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už Airijos Laisvę

“t

* ■X

Linksmų Velykų Švenčių širdingiausius velijimus 

pasiunčia visiems "Draugo Skaitytojams, Bendra- 
į darbioms, Platintojams ir Prieteliams. Redakcija ir Adm.

X Foxh Nevadovauja Ameriko*
niškai Kariuomenei

i

J

V,* <*», • r* •
v iUAM VA MA. *^MO£AAAjA*rjUAlCĮ

Vokiečiams
PIKETUOJA ANGLUOS 

AMBASADĄ WASH 

INGTONE

Musų vyriausybė nepatenkinta

' NITTI SAKO, BLOGAI ĮSI- 

Į VAIZDINAMI VOKIEČIAI.

—
' Už kitų kaltes jie neturi būt 

baudžiami.

tuo apsireiškimu.

Washington. Inil. 3.—čia su
važiavo žymus skaitlius airių 
moterų ir vakar pradėjo pike
tuoti Anglijos ambasadą palei 
Conneotieut avė. ’«u tikslu ,*u- 
iruosuori Airi jų nuo i>. Brita
nijos imperijos.

Keistas moterų prasimany
mas ir toksai jų veikimas. Bet 
jo reikšmė yra didelė. Tuo di
desnis bus tas moterų veiki
mas, kuomet moterys visoj ša
lyj gaus pilnas hulsavimo tei-- «e.. L..

“Anglija, Amerikos moterys 
tave pasmerkia už palaikymų 
teroro Airijos respublikoje!" 
“Amerika negali turėti santi 
kių su Anglija, kuri vąidomn 
Knogžudžių!’’

Tokius ir kitokius parašus 

turi su savimi moterys, pikc- 

tuojančios čia Anglijos nmbn- 

aadų.

Vyriausybei nesmagumai.

Iš Anglijos nmhasados nie
ko neatsiliepta apie tokius ne
girdėtus tapsi reiškimus. Bet 
nugrtesnieji Wnsliingtono val
dininkai iš valstybės depar
tamento tais apsireiškimais 
sujaudinti. Jie stovj už tiii, 
Jjftt! vietos pcHcijz privalu įsi
maišyti ir paniukinti tas ne
girdėtus moterų demonstraci
jas.

Valstybės sekretorius Colby 
paskelbė, kad jis didžiai apgai. 
lįs tas decnonrtracijiw prieš 
Anglijos ambasadų. Bet apie 
tai neturįs smulkm>*ningų in-
formacijų.

Sekretorių* sako. kad kuo
met jam tais pranešta visi fak
tai apie tas demonstracijas, 
tuomet vyriausybė imsis vi no
kiu galimų priemonių apsau
goti draugingos viešpatijos 
ambasadų nuo tų nesmagumu. 

Policija kol-kas nieko nesako.

Policijos departnmentnj sa
vo keliu paskelbi'', kad piket- 
ntakealigšiui nepraaišcngUMue 
įstatymams. Jos su iškeltais 
parašais ton ir ten vaikščiojan-

Rymas, teil. 3. — Italijos 
premjeras Nitti kalbėdamas 
čia senate šaukėsi susimvlėji- 
ino vokiečiams, katrie taippat 
labai daug nukentėję buvusio
jo karėje.

Jis sakė, knd šiandie pasau
lis blogai ir klnidingni įsivaiz
dina vokiečių tautų. Tos paei
na nuo įsiėihirio visiems Vo
kietijos militarizmo. Rusijos 
bolševrkizmo ir musnlmanų 
tanatikizma. Nes šitie visi trys 
grūmojo vakarinei civilizaci
jai.

Premjera* sakė, kjul vokie
čių tauta, kaipo tauta, neturi 
nieku ImamIra »u vokiškuoju 
uiilitarizmn.

šiandie voki«čiai su prakai- 
ta-' dirbn, kad putffisytt"1tTtlU* ' 
podnrytas klnidas. Parodo, 
kad jie nori gyventi salikmėjc 

bu kaimynais ir atsilyginti 
kaip galint už padarytas ki
tiems skriaudas karės metu, 
nors los skriaudos atliktos ne 
iŠ jų pačių noro.

Tad vokiečius nereikia bau
sti aštriomis sąlygomis, bet 
dar jlorns pagelte-ti pakilti iš 
sunkenybių, pristatant reika
lingos žalio? medžiagos jų in
dus! rijoms.

Premjeras Nitti reikalavo 
pamatinių civilizacijos įstaty
mų pildymo nuo Rusijos, jei 
Rusijn nori, knd su jąja hutų 
atnaujinti ekonominiai senti
kiai

priešai* tnnhnsnrių, nertJ- 
končion kalbų, išėmus atsikir
timus prieš praeivių pratęs-*

Vakar prieš arnimsadų pike
tavo: Mi* Helen Crowe iš Cit i- 
cagos; Miw Nellic Carroll ir 
Mis* Margaret Rynn iš Bos
tono; Miw Merrinm ji Rt 
Louis; Mra. Harrry U'aiker, 
Mra. J a mes Wahh. Mira Annir 
Kaema ir MslrdiS Dzst-

i

PABAIGTAS BUVUSIO 
KAIZERIO KLAU- 
k SIMAS.

Paryžius, Imi, 3.—Ana dieną 
talkininku. buvusio vokiečių 
kaizerio klausime pasiuntė 
(>|nn<lijuj <,ar vienų itaU ir lai 
pa* kutinę.

Talkininkai notoje požymė- 
jo, kml buvusio kaizerio rai
kai*.- jau pabaigtas ir luid 
Olandija dabar turi imti ant 
save* atsakomybę už kaizerio 
apsaugojimų.

ANDERSON PRIVERČIA 
MAS PASIAIŠKINTI.

Albany, N. Y., bal. 3.\Am- 

ti-aaioun sąjungos New ietim 
valstijoj superintendentas 
|>ryreris Anderson. kurs an
dai imvo apšmeižęs katalikų 
dvasiški ją, priverčiamas pasi
ni Akinti prieš legislntnro? ko
mitetų arba bus uždarytas ka
lėjimas. Jis- apšmeižė legisla- 

tarą, pavuiuica 
ij gubernatorių

Nėra Jo čionai. Atsikėlė iš numirusiu. Kam ieškote gyvo tarp numirėliu9

poru NTEKO NETURI 
PRIE S. V. KARIUOME 

NES VOKIETIJOJ.

Kariuomenė pildo policijines 
pareigas.

Washington Imi. 3.—Kon
gresui norėjosi patirti apie 
Suv. Valstijų kariuomenės p., 
dėti Vokietijos ties Rliim*. 
Buvo padaryta rezoliucija iw- 
siteirauti tuo klausimu. .

Pats preziiifUtiis \Vilsomis
dabnr kongresui paaiškino 
apie tą kariuomenę. l*rvziden- 
Ins saku, kml amerikoniška 
kaiill«Mtiet;ė ties RhifH* pala! 

koma ]nignl armirticijos sąly
gų. Tų knrinomrnę kontroliuo
ja jis pats, prezidentas, kaipo 
vyriamu&i armijos viršininkas.

Maršalu.- Focli, saku pjf-zi-

d<*rita.-, neturi nieko Ih'umh. -**. 
Iii kariuomene.

Kariuomeuei vndovnujn ma
jorus gen. Allen. Jis autorizuo
tas jum pavertoj teritorijoj 
palaikyti reikalingų tvarkų ir 
pasipriešinti visokioms prieši
ninko niukoms. jei tokios kar
tais įvyktų.

Kovo 26 d. toje inu rikoniš- 
koj kariuomenėj buvo 72G ofi- 
cierai ir 16,756 kareiviu*

Kadangi armisticija prail
ginta, tad ir Suv. Valstijų ka
riuomenė ton Imtina: n-ikaltu

□r" 
pt

Kiekvienas to» nar.^onn-tiči* 
tvik.nias pirmiau tari kilt au
torizuotas Suv. Vaklijų vy
riausybės. Tuoy 'iks’u pilpn 
j^aliojimų turi ge.’i \llvn, to< 
kariuomenė;, vadu i.

Šį menesį Turkija gaus 
Taikos Sutartį

LENKAI STATOSI PRIEŠ 

BOLŠEVIKUS.

Taikos tarybas nori turėti

Borisove.

CHICAGOJE PAMESTOS 
DVI BOMBOS.,

i BATUKE AR SĖJA 
SUMIŠIMAI.

TALKININKAI PARŪPINS 
TURKIJAI TAIKOS 

SUTARTĮ.

Varšava. bal. 3. — Rusijos 
bolševikų valdžia lenkams bu- 

, vo pasiųlusi pertraukti veikte 
mų viruose frontuose, kuomet 

Į ptūMėmančios taikos tarylioj. 
bnlnmlžio 10 dienų.

Išnikai su tuo pasiųlyuiu ne
sutinka. Nori pasirodyti, kml 
jie yra gana rtiprus atlaikyti 
bolševukų atakas.

Tnijipat lenkai nesutinka 
kur kitur turrii taikus tary
bas, kaip lik mierte Borisove. 
Bolševikai taryboms verti bu
vo parinkę Estoniją.

Boriso v vrn Bnl (gūdžiuose. 
Tas lenkams yra svarbus daik
tai.

I

I

POLICIJA SURADO $50.000 

VERTES PLATINOS.AM1V0,

New York, bnl. 3.—Čia po
licija suareštavo <lu vyru ir 
jmik juodu atrado $50,000 ver
tės platinos. Aišku, kad jiedu 
tų metalų bus* pavogusiu.

18 VTENNO8 DEPORTUOJA 

MI NEGEISTINI ŽMONĖS.

Vieniu, tad. 3. — Austrijos 
vyriausybė iŠ Čia deportuoja 
visus negeistinus svetimšalius. 
Bus išvežta apie 30.000 gųlici-

Praeitų naktį jąežiiiomi pik 
Indnriai pametė dvi boniluis. 
Viena Imnilia plyšo ti<*s na
mais po nu m. ;J)12 Lowe nve. 
kitu—Sė. Asidand avė.

Pustarojoj vietoj gyvena nu
žudyto kituoniet trukšmadjirio 
Enriglit sėbras Hugb Lyndi.

Kaip viena, taip kita vieta 
apgriautu. ,

Policija yra nuomonės, kad 
unijų vadai pradeda naują ba 
talijų.

KUBUOS BOLŠEVIKAI 
SIŲLO AUKSĄ

Rusijai1 reikalingi žemdirby
stės įrankiai.

StOėkliohnas, Imi. 3.—Vietos 
rusų kooprutyvių draugijų 
atstovai njido-lbė, kud šiandie 
Rusijai vrn i' iludingi visokie 
iudurtrijnlini produktai, vpjiė 
žemdirbystė* įrankiai, preki
niai vagonai ir lokomo1yv»»s.

Tai vit«a. sako, būtinai reika
linga. Bolševikų valdžia už tos 
rųšies produktu* užmokėti tu- 
ri pMgnminusi a iksą. Galinti 
atlyginti kadir javais.

GAISRININKŲ KLAUSI 
MAS MAJORO 

RANKOSE.
m angarų, kairio čia peri Rezignuoti -utiko n«d 1.^*1 

žiemų tik juididino vargų.

ATMESTA REFERENDUMO

■
San Francisco, CM., bnl. 3.'

PETICIJA.

•
Augščinusias valstijos t tem
imu atmetė peticijų, #u ku- 
riąjn buvo reikalaujama Onfi- 
fornia valstijoj praverti refo- 
renrinmų lR-otojo šalie* ton-

♦ gaisrininkų Cbiragoje dėl per
mato užmukraėfo. Jų |M*tiriją 
priėmė viršininkas ir indarė 
miesto majorui, šis praneš**, 
knd tų klan.-Iaių apevandy- 
®ąj>. •

Matyt, bu, padėtos pustam 
goa sulaikyti gaisrininkus vie
tose. Noa su tokiais nuotikiais 
nėra juokai.

Radikalia gaivalai kasdien 

demonstruoja.

1 ■■ ■
Augščiausioji taryba pradės 

sesiją bal 19.
Berne, bnl. 3.—Georgia r«-- 

'publikns mieste Bntum bolše
vikai kasdien vis labjaiis pra
dėjo nerimauti ir viešai de
monstruoti, ypač puolus mie
stui Novorossiiskui. Kasdien 
atkartojamos riaušėm ir grū
mojimai.

Riza la-y, kurs Batninų bu
vo apiplėšęs ĮMIK metais, iš- 
nuujo veda ginkluotas plėši, 
kų gaujas iš Anatolijos į Da
lumų Tema gaujoms ginklai 
ir amunicija pristatomi nišų 
bolševikų iš Odešsoa.

Goorgia respublikos valdžia 
paklausė tnlkrninkų autorizuo
ti jų pasiųsti kariuomenę į Ba-' santi knita ir pažadėjo raiką 
tumų ir pratęsti ten geistinų Inujmmj sumų užmokėti pas 

tvarkų.

Paryžius, Imi. 3.—Augščinu- 
Moji talkininkų taryba sekan
čių savo sesiją turės Italijos

RUSIJOS PRINCESĖ PA 
TRAUKTA TEISMAN.

Neturėjo B ko užmokėti už 
pagyvenimų viešbuty j.
•_________

Geneva. bnl. 3. — Vienas 
viešbučio savininku'. Vevėy 

teisimm patraukė rusų prince
sę (kurios pavardė ne]m>kelb- 
In) už neįižmnkėjimų jnm pri- 
gulinėtos suimtos J,(MM» frankų.

Prid-sė teisme pasisakė e.

mieste Sun Renio. Prasidėu 
lialtindžio 19 ii.

Čia tvirtinama, jog ton se- 
rtjon teis pakviesti Turkijos >- 
atstovai ir jutas Imis induota 
tnlkininkų taiko- sutartis, ko
kių Tinki jo* vyriatMyte* turės 
patvirtinti. Tai turėsianti pa
daryti gegužė- mėnesiu.

Toje pačioje sesijoje talki
ninkui galutinai apspręs ir 
l'ngarijui taikos sutarties 
klausimi}. Gal dar pu lies ir 
kitu- reikalus. Bet yra žino
mu. jog sesija hus trumpa. 
Gnl tik tris dienas prasitęs.

j

MO ŽENKLELIUS (W.SS)

DVIKOVOJ ŽUVO LA IK 

RAŠTININKAS.

PLEČIASI Q»rpgryĄo 
NIJ0J.

7 ■ 1" — •

Pagaminta skaitlinga kariuo
menė.

n A

Copenhagen, bal 3. — Dani- 
įjos vyriausybė nusprendė pa
siųsti Flonsbiirpo rtiotfjHi kn- 
riiioiiHiię ir lų teritorijų už
imti. n«'žiiirinf aorijalirtų prie- 
šgininvimo.

» Savo keliu paskelbtas ireno- 
nilis streikas plečiasi jh» visų 
šalį. B<-t užtaigi ir skaitlingi 

, !:r.rit:cmenčr bariai »utrauk;a- 
■ mi į jiavujingus vietas. Karei- 
vintus pristatyta daug nnv 

' rijos.

APELIUOS PRAŠALINTI 
SOCUALISTAI.

Ncw York. Imi). 2. Praša
linti iš legislaturm. penki so- 
rijalirtai paduos apeliacijų au- 
gštesnin valstijos teisman. Jei 
tas nieko negelbės. tuomet

Montevideo. l'ruguay, Ir-5 
3.—Buvęs šios n-spiiblin 
prezidentas, Jose Buitie y O 
donez, vakur turėjo dvikovų 
su laikraštininku IVasbington 
Bcltran. I’u.-tara-i* žuvo.kinu, kuomet turėsianti pini

gų. Nes šiandie jinai esanti 
bolfcrikų auka k gy temuiii 
dideliam vargi*.

Toliau- teisme jinai išaiš
kino, jog prieš bolševikų re
voliucijų jo< tėvas, kurs nu
žudytas bolševikų, metinių j-; 
plunku turėję^ apie $50.000.! 
Revoliucijos melu tečiau-' 

* bo!:"' ii ai konfiskavo vUasiH 
nuosavylies ir jinai pidikusi kikningas koncertas Stasį šim- 

; kaip stovinti.
Sakėsi visas laikas Aveicit- j 

rijoje jinai ieškojusi kokio' 
i nors užsiėmimo. Bet nepavy. i Gugienė, M. Janušauskienė. P. 

kę gauti ir pelnyti pragyveni- Jakutis, M. Norkaitė, J. Ku- 
' —a ' uilka. O. Pocienė. A. Pocius, y

M. Rakauskaitė, K. Surpalius, 
S Staniuliutė. P. Stogis ir pat 
sai išvažiuojantis, S. Šimkus.

* Birulės" ciionj šiame kuu- 
eerte p. Šimkus turės savo r

rankose paskutinį kartų. X. i

MUZIKAS ST. ŠIMKUS IŠ 
VAŽIUOJA LIETUVON.
Gegužės 2 dienų Aryan 

Grutto Temple Cliiragu* lietu
vių muzikui keliu didžių dailės 
puotų. Tų dienų ruošiama i-

kų išleidžiant Lietuvon.

Skelbiama dalyvauti šie ar* 
kokio Į tirtai: (eilė sulig alfabeto) N

«MM«e
Teismas, išklausyt tų visų 

jos nusiskundimų, bylų visai 
panaikino ir dar teismo lėšas 
liL’i-ju nll» skundėjo.

S V. NEDALYVAUS TAI 
KOS SUSIRINKIME

1»U« krai<>«*fuų^i «Uješėinusian' 

tatio* teisman.

Washington, bal. 2.—Bj mč 
nosį Italijos mieste Reino 
įvyka talkininkų taikos atsto
vų sUsirinkimMK Tame snri 
rinkimr ncdalyvnns Nuv. Val
stijos.

ORAS
BALANDŽIO 3.1920 M.

Chicago. -šiandie debesį 
tat tyloj gali hut lię|«u.< 
auiegv; šalta.
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kiui »kaltoal nuo uMnUymo dieno* 
■ e nuo Naujų Holų. Norint pamai
nyti atima vimdą roikia prlitųtal Ir 
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reclMruoų tuliko.
'‘Draugas’’ Publishing Co. 

1800 W. 46th St. Chicago. UI.
Trlofonaa McKmlcy 0114

DRAUGAS tai. 3 1920 m.

LIETUVOS PAVASARIS.Apaštalu svajonė* buvo su
griuvusiom. kuomet Kristui, 
numirė' ant kryžiau*. V. .Te* u i 
ataikėlu* iš kapų, atgijo J u 
mokinių mintys ir jausmai. 
Kaip smarkiai apaštalai bu
vo pajutę Kristaus mirties no- 
laimę, taip smarkiai jie pa
juto Jo atsikėlimo džiaugsmų 
ir laimę. Tų didįjį jausmų 
skirtumų mes mažiau tejauėia- 
me, nes devyniolikos šimtų 
metų praeitis pridengia.

Tiktai užpernai, pernai ir 
šįmet netikėtas pavergtos, be
veik nužudytos. Lietuvos atsi
kėlimas iš nelaisvė* į nepri- 
gulmybės džiaugsmų žymiai 
sumažino to praeities uždanga
lo stoninių. Matydami tėvynę 
pabundant labiau jaučiame ir 
Kristaus" ritrikMimų, nors jis 

ir pirma buvo lygiai tiek pat 
aiškus prirodytas istorijos fak 
tas kaip ir dabar.

-Mus žmogiškai silpnybei 
lengviau eina džiaugtis di
džiaisiais dvasias laimėjimo 
nuoti kinis, kada šalę jų ga
linu* pasidžiaugti taip-gi lai
mingomis permainomis ir kū
no s ryti ji*.

Džiaugėmės Velykomis ]>er- 
nai; džiaugiamės ir šįmet. 
Pernai bolševikai mus džiaug
smų temdė, šįmet lenkų oku- 
jwija dar jį slegia. Linkėda
mi vieni kitiems laimingos at
eities pasirupinkmi*, kad visa 
Lietuviškai Kalbančioji žemė 

kitų met šiuo laiku butų su
sivienijusi laisvoje ir laimin
goje Uetuvos Ilespublikoje.

svetimų žemę, per Knnadų. 
Pu&idariu* kokiam nor* nr«ti- 
si pratimu i tarp kaimynų Ka
nada milų ir uždarytų upę. 
Tada Chicago taptų kaip 
žmogus, kuriam gerklę sus
paudė, kitaip sakant Chicagos 
uostas taptų pakartas, arba 

fMismaugtas.
New Yorkiečių protavimas 

labai rimtas. Tik jie nepride
da dar vieno laitai jiems rū
pinčio daigtų, kad Giicagni 
įsitaisius tiesioginį laivų siun
timų į nnapus Atlantiko, di
delė daugybė siuntinių einan
čių dabar per New Yorkų ei
tų js*r Chicagų. Tada Chicaga 
nugtų dnr smarkiau, ir New 
Yorkų, gal, pralenktų.

Nėra kų žiūrėti dviejų mie- 
[šių vurTytin’ų, o yra r'.'knlu.- 

žiūrėti visuomenės naudos.

Daigtų siuntinėjimas gele- 
žinkdiais yra daug brangesnis 
negu laivais. Visi Amerikos 
gyventojai esantieji į vaka
rus nuo Chicagos ir si tinčiau- 
tieji daigtus į E u rojuj, norėtų, 
kad tie daigiai eitų vandenim 
nuo Chicagos. ne nuo Ne* 
Yorko. Iš to pirmiausia hutų 
naudos didžiajai pramonei, 
dirbtuvėms ir pirkliams, nes 
jie pigiau siųstų savo jmrda- 
vinius. Butų naudos ir tų 
pramonių darbininkams, ne* 
einant mažyn išdirbinių siun
timo lėšoms gali kiltį darbi
ninkų algos. Naudo* hutų 
ypač ūkininkams, nes jų že- 
m«*s ir darbo raišiai galėtų 
būti brangiau parduodami A- 
menkoje, jei taptų piginti ve
žami tolyn.

Tas persiuntimo jmpiginimn.- 
lengvai išmokėtų ir ežero kra
štų gilinimų ir statymų tam 
tikrų uosto apsaugų nuo vėjo 
liei audros.

Pasidarius AtlauUk* ąūeiė 
tni Chicagoje taijmt jmsidary- 
tų Milwuukėje, Dctroit ir ki
tuose Didžiųjų Ežerų kranti
niuose miestuose. Labiauriai 
pakils tik tie, ties kuriais į 
ežx*rns įbėga žymios upė* ne
duodančio* uostui užšalti. 
Tuomi žvilgsniu Chicago gn- 
na nelaiminga. Ji turės gintis 
nuo užšalimo šildymu ar ki
tokiomis priemonėmis.

Aplinkui Chicrgų yra tiek 
daug jilotn, kurio žinota^ tiek 
daug n*ikalų turi su van*leny- 
nu, knd nežiūrint visų klinčių 
Chicago ture* virsti uosto. Ta
da tas miestas su visa apivlin- 
ke paaidury* |irigulmingas nuo 
Kanados valdžios. Tndn Ame
rikos politikoje turė* atsirasti 
reikalą* prijungti šv. laiuryno 
npę prie Suvienytų Valstijų. 
Viskas butų gera, jei iš to ne
išeitų stambių politiškų {mi
nių.

Iš Chicago’* noro tapti At- 
lantiko uostu aiškini matyti, 
kad to miesto reikalai yru 
priešingi New Yorko rvika- 
Intn-. Yra žmonių tikinčių, buk 
nsmenvs, turmlieji priešingus 
reikalu* negali tartis, o tun 
karianti. Jei tų žmonių pa
žiūra hutų teisinga, tai išeitų, 
knd Suvienytose Valstijose tu
ri kilti kare tarp Ncw Yorko 
ir Chicagos. Tečtaug karės ne
bos. Protingu deryba ir pro
tingo Sovienytų Valstijų j»o- 
iitika tų reikalų pri«*šingtmtų 
rUtsik'’- tsip. k;*.*.! nlęer! 
tam Imtų naudo*. Pripažinda
mi kitiems teisę gyventi ii i 
augti žmoni* išvengia kovų ir i 
karių. Ja> prašalina virai vai- i 
džia, augėlesnė už abi puri, ; 
kuriodvi turi priešingų reikn- i 
lų. Jeigu ant darbdavį ir 1 
darbininkų butų liondra lei- < 
ringo ir ta*šaliXkn valdžia, kaip i 
yra ant Chicagos ir N«*w Ynr ( 
ko, tai nereikėtų kariauti i 
aamdoraiems ir samdanti™

■ — i. ■ — i

Delei Lietuvos Valstybės Tarybos 
Sutarties.

I. Rinkticp Uetavos Tarybos 
nariai.

Hngrajo 18—22 d., 1917 «u 
Vilniuje buvo sušaukta, vokie
čių ukujiacijo* valdžiai lendu, 
lietuvių konferencija iš buvu
sių rusu gubernijų Vilniaus, 
Kauno ir Suvalkų. Konferenci
joj dalyvavo 222 atstovai, ik 
imtinai lietuviai. Nė žydai, nė 
baltarusiai, nė lenkai iš Lietu
vos ton konferencijun kviečia
mi nebuvo, todėl visos šios tau 
tų mažumos ilgui nenorėjo pri
pažinti Lietuvos Tarybos, kai
po valntybinė* atstovybės.

Vyrų ir Motery Rūbų Kirpi
mo ir Dcsigning Mokykla. 
Mttay* Mama tr mokymo budu Jų* 
trumpu talku tltnok.«ll» m» ,mi-

Pavasaris Lietuvoje yra vie
na iš gražiausių meto laik”. 
Pavasaryje atgimsta gamta, 
kuri buvo laike žiemos sukau
styta šalčio retėtiais ir bo
ginama po anokia sniego naš 
ta. Ąiame laike pradeda judė
ti visokie gyvūnėliai ir džiaug- 
ties, kad jiems juuisekė išlik
ti gyvai*, nesušalti laike di
džiųjų Lietuvoje žiemos šul
nių

Pavuraris lactuvoje yra gra
žus ir tuomi, kud nrnsų lietu
vių artojų išdirbtieji laukai, 
apsidengiu lyginai gražinusiai 
nuaustu žaliu kauru,—javų žel
menim:*. Kur tik pažiurk, 

džiaugiasi, paragavę šiito, ma
lonaus pavasario vėjo, žolė 
lenda iš žemės, su savo plone- 
lytėrnė- viršuniukėmi.-; me
džiai apsidengia žaliais, tyrais 
lapeliai*. Sodnuose obelys ir 
vyšnios pradeda savo lapelius 
skleisti ir tarpe jų pasirodo 
gražus, nepaprasto takumo 
žiedeliai.

Imkime mes lietuvaitės dar
želį. Saulutei sniegų uutirp- 
džius. miksų sesutė pradodii 
žiūrėt savo gėlių, kurios per 
vi>^ žiemų tūnojo apklotus. 
Pakaitinu* saulutei, musų se
sutės pradeda savo ‘darželyje 
apžiūrėti visuomet žaliuojan
čias rūteles. Apiinrųjus jas, 
tuojaus imasi darbelio prie 
tulijTŲ ir pijolkų, kurios jau 
čia pat iškišę* savo galvukes 
prmicdn sveikinti pavasarėlį. 
Apžiurėjus virš minėtas gė
les ir leuįos joms pora dienų 
paaugti, atsiranda naujiu- 
darbas ruteiių <iarteiyje. lie
tuvaitė sėja šimtus kitų gė
lių, kurių Lietuvoje yra dau
gybės. Aųda«H> savu darže); 
ir Jėinija, kad kokių (riktžo
lių neįsiveistų gėlių tarpe.

Ant nelaimės, kartais, per 
ankstyvas pavasaris atneša 
daug nesmagumų. Kartais, 
tarp gražiai prižiūrant gėlės,1 
malonios išiainlos darželis, 
lieka auka šalnos arba l»egai- 
lettingo sniego. Netik visas 
darželis, netik naujai ifepro- 
gę* medžiai nnvyata,. bet viog 
gamta, rodosi, apeidemriu mir
ties skraiste prislėgta jm 
šiaurės mirties " vėjo letena. 
Daug reikia darbo, daug 
skaudino širdžiai musų lietu
vaitė turi panešti, kol darže
lį, kuris yra jo* gyvenimo 
veidrodžiu, atitaiso ir jį pri- I 
vista prie pirmbuvuiiio stovio.

Miwų tėvynė Lirtuva prieš 
EurojMfe k8rų buvo lyginai pa
vasaryje lietuvaitės darželis. 
Kur tik Imdavo eini, ten gra- 

A*.!*. * *••!* • -• *4 *
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Lietuva* Tarybos išstojo ketu
ri jos nariai: Biržiška N-, Na
rutavičių* S., Kairys K. ir Vi
leišis J, kurie vėl įstojo T«rv- 
bon vasario 16 dienų, kuomet 
viso* Tarybos buvo priimta šių 
narių Lietuvon nepriidausoiny- 
liės jNUikelIiiino fonnuln. neai- 
sižiurint virai į vokiečių aspi 
racijų*. Tuo laiku ir juttNAi Lie 

j tnvo* Tarytais pn-tidiumas ta- 
: po jiermninytaK ir papildytas, 
(būtent Lietums Tarybos pir- 
, mininku liko išnaujo išrinktas 
Ant Smetona, vicc-vimiinin- 
kas kun. Staugaitis ir Jurgis 
Šauly* ir sekretorbini šernas, 
ir pati Lietu vos Turėtai tau rn- 
utęv viuimUs i.htluvub V atalv 
ta’is Tarylia. šioj sųstatoj Lie
tuvos V. Taryba gyveno iki lie
pa* 15 dienos, kuomet liko pa
keltas klausimas apie pakvipti 
mų Lietuvos amžinu konstitu- 
rijimu monarchu V r arba* iš 
M uertembergo. Prieš tokį pa 
kvietimų balsavo penki Lietu- 
vn* V. Tarybos narini: Petras 
Klimas. M. Biržiško, Stop. Kai
rys, St. Narmavučius ir J. Vi
leišis. iš kurių keturi jiaskuti- 
nioji yra padavę lieudnj pareiš
kimų, jog tame Tarybos žing
snyje jie mato neteisėtų uzur- 
paviiną teisių Lietuvos Stei
giamojo Seimo ir skaito tų nu
tarimų nesutinkančiu nė su bu
vusios Uctuvos Konferencijos 
nutarimu.

U. Pririnktieji nariai.

iJrtuvių Konferencijos nu 
tarimu buvo pavesta Lietuvos 
Tarybai papildyti savu sųstatų 
iki dnlię* naujais nariais ir 
br to dar Tiku įgaliota {rriiliiti 
iš kitataučių iki 6 narių. Pir
miausiai būvu žadama priimti 
atstovai nuo valstiečių. Tačiau 
šie konferencijos padavadiji- 
mni liuvo jiaskeliau praplėsti.

Jau liepos 15 dienų, kuomet 
buvo svarstomas klausimas 
apie L r ne h o jiakvietimų, tojui 
nutarta pajiildyti Lietuvos Ta
rytais sųstatų po du nariu nuo 
Krikščionių-Demokratų 
1'ažangus ir nuo Tautos 
vės Santaros ir tuomet 
pririnkti šie šeši nariai, 
tiko priimti Krachų.

1. Alekna Jurgis—gj’dyta- 
jas, dvarininkas.

2. Draugelis Blazojus—gydy 
tojas, publicistas.

3. Yčas Martinas—jnriNtaK, 
ndvokatas.

4. l’uryckis Juozas—Htiaofi- 
jo* ir teologijos daktaras, li
teratas.

5. šiliugns Stasys—ha romia, 
juriataa, ekonomistas, literatas.

6. Voldemaras Augustina*— 
univcr*iteto profesorius.

U lajiknčHi mėn. 27 dienų 
įlar po vienų narį nuo tų pačių 
partijų . :

1. frirneckiįs Voldemaras — 
inžinierius, elektivteehnika*.

2. Noreika Lindau—jurtataa. 
reduktorius.

3. Petrulis Vytautas—ekono
mistas, publicistas.

Lapkričio mėnesyje liko pri
imta Lietuvos valstybės kon
stitucija ir liko atsižadėta nuo 
lrrirtim«> Tnwho. Tuomet fak
tinei . vėl pradėjo lialyvauti 
Lietuvos Taryboje Jonas Vilri-< 
lis ir Myk. Biržiška ir ta* to 
nuo sudjuUrtų-lMudiumkų-dc- 
mokratų tapo priimta* gruo
džio 5 dienų gydytojas Alseika 
Bauiciium kursai ira inti gnę* 
'Iii o paimi gujo prieš užeipfant 
aut Vilniaus boltavik/lms vėl 
išstojo w Lietuvos Tarytai* ir 

drauge ir iš LiiJKivos mh>. liau
dį atokų

«4 (Bebaimi Ims,į.

Mca turtino dldlUu»tu» Ur (orUu- 
«iu» tarpimo. dMiffoing tr siuvimo 
•kyrlua. kur klatartoMo r*ana foro* 
praktiko* booimoktoajuuo*.

Vlauooe siuvinio skyrtuMS malino* 
varorana i'eklrt* litas.

KMofmuio kiokvloa* sisJU l>Jk> ko- 
kiuo laiku. dien« Ir »r vakarala. pa- 
mžturttl ir paaUralbttl dol tabdl

f»n«m* daromos «ull< m'croa W 
onklo Miliau* ir dydi! o ll bot kunx> 
madų karau*.

MASTER DESIGNING 

SCHOOL.

J. F. Kssnlck*. Vod'Ja* .
110 N. STATĖ STIiErr. CHICAGO. \

EMUpt* !*»• SU aal t-iu lutai
Knnferonri'irai reroltarita* 

buvo n&viuui oLmUms Lietuvos 
politinė* nepriklausomybė* ir 
nurodyta, kad kaip visų vndans 
valstybės tvarkų, taip ir jos 

1 snntikins su kaini* įtins privalo 

galutinai nustatyti Steigiama- 
*i* Lietuvos Suima.'. * isuotiim, 

1 lygiu, slaptu ir ta tarpiu balsa
vimu išrinktas. Vykinti šių re- 
»*lhmjų Ihivo išrinkta iš tarpe 
konferencijos atutovų 20 Idetn- 
vi* Tarybos narių, kurie ir su
darė- pinnų jos hn<n<iuolį. Aiš
ki dauguma suvadintoj konfe
rencijoj priderėjo krikščio- 
nims-demokratanis. kurie ton 
Tarvtam buvo trinki* net šeši*• - • • - 
kunigus, liet ilricm iš jų, kun. 
Stankevičiui ir Vrbonavičiui 
atsisakius, galutinai tapo iš
rinkti šie nartai:

1. Smetona Antanas—juris
tas, literatą*. ,

2. Kun. Staugaitis Justina* 
—dekanas, literatas.

3. Bizauskas Kazys - gimna
zijos mokytojus.

4. Stulgini/ki* Aleksandras— 
agronomas, jiubbcistas.

5. Jkividaiti* Rrauit*—juris
tas. pabliciataa. gimnazijos di
rektorių*.

6. Vailokaitis Jonas—banki
ninkas.

7. Kun. šauly* Kazys—Že
maičių kiųiitolos kanauninkas, 
seminarijos profesorius.

S. Banaitis SalianMiims—ūki
ninkas ir iiriinmniBUikas.

9. Smilgevičius Jonas—dva
rininkas, agronomas.

10. Basanavičių* Jonas—gy
dytojas. literatas, mokslinin
ką*.

11. Maliimuski* Donatas— 
dvarininkas, nurcmoina*.

12. Kun. Mirono* Vladas— 
dekanas, visuomenės veikėja*.

13. Kuii. Petruli* Alfonsas— 
klclmnas. visuomenė* veikėja*.

14. fierna* Jokūbas- juris

tas.
15. Biržiška .Milui*—juristas, 

literatas, liioksli ninkas.
16. (šaulys Jurgi*—filosofi

jos *laktarus, publicistas.
17. Klimas Petras—juristas, 

literatą*.
18. Vileišis 

tas.
19. Kairys 

iiicrius.
29. 

dvarininkas.
Lietuvos Tarybos pirminin

ku buvo išrinkta* Ant. Smeto
na, viev jnrniiinnku ktui. Justi
nas Staugaitis ir sekretorium 
Jurgis šauly s. ,

Vukiečių okiųiarijos vnldžia 
yra dariusi visokio* įtakos, 
itlatd Lwtnn*»» TĮryig. j'ličiįi- 
dčtų vardui i Luduvus sueiti j 
artimus ryšiiuęjĮant jmuiatu 

konvencijų su Vokietija, nrat- 
sifciurint j S .ugiamojo Seimo 
sušaukimų. Gruodžio 12—Ii 
dienų buvo jtiikta* Lietuvos 
Įdarytais daugumo* tam tikras 
dokumentas, o sausio lt)—12 
dieniiM- Lietuvo* Tarylia dnu 
geniui savo įtaisų (13 iš 2(i| nu
rojo šiw» potadus jMpnnt inti, 
kgd ir Idh'j f;.ri»nj. Tuom-

w<
Dr.A.BURKE

(Lietuvi*)
41* W. HaArt BU.

▼tvotai* l įsomis priims nno 
Nnn t (M lt ’ral ryta 
Kuo 1 IM » vai. po plst« 
Kuo • iki t vaL vakar*.
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Tarškančiuose duminguoM* 

miestuos Velykų diena yra 
linksma pavasario šventė, liet 
visa jos grožė pasirodo tiktai 
laukininkų kilimuose, kur žmo
nės gyvenn arti su gamtų.

Dviem savaitėm prieš už
gavėnes Bažnyčioje jau pra
deda žmonių mintys krypti 
prie didžiusios drama* įvyku
sios ant Kalvarijos kulnu šalę 
Jerozolimus. Kuo tolyn tuo 
labyn katalikų juusmai kryp
sta prie didžiosios Kristaus 
kovos su nuodėme ir jos vai
sium mirtim. Ilgas ir sunkus 
pasninkas išvalo jausmus, 
sustiprina valion jiegas. Ku<>- 

| n»*t grymis ntgijanėio pava
sario oras perima kūnų, tuo
met jMsninkas padeda išvn- 

■ lyti- iŠ jo kenksmingus liku
čius. Susidaro septynios sa
vaitė* nuolatinių pastangų, 
surijjynnsių su mintimis apie 
didžiausių .meilės ir pasišven
timo jmvyzdį.

Pagaliau* didėji ir ilgoji ko
va tarp gero ir b1og«i virsta 
gyvybė* pergalėjimu, mirties 
pralošimu. Kristus keliasi iš 
numirusių. Linkima yra mi
nėti tų didį jį atsitikimų. Link
smybė dar labiau* didėja, kad 
tuo jaiėtu laiku baigiasi il
gusis ir slinkasis pasninkas.

Be Bažnyčios patarmės Lie
tuviai tuoiii laiku pridėdavo 
įvairių kuostipriuusių sveiko 
džiaugsmo juisilink^minimų. 
Jie šaudydavo Velykų rytų, 
jie siųslavosi. jie rišdavo riti
nį, ir kitokias žaismes žaizda- 
vo.

Miestų dvasia panaikino 
guvėnę; ptinaikifio ir Velykų 
džiaugamns. Džiaugsmo žmo
nes nori visur ir visada. Bet 
yra dvi džiaugsmo įgijimo 

Viena yru ta senoji rų- 
kuri ilgu, stijiriu susi

valdymu luvinimu prirengia 
linksmybę; kita linksminasi į- 
vairiitis nervų diljnnimais. 
Kol buvo svaigalų, tol jie la
biausiai sukeldavo žmonesv 
džiaugsmų ta* minčių, be pri 
rirengimo. ta* dvArios sustip- 
rėjimo, ta* naudos patiems 
Žmonėm-.

lig. kad mes mokėtume 
eiti pirmyn noprartodami tu 
»swr». kuri turėjome Kenovėū>t. 

t Dažniausiai senų genimu ne
tenkami*, kada užmirštame jų 

• nandų. Taip pasidarė ir su 
Velykomis: juiliovėnu- {msniii- 
kavę kaip reikia, todėl Vely
kos nubliuško.

Jų turinys, Kristaus atsikė 
limo pauiinėjimas tdielikn. 
bet jj supranta tiktai žmonė* 
totali papratę gyventi minti 
znis ir jan«onu« raidyti tie*o-
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CliiiAgo.i mirsiąs gali nusi
pirkti geležinkelio tikietų, bet 
negali uiekur keliantį; iš savu 
vietos. Tarp Chicaga *s ir At- 
lautiko vandenyno yru 900 
mailių tolumos. Iš kur tn Šne
ka, kad Chicago taps Atlan
tiko uosta!

Tečiaus ta šneka yra lobai 
rimta. Chicago stovį nnt kran
to gilaus ir plataus Michiga- 
no ežero, kuris susiekia su ki
tais keturiais giliais ežerai*. 
Iš jų teka šv. 1-ouryno upė į 
Atlantikų. Dideliems Atlnnti- 
ko laivams užtenka 25 ur 2ti 
pėdų gi luinos. .Minėtoje upėje 
ir ežeruose gilumo* yra dau
giau. Kitados buvo viena gam
tinė kliūtis, kini tarp ežerų 
Erie ir Ontario lmvo 30 siek
snių niigščio slenkstis — t. y. 
Niagnro kriokly.**, luiivai ne
galėjo mm jo nulipti nei už
lipti prieš jį. Bet ta kliūtis 
jau prašalintu, nes yru iškas
tus Kunulus šule krioklio ga
nu toli nuo jo. Laivai dubiu

ZTZIT LIaZZ^.*. 4«« •*•!(« Į..„;i.s.’.:r:-

Ontario ir atgal.

Dabar, jei butų- norinčių, 
galėtų didelį laivų prikrauti 
Chicagoje ir iškrauti Klaipė
doje, arba prikrovę Klaipėdo
je iškrauti Chicagoje. Tik kol 
kns Chicaga neturi .Mirliigune 
pritaisytų dideliems uostam* 
reikalingų prieplaukų. Klausi
ma* ar verta jas daryti!

New Yorko žinovai sako, 
kad neverta, nes Mic-higuno 
krantus tie* Chicaga yra lėkš
tas ir atviras. Lėkštas reiškia, 
V-a.i jz» kęaĮĮn* reikėtų karti ir 
gilinti idant laivui galėtų pri
eiti prie pačios prieplaukos. 
Atviras reiškia, kad tins Chi
caga vanduo neįeina į žemę gn 
na didele įlanka, ir kad apie 
tų (lankų nėra kalnų saugo
jančių uostų nuo vėjų. Iškas
ti ežero kraštus, pastatyti ap- 
rauga* nno audrų atraitų ne
apsakomai daug pinigo. Vi
sos tos išlaido^ ei i u niekais.

Br. Lauryno upė teka per

Jonais—advoka-

Steponas—inži-
1 •

Narutavičius Stasys—

' M i' 4ū '• •' ’ • t-» .a ’•
■* *■ jflki. A ’. „tafe s

nuo 
l^ii iš
tapo 

kario
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1 totu vairių prižiūrim ii, visuo
met paduodavo mošų tėvynei 
daugiau grožės. Izaokui ža
liuodavo nuo augančių javų. 
Sodai buvo pilni vbmkių vai
kių. Ir atėjo nelaimingi tie me
tui, kuriuose prasidėjo karas. 
Būrai, o pulkui vokiečiui su
naikino tų mus numylėtų kra
igų, apiplėšė jj. Kanuolių kul
kos suarė musų tėvynės ža- 
litinjančins lankas. Musų lieta- 
vairių darželiai ištrypti nevi
dono arklių k^ųepnfnią. Musų 
tėvynės grw5oji gamta tnr-
tum lųauirus. Kukui, jaukui 
vokiečiai, ant galo lenkai, 
,kaij» kad anas pavasario šal
us, sniegus, pnairge mošų Uk 
kų atgimstančių tautų, šale
lę. Ritmnmins karo nuĮHisigai 
įėjo nei musų brolių, nei ur- 
suėių. nei vargšų arinmiingų 
rankelių. kwie liko* afrtdrti 
noo tėvų ir palikti nnt lyrų; 
latakij, fcupv amįvgintų triohė-į

v r.
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Šeštadienis, tad. 3 1920 m.

< VĖL YKOS. LIETUVOS PAVASARIS,

Velykos ir Lietuvos badau
janti Moksleivija.

TAUTOS FONDO REIKALAI

AKUMk. - 3|

Sveiki sulaukę Šventų Velykų. 
Linksmiausio# Šventėn dėl katalikų.
Jėzus ant Kryžiaus miręs dcl musų, 
Jau prisikėlė iš nunirusių.

iYisikėlintu linksma atiuintit>, 
Greitai išblaško tnųs liūdnas mintis. 
Tartum, knd sielų žmogaus sušildo, 
Dangišku džiaugsmu šinlj pripildo.

Saulė šviesdama skaisčiai šiandienų, 
Primena mumis linksmų naujienų.
Kiši Išganytojas kėlės iš grabo,
SųKrinč galę žalčio nelabo.*

Turčiai ar vargšai, sveiki, ligoti, 
Kiekriena siela linksmybe soti. 
Kas kataliku tik save jaučia, 
Malonus jausmai jo širdyj siaučia. 

TJuksmiuR.-. džiaugias vaikeliai mali, 

•51 * b i j į u nu<? įii.iK.ii.i, ^iazi.
* Visam pasaulyj linksminas žumnės, 

Dėkoja Dievui už Jo malones.

Baltoms lelijoms altorius puošė, 
O antrus širdyse savo priniošė. 
Jausdami meilės dėkingos žiedų, 
Visi Aleliuja džiangMningni gieda.

Netnr to <V.iaugsmo tik misų priešai, 
Kurie tikybų niekina viekai.
Kad anų nu»kxln< eina nnf vėjo, 
Nes Kristų* kėlęs jj pergalėjo.

Anastazija Filiponaitė.

Alai jau artinu* Velykos, ta 
taip brangi šventė kiekvienam 
katalikai. Visi krikščionys 
džiaugiasi sulaukę tos Šven
tės. Džiaugsime* ir mes, lietu
viai amerikiečiai, laimingai 
praleidę žiemos darganas, 
laukdami giedresnės saulutės 
užšvieciant.

Sveikinsime savo privtvliui 
-pažįstamų?, linkėdami links
mų šventų Velykų, liet nr 
daug iš mus bus tokių, kų 
atsiminsime ir apie savo bro
liu* anapus vandenyno! Ar

IŠ FEDERACIJOS TARYBOS RAŠTINĖS.
Federacijos Skyriai.

Federacijos Tarybos suva
žiavimas Pittslinrgh’o nutarė 
Katalikų Vienybių vardų pa
keisti Federacijos Skyriais. 
Jnu susidarę kolonijose vieti
niai centrui Katalikų Vienybės 
malonės to nutarimo prisilai
kyti ir m»vo vadinti Federaci
jos Skyriais, o ne Katalikų 
Vienybėmis. Tns nutarimas pa
liečia lygiai senas Katalikų 
Vienybes ir naujai besitverian- 
<ia& Spaudoje, ofirijaliuose 
pranešimuose Iras vartojamu 
Federacijos Skyrių vardas. 
Konstitucija Federacijos Sky- 
iaius imsilieka Katalikų Vie- 
ybėa, tik vardas pakeičiama.

i
Mokesniai Federacijai

I Už 1920 metus j Federacijų 
užsimokėjo lubni mažai pri
klausančių prie F«leracijos or
ganizacijų ir draugijų. Šiuoini 
prašome visų Federacijos na
rių kogreičianria Federacijai 
atsilyginti už 1920 metus. Fe
deracijos iždaR lieveik tuščias, 
o Federacijos veikimui pienai 
^liesti gana jdalųs. Norint 
pasekmingai darbų varyti, rei
kia tam darbui pinigų..

Į Federacijų prikj&usAnčios 
1 raugi jos moka po G centus 
mo nario j metus. Siunčiant 
pinigus, čekius arlia money or- 
lerius reikia išrašyti Federa

cijos iždininko vardu (A*. J. 
KruiiMkatt) ir pasiųsti Fede
racijos Sekretorijatui: 381
U'egluŪMSlcr avt^, Delnui, 
MicJt. Tikimės, knd šio primi
nimo užteks ir nereikės Fede
racijos Sekretorijuto vedėjui 
jjrie kiekvienos organizacijos 
ir draugijos kreiptis atskiru 
laišku. Visos o rgu n t žarijos ir j 
draugijos turėtų užsimokėti į 
^''oderarjjų nevėliau licjios 1 

Hienos šių metų.

Reikta daugiau agitacijos.

-*Jokin svarbiu reikalu, kaip 
^lerarijos obalsių skleidimas

monės reikaluose. Federacijai 
į talką tegul stoja visi, kas jau- 
<’ia Federacijos s varta) ir pa
geidauja lietuvių katalikų vie
nybės, be kurios mes ir geriau
sius norus turėdami, neįveiksi
me savo gražių ir prakilnių tik

slų atsiekti.

Prakalbose, susirinkimuose, 
privačiose sueigose apie Fede
racijų ir jos tikslus reikia dau
giau ir plačiau aiškinti, žinių 
apie Federaciją jau buvo ne

mažai paskleista musų spaudo
je. Jei kam jų dar trūksta—Fe

deracijos Centras suteiks. Kuo- 

plačiau bus agituojama už Fe

deracijų, tuo daugiau Ims nau

dos musų visuomenei ir tautai.

Paremkime vienminčius 
Lietuvoje.

Prie steigiamoje musų tau
tos seimo rengiasi visa Lietu
va. Kif-hriena Lietuvoje gy
vuojanti partija ar sriovė sten
giasi savo pakraipos žmones į 
steigiamąjį susirinkimą įstaty
ti. Amerikos lietuviai negali 
Itttrilikii Lietuvos steigiamojo 
seimo nuošalyje.Savo vienmin
čius Lietuvoje būtinai turime 
paremti moraliai ir inaterija- 
liai. Amerikos soči jai istai sa- 
viemsiems renka aukas, tauti
ninkai skelbia apie liberališkos 
pakraipos busiančią Lietuvos 
valdžią. Ir mes lietuviai katali- 
l.oJ LULlIlta—- 4-:oMvaaaAstaa «at«»4jjvi 
norimo Lietuvos gyvenimo su
tvarkyme turėti lialsą, turime 
Lietuvos krikščionims demo
kratams suteikti kodauginuria 
paramos. Tautos Fondas re
mia Lietuvon krikščionių demo
kratų politiką ir veikimą. An- 
lenkimo viri j Tautos Fondų, 
kad jis, svarbiam reikalui esant 
galėtų pasiųsti pinigų musų 
vienminčiams Lietuvon prisi
rengti tinkamai prie Lietuvos 
Steigiamojo Seimo.

Jonas E. Karosas.

Fed. Tar. eekr.

atsiminsime, kad hnrianttaH 

tavluvus sodui n giuvjui tuv
iu vos neprigulmybės kenčia 
didžinusj vargų! Bepigu 
mums bus linksminties sulau
kus šventų Velykų, visako 
pilnai turintiems. Bet kaip 
linksminsis musų jaunuviut-nė 
moksleivija, tiek vargo ir 
skurdo praleidus! Atminkime, 
kad mus brangioji Tėvynė 
praleido baisiausių jilėšiku 
gaujas, kurie plėšė-vogė ku 

: tik po ranka papuolė, palik
dami didžiausį .skurdų. Bet 
mus jaunomenš nenusiminė, 
ji puolė ginti savo Tėvynę ir 

i paliiita-avi* jų iš rm*Ų. kryžiokų 
vergijos; pradėjo statyti ne- 
prigulmybės rūmų. Tnd mus 
šiandie šventa priedermė 
stoti jiems pageltam, kas kuo 
tik gali. VisusvarbiaiĮsia tai 
Įialnikyinas besimokinančios 
jaunuomenės nes kokia bus 
jaunuomenė, tokie bus tautos 
vadai. Jei jaunuomenė- bus do
rai ir sveikai išauklėta, galėsi
me tikėtis dorų, sveikų visuo
menės vadų.

Tad, kas tik trokšta Lietu
vai kų *><»rą padaryti, lai 
aukoja Lietuvos moksleivijos 
palaikymui. Valgydami laike 
šv. Velykų atsiminkime ir apie 
raus moksleiviją, paaukokime 
nors tą trupinėlį nuo mus at
liekama. Kml nesirastų nei 
vieno namo, nei vienos šeimy
noj tarpe Amerikos lietuvių, 
kuri kuo nors būt neprisidė- 
jus prie palaikymo Lietuvos 
badaujančios moksleivijos. Vi
si Tautos Fondo prieteliai tur 
paraginti visų savo apylinkę, 
kad laike Šv. Velykų, kiek kas 
išgali, paaukotų Lietuvos mo
ksleivijoj palaikymui. Būt la
bai malonu, jei visi lietuviš
kieji gerb. klebonai paragintų 
iš sakyklų Velykų dienojo 
kiek nors paaukoti, kad'ir iš
einant iš bažnyčios prie durų 
kiek nors sumestų. Tas labai 
daug prisidėtų prie taip rei
kalingos Lietuvos moksleivijai 

_ IV , _

Tad broliai lietuviai, Ameri
kiečiai, pasirodykime, kad 
mes tikrai mylime savo tėvy
nę ir norime jei gertnės, o 
gera ir malonu tik tada bus, 
kadn Lietuvoj vadai tau svei
kai, įlomi išauklėti. Tad rem
kime Tautos Fondą aukoda
mi moksleivių Velykų Fondnn.

K. J. Kružirskas.
T. F. SekT.

456 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

KETURI Ifi PENKTŲ TURI
dl tuvių katalikų tarpe, priva 
lėtų rūpinties visi lietuvių ka
talikų metiškiai ir dvariškiai 
vciKOjai. organizacijos, jų kuo- 
poa, draugijos ir parapijo*. 
Federacijos valdyba be plates
nės visuomenės paramos ne
įstengs viena tinkamai rims 
veikimo sritis apimti. Peri^ra- 
eijo* Centras tegalės visų lie
tuvių katalikų veikimų apiben-

MEDALIAI BRITAMS.

Lonaon.—«Si<inbnnini meda
liai dcl nepaprasto patarnavi
mo Imvo duoti nesenai vardu 
Amerikos Raud. Kryžiaus pen- 
kieius Britų darbi ninkami!. Tie 
penki asmenys yra: Grafienė 
Haroort, Oralas Arthur Štan- 
Į-y, p. Rota-r*. Hndson, Ponia

SU- Murgurrt Fcrtr-r ir p. William žt.f

PLAUČIŲ DŽIOVĄ.

Tirana. AJlianija.—čia ran
dam 3OU.O0U žmonių su piaačių 
džiova; statistikai Amerikos 
Raud. Kryžiaus rodo, jog 
visų gyventojų užkrėsti. Nesa- 
nitariški namų padėjimai ir 
nerupertmens papratimas val
gyme ir gerinie praAniina ir su
naikina gerą darbų, kurį Srie- 

gtos ir pr.pra.rtas gywii-

DRAUGAS 

(Paliauja nuo 2 pusi.)

Rių. Ar mirti, ar laukti lindo 
šmėklos ir «nti auka kokio 
žvėries. Nelaiminga šiandie 

musų tauta, kaip knd tnsai 
pavasaryje lictuvuitčs darže
liai, sunykus ir vargo pa-ken- 
dtv. Daug ims laiko, dnug 
praknito, daug darbo ko! tie 
Lietuvos lankeliui, apkloti ly
ginai žalia kauru—,iavais. bus 
tokie, kokie buvo prieš didj- 
jj karų.

Kuomi mes gnlinie padėti 
savo broliams ir sesutėms 
Lietuvoje. Kuomi mes galime 

sumažinti jų vargus. Kaip mes 
Įnlimn tnk«fanMn*
iiuviiurių Livtuvujo. kurių ga
li daug nuo bado žūti, jeigu 
mef jiems savo pagellios ran
kos neištiesime. Juk jie tai 
nuuų pa vasario gėlės. p» vasa
rio žiedai ir jeigu ipes jų ne- 
priliuiė^iiuf, knip knd toji 
lietuvaiti* savii daiždio, ne
duosime jiems jokios pašd- 
pog, tai tas gali bnt ir su jais, 
knip kml su tuo darželiu. Už
eis šnutkla šnlčio-mirties ir 
žus tik-kų pradėję gyvi-nti ir 
augti Lietuvos piliei ini.

Lietuvos Rn ii dorojo Kry- 
žiaus Rėmėjų Draugija nutan- 
gebėjimo Lietuves našlaičių 
darbų jiaimti j savo ranka*. 
£i draugija paskelbė nriiik- 
ti *100,000 dol. aukų, kml mi 
jomis prigelladi Lietuvos var
guoliams atsiginti nuo vargų 
ir bado. Ji užsibrėžė būtinai 
atlikti tų šventų dailu; ir ti
kisi, kad jai pasiu-ks. I’asi- 
wks. ne* nniMŲ broliai ir sesu
tės Amerikoje myli savo tėvy
nę ir jos piliečius tenai gyve
nančius. Jeigu kas myli, tai 
negali ramini žinriti. jeigu 
tasai mylimas aenuio kęstų 
badų ir vargų.- Taip. Yra vii- 
tif^ kad amerikiečiai lietuviai 
nori Lietuvų ir jos piliečius 
lirtityti laimingais.

Lietuva jan antri metai ne- 
priklausoma. Lietuvoj? jaunu
tė rrspublika panaši j pava
sario skaistų rjly. ftį pava
sari jos piliečiai, nors nuo 
vargelio ir visų mivo tėvynės 
priešų dnr neatsikratė, vienok 
jie džiaugiasi, ži-ni’dnnu tarp 
skaudinu j garbę. Jie. turi ne
maža vilties, kad jų hroiiai 
amerikiečiai ištic- jiems savo 

pagelbės rankų.
Šelpkite tėvynę, brolius se

sute.*, “kad jie šj pnvasarj, per 

šias Velykas, linksmai galėtų 
dainuoti:

“Atein pavasarėlis, 
žaliuoja ant lnukų; 
Burkuoja knn vlėlis, 
Burku, barku, burkn!” 
' J. Tumnsoms.

s
5
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Kelias i n Lietuvą
Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė.

SIUNSKITE PER DIDYJ1 VALSTIJIN1 BANKA ANT BR1DGEPORTO.

Centrai Manufacturing District Bank
Piningus siunčiant j Lietuvą nr kur kitur reikir. visuomet siunsti per atsakam 

tins vietas tai yra per VALSTIJTNIUS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta.
Musu Banke vrn įtataitns specijalis skyrius dcl siuntimo pinigu ir atlikimo vi

sokiu užruliežiniu reikalu. Ta skyrių veda musu atstovas JONAS (,'ZAIKAUSKAS 
kuris yra gerai susipažinęs su užrnliežiniiiis reikalais ir ]rilnni rūpinsis atlikti Lie
tuviu reikalus kuo goriausei.

PINIGU* SIUNTIMO JR TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA
RUS 1 SAVAITE RFKANCTAT? PANEBFt T ATS. SFRFTMVMTR IR SURATO. 
Ali.S .\uu l> iki 5 \ alaitdos. t ZKliBhZLSib SKIRI US NEDELlUAllS Nuo y iki 12 
pietų.

! Centrai Manufacturing District Bank :
A STATĖ BANK

q 1112 West 35th. Street Netoli Morgan. Chicago, IUinois. S

S Banko Turtas Viršina $6.000,000.00 g
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Pasitik it Velykas 

Su Naujais Drabuž. 
Oauit ilnk*mliin yra |tr*1»l*tl 
Vclj-Ra* kuomet turi nauju* 
dratiutiua, o Juo* galima Im’tl 
ant KIlEDITO pa* KHOM'KIIH
Tu kiumu num. |u*n*4il k.4 tat, 
«i~ūl (inouiu fcun. *ndb*l fmalmlr 

n»ueu H' 
Itrntrimit

lfc kad ruadfi tavai u» ditl'Ufluc |mu rtli'iHKKM imti ir mmuiu matatru Jtlla • lUklUtae IttUMJ vi.nralMttk>4 ruet <iMo« įtaru r Mt kradlta vUMrtua

■

The Edgar Showers Co. 
|«<>4«t* M mn*. K. «1mh>*tk Hrwi. 
Kulte 808-10*12 ('ocMimr-r. IUiIk 

220 No. Mate Mrrrt.
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P. CONRAD 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 
3130 S. Halsted St.. Chicago. UI.

Kurio Knunnto paveikslu* U UotuTO. 
noatldoliodaml paaldaryklto dauciaua arba 
dideliu*. Mr, porlmam* aenu. padarom* 
dideliu*. Sudedam ant vloao 14 kelių tklr- 
Uh<*.

Traukiamo paveikalu* namuoeo, pri* 
Balny 41 o*. auelKoee. vcaeliJOM, irrupea. 
pavieniu* ir ti. Darba atliekama kuo«e- 
riau«ta. Phone Drover 19t»
* •

i
=

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palancvlolmu dėl Jūsų aklų. 
Kuomet tų kasti nuo galros aieau- 
dtjlmc. kuomet raidas lietui I kru 

kuot.iat skaitai ar sluv* ar te
tai. tai tuomet yra t.nklas. kad 
reikia Jums akinių. Mano 1* motų 
patyrimas priduos ts rorinuai* 
patarnavime ui prieinam* kaina 
net taip lemai net Iki >2.00.

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
lųrramlnn* .uirlklanun dykai. 

Kami>as colir*.
*-/4n* lubo« rirl PlatVo nplletoi.

Kambarį* 14. 1*. 14, 17 ir 14 
i. Ii: > t IK- j mano parai*.

Valandos: nuo 7 vai. llryto iki » 
vaL vakare. Panodėllal*. Nerodo
mu tr Potnyčlomla.

r

DR. S. NAIKELIS

JT a
PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
uarriAT* Qy4rt*Ma ir CMrwaa* •‘arkai* aava (,.antine rtac* 1 Bnthto* I-ark.MI4 W. 4*4 MrwU T«i. MeKialep (41 oam*i irai w. «na m. (<7 Ir W**4 (*<->V.laadaa: 10 rrio Iki 1 po •*«**. •>•* Iki •10* vakar* N*44I1mku • iki Y1 rytaU.T*L MoolnarO 141

A. f A.
S. SARGAUTIENĖ

(Po tėvais Kukumičluke)

Mirė kovo 31. 1920. 
11:55 ryte, 30 metų am
žiaus. Velione ginnu CJhi- 
cago, HL, lankiusi iv. 
Jurgio parap. molęLx.

Paliko dideliame nuliū
dime motina K. Kukurai- 
tienė ir vyra Klemensą 
Sargautų.

Laidotuvės bus panedė- 
Uj balandžio 5, 1920 iš 
Bv. Jurgio bažnyčios 9 
vaL ryte į Bv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus giminė? ir pažirta 
mus dalyvauti laidotavė- 
•e. po nuųL 3059 W. 38 

Slrwt

KLAUSYK
•

“Aš vartojnn Triner’s Ame- 
riean Eliiir of Bitter Wine 
ir Triners Angelam Bitter To
nika ir visa musu šeimyna, 
kuomet tik nesijaučinme svei
kais jis visuomet mum.« pa
gelbsti ir patariu visiems var
toti. Su pagarba Mm. M. 

j Thier.” Artas laišką buvo ra
šytas iš Naznreth Tczas, kovo 
S, 19JU. Jis ne n-i k niauja nei 
jokiu paaiškinimu. Jeigu ken
ti nuo viduriniu ligu, Triners 
Anuricun Elizir of Bitter IVi- 
ne goriausias vaistas, jeigu 
nori sustiprinti saro systema 
tai vartok Triner? Augeliai 
Bitter Tonika j««igu turi šalti 
arba kosti tai tuojaus pradek 
vnrtotj Triners Cough Sedati- 
ve Triner Lmiment! Tavo vai
stininkas tnri šiuos visus vai
stus Niro sankrovoj — Josepli 
Triner Company, 1333-43 So. 
Ashland Avė. Chicago. III.

(Apgr.).

PIRKITE LIETUVOS VAL 

STYBES BONŲ.
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DR, J. SHIN6LMAN
Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St

K-»n,p. 4» Ocrart
IUw. 1S» W. 44 Avettoo 

Telefonu Cicero llt< 
Oflao Cloero 41 

KALBAME LUETUVUKAI

LAIVAKORTES
Ant Visokių Linijų

Jplmi nariu l»rr VoklvtlJ*. KranrujJj*. Antllj*. AvrdlJ*. Bel*U*. 
OlandlJ*. Danlj* »r p«r kita* tall* raliuoti j Motut*, luir kaip Bo
rtai. putarnau*!* juo.* ri-nauMui

SIUNČIU PINIGUS
100 AuluUnu *2.00 
MM Aukota* 10.00 

>IMW> *«*.,.,« -m.nn 
20041 AakUn* 
3000 Auksin* 
4000 Aiik-Jn*

•imki Aukota* 
•OHO Aukota*

44 <**••»*« * . ». ■ «

40.04)
MJ»
441.no
100.00
IMI 00
Jūū.SG

A. M. MACARUS
(ADOMA* N. MAKARAS) 

lltirn-l- 5uvkw,tų Val«u|ų ValdMm Raktininką*. 
3256 So. WaUace St. Kampas 33 čios. Chicago. 
I*rwr 4825. Tik 4 trumpi blokai nuo ll.l.lcd St.

Valanda*■ mm » iki » vakar* NrdMIomla: 18 Iki B po pietų

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBŽS BONŲ.

v



ŽINIOS Iš LIETUVOS.
"ĖIBURIO” PROGIMNAZI [šus (adresus), kad kiekvienų 

aukotojų galėtume su padėka 
(rašyti į aukotojų surašę.

Kiekvienas .Tusų dolieris bus 
(Atsišaukimų “Draugui” šikamai sunaudotas. Pinigus 

prisiuntė p-nia Jieva Klimas, prašome siųsti šiuo antrašu; 
2116 Appletror S t., Phila, l’a.,: Lietuva, Kaunas. Prekybos 
kurį gavo nu0 Prienų progini ‘f Pramonės Kaukas. Paštus 
naaijos vedėjo, p K. P. .Marti- Prienai, M urijumpdės aps., 

“Žiburio” progimnazijos ve
dėjui K. P. .Martišiui.

lytiškus gi prašome siųsti 
šiuo antrašu:

Lietuva. Paštas Prienai, Ma- 
.........................ų “Žiburio“ 

progimmu’jjo.s vedėjui K. P.

JOS PRIENUOSE 
REIKALU.

ninkai* (nes pavasar. krikščio 
nių demokratų partija), iš to 
kirk naudos ir tebuvo. '

Kuopelė dar nelilrvidnota 
Reikia tik energiško žmogau*,Į 
0 j* vėl gyvuotų. Apyvartos bu
vo iki 2000 rub, ’tabar kasoje! 
tik 500 rublių.

Riet, Žvainakė.

DRJUGMS =
NAMUČIAI DARŽELIAI IR 

MAISTO KLAUSIMA8.

T
Šeštadienis, UI. 3 1K0 m.

šio.—JI e d.).
Ilgus metus vargų vargi mi

nia ir žiaurių musų priešų kan
kinta Lietuva kylu tartum išj 
numirėlių. Kas tik gyvas karo Į 
nuvargintoje Lietuvoje ėmėsi I rijampolės apskr. 
dariai. O to darbo daug! prugimniu _

Vienas iš svarbiausių darbų I Martišiui.

RIETAVAS IR JOS APYLIN
KE.

........ .  ■ 7....... —y------ 11 
yra šalies švietimas. Tik apsi-1 
svietų greičiau galėsim išbristi 
iš visų vargų. Ir Tamstos gim
tinėje rrienų apylinkėje iki 
šiol maža tebuvo liet ir pra
džios mokyklų, o augštesniųjų 
mokyklų visai nebuvo.

Švietimo draugija “Žibu
rys”, inatydiimu, kad mylimų 
jai tėvynei Lietuvai reikalinga 
daug pramokytų žmonių dar 
žiauriu vokiečių viešpatavimo 
metu įsteigė Prienuose 1918 
metais pro gimnazijų. Jau da
bar mokinasi joje netoli pus
antro šimtu mokinių.

Kas metų besidauginant mo
kinių skaičiui toji proginuiuzi- 
ja virs ir visa gimnazija.

Bei karo vargų sunki buvo 
progimnazijos pradžia. Ket ir 
dabar, baigiant antrus progini 
nazijos gyvavimo metus, me
džiaginis jos padėjimas darosi 
dar sunkesnis. Taip yra dėl to, 
kad progimnazija neturi tinka
mo namo, .tau kitiems metams 
pasidauginus progimnazijoje 
klasių skaičiui nebus nnuio, 
kur galima butų sutalpinti mo
kiniai. na, ir progimnazijai gal 
reiks išnykti. Dideliai skaudu, 
kad neturint vietos turėtų iš
nykti taip naudinga Prienų 
apylinkei progimnazija.

Mes, Prienų progimnazijos 
mokytojai, matydami tai, į Jus, 
gerbiamosios, Amerikoje gyve
nančios lietuvės, kreipiamos. 
Jus esate kilusios iš Prienų 
apylinkės, Jus galite padėti 
Prienų progimnazijai, Jus pra 
šunie jai padėti. \

Prienuose špnet rengiamu 
Btatyti visuomenės reikalams 
namas, kur Prienų draugijos 
galėtų daryti savo susirinki
mus, mokslo paskaitas, lavinti 
beaugančių Prienų apylinkės 
jaunuomenę, kur pailsę Ikmu-i- 
dami į bažnyčių žmonės galėtų 
pasilsėti. Čia įvairios draugi
jos, organizacijos ir atskiri 
žmonės deda savo skatikus, kad 
ruimingesnį namų pastačius. 
Tame name galėtų tilpti ir 
gimnazija. Toksai namas atsi
eitų apie Įienkiasdešimts tuk
siančių rublių. Bet karu nuvar
ginti žmonės nepajiegs patys 
pastatyti to namo.

Taigi ii.es, progimnazijos 
mokytojui. susirūpinusieji 
Prienų upylinkės apšvietimu, 
kreipiamės į Jus. pagelhėkite 
mus sunkini uždirbtais savo 
pinigais. Vardu ta-rimoktauli
čių progimnazijoje mokinių 
prašome; padėkite mums pa 
statyti sumanytąjį namų- Juk 
tai daroma Tamstos seserų, 
brolių ir giminių naudai.

Paprašykite, Malonioji Tam- 
stajr savo drauges ir draugu*, : 
pažįstamas ir pažįstamus t«ij>- 
pai padėti mums taip svarbia
me reikale, siųskite mums nu- 
kų-

įimtai įė jusiųjų progimna
zijoje mokslų jaunikaičių ir 
mergaičių bus Tamstoms dė
kingi, riel įjodėjule musų pro
gimnazijai suuktaurioje valau 
duje.

Tai-gi prašome siųsti aukų 
tikrai paduodant «sa»’» antra

A’. P. Martišius,
“Žiburio” progimnazi

jos vedėjas. 
Mokytojai;

P. Kaunaitč,
E. Vabalaite,
M. Bagdonas.
K. Zalnieraitis.

Prienai,
Vasario 25 <1., 1920 m.

Siunčiant pinigus paduokite 
juos per Amerikos hankų: /rr- 
ing National Bank. Ncte York, 
VVoohvorth Building. Kur the 
account of the Conunereial and 
1 ndustriul Bank of Lathuaniu,

IS RIETAVO PADANGĖS.

i Audringus karas, kuris »u- 
■ traukė visokius ryšius visuo

meniško gyventam, jau pari- 
Imigė. Musų broliai, sesutės 
gyvenantieji už jūrių, neužmir 
šo, aplunko su laiškais, net su 
laikraščiais. Už tai jiems šir
dingų ariu. Bet dauguma rieto- 
viečių dar neturėjo laimės su
žinoti apie savuosius. Nors vie
ni rašo nesigailėdami nei laiko, 
nei poperos, kiti, visai mažai 
terašo, treti visai dar nerašo. 
Tai-gi, kad broliai, sesutės ži
notų, jog rietaviečtai dar gyvi, 
netik gyvi, liet ir veikia šj-tų. 
siunčiu keletu žinučių iš Rie
tavo padangės.

1918 m. Rietave toj>u ati
dengta 3-jų kiurių gimnazija, 
kuri kas metas augs jx> vienų 
klas\. Aįmet jau ji 4-rių klasių, 
įjunkytųjų esti iki 100 asmenų 
(vaikinai ir mergaitė!).

1919 ni. tritisu gerbiamo mo
kytojo fturkos ir kitų mokyto
jų, tu|x) atidengti vukariniai 
suaugusiųjų kursai. Pradžioje 
lankytojų imvo iki 80 ypatų. 
Laikas bėga,lankytojai mažėja, 
vos dviem mėnesiam praslin
kus, mokinių liko nedaugiau 
kaip 50. Laitai, labai gaila, kud 
nesinaudojome proga ir moky
tojų jiasiaukavimn. Dėl nerv- 
guliuriško lankymosi 4-to sky
riaus mokinių, tas skyrius liko 
panaikintas. Priežastis mažė
jimo svarbesnė ta, kad negali
ma gauti reikalingii ra likvi
džių. knygų, jeigu kur ir gau- 
niiniu—brangiai apsieina. Žo
džiu, noras mokslo laitai išri- 
auklėjo, tik nelaimė, kud var
giai jis kam pasiekiamas.

1917 m. Rietavo Uoliu apy
linkėje susitvėrė jaunimo kuo
pa "Gujimdis.” Pradžioje vei
kė gan puikiai. Sulošė porų va
karų. Pirmame buvo vaidintu 
"Rytojaus diena” ir "Kolai 
piktesnė už velnį” dvi dekleinn- 
cijoh. Rietavo choras putlumu- 
vo keletu tautiškų dainelių, 
žaislai buvo tymfmi ore. Pasi
seko lraopnikiauria. Antrame 
vakarėlyje buvo vaidinta "Pa
tamsio galybė“ ir "l’žkerėtas 
.liirkiih.” Dol šilų veikalų iiėjo 
daug pesiiripratuuųlkritikus), 
nuo ko kuopelė, gulima sakyti, 
sustojo veikusi.

1919 m. buvo jiariųstos at
stovas Kaunan, 
"Pavusarninkų” 
man. bet kadangi atstovo ne- 
bendrui pažiurus sn pa vasar

visuotinau 
ii tįsi rinki-

Darbininku vargai Lietuvoje.
Skaitydami Amerikos laik

raščius randame, kad Lietuva 
taip baisiai esanti nuvarginta 
ir nukentėjusi nuo karo. Tas 
tiesa: vargo visi, ūkininkai tu
rėjo daug vargo, rupesnio ir 
darbo kaip išsaugoti savo man
tų (naudų), kad priešai m-aūm- 
tų. Yra, zinuuui, ir lokių vielų,, 
kur nelieturi triobų—viskas iš
deginta. Bet ne visi yra nuvar
gę nuo to karo. Daugyta* žmo
nių praturtėjo; turi pilnus la
šentas pinigų, įsitaisė namus. 
Tiktai vargų kentėjo ir alko 
tie menki dariu ui ūkai, mažaže
miai, bežemiai. Kų jie vargo ir 
kentėjo, atsiminus, ašaros ver
žtas iš akių. Valgė avižinę duo
nų ir tos kiek reikėjo nebavo. 
Vokiečių valdžių išdavusi buvo 
taip vadinamas duonkartes 
mioNčionims 'darbininkams, o 
sodiečiams darbininkams ne
davė jų. Gyvenimas buvo dar 
blogesnis. Turgai buvo užginti. 
Ūkininkai grudus turėjo 
aflduoti valdžiai kiek buvo nu
spręsta nuo desėtinės. Ūkinin
kai, tiesa, privargo kol iškavojo 
grudus; nenorėjo duoti, nes 
mažų užmokesnį mokėjo. Ži
nomo, kaipo priešai dorė viso
kias kratas, ieškojo. Ūkininkai 
tuo pasiremdami, kad duodan
tis valdžiai, nuėjus prašyti 
menkam dnrbininjrui. kad par
duotų kelis gorčius grudų, 
yiasakė: neturiu, vokiečiai at
ėmė, nors turėjo skiepuose ir 
visur. Ir taip darbininkai alko. 
Niekas to menko darbininko 
neatjautė. Tik gerb. kun. Kry- 
žanauskas net bažnyčioje iš sa
kyklos jiasakė, knd važiuoda
mas per parapijų, mačiau, jog 
vieni valgo pyragų ir geria alų, 
o kits duonos šmotelio neturi. 
Visų darbininkų ašaros krito 
išgirdus tuos žodžius.

Buvo atsitikimas, kad vieno 
kaimo ūkininkai surašė savo 
bežmnius, kad paduoti valdžiai, 
jog tuos turim mes maitinti,knd 
grudų neimtų, o ar jie maitino! 
Taip atlikusius pardavė Žy- ■ 
dains, nes žydai mokėjo po 100 
rub. už rugių purų. O darbinin
kas gavo nuo žydelio kokių pa
laikių miltų, kad nuo liūdo ap
siginti. Nekuria darbininkas, 
turėdamn* 1 karvutę, turėjo 
lygini duoti pieno vokiečių val
džiai su uktaniku, turinčiu 
taip Imt vienų karvę. 
Neviena* norėjo, kad karus il
giau tęstųsi, nes jo kišenė didė
ja. O menkas d&rbtaisk&s UuŠ- 
ko ir laukė, ka<ta tie vargai pa 
sibnigs! O <tabar nors jau ;>ari- 
baigė jMiMiiilini* karas, o dar
bininkams teliėra sunkus gyve
nimas. Ūkininkams ir-gi geri 
laikai, nes yrn viskas brangu; 
menkutis arklys 2000 rub., kar
vė 1*MM* rub.; grudai: rugių pu 
ras 80 rub., miežių 60 rub., 
bulvių 16 rub. Už tai broliai lie
tuviai, arba žemaičiai, iš to 
krašto tuos paši'![>kit, kurie yra 
mažažemiai ir bežemiai. Pa- 
ridpkit, nes jiems visako truk- 
*|n: valgio, avalinės drabužių; 
neturi kuo širdies atgauti. Cuk
raus svaras kuniuuja 12 nuu 
kių: kartūno mastas 12 mark.; 
klumpini 5 rub., o apie šikšninę 
avalinę kų beminėti gi namini* 
drapanos liurbiui akos negali 
įritėkti, nes už linų pūdų lOl) 
rub. *

Už tat visų vardu tariu ačiū 
broliams lietuviams, gyvenau- 
tiems Amerikoje, kad jie atjau
čia saro bruku taigų ir dedg 
aukas. Uukinme n»‘* durbįjuu- 
kui. kuomet užtekus liun<jbč«'

"Taupymo .Darželiui” Svar
bus Klntuiraas 1920 metu;

Pradėkite Dabar Daryti Savo 
Užpakalinius D arte liūs 

Vaisingus.
ftaahington, D. C. — Vie

nas kelias eumužtati gyvenimo 
išlaidas yru atidarytas kož- 
nani žmogui, kuris tik gali 
gaut ne užimt.) žmuėg sklypų. 
Tas kelias randasi per apso
dinimų ir dirbimų naminio 
darželio, arba, geriau sakant, 
"Taupymo Darželio”.

Karus darželiai laike karės, 
lošė svarbia rolę didžiame mo
bilizavime turto. Dabar "Tau
pymo Darželiai” turi savo už 
duoti, L y. gelbėti norintiems 1 
uuuUltU .:*> Q setmy iuu>. " 1UU- 
pymd darželiai” augins mais
tų ten, kur žemė butų buvus 
nevartota; darželiai sumažins 
šeimynų maisto išlaidas; dar
želiai sugrųžins daugiau ver
tės. negu laiko ir pastangų 
pašvęstų jų užlaikymui.
Mažiau Pirklybinio Augimo.

Raportai, prisiųsti Suv. Val
stijų Departamentui, rodo, jog 
pirklybiuių dm želių daržinin
kai negali gaut užtektinai dar
bininkų vesti j Ta p rastus dar 
bus. • i

Pirkly bintai daržininkai sa- 
lo, jog jin mokėję geras aigas 
už darbų atenirdemi pataikyti 
produkcijų, liet dabar jie pa
siekė laipsnj. kur pelnas m* 
gunėtinse. Mažiau duižovių ir 
didesnės kainos, tai naturališ- 
kos pasekmė' sumažinimo pir 
k lyiri nė s daržininkyMėfl. To
dėl reikalingu daugiau.-- nu. 
minių darkrlni.

Laikų gkarės tūkstančiai 
žmonių suprato vertę nnrii- 
nių daržeHų. Suv. Valstijų 
Agrikultūros Departa’ rnto 
>pucijalistai tiki, jog yru bi
tinai reikalinga, kad tie žmo
nės vėla augintų tuok darže
lius ir kad prie jų prisidėtų 
dar tuk.-tančjai kitų.o

"Dabar laikas daryti visus 
taupymo darželių pienus dėl 
1920 m.” sako spėri jotistai. 
"Pirma, -nraak žemės; antra, 
padaryk visus pienus; trečia, 
gauk sėklua ir, ketvirtų, pra
dėk darbų kuogrvičiuuriai ”.

Jeigu parašysite prašymų 
Unit*d Statta Depurtment of 
Agriculturr, Kashingtun. D. 
C., jie maloniai prisius kny
gelę, kurioje rasite kaip pie
nuoti darželį, kiek sėklų pirk
tų kaip prirengti žemę augi
nimui ir visas kitas reikalin
gas i nfo n nacijas drlei "tau
pymo darželio“ (Thrift Gar- 
den).

pEūmii 
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Town of Lake Apielinkeje

Vienintelis Bankas’ ant Town
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of Lake kuris yra po priežura 
Suvienytų Valstijų Valdžios taip- 
pat ir Illinoiaus.Valstijos 
bankas kiekvienam pasidėti savo 
piningus.
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BEPOSITORS STATĖ BANK ■
Turtas Siekia $6,OOO,OOO.oo
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4633*4637 Souih Asniand Avenue I

.Musų knuitavo—viana ta didinusių Ohicagoj®
F&rduodsme ui fceinmu«i| kalni}, kur kitur taip negausi. 

Mafinėlių būdums drukuoti ir ofiso darbam* yra naujau- 
ošoa matine TTW«50nm •'•"•f1’*“

e

saulė j maro krašto, taipgi 
j lauktame sagrjžtant savo bro- 
lių Amerikoje gyvenaiudų. Žo- 
džiu sakant, taukium kas musų 
huvj kuomet pagerins.

Rietavo bažnyčioj ant fir. 
Juozapo oltortaus ifatatė ant 
Kalėdų paveikslų apie užgimi
mų Kristaus. Jeigu pririžiurė- 
tumėm Inbtd arti tain paveHc- 
slui. tai patėiuytuiiM-m labai m* 
estetišku.' reginius. O lenkiš
kas parašau: (’huula na vvso- 
košei Bugn, tai žibėta žiba, 
kad net iš tolo matytis. Mj melų 
dar ne visa pastatė iš šalių; 
vieni spiclėiui stovi. Paveikslas 
gan menka*-*

2. ...tė.
Red. prierašas. Girdėjome, 

i.-n.i jb ski
niukų atimdavo visus gyvuo
ti ns, pa likdami tik po viunų 
artelį ir pu Menų karvę. Nesis
tebime tat, kiui paskui pkinin- 
kai ir dnnamukai vokiečiams 
t urėdavo pristatyti vienaip 
daug p'vno, m.- al»eji teturėjo 

j; ■

v:- ’

Dr. M.Stupnicki
3107 So. Morgas Street 

ohmjAgo. nxnroj* 
l'etefonaa tania MtU

Vr •!«: — ! Iki U U ryto; 
t iki • ’Ut NavMl*-
tūla nuo t Iki t vaL vak&ra

Dr. P. P^ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
įoea: Ho. Michigvn, Urmą

•MI
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Perkant visus savo RAKAN
DUS. PBCTU8, KARPETUS, 
PLYNUS, V1CTOR15LAR, SIU 
VAMAS MAGINAS ir Lt pas

P. KVORKA & SONS
1551 — 53 W. Chicago Ava. 

arti Ashland Avė. 
Oash ar ant Iamokc&ščiu.

Tcirfaoa* Mnnrt* z&oo 
Krautuve. atdara Sarodomi* 

Petnyčlotnla Iki * vaL vakar*. Kilsią 
valutrala iki !• vakaro-

Jeigu nori įdėti savo piningu 
luul neitu 2-IOį | metu* i»r liaučiau 
raiylt rt-UuiUoilnma*. imuuUujiuuų J 

BOND & SHARES SYNDICATE
Kauibarja M»l 800 llrvuKlMa;

VS1.AMDOS, » uu • n**.

ė NEMOKĖSI PINIGUS REREIKAIO

niua ir deimantiniai; grumafanus lintuviftaū rvkordan ir 
prilosiu. armonikų ruaifira ir pruaižkų iJdir- 
■ikų, y»tanj ta smuikų, hofeų tik reikia. Dta- 
i ženklui draugyntėiM, uiaome laikrodžius ir 
inutruiucaiu* atsukančiai

Steponas P Kazlanski
14632 So. ASHLAND AVK, ^CHICAGO, ILL.

Tristanas: DROVER 7309
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ftpninlob Draugijų, po Šv. Į 
Povylo globų, 19111111. buvo ailp 
nutė, nes turėjo vos 24 narius 
Matydami, kad liedieviškoji 
spauda platinusi Worcesterio 
lietuvk) tarpe, šios draugijos 
nariai, su didžiausio pasišven 
timu, stojo darbuotėm kati pra- 
(ėnlinti katalikiškų spaudų ir 
kodaugmuMii gauti draugijai 

i narių, šita darbuotė atnešė 
gražių vaisių, nes šiuosmet, iki 
7 d. kovo mėnesio, ura ugi ja pa
didėjo iki 160 narių.

-r Tm-gi H lutu Ue. vorresterie-
. ti<jA4 ulUlUų ilU.cifti; 

šventę Dievui ir tėvynei Spau
dos Draugijos nariai (ės). Bet 
pasidžiaugę tais vaisiais neiiu- 
leiskime rankų; darbo turinio 
daug.Raginkime kiekvienų lie- 
♦«vj ketalikę palikti nariu'tos 
draugijos, nes juo daugiau 
draugija turės narių* tuo pla
čiau paritlcisime katalikiškų 
spaudų.

T ai-gi dar sykį atsišaukiu į 
gerb. Voreeaterio lietuvių vi
suomenę, kad šiuosmot n«hrtų 
nei vieno lietuvio, neįairašusio 
Spaudos Draugijom 
, Visi girdite ateinančias i£ 
Liefovob žinias, kad inųs tevv- 
uainiai;ln*riė ilgus tbetu.- būvu 
be mokslo ir apšvieti po 
žiauria rųsų letena, šiand.t, pa 
siHuosavę iž tdsr letenos, ir jau 
ni ir seni imasi mokslo, švie
čiasi. Mas, gyvendami Lietuvo
je, ir-gi neturėjom progos ap
sišviesti. šiandie turimo gorų 
progų kopti į apšvietų; čiu 
ygekft? nevaržo. Kae da 
bar, per apsileidimų, uesiekin 
mokslo, tam, jei jis sugrįž tė 
vyuėK Jįjus«ė*įu. Jfeąjįiąi-pa 
klaus :/ko-gi tu. brolau, sesuo, 
išmokai toje laisvoje Šalyje! 
Kų-gi atsakysi? Tadu jie sa
kys: mes ir priespaudoje buvo
me ir vargelį vargome, vienok 
pajiegėrue apaiiviesti, o tu var
gelio nevargęs, gyvendamas 
laisvoje šalyje likai tamsus.

Tat-gi rašykimės Spaudos 
Draugijom nes ji savo nariams 
ir doUcrį duoda dviejų dolierių 
vertės moksliškų ir naudingų 
knygų. Tik skaitydami geras 
knygas mes apsišviesime, busi
mo naudingi Bažnyčiai ir tėvy- 
įfei Lietuvai.

gražių vaisių, neg šiuosmet, iki

juosuti, rimtai dirbti darbų tė
vynės labui, o ne politikuoti?

I.igšiol daugiausia Įiardavė 
LIa P. bonų kun. H. J. Vaičių* 
mm. Po jo seka A. Valančius. 
IHudcui Vincas Kukancuduš. 
Visų ir išskaitliuoti negali. 
Knd ir Įmlnngvo, bet darbas 
varoma* pirmyn.

Teko patėiuyti. kad iš šios 
kolonijos moksleivių bonų pir
ko p. Al. M. Rnčkus ir p-lč Ade
lė Rnhliauftkaitė. Koks tai gra
žus pavyi^is! žodžiais nenu
pieši.

Mus kolonijos moterys ro- 
kuojn. jei moterys Lietuvos 

lą-jc lun^giak iviJdjb c>u 
vyrais, tai lygiai su jais reikia 
ir thrbti, tėvynė* labui pasi- 
žvęsti. Tat jų dr-ja Šv. Dievo 
Motinos Sopulingos nutarė 
IJctuvos Laisvės Paskolos bo- 
pų pirkti ni ^Knitn dolierių; 
reiškia, lygiai su vyrų šv. An
tano dr-ja.

Ši moterų dr-ja visuomet sa-

Norinčius įsirašyti Spaudos 
Draugijon, kviočiu ateiti urmd- 
riiikiniHn, kuris bus balandžio 
11 d., 2 vaL po pietų.

Viai nariai, kurie negavo dar 
kujgų, kviečiame ateiti ir atsi
vesti naujų narių.

V. Biavackas, rait.

CICERO, ILL.

Lietuvos Laisvės Paskola.

• Kai (rodei (Jot. l-aisvė* Pa- 
rico!os bėgis mus kolonijoje np 
erotojo. Mukai apie jų knlbaiua, 
rėčiaus rašo n ui. Komisija ir 
imairinkinius retkarčiais Įniko. 
Mat, išsidalino darbais su rie
timu draugijų SųryŠiu, tai da- 
har ir žinok kas nųžnaei tuja 
^ouikoU. htutiea iždininkas nu- 
J Išdalino auimkrijirijų knygučių, 
f kuriom* labiausiai reikėjo. Kas 

ww šuo muovnujotrt T .neiktų ( 
musų kolonijos veikėjams ižai-j

I A- r<T9AV|« B. lAaišGNAt

>A. PEfRATiS & €O. 
I. Mortcage *Bank

‘<t*t tyrur tam inaMCC 
į EumiAM AmesicanBuriau

>saa

REIKALAUJA

J

DRAUGAS

Mn kų uk apimkime ik Naw 
Yorko rvitauattM atyllos. Kotu. 
Kintu Ir Glebiu Vrlyknm*. Ibiu- 
guma Jų yra rp*r-IJallal m urna 
dirbtos Ir kitur neguunainua

ISiMI 
F_ V.

"Draugo" AitminKtraciJa
W. 40 Strcei Oik-ago. IU.

RKIKA1 IVC.A<1 
tvntaua • t sakanti- M.
įlieta actai Mtb Ainuta. KtiapMlca

’TOti kalbėti, tiktai ptttnrtnnųį 
kad pasirinktų tomas, kurias 
'tfuo, o nėknTnčtų tokių dalykų, 
apie karinos nė mažiausio su
pratimo neturi, kaip kad ir šį 
sykį vienas kalbėjo apie Vokie 
tijos baudžiavų. Pasirodė, kad 
kallx*tojns pats nežinojo apie 
kų kalba.

Po programos ir kritikos 
prasidėjo svarstv:.:ai dr-jos 
reikalų. Duota sumanymas jri- 
rašyti Kaune einančių laikraš 
Čių. Viri nariai tam pritari1. 
Kyla klausimas,kokius Inikrnš 
ėjus išsirašys draugija. Vienas 
sako, kad geriausi laikraščiai 
de! dr-jos bus "Veja” ir “ Var
pas,” nes yra nauji ir juos rei
kia remti.

Kitas, pakalbėjęs apie laik 

svarbu butų Literatiškai D ra u 
gijai tirėti mokslo žurnali? 
‘‘Draugijų.” Kiti parėmė.

Po to eita prie balsavimo. 
Už “Vejų” balsavo dnugiuna, 
už, “Var|ių” ir “Draugijų” 
mažuma. Pats draugijos pirmi
ninkas savo Imlsų atidavė už 
“Draugijų.” Tas labai nepati
ko musų idealistams, ros jie 
pasakė, turį idėjų remti “Var
pų,” bet jie nežinojo, knd ne 
risi Valp. moksleiviai sutinka 
su “ Varpo’* pakraipa.

Socijalistai giriasi gaunu 
laiškus iš Lietuvos, kuriuose, 
girdi, rašoma, kad kunigai ir 
Lietuvos valdžia persekioja 
•'Varpo” leidėjus ir darbinin
kus. Aš gi “Lietuvoje” pašto 
bėjau, kad” jei ne kunigai, tai 
nebūtų šiandienų Lietuva lais
va.” Augžtolėlis.

i

vo prakilniais darbais pasižy 
ru» Tuo žvilgsniu ji visada ki- 
ILX draugijas pralenkia. Bot 
kodėl ji ‘’nesubytino” vyrų šv. 
Antano dr-jos L. L. P. bonų 
pirkime, tai nežinia. Turbut 
nežinojo, kad šv. Antano dr-ja 
buvo pirkus, arba už kiek pir
kusi. Bet dar gali “subytyti.*1 
Vyrai, “look out!*’

Nedidelė, bet prakilnume pa*1 
sužymėjus Sald. širdies V. Jė
zaus dr-ja pirko Liet Laisvės 
Paskolos bonų už $50.00. Kiek 
galėjo, tiek prisidėjo. Ji nie
kuomet neatsisako nuo prakil
naus darbo.

Kiek mums Lietuva rupi, riek 
ir L. L. Paskola turėtų rūpėti. 
Visi, į niekų neatsižvelgdami, 
uoliaus imkimės darbo ir šita
me darbe, kaip kituose, "bukime 
pirmutiniais, vadovais.

Ketvirtadienyje, kovos 25 d., 
vakare, šv. Antano parap. sve
tainėje, L. Vyčių 14-ta kuopa, 
po susirinkimui, turėjo ir pro- 
gramėlį. Vienos kuopos narys 
skaitlį jiaskaitų apie Suv. Vale, 
valužių. P-iės P. Tomuliunaitė 
jr 0. Johnsonaitė atliko dialo
gu, “Lygybė.” Jos turi gabu
mų ir su laiku galės ]>asižymėū 
mus scenoje.

Vaidins “Amerika Pirtyje.”
L Vyčių 14-ta kuopa žada 

.sekmadienyje, balandžio 11 d.,' 
vaidinti gana juokingų veikalų 
“Amerika Pirtyje.” Po vanli- 
nimo bus šokiai. Vytis.

REIKALINGA.

Lietuvaite stenografirte. 
Atsišaukite ypatiškai į:

Uni venai Šute Bank 
3252 So. HRlsted Str.

LEIBERIAI.
Dvi foundres. darbas pašto 

vns Atsišaukite.
LINK BELT C0.

39th & 8tewart Avė.

1UJKAUKC.I THI ( KI JU.M m 
IJEIRFlll m.

d«J **tlnjini<- durbo, ware- 
Paitavni dirbąs J8C }

Vyrai 
b-U^J. 
landa.

GumbitiHky tiro-. Conipnny.
tnlon Ir lumbrr Gatra*. 

Ant C. B. Ir Ų Trach.
■ 1 •

Knlkaliua* mkryitm dirbti denHa
lo on*e turi mobili lietuvtdkal an*- 
liAkal Ir lenkiMuu AtalAauklte tiuo 
adrosy:

Dr. C, Z. I'caelb 
4113 Ko. AJiland Are.

y.tih ii.
Im-I i.iffico darbo i» metu »ui. 

nr -’.-”£lsr peras alpus pr= 
dMnl. c*ra prusa nraaitavlnt.

AUltuukil* Cwhi<- 441 N. Sacra- 
mento Blvd

GKI4TE5 AIHEEI. CO.

i

CHICAGOJE.
NUO TOWN OF LAKE

Draugijos Šv. Agotos M. ir 
P. iš priežasties Velykų Šven
tėn, susi rinkimas bnš paAodė- 
Ijrj, balandžio 5 d., 1920 iu. pa
prastoj svetainėje, T vai. vaka
re. Visos narės malonėkite at- 
Slankyti, nes turini korteles 
dol išpažinties išdalinti.

Juozapai tie n e Prot. Rait.

DIDELES ALGOS DĖL 
MERGINŲ IR MOTERŲ, 
munku T*tayt«jr»>. Munlkurtalna. ir 

Malp dol visokio darbo Ilrantj Sliup». 
Greita*. Trumpa 'Karnas. <>nltnm Iš
moku | Iria Natallo Gauk. Dipluiuu 
ir Gerai apmokama Durtai. Geriau - 
■to mokykla CMe.... J.

M •dažno Gert >-lr Kale 
Trnta. t.utun 14 W. U.-.rtiIngton Si.

UtaidlrMt Mokinanti

Ant pardavimo pruperte Kouthal- 
dej geroj lietu': u rpgyventoj apl«- 
llnkcj prmdgo<1 |( pridusti*-* II- 
gna. llando* ntan I3C.00 mtncMų 
kampinis. Kaiv. M.Mv.

M W « Htm-I.
Kai įninka* iil(>skaUntan> name.

IS NORTH SIDE.

Velykoms 
Nsujanybes

Am drabustal yra Verti J ūmi 
{Milun-Jinio.

Didelis Velykinis
Išpardavimas!

Delmnntų. atikei Hrdų. 
auksinių laikrodl-lių. leis 
čiurlių, įpUru kuliont- 
ku. lakatų Ir visokių ei* 
<lobm daiktu.

Muaq aankruva 
dyta nnulaunio* 
lavoruti ir kulno* 
nra. nesu kl’.t.r.

petpll- 
r ui d na 

mallc*-

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St.,

llIKM.O. ll.U 
Pleutic: l>n,»«-r 1*4*7.

Po Vaičiui noutmirSk. kad cariau- 
«ia» valatai taro aklinu! yra EATO- 
NIC. rraftallna vlana namnarurau* 
lurrtklotrao. o tu rvilkU. kad r»l- 
kla pamėginti viena Parduodam* 
imu vtaua apUAUonaa

VALDŽIOS

CEVERYKAI
Gali graliai Ir madnlal paalrė. 
dyti ir turui 5 mentalu t.'burcv 
Accounta Clonata.

Atidaryk <lu»nr,- Ac-minta 
OtmmU.

e

The Edgar Shovers Co'. i 
lMric<» SI w<u- K. Mumo. Mrm. = 
Kuitr &OB-10-13 C«i»umrr» HI«Ik =

120 No. Mate M«xt X

Atdara Semto* tr sulįsto, «ak. X
itiitiiHimiiiiiiiiiimiiiiinnmiiiiiiiiiiiiif'

=
i

pirkaite FA HM A 
pUtoaulua paallklnlmu* 1* 

bendrovėj, aplo Lietuviu 
VVIacotulnr.
gyvena ir

kur jau daug 
dar tuksiančiai 
leme labai ne
labai gerai au- 
metai nabutu.

-n

Paskutine prusa jstsyti Gi-nutac 
Arnij n|km->. huno su laiku bu* 
vvrtl aukao. Kainu inuaų Au>uJ 
»S.»4. Slunčtani* Parful l’o*t. C. O 
D. | blle vi*t» m lest* nr ui tnHat* 
Jelm n*tlk» piningus grųitnsnie 
kiiuinrt 11.40 ukmi.katna* likshią 
atgalio*. PubulgoJ kari>4i valdini tu 
rf-J<> suvirti 10.000 porų Coveryku 
Rn*rl Marrntns Nboos. mes Juo* 
fluplrkouie pataisėm* u»d*d«in* 
geru nkura. Jie dabar 
yra verti (ir. I ištaškyk DAMAI: 
Nudaiytl Juodai :Sc. citra. Jei
gu neguli pat* atvaliuot paraityk 
arba telefonuok. I‘rĮduok alse ir 
41.00 u mea prisiusimo Cm-rrykua 
KIAGNIJCV TIKF A NHOE CO.

Coitugr <«rmr.
T.-lrfons- Iknug. 1732.

Atdara l akarab, iki 7:30

lietuvių

rtrmlau 
aaukttn 
Uctu> u 
kolonija 
Lietuviu
apsicyvun*. n** t*n 
ra ant kurki* vtakc* 
Ka nepaisant kokie 
rtauguma munj pirkėju buvo iftvatl- 
nėja po dauec! ralcUJu bet tlnka-

I iu**nc< vieta* niekur nnralėjn r**tl 
Vieta labai puiki farnto* randui ap
linkui miesteli kertam* vtal btanta- 
rlnl yra Uetuvtal ir d*r yra p rara 
keliem* tniolcrianui atidaryti kitokiu* 
bianlu*. ne* trumpame lalk* bu* bu- 
darojama keletą* dirbtuvių. Dar da
bar leme labai p Irt aulJrinant *u 
kitu kompanijų prekėm* tai musu 
bendr«A'4 parduoda per pu* plg-lau. 
Granto* upė* eteral dabina visa a- 
pielmke. visur Kert keliai kad Ir 
blofflaualsme oro visur galima U- 
vutinotl. fodtiD sakant risi paran
ku tani dėl fnrmertu yra nnt vietos, 
visur IJetuvUkal kalbama, ankonut 
ir dainuojama, taip lenai ryvcru.M , |||j|(inilllllUUIIIimUHUIUlllimWMMr 
liejai jaučiasi kalu kad Jausdavosi 
Metvvoje

Ku* norit* pl*t*anlq paaiiklnimu. 
tai prialuaklte aavo adresa, o mea 
prisiusime Jum* knrrele su plato*- 
ntal* paalkkiniinaia. paveikslai* Ir 
pleau. ' .

Liberty L&nd & Investmcnt Co 
S301 S. Halsted St. Chicago.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

LIETUVIO ATYDAI.
Nebūk Prastų Darbininkų 

Visa Savo Gyvenimo.
Geriausias budos palikti sa

vistovių ii huli savo bosų tai 
nusipirkti farmn. Mes paleng
viname išlygm. kiekvienam 
Lietuviui kuris turi £10U ir 
daugiau nusipirkti 41) akrų 
žemes \VL*consine„
apgyvmloj kolonijoj, kur Lie- 
tuviui, turi Bažnyčia, Mokyk
la, draugijas ir nsvun žmones.

Prityrę ūkininkai kurj(. čio
nai.- gyvena ilgus laikus lai
dės Jums, nes jie bus jūsų kai- 
mynei.
Nepraleisk Visa Savo Gyveni

mą Surukusiame Fabri
ke ar šapoj.

Atsikraustyk nnt ūkės, kur 
tyru oro pakaktinai, kur tavo 
vaikučiams bu« linksmiau, ir 
kur gali Imti savistovis, už
dirbdamas ant senatvės can 
pailsį.

Atvažiuok j Vilai Pavietą. 
Wisconsin kur gali nusipirkti 
funiia už žema kainu ir ant 
labai prieinamų išlygų.

Neatiiicliok ant toliaus, bet 
rašyk šiandiena reikaluudunias 
pilnesnių paaiškinimų ir in
formacijų. Tas nieko nekenks 
tiktaj arčiau susipažins su 
musų Lietuvišku Kolonija. 

BANB0RN & COMPANY 
Savininkai 

Dept. C. Eagle River. Wisc.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: ancUMto* Ir ll*tuv,kko* 

kalbų, aritmetikos, knyrvedyiito*. *te- 
oopT»njo*. typ*writlnK. ptrklybo* t*i- 
■lų. .Suv. Valat. latortjo*. abuina* lato- 
rtjoa, peoprafljo*. polttlktnte okono- 
Uiijo*. plllrtyatta. dnHl«ra»y*tee.

Mokinimo valandoa: duo * ryto Iki 
4 valandos po ploty: vakarai* duo C 
Iki 14 vai.

PAHHHrfODA UOTAI.
Kendtlų knuiiuvo. labui geroj vio

loj prlod put ll-turltkų baknyčm ir 
• lotojo mokyklų Dol labai svarbiu* 
pritaaatiea prn.rstaa parduoti, 
platesniu tiruų kreipkite*

A. 4.
4Ct I K<». M’inmI b<r*xt

Dėl

Delar patvlrt’otoa Ir vvrto-
*<imu« dauruv.im lletuvtų. kuri* <r» 

kom artina tr fc.u<*u.l rakome-- 
4 ne Jutui kaipo i«rnu«ln roucartln* 
pičurTU Buvjrnjrtcm V ai „U Jom A- 
tn»rtka kini (aitme !■• rarupiatl 
• UK*tr arba l«n><> tx.no.

Ilaikalaukiu katalogo, kuri Itatan- 
eiam» dykai

6E0RGI & VITAI MUSIC CO.
IMO W. dilti HC, ctiknco, HL
iiiiiiimmiiiiifiiiiiiiimmimiuiiiinuiiu

Ne<lėlioj. balam!žiu 4 d., tuoj 
l>o pgnmldų įvyks mėnesinis 
susirinkimas l,abd. Kųjungos G 
kp. bažnytinėj svetainėj! A’isi 
nariai esate kviečiami skaitlin
gai susirinkti. I>nbai vrn svar
bių reikalų. Praeitame susirin
kime mažai narių atsilankė ir 
nieko negalėjome nuveikti. 
Tai gi meldžiu tau susirinki- 
man skaitlingai siAirinkti.

Taip gi meldžiu atsilankyti 
tuos visus, katrie neužsimokė
jo mėnesinių mokesčių.

S. Bitautas, wkr.

MOKINKIS TEISIŲ SAVO 
NAMUOSE.

Nežiūrint amžiaus ar darbo.

3106 So. Halsted St., Chicago.

VALPARAISO, IND
iMMam

l’enkterhrnyje, kovo 26 <1. j 
Valparaiso Univnnuteto Lietu
viu Litprati&kn DmUirii* laikė 
ravaitiiiį suKirinkimų. Kaip pa 
fira.Htai, po protokolo sekė pro
grama, kurių iiptMč jtatyg iui-j Garfirid Parke aUiduro gėlių 

arba žiedų pnrndn. Jų gali- 
tna matyti nno H ryto iki 10 
vnkurv kofriien iki 15 Imlan- 
džio. '

tini-inriknlci viai. .
Programa muki dėjo dauginu- 

ria iŠ įvairių kalbų. Pagirtina, 
kad nmkrieiriai ii nukirto lavi-

■ V K I

žibDy PARODA.

Per Velykas 4 balandžio

rHd*ll* d*l}* t»itaallo turtu su
kraut*. *ur«rt'jant IAni«l«- Su
vartok a*v* l.iutM* įtaiku moki
nanti** Pror«aiJ«, kur| puitrrin* 
tavu Hiani. JtskMė. I‘**itikcjtjiu>

Aiandivtui i‘u>4M<im*, prlcull 
nuo Kprvtall/fmU Nmi *< u«l Ap- 
rubeMkota*

K*»> t -<tau*ll<-tin

La Šalie Ertension 
Univarrity 

OI K. t’tarl.-KrflMrv. tirpt. A.
4344 lUvklM

Tchrtoaa, Dn irt 449 — Milu

Extra! Extra! Extra!
lmt«li« barircna* n* r •įduoda 1 I1i*alnvi murmat numiil.,*u lota* 

lx»t«l tun t»o tt pbUkb rloMo. ir Itv pMa* Itgte t (torai fr 4 Halai 
po • kambfnn*. 3 oturMuu naras ui. talpa 14 karai, au * t raut k«at. 

tr oloctrtc l.lobis nauoaa usdiuom rando* ncA* per mrtii* 
11,414-40 paraduotu u( (tt.ooo.oe jie randasi am lirt4**p*rt« un 
So. Holrtcė St Taip*) psraiSuoda 1 kaomrj Murik4( KU-tta.. immai 
J Įtarui ir 1 rMf*a dm Sauth Halstad m. «• llritfaanurt rando, 
a*U P«r Kietus |l.*44.J0 patstauoD* ui (U.4V9.64 T«U|«1 JMMM-
duodn i mtrtal k*ip Matyta* murinto Bama* Ur»«M<m l'*ik*. aut 
1 l.ubu pa 4 kamkartus EUtal «•**• elartrli IktMl. Rath 1r co- 
incnOn Ba)**n«nta* ranfla* nota per nittua 1710 04 pnrmduiMfs ui 
14. $44 94 TUMI parai duoda dideli* 5nurtnt* HtaBtavan Dama* 1 Mo- 
*ay •« i. **<*m* * «lami m, * a į p,—it na rr * rwa> po atnimntams 
ir 4 rialui po Ikambariv* mu* riertrlr vi*uuac namon** Mera* 
,ra tu k*rUr vandtmu Mldnmaa ntadu* mda par inrtu* IJ.1M.4I 
Jprridnnda ut m.<>»♦>♦ ranaaai Jla *mi llridaotuiru takai 
vietai d<4 Manta T* 1*1 navraloiakllr pann prn*«w Hr <*m tlar»»m-> 
;kAoI štai 
vtMoaa ir 
u gaHtr

BARGENAI! BARGENAI!
N'nntų kain>« kylu augfttin kn* 

dien neiti ūkite z ilgiau-liei pirk 
narnu DABAR.
Jaugiu} iinnjad mure nniiius ant 

Briilgvportu. vist nikiai po 5 rui
mu* gnzi«. elektra, vanos, b' kiti 
moderniški jtai‘-ymuL Kaina 9.500

2 m lipia ij — 4 f«aio*wnimu mūru 
namus po fi ir 4 ruimu*, gnių op-

Parsiduoda nauja* mūrinis 
niuntLs keturin (4) pagyveni
mų su geriausiais įtaisymais 
ir geriausioj apidmkėj du blo
kai (2) iki pnrkin ir vienas 
(I) bloke* iki 
vardo.

Parsiduoda 
namas dviejų
nm (Ii) šeših kambariu." su 
Klekini, iioimtyiuno* ir kltfii* 
juirarikuuiuiv

Atsišaukite jms
A. GRIGAS C0.

Gnrficld Boul-

nu u jus mūrinis
(2) pogyveni-

FARMOS z ŪKĖS.
Jau dldliutna* not nustojo vilnos 

IČmiI nebus *ti>icln!aa pragyvr.ninia* 
ir brvrlk tlwm. nr* net |>ntl vyriau- 
•yb* nustojo .lartuivu»i orgalMiunri 
■uraatl bud*. K* galini* daryli kad 
to ttvcDgu* yni daug tmonlu kad 
to nnkenCia k*r-g1 nei f-rmrr1*! 
nea tarinei^.; . u; - L- *. u, 
da pat d uodo u» k* gaunam gara 

‘kaina Ir muau turtas aura kasdlon 
Ir ma* turim tinkama gyvenimu ne* 
nesigirdi olniuiiuvlmal taigi Gcr- 
tdatnlcjlc tautiečiai Jri kuria norit* 

23 —z • —d m. v K,* **u
tarnui bet *kt:r Kalima aurnstl gera 
vieta nm reikta tartu* taip rinkti* 
patinkamu kaip kad vaikinu* rrnr- 
dainavia vesti o renkasi mergina Jei
gu tamsta nusipirkai kur fartna o 
po t am nebusi utganMlnta* tat yra po 
lyginimą* *>'-«nluio kad apa.vcdua 
kloga pafta taigi mos patarmių kur 
gulima surasti llnkama vieta ugi MI- 
ebigano lietimu ūkininku tarpa m** 
čionai turim Miaivlenljlmu* Ir drau- 
gistr-* Ir parapija* ir vlooklu* pusl- 
llnkatnlntmv* moMl kolonijoj jau f- 
ra ir gana turtingu lietuviu ukinln. 
ku mo* aavo tarpa turim visokiu 
malinirljŲ kaip tai trmdlrbyatč* 
malinu, tutinu maitinu automobiliu 
Ir taip toliau 
kreipti* prie 
kad ko kum 
rrlbmini vien*
Alai et*>t>e*i maudami lietuviu darl»4- 
tuffia uktninkaviinc kada lietuvis nu- 
■l|>erk« tarnu, ui j pora m«ių Jau 
ta* namas atrodo daur kttnk* me* 
pageidaujam* kad ko daugiu uata do
ru Ir ’du/Mčnj tmrmlu utraJiuoty Ir 
čia apsigyventu :•*■ tnn* Gerbia- 
mie ka* nor*daiui pirkti ūku k rot p- 
kilto* prie doru irteieingu Įmaniu o 
XC ‘ j.——t ..J, awr«* no
pailsta lHeva ne aviete tik duroll 
taigi kreipk ttlra prie dv. Antano 
Draugyatč*. t'uetar Mlehlcan kur 
viai d«ei ir tetmngi ūkininkai pri- 
klauso me* turim tam tikslu nus
kirta komlaij* knrl Jum* patai nuu* 
te |w» talku mraakyal kad agentai 
‘-l'U*vo ant Ii44 ar daugiau km 
tankianala taip atsitinka, au daugiau 
lotui auae tyu kreipsite* euo adruau:

ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Ooiter, Hichigan 

c o Km. Daunoras

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D.
UKTOVn AMIV KPECIAIJSTV*

|■■lM1|rm■• vi*ų •!>«* 
ha* yra 

pn*ta*ttaiiJl-.n raivo, HIIO- -tH’vfn.*. ntu~ 
«**a<>*a4faMKU, ahi* knivu* aky*. 

katMaklM. *-ttfcra* akt, Indrda*,.latrlM >r«an>tnak Ūki.u |utrv4*ntl* nu>. 
■ laat.a, klaida* Altiniai nulaikomi uaat*. 
eai. toli U *4tt maiaat.MiM |M««lb*la bara*, ko, a*,., rartjima Ir valku, ,u.aa’iua m*- 
kyktan. Valamlo, a*o 11 Iki * vakara. Ka- ■MUonu, nno i* iu t vai. po iMata,
1553 W. 47tb St ir Ashland Av.

TrIHanao DrvVrt- MM.

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

::

'jiildenuut sttttimatfttf, randa (120

I

L?- ,

GEORGE PETKUS
Mrai »>***r. lata. A ln-«» 

’ • HVIga t.**4mnpr A Mtm^Mrtr TMk-1-

2 aufšiu mitnr namas su imtų, 
labai puikoj vietoj an: Bridgepor
to aavbiinkih ikalingi piiūgsi

2 iiugšlu im <niht tiltai geru* 
•tirtu* luutim. 4 |*4g)vcnuuai. p<i 
6 ir 4 ruimu* mula |u0 au‘ti-?m< 
I niiin 43,700.

|Mu,«>niu linui <^iei min Iii 
tktn.b kicipkbi'g pjia:

1114 So. Halsted St Chicago.

PU<M|IV<W>* ftkNMI SI MCTTV.
U pr«eta»t>«-* netikti u tigu ir aus- 

km operacijų — sarau privarau* 
parduoti acvn raina au "lle*! Katate, 
insuranco p P*tlc> Uu. Vaulla**. 
blaalu

Ta* iu...,, parauiuoria latrai l-tffu
Ir M Mnrtloaiie Mtinumir

DM tolurdtu informacijų lusipki- 
!f» ysx 5-k’

8. 8L0NK8NIS.
335? S. Halsted St. « 

Chusųjo. Phoae Blvd 5000 u

Jau mes neprrvalom 
svrtlretauCJy reikale 
pritrūksta rura |>aa1- 
kltaai net svetimtsu-

I

Kainos kurios pritinka k'r-kvie- 
tum klK-niul. Ovarauluojam* kad 
■ulaupinaitue Jums 10% Iki M>* 
ant kiekvieno pirkinio: nekuria 
dalykai miutiuu negu eboleeale 
kulne*

Vyru Ir jaunu valkynu gatavi 
drabužiai padirbti ant u taikymo 
bet tirs teita ūkti siutai ir o t erkė
tai au dlriella,* ir Im-. for flttHuti 
h kliokto (-.yliaus 
Pamatykite mueu 
etutu ir orerkolu 
ISO. luto, įsi.

112 50 iki cco 
■pcci Jule «il« 

rra *IS. litu, 
tr l*C Juodi 

Mulai iki 44S <kl |*K. Meltno* »il-
Dn> «t>»*i «•- !h;
M u tai ir orerhotai 14.54 ir *u*i- 
člati. Vyru k*lln«* 44 Ir uufIvmu. 
Mnltho* ;>u*vIIds* Kolio** *1.(0 Iki 
(17.50. Sitacijali* nuuMmtta >* anl‘ 
kiekviena pirkime siunčiame , 
Europa.

Atdara Uickvlmu* d.*n* iki > 
vai vakaro KMlmiomt* 14 'ai. No- 
daliotnU iki • v»L rokara. J

8. GORDON,
1415 So. Halsted Streel

—-t- —
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Spaudos Draugija, po šv
Povylo globa, 191 !»m. Imvo silp
imte, nes turėjo vos 24 narius.
Matydami. kad bedieviškoji
spauda platinasi VVoreesterm
lietuviu tarpe, šios draugijos
narini, su didžiausiu pasišven
timn, stojo darbuotėn, kad pra
platinti katalikišką spauiią ir
kodaugiitusin gauti draugijai
narių. šita darbuotė atnešė
gražių vaisių, nes šiuosnmt, iki
7 d. kovo mėnesio, draugija pa
didėjo iki 160 narių.

Tni.ei maiote. voreostorio 
viai, kuių darbą nuveikė pasi
šventę Dievui ir tėvj-nei Spau
dos Draugijos narini (ės). Bet 
pasidžiaugę tais vaisiais neuu- 
leiskime rankų; darlio turime 
daug.Raginkinie kiekvieną lie
tuvį kataliką palikti nariu tus 
draugijos, nes juo daugiau 
draugija turės narių, tuo pla
čiau pnsklcisime katalikišką 
spaudą.

Tai gi dar sykį atsišaukiu į 
gerb. NVorcesterio lietuvių vi
suomenę, knd šiiintonet neliktų 
nei,vieno lietuvio, ncjfflrašusio 
Spaudos Draugijom 
. Visi girdite ateinančias ik 
Lietuvos žinias, kad mus tėvy
nainiai, kurie ilgus metus buvo 
be mokslo ir apšvietei pu 
žiauria rusų letena, šiandie, pa 
siliuosavt iš tos letenos, ir jau
ni ir seni imasi mokslo, švie
čiasi. Mes, gyvendami Lietuvo
je, ir-gi neturėjom progos aje 
HŠviesti. Šiandie turime gerą 
progą kupli į apšvielą; čia 
niekas musų nevaržo. Kas da 
bar. per ajisileiiiiiuą, nesiekia 
mokslo, tam, jei jis sugrįž te 
v»iww bus jp-<įi. jįa4i#iąi pa

klaus : ko-j^i tu. brolau, sesuo, 
išmokai toje laisvoje šalyje 1 
Ką-gi atsakysi f Tada jie sa
kys : mes ir priespaudoje buvo
me ir vargelį vargome, vienok 
fmjiegt’Hie apsišviesti, o tu var- 
gf!;c nevargęs, gyvendamas 
laisvoje šalyje likai tamsus.

Tat-gi rašyki mes Spaudos 
Draugijon, nes ji savo narinius 
ir dolierį duoda dviejų dolierių 
vertės moksliškų ir naudingų 
knygų. Tik skaitydami geras 
knygas mes apsišviesime, busi
me naudingi Bažnyčiai ir tėvy
nei Lietuvai.

Norinčius įsirašyti Spaudos 
Draugijon. kviečiu ateiti eusi- 
rinkiiiian, kuris bus balandžio 
11 <1., 2 vai. j>o pietų.

Visi nariai, kurie negavo dar 
knygų, kviečiame ateiti ir atsi
vesti naujų narių.

. V. Blavackas. rašt.

CICERO, ILL.

Lietuvos Laisvės Paskola..

K už kodėl Liet. Laisvės Pa
skoloj bėgis mus kolonijoje ap 
sistojo. Mažai apie ją kalbama, 
rečiau* rašoma. Komisija ir 
atsirinkimus retkarčiais laiko. 
Mat. išsidal ino dai liais su vie
tiniu draugijų Sąryšiu, tai da
bar ir žinok kas rūpinasi tąja 
jiaskolu. Stoties iždininkas ne
išdalino subskrijs’ijij knygučių, 
kuriems iubiniudui reikėjo. Ka*> 
Žiu kuo vadovaujasi? .Keiktų 
orusų kolonijos veikėjams išri-

■

* rt'«ani a riauonu
A. PETRAT1S & CO.

Mortgage Bank 
at'at cstatt ins‘j«*nc4 

Europeam Americaii Burbau 
♦v*--, te*l|Ul ^»-Vae** ■Lanu**l I** 

NO7AHIJLPAH
II** te liteli. Cknij* 4ltava

'i.r Bou'.mvr *tt

i juosita, rinitai dirbti darbą tė-
\ynės labili, o n<. politikuotit

Ligšiol daugiausia pardavė
L L. P. bonų kun. 11. J. Vaičiu-
nnh. P<> jo seka A. Valančius.
Intakui Vincas Kukanauskas.
Visų ir
Knd it

taškai tl i uot i
palengva, bet

varomas pirmyn.
Teko patėmyti, kad

negali.
darinis

iii šios
kolonijos moksleivių bonų pir
ko p. Al. .M. Itaėkus ir p-lė Ade
lė Rubliatisknitė. Koks tai gra
žus pavyzdi*? Žodžiais neini
pieši.

Mus kolonijos moterys ro- 
kuujn. jei moterys Lietuvos 
vaistu in-je turi lygius lutavs sii 
vy ra i s, tai lygiai su jais reikia 
ir dirbti, tėvynės labui pasi
švęsti. Tat jų dr-ja šv. Dievo 
Motinos Sopulingos nutarė 
Lietuvos taisvės Paskolos Im
lių pirkti už šimtą dolierių: 
reiškia, lygiai su vyrų šv. An
tano dr-ja.

ši moterų dr-ja visuomet sa
vo prakilniais darbais paaižy- 
mį Tuo žvilgsniu ji visada ki- 
UZ' draugijas pralenkia. Bet 
kodėl ji “nesubytino” vyry šv. 
Antano dr-jos L. L. P. bonų 
pirkime, tai nežinia. Turbut 
nežinojo, kad šv. Antano dr-ja 
buvo pirkus, arlia už kiek pir
kusi. Bet dar gali “subyfyti.” 
Vvrai, “look out!” X• ’ -> i

Nedidelė, bet prakilnume pa
sižymėjus Sald. širdies V. Jė
zaus dr-ja pirko Liet. Laisvės 
Paskolos tarną už $.50.00. Kiek 
gulėjo, tiek prisidėjo. Ji nie
kuomet neatsisako nuo prakil
naus darbo.

Kiek mums Lietuva rupi, tiek 
ir L. L. Paskola turėtų rūpėti. 
Visi, į nieką neatsižvelgdami, 
uoliaus imkimės darbo ir šita
me darbe, kaip kituose, bukime 
pirmutiniais, vadovais.

Ketvirtadienyje, kovos 25 d., 
vakare, šv. Antano parap. sve
tainėje, L. \’yčių 14-ta kuopa, 
po susirinkimui, turėjo ir pro- 
graiuėlĮ. Vienos kuopos narys 
skaitė paskaitą apie Suv. Vals. 
vahižią. P-lės P. Tomuliuimitė 
ir O. Johnsonaitė atliko dialo
gu.. “Lygybė.” Jos turi gabu
mų ir su laiku galės ]>asižvinėū 
mus scenoje.

Vaidins “Amerika Pirtyje.”
L. Vyčių 14-ta kuopa žado 

sekmadienyje, balandžio 11 «]., 
vaidinti gana juokingą veikalą 
••Amerika Pirtyje.” Po vaidi
nimo bus šokiai. Vytis.

VALPARAISO, IND

Penktadienyje. kovo 26 <1.
Viilparaiso Universiteto Lietu* 
viii I .i temt i Aka Drntnnin laikė 
savaitinį susirinkimą. Knip pa
prastai, |h» protokolo sekė pro
grama, kurią išpildė patys na
riai •moksleiviai.

Programa susidėjo dauginu
sia iš įvairių kalbų. Pagirtina, 
kad moksleiviai iš anksto tavi-
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naši kalbėti, tiktai patartina.
kad pasirinktų temas, kurias
žino, o nekalbėtų tokių dnlykų.
apie kuriuos nė mažiausio su
pratimo neturi, kaip kad ir šį
sykį viena* kiillnjo apie Vokie
tijos liaudžiavą. Pasirodė, knd
kalbėtojas pnts nežinojo apie
kn kalba.

Po programos ir kritikos
prasidėjo svarsty ai dr-jus
reikalų. Duota sumanymas įsi
rašyti Kaune einančių laikraš
čių. Visi nariai tani pritarė.
Kylo k kuisi n in.-.koki lis Inikmš
čius išsirašys draugija. Vienas
sako, kud geriausi laikraščiai
dvi dr-jos bus “Veju ” ir - Var
|M1S, »» nės yra nauji ir juos rei-
kia remti.

Kitas, pakalbėjęs apie laik- 
r«’X5t| vrVRvIin priminė 1r-v<4 
svarbu butų Literatiškai Drau
gijai turėti mokslo žurnalą 
“Draugiją.” Kiti parėmė.

To to eita prie balsavimo, 
l’ž ••Veją” iialsavo dauguma, 
už. “Varpų” ir “Draugiją” 
mažuma. Pats draugijos pirmi
ninkas savo balsą atidavė už 
“Draugiją.” Tas labai nepati
ko musų idealistams, nea jie 
pasakė, turį idėją remti “Var
pą,” bet jie ndunojo, 
visi Valp. moksleiviai 
su “Varjio” i>akrai]Mi.

Socijalistai giriasi

I

DRAUGAS

REIKALAUJA

REIKALINGAREIKALINGA.

Lietuvaite •tenografistc.
Atsifaukite s patiftai j:

Univenal Stale BankUniversaJ Statė Bank 
3252 So. Halsted Str.3252 So. Halsted Str.

-T

LEIBERIAI.
Dvi foundres, darbas pasto

vu* Atsišaukite.
LINK BELT CO.

39th d Stevart Avė.

REIK AIJRGAS.
luujoua mImLmi.U* Varcmi.tika* 41-

i
“Praup>" VdMtaiaCra.HJ*

i KM W. 46 SUvel ChJcapo. Iii.
E. V.

IIHIKHI

■

«
M.* Ux -įplaukiu.
Yorko vėltnuBlui ityllo*. Kotu. 
Hutu Ir Aloblu Velykom* n*u- 
trumą jrrn apet-i Jalta) inutio 
dirbtu* ir kitur noanunatnoa.

Velykoms
Naujanybes

f
Es
-

X.

kud ne 
sutinka

IIKIKAIJAGI rRVCKKRI.M IR
1 IIBERĮAJ.

Vyrui dol vidujini.' darbo. wwru- 
hmianl Paatovu* darbo* t>Oe. ) va- 
landa.

<iamblti*k; Urvu. Ctaniuiny.
Ilznųi, t'n ton ir lsiabcT CntTfc- 

Ant C. H. ir Q Tracka
------ - . .

KeUuiilnaa in.'rttaa dirbti dentla- 
to oflae tori muiciąi llotavidkal 
UMtal Ir Irnkiėkul. Ataikaukite 
udruaų:

VALDŽIOS
ČEVERYKAI

aas-
Aluo

I=
II
=

gauną 
laiškus iš Lietuvos, kuriuose, 
girdi, rašoma, kad kunigai ir 
Uėtuvos valdžia persekioja 
‘•Varpo” leidėjus ir darbinin
kus. Aš gi •‘Lietuvoje” pante 
bėjau, kati” jei ne kunigai, tai 
nebūtų šiandieną Lietuva lais
va.” Augitolėlis.

CHICAGOJE.
NUO TOWN OF LAKE.

Draugijos Sv. Agotos .M. ir 
T. iš priežasties Velykų Šven
tėtų susirinkimas brfF parteri. - 
Iv j, bnlandžio 5 d.. 1920 m. ,ia- 
p rasto j svetainėje, 7 vai. vaka
re. Visos narės malonėkite at
silankyti, nes turim korteles 
dėl išpažinties išdalinti.

Juorapaitienė, Pro t. Rašt.

IS NORTH SIDE.

N'pilėlinj, liulanilžiu 4 <1.. tuoj 
jh» pąmabių įvykti mėnetiiiiiH 
sitairinkinius tatai. Sąjungom G 
kp. Imžnytinėj svetainėj. A'ini 
nariai e*ate kviečiami skaitliu- 
gai bitai rinkt i. Laimi yru Kvor- 
bių reikalų. Praeitame auairin- 
kimo mažai narių atailnnkė ir 
nieko negalėjome neveikti. 
Tni-gi meldžiu ton mnuriiiki- 
inr.ii Fkuitlingui Hubirinkti.

Taip-gi meldžiu atsilankyti 
tuos visti!!, kairi“ iwmžwinokė* 

; jo mėnesinių mokeaČių.
S. Bitautas, sek r.

Pcr Velykas 4 balandžio 
Garfield Parke atsidaro gėlių 
arha žiedų paroda. .Ją gali
ma matyti nuo 8 ryto iki 10 
vakare kasdien iki 15 balan-

Extra! Extra! Extra!
Dideli* pargenu* parMduod* Ž IlKmavi murinai ndnuu. au lotua 

Iždai turi po SI psda* ploėln. Ir 1 Sv pėda* Itrio. S kt>m*l Ir i flatal 
po U kai)’barnia : murimu paraiul. tcl|ia *1 karai. »I| aleum he.it. 
p*a Ir eicrtric l.pbt* viauone namonMi Hindi* riete per tortu* 
*1.0TI.00 parautum!* ui tSl.000.10 JI* ra*d**i ant tirtriprpnrta un 
So Halated Si Talpai pirvidimda 3 kertinėj mūrinei luanl^vi namai 
3 Murai ir l rot lape* on South Halated M v* ilridkeport mndcu 
utta per metu* 11.100.00 puraiduoda ui 114,100.00 Talppi parai* 
duodu i metui kaip atatytaa murtnt* namaa UripM«n Parke, ant 
S l.ubu. po < kambariu* Etuuu paaaa elortric Idant*, f U t h ir cc- 
menti* tl*i*nientu* rando* nata per matui ITSt.OO imrmduoda ui 
lt.tU3.00. Talpa) paraiduoda dideli* burtai* Htrnurvoa narna* S Mo
rui ir la tunu. « nuiai po ■ *Mini>errw* w v iaam. v MuiMm.oe 
ir « Ratai po Skatnharlu* caaaa rler-lrb viauoae tumuta* atarų* 
j r* au karktu vandeniu Mirtom** rando* nete l>er metini SI.1*0.00 
l>*rr’dti'»dn ui 110.000 r» t audusi JI* *ni Rridpeporta labai geroj 
virtoj rirl birbia. Tolei nepraleiskite puru* prapoe ir <*>ya tiarprnv 
(Mtnl jl ir kokie svetimu vėlai nepapftaha Jie ramiam labai pervis* 
vietose Ir itridpepvvrlo kalnnljoj Talpi norintieji t*»ua mimu* pirk, 
tl paltis kreiptis ant man* oRaa

GEORGE PETKUS.
lU-al H*p|r, lau

l 'orvApu Eivlrtapc A
8M5 temlii halini Wm,

■■■■■■■■■■«■■■■! ■!

Dr. C. Z, Vrarlh. 
4712 So. Veriami Ata.

\ AIKJtf.
Dėl Offtco darbo K metų ain. 

tiau* ar daugiau para* alpo* pra
lįstai. p«ra p r op* praMiavint.

Atalteukltc i'iuMdr 44* N. tiaera- 
menti. Hlvd

GRĮŽTES VVRKEI. CO.

DIDELES ALGOS DĖL 
MERGINŲ IR MOTERŲ, 
linukų Tateytnjt*, Manikurtate*. Ir 

llal|> dėl vlaoklo darbo llcaat) Khop*. 
Greitu*. Trumpa 'Kursas. Gnifmn I#- 
mirtai 1 Tri* knilli*. Gauk Diplomą 
tr (tarai apmoLnin* Darbo. Gerinu- 
ata mokykla i’hirtjftif.

Madam.- iiettf.i-lc llnlr
TnsMtn l.oh* 14 W. M.

l'Aaldlrbk Mokinant**JF------- -
Ant pardnvlinuf properte SoutbM- 

daj Kero) lirtuvią u;>rrrentoj aple- 
llnkrj paraidnoS* U prtctaatle* M- 
goa. lund<» nata |S«.00 iu(ntau 
kampinis Kutu* tc.SOO

228 W. -40 Mttart.
Kai linuku* utpaknlititani natnr.

—--- —' - V.**" ~~ ■ I. ■
rARMDt <*D.i‘Y.AR.U l*l(HAf.
Kendilu krautuvo. IhImI paroj vio

loj prie* pal tlbtinltkų bažnyčia Ir 
vta**la mokykla. D.-I lutMil urarbk* 
prt.teRtii* prtvuratae parduoti, 
pinleanlų imlų kreipk tire.

A. J.
4014 So, V oud MrvK

Dėl

MOKINKIS TEISIŲ SAVO 
NAMUOSE.

Nežiūrint amžiaus ar darbo.

Dideli* ualyn pjuullo turtų au- 
krauta, suvartujant Italai**. Mu* 
vartok naro Miką moki
nantis* l’r <rfanl)«> kuri Paarrtn* 
tavo H tani, |t«ki>'-’. l*u*itlta*JUna

AituidlrtiM Da-i-a-Mm** priguli 
nūn K|h-,-mN*MMi smegenų. Ap- 
r ubeBiuota*

K**>k tinndii-n*

La S&Ue ExUnnon 
Univfcrsity

SI K. Clark-StepiM.-r, (tapt. A. 
<34* Hrttib'T Airnur.

’D-l*-f<MiaA Drvu l 18* — K*7u

I
F
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BARGENAI! BARGENAI!
Namų kaliu* kylM auffštio ka*- 

dien nc4nūkite ilirinu-hci pirk 
ruimu DABAR
3 utigMŲ uaujuė murti iuuiumi un! 

Bridgeporto, viąj fliatai pn 5 rui- 
itiUM mira*, dektr.-i vnnaa, ir kiti 
modemiški judgyinal Kuiną 9,500

2 augalų - 4 pagyvenimu mūrų 
nnm-i* po fi ir 4 ruimu*, giuą ap- 
iildoiun* aatnmrtikni. runda *120 
meneaui kaina *iln -gifi

2 nugai ų mprt) nutnaa mi įiorų 
labui puikoj 'irto,’ ukl Dridfopor- 
b< navininkai Trii-.ilingi pinigai 
—.m ■■■l*...— —. t r.r ■ I• •*•••** t ‘

2 iiiigain MBttmii) liilidi geras 
itirtte nniitPK, 4 i-.ig\ vi-niaipi, po 
h ir 4 itiimtM fMTnla mcn*Mt|i 
I nitai oG.iUO.

P't.’i'iiiu filiu. miii' 1 a
n.m.u k'ripkbcd Jm«:

8. 8LONK8NI8, 
3357 8 Mxd.ited 8L

1 Cbirnfo. Pmme Blvd. 5009

Ki •;..

i

Uali rr*xi*i tr Biadniai t>*ar<» 
tirti ir turėti t mentali Ctiargv 
Aceounta ,'inn*l*

Alkia r? h t'lmrcv Aivounta 
Otoną ta. nrru pirkaite FAliMA 

plutoniu* paalAklalinu* l* 
bendrovė*, apie Lietuvio 

Wiaroo»iav. kur Jau d*>ir 
ryveo* Ir dar tukaUadlai

I*tmnau 
i Kaukite 
; Lietu, >u 
; kolonija 
: LiMuvlu 
i apalKyrena. om ton tems Ubai r»- 
i ra ant kurto* vukaa labai pūrai au* 
i ira napalaant kokia metai Mbutu, 
■ Dauguma tnuaų pirkėju buvo Uvokl- 
i nėja po dauKel valatijų bet tlnka- 

tnoanea virbus niekur negalėjo raati. 
Vieta Ubai paiki temst rastiarJ ap 
linkui mlautull kuriama viai bualo- 
rial ym Lloturlal ir dar yra praca 
kol lema btynlortama atidaryti kitokiu* 
bumu* tie-a trumpame laika bu* bu- 
davnjatna keletą* dirbtuvių. Dar da
bar leme Ubai plcl auilKlnaat au 
kitu kompanijų prnkema tai muaų 
bendrdvė parduoda per pu* piciau. 
G roti o* upėa atarai dabina via* a- 
plellnkc. vteur peri keliai kad Ir 
blopiauaUtne ore vlaur pallma U. 
vatluotl. Jtodtia aakant vt*l paran- 
k utimi I dol f n rm erių yra ant vlotoe. 
visur Uetuvikkal kalbama, sulietus 
Ir ttaUuojam*. taip tonai pyvonatp 

I tiejai Jaučiau! kaip knd Jauodavori 
L-eltrvcJe.

Kua norite plateanlų puUUdnlmu. 
tai prlalųaklte aavo adreaa, o MM 
pnaiųotmo jum* knypele nu plntae 
nUla paaMkialmala. pavolkalaia ir 
planu.
Liberty Land & Investment Co 
S301 S. Halsted St. Chicago.

f 
ie
I 

im rak. £

■-

Tbe Edgar Shovvers Co. 
latrista 34 Mrt*. K. K >»*■■<**, Hrm. 
Kulte M>»-10-11 t'onMitui-rs lUdjt 

220 No. Stati- Rimų.
Atdara Semto* ir Subalo* 

mimmnmmmmmmmmmi
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LIETUVIU ATIDAI.
Nebūk Prastu Darbininkų

Visa 8avo Gyvenimo.
Gerinusias būdas palikti sa

vistovių ir būti savo bosų tai 
uusipirkti fanna. Mes pa leng
viname išlygas kiekvienam 
Lietaviui kuris turi $100 ir 
daugiau nusipirkti 40 akrų 
žemes IVisconsine,, lietuvių 
apgyventoj kolonijoj, kur Lie
tuviui, turi Bažnyčią, Mokyk
la, draugijas ir savus žmones.

I*rityrę ūkininkai kurie čio
nai* gyvena ilgus laikus J ju
dės Jums, nes jie bus jūsų kai
mynai.
Nepraleisk Visa Savo Gyveni

mą Surukusiame Fabri
ke ar šapo j.

Atsikraustyk nnt ūkės, kur 
tyro oro pakaktinai, kur tavo 
vaikučiams bus linksmiau, ir 
kur gali būti savistovi*, už- 
dinhdiimn* nnt spuatves sau 
poilsį.

Atvažiuok į Vilas Pavirta. 
Wisoonsin kur gali nusipirkti 
Tarnui už žema kaina ir ant 
lobai prieinamų išlygų.

Nentideliak ant tolinus, bet 
rašyk šiandiena reikalauduiuns 
pilnesnių puniškinimų ir in
formacijų. Tus įlinko nekenks 
tikta; arčiau MMipathM su 
musų Lietuviška Kolonija.

SANB0RN & COMPANY

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: aoglUUcoa Ir lletur.Mco* 

kalbų. aritmaUkoa. knrr»cdr*ta al*- 
nograRJo*. V pru ritins, plrklybo* lei- 
ulų. ,8ot. Valrt. iatorijoa, nbalnca Ko
rijo* aocgTorijo* politlkioė* akono- 
mljoa. plllrtyatėa. dalfiarakyKta

Mokinimo valandos: nuo • ryto Utį 
4 'olando* po plutų: vakarai* ouo « 
Iki 1* vai.
3106 So. Halated SL, Chicago.

• Savininkai
Dept. C. Eagle River, Wisc.

EXTRA.
Pursidnoda nniija- mūrinis 

namus • kcturin (4) pagyveni
nių su grrtatisials įtaisymai!* 
ir geriausioj apiolinVj du blo
kai (2) iki parkiu ir vienas 
(1) blokas iki 
vardo.

!’« nuduodu 
nuimta dviejų
mu pu (6) šešis kuinbariuii ku 
Eluktra. iuaudvnėms ir kitais 
jjuraiikuuMMs.

Atsišaukite pas
A. GRIGA8 <fc C0.

• m* ♦’ « < ____OXXS DU. aaiupcu ou vmc*<v.

GarfieM Bonl-

naujas murini*
(2) jtMyvuni-

l’AltMDlODA SAMAS U RIZVIV.
U prtefaatire netikėtu Hp ir *ua- 

ftia upuraeiju — a«mu priveeMa* 
ImiMuoii tavo paimi *u ' Ilcai Katate. 
||WU rauna p Panty Boa VautUT. 
bust a

!T*» numaa I»ir».i|ųr.rt« IuImI 
ir ta kų>r« Inn.l* IMlponite.

DH Mdaadiu infunuatiju ktugdil- 
W* ***■ z S A :
=4^, 44L J antį, -i
4>U W. H M-. iacctu. Iii.

riiFiYifftiml

l’uakullno propa jatpyti GrauliM* 
Imi) N4ioc». turi* oi laikų bu* 
verti aukim Kaina muaų Aapoj 
M »». Rlunėiatne r*.axl I«o*L C. O 
Ii. j Hle »-|irtn uileate ar ai initato 
Jvlpu netilo, plnlncu* crųitname 
kuomrt |1 00 užmokama* likai nų. 
alpulio* l'atMBipoj karė* valdžia tu 
rėjo ruvirt 10.000 porų čeveryku 
Ru*m1 Marehinp Sboua tni* Juo* 
nupirkome pataincme utoedaine 
pora ak ura Jie dabai 

verti IU. t'Utaakyk DASAK 
X u dažyti Joc ju 3R>. aitra Jai. 
pų nu:nll pat* atvažiuot paražyk 
n r be telefonuok. Paduok *tte ir 
11 00 o mea prlatųalnie Cevcrykua 
KIMGHUCT TIRE A SHOE <X>. 

3K&3 Coltapv Grota.
Ti-lT-fotui. Donp. £725.

Atdara Vakarai* Iki 7:30

PEARL OUEEN 
KONCERTINOS

FARMOS z ŪKĖS.
Jau rbdžluma* net nuirtojo vliUea 

g#d nabua atpiginta* pnapyvenlmaa 
tr bevelk tlena. nea net pati vyriau, 
aybe nuatojo dartuivu*! nrcalėdamr. 
■uniati būda. Ką pa Įima daryti kad 
to įsvvncu* ym daug Įmonių knd 
to nekenėla ka*-*1 u»1 f **nter'al'
nr* fMrrue>_. .. < iL. ■ * i~ — 
da parduoda u3 M uuuntftn para 

■kuinu ir rnuaij turiu* uupa kavdlen 
Ir mea turim liukam* pyvanlinų ne* 
nenlrlrdi aimunavirtiai talpi Uer- 
buimlejie ta utį vėlai Jei kurie norit* 
romą na gyveninio lai Invyplklt aau 
terma yn ^mr panma auraau pora 
virta nea reikia tariu* taip rinklia 
patinkama kaip kad vaikina* rrnp- 
duiunai* vo*u o renka*) merplna Jei
gu tan.ata nudplrfcai kur terma « ] 
potam nebual ulmn-ilinlM tai rm pa 
l>pinitnaa riVtalmo kad apaivedu* 
b lopą pačia uitai moa pataratm knr 
pullnia vuraatl linkima vieta upl Mj- 
ehipano lietuvių ūkininkų tarpe uie* 
frimat ttmrt «wjrtenU!mus tr 4raa- 
netėe tr paratrtjaa tr vtaoklua p«ai- 
linkatninlmua mnau kdonUoJ Jau r- 
r* ir pana tųrtuųių lietuvių uktmn- ( 
kų >ne* mvo Urpe turim viacklų 
mnJttnkrijų kaip ui temdirbyaUe 
malinu, mtlaų malimų automobilių 
ir taip toliau, 
kreipti* prie 
kad ko kam 
peiMtom v iena

J«u ttiva ittpnrBlntn 
erctlmtnuėlų rolkale 
pritrūksta me* p««l- 
klUou cit aveuiatau- 

maUdanu lietuvių dartid- 
luMt ūkininkavimą kodą lietuviv au- 
siporka farma Ui j pora matų jau 
taa namas ati >ds daug kitoks moa 
, nįe'd*«>em«r *■•» *•» te**,**vi* ė-r- i 
rų ir uarpteių ImotUu aUanuotų .r 
čia *|te«)-v*fitu imu mus Gerbia- 
uite kas norMaiul plrkU ūko krelp- 
kilio* P0O deru irtelaingu Įmaniu 0. 
Oc pne Unandalote agentų kurte W 
pabūta Disvo m grista uk doreli 
talpi arvipkittes prts kr Antano 
Iteaugytfės <’u»ter M’chiuan kur 
visi dwi ir tvt*in*i ūkininkai pn- 
klauao mes *«rim tani tMrahi nus
kirta kiunislM kari juru* iMvlarnsua 
U po talku netakyri. kad agantas 
■ pg»vn ant »ttef ar danijiau b UI 
lankiausia taip atsitinka su dsnpteu 
mr.tr S.BC.JU kreipkIU» kam adreeu I 
RV. ANTANO DRAUGIJA Į 

Oflrter, Michi^nn.

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D.
LIETVVIS AKIU srECIALISTM

*. Fatnerna*<vtaų aktų

. aęraul. ekiuTteurtv* ak>a nrniTrrto; nr--kr»*■ Mieoia ■■rahnn lėkim Barate** jį** ttauaMa MaMaa AMulal adtatbaml tal.i*. Iki. i«li Ir *111 mata*i>*n.* fma*lt«t*. Keipta ūke aave vuatjim* ir vuume taMMta* teta ■.rktea Vatoata* ano it t* i vakar*, k* .Milanu* an* J* lai 1 vaL a* (rti-l*.
teao trr imu 0* *_ e _*ww w. w*«a* ar*, aa nemariu 41V.

Trlafaae* Dnnrr Mte

-K

TEISINGOS DRABUŽIU 
KAINOS.

Katbaa kurto* pritinki ^težMta 
nam krtrnlu! Crarantnojama kad 
auta u p imi tnr jum* :o* iki RX». 
ant klukTluau plrlunio: nokurm 
dalykai mažiau nepu ebolsmle 
katnoa

Vyru tr jaunu vaikynu gatavi 
drabuMat išdirbti ant ulauhyaw 
bet nostalteukti .lutai ir ovirko. 
tai m dirželiai., ir be. tar fitvnp 
<r k'.luklo atrtiau* tl» *a «M -eęąd 
P..uuUjk4te Ibiam apoctjala ads 
Siutu ir overkotu po »IS. li ti. 
•S0. »XŽ.W. m. Ir flo. Juodi 
Minai po |41 iki ICt. Malino* vil
na* siutai im fit iki |«t Valka 

«• v«*«kv«MM i* «v m augte 
ėtau Vyru kelintai ir aupifiag 
Malins* puavllnte kelmas 11.10 iki 
117.10. UpedJaH* nuolimia i® an! 
'UickvMbu pMiiaio siunčiamo - į t 
Europa. '

Atdan b k kviesta diena Iki 9 j 
• ai takara Hubatomu i o vai. No-I
dailumu MU • vai. vekape, . ,1

S. G0RD0N,
1415 Su. Himca sirert I

J

Ji

e o Kar. Daunoras
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