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Prancūzų Kariuomene 
Briaujasi Vokietijon 
mŠm miest, 

Frankfortą 

VYRIAUSYBĖS KARIUO
MENĖ SUTRUŠKINO 

RAUDONUOSIUS. 

Su artilerija apgriautas 
Duisburg. 

MOBILIZUOJAMA 700.000 
PRANCŪZŲ. 

Užėmė miest* Frankfortą. 

Paryžius, ha). 6. 

Duisburg. Reino-Prusija, bal. 
•> (Suvėlinta/. — Vyriausy
bės kariuomenė šiandie eia 

i 

j inėjo ir po smarkių susirėmi-
mų gatvėse sutraškino radi
kaliu elementų (bolševikų) 
armiją, 

susirėmime pavartota n^ 
prasti prancūzams, kad Vo- tik .šautuvai su kulkasvai-
kietija mėgina prasilenkti su į tižiais. <bet rr armotos. Ap-
.piklynui taikos sąlygų. . griautas" krautuvių distriktas. 

Praneuziios vvriansvhė' rųi-l Kai-kuriose vietosevvriau-
reiškia, kad Vokietijos vy- sybės kariuomenei prisiėjo im

ti namus "paskui namus, ku-

KAS KALTAS UŽ SLAPTA Į NORIMA PANAIKINTI NE-
TAIKOS KONFERENCIJĄ. ; SUTIKIMUS TARP S. V. 

IR JAPONIJOS. 
Tardieu sako, kad prez. 

Wilsonas. 

Paryžius, baj. 5.—Pirm tai
kos konferencijos prezidentas 

Rekomenduojama paskirti 
komisiją. 

WHsonas žinomais savo 14 uos- ! T«.V 
Tokyo, bal. .".—Amerikos ir 

Italija Gryžta prie Senosios 
Užrubežių Politikos 

jos p:n;:::j atstovai ;;s 
mais buvo paskelbs, kad tai- Į t u r ^ j 0 k e l i a s konferencijas ir 
kos konferencija turi but veda- paakinėjo nutarė rekomenduo-

TURKIJOS KLAUSIME 
C T A U I CTT O V * T O 

TIJOMIS. 

nia viešai. 
Dabar laikraštyj L'Illustra-

R v m a s lml. »> — Fts l i inst iįtt 

Praucu-: riausybė labai šaltai atsineša į 
zų kariuomenė šiandie anksti; Versailleso taikos sutarti. Nes j riuose buvo susispietę bolše-
ryte inėjo Vokietijos miestan1 vis toliaus atidėlioja savo ar-i vikų kareiviai ir stipriai prie-
Frankfortan. j mijos išginklavimą. Ir jei vo- šinosi. 

j kiečių armija butų sulig su-j Mūšių metu Belgijos šone 
nužudytas vienas vaikas ir 
pažeistas vienas belgų karei
vis. 

vyriausyliė atmaino savo už-
rubežinę politiką, Griebiasi 
<enosios. t."vad. "Wilsoninės 

MOBILIZUOJAMA 700,000 ! tarties iširrnkhiota, tnom«t ten 
KAREIVIŲ. j n^Hitų miikaristų nei bolše-

i vikų sukilimų ir patiems tal-
Paryžius. bal, 6. — Karts j kininkams nekvaršintų galvų, 

departamentas paskelbė įsa-į Armijos " neišginklavimas *°™ta-per avi vaiancti 
kymą kuoveikiaus visiems j padarė tai. kad .Rubr apskri- Raudonosios armijos buvo 
prancūzų oficierair.* ir karei-j tyj pakilo bolševikizmas. Tan j mieste arti 300 kareivių. Ne-
viams. katrie buvo paiiuosno-! apskritin, priešingai sutarčiai, j žiūrint tokio neskaitlingumo, 
ti šventėms, sugryžti i savo! vokiečių vyriausybė siunčia j jie per dvi valandi valiojo at-
pulkus. | ^ v o kariuomenę. ! silaikyti prieš vyriausybės 

Taippat miestų policijai į-į Tad Prancūzija iškalno pri- j "Reichswehras". Ir tik pra-
sakyta apie tai pranešta tiems j versta apsidrausti prieš tokius ' 
oficierams ir kareiviams, kat-; vokuvių žygius. 

ti Suv. Valstijų ir JajKuiijos 
vvriausvlH'iii paskirti bendra 

tion kap. Andre Tardieu, Į k o i u į s į j į i r a n a i ] ) a v e s t i į^tii-ti 
Prancūzijos . atstovas taikos Į ^ ^ ^ i k h m ^ begu* klausiiHe ir 
konferencijoje, rašydamas apie j pa^uį rekomenduoti galutiną 
ta konferenciją tvirtina, kad j užbaigimų to klausimo, 
premjeras Clemeneeau sutikęs; Suv. Valstijų ambasadorius 
su viešai vedama konferencija. | Alexander ir toįttrijm nrem- į politikos ".kuomet prezidentas 
3 i > r r f a « ' r ' a ' HUNHOS pa i jeras »nibnsawa abudu išreiškė' uiisonas pirmąkart nuve 
reikalavęs vesti slaptai ir j< ,̂ pasitikėjimą, kad tasai klausi-, atkeliavęs Europon, 
paklausyta. j n , a s tinkamai ir patenkinimai Xel><' pamato Įvyksta ta 

Ve kodėl taikos konferencija b u s pabaigtas, neturint apsi- i .varbi atmaina. Tos atmainos 
buvo vedaw» prie uždarytų du- „įaukusių padangių. ousėn linksta pačių gyvento-
rių ir tik trumpi oficijaliai pra-

'•jų ūpas. Toliaus. Italija did-
I šiai paliesta ekonominio kri-
• zio. 

Kuomet premjeras Nitti su-
Norį nepriklausomybės Alba-. galvojo gryžti j>rie senosios 

uijai. j užr l̂>ežinės politikos, pa<k-
; mente išreikšta juo pasi+ '̂-ė-

i . i : . . i - . i !ii*s va 

nešimai buyo skelbiami. 
Senai jau butų laikas abiem 

oadarvti taika ir aiit visuomet; 

rų nepasieks tasai kar»-is vy
resnybės parėdymas, 

Prancūzija ligšiol karės tar
nyboje palaiko vyrus iš 1916, 
1917, 1918 ir 1919 metų skyrių 
— išviso apie 700,000 karei
viu 

PRANCŪZIJA BIJOSI TAL
KININKŲ. 

Paryžius, bal. 6. — Prancū
zija pati viena priversta vefk-

Fik ne visi jie buvo pa-1 ti prieš Vokietiją, kuri pei* 
tvarkyti taip, kad juos pavar- į žengia neutralio ruožo gyva-
toti karės laukui. Ta*l dabar, vinią. tuo labjaus, kad Aug
ant greitųjų patvarkoma. i Ii ja su Italija yra palinkusios 

dėjus temti buvo sunaikinti 
paskutiniai raudonųjų lizdai. 

Dafugeli*: žmonių matė, kad 
suintti ramiosieji buv» varo
mi /gatvėmis. Buvo pakeltom 
kalbos, kad suimtieji nugala-

ATLIKTA* MĖGINIMAS SU p a n a į k į n t i „esutikinms. 
ŠARVUOTU LĖKTUVU. 

FEDERALE TARNYBA. 

;:?e jis turi daugiau inta! 

Bus paduota talkininku kon
ferencijai. 

• «\iiijwt»s . « u i i .•««»v Mima-
nymus apie atmainas politikoj 
paduosiąs augščiausiąjai ttdki-
ninkų tarybai, kuomet toji 
įvažiuosianti miestan Rėmo. 

Pareikalavime štai ka* bu-
.ia: 

1. Revizuoti \ . i***-.-* » l l / > o A <r»4 

Lėktuve y » anuota ir kulka-
svaidiiai. 

KINŲ KARIUOMENĖ KE
LIA MAIŠTUS. • 

Permažai mokama šiais bran
genybės laikais. 

Amoy. Kinija, kovo •">. — 
-Armijos Anot gautų čia žinių, provinci-Dayton, O., bal. o. 

viršininkai McCook lavinimo' joj Anhui sukėlė maištus ka-
lauke atBk© išmėginimą šar- | riuoinenė. Daugiau jK>ros. šim 
vuoto Suv. kValstijų armijos ] tų kareivių užmušta ir keli šim- ,. 
triplano (lėktuvo). Pranešta, j tai sužeista. 

binti. Tas tuojaus oficijaliai t yra apdraustos stipriais šar 
užginta. Dar pareikšta, kad su vais. Apsigimimu yra armota 

jog išmėgiMUias pavykęs, iš- j Kova su ištikima kariuome-
ėnms neats^omą mdijatorių j ru1 gul)eriiatoriui dar nepasi-
veikimą. ksfi? Tftefą lengi-a pa-1 lwigti*i. fJyrprrtojai didžiau-
taisyti. jsiam terore bėga iš tų aj>ylin-

Svarbiausios lėktuvo dalvs j kiu. 
' t 

VVashington, bal. 0. — Žem
dirbystės departamentui daug 
nesmagumų padaro reikalin-
giirnas visoKios 
tų ir. kilanti 
irsngenvbė. 

Aštuoni tūkstančiai bran-tin-

rųsies e£>yv(" 
pragyvenimo 

suimtais apsieita žmoniškai. 
Mūšių metu tik trys civiliai 

žmonės užmušta. 
Bet krautuvėms padaryta la-

Anglija atsisako gelbėti | prie revizijos taikos sutarties. | bai dideli nuostoliai 
prancūzams užimti Vokietijos. Pramatoma renzija reikštų 
miestus, rašo laikraštis Petitjne kitką, kaip tik panaikini-
l^irisien. P»et ta ]>ati Anglija į mą to neutralio žemės ruožo 
nieko neturinti prieš prancu- i Pareiniu. bet dar susiaurini-

ir trvs kulkasvaidžiai. 

MARŠALAS JOFFRE KE
LIAUS ISPANIJON. 

TARPE PABĖGĖLIŲ PRIN 
CESĖS IR BARONAI. 

zų veikimą. Xes tas Prancū
zijai yra svarbu? daiktas. 

Prancūzija aiškinasi. 

Prancūzija pastarąjį savo 
žingsni paaiškina vakar spe-
eijaliaj paskelbta nota. 
Notoje pažymima, kad Pran

cūzija prieš Vokietiją nepake- j neturi bent kokio be jų žinios 
fianti karės, neturinti jokių į slar*o susinėsimo su Berlynu, 
blogų tikslų, tuo labjau no-

į mą okupacijos plotų. 
Kati to išvengti, Prancūzija 

turi .pasinaudoti dabartinės 
sutarties 'principais, ineiti gi
liau Vokietijon ir apsidraus-

j ti prieš Vokietiją. 
Prancūzai nuomoniauja ir 

bijosi, ar kartais talkininkai 

EBERTO KARIUOMENĖ 
EINA PIRMYN. 

Madridas, bal. 6. — Ispani-
I jon atkeliauja prancūzų mar-

Odessa, bal. 26. — Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus komi- • 
sija, kuri veikia pietinėj Ru-
*ij<>j, persi keldama iš Novo-
rosiisko Kriman. su savimi 

Spaudžiami vokiečiai bolševi
kai. 

rinti atnaujinti su vokiečiais 
pilnus sautikius, bet stipriai 
stovinti uz pildvP'.ą taiko* su
tarties sąlygų. (Ii kaip kartas 
Vokietijos militaristinių gai
valų nerimavimas duoda su-

Esama 188 nukentėjusių. 
Jeruzalė, bal. 6. — 188 žmo-

?iės nukcntė.io, didžiuma leng
vai, įvykus čia susikirtimui 
Velykų dieną. Kariuomenė 
pasekmingai palaiko tvarką. 

įšalas Joffre. Čia jis iškilmin-į paėmė kelis šimtus rusų pa-
; gai bus sutiktas. j bėgėlių. Anų tai-pe.y!"a 3 prin-

i cesės, 2 baronu ir 3 preziden-
į Lietuvos Misijos Adresas: į tai didelių pašelpimų organi-

257 West 71 str., New York,) zacijų . Rusijoje. 

GALI BUT LAIKINAI UŽ
DARYTI "STOCK-

YABOAI," " 

Idai. Tas reikštų, kad apie 
:'>0,000 darbininkų laikinai ne 
! tektų darbo. 

Savo keliu Brotlierbood of j tartis 
Railroad Trainmen organizaci-1 

: ja pradeda smarkią^kovą prieš 
insurgentus streikininkus. Bė-

DuesseldorLj|Vokietija, bal. 
6. —;xKberto vyriausybi^s ka-
riuflmenė Rubr apskrityj ima 
šturmuoti bolševikų pozicijas, 
kurios krinta kitos paskui ki
tas. Paimta Boclmm, Witten 
ir Hagen. 

Bolševikų valdžia pasprūdo 
iŠ Esseno ir savo ofisus įkū
rė Bremene, arti Elberfeld. 

Paimant Duisburgą ir ap
linkines vietas krito 200 Rber-
to vyriausybės kareivių. 

Berlyno vyriausybė s'kelbia. 
kad kaip veik Rubr apskritis 
bus patvarkytas, iš ten kariuo
menė busianti atšaukia ir to
dėl nebus peržengta taikos su

tinu žmonių apleido fedeudęj 
tarnybą del didesnių uždarbių. 
kokių negauna tarnaudamiDė-
dei. Šamui. 

Žemdirbystės sekretorių* 
norėtųsi aną vieton patraukli 
naujus darbininkus. Bet kon
gresas nenori skirti r*.ika!in-
srų pinigų. 

Š-tai kadir visokių vaisių 
kultūrinimo ekspertas iV,u*ra-
lėj tarnyboj būdamas iudavo 
H^OOl šiandie jis Įstojo vie
non vaidų t.uginimo sąjįmgon 
ir ima $20.</0(> }>er nicttt-;. 

Kitiems privatinėse įstaigo
se algos padvigubintos ii' pat-
Pinibintos. 

kos sutarties ekonominę dalj, 
idant Anglija paneštų daug:au 
pasišventimo tuo žvilgsniu. 

2. Pakeisti fx)litiką atsine-
šime į l'ngariją. 

•'!. Susitaikinti su Jugosla
vija, tani tikslui pašvenius. 
Italijos reikalus. 

4. Atnaujinti pilnus santi-
kius m Rusija. 

Albanijos klausimas. 
o. Su Turkija pasielgti su

lig prezidento AVilsono'tšreis^* 
kiamos nuomonės Turkijos 
klausime. 

H. Albanijai pripažinti ne
priklausomybę, paliekant tą 
Salį viešpatijų priežiūroje. 

7. Smarkiau veikti tautų 
sąjungos reikale. 

8. Talkininkų užsieninę po
litiką vesti nepriklausomai. 

• 

.i 

• 

M0TEEYS REIKALAUJA 
PRIPAŽINTI AIRIJĄ. 

Tarptautiniai įstatymai žuvę 
1914 metais. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
•iX GENI: BYRNtS 

! riešingai orgam 
rui sustreiWavns 

nacijos no-

\l'/.. 

K'Ot't .Hj. 

žinkvlių 
(rankinių 
iiinžiiį j 

skerdvkb 

. ! • • 

gių stikiotojai atgabenami iš 
—x>-»- j tfęą v,p|ų n, pnstatomi dirbti 

.erų x\gių su- is+rpjkjujjjku vietoje. Sakoma, 
OMiohkos trele-L • -..'• , , ,. . • 

I turima nlties, ka<i ligi atei
nančio šeštadienio insurgentai 
btt (reikti ir ant geležinke-

V7ILS0N0 NOTA SUPURTĖ 
TURKUS. 

sutrukdytai 
važinėjimai. Labai 
.(H-iv\ ;: :-;n;- (gatVlJU 
^ \ »: \'i'/;vna "uh'!-

.1)1 

Yra pavojaus amerikonams 
Turkijoj. 

I uioii Sii'K-k\;mi> f O. gene-
'r.\l\-. vablytojas fb-^Vlo pas 
kelbp. kad. regis. k"liorns die-
Tnrrrrs mv? TTŽnnrvri SToekraT-

Konstantiuopolis. bal. 5. — 
Prezidento vVilsono nota talki-

. z nermalis veikimas, ninkams su patarimu turkus 
Brotherhodd ot Railroatt išmes?ti iš Konstantinopolio. 
ainmen ofiei.įalini >!<••'..»:M. -nrūirt''' vi-as turkų partijas. 
: insurirentų sii-rikininkų - Šiarniie Tnrkijnif yra pavo 
.•n.-i 2.-VK1 Bet -'">-•: kini n kai iau- amerik '.-;iir,>. kuriu biv 
kii-;, kai; jų <'-:!':,.n ne( 14. čia a])ie ~^~>'\ Reiktų juos iš 

Londonas, bal. 6. — Iš Bu-! 
karesto pranešama, jog atei
nanti rudenį Rumunijos ka
ralienė žada aplankyti S. Val
stijas. 

REIKALAUJA PRAŠALIN
TI VICE-KARALIŲ. 

Londonas, bal. fi. — Kituo-
met nacijonalis Indijos kon
gresas buvo paskyręs komisi
ją ištirti buvusias ir esamas 
Indijoje neramybes. 

Komi.dja dabar raj>ortuoja, 
kad dabartinis Indijos vice-
karalius, bjironas Cbelmsford. 
netinkamas užimamoj vieto"j. 
Komisija rekomenduoja jį at
šaukti. 

Komidja sakosi nesnsekusi 
jokio gyvavusio arba gyvuo
jančio suokalbio su tikslu m -
nnddnti Anglijos val<lymą In
dijoje. 

New York. Imi. (J. — Išra-
; dejas (lianni Caproni prane-
. fė, jog trumpoj ateityj bu-
į siąs padirbdintas lėktuvas, 
i <u kuriuo per Atlantiką bu-

Aš tuomet eiau dvidešimt pirmus metus, kada.žitas paveik- j sią galima antkart paimli | Chicago. 
šias tapo nuimtas. Jurgi* kai aš ėjau dvidešimt trečius, —! 409—,V)0 žmonių, lėktuvas! apsiniaukę 
tai aš toli nebuvau levas stiprumu; prie to, aš buvau visame j turėsiąs 12.000 spėkų maši-l laukiama 

WashiDgton. bal. (i. — Ka
dangi valstybės departamen-

| tas paskelbi', jog jis imsiąsis 
priemonių prieš moteris, ku
rios piketuoja Anglijos am
basadą, tad piketuojančios 
moterys pranašė, kad valsty-

; lies departamentas verčiau pa
sirūpintų pripažinti Airijos 
respubliką. 

Sako. šiandie Anglija netu-
1 rinti iš ko mokėti nuošin < lų 
į S. Valstijoms už paskolr^S 
\ pinigus. Bet ta pafi Ai. 
; turi užtektinai pinigų pr.!.. 
J kyti skaitlingą savo armiją 

Airijoje. 
Sa4<o. Airijos respublika y-

; ra įvykęs faktas, dos vyriau-
: sybė įsteigta legaliai didžiu-
: mos žmonių. Tad jei valstvl>ė> 
; dejiartamentas tiki demokra-
I tijai ir ta demokratiją išpa-
: žį^ta. turi pripažinti A Hrijai n«'-
• priktausmnybę ir apie tą pra-
; nesti Anglijai. 

Moterys sako. jog tarptau-
I tiniai įstatymai, katrie drau
džia taip elgties, jau nebegy-

. vuoja. Jie žuvo 1914 metais. 

-: 

/ 

BALANDŽIO 6, 1920. 

— šiandie išdalies 
šilčiau, vakare 

=niego ar lietaus: 
mnuot^'T! Kiiuoe menKiausias n a m . nas. rvtoV npnsstnvus oras. 
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' dai tie patys. Painia yra tik ta. 
LIETUVIŲ KATALIKŲ DUctttAffns kad" Lietnvoje vaistinės varto 

ja dešimtinę sistemą, u Ameri
ka prisilaiko uncijų ir jos da
lių. Lietuvos medicina naudo
jasi Celsijaus termometru, o 
AmerikosFahrenlieit 'u.Ne vie
nokios yra vaistų gaminimo, 
laikymo ir pardavimo teisės. li
tas turi Lietuvoje išmokti at
važiavusieji iš Amerikos dak
tarai. Bet butu neprošali, kad 
Lietuvos vaistininkai išmoktu 
Amerikos receptų rašymo sis
temą ir mokėtų sulig jos pri
rengti vaistus. Tada Amerikos 
daktarai galėtų pradėti gydyti 
žmones nieko negaišuodami, 
kaip tik parvažiuoja j tėvynę. 

Eina kasdienę išskyros ncdėldieaius. 
PREKTMEBAT06 KVOTA: 

CHICAGOtf IR tJSIE-VVJFE: 
Mc-iam- $6.00 
Pusei Mėly 3.50 

SCV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metą 3.00 

Prenumerata mokosi ižkaino. Lai
kas skaitosi nuo užsir&Aymo dienos 
ne nuo S'auju Metų. Norint -permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus į 
registruotą laiiką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th S t Chicago, 111. 

Telefonas McKiaiey 0114 

Amerikos Vyskupai ir Kapitalizmas. 

_ .. .. m 
' - .V • • 

Naujas Išradimas. 
Chicago Herald and Exa-

^niner rašo, kad du Anglai 
gydytojai išradę, jog ne vist 
žmonės yra kilę iš vienos bež
džionės, bet iš dviejų galvi
jų. Skirtumą esą gali matyt 
iš kraujo skirtumo. Vienas 
kraujas tapo (pavadintas A; ki
to kraujo vardas yra B. Vie-

Sveikatos departamento di- a o ga^' jo v»ikai pirmojo 
rektorius Lietuvos Vidaus i)a- k r aujo *m 43 nuošimčius, ki-
lykų ministerijoje nusiskun
džia, kad ištisi Lietuvos plotai 
liekasi be gydytojų. Apsirgus 
prisieina gydytojo šauktis už 9 
ar 10 mylių. Taip esą Kėdainių 
apskrityje. Kitur vienas gydy-

Xors komunistai Amerikoje 
yra gana silpni, nors lietuvių 
soeijalistų šitoje žemėje yra 
daugiau nekomunistų negu 
komunistų, tečiaus bolševikų 
leidžiamoji iš Brooklyn'o 
"Laisvė" jau ima užpuldinė
ti ant Amerikos katalikų. J i 
rašo: v 

"Jeigu dar seniau budav0 

popežiaus Leono laikais baž-

tais laikais, ir jo iiminų, -u 
kuria iidėstg principus rei
kalingus ekonomijos klausi
mams išaiškinti 
Toliau* vyskupai ima iš

trauką iš tos enciklikos ir pri
deda: " K a i p tas aprašymas 
pilnai sutinka su dabartine 
mūsų padėtim, tad aišku kie
kvienam, kuris žiurėjo j ką 

HEPRIG&MYBĖS VeKEUtl. 

tik pasibaigusių metų mioti-

nyeia mėgindavo kritikuot! kim^ T a t reiSkku k a d n ė" 
kapitaliznią (enciklikoj De r a kar tumo tarp L.ono enci-
Berum Novarum) ir piršda- b l i k o s i r ^merfki* vyskupų. 
vo savo krikščioniškąjį soei- J l e P n t a n a ^pitalizmo kri-
jalizma, tai dabar jos veidą, t l k a i ; . J i e ?m t o > k n t l k o < 

reiškiami nuogoj r e a l a i . n i t > k i m a j -
Gibbons ir kelis dešimta vy- Kapitalistai vienaip su,so-
skupų ir arcivyskupų griež- j cijalistais, neišskiriant nei 

Per 120 metų Lietuva buvo Kas tai yra ueprigulim. bv' 1 
rusų imperijos baudžiauninkė. Neprigulmybė nėra mūsų galu-
Nors iž amžių Lietuvos kraštas tinas tikslas. NepriguJn.vbė 
lietuvių gyvenimas, teeiau tik yra mūsų Įrankis del Įgijimo 
Įnamio ar kampininko dalis te- laisvės ir gerovės. Neprigul-
buvo mums pripažinta. 1915 tuybė yra forma, bet ne turinys. 
metaij kaipo karo grobis, ketu- Neprigulmyl>ė yra tik indas, Į 
riems metams teidta Lietuva kuri mes pilsim brangų vynų. 
vokiečiams. Po to prisėjo jai j Neprigulmybė yra sava pasto-
patirti lenkų šunybišką broly- j gė nuo lietaus ir sniego. Bt-
be, teko pamatyti Maskvoj fab- Į neprigulmybė; 
rikuotą alkano komunizmo "ro- Į gyvenimo nmsų išvargintai 

nA5TB$3Wff1 
Vyrų ir Moterų Rdbę Karpi

nio ir Desgvag Mokykla. 
Musųs lstema ir aokymo iHidu )\Į» 
trumpu laiku iimokaita via© ama

to. 
! Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose masinos 
varomos elektros jiega. 

Lietuvoje Reikia 
Gydytojy. 

to gyvuolio vaikai to paties 
kraujo turį tik 19 nuošimčių. 
Kito gyvuolio vaikai antrojo 
kraujo turį 41 nuošimtį, o 
pirmojo galvijo vaikai turj to 
kraujo tik 7 nuošimčius. A-

iojas turį tarnauti dvidešim-j mum gydytojai esą ištyrę tri ! 

tai uždraudžia tikinčiųjų 
minioms eiti prieš va&žią ir 
kapitalizmą." (35 kovo 1920 
m. X. 72.). 

Utrauka parodo dvi komu-
ny»tų ypatybi: nežinojimą ir 
netiesos skelbimą, tyčiomis. 
Brooklyn'o komunistai prie 
gaišiosios enciklikos vardo 
prideda " D e " ir nepermaino, ( . u ^ 
genvtvvo i ablatvvą, kaip to! .. , . 

i" I" *. i . * i u ! reikalai, 
reikalautų lotynų kalinis gra
matika. Amerikos lietuviai 
komunistai, matyt, niekada! 
nobandė moksliškai ištirti Į-
vairias žmonių pažiūras apie 

i \'isnniiiPTįė* klausinius. 

komunistų, sako, Imk socijalis 
klausimas yra vien tik ekono
minis. Amerikos vyskupai pa-

v
6 * "' Į Kviečiame kiekvieną ateitf bile ko> 

Ilėra Žmoniško įk-iuo laiku, diea* ir ar vakarais, p»-
• ! sitiurėU ir pasikalbėti del aąlyjij. 

. . * i Patterns daromos sulig mieroa, vi-
Salin, saiin visi neprašyti: tautai, r o neprigulmybės sto- J šokio sutiau* ir dydjio is b«t kurioj 

du knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOJL 

J. F. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CUlCAGO. 

Kampas Lake St. ant 4-tu lubų 

svečiai! Lietuviai nori būti [ gu gyvendami jau galėsime pil- j m 

"sau žmonėmis." Lietuva nori | uai išskleisti dvasinės kultu-
pati save valdyties. Ir lietu-į ros sparnus, pakilti ekonomi-
viai, prakaitą braukdami, sta-1 uiai ir visai pergalėti skurdą, i 

i to sau naują rūmą, demokra- j Lietuvių genijus jau nesveti-
tingą respubliką. Te šaiposi Imųjų vardą kels, bet tarnaus 
saa vokietys, tesikolioja jam i savo žemeliai. Deito tai yra 
piigimtu būdu ruskis, iš jiavy- j brangi mums nepriklausomybė, j »* 
do tesineria iš kaiUo paliokėlis. dėlto lietuviai kariauja, ener-
Nepaiso lietuvis! Sykį jau pra-

sinaudodaim Leono Tryliktojo dėjo darbij-užbaigs. f tikėkim 
žodžiais kritikuoja tą bendrą 
socijalistų ir kapitalistų klai
dą. Socijaliai santikiai nepa
sitaisys, kol žmonės nepripa-
žis, kad prie ekonominių fab
rikanto bei darbininko santi-

pjiside<la ir doros 
Vyskupai primena 

Leono XII I ir Benedikto Pen
kioliktojo žodžius, kad socija-
lių santikių negalima pataisy
ti be teisvbės ir meilės '*with-

\wv\ sykĮ ir patys sau! Lietu
vis tikrai nemenk'esnis bent už 
pripustą paliokėlj. 

Nardydamas tarp galingų 
gyvenimo jūrės bangų, plaukia 
Lietuvos laivelis. Ir priplaukia 
štai dvi uoli: Scilla į Cliarifo-_ 
da. Prisiartinsi prie vienos— 
pražūtis: prisiartinsi prie kitos 
—pražūtis. Suduš laisvas lai
velis. Mūsų Seilla—tai Ura-

DT.A.BŪRKE 
(Lietuvis) 
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giją ir turtą aukoja. Dėlto tai i 
visi męs. kaip vienas, turime' 
ją remti, turime ją ginti, kada 
jai pavojus gresia. Dėlto tai ir 
Amerikos lietuviai negali pi-i-
sidėti, dėlto tai yra tveriama 
Lietuvos neprtgulinyl)ėt5 lxu 
Laisvės Sargų Sąjunga. I 

Amerikos lietuviai! Jūsų čia 
kolonija skaitlinga, turtinga j j J)ym Q £ VeZetU 
ir galinga. Jųs galite vargšę į * '—-——— -
Lietuvą netik sušelpti, bet auk
su apiberti. Mes tą ir Lietuvo 

čiai, trisdešimčiai tūkstančių 
gyventojų ir daugiau. 

Tai didelė trukumą. Prieš 
karą Lietuvoje jau reta buvo 
gydytojų, nes kartais reikėda-

jų tūkstančių žmonių kraujų. 
Kraujo skirtumų ištyrimas 
buvęs daromas per 150 metų. 

Tas didelis Cbicagos dien
raščio pranešimas neturi nei 

nežino nei vardo tos eneikli-' 
kos, kuri socijalogijos sry-
tije turėjo daugiau reikšmės 

k«no nors-kito koki 

,,,.-. , , chas, Pilsudskis. Gabrvs. Mūsų 
, , out įustiee aod K'hanty there .-». u^ i - rr 1̂  todeM . „ i , , 7 Chanbda-Leninas, Trockis, i ., ,. ; \vill i)v' no srogress. S S •- » o ± r -.^.. i 
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noi-s-kito 
nors raštas. 
negu 

vo siekti tris mylias. Vienas | mažiausios vertės mokslui, nes 
gydytojas aptarnaudavo 10 ir j nepasakyti vardai daktarų 
15 tūkstančių gyvento.jų.Pi Inai įdariusių bandymą. Dagi pri-

malonu ir sueiti ir pasišnekė
ti. Lietuvos lietuviai savo atli-

civiliznotose šalyse kaip švei- dėta, kad juodu "in accor-
earijoje vienas gydytojas atsi- ^mce wį t l l BriUsb cnstom re 
eiteidenam tūkstančiui g>-ven. l u a i n a n o n } - , n o l l ^ ' , t. y. sulig 

. J o ieškoti neįeik t o ^ u . ^ , ^ p , ^ i i e k a ^>vaj.. 
kaip 10 kilometrų, t. y. apie 9 ( l ž i a L T a s p a s ; a k v m a s v r a 

viorstai arba viena Ifetuviška j g r y n a n e t i e s a M o k , , 0 metodo& 
mylia su viršum. ; Brltų i r v i s o p a s a u i į 0 y r a vie-

Esant gydytojų daug žmonių a0i\0^ Gamtininkų bandymai 
tankiai jų patarmės klausiasi, 
lodei užmokestis yra pigus. Ir 
žmonėms gerai ir gydytojams 
gerai. 

Lietuvos Sveikatos Departa
mentas kviečia Amerikos gydy
tojus važiuoti į Lietuvą, bet 
reikalauja, kad jie butų baigę j ^įjki bandymai nebuvo bevar 
gimnaziją ir augštąjj mediei- j ([jįįaį, Tai-įi Chicago Herald 
tiosniokslą. Antrasis reikalą- j a n , j E.vaminer'io pasakymas 

;-*imas y ra protingas i r išpildo-j j^įg B r i t u ffamtiriinkų anoni
mas, nes be medicinos negali- mįšfcuma yra dulkės j akis 
ma būti gydytoju. Grimuazijos! ži0p]įams 

Kraujo dvilinlcumas tapo iš-
I raitas ne kur kitur tik Chi-

Nisvarbu. kad Brookiyno 
komunistai nežino kur ir kas 
piršo krikščioniškąjį socija-
lizinij, nt'žino kaip Leonas 
XIII Į tą žiurėjo, nežino kiek 
yra Amerikoje katalikiškų 
vyskupų bei arkivyskupų. Ne
svarbu, kad Brookiyno "Lai
svė" savo skaitytojams tei
kia žinias apie čia minėtuo
sius daigtus, nežinodama jų. 
Svarbu, ką **Laisvė" parašė, 
kad tie vyskupai užtaria ka-
,nitali&nią. Cia jau yra netie
sos sakvmas tyčiomis. 

reikalavimas amerikiečiams 
neišpildomas, nes čionai nėra 
gimnazijų. Amerikos žemuju ir 
• - j .• - , , , * ' A I cagoje ir ne seniau tik i>ereitą 
vidutinių mokyklų sąranga yrrf i 
visai netokia kaip Vokietijoje, Rusijoje ir Lietuvoje. Ji žy
miai skiriasi taip-gi nuo ŠA-ei-
carų ir prancūzų mokyklų. To
dėl butų geriau, jei Lietuvos 
Sveikatos Departamentas ne
reikalautų gimnazijos nors tol, 
kol pačioje Lietuvoje medici
nos fakultetas pristatys užtek
tiną gydytojų skaičių. net tų kraujų nuošimtis labai 

-y- į isakmus. būtent 43. ne 40 nei Dabar kviečiama 20 ar 25j4 ,„ „ . . . ? . „ 
ne 4o. Kitoje vtetoje 19, ne 
20. 

negali likti bevardžiai, nes 
kitiems gamtininkams reikia 
juos kontroliuoti. Nei Watt'oJ 
nei Faradav\o, nei Lubock'o, 
nei Tliomsono, nei Darvino,! ******* netiesa >Ta tvir-
nei kitų žvmesniųjų Anglijos! ^ mik Amerikos vyskupai 
mokslininkų gamtininkų mok- i ų k , m « nu« L e a n o X U I e n ' 

?\klikos Rerum Novanim. A-
pie tą encikliką vyskup&i ra
šo: ' ' • -~ 

lu 181)1 I'oi^ Leo X1U pu-
blislted his Eneyclieal Ee-
rum Novanun document 
•\vhich show.š the inright of 
tl.at great Pontiff into the 
imlustrial conditions of the 
tinie. a«W liis wiHlom in 
}>ointing out the principles 
needed for the solving of 
©conomic prosblems. Tat reiš 
kia: 1891 m. popežius Leo
nas XIII pagarsino savo en
cikliką Herom Novarum, tą 
dokumentą parodantį kaip 
giliai tas didysis popežiu-
žiurėjo i pramonijos sąlygas 

tuvos kapitonas, naktimis ne
miega, bet iš akių neišleidžia 
keliavedės žvaigždės vasario 

- T o :>^.ime t Imt 16 d. Tas aukso vidurvs vra di k <>-P '^ 1 ( ; ^ k«l»<' ^ v o tėvy-
dvsis senai laukiamas Lietuvos N i r braukė- ją iš trigalviu 
Stcigiamasai Seimas. Steigia- >hUuu> m ^ J r t u n hmdle ^ 
masai Stumas yra politiuio, vi-
simineninio ir ekonominio kraš 

avaitę. Ant to išradimo tel>ė-į 
ra dar jo jaunas ženklas. iŠ 
pratlžių sakoma, l a d vienų 
žmonių kraujas yra vienos 
rųšies, kitų kitos nišies. Bet 
greitai rašantis "išradėjas' 
užsimiršta ir tvirtina, kad 
tuose pačiuose žmonėse yra 
dviejų rųšių kraujo. Susektas 

gydytojai ne vardais, o nešu 
kvietimu ir prašoma, kad jie 
važiuotų ne visi sykiu, o parti
jomis po o arba 10 asmenų. 

D-ras Bagdonas-Bagdonavi-
čius. minėtojo departamento 
direktorius, praneša, kad atva
žiavusiems iš Amerikos į Lie
tuvą gydytojams pirmiausia 
prisieis susipažinti su to kraš
to farmakopeja. t. y. vaistų 
Karka. Gerai mediciną baigu
siam vyrui tas uždavinys ne
sunkus. Bet jis dar taptųleng 
Yesnis jei Sveikatos Departa
mentas pagamintų tam tikrą 
veikalėlį apie skirtumus tarp 
Amerikos ir Lietuvos farmako-

S pejoje. 
Knygutė butų gal uej>erdi-

dEiausia. Moksliški vaistų var-

Žinant kaip yra tyrinėjamas 
žmonių kraujas šita nuošimčio 
įsakmybė sukelia lalwi dide
lį abejojimą. Į grupę, turin- kuomi jitnlvi skiriasi 
čią 43 nuošimčius kraujo A 

progre 
Dar yra ir kita bendra ka

pitalistų bei socijalistų klaida, 
būtent nežiūrėjimas visuome
nės. Ir tą klaidą taipgi paro
do vyskupai 
the only rights involved in an 
imlustrial dispute are those of 
capital and lafeor. is a ra*li-
cal error ." rašo vyskupai. 
Lietuviškai tai"--reiškia: "Yra 
stambi klaida,; j mintyti, kad 
pramonijos g i n t o s e tėra tik
tai kapitalo ir cįarbo teisės." 
Vyskupai nemintjo p. (»ary. 
bet jo pažiūrą, išreikštą plie
no streiko pradžioje jie pa
vadino " r a d i c a i y * o r " (stam
bi klaida). Brookiyno komu
nistų laikraštis, matyt, viena 
diena gyvena, įr nežino ką 
Šneka Amerikos Plieno Dirb
tuvių Sąjungos pirmininkas. 
Busim atviri ir prisipažisime, 
kad " l a i s v ė " žino, jog vys
kupai kritikuoja kapitalizmą, 
bet jie kritikuoją ir socijaliz-
mą, tąi tas, neturėdamas kuo
mi gintis, nors. tiek kaltina 
vyskupus, kad juog Išvadina 
kapitalizmo užtarėjais. 

Vyskupai prieina ir prie 
grynai soeijalisfiškos klaidos, 
būtent, kad viena klesa turi 
būti priešinga kitai klesai. Už 
tos klaidos paminėjimą Brook
iyno komunistai labiausiai 
pyksta ant Amerikos vysku
pų. Tą jų rašto dali. kurioje 
yra paminėta ši socijalizmo 
klaida. "La i svė" vadina ti
piška anti-dari>ininkiška ir 
an ti-soci ja 1 i s t i ška agitacija. 

je būdami žinojome, tik netu-
i rėjoiiie perdaug progos tam įti- { 

Kapsukas. Bet Lietuvos laive- j ̂  Amerikos lietuviai skaito- j 
lis plaukia aukso viduriu. Lie- ' S 1 . ^ ^ jSnuuianciais, daug j 

svieto mačiusiais, su kuriais: 

Lsrcvift Bcannnua 
V*land<>5: auo $ ryto iki t nk. 
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tt> stovio baroiipetras. Jis, iink-
tas visuotiniu balsavimu, išgj-
dyį žaizdas, sustiprins Lietuvą 
moraliai ir ekonominiai. Jis 
j«statvs Lietuvą i normales 

papasakoti ir. jei norėtų, tai ir 
pasigirti. Dabar jūsų eilė, ame- j 

I rikiečigL Ir visos 
i 

akys žiuri, visos ausys klauso, I 
ką Amerikos lietuviai pasakys? 
Amerikos lietuviai turėtų pa
dėti savo broliams kariauti už 

j.p.WArrciffis 
ATTOKN^y AT LAW 

uvmvm anvoKJKM 
454« S. WOOD SCSaOBl 

7M W. l l lh STKKKT 

—s 
gyvenimo sąlygas, 'steigiama- neprigidmyi>e. Bet, sako, ką 
sai Seimas Įkurs deniokrarybę 
Lietuvoje. Valig Jurgio ir ke
purė, valig didžiumos krašto 
gyventojų noro bus ir valdžia 
pastatyta. Steigiamasai Sei
mas yra vienas brangiausių 
vaisių kovos už politinę nepri 
gulmybe. 

m poros tūkstančių mylių 
nuo jų tėvynės. 

Keisčiausia, kad kalbant a-

jeina aštuonios tautos: anglai, 
prancūzai, italai, vokiečiai, 
austrai, serbai, grekai ir bul
garai. Tų tautų kraujas buvo 
tyrinėjamas ne jų tėvynėje, o 
Mesopotamijoje ir gautas to-
kis jsakmus nuošimtis kaip 
43. Tai yra juokai, ms ban
dymų vaisius negad būti 
Įsakmus tenai, kur nėra Įsak
mus parinkimas asmenų ban
dymams. Įsakmiai parinkti as
menis vokiečių ar prancūzų 
kraujo bandymams negalima 

yra Mesopotamijoje, gulinčioje j jie išrodo kitoje. 
Pereitą rudenį Amerikos ta

riamieji mokslininkai prigąs
dino žmones išrasdaini busian-

pie dvi kraujo rųši užtylėta.! čaą pasaulio j ^ a i g ą . Dabar 
skelbiamas tokios pat vertės 

nuo kitos. -Mes žinome ketu- {moksliškas išradimas. Tada 
rias žmogiško kraujo įvairy- ; reikėjo nukreipti žmonių do
bęs kiekvipname to paties mą nuo plieno streiko. Dabar 
žmogaus kūne: baltieji g r u - y r a kitokia priežastis. Didie-
rouleliai ir raudonieji gruran- ji žydų leidžiafiai laikraščiai 
lėliai, paskui šviesus kraujas, trimis dienomis prieš Velykas, 
išnešiojantis degj po kuuą ir'; turi paraš>-tį kokį nors krikš-
tamsus kraujas grįžtantis j i čionims nemalonų daigtų. Clii-
plaaėrius >m smalkėmis, arba ! eago Herahl ir Examiner'iui 
angiemkštinii. Bevardžiai is-1 šj-ntet pritruko medžiagos tam 
radėjai<lvicju kraujo rųšių nei; tikslui. Apie kraujo sudėti ir 
neminėjo tų keturių skirtumų, j jos bandymus nieko; neišma
nei nepasakė kaip tie skirtu- j nąs laikraštinuafeas pagarsino 
mai išrodo vienoje naujai at- naują isradium kraujo tyri-
fastoje kraujo rųšyje ir kaip nėjimų siytije^į 

mes galime padaryti, pertoli 
gyvename... Norėtumėm, bet 
negalim. 

Kaip tai negalite ? Ar jau i 
Lietuvą kelią pamiršote i Lie
tuvos respublika paprašė nedo
vanoti, bet paskolinti. Ar ir tai 
negalite f Jei taip ištikrųjų bu
tų, tad klausimas kiltų: ką 
alpinai Amerikos lietuviai ga
li ? Jei liuosanorių nėra, jei nuo 
Paskolos šalinamasi, tad, be 
abejonės, Lietuva pasakytų: 
didelė Amerikos kolonija, bet 
išpusta kaip "Kroleshvo Pol-
skie.'? Tokios gėdos ir sapne 
negalima prisdeisti, tokios ne-

S. D. LAOUfKZ 
Uetnvy* Gr&bortas p«»rn»njB, laKto-

" f * » b« pisuaal*. R«lkaj* m h O a »t-
•M»<dcu. o naao dirba boatte «^rrn*fHf1 

Į»14 V. » PI Ohkaco, BL 
! « . Ctaiftt tlML 

1 1 • 

Tuonrtarpu Kautsky ir Ber-
nstein, du didžiausi "nepri-
gulnungi" vokiečių socijalis-
tai, šiandien .jau apseina taip, 
kaip Amerikos vyskupai ra
šo. Vokiečių radikališkiausie-
ji socijaiistai nežiūri, ka(l 
yra griežtas ir dideli? relka- garbės reikia bijotis. Atėjo nu-j 

J0SEPH C W0L(W 
-fetuvls Advokatas 

m go . LA SALLS 8TROCT 
Oaveolao Ttt. HaalMldt H 

Tskumia S911 W. Jj-nd 
TtL Roea^rall IMS 

CHICAGO. ruu 
8 • • 

' J " L . 

t 

lų skirtumas tarp vokiečių 
dailininku ir Amerikos dar 

nai jūsų gadynė, Amerikos bro- Į 
liai ir sesutės. Jųs turite netik j 

bininkų, Tuodu seni socijalis- savo, bet ir pačios Lietuvos; [ 
tai kitados skelbė vien kovą 
tarp priešingų reikalų.' Sran-. 
dien juodu jau neminėja ko-

amer*k:ečiais, nepyksta nėl 
ant to. kad nenkiolika m"li-

vardą šio,je šalyje augštai pa 
statyti. Lietuvos neprigulmybė i 
remiasi ant visuomenės susi- I 

DUSIMĄ* 
Gy^JMrCkirui-s* 
OfbM « 3 0 W. 13 8 t 

S u v . 4» OMBT* 
Res. 1S29 W. 4» Arena* 

Telcfo»a» Cic«ro SCSC 
Ofiso Ctc«ro 4» 

KAI.BAMK U B T u n i K A I 

- * 

vos su pergalėjusiais juos pratimo bei kultūros laipsnio!1 

ir ekonominio' stovio. Dar su 
lietuvio susipratimu pusė bė-

jardjį dolierių, kuriuos už- dos. Sunkesnis ekonominis 
dirbs vokiečių darbininkai, tu 
rės būti išvežta j ne vokiečių 

krašto likimas šiuo momentu. 
Tad i ši dalyką reikia sukon-

te-
! 
1 

• 

šalis ir angštų algų pavidalu | centruoti dabar visas pajiegas. 
išilalinta nevokiečiams darbi-• Šiandie dar tebėra gv^as pa-, 
ninkams. Vyskupai rašo apie i "'arinis mūsų uždavinys: ap-j 
pistiee ir cbarity. Kauts-ky i r l^ugot i tą brangią nepriklau-į 
Bemsteinas palieka tik cha-1 ̂ n ' ^ t a a r ? - rytoj. rasL jau I 

PRANlMMAfl, 
Dr. BL T. STRKOLTS 

OT&rtoStm ir CUroroa 
P*rk»M e»vo fTvnioo rt«t% 1 

BrlrbtOB Pkrk. 
Itl4 W. 43*4 StrcaC 

»•«. McKUMr «•» 
OOMM I7W W. 4T» Sk. 

(4? tr WMd mt.) 
V«j*n'lf>»: 19 ryte Iki 2 po tfetų. «:»• Iki 
».»0 T»k»re N«teUom!« I Iki UI rytai*. 

T«L Bm*l*\*r4 1M 

—•« 

n t y. 
Kalti yra kapitalistai, -kad 

materijaiizmu g\-veno. Kalti 
vra ir socijaiistai. kad mate-
rijalizmą darbininkuose pra
platino. Vokiečių soeijaliatai 
.jau suprato, kad materijalis-
tiškoji kova tik nelaimes dau-

galėsim Į ją pilti brangų in u «««liiiMllMllllWIHt;.«tmiimfnill«WI 
viškos kultūros midų—denio- ' F P M P C T \ V F I k V F l } 
kratvW»s ir gerovės ir liendraJ'^1^ * * ^ I T T U t l U I 
rt?>t naunoiis. .\"zms'nR'n;' •»•%•• yjrvrw& 
energijos uei IUCIIKU asmeiM- 18C0 W. 4Ttt kamp. Wood to. 
niu, ar sroviniu, nesusiprali- ; M " «»od««t drijgbM mrnf» . . , * . . .'•- Ketrertai* tr Sobioomu. 

į llių, JUK (iarlMi kaina! Įiries D*<J«!liim« pulrtsklme tsoMunl. 
Vtaokic matsriJolU, «mtkaaw «t*bm-

tum*< tai<> «4l. 61*b«8 ir itkatfe. iwaui;i 

gina. Amerikoje gyveuantiejjj 
siK'ijalistai, imdami di<leieV 
algas dar to nejaiu-ia i r įį k 
štai anl vyskupų, už ką šiii:-
-ako. kad \w kova. tik 'c,>ylx' 
ir iuvifė turi sutaikyti V.\M-\ 
nsų gyvenini;,; -;. /i-i-.n. '-.;- j 

i 

liuns, o 
•rn'itai ^»<::;i. .\;;rai > l.i«'!'iv;i 

P. žadeikis. Piy^HOS 
L A. Majorą*. į 

N' ir \ork (":t>. 
\\<..vo o) (i.. 1M2l' m. 

PIEKTTB KARtS TAŪPY-
MO 21KKLELIUS (W.SJ.) . 
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D R A U G A S S 

TAUTINIS KATALIKąi MOTERp SUSIRINKIMAS. 
(Pabaiga) 

Veikimo atskaita. 
bas jau pradėtas ir jau turi 
apie penkis tūkstančius veikė
ju. Sąrašas viešų veikėjų Inu-

1. Tautinė Katalikių Motery centro raštinėje. Keikalaujan-
Taryba įsteigė savų mėnesini tiems bus duodami patarimai 
buletina. bei kalbėtojai. Reikalaujantieji 

2. Tautine Katalikių Moterų kalbėtojų pagelbos, skyriai, 
Taryba susitars su Tarptauti- patys padengs prie to susida-
ne Kataliku Sąjunga Jaunų ; rančias lėšas. 
Mergaičių Apsaugojimui: gi 
sutartyje gelbės bei auklės jas. . ^ mokA\i* 

Lavins kalbėtojus bei veikė
jus mokslus bebaigiančiųjų 

ipatmgai giooos jas. atvaša- k a d ^ ^ b ^ 
vus i, svetur . suvienyta. Vai-1 ̂ ^ ^ ^ t a n u m t L 
stijas. 

3. Tautinė Katalikių Moterų! . Kaslink informacijos. 
Taryba dės visas pastangas, 
kad sujsivimiyti su T a r n a u t i 

Biuras dės visas pastangas. 
Kau susipažinus su visais pa-

...x v -uj | S a u i i n i a i s judėjimais ir supa-
j zmdins viešuosius veikėjus :>u 

biurų. 

Tas biuras veiks sulig 
nuostata. 

a) Personalas. 
b) Informacija. 
c) Atstovybė. 
d) Tvarkymas. 

Kaslink personalo. 

Kaslink atstovybes. 

Bus biuro priedermė žinoti 
įvairius politinius bei tautinius 
judėjimus, suvažiavimus bei 
apvaiksciojinius, susinešti su 
valstijos ar kitais veikėjais. 
taip kad katalikės moterys ga
lėtų dalyvauti tokiuose suma
nymuose. Reikalui esant su
teiks kalbėtojas. Tuojau po pir
mam susirinkimui praneš val
džiai bei įvairiems veikėjams, 
kad yra susitvėrusi Tautinė 
Katalikių Moterų Taryba, ir 
kad noriai visur patarnaus. 

Kaslink tvarkymo. 

• Biuras turės atlikti nemaža 
tvarkymo. Tas prigulės nuo to, 
kiek Taryba turės darbų, čia 
reikės ateivių, mergaičių klau
simų daiiurėti. Mergaites ap
saugoti nuo baltosios vergijos. 
Įvairus vieši veikimai prigulės 
nuo biuro inicijatyvos bei tvar-
kvmo. 

skas niekuomet neatgaus savo 
$3,000 iš jurtų. 

Pirkite Karts Taupymo 
Ženklelius. 

AMERIKOS BALTUOS KO 
VOS FRONTAS. 

bių Organizacijomis. 
4. Tautinė Katalikių Moterų Į į į į į b ^ ^ ą į į į T į p T 

Taryba .steigs keliaujančių pa-: I ė ž v a J g a D u o s p r o g ą y e i k ė , 
r *̂ joms. tam tikruose susirinki-

5. Tautinė Katalikių Moterų ^ susimainyti mintimis. 
Taryba {steigs darbų gavimo! ̂ ^ I i n o w o n į ų išsireiškimai 

į tilps mėnesiniame > buteline 
•—Tarybos organe. Biuras su
sinės su viso pasaulio katalikių 
motorų veikimu. Noriai nuro

d y s savo veikimo būdų, by tik 
kam pagelbėjus veikime. Suži
nos Įvairių įstatų f'ormuliavi-
mus ir dažiurės, kad jie butų 
naudingi žmonijai, o ne vien 

Bus dedamos pastangos, kad pavieniams. Gaminamos teisės 
sutraukus veikliausias katali- bus garsinamos buletine 
kes moteris iš visų valstijų i ar jau bus platinamos laiškuo-i veikėiu. ir kad iš ju kuos:a 
bendran veikimai). Toks dar- SP 

Biuro vedėja. 
Nereik nė kalbėti, kad biuro 

vedėja turi būti prie biuro gy
venanti ir visų laikų vien tik 
biuro reikalais užsiimanti, ga
bi, katalikė moteriškė. Čia rei
kalinga iš visos šalies gabiau
sia. Nuo jos priklausys biuro 
pasisekimas. Tvirtai tikime, 
kad katalikių moterų tarpe yra 
nemaža gabių ir pasišventusių 

S— 

L LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO. ILL. DETROIT, MICH. 

biausia užims vietų. 

Tris dienas, r 

Susivažiavimas traukėsi išti 
sas tris dienas. Kaip matome 

Smagu yra pranešti apie 
mus kolonijos jaunimo 1 >. Vy
čių kuy[K>s darbuotę Bažny
čios naudai ir tėvynės labui. 
Pastaruoju laiku čia susispietė 
žymios jaunimo-pajiegos. P-as 
A. M. Račkus, pasižymėjęs 
prakalbininkas, kas seredų per 
bis beveįk mėnesius teikė ir 
teikia akyvų žinių ir naudinga 
pamokinimų kaip nariams, 
taip ir atsilankiusiems sve
čiams. Del to kuopa auga na
riais, stiprėja naujomis pajie-
gomis. Keturioliktoji vyčių 
kuopa rengia vakarus nevien 
p laikymui organizacijos, bet 
ir parapijos naudai ir neatsisa
ko patarnauti kitoms Cicero 
lietuvių katalikų draugijoms. 

Balandžio 11 d. vyčiai rengia 
pirmų po Velyki] vakarų. Vai
dins "Amerika Pirtyje.' ' Vai
dinime dalyvumų ims pasižy
mėję scenoje asmenys, kaip pp. 
K.Mikalauskas, J . Kudirka, A. 
Krencius, M. Karkauskas, A. 
Zakaras: p-lės: B. Šlegaitė, 
Zaleckaitė ir kitos. Tikimės, 
kad ciceriečiai prijaus tam va-
-karui, nes už likusi pelnų vy
čiai pirks Liet Laisvės Pasko
los bonų. Vytis. 

NEWARK. N. J. 

Balandžio 17 d. bus didelis 
balius 8v. Jurgio svet., i kuri 
atsilank\s daugolis ėia augusiu 
lietuvių. n"s bus duodama do
vanos tiems, kurio pasižymės 
šokiuose, ši.- vakarėli- ronsfia-
mas lietuvių-anioriKonųvanlu: 
"Jstikiihieįi Vaikinui." Tai-gi 
Meldžiamo vis:;- !:ct!;vį:;> iš, 
apyhr.kn; <it>:!a::tr\ * ; i>a 

Kovo 28 d. buvau pakviestas 
Detroitan sutverti Lab. Sųj. 
kuopų. Išvažiavau, bet, ant ne
laimės, trūkis pavėlavo ir ne
galėjau laiku pribūti. Nuvykęs 
Detroitau ir nusiskubinęs sve
tainėn radau nedidelį būrelį 
susirinkusių žmonių. Jei ne vie
tos klebonas, kun. F. Kemėšis, 
gal bučia nieko jau neradęs. 
Nepribūvant man paskirtam 
laike, išėjo kalbėti kun. Kemė
šis. 

Sutverus kuopų, kuriai iš ei
lės teko 19 numeris, tuojau 
iš vienos šeimynos trys patapo 
garbės nariais. Daug buvo to
kių, kurie pasižadėjo į mėnesi 
mokėti po 1 dol., kiti po 50c, 
Vienas asmuo, kaipo garbės 
narys, deda ant stalo 140 dol. 
ir prašo jo pavardės negarsin
ti. Tai-gi tų patį vakarų vos už
gimusi nauja Lab. Sųj. kuopa 
jau turėjo 5 garbės narius ir 4 
antro laipsnio, o sųrašų papra 
stų narių nespėjau paimti, nes 
vėlus buvo laikas, skubinausi 
grįžti nafuo. 

Tai-gi turiu pranešti, kad iš 
naujos Lab. Sųj. 19 kuopos 
parvežiau 230 dol.. kaipo pri
klausančių mokesti Centrui 

Eyga. — Sia-nvišf Amerika 
turi tiusinų kovojančių frontų 
Baltijos viešpatijose sulaiky
mui baisaus sukilimo ligų, ku
rios gresia sunaikinti ištisas 
provincijas arba apskričius, ir Į 
Ame r. gydytojai su seserimis j 
sutinka neišpasakytų sunkeny
bių, vargų ir pavojų šiuose ko
vojančiuose frontuose, besi
stengiami gels t i žmonijai. 

Amerikos Raud. Kryžius da
ro visas pastangas užlaikyti 
uolumą, viltį ir pasitikėjimų 
Baltijos, žmonių. Vyriausioji 
stotis randasi Rygoje, persona
las randasi pavojingiausiose 
vietose Baltijos valstybėse. 

Rytuose turi 20 gydytojų 
Narvoje, kurie kovoja su šilti
nės (tyfus) epidemija. Pie
tuose jos darbininkai dasiekė 
Dvinskų, kur jie suteikia 40.-
000 čiepijimų del apgalėjimo 
rauplių (smali pox) plėgos. 
Vakaruose, Lietuvoje, jie pa
silsi nuo tų visų epidemijų, bet 
čia jie veikiau kovoja su ligų 
nukreipimo ^epidemijų) dar
bu ir mėgina sutvarkyti ligon-
bučius. Skersai Baltijos jūrių,* 
drapanas išdalino 100 mieste
liuose Finlandijoje ir Laplan-
dijoje. kur žmonės nieko neturi 
kaip tik skudurus del apsirė-

Suvienytų Valstijų katalikės! ^ k ^ a r o r f e r a i l i z u o j a 

moterys užsibrėžė sau rimta j s v a r h i i i J>abegėliu pašelpos 
bei prakilnų darbų. Kaip imito- ( ] m > J e k t a K a i . e l v j ( , i r I l l g o r _ 
ma. to darbo imasi labai nuo-1 n i a u n l a m l e . 
sekliai 

Lietuvoje, Estoi...;oje, Latvi 
joj, Pinlandijo.įe. 1 ̂ Olandijo
je, Karelyje ir Ingermannlan-
de Jaunutis (Junior) Raud. 
Kryžiaus skyrius užsiima dar
ini, dalina tarp vaikų drabu
žius. 

REIKALAUJA 

LEIBEEIAI. 
Del fouudres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT CO. 

39th & Stewart Ave. 

REIK AI IN(. \S . 
tuojaus atsakantis Vargoninkas ži

nantis gerai s a v o amatu. Kreipkitės 
I 

"Draugu" Administracija 
isti.i W. 4« Street Clikago. IU. 
K. V. 

VAIKAI. 
l>el Offico darbo 1S metu. a m 

žiaus ar daugiau geras algos pra
džiai, gera proga prasilavink 

Atsišaukite Cashler 443 X. Sacra-
mento Blvd. 

G R I r K E V ttHiti. t o . 

r~\ 

REIKALINGI TRUCKERLAI I R 
LEIBERIAI . 

Vyrai del vidujinio darbo, \vare-
housej. Pas tovus darbas. 50c. į va
landa. 

Uumbinsky B m s . l'ompany. 
Ki«nip. I'nion ir I.umbcr Gatvės. 

Aut f. Ii. ir Ų Traeks 

REIKALINGOS MOTERIS. 

ČEVERYKAS ANT KITOS 
KOJOS. 

Kitus pinigus kuopa pasiliko pasakyta tapo. jog jis turės 
mokėt $25 muito ant seno če-
veryko, l>et nenorėdamas tų 

savo ižde. 
Kuopos vaidyba* inėjo veik

lus asmenys, ypač moterys, to
dėl galima tikėties, kad savo 
veiklumu 19 kuopa pralenks vi
sas senesnes kuopas. 

Pradžioje minėjau, kad susi
tvėrus kuopai tuojau iš vienos 
šeimynos trys patapo garbės 
nariais. Tai-gi toji šeimyna 

(rer i aus apsisaugti negu 
jausti gailestį taupymo klausi
me. Pinigai, kurie stovi už il
gas valandas proto ir rankų 
darbo, ir kuriuos sutaupyt at
sėjo išsižadėjimas savęs ir 
daug pajiegų, turėtų būti ap
saugoti visais budais. 

Skirtumas tarp apsaugojimo 
ir neapsaugojimo taupytų pi
nigų aiškiai matyt iš sekauėių 
dviejų atsitikimų Jurgis Duni-
binskas iš Gręenburg, Penna. 
paslėpė savo sutaupytus pini
gus sename čeveryke, kurio 
paskui nepaslėpė,bct paliko pa 
prastoj vietoj namuose, tikėda
mas, jog niekas neims tokio vi
sai neverto daigto. Bet An
drius Olvekas, draugas, kuris 
gyveno toj pačioj vietoj, nuta
rė grįžt j "senųjų tėvyne/* ir 
sugrįžęs norėjo parodyti savo 
draugams kokius čeverykus ne
šioja Amerikoj. Jis paėmė.tų 
Jurgio ėeverykų su savim. 

Kuomet laivas buvo 
netoli Rotterdaino, jam 

REIKALAUJA. 
D A R B I N I N K U IK SORTERI VI 

Turi kalbėti Angliukai. 
EUM.EKTON L.U'.VDKY 

10»1 I iitlcnoi! Avo. 

Del fal)riko darbo, pastovus 
darbas gera mokestis, atsišau
kite: 

Pullman Couch Co. 
3759 S. Ashland Ave. 

E£J 

COIL VINIOTOJAI. 

Prityrę, Augšėiausios algo; 
mokama pradžiai ir Bonus. 

Thordarson Electric Mfg. Co. j 
501 So. Jefferson Str. 

. 

REIKALINGI 
.*.:;:; SS.VSSK.V; n; I.EIBKKIAI 

— P A S T O V I S DARBAS 
G E R A MOKESTIS 

Assembling ir bench darbas: machi-
nu operatoriai ant gasaline inžtno: 
taippat vyrai del kalvystes ir fousdres. 

del vidujinio darbo ir laukinio darbo. 
Pamatykite Mc. Hermanson. Briggs 
House, Kainp. Randolph & Wells 
Street, Chicago. "kiekviena diena šia 
savaite ir Nedel ioj Balandžio' 11. arba 
rašykite ar atsi lankykite i Employ-
ment Office of 

B l 'DA (X>MPAXT 
H « r \ c y . III., 

Chicago suburb. 

HKIK Vl/I.VGI. 

Janai vaikynai 18 metg ir dau
giau už klerkus Pastoj. a0 i va
landa. Atsišaukite Postmasu>r"> Of
fice. Hoom 35S, Post Offke Building. 

ra p-tjų Perminu. P-r«ia Per-

A. PETRAT1S iL CO. 
M O R T G A G E BANK 

S E » L ESTATI iN'r. i R A N C t 

EuROPEftuflMEIHCê BL'REM 

^ y ; minieno lik'i išrinkta ir kuopos 
• pirmininkė. 

begaliu aprašyti visų jspu-
ilžių. kokius Įgavau tų vakarų 
Imdamas Detroito. Didelė gar-

df'roitiškiams, 
u:;;- našlaiėių var-
r pacn-stino darl>ų 

bė p'riklaus 
kad atjauti' 
gų. skurdų 

\—istoisrti ii<-i»;s prieglaudos 
I nauui. 

S. Jucevičius, 
f,ah. Sai. Centro az\'. 

daiyt , įmetė čeverykų i jūres 
su PTimhinsko $3.000. Tie $3,-
(KX) buvo Dumbinsko gyveni
mo taupymais ir taip pražuvo 
ant visados. 

Ponia Struen. kuri taip^al 
turėjo $3,000. už savo taupy
mus pirko Laisvės Paskolos 
bonus ir Karės Taupymo ženk
lelius. Nosonai jos krautuvę 
apvogė ir vagiai paėmė visus 
svarbius reikmenis. Ponia 
Struen nebuvo susirūpinus 
pragaišinime jos Paskolos Bo
nu ir Karės Taupymo &pnk]o-
UŲ, nes jie buvo registruoti jos 
vardu u* vagiams nebuvo jo 
kios naudos, .ji uruir- s<aui vi 
>,i> snw pinigus. no> rr«i.<dro 
vima- i vaiitžios) nusaugos 
juos n ji aalf.v gaut kt.pijas Iu 
garantijų, bet Jurgis (Vnml 

ANT PARDAVIMO. 
Ant pardavimo properte South&i-

dej geroj lietuvių apgj-ventoj apic-
linkej parsiduoda iš priežasties li
gos. Randos neša $86.00 mėnesių 
kampinis. Kaina $€,500. 

226 V . M Street. 
K-u įninka^ u/pwlmHBi»m tmiiir. 

l ' U M D I <il»\ I.AHAI PIGIAI. 
Kendžių krautuve, labai geroj vie

toj prieš p.-U : (tuviaką bažnyčia ir 
viešąja mokyki.!. Del labai svarbios 
priežasties priverktas parduoti. Del 
platesnių tini u kreipkitės: 

.V J. 
4«I4 S) . Wood S4r«x>t 

A M PVKDAVLMO: 
l>viejų lubų įnurt^s Storas su 3-fla-

tais del šeim>nc>tv sn stock'u, moder
niškas Ir gera i i p mokantis, randasi 
geroj vtetoj arti Bažnyčios ir mokyk
los ant 37 Gatves j rytu* nuo Halsted. 
Atsišaukite 

Maiii Nile & K\« li.iu^. 
131.> W. 18 Str. 

PIRMAS KUOKU METAS YRA 
SVARBIAUSI 

Jo tinkama pradžia gyvenime priklauso nuo 
maisto gauiiamo pirmuose dvylikoje mėnesių. 
Maistas sudrutinimui kaulu, ir stiprinimui kojų 
turi būti atsakantis, maistingas, ir gero skonio 
—tuo tarpu turi būti lengvai ir pilnai suvirš
kinamas. Jeigu pati motina negali žindyi kū
dikio 

EAGLE BRAND 
(COSDEKSED MUK) ' 

Turi Imti pirmutinė mintis. Tris gentkartės motimi 
pasivadavo juomi. Eagic Brand laitai rekomenduoja
mas ir patariamas daktanj dtdei jo švarumo, saugu
mo, lengvai pri rengimo ir gatavai suvirškinimo. 
Joigu jusu kūdikis netarpsta kaip reikia, jei jis ne
ramus ir piktas—tai ^al maišias jam kenkia. Pasius
kit šiandien mums kuponą ir mes dykai prishjsimo 
jūsų kallKije apie maitinimo instrukcijas, taipgi 
peniesdešimts keturių pusi. knygą apie kūdikius, kur 
p: .ikoî a. k<iip užlaikyti tudikius tvirtais ir sveikais. 
Eagle Brand. padaiytaa iš gorkusio karvės pieno ir 
malto cukraus, tinkamiausias del stalo — jį galima 
naudoti visur kur reikalinga pieno ir cukraus, ir jis 

i yra daug pigesnis. Bandykit ji su kava arba šokoladu. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

JSkirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą knygutę ir prisiųsk jį 
mums ŠIANDIEN. 

•Street 
City 
State (S) 
— Nurodymai apie Valgius 
. . . .Kūdikių Gerovė 

š i - l.aix-li» ir Vantas 
. yra Jams Gvanuitlja 

k-f. 

DiSTEIGTA 1857 M. 

Kiti Borden Produktai: 

Bordens Evaporatcd Miik Bordens Malted 
Borden's condensed coffee 

Milk 
Borden's Milk Chocolate 

KONVEKTl ' LANKSTVTtMLU 
Prityrę $Ž5 garantuojama taip pat 

merpaites kurios nori mokintis, dar
bas pastovus. 

S o r v k f Knvclopc Oo., 
1829 Uctmont \ \ ( . 

MOTKKIS IK >IKRGAITK-S. 

Lengvas, švarus fabrikas, prityri
mas nereikalingas, išpradžiu mokama 
$16.00 ir Bonus su gera proga pakyli-
mui. 

Ttiontarson KlcMrli- M f*. Co. 
:.«H s*o. .lcff<-rso« Str. 

PARSIDIODA N \.M.\S S I B I / . M t . 
IS prleiastK s netikėtu Ilgu ir sun

kiu operacijų - «amc priverstas 
parduoti savo mim* su "Beal l istate, 
Tw.npiw».ft **• c ' f*^y Bo^ Vsuttir", 
bizniu. 

Ta» namas i^r^duoda lal»a7 pigei 
ir su lengviomis iHigornis. 

Del tolesniu informacijų kreipki
tės pas, 

v J. i.i-Atovr 
48-17 \\. 14 St.. Cicero, III. 

M \I«JK.N \ s 
Par*»dliofla 2 pARyvenimu po S Ir 

" ruimus ant cemento fondamento. 
vanos, Svie '̂.t:'- mt So. Paulina Ĵ t. 
arti Garfleld Ulvd. S« pėdo Uitas 
genatmiame i>itdėjįn»e k.nitt» iitglau. 

. • e kas pirks greitai savininkas ki
tame ntf«ste ntsilaakihito raknrais. 

FARMU PIRKĖJAI 
Pirmiau negu pirksite FARMA 

gaukite platesnius paai&kinimus H 
Lietuviu bendrovėms, apie Lietuviu 
kolonija \Visconsinei kur jau daug 
Lietuviu g>-vena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai ge 
ra ant kurios v i skas labai gerai au 
ga nepaisant kokie metai bebūtu. 
Dauguma mušu pirkėju buvo iSvaii-
aėja po daugel valstMu bet tinka
mesnes vietos n iekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap
linkui miesteli kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar yra proga 
kel iems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes trumpame laike bus bu-
davolama keiktos dirbtuviu r>»r <ia- I 
bar žeme labai pigi suliginant su 
kitu kompanijų prekėms tai mušu 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios upės ežerai dabina visa a-
pielinke. visur geri keltai kad ir 
blogiausiąme ore visur galima tt-
vazinoti. Žodžiu sakant visi paran-
kumai del farmertu yra ant vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma 
ir dainuojama, taip tenai gyvenan-
t te jai jaučiasi kaip kad jausdavos) 
Lietuvoje. 

Kas norite platesniu paaiškinimu, 
tai prisiŲskltc savo adresą, o mos 
prisiusime j u m s knygele su plates
niais paatskinliHAis, paveikslais ir 
pienu. 

FARMOS z ŪKĖS. 
Jau didžiumas net nustojo vilties; 

kad nebus atpigintai pragyvenimas, 
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau-
sybe nustojo darbavausi negalėdami j 
surasti būda. Ką galima daryti kad j 
to išvengus yra dang žmonių kad! 
to nekenčia kas-gi ugi farmeriaij 
nes farmeriai neperka maisto bet j 
da parduoda už ką gaunam gera j 
kaina ir mušu turtas auga kasdien; 
ir mes turim linksma gyvenimą, nes; 
nesigirdi aimanavimai taigi Oer-Į 
biamiejie tautiečiai jei kurie norite j 
ramaus gyveninio tai insygikit sau 
farma bet kur gal ima surasti gera; 
vieta nes reikia farma taip rinktis i 
pat inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi mes pa tarsim kur 
gal ima surasti l inksma vieta, ugi Mi-
chigano lietuviu ūkininku tarne mes 
čionai turim ?'.•:•'.• .'<•'- .'. -ir .• ;•;.;.• J 
g \ s tės ir parapijas ir visokius pasi
l inksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turtingu lietuvių ukinin-
kg mes savo tarpe turim visokių 
maiinerijv Kaip tai žemdirbystės 
masinu, inžinu malunv automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučiu reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbstint viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai j pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darb.Vių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irteislngu Žmonių o 
ne prie išnaudotojų arentu kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie Sv. Antano 
Draugystės, Custer Micbigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai p n - i 
klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri j u m s patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apsravo ant $500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka- su daugiau 
informacijų, kreipkitės šuo «Jresu: 

VALDŽIOS 

ČEVERYKAI 

Paskutine proga įsigyti Gentinio 
A n t y Sbocs, kurie su laikų bus 
verti aukso. Kaina ruusų šapoj. 
$2.30. Siunčiame Parcel Post, C. O 
D . į bile vieta mieste ar už miesto 
Jeigu netiks piningus grąžiname 
kuomet $1.00 .užmokamas iškalno. 
atgalios. Pabaigoj karės valdžia tu 
rėjo suvirs 20,000 porų čeverykų 
H—.-!*t y - r c V - T :""•"'r. r - cs juos 
«...j . , . .c-..^ pataisėme uždedame 
gera skūra. Jie dabar 
yra verti $1?. Užsisakyk DABAR 
Nudažyti juodai 25c. cxtra. Jei
g u negali pats atvažiuot parašyk 
arba telefonuok. Priduok size U-
$1.00 o mes prisiusime čeverykus. 
KJNGSI.KY TIRE & SHOE CO. 

3S52 Ootlago Grove. 
Telefoną*. Doog. 3722. 

Atdara \akarats iki 7:3V 

Į Telefonas Pullman ( • 

DR. W. A. MAJOR 
GY-DYTOJ AS IR 

CHIRI'RGAS 
OflsM 11711 Micbigan Ave, 

JAdynos M I lkl 9 lSryto — 1 Iki 
Į S p o pietų — «:St Iki $:>• vakar* 

NedėUomls nuo l t Ik! I i išryto 

* %TCT« * % T / \ TN»% • T T « t » • 
1\IV1AX*\J IJttAVMtlJA 

Custer, Michigan. 
c-o Kaz. Daunoras 

1 i>i>f<wm Pu im*n MM J 

I Dr. P. P. ZALLYS I 
Lietuvis Dentistas * 

I0MT So. Micbigan. Aveooe 
BSUIMHI. II 

VAI a>rx»s- s iki f ratore. 

i:»ot 
•».••- M imam* 

.. Paulina St. 2 | ,«hn 

Liberty Land & Iuvestment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiaiui ir Oyv«almo » <"•» 
32r.2 Sio. nalsted Mr. 

Vslsndaa: nuo t iki 11 ryte: nuo 1 Iki 
t po ptetu: nuo 7:S0 Iki •:••;•> raitar« 

T M M H Tards Uti 
Ofisas: 4712 So. Ashlsi.il A v e 

f f a i t-.a M r v n k . 
l A l f t e o a * I ' fOT** ' . • • 1 

1 Dr.M.Stupnicki| 
3107 So. Morgsz Street į 

CHICAGO, BUilsIOIS 
TelrfooM Tards f>tit* 

TsJsDdos: — 8 Iki U « «Tto: 
t pe pietų 

l ' i i i -

. . . . . . 

u iki S vmk. Sf*Wtto* j 
w 41.* « ^*1 « — V s > * i 

• • 

/ 

/ T ? 3 & 5 W J ,. , 
*Wv*i# 

t» 
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DRAUGAS Antradieni?, bai. 6' 1920 m 

CHICAGOJE. 
;;; 

•:•: 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS A P I P L Ė Š T A V A I S T I N Ė . 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ BEIGHTON PARKO. 

Antradienis, bal. 6 
Šv. Celestinas. V. Celsas. 

Trečiadienis, bal. 7 
Šv. Hermanas Juozapas. 

d., j Paimta daugelis svaigalu.. 

c. 

DARBININKAI REIKALAU
JA ALAUS IR VYNO. 

Taippat priešingi dienos švie
sos taupymui. 

Velytu ryte vagiliai Įsilau
žė vaistinėn po nuni. 1367 So. 
Morgan gat. 

Išnešta parinktinos degtinės 
_ vertės $2,344; tualetiniu daik-
j tų vertės $4<K) ir cigarų *u ei-
' garėtais vertos $f>0. 

PI ' 

Chicagos Darbo Federacija 
pastarajam susirinkimo pa
kėlė baisa, kad šaliai reikia 
sugrąžinti alų ir vyną. Tuo 
tikslu darbininkai ims veikti 

NEŽINOMAS PIKTADARISJ 
PAŠOVĖ ŽMOGŲ. 

Svarbus susirinkimas L. L. 
P. bouų komiteto bus utarnin-
!ce, balandžio 6 d., 8 vai. vakare, 
parapijos svetainėje, prie 44-
tos ir So. Fairt'ield ave. Visi 
bomi j)ardavėjai būtinai priva
lot atsilankyti ir atsinešti sub-
skripoiJŲ knygutės, nes, apart 
svarbių svarstymų, bus kny
gą peržiūrėjimas. 

J. A. Mickeliunas. Pirm., 
J. K. Enčeris, Rast. 

Ana vakarą po nuni. 2431 
\Vest 24 gat. pašautas James 
Leebody. Nežinomas žmogus 

dsba?tinėj ipolitikinėj kampa- Į pabaiškino i tluris. Kuomet 

-

nijoj. Norima, kad tasai 
klausimas butu padėtas parti-j 

Leebody atvėrė duris, nepa
žįstamas ji nutvėręs ištrenkė 

J 

jų platformose ir kad jis bu- į laukan ir pašovė. 

PIRMAS A. L. R. K. MOT. 
SAJ. CHGO'S APS
KRIČIO SPEKTA

KLIS 

: « t f i 
I 
I 
I 
• I 

PIRK! PIRK! PIRK![ 

i Lietuvos Laisvės Bona \ 
c 5 

l 

3 
f 

tų aiškus, l>e jokio veidnia-
niavimo. 

Antrąkart Federacijos su
sirinkimas pasipriešino suma
nymui taupyti dienos šviesą, 
sulaikant laikrodžius viena 
valanda paskiau, 

Pagaiiaus susirinkime de-
nuncijuota Xe\v Yorko ropubli 
konai su demokratais, katrie 
iš legislaturos prašalino pen
kis socijalistus atstovus. 

Pašautasis sakosi matęs tą 
žmogų dažnai apsilankant pas 
šeimyną, gyvenam" ią tuose 
pačiuose namuose antrajam 
augšte. 

Policija suareštavo du žmo
gų iš antrojo augšto. Polici
jos nuovadon paimta ir pa
šautojo moteris. 

DARBUOJASI PRCRTBICT 
JINIAI AGENTAI. 

STREIKUOJA PARKŲ DAR 
BININKAI. 

Vienoj kavinėj suareštuota 3 
žmonės. 

\\"est ir Lincoln parkuose 
sustreikavo gėlininkai ir kiti 
darbininkai, dirbantieji prie 
parkų padabinimo. 

Reikalauja $150 per mėnesi 
"" "~ . I ir sekmadieniais dvigubo už-

Velykų ryte prohibicijimai j n i ok e s < \ j0 
agentai užpuolė "Cafe Lafa-į 

Ateinanti nedėldienį, balan-
džio 11 d. A. L. R.-K. Mot. Šąj. 
Chicagos Apskritis rengia 
spektaklį Dievo Apveizdos ]ia-" 

J r̂apijos svetainėje (Union ave. 
ir ISth St.'). Vaidins Marco 
Praga dramą ''Draugas." Be 
to bus solo, duetų, kvartetų. 
š". Kazimiero Akademijos 
auklėtinės skambins pijamą ir 
tt. Pasižymėjusios moterys ir 
mergaitės atliks keletą naujų 
monologų". . 

Po programos šokiai. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Z. S., kom. narė. 

Jeigu u v o terauuiUiiiiikas 
neturi. prfc,i^;r piningos 
ir tmers o » c > j.ii>li>>i»ui-
vicjia i"r:wgii!ii,: ... Pastos 
!<•**. apmoka::.,,-
XEMO U X . I K M . - t.lSfllO.V 

INKt lClTK. 
iMrftt. M. XS l n i » ; IMac-.- X. T. 

n. • 

i 

JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ 

LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATINGA RESPUBLIKA 
Bonai ant 100 dolierių ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50 dolieriu) 

ant 15 metu ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį į metus. 

Pirkite Savo Kolonijos Stotyje 
Arba kreipkitės stačiai j Lietuvos Misiją prisinsdami pinigus: 

257 West 71 «t Street New York City j 

skolinami 5 

I 

ĮĮUUHUimU»MH«IHmHm«^ 

PRANEŠIMAS ASTUONIO 
LIKTIEČIAMS. 

yette, GI 9 So. "YVabasli ave., ir 
suareštavo fen tris svečius, 
kurie, sulig agentų liudijimų, 
gėrę svaigalus. 

Suareštuoti: George Bliss, 
Toniy'L. Saclis ir C. K., Bur
tom 

Parkų komisijonieriar jiems 
siųlo $145 per mėnesį. 

SUIMTA 9 INTARIAMI. 

NEPASAKĖ SU KUO MU
ŠĖSI, UŽDARYTAS. 

Myrtle ir llelen Eyan aną 
vakarą pamatė gatvaitėje, 
kad jų brolis Tomelius pešasi 
su nepažįstamais. 

Tuojaus pašaukė policiją, 
pranešdamos, kad jų brolis nu-
žudytas. 

Iš vidumiesčio tuojaus at-
•^iųstas specijalis policmonų 
būrys. 

Poltemonai atrado Cornelių 
gatvaitėje su sukruvinta no
simi. Nepasakė, su kuo jis mu
šėsi. Tad ir paimtas už gėle 
žinių grotų. 

Tas įvyko palei 37 ir Hals 
ted gat. 

Po pastarojo bombų pame
timo mieste suimta 9 intaria-

i mi žmonės. Keli jų jau prisi
pažino prie blogų darbų pra
eityj. Sako. kad su bombomis 
atnaujinami nesutikimai tarpt' 
darbininkų unijų vadų. 

STREIKUOJA LANGŲ 
PLOVĖJAI. 

Katalikų Federacijos 15 sk. 
(Kat. Vienyk 1-mojo sk.) po
sėdis įvyks šiandies, balandžio 0 
d., 1920. m., 8 vai. vakare. Die
vo Apveizdos parap. mokyklos 
kambaryje. 

Teiksis pribūti visi atstovai 
nuo visų draugijų, priklausan
čių prie Federacijos, nes turi
me daug svarbių dalyki] aptar
ti. 

Kurios draugijos dar nepri
klauso prie Federacijos, kvie
čiame atsiųsti savo atstovus. 

Valdyba. 

Iš BRIGHTON PARKO 

A. į A. 
JUOZAMS YOKIIS 

Mirė nedėlioj 4 balan
džio 1920 — 44 metų am
žiaus. Paėjo iš Kauno 
Red. — Raseinių Apskr. 
Kunigo sodos. Paliko di
deliame nuliūdime moteri 
Barbora ir 5 vaikučius, 
Juozą, Antanina. Vikto
rija Eugenija, Anstake-
ius. 

t 
Laidotuvės bus ketver

ge balandžio 8 — 1920 iš 
Šv. Antano bažnyčios 9 
vai. ryte į šv. Kazimiero 
kapines. 

Giminės ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse po 
num. 
4843 W. 14 St. Cicero, m. 

' 

DIEVO APVEIZDOS SVETAINĖJE 
|T" J 1. TTK VIENA KARTA 

"-* Utarninke, Bal. (April) 6 d., 1920, 7:30 vai. vakare 
A. L. R. K. Moksleiviu Sus-mo 22 Kp. 

1 
PERSTATYS 

GERIAUSIUS SAVO ARTISTUS-MĖGĖJUS RŪTA Vilijai verstojo dramoje iš šv. Istorijos Varde. 
\a«i«N veikalas. Jiaaji artistai. Xa«iji Urabtižiat. 

ĮŽANGA 35c., 50c., 75c.. ir $1.00 Sėdynės Rezervuotos. | 
Nusipirkite Tikietus Iškalno. Nieks Sėdynių Neužims. § 

Ateikite Visi. Po Lošimo bus Pasilinksminimas. 1 
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! Dr. G. M. GLASER 
• 

Resld. »S3 So. Ashland Blv. Chkago. • 
Telefonas Haymarket 3544 

Praktikuoja 28 metai 
Offeas 3148 So. Morgan St. 

J Kertė S2ro St.. Chicago, D). { 
SPBCIJALISTAS t 

Moterišku, Vynstoj, taipgi cfcro t 
aiški; ligų. i 

OFISO VALAN*DOS: Nuo 9 ryte j 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 J 

iki 8 va.'andai vakare. 
JNedėliomis nuo J iki 2 po pieC 
| Telefoną* Tardą <87 f 

I- DR.A.A.R0TH, 
Rasas gydytojas tr cbimrgas 
Specijaltstas Moteriški*. Vyriška 
Vaikų ir visų chroaiskę ligų 

Ofisas: S354 So. Halsted St.. OUca«o 
Telefonas Dror-r M93 

• V. W. RUTKAUSKAS J 
• ADVOKATAS jj 
• Ofisas DUbniestyj: S 
5 29 South La Salle Street | 
M Kambmris H4 | 
• TeL Central «SW | 

VALA1TDAS: 10— l t ryto J—3 o * j 
pieta 7—a rak. NedėUomte 10—13 d- j 5 

• Vakarais, 812 W. 33 S t • 
TcJ. Yards 4«81 

S *W*WW—*•+—**+*&—* Į 
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Chicagos viešojo kftyg^mo 
buste sustreikavo lanr^i plovė
jai. Reikalauja $36 savaitėje. 

MAŽIAU" PIKTADARY
BIŲ. 

PATARIAMA PALESINTI 
PAUKŠTELIUS. 

Praeita savaitę Chica^oje 
, įvyko 297 visokios rūšies pik-
: tadarybės. Perniai tuo pačiu 
laikotarpiu buvo Įvykusios 
308 piktadarybės. Taigi 11 
piktadarybių šjmet mažiau. 

Policijos . viršininkas Gar-
rity ta "sumažėjimą" išveda 
iš prohibiHjos veikimo. 

"Kuomet netikėtai miestą 
storai apvertė sniegas, dange-1 DE VALERĄ GRYŠIĄS AI 
lis veikėjų geru žmonių do-j - RIJON? 
mą atkreipia i paukštelius, 
parlėkusius čia praleisti vasa
ra, bet pataikiusius šaltin ir 
sniegan. Patariama tuos pau
kštelius palesinti nors duonos 
trupiniais. Xes kitaip jų dau
gelis turės pražūti. 

3««STOMĄCrfS Sįttt 
Po valčiai neuimlrSk. ksd geriau 

«lim YAiKt** n n nlctlvlnl yr* RATO. 
NTC. Pra«aT!ns rirm* ne<mirumw 
suvirškinimo, o tas retftkia, kad rė
kta parokrinti vienį PardnMama 
pat *hrn« aptioKATMis 

P.VSPomi BfcAKKAS 

PILDOMF 

DYKAI. 

BaJtk- ConMiliation Borraa, Ine. 
$5 So. Dearfiorn S«, Orioago. 

Room 206 

Sakoma, j i s ten nebusiąs areš
tuotas. 

Londonas, bal. 6. — Laik
raštis "\Veekly Dispatch rašo 
girdėjęs, jog Airijos respubli
kos prezidentas de Valerą ma
nąs iš Amerikos sugryžti Ai-
rijon. 

Tas pat laikraštis tvirtina, 
kad jei Valerą sugryžes dau
giau nieku kitu neužsiimsiąs, 
kaip tik savo konstitucijiniu 
veikimu, anglų valdžios jis 
nebusiąs paliestas. Bet jei jis 
^risidėsiąs prie kėlimo bet
varkės, be abejonės, busiąs su
imtas. 

PIRKITE KARES TAUPY-

Seredos vakare, balandžio 7 
d^ 7:30 vai., įvyks mėnesinis 
}.u Vyčių 36 kp. susirinkimas 
M -Kiuley parko svetainėje. 
Susirinkimas bus tuo svarbus, 
kad reikės galutinai prisireng
ti prie paminėjimo Vyčių1 die
nos. Bus pranešimų iš j vairių 
komisijų darbuotės ir tt. Todėl 
visus narius kviečiame laiku 
susirinkti. Susirinkimui pasi
baigus bus šokiai ir žaislės. 

Valdyba. 

VALSTIJOS DEPARTA
MENTO PRANEŠIMAS. 

Amerikos piliečiams. keliaujan 
tiems j rytinę Europą per 

Šveicariją. 

SIUNČIAME PINIGUS I 
LIETUVA. 

Per Venintele Teisingiausia 
Lietuvos Valdžios Įstaiga. 
Siunčiau}*? piningos pagal die
nini kursą. 

Taipgi siunčiame tavoms 
į LIETUVA ir kitur parūpi
name pasportus važiuojan
tiems i LIETUVA, Darome vi
sus legališkiis dokumentus i 
LIETUVA k AMERIKOJ. 

Virš 50 murinų namų turi
me parduoti j trumpa laika 
ant lengvu išmokėjimų. 

Visais reikalais kreipkitės i 
pas 

'ohn J. Zolp A. M. Barčus: 

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. Chicago 
Tel. Yards 145 

Žmonės, kurie turi Amerikos 
pasportus ir keliauja j rytinę 
Europą per Šveicariją, gali ti
kėtis,, jog bus sulaikyti Švedų 
militarės vyriausybės Baselyje 
pakol pakaktinai žmonių 
(1,900) suvažiuos pripildyt 
traukini. Tie, kurie norėtų ap
sistoti viešbutyje Basei'e, lai
ke sulaikymo, gali tą padaryti, 
liet turės užsimokėti savo iškai
čius. Kiti galės pernakvot ge
ležinkelio stotyje r*o militars 
sargyba. 

BARGENAI! BARGENAI!'" 
Namu kain<»s kyla auRŠtin kas- j K 

dien nelaukite j^rjau-bet pirk | j * 
narna DABAR. J 
3 aupštų naujas muro namas ani !| 

Bridgrporto, visi ftiatai po 5 rui-1II 
mus £azas. elektra, vanos, ir kiti į g-
moderniški įtaisymai. Kaina 9.;>00|5 

2 ąugštų — 4 pagyvenimu muro 
namas po 6 ir 4 ruimus, fjazu ap
šildomas automatikai; randa $120 
menesui kaina ->10,500. 

2 augštų muro Tr*»mas su storų 
lal>ai puikoj vietoj ant Bridgppor-
to savininkui nikelinei pir.i<?;ii 
parduos pigiai. *;% 

^.augštu me.huis labai ^eras 

Ne Slėpki! 
• Pinigu Troboje --

Nelaikyki! 
Pinigu uždaręs Skrynioje 

i 

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai: 

del atsargos \ 
del apsaugos 
del naudos 

Peoples Stock Yards State Bank 
Šis bankas estįpo priežiūra Illinojaus Valstijos; jo turtas viršyja 

doheriu,; esti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. 

Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt aštuoni tūkstančiai 

pasideda savo pinigus mušu banke. 

{ 
5 milijonu 

Suvienytu 
larbininku 

i 

4 
Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie j 

Š
-w • • ^ . v . tvirtas namas. 4 r».i$jvvenimai. po 
utnamiai žmones panašus r - , . , .„ vj. . . . / vT t-1 ° i r 4 mimus randa &Q meî sut 

šiltnaminius augalus. Negali ].f ir.a *%-#) 
kęsti bjauraus oro. Visuomet j "^ , c < n •„"?; . . , . ^ »»r 
iaikyk pakeltus langus miega
majam kamban-je. 

nrnm rn rtunts 
l 

STOCK 
YARDS 

n i II i/ 
BANK 

MO ŽENKLELIUS W.S.S.).| mylia, nereikės gydytojo 
Kožns rlieną vaikščiok vien? 

žuiiu <iei. 
nauAi kreipkitės pas: 

mm 

f 

STATE 

m m 47 - to GATVĖS 

S. SLONKSNIS, 
335? S. Halsted St. 

Chicago. Ph©ne Blvd. 5009 

^ f f Į i l ^ l l į l j y y i J Barkas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki .4:30 po pietų 
-*7**-**1" į p S l I l l Ketverge vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vai. 

ryto iki 9 vai. vakaro. 
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