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Talkininkai Susitaikins
Vokietijos Klausime
Latvija Nori Milijardo Dolierių
mimo
ANGLIJA SU PRANCŪZIJA
SUSIMAINO NOTOMIS.
Matyt, bus susitaikinta Vokie
tijos klausime.
Londonas, bal. 12. — Pran
cūzija dar užvakar atsakė į
Anglijos nota, kad Anglija ii
kiti talkininkai nepatenkinti
Prancūzijos
savaranki avinui
Vokietijoj.
Prancūzija Anglijai pažymė
jo, kad prancūzai buvo pra
nešę Londonui balandžio *,> d.
apie savo norą užimti daugiau
Vokietijos miestų.
Anglija vakar i tai atsakė
Prancūzijai. Notos turinys ne
paskelbtas viešai. Tik žinoma,
kad Ang., nepatenkintaPrancu
zijos pasiteisinimu. Nes Pran
cūzijos pasižadėjimas užimti
Vokietijos miestus atliktas
prancūzų ambasadoriaus žo
džiu, bet ne raštu. Prancūzi
ja neturėjo teisės savarankiai
elgties nepasitariąs su visais
talkininkais.
Pagaliaus Prancūzija, sako,
ir todėl dar negalėjo okupuo
ti vokieėių miestų, ne s inėjimaa vokieėių kariuomenės neu
tralin ruožan nėra joks laužy
mas taikos sutarties. Vokie
čiams yra leista, prireikus,
ten pasiųsti keliolika, tūks
tančių kariuomenės.
Anglija atsako Prancūzijai,
jog anglai sutinka, kad Vo
kietija pildytų taikos sutar
ties sąlygas. Bet anglai prie
šinasi prancūzų
pavartoja
moms metodoms.
Čia nuomoniaujama, kad
pakilę nesutikimai pasibaigs
gražiuoju įvytus
premjerų
suvažiavimui mieste* Reino,
Italijoj.

LIETUVA STATO TAIKOS
SĄLYGAS BOLŠEVIKAMS.
Varšava, bal. 12.—Sulig depešos iš Vilniaus, Lietuva pa
siuntė taikos notų Maskvon.
Taikos sąlygų pirmon vieton
Lietuva stato pripažinti Lietu
vai nepriklausomybę, priskirti
prie Lietuvos Kaunu, Grodnių,
Suvalkus ir Vilnių, kaipo šalies
sostinę.
Jei bolševikų valdžia sutiks
su tais lietuvių pasiųlymais,
tuomet bus paskirtas laikas ir
vi*ta taikos taryboms^
TJJ žinia reikia priimti at
sargiai. Xes/ji paeina iš Varšavos. iš lenkų versmių. Ne
galima pasitikėti varšavinėmis žiniomis. Nes tos nekar
tą mus apvylė ir didžiai ap
šmeižė,.

METAI-VOL. V.

EUTERED AS 8ECOND-CLAS8 MATTER MAKCD 31, i y i 6 , AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH 3. 1879.
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NUVERSTA BOLŠEVIKŲ
VALDŽIA MASKVOJE.

Ryga, Latvija, bal. 10 (su
vėlinta).—Vakar čia iš neži
nomu versmių paskleista žinių,
kad Maskvoje nuversta* bolše
vikų valdžia. Sakoma, prieš
bolševikus būvu* pakelta pa
sėkminga koritrrevoliueija.
Latvijos užsienių reikalų
ofisas netori tiesioginių apie
tai žinių.

Parekalaus milijardo dolierių
atlyginimo.

Reikalauja suvaldyti pakilu
sius lenkus.

Kas kita yra ekonominiai
klausiniai.
Tais klausimais
Latvijos atstovai turi pasiga
minę daugybę dokumentų. ]
tuos dokumentus sutraukta
visi latvių gyventoju, .karės
metu nuostoliai. Per dešimti
mėnesių tuo tikslu darbuotasi.
Sulinkta daugiau kaip 100,000
gyventojų reikalavimų už pa
neštus nuostolius.
Tie reikalavimai paskirstyti
i dvylika atskiriu grupių, gi
kiekviena grupė padalinta į
dvi dali—viena dalis, tai nuo
stoliai vokiečių-rusų karės me
tu, antra—nuostoliai padaryti
bolševikų.
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ADMIROLAS ĘENSON GA
VO ŠV. GRIGALIAUS
KRYŽIŲ.

Buvo nepaprastos iškilmės.

LENKŲ KLAUSIME BOLŠE
VIKAI KREIPIASI Į
TALKININKUS.

Ekonominiai klausimai.

.

Apie tai gauta žinių Rygoje.

LATVIJA STOS TAIKOS
TARYBOSNA SU BOL
ŠEVIKAIS.

Ryga, Latvija, bal.. 10 (su
vėlinta). — Sulig padarytos
programos, Latvijos taikos at
stovybė kaip rytoj turi iške
liauti Maskvon, kur pradė<
taikos tarybas su bolševikais.
Sugryžusieji
iš Maskvos
latvių Raudonojo Kryžiaus
nariai tvirtina, kad bolševikai
be jokių trukdymų pripažins
Latvijai nepriklausomybę ir
prie Latvijos priskirs Letgaliją. Sako, su bolševikais nebu
sią jokių sunkenybių susitai
kinti rubežių ir teritorijų
klausimuose.

. ,

Baltimore,*Md., bal. 13. —
Praeitą sekmadieni vietos katedroje įvyko nepaprastos iš
kilmės. Jo .Eminencija kardi
nolas Glbboris Suv. Valstijų
karės laivyno admirolui Bensonuį inteikė Šv. Grigaliaus
Kryžių, paskjrtą Šventojo Tė
vo atžymėjitnui admirolo, už
jo nuopelnus Bažnyčiai.
Admirolas buvo uniformoj.
Prie krutinės-, jam Kryžių pri
segė pats kardinolas. To liu
dininku buvo karės laivyno
sekretorius Daniels ir visa ei
lė kitų angštųjų valdininkų
ir žymesniųjų šalies piliečių.

Maskva, bal. 12.—Bolševikų
valdžia nori taikos ne tik su NAUJAS PAVOJUS TALKI
lenkai stato visokių priekabių.
NINKAM3 RYTUOSE.
Nes be taikos negalimas daik
i
tas patvarkyti Rusiją ekonomi Bolševikai gali užplūsti Armė
niai.
niją.
Bolševikams pirmiausia rei
Konstantinopolis, bal. 13. —
ktų susitaikinti su lenkais. Bet
lenkai stati visokių priekabių. Talkininkai turi daug prieš
Lenkai neva norf* taikos, bet save didelio vargo Turkijoje.
taikos taryboms skiria mie \ u s p r e n d ė pradėti karę prieš
stą Borisovą, Baltgudžiuose, turkus naci jonai istus. Bet ne
pradėjus d a r veikti prieš tuos,
militariniam ruože.
Bolševikai su tuo negali su kaip štai pakyla naujas pavo
tikti. I r todėl bolševikų valdžia jus talkininkams.
Šiuo kartu rusų bolševikiznusprendė kreipties į talkinin
kus, kari jie patvarkytų in- Hnas. RUSŲ l*4ševikai nesulai
kaitusius lenkus, jei talkinin komai varosi ant Kaukazo.
kams rupi sulaukti taikos Ru- Anglija mėgina nuo bolševikų
apginti naujas respublikas —
sijos frontuose.
Georgia ir Armėniją. Nori pa
siusti ten savo kariuomene.
BOLŠEVIKAI PRIVERS
Bet Georgia gyventojai prie
LENKUS TAIKINTIES.
šinasi tam Anglijos sumany
Stockholmas, bal. 12. — Iš mui.
V ra žinių, kad trumpu laiku
Maskvos pranešama, kad bol
ševikai mobilizuoja skaitlingą bolševikai užplusią visą Kau
armiją prieš lenkus-Bolševikų kazą. Ir pati talkininkų pro
tikslas—militarinėmis spėko teguojamoji Armėnija gali but
mis priversti lenkus taikinties. pakeista bolševikine šalimi.
Taigi čia bus daugiau var
go, kaip su turkais nacionalisS
JAPONIJA-SIUNČIA KA
tais.
*
RIUOMENC MANCHURIJON.

Tokyo, bal. 12.—Čia paskel
bta, kad Japonija MancburiNuostoliai milžiniški.
jon pasiuntė % dar du tūkstančiu
Bet tais milijonais nepasi kareivių.
baigia latvių
reikalavimai.
Aplink Vladivostoką japonai
Jie nori dar ko daugiau.
vis didesnius žemės plotus pa
Jie pageidauja sau propor- ima savo kontrolėm
cijonalės dalies Rusijos aukso
atsargos. Bolševikai tos aukso
ŠV. TĖVAS DUODA PA
atsargos davė Estonijai. Tad
GELBOS AUSTRAMS,
turi but duodama aukso*ir
Rymas, bal. 12.—Pas Šven
Latvijai.
Toliaus, Latvija pareikalaus tąjį Tėvą audijencijoje buvo
bolševikų sugrąžinti latviams Austrijos kanclieris Renner.
visas už šalies Rusijos išga Popežins jam indavė milijono
bentas visokias mašinerijas ir lirų čekį, parašytą vardu
žemdirbystės įrankius. Parei Viermos kardinolo^ Kardinolas
kalaus sugrąžinti karės metu tuos pinigus pavartos -sušelpti
išvežtus archivus. Jei to visa Austrijos pavargėlius.
nebus galima sugrąžinti, bns \
BOLŠEVIKAI PAĖMĖ UOS
pareikalauta atlyginimo.
TĄ TUAPSIE.
Latviai taikos tarybose lai
kysis principo, kad Latvija,
Denikinas apleido turkų
kaipir Belgija buvo neutralė
sostinę. .
šalis. Neturėjo teisių šiton ša
lin įsibriauti rusai, vokiečiai
Konstantinapolis, bal. 12.—
i r bolševikai ir išdaryti negir Bolševikai paėmė Juodųjų jū
dėtus prajovus.
rių uostą Tuapsie, pietrytuose
nuo Novorosiisko.
Berlynas, bal. 12.—Vokieti
Buvęs rusų priešbolševikijos
valstijoje
Brunswicke nių armijų vyriausias vadas
j steigta Guelpho partija, ku pietinėj Rusijoj, gen. Denikirios tikslas tą valstiją atskirti has, aną dieną iš čia iškeliavo
nuo Berlyno, bet ne nuo Vo anglų karės laivu. Matyt, jis
kietijos imperijos.
iškeliavo salon Malta.
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Talkininkai Turkijoje
Turės Karę

Anglai neprileidžia jokios
pagelbos.
Dublinas, bal. 13. — Mount
Jpy kalėjime badauja 104 su
areštuoti sinn-feineriai. Tarpe
jų yra žymių žmonių. Kaikurie
del bado guli ant mirties pata
lo. 4
Nelaimingųjų kalinių na
miškiai ir prieteliai mėgina
prie jų prieiti. Bet nei leidžia
mi kalėjimam
Dedamos pastangos badau
jančius palįiiosuoti. Bet anglų
valdžia nenori apie tai nei
klausyti. Sako, tegu
miršta.
r>'

KEMAL APGINKLUOJA
ANATOLIJOS TURKUS.
Nei nemano pasiduoti sultano
valdžiai.

necijonališ\ams. Šitie pavadin
ti tikrais revoliucijonieriais ir
duota jiems laiko susiprasti ir
pargryžti
Konstantinopolio
%
kontrolėm
Bet proklemacija nepasiekė
Mažojoj Azijoj gyvenančių
turkų. Kernai paša ten kontro
liuoja geležinkelius, telegrafus
ir telefonus. Vyriausybės pro
klemacija neįsileidžiama.
Savo keliu Kernai paša ap
ginkluoja kuone visus turkus
gyventojos su tikslu pasiprie
šinti talkininkų jsibriovimui
Mažojon Azijon.
Turkai gi labai inirtę prieš
talkininkus, kurie užėmė ir lai
kosi Konstantinopoli.

Konstantinopolis, bal. 12. —
r i a buvo manoma, kad nauja
jai Turkijos vyriausybei pa
vyks jei ne prie savęs patrau
kti, tai nors numalšinti nacijoualistų veikimą. Pasirodė, jog
tas padaryti nelengva. Naeijonalistų vadui Mustaphai Ke
rnai pašai negelbsti jokie vy
ROOT RAGINA ŠELPTI NU riausybės
grūmojimai,
nei
KENTĖJUSIUS RUSUS.
prielankus žodžiai.
Talkininkų prispirta sultano
New York, bal. 13. — Rusų valdžia paskelbė .proklemacija
sušauktam pašelpos tikslais
skaitlingam susirinkime kal
bėjo buvęs S. V. senatoiius
Eliliu Root. Jis ragino ameri
konus duoti pagelbos pabėgu VALSTIJA SONORA ATSI- i ranzos sumanymui. Ir pranešė',
siems iš raudonosios Rusijos
kad prisiųstoji kariuomenė bus
METĖ NUO MEKSIKOS.
rusams, svetimose šalyse lau
sutikta su ginklais.
kiantiems nuvertimo bolševi
Valstijos kongresas po
Atsisakė klausyti Carranzos ir
kų. Sakė, civilizacija su pa
slapto susirinkimo nus]
centralinės valdžios.
sigailėjimu žiuri Į tuos nelai
paskelbti valstiją uepriklai
mingus nukentėjusius rašus,
ma. Ir tą padarė. Nes su Ca
Nogales, Sonora, bal. 12.—
kuriems bolševikai viską su
ranza negalima ilgiau sugy
Meksikos
valstija
(provincija)
naikino.
venti.
Sonora pasiskelbė nepriklau
soma ir pertrauke visokius
BUS IŠRIŠTAS FIUME
GAL ATSIMES IR KITOS
santikius sulCarranza ir jo val
KLAUSIMAS. %
VALSTIJOS.
džia.
Tas padaryta, kuomet gy
Nogales, Sonora, bal. 12. —
Londonas, bal. 12.-—Kad pa
baigti italų-jugoslavių nesuti ventojai nugirdo, kad Carran- Apturėta čia žinių, kad Šonokimus del Adriatikos pakraščių za nori čia prisiųsti savo ka rą valstiją, turbūt, paseks ir
Pranešama,
taigi ir Fiume klausimą, Angli riuomenę ir Įvesti valstijon kitos valstijos.
jos . premjeras pasinį' naują diktatūrą, neva kokiai tai ša kad nuo Meksikos žada atsi
sumanymą, neturintį jokių ry- lies gerovei.
mesti Sinaloa valstija ir žemu
<ių su prezidento VYilsono rei
Gubernatorius Adolfo,, de la tinė Califomia.
kalavimais.
Huerta pasipriešino tam CarSonora valstija pakeista ne
priklausoma respublika. Res
Anot žinių, \jugoslaviai su
publikos vardu užimta visi
tinka su premjero pasiūlymu.
federaliai ofisai ir muitinės.
Adriatikos klausimas galuti
Valstijos kariuomenė kontro
nai bus išrištas taikos konfe
liuoja visą naują respubliką.
rencijoje mieste Renio.
1

Pradeda Skaldyties Meksika

STREIKAS ANT GELE
ŽINKELIU.

Cbicagoje
streikuojantieji
BAVARIJOS GVARDIJA
switchmenai" po susirinkimo
NENORI PADĖTI
paskelbė savo darbo sąlygas.
GINKLŲ.
Jeį tos sąlygos bus priimtos,
S
sakoma, jie tuo jaus gryšią dar
Munich, bal. 12. — Bavari :
ban.
jos piliečių gvardija nuspren
YOO
WftKE Z E
G neesiAKe v*r\eN ^ou
Streikininkai reikalauja pri dė nepadėti ginklų. Sako, jei
^SCf SXi , GINTIM* 15 vfOMDASfULU
pažinti jų-atskiria uniją.
prancūzai pageidauja, kad
™ TeCHHEČKe. | 5 R O T 7 A N - M Y
Reikalauja didesnio užmoke gvardija butų
nuginkluota,
^
^
'
5
HERCE - Z E ART
sčio ir aštuonių valandų darbo tegu jie ateina ir nuginkluoja.
dienoje.
*
r Mes
neatiduosime savo
Cbicagoje streikas ant gel^/J šautuvų nei pačiam nelabažinkelių per tris kelias dienas ,iam,'» > pasakyta gvardijos su
nepadidėjo. Dešimtys tūkstan sirinkime.
čių darbininkų
bedarbiauja Vokietijos vyriausybė palen
įvairiose darbo šakose.
gva ištraukia savo kariuomenę
Bet rytinėse valstijose
Rubr apskričio
•se strei-J^iš
streikas plečiasi ir visa padlėtis bloRUSŲ KAREIVIAI APLEI
gėji,
Illinois ir kitos valstijos tu
DŽIA KRIMĄ.
ri paruošusios kariuomene
prieš streikininkus.
Londonas, bal. 12.—Bolševi
h
Streiko klausime ima veikti kai bevieliu telegrafu pran<
senatas ir generalis prokuro jog gen. Deni kino kariuomenės
ras Palmer.
liekanos atsisakančios ilgiams
Iš apsireiškimų suprantama, kariauti prieš bolševikus. Ka
kad Cbicagoje streikas turės reiviai su didžiausia paskuba
pasibaigti tomis dienomis. Nes garlaiviais apleidžia Krimą.
federalė valdžia ima jau nsjgan
streikininkų vadus, katrie veda
Lansing, Mich., bal. 12. —
nelegalį streiką. Streiko va Buvo daromos pastangos
dams grūmoja kalėjimas.
chigano valstijoj probi'
Pačiam Ne\v Yorke yra blo klausimą išrišti referend ^
— Tamsta labai klysti sakydamas, kad mano piešiniai yra giausia. Tenai trukdomas ir Bet augščiausias valstijos ter stebėtinai puikus. Juk matai, mano technika niekam tikusi, pasažierinių traukinių važinė mas atmetė reikalavimą refel rendurno.
dažų suderinimas nevykęs. Apie tai taip sako dailės kritikas. jimas.
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s i u n t i n y s prie Italijos kara
U E T L V l ^ ' KATALIKŲ DIENRAŠTIS liaus p . S k i r m u n t a s ir lenkų
konsulis
Janiszowski.
Šiuo
k a r t u jie taip pat parodė savo
Etna kasdieną Išskyrus ucdėldienius.
neišauklėjimą,
nes
kreipėsi
PRENVMERATOS KAINA:
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: .
ne prie kunigo, o prie kiem
Metams
$6.00
Pusei M < ui
S.50 sargio reikalaudami raktų. Ku
SUV. VALST.
nigas Prapuolenis liepė kiem
Metam*
$5.00
Pusei Metų
S.00 sargiui, k a d p i a n i s t ų po.iams,
Prenumerata mokasi iškalno. Lai jog bažnyčia y r a atidarą, ir
kas skaitosi nuo užstrašymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai jog jos rektorius laukia zak
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių ristijoje tų, kurie pas jį atsti išperkant krasoje ar exprese "Mo- '.ina su reikalais.

Lietuvos Laisves Paskola.

"DRAUOAS"

ney Order" arba įdedant pinigus j
registruota laišką.
1

'Draugas*' Publishing Co.
1800 W. 46th St. Chicago, m.
Telefonas McKinley 6114

Paskola arba užsirašvmai
bonų eina p a p r a s t u tempu,
kaipo iki šiolei. Tiek reikia
pažymėti,s k a d jau ir Pensylvanijos yalstija pradėjo išsi
judinti. Shenandoab, P a . aps
kritys, po misijos tenai atsi
lankymo, pradėjo gerai dar
buotis. Šiomrs dienomis misija
Kun. Prapuolenis norėjo, vaižinėja po Wilkes-Bar.ro aps
k a d ponai ubroliškos''
tautos kritį ir, k a i p reikalas išrodo,
atstovai negalėtų skųstis neį galima tikėtis gerų
pasek
leidimu į bažnjčią.
mių.
Z( kri>tijoje kua. Prapuole
Atkreipiame visuomenės do
nis išlaukė 1 valandų ir 20 mi mų, o y p a t i n g a i veikėjų, kad
nučių. T a d a kiemsargis atėjo nevilkintų pravedimo pasko
ir pasakė, kad ponų išvažiuo los. L a i k a s bėga, o paskolos
ta. J i e sake nenori bažnvčios nustatyta kvota dar toli nei
žiūrėti, o tik r a k t u s paimti. pusės nepasieki. Reikia pasi
T r u m p a i po to įtekmingos skubinti.
»
kenkės ėjo p a r a š y t i : Sv. Tėvą,
Išvažiavimas į Lietuvą.
kad įsikištu i šita dalvka. Bet
Daugelis kreipiasi į Misiją
turbūt nej įvyko neor'ieijaliai
prašymai taip pat, kaip ir ga prašydami suteikti p a s p o r t u s .
lingų ponų reikalavimai, nes .Jau LiietuvQs Atstovybe iš
27 kovo, kada žinia apie šį \Vasbingtono laikraščiuose pa
dalyką tapo išsiųsta iš Rymo, skelbė, k a i p reikia pasportns
d a r nebuvo nei kokios per Įsigyti. Misija pasportų neišmainos. &v. Tėvas lenkams davinėja. K i t i vėl klausia apie
išeinančius laivus, laivakor
nepadėjo.
Kun.
Prapuolenis nuėjo į čių prekes. Kiek suspėjame,
Rusijos pasiuntinybę paklau paaiškiname. Bet visgi butų
sti, ką reiškia visi tie atsitiki d a u g patogiau, kad apie lai
mai. Rusijos pasiuntinybė at vus klaustų informacijų ne
sakė: 'vlnstitut ostajotsia po misijoje, bet laivų kompanijų
tuos
prežnemu sobstvennostju Ro- agentų, kurie geriau
ssii, a tolko
administracija dalykus žino, nes jie kas kar
polskaja, t. y. [staiga tebėra tas kompanijų informuojami.
Rusijos nuosavybe kaip bu Misija gi nėra jokis laivų
vusi, bet tik valdyba joje yra kompanijų agentas.
Atkreipiame išvažiuojančių
lenkiška. Tada kun. Prapuole
nis atsakė. Kto v r o d i e tovo, domą į tai, kad pasistengtų
čto Rossija po priežnenui je- įsigyti Įvairius dokumentus.
c

Lietuvių Kova su
Lenkais Ryme.

c

c

c

v

v

Iki šiol Ryme buvo Kv. Sta
nislovo
bažnyčios
rėktorium kun. kanauninkas Ka
zimieras Prapuolenis. Ta baž
n y č i a nuo senų senovės pri
klausė suvienytos Lietuvos ii
Lenkijos
viešpatijai.
Len
kams pateku* po rusais ir Sv.
Stanislovo bažnyčia tapo Ru
sijos nuosavybe.
Dabai- nebolševikiškoji
Rusija ir jos
atstovvbė Rvine ima
labai
sėbrauti,
f rasų ambasada
Ryme įsibriovė p . Janiszowski. Husų ambasada tam ponui
pavedė vesti Sv. Stanislovo
triobų ukę.
d i naj a i nedielimaja, no vivUkė taip gerai vedama, kad menno jeju upravliajut jeyrebažnyčios rektorius negaunu ji, t. y. Išeina lyg tas, kad
algos kas jam priguli kaipo Rusija tebėra viena ir nedalikapelionui. Kapelionas d a b a r minia, tiktai d a b a r ją valdo
turi teisę p a t r a u k t i adminis- j žydai.
traciją į teismą. Tą ga! ir paRusų pasiuntinybei tie žod a n . Kitas butų senai padą- tižiai neperlabiausia patiko.
ręs, bet lietuvis kun. P r a p u o Kun.
Prapuolenis
šneka.
lenis v i a kantrus.
kad lietuviams reikėtų isitaiPereito mėnesio (t. y. kovo) syti savo triobą, kolegiją ir
11 dienų Štai beateinanti mi kitas reikalingąsias įstaigas,
šrioji lenkų ir rusų komisija o nesiginčyti su lenkais ir:
užimti š v . Stanislovo įstaigą, pusėtinai apipuvusia^ trioba>
k u r kun. Prapuolenis gyvena. prie Botteghe Oscure. Tik ne
Komisija kreipėsi pri ( W kiem- galima ta nuosavybę atiduoti
.-argio, kad atiduotu bažnyčios lenkams dovanai. Tegu jie at
raktn>. Kiemsargis ta r«ikala- mokėtų Lietuvai Lietuvos davilną pranešė knn. Prapuole lj, kadangi Šv. Stanislovo įniui, nes raktai buvo pas k u staiga buvo bendra abiem tau
tom. Pasėmę pinigus ir pridė
nigų.
Kunigas griežtai atsisakė a ję kiek lietuviai galėtų įsi
taisyti patogiau negu yra da
ti»l;iuti k a m n o r s
bainyeio^
rakius be įsakymo nuo d\a- bar. Mums išrodo, kad šilą
sinės valdžios. Ryme ant vi- kun. Prapuolenio kalba yra iš
Bt] bažnyėių valdžią turi kar mintinga.
dinolas Pompilii, Šventojo Tė
vo vikaras sostinėje. **Netu
ri^t Įsakymo nuo kardinolo
vikaro galima iš manęs atim
ti bažnyėią tik dviem budais:
arba
užpuolant
mane
ir
žmogžudišku būdu išveržiant
juos iš manęs, arba laužte iš7 laužiant bažnyčios d u r i s . , ,

X

Lenkų ir rusų broliškoji su
tartis šiuo žygiu nespavartojo
žmogžudiškų priemonių. Ko*f misijai a t s i t r a u k u s nuo baž
nyčios kun. Prapuolenis ta
„ pačia diena nuėjo pas Kardi.* nolą Vikarą ir pasakė jam
I kas kaip buvo. (Jirdėjome, ku 1
L'n.tuvos atstovas kanaunink'is Narjauskas ant ryiojau<
tuo pačiu reikalu nuėjo į Va
tikaną ir pareiškė kardinolui
l i a s p A r r r u i , jog ir Lietuva
turi tei.sių prie tos bažny *o:*»
fcei prie tų įstaigų.
Penkiomis dienomis vėliau,
t. y. 16 kovo lenkai prie tos
bažnyčios pakabino
Baltąjį
Erelį. Tos pačios dienos val'aro pas bažnyčią atkeliavo
lenkų pasiuntinys prie Šv,
Tėvo p. Kowalski, lenkų pu-

Paskolos bagis.

(Jirdėjome, kad vienos orga
nizacijos atstovas lietuvis sn
užtektinu kapitalu išvažiavo
į Rymą atbaigti 4 $ dalyką.

Del Profesoriaus
Voldemaro Laiško

^

Dalnirtinis " Draugo*' redak
torius tankiai susieidavo su
profesorium Augustinu Volde
maru, kuomet juodu abu gyve
no P e t r o g r a d e ir profesoriavo
vienas Katalikų Akademijoje,
kitas Augštuose Moterų Kur
suose ir l u i v e r s i t e t e . Pažintis
buvo prasidėjusi beveik dešini
čia metų prieš p i r m a m Lietu
vos ministerių kabineto organizuotojui tapsiant profeso
rium. Kun. P . Bučys gavo po:ą laiškų iš profesoriaus Vol
demaro, kuomet šis buvo oirmiifiuku Lietuvos Delegacijos
Paryžiuje.
Abiejų veikėjų sutartis vi
suomet buvo tuomi stipresnė,
kad savy tarpinė p a g a r b a ją
dabino. Tiktai Kolčako klausi
mas lyg huvo bepradedąs ją ar
dyti. Bet ir tai įvyko tik dėlto,

kad kas žiu kas iš šalies sėjo
nesusipratimus.
Kun. Bučio redaguojamas
'".Draugas" niekuomet nekalti
no profesoriaus Voldemaro už
sutartį su Kolčaku a r kolčakiniais, tiktai smarkiai kaltino
tuos lietuvius, kurie dalyvavo
"Yiaoa R u s i j o s " konferencijo
je rinkusioje Kolčaką. Prof.
Voldemaras toje konferencijo
je nedalyvavo nei kitam lietu
viui nepatarė dalyvauti. Mųs
Delegacija Kolčako nerinko,
nei prieš jo išrinkimą nepro
testavo. To apsiėjimo priežas
tis paaiškina profesorius Vol-f
demaras:

Ypač kurie čia apsivedė, čir
vaikučiu, susilaukė. Turėtų pa
sirūpinti
apsi vedimų ir gi
mimų metrikus ir juos Lietu
vos atstovybėje
užtvirtinti.
(Mokestis už metrikų užtvir
tinimą $2.50 sulyg Lietuvos
valdžios n u s t a t y m o ) . Be to
kių d o k u m e n t e nuvažiavę Lie
tuvon, vedę žmonės gali būti
palaikyk aeVedusiais ir t. t.
Tokių nesmagumų p a t a r t i n a
išvengti.
Pinigų reikalas.
Lietuvos Atstovybė iš W a shingtono paskelbė, kad tiė
žmonės, kurie buvo pasidėję
rublių' į Rusijos bankas, tų
bankų knygutes, 'pridėję 50c.
pačtos markėmis, registruo
tuose laiškuose siųstų Lietu
vos Atstovybei YVashingtonan,
nes Lietuvos Valdžia bandys
tuos pinigais atgauti. Dabar
daugelis
Misijai
prisiuntė.
Prašome visų, turinčių tokias
knygutes siųsti ne Misijai
Xew V orka n, bet Lietuvos At
stovybei (Representative Of
Litliuania in America, 703 —
lotli. St. N. W., AVasbington,
D. C ) .
Persiuntimas pinigų Lietu
von kas kartas didėja. P a t a r 
tina pasiskubinti siųsti, nes
auksino kursas sparčiai kįla
J a u šiandien (IV-9-20) siek iri
apie $2.00 už 100 auksinu.
Sekantis kurjeras
(p. P.
Norkus)-išvažiuos Lietuvon 24
balandžio.
Liet. Misijos Informacijų
Biuras.
čys mintijo, kad tai pasidarė
netyčia, .lis ruojaus nurašė į
Misiją laišką melsdamas pri
siųsti minėtąją kopiją, bet Mi
sija nei kopijos neprisiimto,
nei atsakymo nedavė. T r i m s
savaitėms
laiko
praslinkus
kun. Bučys* neliesi t iki gauti ko
piją to rašto, kurį prof. Volde
maras rašė pr(of. Simpsonui.

Užeikite ir į Mano Kampelį.
BRSKETINIAIS

KELIAIS.

tenkinimą ir smarkiai trukdo
visokį naudingą darbą.

*JC.-.

•

i aaaVaVal

Dr. C Z Vezelis

i

Dr. M. Stupnicki

lenkų ir kitokių Lietuvos nevi
donų, kaip bangos plaukia vie
ni paskui kitus per Jcaimus,
miestus ir miestelius. J i e erzi
na žmones, kelia neramumą,
kelia neužsitikėjimą ir nepasi-

mm

3107 So. Morgui otreet

Pafiašios vertės dabartinia
me laike, yra " m o k s l a v i r i o "
Grigaičio veidmainiškos kriti
kos: jomis jis tik dangsto savo
ir savujų^planus.

•

&mm

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing Mokykla.

Lietuva neprigulminga. Ru
Žmonių tinkamų užimti val
Musys istema ir mokymo būdu jųa
sų ir vokiečių pančiai ir jungas diškas vietas t r ū k s t a . Užėmęs
trumpu laiku iftmokslte viso ama
jau neslegia. J a u ji pasirengu bet kokis, taip jis bet kaip ir t ą
' Mes turime didžiausius ir geriau
si stoti laisvųjų valstybių eilė- darbą atlieka. ,
sius kirpimo, design'ng ir siuvimo
skyriue, kur kiekvieuas gauna geros
sna ir dirbti naudingus darbus
Klestėk dabar, Lietuva, kuo praktikos besimokindamas.
sau ir kitiems.
Visuose siuvimo skyiiuose mašinai
met spaudžia tave, priešai iš varomos elektros jiega.
Bet čia stovi prieš ją erškėKviečiame kiekvieną ateiti bile ko«
lauko ir iš vidaus, kuomet pa
tiniai keliai.
i kiuo laiku, diena ir ar vakarais, pa
tys tavo* vaikai tave sunkiai sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų.
Galingosios pasaulio valsty skriaudžia.
Patterns daromos sulig mieros, vi
bės, ganiodamosios paskui sa
sokio stiliaus ir dydžio Iš bet kuriom
Bet ne visi gi toki Lietuvos madų knygos.
vo asmeninius pelnus*, trokšda
vaikai. Daugiausia visi ją my
MASTER DESIGNING
mos vien tiktai sau gero, žiuri,
li, del jos pasišvenčia, del jos
SCHOOL.
kad iš kiekvienos jos sau dau
J.
F.
Kasnioka,
Vedėjas
gatavi stoti į kovos ugnį su'
giau naudos turėtų. J o m s ma
N. STATE STREET, CHICAOO.
prielu. Nesibijo mirti už tėvy 190Kampas
Lake St.. am 4-tų lubų
žai terūpi, kas Lietuvai butų
nę, nes tokia mirtis garbingą.
naudingiausia. .Jos, puikybės
Jie lengvina erškėtinius Lietu i
Tel. Drover 7042 J
pilnosf nenori suvargusią šalę
!
vos kelius.
savęs turėti.
Amerikos lietuviai žiuri į sa
Lietuvos balsas nors pasiekė
LIETUVIS DENTISTAS
V a l a n d o s : ' s u o 9 r y t o Iki 8 v a k. į
vo
tėvynę
iš
tolo.
Nemato
gejų ausis, bet jos p e r d a u g sule
Kedėliomis pagal sutarimą
dėjusios. Lietuva vienok nenu rai tų erškėtinių kelių, bet sa 4713 SO. ASHLAND A V L M K |
arti 47-tos Gatvės
i
simena. J o ? balsas vis skamba vo j a u t r i a širdžia atjaučia,
garsyn, jos v a r d a s vis kyla kaij) tie keliai skaudus ir dy
augštyn. J o s šauksmas jau ne gus. Atjausdami jie eina jai
ša vaisius, greitai ;*tneš dar di pagelbon, taitA) kelius, prašali j
Dr. L E. MAKARAS
!
na
dyglius,
lengvina
kelionę
Ll< tuvis Gydytojas Ir Chirurgą*
J
desnius.
K.«.c;itnde:
1090S
S*.
M
l
f
h
l
r
u
a
*
•
«
.
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Lietuva prietemą nedaugelį prie pilnosios laisvės vainiko. T e ! e f « n a a I'uJlmun 349 Ir P u l l i a a a S I M J
Į
randa, o jos piie-ai .nesnau J i e tai d a r o duodami aukas, 1 Obicagoj: 4515 So. YVood btr.
f
T
i
k
Kctverg-o
T&luike
n
u
o
5:30
iki
":(n
I
džia. Lenkai šmeižia Lietuvą pirkdami bonus. Bet, randasi ,
TelSTMMa V a n t a 9 * 3 .
į
m - • .-a
liežiuvaudami
pc
galingųjų nemaža ištvirkusių jos vaikų. a - . . - • • m.
J i e žiuri su bjauria pašalpa į
valstijų ministerijas, juodina
jos kelionę ir skausmus.Dar ir
laikraščiuose, į kuriuos tiktai
f
J. P. WA1TCHES
tyčiojasi, kuomet skausmų stiATTORNEY AT L A W
juos įsileidžia. Be to y a lenkų
l t a
savo
Am( n
LIETUVIS ADVOKATAS
ir Lietuvoje, kurie m;olatos ^
*«**•
^»»»
' 4542 S. \ V O O D S T R E E T
knisasi ])o lietuvių AalKvbčs Į k °.i <l paKeiboS. Visi žinome, kas
726 \V. 1 8 t h S T K E E T
CHICAGO.
!(
M:Kinl« > 4320
oamatais, stengdamiesi j u o s - ' ' pastarieji—tai mūsų soegaardyti, kad tiktai Lietuva n e - ! , l s t a i l>«>l^v.kai ir ' grigaitisustiprėtų, kad tiktai lenkams niai su keleiviniais" menševi
JOSEPH C. W0L0N
kai.
tektų.
Jetuvis Advokatas
Jie, mat. ixvv\\ darbą, girdi,
Patys Lietuvos vaikai, n n .
M SO. I*A 6ALL.K STRKET
ayrenimo Tei. Hamboldt »7
mažiau už | o s i o s priešus, k*»n ir taip atlieką, jie kritikuoją
Vakarais 2911 W. Z2-aJ Strest
kia jai. P r i p r a t ę laužyti net.'i Lietuvos valdžią—ai kokia čia
Tol. P.ockwell 69M
CHICA-OO. II>U
paguoda
Lietuvai
ir
kokis
pa
singus ir teisinguosius buvu
darbo
sios rusų valdžios Įstatymus, lengvinimas lietuvių
*»»*
nebrangina d a b a r nei savosios žmonių, kuriais taip uoliai " r ū  3t * * » » * * * » & » »T&e l»e f»o n»a*s »l*' u*t»l m»a&
n 85<j*
sofijalistai. Kasžin, O
įstatymų. Nevieni žiuri tik sa pinasi'
Dr. f>. P. ZALLYS
I
v*) pelno. Davė kokis sukčius kad taip p. Grigaitį kas pava
i
Lietuvis Dentistas
skatiką, kitą daugiau, lietuvis rytų erškėčiais nuklotu taku
10657 So. Michigsn, Aveoae
ir
paskui
kritikuotų,
kaip
jis
E«M«4afla. Iii.
parduoda jam savo javus, o tas
TALANDOSt t iki 8 vakare.
šaipia ar lenkus legijonininkus. nepaeina tiesiai, greitai, drąar gabena slapta vokiečiams. šiai, o kaip jis kripuoja, kar
tais susmunka, pritupia, a r
(Ii Lietuva skriaudą kenčia.
Įvairus paskalai ant lietuvių jam ta kritika daug pagelbėtų,
valdžios leidžiami bolševikų, ar daug palengvėtų.

Tuom t a r p u " D r a u g o " re
daktorius matėsi su kun. dek.
V. Mironu, kuris atvežė diplo
matinės Lietuvių Korespon
dencijos maišelį Lietuvos Misi
i v. K.
jai į Ameriką. Kun. Mironas
sakėsi skaitęs Voldemaro laiš
ką Simpsonui ir matęs, jog ta kinti iš Paryžiaus. Visuose j jį pasekmingai išves.
me laiške, nėj-a niekuomi nusi šiuose girduose, kurie tilpo j šisai raštas gavo pilną pri
Protestuodami prieš Kol
apie mane " D r a u g e , " nėr nei tarimų ir pas Kauno valdžią.
čako Rusijoje pripažinimą dėta Lietuvos neprigultnybei. šešėlio tiesos.
T a r p musrj kaimynų ir mūsų
mes parodytume, kad mes j T a i p tikime ir mes. Tik vis-gi
Dėlei Kolčako mūsų dele čia buvo skirtumas t a k t i k o j ,
skaitom savi' surištais su Ru norėtume, kad to laiško kopija
gacija siuntė Aug-ščiausiajai o Tie p r i n c i p ų . M e s y - k a i t ė m ,
sija, jeigu, mums ne vistiek galima "butų įgauti ir kad musių
Tarybai, k a d a klausimas kilo kad greičiau prieisim prie ne
kokia ten valdžia bus kituw redakcija galėtų liudyti iš savo
nesikišdami
matymo, ne vien iš kitų pasa- apie jo pripažinimą visai Ru priklausomybės
pripažinta.
sijai. Kitos buvusios Rusijos į svetinius reikalus, o jiems
kvnio.
s^ita profesoriaus Voldemaro
t a u t o s : gruzinai, ukrainai ir rodėsi, k a d nepriklausomybė
politika yra visų lietuvių poli LIETUVA IR KOLČARAS. kiti griežtai protestavo prieš bus pasekmė to kišimosi. J o 
tika. Norint tėvynei nepriguljo pripažinimą. Mes neprisi- kių kitų raštų nei Delegaci
mybėsnegalima a t s i t r a u k t i nuo Profesoriaus A. Voldemaro dėjom šian protestan, nes 1) ja, nei aš del Kolčako nesa
r
tos politikos nei per plauką.
skaitėme, kad mes išsiskyrė me niekam įteikę.
laiškas.
S u p r a n t a m a , kad tokiai politi
Klausime apskritai santikiu
me' iš Rusijos ir klausimas ko
kai turėjo p r i t a r t i ir ministe(Kasytas kun. P. Bučiui 23 kia jos bus valdžia — Rusijos t a r p Taetuvos ir Rusijos at
rių kabinetas.
vidurinis
klausimas,
kuriu eity, nežiūrint kurie žmonės
vasario, 1920 m., gautas
mes neturim teisės kišties, ją valdytų, y r a dar* mano as
'l*oliau p. Voldemaras rašo
17 kovo, s. m.
nes tuomi duotum kitiems tei meninė nuomonė užprotoko
apie sutartis t a r p neprigulminSenai Tau berašiau, o dar sės
kišties
į
mūsų
vi luota pas prof. Simpsoną, an
gos Lietuvos ir jos kaimynų.
seniau turėjau žinių iš Tavęs. durinius klausimus. 2) P r o  glų delegacijos narį. J i s pra
Gaila, kad mus užrubežinių da
Priežastis p a p r a s t a : laiko sto testuodami prieš Kolčako Ru šė manęs duoti j a m nuro
lykų ministeris neatkartojo sa
ka. Kad ne toks svarbus rei sijoj pripaižinkną
mes paro- dymų, kuriame atvėjy galėtų
vo rašto įthioto Anglijos įgalio
kalas nebūčiau gal ir dabar dvtum, kad mes skaitom save Lietuva sueiti j kuriuos nors
tiniui profesoriai Simpsonui.
rąžęs. Visoje platumoj Tau is- surištais su
Rusija, jeigu santikius su Rusija. J a s jam
Voldemaras r a š o : k k Kad p a t s
idės jį dž. \Mironas, kurį pri mums ne vistiek kokia te val reikalinga buvo, kaip Jis. p a t s
galėtum spręsti bylą (jog tame
imk kaįp mane patį priimtum. džia kitų bus pripažinta. To pabrėžė, kad pagreitinus mūsų
laiške sutartinis pagrindas pa
J i s Tau atpasakos
visus dėl mes Kolčako
pripažinimą.
klausime f neprigulmybės
s t a t y t a s y r a iš Lietuvos neprigulmybės) pridedu rašto kopi mūsų Si/ t iainuosius reikalus. žiūrėjom kiton pusėn, būtent Tai galima esą pasiekti dviem
j ą . " Gaila, kad kun Kučys tos Tai-gi a i apie juos nerašysiu. ar didžiosios valstybės jį p r i - , keliais, arba išgavus pritarikopijos negavo. Mat Voldema Noįriu t r u m p a i tik pasikalbėti pažindamos neriša mūsų su j mą mūsų nepriklausomybei iš
Rusija. Išlygose didžiųjų vai- tų rusų grupių, kurios tn.la
ras, kaipo užrubežinių dalykų mano asmens reikalu.
Nepersenei man teko į ran stybiic j a m pastatytose kaip didelę įtekme turėjo politiko
ministeris, savo laišką " D r a u 
nepriklausomybės je, arba išrodžius jų veidims:g o " redaktoriui pasiuntė dip kas Tavo laikraštis, k u r vie tik mūsų
lomatijos keliu, t. y. per Lietu name straipsnyj aš kaltinamas klausimas buvo aiš.kini pasta- L' ; ngumą, jei jie protestuotų
vos Atstovyl*; Amerikoje. Ta veik valstybės išdavime. Tvir tytas. Todelei mes joms iŠ \ prieš Lietuvos nepriklausomyatstovybė, arba Misija, p. Vol tinama, ka<} as išsižadėjęs Kol reiškėm lietuvių
dėkingumą l ę ir toje form6j, kuri ^ e n ž demaro laišką kun. Bučiui pri čako naudai Lietuvos nepri už Lietuvos nepriklausomybės kerta kelią sudarymui artysiuntė, bet pridėtos prie laiško klausomybės, l y g už tąi mane klausimo iškėlimą ir isreis- į meshių ryšių tai-}) J i e t u v o s ir
kopijos neprisiuntė. Kun. Bu- 1 musų valdžia Saukusi pasįalš- kėra vilties, kad j i s iki g a l u i ' Rusijos. T a s buvo ankščiau
•
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CHICAGO, ILLDIOIS
TelcfouM Yards KOSS
Vaiandcs: — g iki 11 1S ryto;
6 po pietų iki 8 vak. Kedėlio
mis nuo & iki 8 vai. vakare.
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"T
knr-kas prieš Kolčako pripa
žinimo klausimą. T a i apgalvo
jęs aš pareiškiau nuomonę
kaipo g r y n a i asmeųišką tode- ;
lei, k a d olicijaliai
tegalima
tik tas .žadėti a r reikalauti
kae y r a niusų revendikaeijosv?. Šioje mano nuomonėje nei
per pusę plauko niekur p n e ^
Lietuvos nepriklausomybę ne
nusidėta. K a d p a t s galėtum
spręsti bylą, pridedu rašto koA \ 23 rugpjūčio išvažiavau
Kaunan visai valdžios nekvie
čiamas. Tų laikų pirmininkas
Sleževičius norėjo, kad aš il
giau likčiau Paryžiuje ir no
rėjo, k a d a i greičiau tenai
grįžčiau. Kvietė mane priva
čiu laišku prezidentas Smeto
na, ikad greičiausia atvykčiau
Kaiman padėti situacijos gel
bėti, nes iširimas j a u buvo
padaręs didelį žingsnį pirmyn.
Apie tą viską papasakos dž.
Mironas, kur tą viską matė ir
stovėjo įvykių verpete.
Laukiu, kad T u greičiaus at
važiuotum Lietuvon darbuo
lios, kaip kad Tau pernai ra
šiau^ Jvol atvažiuosi gal netin
gėtum laika* ntio laiko duoti
apia^sjtvl $jielę.
T*?o A. Voldemaras.
„„..•-.-,•;,•«.,-,
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, ^ S So. rx*rbom s t cVkagtj.
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LIETUVIAI AMERIKOJE, PINIGAI JAU PASKIRTI,
AKRON, OHIO.
Velykų diena mus hažnyčio| i per šv. mišias grojo Lietu
viii benas. Žmonių lmvt> daug.
Vienu lietuviu, blogų tėvu,
blogai išauklėtas vaikas, susitaręs su kitais, ėjo apvogti
krautuvę. Kada krautuvninkas
pajuto ir puolė ginti savo nuosavylK', t a d a lietuvis v a g i s , su
kitais, nušovė krautuvininką.

Dabar sėdi kalėjime laukdami
teismo.
Akrone teisėjas gerai elgiasi
su tais vvrais, kurie muša savo
moteris. Kada moteris nusi
skundžia teisėjui, kad ją vyras
muša, tuokart teisėjas paklau
sia kiek kartų jis mušė. Suži
nojęs vyrui duoda dvigubai
tiek rykšėių, kiek jis buvo da
vęs savo paėiai. Tą daro teis
mo salėj visiems matant.
•
Vienas lietuvis, mušė savo
nioteri su diržu 11 sykiu, tai
teisėjas liepė jam su tuo pa
čiu diržu Įrėžti 22 sykiu ir dar
pridėjo 30 dienų kalėjimo. Vy
ras žadėjo pasitaisyti, o mačiu
sieji tą pusėtinai išsigando.
Akrone yra dar keli kandidatai
gavimui rykšėių už mušimą sa
vo paeit).
Akrone tuoj pradės statyti
didelę automobilių dirbtuvę.
Keliems tūkstančiams darbi
ninku bus darbo.
Oras šaltas, kaip žiemos me
tu. Darbai eina labai gerai, bet
atvažiavusiems sunku \ ra gau
ti gyvenimui kambarius.
Maudis.
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Kovo 21d. LaUlarybės d ra u
gija laikė prakalbas. Vakaro
vedėjas l*. Monkus atidarė va
karą Įdomia prakalba ir peF&ta
tė kalbėti kun. J. J. Jakaiti,
kuris nurodė Labdarybės drau
gijos jiaudingumą ir reikalą
namo našlaičiams globoti. Kal
bėjo ir kun. A. Čaplikas. J i s
daug aiškino apie Labdarybę
ir jos tikslą. Ragino visus pri
sidėti kuo kas gali: ar auka ar
darbu. Pajcvrė nuoširdžiai dirbanėius narius, ypatingai rūbų
ir batų siuvėjus. Parodė nuo
estrados pasiutus drabužius
del našlaičių: l \ Lukšio ir P;
Vaškeviėio. Dėkojo Labdarvbės draugijai už pasidarbavi
mą prižiūrint jų šeimyną. Pra
kalbas pamargino kelios gra
žios tam pritaikintos dekleiuacijos. Draugijon Įsirašė 16 nau
jų narių. Aukų surinkta $2(UM).
Laikytame susirinkime nu
tarta $20.00 Velykų dovanoms
išdalint neturtingiems ir naš
laičiams.
Kovo 28 d. bažnyčioj per
mišparus buvo renkamos aukos
del Česnulevičių ir kitu vargšų.
Taigi matome, jog VYorcc^teno kaip labdarybė, taip ir
Bažnyčia rūpinasi vargšais ir
na>laiėiais. Todėl geistina, kad
kiekvienas VYorcesterio lietuvis
(ė), taipgi vfsos draugijos, pra
monininkai Įsirašytų ton drau
gijon. Visais reikalais, taip-gi
ka> ką aukoja, reikia kreipties
žemiau paduotais adresais: 41
Providence St., T. Čeikaus
kienė, m Ward St., L\ Sinkufieue, 10.) Artimi- St., M. J.
Kiriuilai, 10 Columbia St.

0. V.
^V%.

PETRATf*

S. TABlJONAS

A. PETRATIS & CO
MORTGAGE
REAL ESTATE

BANK
INS'JRANCE

EUROPEAN AMERICAN B P F A U
Siunčia Pinigus Parduoda Laivohortaa
is. O T A « 1 J U & A 55
3249 So

Haised Street. Chicigo. Illinois
~. B o U L C V A » D 6 1 1

Kugsėjo 30 d., 1919 m., pa
siunčiau j laikraščius nžkteuu'im j l , ką daryti su pinigais, »ižsilikusiais " L i t u a u i j o s " Komitėte l>e aiškaus paskyrimo. Tenai pažymėjau, jog jeigu interesantai neatsilieps iki 1919
motų pabaigos, tai tie pinigai
hus pasiųsti Lietuvos Raudonajam Kryžiui. Dabar jau pra
ėjo netoli 6 mėnesiai po pa
skelbimo, tečiau dar ne visi at
siliepė. Kadangi reikia dalykai
likviduoti, tai pinigus paskirs
čiau sekančiu būdu (čia pakar
toju visas anuomet paduotas
sumas; atsiliepusiems rašau
taip-gi laiškus).
1) (i-HT-17 nuo Bielinio iš
Los Angelos, Amerikoj naudai
A. Bielinio. Atsakymo negau
ta. Pinigai paskirta Lietuvos
Kaud. Kryžiui Frs. 3G.05.
2) 2y-LII-17 nuo kun. Star
kaus (per kun. Burdulį) iš
Petrogrado del belaisvio Bielio. Atsakymo negauta. Pinigai
paskirtą L. R. Kryžiui Frs.
i

•>
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Leščinskienės laišką iš 20-XL
REIKALAUJA
19. F r s . 124.16.
REIKALINGI.
17) 21-1-19 nuo Ad. Kaupo
J a u n i vaikynai 18 metų ir dau
Bloomfield, Conn., Amerikoj. giau už klerkas Pačtoj. 50 į va
Siunčiu atgal į Ameriką pagal landa. Atsišaukite F o s t m a s t r r ' s Oflaiškus iš 11-XI-19 ir 7-1-20. fk*\ Koom 358, Post Office Building.
Frs. 156.42.
LBIBERIAI.
18) 22-IX-17 nuo kun. Maliu
kevičiaus iš N. Trakų, Lietu
Del roundres, darbas pasto
voj. Grąžinu atgal per Lietu vus Atsišaukite.
vos Raudonąjį
Kryžių. M k.
LINK BELT CO.
50.00.
*
•
39th & Stewart Ave.
19) 10-XII-19 nuo Kar. La
ir
sata is Scranton, Pa., Ameri
REIKALINGAS.
koj. Siimčiu p. Simui Gečoniui
tuojaus atsakantis Vargoninkas ži
nantis gerai savo amatą. Kreipkitės
(Jeconiui?) Lietuvon (kaimas į
Siponai) Dol. 11.00.
" D r a u g o " Administracija
1800 YV. 40 Street
Chicago, m .
Kadangi dar negalima krasa E. V.
siųsti į Lietuvą pinigų (galima
laiškus e t e ) , tai prisieina šiuos
REIKALINGI
pinigus siųsti per Lietuvos Mi * MECHANIKAI I R L E I B E R I A I
P A S T O V I S DARBAS
siją diplomatine valiza Lietu
GERA MOKESTIS
vos Raud. Kryžiui Kaune, pra
As^embling ir beneh d a r b a s : machišant, kad jis maloniai sutiktu nu operatoriai ant gasaline inžino:
išdalinti. Jam (Raud. Kryžiui) taippat vyrai del kalvystes ir fousdres.
Lci bėriai
'
bus nusiųsta drauge smulkus del vidujinio darbo ir laukinio dari
U).
adresai žmonių, kuriems pa Pamatykite Mc. Hermanson, Bri
House, Kamp. ltandolph <*t \Ve41s
skirti pinigai.
Street, Chicago, kiekviena diena Šia
ir Nedelioj Balandžio 11, a r b a
Kadangi dabar markių kur navaitę
nišykite ar atsilankykite j Employsas žemas (cbeque 100 Mrk.— ment Office of
B I D A COMPANY
Frs. 7.50) tai tenai žmonės
llnrvry, III., .
gaus didelius pinigus ir bus
Chicago suburb.
dėkingi siuntėjams.
Šiuonii ir išsilikviduoja ga
lteik!ilaiij;i Darbininkai Tric balno*
lutinai (Vntraiio
Komiteto ja;nu Arklių.
Sl*M-h.mcns Saddic 'Hou;sc Livery.
' ' L i t u a n i a " veikimas.

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO:

,

Dviejų lubų mūrinis Storas su 3-flatais del šeimynos, su stock'ų, moder
niškas ir gerai apmokantis, randasi
geroj vietoj arti Bažnyčios ir mokyk
los a n t 37 Gatves J rytus nuo Halsted.
Atsišaukite
Sla\ ir Sult & Ex< liange*
1315 W. 18 Str.
=rr

P A l l S I D l ODA LABAI PIGIAI
Geložn ir maliavos krautuv-ė iŠ
priežasties niirtič.s \-yro. Lietuvių a p ft-jventoj vietoj prie pat- lietuviškos
bainyčioK. Gera progra lietuviui. At
sišaukite šiuo adresu.
O. V.
4537 S. Wood St.

DIDŽIAUSIAS KLAUSIMAS KIEKVIENAI
MOTINA!'
Kuomet jos pačios pienas netinka kūdikiui, tai
kokį maistą reikia duoti, kad palaikyti jį svei
ku ir tvirtu. *

Chicago, lll.

*73vnfow$
EAGLE BRAND

FARMU PIRKĖJAI

Pirmiau
negu pirksito FARMA
gaukite platesnius paaiškinimus iš
Lietuviu
bendrovės, apie Lietuviu
kolonija Wisconsine, k u r jau daug
Lietuviu gyvena i r dar tūkstančiai
apsigyvens, nes ten Žeme labai ge
r a a n t kurios viskas labai gerai a u 
ga nepaisant kokie metai nebūtu.
D a u g u m a musii pirkėju buvo išvažlnėja po daugel valstijų bet tinka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti.
Vieta labai p u i k i farmos randasi a p 
linkui miesteli k u r i a m e visi biznie
riai y r a Lietuviai ir dar yra proga
keliems biznieriams atidaryti kitokius
biznius, nes t r u m p a m e laike bus budavojama keletas dirbtuvių. Dar da
bar žeme labai pigi suliginant BU
kitu kompanijų prekėms tai mūsų
bendrovė p a r d u o d a per pus pigiau.
Gražios upės ežerai dabina visa apielinke, visur geri keliai kad ir
blogiausiamė ore visur galima iš
važiuoti. Žodžiu s a k a n t visi p a r a n kumai del farmeriu yra a n t vietos,
visur Lietuviškai kalbama, sakoma
ir dainuojama, taip tenai gyvenąnC t i k s f e . tiejai jaučiasi kaip kad jausdavosi
Lietuvoje.

{CONDENSED MUK)

&

Išrišo ši klausimą tūkstančių tūkstančiams rtfotiįii] bėgyj pereitų trijų ir<-t it karčių,, ir daugiau kū
dikiu mito ant Ea£re Rrifnd, negu ant kiti| visų
pritaisyt
maistų sudėjus i vioną.
Jeigu jūsų pienas neatsako—jeigu kūdikis neau
ga vogoj. verkia, arba neramus ir piktas, pasiųsk
mus šiandien kuponą ir gausi dykai instiiikeijas
savo k a l b o j apie maitinimą kūdikių, faiplgi penkesdešimts keturių puslapių knygų apie kūdikius,
Ka,m rūpintis apie užtektinumą cukraus ir pieno
sr''.ii ir virimo reikalams? Eagle Brand, čMoi
savo gerumo ir alsakantumo. paliuosuos jus nuo
cukraus, dar gi jis yra pigesnis ir toliau siekia.
Naudok Bagle Brand visur kur reikalinga cukrus i r '
pienas. Mėginki t jį su ryžių koše.

3) 17-1V-17 nuo Kaz. Laukio
iš \ e \ v a r k ; nežinia kam. Atsa
kymo nėra. Pinigai paskirta L.
Remd. Kryžiui F r s . 77.25.
4) 10-V-17 ir 2-V111-17 nuo
U29 Emcialtl A\«.
A. Steponaitis.
kun. Jakaičio iš AVorcester,
Kas norite platesnių paaiškinimu,
Amerikoj, Pinigai atlikę nuo Friburgas,
REIKALINGI.
tai prisiųskite savo adresą, o mes
prisiusime j u m s knygele su plates
Šelpimo brolio belaisvio. Atsa Kovo 17 d., 1920 m.
Organizaitoriai j r agentai niais paaiškinimais, paveikslais i r
kymo nėra. Pinigai dar lieka
pienu.
prie
firmos
—
Ze^hm
Tire
pas mane. Laukiu pranešimo.
LIET. PILIEČIŲ DR-J0S
Liberty Land & Investment Co
aml Kuhlier Co. labai geros 3301 S. Halsted St. Chicago.
Frs. 151.93.
VAK. PA.
5) 23-111-17 i r 29-V111-17
Pittsburgh, Pa.
B*lyg°%
Atsišaukite
nuo p. Alšaiiskienės iš Rusijos
Frank Kolodzinskiego,
Valdybos Antrašai:
I del belaisvio Alšausko, Šie piJ . P. Tctraitis—pirmininkus.
706 707 Oxford Bldg.
Inigai Frs. 68.95 pateko čia per
Negirdėta
proga
gauti
graJ.u
J. Janauskas—rice-pirmininkas.
118 N. La Žalle St.
_ klaidą, nes jau visi išsiųsta bu
dviem pagyvenimais mūrinį namrį
J . W. Patckevich, nutaiimu raš
ir taippat gerai išdirbtą biznį. Pir
vo belaisviui maistu.
tininkas.
mos klesos knygynos ir Oigari) krau
(i) 13-IX-17 nuo J. Ambro- J . Daukišy.s—finansų ra«tiniaikas.
MERGUTES.
tuvė. Namuose naujausi įtaisymai,
Pakuoti (artimu, : lengvu darbas,
ziejaus iš Brooklyn. Amerikoj
B. W. Woshncr—iždhiinkas.
trumpus valandos. Subatomis iki pie kaip va: visame name gazas, ge
p. Pilaičiui belaisviui. Atsaky • Direktoriai:—S.
riausi elektros įvedimai, maudynės
Simanavičius, tų: $15 išprad/.ių.
abejuose pagyvenimuose, baseirtenmo nėra. Pinigai paskirta L. U. J . Pakfosnis, S. Lintinskas, F .
437 IV. Onlarh) S t r w t .

Parsiduoda Gerose Aptiekose ir groserių krautuv.

.šis l.abelis ir Vardas
yra Jtuns Gvarantija

The Borden Company
108 Hudson St. New York
Iškirpk kuponą. Pažymėk no
rimą knygutę ir prisiusk jį :
me.ns ŠIANDIEN.

*

Mrs
•
Street
City
State
(8)
. . . .Nurodymai apie' Valgius
'. . . .-Kūdikių Gerovė

ANT PARDAVIMO.

tas,

X

^so*oįH-&i#*H}f

INSTEIGTA 1837 M.

Kiti Borden P r o d u k t a i :
• *^Borden's Evaporated M ilk
Borden's Maltcd Milk
Borden's condensed coffee
Borden's Milk Chocolate

"&

M

a k m e n s p a m a t a s 2 pėdu ir 18

V-enslovas, J . jfraivinkevich, P .
colių storas. CJrindjs basemente ce
CaieSkau Baro draugo Leono Wilei- mentinės. Garu šildomas visas na
7) 1-X-17 nuo K. Žilinus iš Bardzilauckas.
Ligonių direktoriai:—J. Kybar ta.s paeinančio i.š Vilnaus (5ub. Sven- mas. Suros naujausio įtaisymo. 1-mas
ilamillton, Seotland, brolio l)etMooiŲ Pav. AdiH'iHkio parap. Linkotas, P. Marmokas.
—pirmos klesos
knyniy .sodžiaus.
l'irinų gj-vtno
<'hica- p a g y v e n i m ų
K r y ž i u i . F r s . 21.25.

laisvio naudai. Hie pinigai lie
kasi pas mane, nes p. J, Riekasis prašė palaikyti iki sužinos
adresą. F r s . 45.00.
8) G-X-17 nuo Abroziejaus iš
Brooklyn, Jonui Miliūnui, be
laisviui. Siimčiu J. Miliūnui
Lietuvon (Graužiniai) pagal
prašymą Miliūno iš 9-K1I-19,
Frs.5G.00.
D) 30-1-18 Fr. Kagauskio,
ilomestead, Pa. Siunčiu p. M.
Ragauskienei Lietuvon (Kur
šėnai) pagal prašymą iš 9-Xll19. Frs. 70.00.
10) 21-111-18 nuo P. Ragišio
YVaterbury, Amerikoj. Siunčiu
Lietuvon Fr. Ragišiutei (Val
diškai) pagal laišką iš 1(>-X119. F r s . 50.00.
11) 21-111-18 nuo J . Šležio,
Hartford, Conn., Amerikoj.
Siunčiu Lietuvon (Vildiskiai)
pagal laiškus iš 4 ir 10-XI-19.
Frs. 51.50.
12) 3-tX-18 nuo Ūsaičio iŠ
Amerikos. Siunčiu p p. Fsaitienei į Lietuvą (l)ievogala) pa
gal laišką iš 31-1-1920. Frs.
200.00.
13) ll-XI-18 nuo M. Vaiaiif
no iŠ Centralia, 111. Siunčiu at
gal Amerikon pagal 3 gautum
laiškus. Frs. 103.00.
14) 8-Xll-18 nuo Cirulio iš
Chicago, 111. Savo laiške iš 15XI-19 p. J. C'irulis skiria: a)
.
25' t'r. Lietuvos Raud. Kryžiui;
U) 5Q Ir. prašo atgal siusti, kitus-p;i skiria išlaidoms. Frs.
7li.!)2.
15) l-t-1-18 ntto J. vienio iš
Worcester. Amerikoj. S^unein
KMZ. (Jeui(Mioi Lietuvon (Vann9«l) pa.ual laiškais 12X1-10.
Fi-s. 4T.()i>.
16) 23-V-18 nuo kun. Kemė
šio (Lesei nsko) iš Amerikos.
8iunėiu Mel. Samoškienei į
Lietuvą (Lal)^iriai) pa^al M.

WESTPULLMANIEČI AI!
Atkreipiame Jūsų
aty»la,
kad pas J u s dienrašti "Draug%M atstovauja p. M. Kiupelis 12115 So. Halsted St.
Pas jį galite gauti kasdien
nusipirkti " D r a u g ą " , |aippogi galite užsiprenumeruoti
ir apgarsinimu
paduoti i
dienraštį.
. Pasinaudokite.

A.

A.

t?oj ineid/.iii atsišaukti nef. turiu laišką gynes ir cigaru krautuve
kampas
nuo Hmtfp Ana.stn/.ijo.s šiuo adresy:
47-tos ir Wood gatvės Grindįs muro,
Paul Semenas,
V. O. liox 125 No. Fond <ln IMV. Wiso. durta ir langai ąžuoliniai. 2-me pa
gyvenime durįs ir langai
taippat
ąžuoliniai.
i'i-sid.josiu fatnfn !_'0 akeriti už
Parduosiu namą ir biznį vidutine
|t&96 i»use dirbauu<s, i«m% Kerą S
palvijai pora arkliu 2 blokai
nuo kaina dėlto kad išvažiuoja į Europa.
nuimto daeiti iki vietai. Tikras bar- Atsišaukite tuojaus į
genaa.
P. MAKAREWICZ,
i*, sliiiižis
17r>7 \V. 47 gatve
Chicago, 111.
1»3!5 Povvvll Ave.
1
'
."_.. .J
I e
Telrlonns Iltimbnktt 6277.

SIUNČIAME PINIGUS Į
LIETUVA.
IVr Vonintclo Teisingiausia
Lietuvos
Valdžios
Jstaiga.
Siunčiame piningus pagaldienini kursą.

Taipgi siunrianie tavorus
Utarninke 13-t$ diena Balan į LIETUVA ir kitur parūpi
važiuojandžio 1920. metinės pamaldos nameN pasportus
Hicms į LIETUVA. Darome vi
už duše
sus legališkus dokumentus į
LIETUVA ir AMERIKOJ.

AGOTOS BARTUSAITĖS

Virs 50 murinų .namų turi
me parduoti j trumpa laika
Už dusinės pamaldos atsi ant lengvu išmokėjimų.
bus Nek. Pras. Šv. Marijos Visais reikalais kreipkitės
Bažn, 44-th i r So. Fairfield pas •

(Mažeikienės)

Ave. 8 valanda rytmėti. Kvie
A. M. Barčus
čiame visus giminės ir pažįs ohn J. Zolp
tamus.
- Jau metai praslinko aplei
dai šį svietą. Miegok amžiaus
miegų.
* if
Atskyrė tave mirtis, liki 4547 S. Hermitagte Av. Chicago
• Tel. Yardsl45
mas nenaudus Ir mūsų širdis
5
spaudžia skausmai graudus.
Ilgu be tavęs liūdnumas
Q.%B So. Ashlniid Blv. Chicago
troškina. Neužima kits vietos, Rcsld.Telefonas
H a j m a r k c t 3544
nei širdis ramina.
Atmindami tave, maldoms,
ant šio svieto. Melsk prie Die
Rusas gydytojas Ir ohirur«as
vo dangui ir prirengk mums
Speoljalistas Moterišku. Vyriško
Valko fr TISO chroniško Ilgo
vietą.
Ofisas: «»54 So. HTaJst<Ml St.. Chicago
Nuliūdę
Telefonas Drover 98DS
VALANDAS: 10—11 ryto %-—S |>o
Giminės.

GOMMERCIAL REALTY
BUREAU

DR, A. A, ROTH,

pieta 7-Ml vak- Hedėlio^nlf 10—19 d.

FARMOS z ŪKĖS.

PARANKIAUSIA PROGA LIETUVIAMS
Siuvu naujus vyriškus rūbus, >euus taisau, ir spalvotus
dažau. Lietuvoj pas Lietine!
JUOZAPAS STULGINSKAS,
655 W. 18th Street.,

* ^£&»$.~ -^į^^t>~
:

Chicag-o, Iiiinois.
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J a u didžiumas net nustojo vilties
kad nebus atpigintas pragyvenimas
ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama
surasti būda. Ką galima daryti kad
to išvengus yra daug žmonių kad
to nekenčia kas-gi ugi farmeriai
nes farmeriai neperka maisto bet
da parduoda už ką gaunam gera
kaina ir mūsų t u r t a s auga kasdien
ir mes turim linksma gyvenimą nes
nesigirdi aimanavimai
taigi
Gerbiamiejie tautiečiai jei kurie norite
r a m a u s gyvenimo tai insygikit sau
farma bet k u r galima surasti gera
vieta nes reikia farma taip rinktis
p a t i n k a m a kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi k u r farma o
potam nebusi užganėdintas tai yra pa
lyginimas gyvenimo kad apsivedus
bloga pačia taigi mes patarsi m kur
galima surasti linksma vieta ugi Mi- *•*
chigano lietuvių ūkininku tarpe mes
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau yra ir gana -turtingu lietuviij ūkinin
kų mes savo tarpe turim visokių 1
mašinerijų
kaip tai
žemdirbystės 1
mašinų, įnžinų malūnų automobiliu
ir taip toliau. įau
raes^neprivalom
kreiptis prie
svetimtaučių
reikale
kad ko k a m pritrūksta mes pasigelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi jnatidami lietuvių* darbš
tumą ūkininkavime k a d a lietuvis nu
siperka farma tai J pora metų jau :
t a s n a m a s atrodo daug kitoks mes
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių Žmonių atvažiuotų ir
čia apsigyventa pas mus. . Gerbiamie kas norėdami pirkti u k e kreipkities prie dorų irteisingu žmonių o
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli
taigi kreipkities prie šv. Antano
Draugystės,
Custer M|ehigan
kur
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kilta komisija kuri j u m s p a t a r n a u s
ir po laiku nesakysi, kad agentas
apgavo ant $500 ar daugiau k u r
tankiausia taip atsitinka. su( daugiau
informacijų kreipkitės šuo adresu:

• •
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KVIEČIAMI LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS
Už; ; | _ . . .

i :.>

*vi.„ . .

•i

,
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saldainių, Ice cream, cigaru, cigarety, knygina,
Laundrė office, ir dienraščio "Draugo" stotis parankiausioj vietoj pas

j
:

i

Stanislovą Purvini
1916 Canalport Avenue.,
-^

•
•
•

•

i

&V. ANTANO DRAUGIJA
Custer, Michigan.
c-o lįaz. Daunoras
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Chicago, Illinois.

— » » - - m .

PRANEŠIMAS!

JONAS ŽILVITIS persikėle į savo nauja narna zų
dirbtuvę minkštų gėrimų.
Su užsakymais ir kitokiais dalykais, meldžiu kreiptes šiuo adresų:

I
I
:

s

3308 — 10 Emerald Avenue.,
Chicago, Illinois.
*
Telefonas Yards 2512.
• mii^i«^y^fi«^

Carter's Uttle Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems
Tikras turi pasirašymą

Mažu Pigulka
Mažas Do.su*
Mūza Kaina
Kraujas tit't orintis <>el»v.i
yru priežastimi išblišku*lii
veidu.

C

ARTER'S 1RON PILLS
J u m s nagelhe*:. naiurginUitc

\

Antradienis,

DRAUGAS
-»*

I CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

•^^K

PASIDAVĖ BANKOS PINL
GŲ PASISAVINTOJAS.
Antradienis, bal. 13 d.,
Buvęs viee-prezidentas ban
Šv. Hermenegildas.
kos Standard Trust and SaTrečiadienis, bal. 14 d.,
Šv. Septyni šv. P. M. Sopuliai. vings, James II. Mites, pirm
penkių mėmrsiiį, išeikvojęs apie $100,000, prigulinčių ban
VEDA TARDYMUS DEL PA kai, pabėgo iš Chicagos, Visoj
BRANGIMO BULVIŲ.
šalyj buvo ieškomas. Ana die
ną jis pats pasidavė polierjai
Bulvių "peckui" šiandie ima mieste Roekforde ir tuojaus
ma po $1.35.
parvežtas Chieagon.
Ligi bylos bus laikomas
Chicagoje jau ir bulves ke kalėjime. Nes niekas nepadeda
linta savaitė
neįperkamos. parankos.
.Milės turi moterį ir du ma
Pinu kokio mėnesio suvarto"tojai bulvių k *peckui" mokė žu vaiku. Moteris su taikais
davo apie 70 — 80 centu. gyvena oas savo tėvus. Su
Šiandie
j a u reikalaujama moterimi jis nenori ma4:yties.
Šakosi, jam esanti gėda susi$K3lf.
' Bulvių pirkliai tų pabrangi- tikti. Nes tuos vaikus jis pa"ma pateisina streiku ant ge daręs nelaimingais.

ležinkelių. Bet daugeliui nėra
paslaptis, kad ir streiko me
tu ėia užtektinai bulvių pris
tatoma.
i Pranešta, kad S. Valstijų
•agentai tuo tikslo pradėję
tardymus. Iškalno reikia žino
ti, kad tas neduos pasekmių,
vargdieniams nebus paleng
vinta.
Valdžia tardymus pradeda
ir,apie tai paskelbia, kuomet
neapsieina pakeliamų žmonių
nusiskundimų.
Xereikia sakyti, kad tie tar
dymai butų vedami be tikslo.
Bet reikia pripažinti, kad jie
neduoda pasekmių.
Taip šiandie yra ne tik su
bulvėmis, bet ir su kitais val.gomais produktais.
GELEŽINKELIAMS REIKIA
600 MILIJONŲ DOLIERIŲ.
Aną dieni) Cbieagoje turėjo
suvažiavimą 65 įvairių gele
žinkelių kompanijų preziden
tai. Jie paskelbė, kad jei ge
ležinkelius pastatyti prieškarinėn padėtin, reikalinga tuo
jau- kompanijoms gauti 6(X*
milijonų dol. Tuo> pinigu>
turi duoti vvriausvbė.

Alnmnų 1 kuopos susirinki
mas bus utarninke, balandžio
13d., Davis Square Parko sve
PRANEŠIMAS.
tainėje, 7:30 Vnh vakare.
Alinimai malonėsite susirin
A. L. R.-Kat. Federacijos
kti, nes turime daug svarbių
Chicagos Apskričio (Kat. Vie
reikalų būtinai aptarti.
nybės Centro) mėnesinis su
. . Valdyba.
sirinkimas bus antradienyje,
bal. 13 d., vakare, Dievo ApPRANEŠIMAS.
veizdos parap. svetainėje, Chicago, m. Skyrių ir draugijų
*L. Raud." KrVžiftU* rėmėjų
priklausančių prie Federacijos
skyriaus mėnesinis susirinki
atstovai mldonės kuoskaitUnmas bus ketverge, balandžio 15
giausiai atiilankyti. Kviečia
d., bažnytinėj svetainėje, 7:30
me katalikus veikėjus bei vei
vai. vakare. Visi .nariai teiksi
kėjas.
Valdyba. tės atsilankvti, nes vra svarbiu
((

MIRGA" SCENOJE.

pranešimų.
susirinkti.

įleidžiame

Aną vakarą trys plėšikai
užpuolė praeinantį Arnoldą
Meinrath, (>0 metų, 5621 Calumet ave. Plėšikai senį apiplė
šė ir baisiai apmušė. Šiandie
ji- marinamas Sv. Bernardo
ligoninėje.
Tuo tarpu policija tvirtina,
kad del probibicijos Chicago
je sumažėjusios piktadarybės.

A.
G. GR1NEVECKIS
Mirė balandžio 10 d. 2
vai. po pietų 55 m. am
žiaus. Paėjo iš Kauno
gub. f elšių pav. Tvėrių
parap. GielžiČių kaimo.
Amerikoje išgyveno 28
metus. Paliko vieną duk
terį Albiną 17 metų. Lai
dotuvės bus utarninke ba
landžio 13 d. iš šv. Jur
gio bažnyčios 9 vai. ryte
į Šv. Kazim. kapines. Ve
lionio kūnas randasi 3262
So. Morgan St. Visi gimi
nės ir pažįstami nuošird
žiai kviečiami dalyvauti
laidotuvėse.
Nuliūdus duktė Albina
Grineveckaitė.

u

Ne Slėpki!
Pinigu Troboje —
Nelaikyki!
Pinigu uždaręs Skrynioje •
:

:

\

:

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai:

•
•

laiku

del atsargos
del apsaugos
del naudos

Valdyba.

Patėmijęs " D r a u g e " prane
šimų apie Mirgos istorinio vei
BRIGHTON PARK.
kalo suvaidinima, išsiilgęs lau
kiau paskirtos valandos. Iš to
L. R. K. Labdaringos Są
ka buvau girdėjęs apie p-le
Une Babickaitę, daug išsivaiz jungos 8-ta kuopa laikys mė
dinau, gi nemaža tikėjausi, nesinį susirinkimą Šiandie, ba
KALBA APIE PASAULIO tiesiog savo vaidentuvėje no- landžio 13 d., 7:30 vai., para
mielašireržiai reikalavau labai pijos svetainėj,, prie 44-tos ir
PABAIGĄ.
So. Fairfield Ave.
daug iš garsios artistės.
Visi mano, gan aštrios vai
mtėstelvj Zion City sektanVisi nariai privalo atsilan
Šis bankas esti po priežiūra Illinojaus Valstijos; jo turtas viršyja 15 milijonu
tas Voliva savo pasekėjams dentuvės, jausmai, troškimai kyti į minėtą susirinkimą, nes
pranešė, kad pasaulis pasibai bei sapnai tapo pilnų pilniau yra daug svarbių dalykų del
dolieriu; esti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. Suvienytu
gsiąs gyvavęs ligi 1925 metų. siai patenkinti, pasotinti, užža svarstymo.
Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt aštuoni tūkstančiai darbininku
Amerikoj* yra daug tokių vėti.
Valdyba.
koniedijantii.
pasideda savo pinigus rriusų banke.
"*
P-lė Unė Babickaitė tai tik
ra, gabi bei išsilavinusi artistė
RED. ATSAKAI.
IŠKRAUSTYTA SVAIGA
su genijalei maloniomis vaidi
Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj'juos neškie j
A.L. R.-K. S-mo Chicagos
LAI.
nimo jiegomis. Pas ją, tarsi,
įgimta mimika, stebėtinai na- Apskričio rast., Mot. Apšv/drPlėšikai aplankė vaistinę turalė gestikuliacija, retai su jai No. 1 (Chicagoje). Paskel
STOCK
po nu m. 2751 Xo. \Vestern gebiama balso boi dikcijos \ųo- bimus gavome suimtoje, kada
YARDS
subatinis " D r a u g o ' ' numeris
ave. Išnešta kelių šimtų do- duliaeija.
lieriij vertės s Va i imlu.
STATE
Čia ją matai užžavėjaneią jau buvo isoj.es iš spaudos.
J. J. Zatnkui, S. A. L. Kar.
veidniainiavime, ten galingą
NUODIJASI MEDINIU AL net ir savo valdovams įstatų rast. (Chicagoje). Paskelbimų
KOHOLIU.
davėją bei vykintoją, kitur kla- gavome suimtoje, kada pane(lė
fjojiiimose, prieš šmėklą, neper- lio numeris buvo presoje.
Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų.
Keliolika rusų darbininkų viršinamą, drąsią nesutrinamai
Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vai.
A. Balčiūnui, Ciceroje, Tam
ryto iki 9 vai. vakaro.
po num. 332.") \Vest 38 gat., nepajudinamą
pasišventimo stos pranešimų, rašytų 4 d.,
praeitą sekmadienį paminėjo narsume, karžygiškos valios kurį
norėjot,
k a d tilptų
iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiBiiiillliiiiiiiii'
pravoslavų Velykas, pasivai jiega su panieka pasmerken- prieš b* bal., gavome vakar,
šino mediniu alkoholiu ir de-]čią visokią niekšystę. mirtyje bal. 12 d.
regi ją triumfuojančią pergalė
Šimts iš jų susirgo.
Dauguma nusiskundžia, kad
PRANEŠIMAS.
Pašaukta policija kelis iš jų toją. Tokios, tai, nors trumpai
S. D. LACHAWICZ
paskelbimai
"
D
r
a
u
g
e
"
netel
Lietuvy*
Graborius patarnauju, laido*
Dr. M. T. STRIKOL'IS
nupieštos, p-lės Unės Babickaipristatė ligoninėn.
tuvėae ko pigiausia. Reikale meldžiu at
LIETUVIS
L1KTUVI8
sisaukt!, o mano darbu busite užganėdinti
pa.
Redakcija
nekalta,
kad
pa
Oydytoja*
ir
Cbirursaa
GYDYTOJAS
LB CHIRURGAS
tės artistiškos jiegos bei gabuPerkėlė BUVO gryvenlmo rt«t« t
Ofisas
ir
Gyvenimo
vieta
2314
W.
23
PI.
Chicago,
111.
skelbimai ateina po to, kaip
Brlghton Park.
t
MIESTAS ATSISAKO IMTI mai.
8
2
5
3
S
o
.
H
a
l
s
t
e
d
Str.
tf 14 \V. 43rd Htrt-ę*.,
TeL Ganai t l M .
TeL lioKlnley t«S
dienraščio
numeris,
kuriame
Valandos: nuo I lkl 11 ryte: nuo t Iki
OfUna: 1757 W. 47th gfc.
Visuose kituose valdytojuose
GATVEKARIŲ KOMP.
4 po pietų: nuo 7:80 lkl »:"» vakare
(47 Ir W<Md t a t . )
Tdefoaaa Yards 8544
turėjo
paskelbimas
tilpti,
būva
Valandos:
10
ryto
Iki
t
po
platu,
6:»0
Iki
žibėjo josios įstabių gabumų
PINIGUS.
8:10 vakare Nedėliomla I Ikt 11 rytaia
iOfiflaa:
4719 So. Ashland
Are.
I f Tj
išėjęs *š spaudos. Kai kada,
Tel. Boulevard 180
VeL 4:80 iki 7 v. vak.
Telefonas Draver 7S48
atspindys.
-^-»
gal, paštą suvėlina, bet dauge į?w • i
""
(latvekarių kompanija aną
Tatai ,ncįstabu, kad drama lis dr-jų raštininkų paskelbi
-r—
dieną mėgino miesto valdinin * Mirga*' užžavėtinai i>asotino
I
mus parašo ir pasiunčia ta die
a~
Dr.A.BURKE
kams induoti du ėekiu — $1,- visus, istoriniu, mūsų garbin
T e l e f o n a s Pu 11 man 80
Gydytojas
ir
Chirurgas
i
ną,, kada jau jis turi būti de<la
(Lietuvis)
447,362. Tai miestui prigulįs gos praeities, dvasiniu penu.
DR. W. A. MAJOR
Ofisas 4930 W. 13 St.
mas dienraštin.
418 W. Market 8tr.
GYDYTOJAS LB
Kamp. 49 Oourt
pelnas nuo kompanijos.
Publika galėjo būti kiek
Fottsvllle, Penna.
CHIRURGAS
Res. 1229 W. 49 Avenue
Oerb.
dr-jų
raštininkų
prašo
Ofisas
11719
Mlchlgan Ava.
Tisomla
Ilgomis
priima
ODO
Su
Miesto valdininkai teėiaus skaitliilgesnė. Matomai dar vi
Telefonas Cicero S86*
Nuo 8 iki 10 vai. ryto
Adynos 8:88 lkl 9 taryto — 1 iki
Ofiso Cicero 49
atsisakė priimti pinigus, pa suomenė nesusipažinus su p-lės me paskelbimus visados išsių
Nuo 1 iki 8 vai. po platų
S po pietų — C:lt lkl S:M vakare.
KALBAME. LIETUVIŠKAI
Nuo e Iki 8 vai. rakara
Nedėliomla nuo l t iki 11 Išryto
tariant miesto advokatui.
Babiekaitės gabumais, gi po sti dviem dienon) anksčiau tos
{«*• • • • • • • » • • • • m—^Hm^^f-m-^)-m •• • • • i
; » * » * » » * » * » » » < » T
• • • • • • • —'ji
Kol miestas veda bylą prieš draug ir su tikro vaidinimo dienos, kurioje tie paskelbimai
kompaniją,
sako advokatas, svarba.
turėtų'tllpti.
Valio, gabi artistė! Nenuil
negalima priimti pinigų. Priė
mimas
reiškia
pasidavimą stančiai pink sau garbės vaini
kompanijai.
ką kuodažniausiai dorais spėk
Kaip žinoma, miestas prieš tukliais.
FOR VOUB STOMACjfS SA&E
Tėmijantis.
kompaniją paduos bylą augšPo valgiui neužmiršk, kad geriau
Pirmas exkiursinas šių metą ir atidaromas sezono, farmu pirkėjams lietuviu kolonijoj.
čiausian Šalies teisman.
šias raistą* tavo skilviui yra EATO\VOODBORO WISCONSINE. (Randasi 7 mylės piet-vakarius nuo didelio pavietavo miesto
ATSIŠAUKIMAS.
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
Rhinelandcrio, kuriame yra daugjrbė visokių dirbtuvių — fabriku, dideliu krautuvių, teatru ir
a u virškinimo, o tas reiškia, kad rei
y kitokiu įstaigų.)
GAUDYS GALIMUS PRA
kia pamėginu viena.
Parduodama
'
Exkiursinas-išvažiavimas surengtas per didžiausia Lietuvi žemės pardavojimo bendrovė LiChicagos ir apylinkių L. L. pat» visus aptiekonos.
NEŠIMUS NUO MAR
bertv
Land & Investment Co. Zemiu-Ukiij Savininkų.
»
y
P . Stočių raštininkai malonė
SO.
ĮVYKS BALANDŽIO (APRIL) 16 DIENA, 1920 M.
site priduoti savo antrašus, nes
Visi susirinkite. į bendrovės ofisą ne vėliau kaip 2-ra valanda po pietų, nes tremas išeina
Londonas, bal. 10. — Apie turėsime svarbių susinėsimų
5-ta valanda nuo North Western stoties Madison ir Clinton gatvių. Kelione Dykai visiems kurie
del
pasekmingesnio
paskolos
tik pirks farmas. S
balandžio 21 vlieną
planeta
darbo.
Sekančia diena subatoj balandžio 17 diena, bus puikus pavasarinis balius \Voodbtro viSbuMarsas bu s arčiausia žemės.
ADVOKATAS
•
tyj
(Hotelije) su prakalbomis, šokiais ir Lietu vištoms dainomis. Bus puiki muzikę po^dovysJ. A. Mickeliunas.
•
Ofisas Didmiesty]:
|
Bevielio
telegrafo
stotims
te Woodboro Oi'kestros. Įžanga ir pietus farmu pirkėjams dykai.
•
Chicagos
ir
apylinkių
29
South
La
Salle
Street
p
Lietuvių bendrovė paskyrė 3000 akrų geriausios žemes Lietuvių kolonijoj, kuri turės but išvisam pasaulyj induotos ins
•
Kam
baris
324
|
L. L. P. Apskr. rast., •
- parduota ant šito exkiursino už stebėtinai žema kaina, kad pamatęs jokiu būdu neiškęsi nepirtrukcijos su bal, 21 per tris
Tel. Centrai 6390
|
kes. Prekes nuo $15.00 ir augšeiau už akeri perkant nemažiau 40 akru ar daugiau, ant labai
i
4410 So. Richmond St. •
sekančias dienas gaudvti vilengvu išmokėjimu. Žeme prieina prie gerų keliu vieškeliu puikiu vandenų, kuriuose yra daug
•
Telefonai:
McKinley
šokius nežemiškus aparatais
žuvių, arti miestelio kuriame keletas jau yra lietuvių bizneriu ir dar yra proga daugumui ati
• Vakarais, 812 W. 33 St.
1833,
McKinlev
2797.
daryti kitokius biznius. Geležinkelio stotis ant vietos, pačta, mokyklos ir t. t. žodžiu visi paran•
pagautus pranešimus. Norima
Tel. Jardą 4681
kumai kokie tik reikalingi.
•
patirti, ar kartais nepaduoda
Pirkusiejai farmas nuo bendrovės gauna daug visokios pagelbos. Duoda gera stubą miestelije
MOKSLEIVIŲ DOMEI.
kokių ženklų tos planetos gy
gyventi per viena meta dykai, pakol savo pasibudavoja ant savo žemes. Duoda 5 akrus dirb
8S
•
•
•
•
•
•
•
»
•
»
•
•
•
m
»
•
•
•
i
•
II
m
m
m
i
tos geros žemes pirma meta del pasisėjimo ir pasisodinimo reikalingu dalyku. Duoda arklius
ventojai, jei tokie ten yra.
Amer. Liet. Rymo-Katalilcų
kelioms dienoms, del prasidėjimo lauko dirbti ir daug kitu pagelbu.
Tamista nieko nelaukdamas mesk viską ir važiuok ant šito exkiursino nes turėsite geriausia
Moksleivių S-mo Chieagos Ap
VYRAI IŠMOKITE BARZASKt'TYSTES.
proga pigiai nupirkti r išsirinkti geriausia žeme pakol dar yra_iš ko pasirinkti.
Praktikuoja S8 metai
Diena ar vakarais. Uždirbkite Didelius skričio dideliai svarbus susi
Taip-gl parsiduoda daug gatavu išdirbtu farmu su budinkais. gyvuUas masinos ir kitais ištaisymais.
piningus po keletoą_ savaičių. Darbai paOfisas 9148 So. Morgan St.
Galima gauti dideliame pasirinkime. Artimoj apieUnkėj.
rinkimas
įvyks
šiandie,
t.
y.
rupmami. šapos laukia darbininku. AtvaKerta 82 ro St..
Chicago. Ui.
Kurie važiuosite ant šito exkiursino. Tai malonėkite pranešti į bendrovės ofisą kelioms dienoms
žiiu.Kite ar rašykite. Dept. A.
utarninke, balandžio 13 d., Die
SPECIJALIS^AS
pirmiau.
Visi kurie gyvenate ne Chicagoje tai galite tiesiai važiuoti ant farmu j \Voodboro Wis. o le
M oi c r Burini- (ollegre
MoteriSkų.
VyrlSkų,
taiptri
enro
nai
visi
susitiksime ir linksmai laika praleisime. Atsišaukite pas:
105 S. H e l i s SUr. Chicaeo.
vo Apveizdos parapijos svetai
niškų Ilgų.
nėje, 7:30 vai. vakare. Visus OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte
iki 8 po piet. nuo •
Cnicagos ir apylinkių mokslei lkl 10.Ikinuo8 12
PIRKITE
valandai vakarą
Nedėllomls nuo 9 iki 2 po pie>_
3301 S. Halsted St. Chicago, UI.
Tel. Boulvard 6775
vius kviečiame suvažiuoti.
LIETUVOS PASKOLOS
Telefonas Yards 687
BONUS
Valdyba.
^-K
i

Peoples Stock Yards State Bank

PEOPLES BANK

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVES

DR. S. NAIKELIS

•

PLĖŠIKŲ AUKA MIRŠTA
LIGONINĖJE.

13 '1920
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I š T0WN 0 F LAKE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONUI!

kai.
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DR. J. SHINGLMAN

M

FARMU EXKIURSINAS

V. W. RUTKAUSKAS •

Dr. G. M. GLASER

LIBERTY LAND & INVESTMEMT CO.
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