipenas, S. Petrulis, P. Kuz-
mauckas, V. Bukauskis, J. Sli-
teris, J . Milauckas. V. Lingevi-
čia, P. Strickijs, J. Kudirka, S. 
Šalkauskaitė, E. Jatužis, A. 
Bacienė, A. Martinkienė, M. Zi-
zas, P. Baksinekas. J. Šlapa-
nas-, J. Vasaitis, A. Kaltetas, 
P. Jucevičius, V. Žilevičius, P. 
Jaunelis, J. Jovaišas, A. Vin-
slovas, A. Molis. J. Blankus, 
Dr. Juška, J . Jakubonis, P. 
Mockus, S. Jakubauskas, E. 
Bagdonaitė, B. Lieliugis, J . 
Šmukšta, A. Vaišnarr A. 
Stulginskas, M. Raudonaiti', P. 
Šemaitė, V. Jodelis, P. Kuprio-
nis, M. Kupiionis. K. Gaižutis. 

Gerb. aukotojai, jei tame su
rašė butų klaidų, prašau pra
nešti Tautos Fondo raštinin
kui, o klaidos bus pataisytos. 

F. M. Kuprionis, 
T. F. 31 sk. rast , 

1928 Canalport ave. 

sukirto kitas- kolonijas. 
šiems aukotojams ačiū. 

Pranas J. Paliulis, 
T. F. 43 sk. rast. 

Vi-

SVARBUS PRANEŠIMAS 
BEIGHTON PARKO IR 

APYLINKĖS LIE
TUVIAMS. 

Atsiimkite L. L. P. bonus. 

Panedėlio vakare, gegužės 17 
d., 1920 m., mūsų kolonijon at
silankys svečias, kuris dar ne
kartą nebuvo. Tai-gi, dabar 
vienatinė proga mums pasiro
dyti svečiui, irJyisuomenei, 
kiek yra mus kolonijoj lietuvių 
ir ar visi mes esame, tikri lais
vos Lietuvos piMečiai. 

Tuo svečiu yra kun. Žilius, 
Lietuvos Misijos ižd., geriau
sias kalbėtojas iš Misijos na
rių. Kas girdėjo jo kalbą, tas 
patvirtins tą pasakymą ir ne
praleis progos. J is papasakos 
daug naujų žinių iš Lietuvos. 

Bus ir kiti Misijos nariai ir į 
kalbėtojai. Prakalbos bus su 
pamarginimais. 

* 
Taip-gi bus dalinami. L. L. 

P. bonai pirkusiems ir kurie 
pirks. 

Pradžia 7 vai. vakare. Vaka
ras bus McKinley park svet 
(prie 39-tos ir So. TVestern 
ave). 

Visus kviečia 
Komitetas. 
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Gavome 4 
"DRAUGIJA" 

" Dranuijt^" nanicr'us po 2 nui:;. vit-mvje knygoje 
Kaina vienos knygos $1.00. 

jrausinH' ir loliau. Kas norite, galite pas mus •" Drauiruą 
užvj'ivmiiiiori'M.. 

Metams $6.00. Prisiuntinesime kaip tiktai gausime. 
»» — »»e»»»» • w*+*mw*mi0*ĮmTm*m^im*m+ mmm mm» mm m mmm — ^ »»»*»«»»««»»•»• mm*mvmTm**m*Ę 

Dvasiškijai skiriamas mėnesinis laikraštis 

"GANYTOJAS" 
ralasuojamas prelato A. Dambrauskus, paik-dar.t kun. M. Vait
kui. Laikraštis ui'iumo 12 pusi. Jis talpins straipsniu iš pla
čiosios dvasiškųjų mokslu srities, stengsis informuoti skaityto
jus apie bažnytinj-religijini gyvenimą apskritai pasaulyj ir y-
pae Lietuvoje, kels ir gvildens Įvairius gyvuosius mūsų dvasiš-
kijos gyvenimo klausinius. Laikraščio kaina: 
Amerikoje $10.00 Anglijoje 25 Šilingai 

"ŽVAIGŽDE" 
Eina syki į mėnesį. Kaune. 

Šis laikraštis skiriamas .katalikų dvasiškiems reikalams aprū
pinti: Iš paduotų nurodymu, kas luis jame rašoma matyti, kad 
bus labai jvairiaus turinio ir pilnas malonių pasiskaitymu. Re
daktorius kun. jf. Vaitkus. 
Kaina: Amerikoje $3.00 Anglijoje 12 šilingu 

Visus galite užsiprenumeruoti "DRAUGE". 

Kas norite tiesiog su tų laikraščių Administracija susinešti tai 
tevartoja šj adresą: I 
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IŠ TOWN OF LAKE. 

A T t? IT EVdr TJU&KJL 7 A . ?= 

• KAUNAS, DIDž. VILNIAUS G. N. 34 LITHUANIA. • 
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| NAUJA ĮDOMI KNYGA! | 

I "Mano Patyrimai , , Didžiojoj Karėj I 
I 1918-1919 I 

. . . . . i » v . cs 

Iš NORTH SIDE. 
# ' 

Gegužės 8 &, 1920 m., kalbė
jo čia gerb. kun. dž. V. Aliro-
nas. Žmonių j prakalbas susi
rinko gana daug. 

Pirmiausia 'Tautos Fondo 

naši. Nemalonu butu 2-rojo j įžangine kibelę, ir i>erstatė 
skvriaus A. R. D. narėms,'jei- ! S e r k kalbėto*; ] 
gu reiktu žmonėms prie svetai-1 Kim- v - i h ™n*s kalbėjo ke-
nės durų atsakinėti—" bilietų 
nebėra.? Pirkite bilietus—ne-

Viena dalyką patėmijau, kad 
labai mažai vyrų draugijų pri
klauso prie Federacijos skyrio. 
Moterų draugijos ima viršų, 

skyriaus pirmininkas pasakė Vyrai, nepasiduokite! Tokioms 
prakilnioms vyrų draugijoms 
nepriklausyti prie Federacijos 

Paraše S 
Kun. J. F. Jonaitis | 

Kapelionas | 

Kaina 25 Centai i 
Joje telpa daug gražių i r įvairių aprašymų apie viso- 5 

s: KiuS K a r o įaitvu ai»uiniuiu»>, KUKIUS patvrė. pais auto- s 
gegužės 10 d. laikė mėnesiuj j S rius, dalyvaudamas toje karėje. * 5 
susirinkimą. Atstovu iš draugi-11 Galima ja šaut | 
jų susirinko skaitlingas būrelis [3 "* ~ 5 
ir rimtai svarstvta skvrio rei- 1 MnM m ^'m "DRAUGO" KNYGYNE | 

5 1800 W. 46 Str. - Chieago, Illinois. 1 
jiiiHiiiinf!fiHf:iifniHiiifiniittHnuiinfNinHutiM«niminHiiutiiiiiiittiiHiHimiw^ 
s ! ' 

kalai. 

Telephonc: Yards 6492 

sigailėsito atsilankę i šj pirma 
Simfonijos koncertą. 

Reporteris. 

kais. Vyriausias vaikas yra Sako, vaiko auklėjimui kas 
šešerių metų. 

Policmonaujant čia negali
ma nieko pasidėti juodąja: 

metai butkiai reikalinga $10,-
000. 

Tuo tikslu ji per teismą mė-
valandai. Tad moteris palike ?ina priversti banką mokėti 
su vaikais be jokio užlaiky-1 K1 *as metai po $10.000, vie
nio. toje dabar per metus nioka-

Angliškoji spauda pran va, į mų $4,200. 
kad tai nelaimingai motei ei 
pragyventi dedamos aukos. Su 
viena diena jau buvo paauko
ta $1,200 tanftndan. 

IR VĖL PRASIDEDA R Ė 
KIMAS PRISIEKUSIŲ 

TEISĖJŲ. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
AŠTUONIOLIKIEČIAMS. 

POLICMONAS PAŠOVĖ 
STREIKININKĄ. 

Šiandie teisėjo Hebei kam
baryj (rūme) atnaujinamas 
rinkima.s prisiekusiųjų teisėjų 

Ana vakaru streikuojanti*! k l a u s > i j h>"los 2 4 ***!**$*> 
i-storano pfdj.vnautojas Hen- kaltinamę už suokalbiavimą 
:v Peterso.i, 23 West Grand |P r i ^ ? a l i e s vyriausybe. 
.įVe^ su plvtr smogė Slierman! Praeitą savaitę per kelias 
viešbučio langan ir pradėjo 
bėgti. 

Tai visa pamatė netoli sto
vintis policmonas Dodd. 

Šitas šovė keturis kartus j 
bėganti. Peterson pašautas 
sudribo. Paimtas ligoninėn. 
Vargiai pagysiąs. 

Šiomis dienomis Cbicagon 
atvažiavo Liet. Misijos narys 
ir gegužės 17 d. Dievo Apveiz-
dos parapijos svetainėje sakys 
prakalbą.Apart kun. Žilio, bus 
ir kitas iš Misijos kalbėtojas. 

Visi aštuoniolikiečiai kvie
čiami skaitlingai susirinkti. 
Tose prakalbose bus pardavi
nėjami Lietuvos Laisvės pask. 
bonai. 

Kurie yra pirmiau pirkę bo-
nų ir pilnai už juos įmokėję.tie 
gaus jau bonus, kuriuos atsi-
vež su savim kun. Žilius, tik
tai kiekvienas turi atsinešti 
kvitas, gautas nuo pardavinė
tojo, ir, jei turi, gautas iš IC-

dienas rinkta teisėjai ir-pa- ^jos atvirutes. Kurie pirks 
rinkta vos tik du tinkami. 

Pasakojama, jog teisėjų 
parinkimui prisieisią pašaukti 
keli tūkstančiai piliečių. 

NAUJAS PLIENO DIRBTU
VĖSE STREIKAS. 

S rA8IJON*S 

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

REAL ESTATE- fNSMRANCE 

EBROPEAA AMERICA* BIHKAH 
Siunčia Pinigu* Parduoda i.aivcKorta» 

N O I A R U L Š A S 
3249 U %>h\ti Street. C*ic»t« HHnoij 

T t L t » M O N t BOULCVAKD 611 

Pittsburgh. Pa.. s;os;. 16.— 
Čia pagauta žinių. j»g \isoj 
šalyj plieno dirbtuvėse ren

čia pat svetainėje, tie, taip-gi 
gaus boną. 

J. Grisius. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Gegužės 6 d. atvyko Chiėa-
gon senai laukiamas svetys, 
gerb. kun. dž. Mironas ir tą pa
tį vakarą sakė prakalbą, kurias Išerpetis. A. Lapinskas, .f. Pa

lietą valandų ir niekam nepa
bodo klausyti. Daug indomių 
žinių papasakojo iš tėvynės. 

Buvo renkamos aukos. 
Didžiausią auką davė 0. ir 
V. Kavaliauskai, t. y. $53.00. 

PolOdol. : A. Kumšlytis. 
Po 5 dol.: J. Gerdžiunas. A. 

Augaitis, A. Penkauskas, kun. 
Pr. Meškauskas. 

Po 2 dol.: J. Čepaitis, J . Pet
raitis, A. Bačys, B. Kavaliaus
kas, A. Rugienis, B. Trečiokas, 
J. Kaitilius, Pr. Kišonas irPr. 
J. Paliulis. 

J . Zylmis $1.50. 
Po 1 dol.: A. Mureika, P.Mi-

ronis, T . Mureika, A. Sutkus, 
A. Sluoksnaitis, J . Lebežins-I 
kas, K. Vaškunas, J . Berkelis, 
M. Andruškevičius, J. Sluoks
naitis, J . Karašauskas, P. 
Alekna, P. Paunksnis, U. Ya-
lankienė, O. Trečiokienė, M. 
Kregždienė, J. Sinkevičius, A. 
Peldžius, M. Bačiutė, A. Dek-
snis, A. Baškys, K. Balčimias, 
P. Stainys, J. Guzikauskas, J . 
Jašauskis, V. Dapkevičius, J . 
Janusas, O. Kavaliauskienė, A. 
Gerdžiunas, Z. Petrulis, J . 
Daugirda, J. Valaitis, J . Vai-
nauskis, J. Sriubas, J . Bardau-
skas, J. Cesiunas, V. Mereckis, 
O. Maciukonienė, V. Mačiuko-
nis, J . Brunza, M. Brunzienė, 
M. Lisauskas, O. Martikonis, 
K. Repšis, Pr. Vaškunas, K. 

giamas nau.ias 
streikas. Streiko pakėlimas 
atidedamas ligi nigpjučio. 

darbininku s u r e n ^ Tautos Fondo 31 sk. jžareckas, J. Prekaitis, M. Stan-

i.m.iiii(!iiiim»Miiiiimiit.imii:iHiJiiiii 
BIZNIERIAI GARSINKITES 
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Žmonių priėjo pilna svetainė, jkus, S. Džikas, L. Jaugėla, J. 
Pirmu atveju gerb. kalbėto- i Martišius, A. Martišius, M. 

jas kalbėjo apie Lietuvos ūkę j Maksvitienė. M. Martinkus, P. 
ir gyvenimą mieste. Ilgai ir Birgilas, J. Dižgalvis, M. Priš-
nuosekliai kalbėjo apie tuos da- mantas, P. Valaieiutė ir M. Ki-
lykus. Baigdamas kall)ą prisi- šonas, 
minė, kad susirinkusieji prisi- Northsidiečiai vėl aukomis 

skyrio yra negarbė. 

Daug nerašysiu, nes žinau 
vyrų draugijas. Jos sekančiuo
se savo susirinkimuose pasvar-
stys ir nieko.nelaukdamos nu
tars prie Federacijos, skyrio 
priklausyti ir išrinks atstovus. 
Metinė mokestis ne kaž kokia— 
tiktai vienas dolieris. Xenu-
biednėsj del jo. 

Federacijos skyrio susirinki
mai būva laikomi kas pirmą 
panedėlj kiekvieno mėnesio. Iš 
tų susirinkimų sugrįžę/delega
tai i draugijas praneš apie visą 
Federacijos darbuotę. 

Tat vyrų draugijos, nepa
mirškit padaryti nutarimą pri
klausyti prie Federacijos ir iš
rinkti atstovus. Kitaip, mote
rys 

x ' Alumnė. 

AKUŠERKA r JoąppH c WOLON 
_:efuvfs Advokatas 

A. SHUSHO 
Turi« patyrimą 

moterių ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 

325T So, Halstcd St.. Chieago. m. 

DR. CHARLES S E G A l ] 
Perkėlė saro ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Kur gydo ligAs vyri? moterių ir 

vaikų. 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo i 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki S:S0 
vakare. Nedaliomis 10 iki 1. 

St SO. LA SALLE STREET 
1 Oyr«o!mo TeL Bumboldt tl 
f v*,k»r«i« l » l i W. « - n 4 fttrmt 

Tol. RndnrM <»•> 
CHICaVOO, UJu L 

Telefonas Dresel 2880 

OR. S. NAIKEUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofls&a Ir Gyvenimo r>«» 
$351 So. Halsted Str. 

.^nt Viršaus l'niverbai State Bank 
Valandos nuo 20 iki 32 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo T iki 9 vak. 

Nedėlioir.is nuo 10 iki 2. 
Telefoną b r f e K M 

• 

ATSIIMKITE LAIŠKUS. 

Į "Draugo" administraciją 
atėjo laiškai iš Lietuvos adre
suoti šiems asmenims i 
Feliksui Zernauskui—laiškas 

iš Tverų miestelio. 
F. Toleikiui—iš švėčšnos. 
Antanui Poškai—iš Taura-

Juozui Sliuvinskui—iš Vir
balio. 

Antanui Zabelai. 
Marijai Siaurusevičienei—iš 

Gudeliu srminos. 

VAR SAVtNGS STAMP3 
ISSUEn 2Y THE 

UNTTEP STATES 
> GOVERKMENT 

S. D. LACHAWia 
Lfernvys Oraborlns patarnauja, laido

tuvėse ko ptR-iaturia. heikale mekliin at-
slSaukt!. o mano darbo bosite atsasMlnt! 
2314 W. 23 PL Chieago, HL 

Te*. OkMl t l M . 

•SS 

Dr. L E. MAKARAS 
LtetUTta GrdjtoJ— fr 
Beeetaade: MM* 8*. 

AMtaM FMHBM M* tr 
Chla«of: 46U So. I N o i MF. 

T& Ketver** rakaU aa* 5|M U fiM 
Tat* m. 

Ar* 

f V. W. RUTKAUSKAS f 
ADVOKATAS 

SERGĖKITE SAVO AKISJ j » s ^ l T š * * g 
1 

Sandaria iU 
TeL OntrmI CSM 

I 
I 
I 

1 Vakarais, 812 W. 33 St i 

, Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
l bus palengvinimu del Jusu akli}. 
į Kuomet tų kenti nuo galvoa skau

dėjimo, kuomet raides liCjasl ) km 
fv. kuomet skaitai ar siur< ar i t -
Sat. tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų < 

< 

-J.P.WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

I B R l f i ADVOKATAS 
tu* 8. WOOD M M 

n* w. įtik srntavr cmcAOo. 
HcKtaUey 43M 

natyrimas prkluos Jums geriausia 

) ! 

pat.Trn.Timą \it, prieinamą kaina 
net t.aip žf>mai r.ft Iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
* Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chieago 
Egzaminas suteikiama* dykai. > j 3 1 0 7 SO. MorgWi o t r e e t 

Kumpas lR-tos gatve*. ( ( CHICAOO, rjJuDTOT« 
i-^ios lubos vlr* Ptott'o aptiekoa, ); ' Teiefaoaa T a r * (hMrl 

Kamharfc. 14. 15, 16, 17 Ir 18 jj Į T^Rndos: - « Iki 11 II ryto 
T.myklte J mano paraSf. U , ^ ^ ^ g r j U R # d ^ ( ) 

Valingos: nuo 7 vai. ISryto Iki t ( | mia B n o , t k l , „ ^ nAafa. 
vai. vaknre.. Panedcllais, Sarado- ' 
mis ir Petrsyčiomls. 

file:///isoj



