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Revoliucija Meksikoje 
Siberija Skelbiasi Nepriklau

soma Respublika 

IŠ BOLŠEVIKŲ-LATVIŲ 
TAIKOS TARYBŲ. 

Latviai atstovai pranešė apie 
savo programa. 

GEN. DENIKINAS LONDO
NE. 

Norįs jis atsilsėti po daugelio 
argų. 

TURKIJA MOBILIZUOJA 
LAISVANORIUS. 

MAIŠTUS KELIA CARRAN 
ZOS KARIUOMENĖ. 

SIBERIJA ATSIDALINA 
NUO BOLŠEVIKINĖS 

RUSIJOS. 
Atsisako eiti kauties su 

sonoriečiais. 

Agua Prieta. Sonora, bal. 19. 
—Cia atbėgantieji iš Carran
zos kariuomenės dezerteriai 

Sakoma, bolševikai sutiksią su 
tuo atsidalinimu. 

Maskva, bal. 19.—Visa Rytu 
Siberija, i rytus nuo ežero 

kareiviai pasakoja, kad priefi Baikalo, pasiskelbė nepriklau-
Sonorą valstiją siunčiama car-i s o m a r0Spublika, T u o t i k s l u 
ranzistų kariuomenė kelia | a n ą ^ ^ ] m s k ( > 1 M a p r o k l e . 

maeija mieste Verelinii maištus, atsisakvdama kau-
ties su Sonoros kariuomene. 

Anot jų pasakojimo, Carran
zos kariuomenė, kuri iš Jnare-
zo pasiusta užpulti Sonorą, 
dar neapleidusi Cases (įrau
dęs, Chihualnia valstijoj, kur 
ji yra iš traukiniu išsodinta. 

Tos kariuomenės vadas lau
kia pagelbos ir transportaeiji-
nio išvengimo begalo ilgam ir 
apsunkintam maršavimni ligi 
Pulpito perėjimo, einančio į 
Sonorą. Tie> tuo perėjimu ear-
ranzistus žada pasveikinti So
noros kariuomenė. 

Nuo Carranzos, anot žinių, 
atsimeta ir kitos valstijos. Pa-

' 1 dinsk. 

Proklemacijos turinys. 

Proklemaeijoje sakoma: 
"Paliuosuotu plotų gyvento

jai per savo išrinktuosius at
stovus nutarė: 

1. Kad, turint omenėje ge
ografinį \f ekonominį šitų plo
tų skirtumą nuo europinės Ru
sijos, gyventojai Transbaikalo 
ir A niuro apskričių, pajūriniu 
provincijų, kaip tai Sachalino 
ir Kamčatkos ir aplink Kini
jos geležinkeli, šinomi per sa
vo parinktus atstovus pasi
skelbia nepriklausomi vakari-

Maskva, tbal. 19.—Oia prasi
dėjo taikos tarybos Latvijos 
su 'bolševikine Rusija. Pirmą 
dieną susimainyta tik pažiūro
mis. Iš pasikalbėjimų paaiškė
jo, kad tarybos prasitęs visą 
eilę savaičių. 

Latvijos atstovybės pirmi
ninkas Seeberg paskelbė savo 
programą. Ir taip: 

1. Rusija turi pripažinti 
Latvijai pilną nepriklausomy
bę ir nustatyti jai rubežius. 

2. Rusija bendrai <sii Latvija 
turi atsižadėti karės išlaidų. 

3. Rusija su I^atvija turi pa
sižadėti nesimaišyti į viduji
nius kita kitos reikalus. 

4. Rusija savo ribose turi 
pripažinti latvių nuosavybės 
teises. 

5. Rusija turi sugrąžinti 
Latvijai užgrobtas nuosavybes 
ir apdraudas. 

(!. Rusija privalo prisidėti 
prie atlyginimo Latvijai už 
nuostolius rusų-vokiečių ir,ru
sų latvių karių metu. 

Rolše.ikai sutinka su etno
grafiniais Latvijai rubežiais. 
Bet naci jonai i ų latvių nuosa
vybių .teisių Rusijoje klausi-
nuis burt rišamas pasi remiant 
Rusijos įstatymais. 

p 

i. • i • 

TALKININKŲ KONFEREN 
GIJA SAN RĖMO. 

Londonas, bal. 20. — Iš 
Konstantinopolio čia atkelia
vo gen. Denikinas, priešbol-
Ševikinės rusų armijos vadas 
pietinėj Rusijoj." 

Žingeidaujantiems apie to
lesnį jo veikimą jis pranešė, 
jog norįs atsilsėti po praleis
tų sunkenybių ir vargo. Jis 
norįs gauti nusisamdyti ko
kius nors mažus namelius ir 
ramiai pagyventi kokius tris 
mėnesius ar daugiau. 

Paskiau gal jis ir vėl pa
kils kovon už nepadalinamą 
Rusiją. 

Tai tas pat gen. Denikinas, 
kurs ki-tuomet, veikdamas U k-
rainoj, buvo pasakęs, kad jis 
nepažįstąs jokių lietuvių, es
tų, latvių ir kitų tautų, bet 
žinąs tik vieną didelę nesus-
kaldomą I Juliją, kokia yra 
buvusi pirm karės. 

Pažada kareiviams geras 
algas. 

Konstantinopolis, bal. 20.— 
•Sultano vyriausybė metė ša
lin sumanymą paskelbti karės 
mobilizaciją ir su prievarta 
imti turkus kariuomenėn, kad 
tą panaudoti prieš naciona
listus. 

Vyriausybė įsitikino, kad su 
tuo priverstinuoju kareiviavi
mu nieko nepelnysianti. 

Tad vietoje to armijon ren
kami laisvanoriai turkai. 
Laisvanorianis pažadamos ge
ros algos ir kitokios privilegi
jos. 

Tuo keliu gal ir pavyks sul-
tanui sudaryti kiek kariuo
menės civilei karei. 

Ką Sako Turkai Apie 
Savo Padetj 

KAPP SUAREŠTUOTAS 
ŠVEDIJOJE. 

Nebus jis išduotas Vokietijai. 

Berlynas, bal. 20. — Žino
mas vokiečių militaristų vadas 
Kapp, kuis nepersenai Berlv-

UŽDARYTA LENKIJOS RU 
BEŽIAI. 

TURKIJA YRA STIPRI 
TVIRTOVĖ PRIEŠ 
BOLŠEVIKIZMĄ. 

Taip sako buvęs turlyj 
ministeris. 

Varsa va, bal. 20. — Lenku 
vvriausvbės įsakymu visi Len-
kijo* rubežiai aklai uždaryta 
dešimčiai dienų. Tuo metu 
nuo žmonių bus surinkti Aus
trijos pinigai (koronos) ir pa
mainytos, taip kad paskui jie 
turėtų lygią vertę su lenkų 
markėmis. « 

Pirm to austru koronos buvo 

PAŽANGIUOJA SONORA 
ARMIJA. 

Apvaldė visą Sinaloa valstiją. 

Nogales. Sonora, bal. 19.— 
(Jen. Angel Flores su 5,000 So-
noros armijos užėmė Culican, 
Sinaloa sostinę, sulig ofieijalio 
iŠ Hermosillo paskelbimo. 

Revoliucionieriai maršuoja 
ant Mazatlano, svarbaus Si
naloa uosto. Iš ten jie paskui 
patrauks į Nayarit valstiją. 
Tenaj nori paimti tos valstijos 
sostinę Tepic. 

Sakoma, kad šimtai buvusių 
Carranzos kareivių prisideda 
prie generolo Flores armijos. 
Jie .turi su savimi pilną išren-
gimą, išėmus ginklus, amuni
ciją ir maistą. 

Ruošiamasi prieš Carranzą, 
Du tūkstančiu Sonora ka

reivių iš čia pasiųsta i Agua 
Prieta ir į kitus miestus Suv. 
Valstijų parubežiais. Tenaį jie 
pakels kovą prieš Carranzos 
kariuomenę, jei tokia butų 
siunčiama prieš Sonorą per 
»uv. Valstijas. 

Ant Soutbern Pacific de 
Mexico geležinkelio sulaikytas 
pasažierinių traukinių važinė
jimas. Juo važinės tik karės 
traukiniai. .Jis valdomas pa
čios Sonora respublikos. 

Neginkluoti kareiviai. 

Sonora lyderiai aštriai prie
šinasi Carranzos norui pasių
sti savo kariuomenę per Suv. 
Valstijų teritorijas. Bet po-

galiaus Chihualma valstijoj n e j respublikai (bolševikinei 
išnaujo ima nerimauti žinomas Rusijai). 
plėšikų vadas Villa. o. Kad nepriklausomoj lyti

nės Siberijos respublikoj val
džia turi but demokratinė, 
gvarantuojanti laisvę visų 
sluogsnių gyventojams. < 

Rinkimai parlamentam 
r>. Kad dabartinė valdžia 

yra provizijonalė, kuri turi 
paskelbti rinkimus steigiamą-
jin susirinkimam kuriam turi 
but atstovaujamos visų nacijo-
nalistų partijos; kad dabarti
nei valdžiai turi but suteikia
ma politikinių ir militarinių 
priemonių panaikinti visokia 
reakciją. 

4. Kad provizijonalė valdžia 
atsiliepia i visus buvusius 
Kolčako ir Semionovo oficie-
rus, paragindama juos padėti 
savo ginklus ir sugryžti prie 
ramiojo darbo, ir/ kad mirties 
bausmė panaikinama. 

Bolševiku atsinešimas. 

Suv. Valstijos neturi atstovo. 

San Rėmo, Italija, bal. 19.— 
Čia suvažiavo talkininkų vieš
patijų premjerai ir diploma
tai. Jvyks augščiausios tary
bos konferencija. 

Tarpe suvažiavusių yra: 
Anglijos premjeras; Prancūzi
jos premjeras; maršalas Foch 
s ir palydovais; Anglijos field-
ma įšalas Wilson; Italijos 
premjeras ir visa eilė kitų ša
lių premjerų ir diplomatų." 

Suv. Valstijos konferencijo
je nebus reprezentuojamos. 
Suv. Valstijos tik tėmysis, kas 
talkininkų bus veikiama. 

ne buvo pakėlęs.revoliuciją, iš j brangesnės už lenkų markes! 
Vokietijos pasprūdo Švedijon. į !><'' to lenkams bnv0 daug 
Jis į ten nuskrido lėktuvu,] nesmagumo, 
katrą vajdė lakūnas leitenan
tas Juterbroch. 

Lakūnas, nuvežęs Kappą 
Švedijon, sugryžo atgal Vo
kietijon. (Ji Kapp Švedijoje 
buvo suareštuotas pareikala
vus Vokietijos vyriausybei. 

ŪKININKAI PJAUNA GAL
VIJUS. 

Calgary, Atla., Canada, bal. 
18. — Alberta provincijoj ūki
ninkai neturi pašaro šerti gal-

Pasekmėje Švedijos v#rhu- •**»• T a ( i S« galvijus tuks-
vsybė nusprendė neišduoti 
Kapp'o. 

GUATEMALOJE LAIMĖJO 
REVOLIUCIJONIERIAI. 

PALAIKOMA KARIUOME 
NĖ KEVVANEE ILL. 

Rusijos bolševikų valdžia 
dar neišreiškė savo nuomonės 
apie tas perversmes Siberijoje. 
Bet, kiek žinoma, bolševikai, 
regis, .sutiks su tuo apsireiški
mu. Matyt, bolševikai į atsi-
metusią Siberija taip atsineš, 

draug jie pažymi, kad pagal 
tarptautiniu įstatymų jis taip" 
gali padaryti. Tik negalima 
jam siųsti apginkluotų karei
vių. Sulig įstatymų, Carranzos 
kareiviai iš Suv. Valstijų j 
Sonorą per rubežių gali perei
ti be ginklų. 

Beginklė kariuomenė, su
prantama, sonoriečiams nebai
si. Ją tuojaus gali suimti. 

Kev/anee, UI., bal. 19. — 
AValvvorth v Manufacturing 
įstaigose darbininkai vis dar 
streikuoja ir kariuomenė ne^ 
atšaukiama. Pakilęs gandas, 
kaip tik kariuomenė bus at
šaukta, streikininkai ir vėl 
pakelsią riaušes. 

Tad adjutantas gen. Dickin-
son nusprendė ir tolesniai čia 
palaikyti kariuomenę. 

kaip jie atsineša į kitas atski
lusias nuo Rusijos parubežines 
respublikas. 

I r jei bolševikai Siberijos 
respubliką pripažins, tuomet 
japonams Vladivostoke ir ki
tur nebus kas veikti ir turės 
prasišalinti. 

Svarbu tas, kad atsklalinu-
sį nuo Rusijos Sįberija gva-
"rantuoja teises užrubežinių ka
pitalams. 

Guatemala City, bal. 19. — 
(iiiatemafca respublikos prezi
dentas Cabrera pasidavė revo
liucionieriams, kurių prieša
kyj stovi Carlos Herrėra. 

Revoliucijonieriai buvusiam 
prezidentui g varant avo perso
nale apsaugą ir jo nuosavy
bėms nepaliečiamybę. 

tančiais pjauna. 
Del daugelio sniego pašar-

tės neatvežama iš kitur. Tad 
ūkininkams nebėra kitokio iš-
ėjimo. 

MIRĖ GARSUS JAPONŲ 
GYDYTOJAS. 

Konstantinopolis, bal. 18.— 
Daug iš čia buvo žinių apie 
Turkijos padėtį, semiamų iš 

-talkininkų versmių. Tad rei
kia dabar paklausyti, kg pa
tys turkai sako apie save ir 
savo viešpatiją. 

Seffa bey yra buvęs nesenai 
Turkijos užrubežinių reikalų 
ministeris. Jis be paniekinimo 
atsineša į Angliją, kuri užėmė 
Konstantinopolį ir jam su ki
tais kabineto nariais prisiėjo 
pasišalinti iš užimamų vietų. 
J is sako esąs pasitenkinęs 
nors tuo, kad nesisukti po 
ranka Anglijai. 

Seffa bey pareiškia, kad 
kuomet bolševiką? nugalėjo 
Denikiną, šiandie jiems nesun
kus daiktas apimti Kaukazą, 
iŠ Turkestano užtelti Persijon 
ir Afganistanan ir iš ten pa
traukti ant Indijos. 

*'Jeigu siiltana* tik pareik
štų, kad tasai bolševikų veiki
mas yra priešingas Magometo 
mokslui, islamų gentys kaip 
bematai susimestų jSersų-afga-
nų parubežiais ir sulaikytų 
bolševikus. Bet sultanas nega
li šiandie taip daryti, kuomet 
Turkija skaldoma ir turkai 
kenčia prispaudimus," sako 
buvęs ministeris. 

Atsistatydinimas kabineto. 

"Pastarasis kabinetas turė
jo griūt i ," pasakojo toliaus 
Seffa bey, "ne^ atsisakė pa
smerkti Mustapba Kernai ir 
naeijonalistus pavadinti suki-

BAIGIASI STREIKAS ANT 
GELEŽINKELIŲ. 

Tokyo, bal. 20. — Mirė pa
garsėjęs pasaulyj gydytojas-
ekspertas baronas Kenkwan 
Takagi, buvęs generalis ins- Geležinkelių kompanijos 
pektorius japonų karės Uiivy- j sfeelbia, kad streikas ant ge
ne. 

JUNGIASI VISŲ ŠALIŲ 
BOLŠEVIKAI. 

Muniche turėta susirinkimas 
ir padaryta suokalbis. 

Washington, bal. 19. — Čia 
gauta oficijalių informacijų, 
kad Talaat paša ir Demjal pa
ša, suokalbiaujantieji su tur
kų naci jonai i stų vadu Musta
pba Kįfmal paša, Bavarijos 
sostinėje Muniche turėjo susi
rinkimą su vokiečių bolševi
kais ir Lenino atstovais. 

Buvę atstovų ir iš Rytų. 

Susirinkimas, sakoma, atlai
kytas su tikslu suorganizuoti 
bendrą <revoliucijoninį veiki
mą Turkijoj, Indijoj, Kgipte, 
Persijoj ir kitur. 

Susirinkime be tų turkų, 
rusų ir vokiečių bolševikų da
lyvavo bolševikų atstovai iš 
Indijos, Persijos, Azerbeidja-
no, Afganistano ir Egipto. 

Pastarieji atstovai buvę Ma
skvoje ir ten turėję konferen
ciją su pačiu Leninu. 

Internacijonalis suokalbis. 

Radikalų konferencija) Mu
niche čia aiškinama taip;, kad 
bolševikai nepaliauja suokal-
biavę su tikslu pakelti revo
liuciją visam margam pasau
lyj arba nors neduoti ramybės 
kaikurioms didžiulėms viešpa
tijoms, šiandie nepakenčia
moms bolševikų. 

Nors rusų bolševikų vndai 
oficijaliai tvirtina, kad jie at
sisakę nuo visokios propagan
dos svetimose šalyse, bet taip 
nėra. 

Municlio susirinkime, anot 
pranešimų, Lenino atstovai vo
kiečiams ir turkams pažadėję 
200,0Q0 kareivių. 

Reiškia, kad Maskvoje ga
minamas visas suokalbiavimui 
siųlas, gi kitur mezgamas tink. 
las. 

lėliais, kaip to reikalavo An
glija. Tai viena. Kita, pats 
sultanatas negali ilgesniai gy
vuoti Konstantinopolyj, kuo
met europėnai ant šio miesto 
uždėjo savo rankas. / — 

"Prezidentas AVilsonas nesi
laiko teisybės turkų žvilgsniu. 
Nes jis reikalauja prašalinti 
mus iš Konstantinopolio. 'Tai
gi jis neteisingai atsineša ir į 
nuosavus apsisprendimo prin
cipus, nes Konstantinopolis 
yra turkų miestas. Turkija rei
kalauja armisticijos sulig to 
ir kitų trylikos principų pos
mų. 

"Turkija šiandie kuone bai
giama smaugti melagystėmis 
priešininkų, katrie užnuodiję 
visą pasaulį prieš Turkiją, 
kad niekas nedrįsta pakelti 
protesto, kuomet turkams da
roma didelė neteisybė. 

Nacijonalistų klausime. 

"Kas palyti nacijonalistų, 
jų buvo neperdaugiausia ir ji^ 
taikingai atsinešė į okupaciją 
Smirnos. Kiek palaukus jie 
buvo priversti ginti savo na
mus nuo graikų užpuolimo ir 
jų skaitlius staiga pradėjo 
augti didėjant priešininko >;-
kimui. 

ėtXacijonalistai pakilo ir • 
siorganizavo ne užpuolimu' 
bet apsiginimui, ir kuone 
kiekvienam susirėmime užpuo
lėjams nepavyko. Talkinin
kams buvo pasiųlyta paskirti 
neutralę komisiją ištirti žudy
nes Marasbe. Bet talkininkai 
nesutiko su tuo pasiūlymu. 
Mes labai gerai žinome^, jog 
žuvo ten tūkstančiai turkų, 
kai]) ir tūkstančiai armėnų. 
Turkai nėra angelai. Bet tokie 
nėra ir kitų rasių įmonės Tur
kijoje. 

"Amerika buvo kviečiama 
pasiųsti kariuomenę į Armė
niją su tikslu sulaikyti žudy
mą armėnų. Nuo to laiko, kaip 
Armėnijoje gyvuoja valdžia, 
armėnai ten nužudė šimtus to
torių. Bet niekas neparagino 
Amerikos pasiųsti kariueme-

ležinkelių praktikaiiai kaipir 
pasibaigęs. Nes didžiuma 
streikininkų jau gryžo darban. 
Negryžusių vieton pastatomi^nę apdrausti totorius. 
kiti. * 

Taip yra Cbicagoje, New 
Yorke ir kitur. Retai katram 
*' SAvitchmenai V dar i negi na 
tolesniai streikuoti. 

Cbicagoje streikininkų va
dai, federalio distrikto proku
roro „spaudžiami, atsisakė agi
tuoti tarpe streikininkų. Tik 
vienas Reading pasipriešino. 
Tasai uždarytas kalėjimam 

Vienas streikininkų vadas* 
Callahan šakosi jis lankąs 
streikininkų susirinkimus. Bet 
susirinkimuose neagituojąs už 
streiką. Vietoje to jis susi
rinkimuose pasakojąs pasakas 
ir dainuojąs. 

Federalis prokuroras va- ' 
dams pareiškė, kad jei esama 
kokių darbe nepasitenkinimų 
darbininkai turi teisės kreip-
ties naujai įsteigton geležin
kelių darbo tarybon, bet ne 
streikuoti. 

"Armėnija praneša pasau
liui apie tūkstančius nelaimin
gų armėnų, išsisklaidusių po 
Mažąją Aziją. Bet podraug 
nutylima apie tūkstančius 
mušu Įmanų pabėgėlių, kurie 
išvyti iš namų Armėnijoje. 

Pinigai armėnams. 

"Amerika pristatė tūkstan
čius dolierių armėnų pašelpai 
—labdaringiems tikslams* Bei 
armėnai praleido šimtus tuk* 
stančių dolierių propagandai. 
Armėnai saVo turtus pavarto^ 
ja skelbimams ir tuo pačiu lai
ku reikalauja išmaldos. Argi 
Amerikai tas nebūtų žinoma," 

Paryžius, bal. 19.—Prancū
zijos parlamentas sutiko padi
dinti karės mokestis ligi 25 
nuoš. nevedusiems ir našliams, 
katrie neturi nuo jų prigulin
čių užlaikyti asmenų. 
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*aS2TUVIV KATALIKŲ MĖNRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Gina kasdieną išskyrus ncdėldienius. 

PRENUMERATOS KAUTA: 
OH1CAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Metų ._.... 3.50 

8TJV. VALST. 
Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, I1L 

Telefonas McKinley 6114 

Admirolas Benson. 
Baltimorėje, Md. katedroje 

llbalandžio buvo nepaprasta 
iškilmė. Kardinolas Gibhons 
Šv. Tėvo vardu iteikė viee-
admirolui \Villiam tSliepard 
BenM>nui šv. Grigaliaus Di
džiojo ordena, Iškilmė įvyko 
per sumą. L>ar nei vienas ame
rikietis iki šiol nebuvo gavęs 
to atsižymėjimo. 

Iškilmėse buvo taip-gį ir 
Laivyno Departamento Sekre
torius p. Jofceplnis Daniels su 
savo žmona ir daugybė ofi-
eieru. is laivyno ir šiaip sve
čių iš Washingtono. 

Mišias laikė kun. Louis K. 
JStiekney. Pamokslą sakė vys
kupas \V. T. Hussell iš Cha r-1 
leston, S. C. 

Admirolui Bensonui buvo 
parengta sėdynė ir klupojiuioj 
vieta ties didžiuoju altorium 
vyrų pusėje. Sale admirolo 
buvo kun. Albert Smith iš 
Baltimorės. 

Po Evangelijai ir po pa
mokslui tapo perskaitytas Šv. 
Tėvo rastas. Po tu kunigai nu
vedė admirolą pas kardinolą 
Gibbons'ą, kuris sėdėjo ant 
vyskupiško sosto. Kardinolas 
uždėjo admirolui per petį pla
tų raudoną kaspiną, kurio ga
lai buvo susegti dideliu auk
siniu kryžium. 

Tą darydamas kardinolai 
išreiškė admirolo nuopelnus 
trumpa, rimta ir turiningai 
kalba. 

Po Mišių admirolas su žy-
.. . . . niekiaisiais dvasiškiais, su Į 

Laivyno Sekretorium Daniels 
M jo moterim, savo moterim, 
su dukterim, kuri yra ištekė
jusi už p.Herman\) KraffVo ir 
su dviem tos dukteries vaikais 
nuėjo į kardinolo namus. Ten 
buvo iškilmingas užkandis. 

Admirolas Benson gimė ap-
skrltije Bibb Georgijos vals
tijoje 25 rugsėjo 1855 m. Bu-
įlamas 17 metų jis įstojo \ 

' Laivyno Akademiją 23 rugsė
jo 1872 m. ir ją baigė 20 birž. 
1877. Keturiais metais po to 
jis tapo karužu, 1888 m. leite
nantu, 1900 leitenantu koman 
duotoju, 1905 m. komanduoto-
ju ir 1900 m. kapitonu. 

Kaipo kapitonas jis valdė 
keletą Amerikos karės laivų ir 
drednautų. Paskui jis tapo 
Philadelphijos laivyno kiemo 
viršininku. Paskui jis buvo 
viršininku trečio, ketvirto ir 
penkto laivyno ap>kriėių ko
mendantu. 1915 metais jis ta
po viee admirolu, rugpjūčio 29 
1916 m. jis tapo pilnu admi
rolu. Xuo 1915 jis buvo karės 
Laivyno veiksmų skyriaus vir
šininkas. Tą vietą jis užėmė 
admirolui Dewev'ui mirus. Ru 
denije 1917 m. admirolas Ben

son tapo paskirtas keliauti su 
Amerikos karės laivynu į Eu
ropos vandenis. Raatinę jis tu
rėjo Londone; paskui sugrįžo 
į Ameriką ir vėl keliavo į Eu
ropą. Paryžiuje admirolas iš
buvo nuo 15 spalių 1918 m. iki 
11 birželio 1919 m. 

Šiais metais Bensonas tapo 
paskirtas Suvienytų Valstijų 
Persiuntimų Valdybos (Shi-
pping Board) viršininku. Tą 
vietą jis užėmė, kada p. Pay-
ne tapo vidaus dalykų sekre
torium. D&bar Amerikos lai
vyne už Bensoną augštesnis 
yra . t ik ta i to laivyno sekreto
rius Daniels. 

Po Bensonp valdžia šian
dien yra 1800 laivų. Jų vertė 
išneša daugiau trijų milijardų 
dolierių. Keletas tūkstančių 
vyrų tarnauja raštinėse esan
čiose Bensono valdžioje. Nėra 
tos juros, kur nebūtų jo pa
siųstų laivų. Tįe laivai išne
ša 10 milijonų tonų įkrovos. 
Yra taip-gi 175 statomi lai
vai, kurių jiega bus trys mi
lijonai tonų įkrovos. Daugiau 
300 milijonų vertės įvairios 
medžiagos yra pavesta pri
žiūrėti Bensonui. Apie 7000 
gyvenimų ir apie 1000 namu, 
102 sankrovos ir 94 jūreivių 
miegamosios vietos, penki 
viešbučiai ir šeši įnamių gy
venimai yra po jo valdžia. 
Prie to jis dar prižiūri keletą 
siaurųjų laivyno geležinkelių, 
kiemų Ir sandelių. 

Tam žmogui ir Benediktas 
XV suteikdamas augštą ii 
gražų ordeifą pažymėjo jį* 
duodąs: " u£ ypatingai brangu 
pamaldumo ir krikščioniškos 
dorybės pavyzdi." Bensoiu> 
gabumai ir augštoji vieta jam 
netrukdo katalikiškai tikėti ir 
ią tikėjimą pildyti. 

Apuokai ar Bedieviai? 
Atsiranda žmonių, kurie žiu

ri į žymius, aiškius dalykus ir 
mato tiek, kiek apuokas dienos 
šviesoje. Visi mato, kaip yra 
naudingos katalikiškos mokyk
los visai žmonijai; kaip jos iš-
auklėja visa6 eilių eiles dorų ir 
naudingų visuomenei žmonių. 
Katalikiškų mokyklų auklėti
nių darbai rodė ir rodo, kad 
jos visuomenei daug naudos 
davė. Net nekurie netikinti, ar
ba kitaip tikinti tėvai leidžia 
savo vaikus į katalikiškas nio-

Įkyklas, ypač jei jąs veda se
se rys-vienuolės, ar vienuoliai. 
Vienuolių vedamos kolegijos 
prisikimšusios yra mokinių. 
Katalikiški universitetai turi 
klausytojų iki valiai. Tai aiš-

| ku, kaip diena, kad tų mokyklų 
verte ir svarbą žmonės supran
ta ir jomis, kaip įmanydami, 
naudojasi. 
• Ir lietuviškos pradinės sese
rų vedamos mokvklos turi tą 
pačią svarbą> kaip visos katali
kiškos mokyklos apskritai, o 
mums lietuviams tautiškumo 
žvilgsniu jos ypač yra bran
gios. 

Atsiranda žmonių, kurie, 
turbūt, tiek teįžiūri, kiek apuo
kas dienos šviesoje. Prie tokių, 
berods, reikia priskaitytir Chi-
eagos "Lietuvos*' raštininkus. 
Tie žmogeliai lietuviškose ka
talikiškose mokyklose nemato 

Tuščios Paskalos. 
1 Ilinojaus Valstijoje pasklido 

paskalų, buk surinkimas mo
kesniu nuo ineigų atsėjes vy
riausybei daugiau negu pusę, 
būtent b'O nuošimčių to kas ta
po surinkta. Nors ta paskala 
yra visai paika, bet atsiran
da žmonių tikinčių jai. Todei 
vyriausybė per Vidujinių in
eigų Biurą (Bureau of Inter-
nal Kevenue) paskelbia šitas 
žinias. ^ 

1919 metais Biuras surinko 
viso iab0 3 milijardus 850 mi
lijonų, 150 fiikstančių 78 do
lierių?? ir 56 centus. Iš tos su
mos 2 milijardai 600 mi
lijonų 783 tūkstančiai 902 do-
lieriai ir 70 centų buvo ineigų 
mokesčiai ir taksos už nepa-
prasią pelną (excess profit). 
Tuomtarpu visos Biuro išlai
dos tais me»tais# išnešė 20 mi
lijonų 573 tūkstančius 771 
dolierį 52 centu. Nors ta su
ma yra stambi, bet ji sudaVo 
tik1 truputį daugiau negu pusę 
vieno nuošimčio nuo surinktų 
mokesčių. įsakmiai kalbant, 
nuošimtis yra 0.531. 

Tas nuošimtis 1919 metais 
buvo truputį didesnis negu 
1918 m., nes tada tapo surink
ta iniokesčių 3 milijardai^ 698 
milijonai 955 tūkstančiai 820 
dolierių ir 93 centai, o Biuro 
išlaikymas atsėjo 12 milijo
nų 3 tūkstančius 2U dolierių 
ir 7 centus arba truputį vir
šaus negu trečdalis vieno nuo
šimčio, įsakmiai 0.325. 

Biuro, išlaidos 1919 padidė
jo del keleto,priežasčių. Svar
biausios yra šitos trys. Perei
tai^ metais tapo labai daug 
pagerintas programas sužino
ti kas kiek turi įmokėti tak
sų ir to įmokėjiino patikrini
mas. Paskui daug išlaidų pri
sėjo padaryti pildant Kongre
so įsakymą išleistą 1918 m. 
vadinamą Kevenue Act. Te-

gul betarnaujant pas žydus bū
va pikta, kad yra mokyklų, 
kur lietuvių vaikai mokinami 
branginti krikštą, kur jie pati
ria žmogaus tikslą, kur, įpran
ta žmogiškumą augščiaus sta
tyti už gaiviįiškumą. Faktas 
yra faktu, kad Chicagos lietu
viškų parapijinių mokyrklų auk
lėtiniai geriau rašo lietuviškai 
už kai-kuriuos Chicagos lietu
vius daktarus ir advokatus. 

Tos mokyklos išmokina ii 
Lietuvos istorijos. Jos išmo 
kytų ir kitų'tautos bei tėvynės 
pažinimo dalykų,- jei laikas 
leistų ir vaikų jiegos išneštų. 
Lietuvių vaikas be lietuviškų 
dalykų išmoksta visa Amerikos 
viešųjų mokyklų programą. 
Bet to visko nemato ir nesu
pranta laisvamanių dienraštis. 
Jam jo fanatizmas liepia nie
kinti katalikų įstaigas, nežiū
rint jų daromos Lietuvai nau
dos, jis ir niekina jas. J i s ma
to katalikiškose mokyklose vi
sur ''jėzuitizmo dvasią.' 

Vargšas apsirgo rusiška li
ga, ('aru laikuose liūs i joje vi
sokį valdininkai sirgo nepapra
sta liga: visur jiems vaidenosi 
jėzuitai. Negalėjo nekaip nu
rimti, visur ieškojo ir tykojo 
jėzuitų. Daugiau mąstė, rūpi
nosi ir rengėsi į kovą su jėzui
tais, negu su vokiečiais. Jėzui
tų nesurado, o nuo vokiečių 

nieko gera. "Lie tuva ' ' pajno- Įgavo tapti ii" visai subiro. 
kia išmokinimą lietuviškai Ta pačia liga serga " Lietu 
"po te r i au t i " ir arba šiek tiek 
"lietuviškai." Jei daugiau nie
ko nebūtų mūsų mokyklose, tai 
ir tat jau labai daug reikštų, 
nes daug tokis mokinimas reiš
kė Lietuvoje per visą ilgį de
vynioliktojo šimtmečio, ypač 
antroje jo pusėje. Tokis moki-Įšali butų pažinti ir pačius je 

v o s " redakcija ir kiti Chicagos 
laisvamaniai. Ginkluojasi prieš 
jėzuitus, kaip Don Kichotai 
prie malimus, ir pertai nemato 
svarbesniu dalvkųir neturi ka-
da jais užsiimti. Vietoje kovo
ti su "jėzuitų dvasia" nepro-

tiškumus ir tėvynės meilę, ne
parodant to darbais. 

"L ie tuva" išrado, kad lietu
viškose parapijinėse mokyklo
se "daugiausia kreipiama lin
kui įauklėjįmo jaunutėse vai
kų sielose, taip sakant, kleri
kalinio fanatizmo.. . užtikrinti 
dvasiškijos viešpatavimą; ir 
kad jose 'moderniškas jezuitiz-, 
mas ' yra palaikomas prideng
tas 'tautiškumo skraiste,' idant 
tuomi užbovyti plačiąją visuo
mene." 

Laisvamanių dienraštis ne
gali užginti aiškaus kaip saulė 
fakto, kad tose mokvklose via 
patrijotizmo ir kad tas patrijo-
tizmas turi augštą vietą. r k i 
dienraštis tą visiems matomą 
ir viską apimantį patrijotizmą 
pavadina tik skraiste. Jei jis 
taip į blogą iškreipia lietuviški] 
mokyklų darbus ir jausmus, tai 
mes turime priedermę neiš
kreipti faktų, tiktai priminti 
juos, kad "L ie tuva" turi tikslą 
griauti lietuviškas mokyklas A-
merikoje. Ji tą darė 1919 me
tais; ji tą daro ir 1920 m. Tai
gi vienas iš didžiausių lietuvy
bės priešų Amerikoje yra dien
raštis ant Morganstryčio. J i s 
pasivadino "Lietuva, ' bet tai 

yra tik skraistė padengianti jo 
tikslus kenkti Lietuvai.-

Pats pripratęs prie palėpių, 
ar skraisčių, mato jąs ir kitur. 
Tuom tarpu be jokių skraisčių, 
aiškiai katalikiškos parapijinės 
mokyklos, be kitų dalykų ben
drų viešoms mokykloms, pasi
stačiusios yra . tikslą išmokyti 
lietuviškai tikėjimo dalykų teo
rijoje ir praktikoje. Šį dalyką 
"L ie tuva" vadina, rodos, 
•'klerikaliniu fanatizmu." Tos 
mokvklos išmokina lietuviškai 
rašyti, skaityti ir Lietuvos isto 
rijos. Šį dalyką laisvamanių 
dienraštis vadina skraistė. Be
dievių taktika to reikalauja. 
Katalikai ir Lietuvoje mokįs 
Dievo ir tėvynės meilės, mokįs 
jaunuomenę žinoti savo skirtu
mą nuo galvijų ir nežiūrės ar 
tos mokyklos patiks, ai* nepa
tiks laisvamaniškam bedievių 
fanatizmui. 

HLietuvos" dienraščio nuo
pelnai tėvynei yra šitie: Pir
mas, griauja lietuviškas mo
kyklas Amerikoje nuoširdžiai 
ir be pasilsio; antras, Lietu
vos Laisvės Paskolos bonų 
pardavė tiek, kad nupirkus ta
bokos u i tuos pinigus užtek
tų dviem seniam uostyt visam 
mėnesiui ir dar liktų. V. K. 

Lietuvos Laisves Paskola. 
Bonai jau gatavi. 

ui mas atsistengė prieš sulenki 
nimą ir prieš surusinimą. Kur 
nebuvo Lietuvoje mokinimo 
"po te r iau t i " lietuviškai, ten 
šiandie nesusišnekama lietuviš
kai. To "L ie tuva" neatmena-, 
nes jo noras žeminti lietuviš
kas katalikiškas mokyklas. 

Krikšto atsižadėjusiam žmo-

čiaus to įsakymo paskirtieji 
mokesčiai sueina į iždą dviem 
dalimis: viena dalis įmokėta! 
1919, o kita dar bus įmokėta' 
1920 m. Bet su tuo sujungtos 
išlaidos visos suėjo į vienus 
1919 metus. Trečioji pabran
gimo priežastis buvo ta, kad 
vaikų darbo teisės taksos ir 
kitos tos rųšies įeigos neduo
da pelno taip daug kiek rei
kalauja darbo ir išlaidų tos 
rųšies dalykų sutvarkymas, ir 
tokiu būdu materijaliai dūlė
ja Biuro išlaidos. 

Visuomenei ir visoms pasko
los stotims pranešame, kad bo-
nai jau gatavi. Bonai neužilgo 
bus pradėti siuntinėti visiems 
tiems, kurie yra jau pili.ai už
simokėję tą sumą, imt kurios 
užsirašė. Tai-gi, dabar jau pra
sideda-tikras bonų platinimas. 

Dar karta atsikreipiame į 
visuomenę, kad dabar jau at
ėjo paskutinis laikas, kuomet 
reikia užsirašyti Lietuvos 
Laisvės bonus. Tki šiol užsira
šė viso apie už 1,259.000 dolie
rių, bet iki balandžio 11 d. gry
nai* pinigai ar Liberty bond-
sais sumokėjo tiktai 645,962.42, 
tai yra apie pusę ant kiek užsi
rašė. 

Lietuva kas kartas vis eina 
stipryn, kas kartas kareivių 
skaičius vis auga, kas kartas 

Lieku su pagarba ir palin- Į vih, ^ H a n ir plačiau pradeda 
kėjimu viso gero iš V. Dievo < V(, i Ic t i Lietuvos Paštas ir gelt 

zmtus ne iš - maMuriškų 
bei rusiškų pįepalų, o iš 
gyvenimo tiesiog. Butų nau
dingiau, kad "Lie tuva" dau
giau pasirūpintų lietuviškų bo
nų parduoti, nes, kaip matyti 
iš prisiųstos atskaitos, labai 
mažai pasidarbavo. Ką gelbės 
plepėti, kaipo bobutė, apie* tau-

mas. Yra atsitikimų, kad mažy
tės kolonijos toli pralenkė mil
žiniškas kolonijas. 

Lietuviai paprastai mėgsta 
dalintis i grupes, į partijas. ()t 
čionai lai kiekviena kolonija ir 
lenkt i niauja su kita. Ar-gi gali 
būti geresnio ir prakilnesnio 
darbo kaip vienai kolonijai 
pralenkti kitas užsirašymu Lie
tuvos Laisvės bonų! 

Darban! Lenktvnėsna! Ku-
rie pralenks kitus, tie netik 
gaus dovanas, bet ir didžiausiu 

S pagarbą čionai Amerikoje ir 
nmsų tėvynėje Lietuvoje. 

Lietuvos Misijos 
Informacijos Biuras. 

J1A5TEB, 5TEJ1 

Vyrų ir Moterų Rubų Kirpi
mo ir Desigaing Mokykla. 
Mūsus istema ir mokymo būdu jus 
trumpu laiku išmoksite viso ama

tą 
Mes turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, desigmlng ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvieuas g^una gero* 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega. 

Kviečiame kiekvieną ateiti bile ko-
kiuo laiku, dieną ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti dei sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kurloa 
madų knygos. 

MASTER DESIGNING 
SCHOOL. 

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

Kampas Lake St.. ant 4-ti; lubų 

Tel. Drover 7042 i 
Dr. C. Z. V eželis 

LIETUVIS DENTTSTAS 
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENTJE 

arti 47-tos Gatvės 

j JOSEPH C. W 0 L 0 N 
Jotuvis Advokatas 

I l t 8 0 . LA HALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboidt 97 

l Kakarais m i W. 22-nd 8tre*t 
Tel. Rockvrelk 498* 

CHICAGO, ILL. 

Telefonas Pu) I man 864"! 

Dr. P. P. ZALLYS | 
Lietuvis Dantistas 

10457 So. Michigan, Avenue 
Resetaad, IIL 

VALANDOS: 9 Iki 9 vakare. 
ssr 
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VYSKUPO PRANCIŠKAUS 
KAREVYČIAUS LAIŠ

KAS "DRAUGO" 
REDAKTORIUI. 

Gerbiamas Tėveli: 
Gailestauju, kad nesulaukia-j 

me $v. Kazimiero Seserų. Kad 
bent trejetas iš jų Kaunan at
vyktų novįcijatą Įkurti. Prel. 
Januševyeius Šv. Trejybės 
bažnyčios klebonas Kaune gre
ta Seminarijos turi senuosiuo
se Tėvų Jėzuitų rūmuose vie
tų Šv. Kazimiero Seserims. 
Tėvas Soc. Jesu Andruška, 
Kamio Seminarij. profesorius 
mielu noru patarnautų sese
rų dvasios reikalams. Novici-
jatan susibėgtų i£ Lietuvos 
jaunimo net gimnazijų ir aukš
tesnius kursus išėjusių. Tai-gi 
Gerbiamas Tėveli pasister.gk, 
kad minėtos Seserys Kaunan 
atvyktų. 

Tamistos laišką padaviau 
Vyskupui Jurgiui Vilniun. 

t Vyskupas Pranciškus 
Karevičius. 

1920 m., U sausiu. 
Kaune. 

Kunigas Bučys, žinoma, 
džiaugiasi gavės laiškų iš taip 
augšto asmens ir rūpinasi iš
pildyti Jo Ekscelencijos no
rų. Bet novicijato Įkūrimas 
yra brangus dalykas, o sese
rys pinigų neturį nei tiek, kiek 
reikia savo namui išbaigti. Šie 
met jos turės išmokėti apie 
70,0(X) dolierių, o neturi nei 
ketvirtos dalies. Bepig butų 
jei atsirastų žmonių, turinčių 
skatiko ir galinčių palengvin
ti taip didelį ir taip naudin
gų sumanymų, -kaip seserų no-
vicijatas Kaune. Daug įvairių 
projektų turėjome seniau ir 
jiems nesigailėjome aukų. Ši
tas naudingesnis už kitus, nes 
tiesiog tarnauja Lietuvos mer
gaičių apšvietai. Nei vienas 
centas aukotas* šitam tikslui 
nepragaiš ir nenueis kitur. Se
serys nenor poniškai važiuoti 
į Lietuvą. Bet be pinigo vis-gi 
negali rengtis į kelione, o Lie
tuvos vyskupai v'\Ąm neturi. 

Yra dar ir kita kliūtis. Se
serų neištenka nei Amerikoje 
esančioms lietuvių mokyklo
ms. Mergaitės negali šelpti ta 
naudingų įstaįgu pinigų auko
mis, Ipet jos galėtų jį sustip
rinti pačios įstodamos į jį. Tik 
žinoma ne kiekviena gali tap
ti seserim,' o parinkto budo 
ir šviesios išminties merginos. 

žinkeliai. Jau ir Amerikos p a š - ' A k r o n ' *'ni ( ) 

STOTIS IKI BALADNŽIO 
12 D. SUMOKĖJO. 

Aurora, 111 $ 310.00 
Ansonia, Conn 4,2()0AX) 
Ainsterdam, X. Y.. 

tas Lietuvon priima persiimti 
mui net pakus. Lietuvos iždas 
vis taisosi. Jau net lenkai pra
deda kalbėti, kad bene gerumu 
reikėsią jiems pasitraukti iš 
Vilniaus. Viskas gerėja, Lietu
vos auksinų kursas jtm pakilo 
dvigubai tiek, kiek buvo pora 
mėnesių atgal. Viskas eina pir
myn, kįla, tvarkos, viskas eina 
švies^snėn ir laimingesnėn at-
eitin, tik Amerikos lietuvių vi
suomenė stovi ant vietos. Sa
kome stovi, nes pinigai už Lie
tuvos bonus vis eina tokiu pa
čiu tempu, kaiį) iš pradžios. 

Sukruskime visi! Abejonių 
daugiau būti negali! Jei nori
me būti savo namuose šeimi
ninkais, pirkime Lietuvos Lai
svės bonus, nes jei nepirksime, 
nebus pagelbos Lietuvai ir il
gai jai reikės kentėti piniginį 
krizį. 

Dėlei to, kad plačiausioji vi
suomenė žinotų, kaip kuri sto
tis veikia, kaip kuri kolonija 
darbuojasi del Tuetuvos labo, 
viešai paskelbiame, kiek kuri 
stotis pinigais ar Amerikos Li
berty bondsais prisiuntė. Že
miau telpančiame surašė pažy 
niėtos visos stotįs, gi kurioje 
kolonijoje y r a daugiau nei vie
na stotis, kad jas atskirti, pa
žymėjome dar kabėse ir stočių 
iždininkų ar kitų viršininkų 
vardus. 

Iš to surašo matyti, kaip yra 
vienose kolonijose apsileidi
mas, o kitose didelis darbštu-

17,400.00 
115.00 
250.00 

1,000.00 
2,705.60 

Atbol, Mass 
Ambridge, Fa 
Bronį, X. Y 
Boston, Mass. (Kibu-

ris) 8,640.04 
Boston, Mass. (Va-

liukonis 11,523.00 
Brooklyn, X. Y. (Ge-

neralė stotis) . . . . 11,711.50 
Brooklyn, X. Y. i 

("Vienybė") . . . . 8,699.00 
Brooklyn, XT. Y. 

(Kun. Kuodis) . . . . 650.00 
Brooklyn, X". Y. 

("Garsas") 1,143.00 
Braddock, Fa 2;475.00 
Bayonne, X. J 2,702.00 
Brockton, Mass 8,630.22 
Baltimore, Md. 

(Karalius) . . . . . . 9,596.00 
Baltimore, Md. 

(Alyta) 19,365.00 
Brighton, Mass 700.00 
Bentleyville, Fa. . . . 750.00 
Binghamton, X. Y. . . 845.00 
Chicago, 111. , 

(Jovaišas) 20,665.07 
Chicago, 111. 

(Kaštonas) . . . . . . 12,980.00 
Chicago. 111. 
* (Petkus) 13,500,00 

Chicago, 111. 
(Viskontas) 42,961.88 

Chicago, 111. 
(Boseland) 12,021.00 

Chicago, J11. 
(Dargis) . . . . . . . . 15,962.00 

Chicago, 111, • 
(Šatkauskas). . . . . 27.050.00 

(Pabaiga ant 3 pusk) 

Dr. M. Stupmcki 
3107 So. Morgs»ii otreet 

CU1CAGO, ILLIHOIK 
Telefonas Tardą 5082 

Valandos: — S iki 11 18 ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

• 

H 

1 Dr. G. M. GLASER : 

Praktikuoja 18 metai 
ofisas S148 So. Morgan St. 

( Kertė 39 ro St.. Chicago, 111. 
SPECIJALISTAS 

I Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 
niškų ligų. 

i OFISO VALANDOS1: Nuo 9 ryte 
! iki 10, nuo 12 iki 2 po plet, nuo 6 | 

iki 8 valandai vakare, 
t Nedėliomis nuo 9 iki 2 po pieC { 
; Telefonas Tards 887 

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

Kamp. 49 Gourt 
Res. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero S8S8 
Ofiso Cicero 49 

KAIiBAME LIETUVIŠKAI 

~ 3 

S. D. LACHAWICZ 
Lletuvys Gr&borlus patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at-
Biftauktl, o mano darbu busite užganėdinti 

|2314W. 23 PI. Chicago, Iii. 
Tel. Oaual 1199. 

DR. S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

G V D V T O J A K I R C H I R U R G A S 
Ofisas ir Gyvenimo vlet* 
3252 Ko. Halsted Skr. 

Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo S 1K1._ 
4 po pietų: nuo 7:30 iki 8:'i0 raksrflll 

Telefonas Tards 8644 
lOflsas: 4712 So. Ashland 

Vai. 4:80 iki 7 v. vak. 
Telefonas Drover 7 t t t 

Ave. 

K ~ M ~ ~ ~ » " ~— - - - T T 1 » • • • » » . 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

^ ^ ^ ^ ^ Ū K T U Vdf js^^^^m 
Gydytojas ir Chirurgas 

Porkele « ? « gyvenimo viste 1 
Brighton Park. 

9914 W. 4ird Htresi.. 
TeL McKinley S6I 

OfUos: 1757 W. 47th 8 1 . 
• (47 Ir Woad gat.) M ^ ^ _ 

I Valandos: 10 ryto iki I po pietų, 6:10 iki X 
f.iO vakare Nedsuomls • ikS II ryta is . ! 

TeL Boulevard 140 

V W W I N M O K I T B BAKZA*KITYSTK-
Diena ar vakarei*. Uždirbkite Didęliu.s 

piningus po kcletos savaičių. Darbai pa
rūpinami, šapos laukia darbininkų. Atva
žiuokite ar rašykite. Dept. A. 

Moler Barber C«41ege , 
105 b. He l i s Str. Cuicufo. ^ _ 

file:///Villiam
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3TOTĮS IKI BALANDŽIO 
12 D. SUMOKĖJO. 

[ 

(Pabaiga nuo 2 pusi.) 

Chicago, 111. 
( "Draugas" ) . . . . r>,710.00 

Chicago, 111. 
( "Lie tuva") . . . . >S5.00 

Chicago, 111. 
(Bugienis) 14,350.00 

Chicago, 111. 
(Baltutis) 10.700.00 

Chicago, 111. 
(Rianvka) 70.00 

Clevelaiul, 0 12,273.00 
Ctyester, Ta 250.00 
Cohunbus, 0 230.00 
Cambridge, Mass. . . 8,140.00 
Chicago Heights, 111. 1,490.00 
Cicero, 111 11,935.00 
Detroit, Mieli. 

(Balčiūnas) 2,37D.2b' 
Dayton, 0 075.tR) 
Duryoa, Pa • 900.00 
E. JSt. Louis, 1U 2,840.00 
K. Newark, X. J . . . . 5,905.00 
Elizaheth, X. J 1,505.00 
Frakville, Pa 275.00 
Girardville, P a . ' . . . . 235.00 
Oilberton,Pa 000.00 
Grand Rapids, -Mieli. 3,615.00 
Gary, lml 2,607.00 
Gar'dner, Mass 2,100.00 
Harrison, X. J 0,155.00 
Hartford, Conn 10,709.00 
Herkimer, X. Y 250.00 
Honiestead, l*a 1,MK>.00 
Haverhill, .Mass 630.00 
Indiana Harbor, Ind. 7,S70.50 
Kansas City, Kaus.. 1,000.00 
Kenosha, Wis 12,178.00 
Lawrence Mass. 

(Skusavieius) . . . . 5,35400 
La\\ renee Mass. 

(Sekys) 2,24(UK) 
Los Angeles, Cal. . . 950.00 
Lincoln, X. 11 1,700.00 
Lo\vell, Mass." 2.725.52 
Lewiston, Me 1,195.00 
Long Island, X. V.. . 1,920.00 
Melrose Paik, 111. . . 7,143.54 
Minei s Mills, Ta. . . 3,817.00 
Matianov Cit v, Pa. . . 1,500.00 
Meriden, Conn 1,010.00 
Manchester, X. U. . . 2,910.00 
Masneth, L. 1 495.UO 
Xew Phila., Pa 3,037.(M) 
Xew York City 

(Andrijauskas) . . 450.00 
Xe\vark, \ . J . 

(Lazdynas) ~)V)Ah) 
Nashua, X. H 800.00 
Xe\v llaven, Conn. . . 7,869.00 
Xi)i\vood, Mass 7,569.00 
Xe\vark, X. J 18,200.00 
Xe\v York City 

(119th St.) * 340.00 
Northampton, Mass. 1,335.00 
Kew Britai n, Conn. . 16,540.00 
Niagara Kalis, X. Y. 1,150.00 
Pittston, Pa 5,345.00 
Philadelphia. P a . . . . 5,200.00 
Providence, R I. . . . 4,870.00 
Pittsimrgh, Pa 800.00 
Rhinelander, Wis. . . 260.00 
Roehester, X. Y. . . . 4,355.00 
Pači ne, \Vis 5,385.00 
Pocktonl, 111 800.00 
So. Manchester. 

Conn : 2,850.00 
Shenandoah, Pa 5,035.00 
Sioux City, Iowa . . . .4,650.00 
Sioux City, Iowa 

(Dundulis) 1,00(100 
So. Chicago, 111 7.590.00 
St. Charles, 111 1,280.00 
Scranton, Pa. 

(Mardošas) 515.00 
St. Clair, Pa 100.00 
Seattl.% \Vash 600.00 
ftpring Valley, 111. . . 1,450.00 
Springfield, 111 1,056 
Thonisonville, Conn. 3,650.00 
Tliorp. \Vis 700.00 
Trenton, X. 3 1,IH)0.00 
Ctiea, X. V 290.00 
Union City, Conn. . . 1,150.00 
\Vauke-an, 111 5,000.00 
\\'<>p<>ter, Mass. . . 42,933.05 
Waterinuy. Conn. . . 32.405.00 
Wau\vatosa, \Vis. . . . 2,705.0Q 
\\estricld. Mass. . . . 3,458.00 
.AVanaini.". p a 220.00 

,mm m m*m***n\ m» » > » » « • « « i l • • « * * » • * » • • • » » ' 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• « 

CHICAGO, HEIGHTS, ILL. 

\i<4os lietuviai katalikai 
gražiai apvaikščiojo Šv. Vely
kas. Pra<ledant Didžiu Ketver-
gu ir baigiant Velykų diena, 
daugybė žmonių rinkosi į pa
maldas. 

Per visą subatos naktį prie 
Išganytojo gražiai papuošto 
grabo budėjo maldingųjų bū
relis. Ryte, varpant suskambė
jus, prisirinko pilna bažnyčia 
žmonių, ftsant blogam orui, ne 
galima buvo su procesija apie 
bažnyčia, eiti lauke, kaip kad 
praeitais metais ėjo. Todėl pro
cesija buvo viduje. Gražioje 
tvarkoje su vėliavomis ėjo 
draugijų maršalkos. Po jų mo
kyklos vaikučiai, gerbiamų se
serų Kazimeriečiu išlavinti 
barstė gėles. Kareiviai nešė 
baldakimą. Tas viskas raginto 
ragino susirinkusius atiduoti 
garbe, prisikėlusiam Išganyto
jui. 

(J i rd ėjau, kad ir aukų žmo
nės nemaža sudėjo, rodosi, 
$350.00. Tai dar pirmą sykį 
kaip ši parapija gyvuoja tiek 
a u k ų Y e l y k o s e s u d ė t a . 

Balandžio 20 d. yra balsavi
mai ant aldermono lietuviais 
apgyventoje vardoje. Iki šio-
liai aldermonu buvo Antanas 
SrelmliUs. Dabai- kandidatu 
yra .Jonas Zaranka ir du len
ku. Lietuviai piliečiai savo bal
su turėtu atiduoti savo tautos 
žmt»gui. 

donas Zaranka vietos lietu
viams yra gerai žinomas. Ilgą 
laiką jis buvo policmonu. Yra 
geras katalikas ir nemažai pa
sidarbavęs lietuvių labui. 

Pasibaigus gavėnei, prasidė
jo baliai. Pžpereitą nedėldieni 
Sv. Kazimiero draugija buvo 
i rengus balių, (iirdėjau, kad 
pavyko—pelnė. Vargas tik, kad 

'baliams bei teatrams nėra ge
ros svetainės. Sakoma, kad Y. 
Balnis, kuris nusipirko nese
nai dideli namą, žada pastaty
dinti i-i'ažiąteatrams irbaliams 
svetainę. J i čia labai reikalin
ga. Svarbu, kad svetainė butų 
doro žmogaus rankose, kad ne
įsileistų jon šlykščių perstaty
mu bei nepadoriu šokiu. Tiki-
nįės, kad Y. Balnis, kaipo ge
ras katalikas, nepersamdvs 
svetaines bile kokiems ištvir
kėliams. 

L. Laisvės paskolos suma ky
la. Tie, katrie dar norėtų bonų 
pirkti bei gauti Lietuvos pašto 
ženkleliu, lai kreipiasi į Adomą 
Leliugą, 1442 Arnold St., vieti

nės ' s to t ies iždininką. Jei kas 
norėtu savo broliams, gimi? 
nėins bei kareiviams Lietuvoje 
pasiųsti dovanėlę, kreipkitės į 
L. R. Kryžiaus rėmėjų sky
riaus pirmininką Petrą Kum
pį. 

Apie gegužio pradžią žada 
atvažiuoti su prakalba čia 
kun. dž. Mironas, nesenai atvy
kęs iš Lietuvos. 

Balandžio 13 d. su šv. mišio
lais tapo palaidota Stanislovo 
ir Pranciškos Simonavičių duk
relė .Justina, o balandžio 15 d. 
Amelija Buberienė išvažiavo į 
Oak Forest ligonbutį gydytis 
nuo džiovos. 

Papartis. 

teknif į plačią lietuvių visuo
menę del to, kad daug nudirbo 
tautai naudingų darbų ir dar
buotėj nepailsta. Užbaigiant 
vieną darbą, daroma pienai del 
kito, dar pasekmingesnio. 

Lietuvių Raud. Kryžiaus rė
mėju dr-jos 7 skyrius rengia 
iškilmingą vakarą. Statys sce
noje 3 veiksmų dramą ' ' Kat
riutė. ' ' Kalbės A. J . Kanover-
skis; bus dialogas, kurį atliks 
broliai Kanoverskiai, taip-gi 
monologas, kurį pasakys p. 
Urbšaitis. Dramos vaidinime 
dalyvaus gabiausi aktoriai bro
liai Kanoverskiai ir kiti, k. a. 
P. Urbšaitis, p-lė Urbšaitė, F . 
Sakalauskiutė, A. Kuncaičiutė, 
A. Kunigiškis, J . Versiackas. 
Galima tikrinti, kad atsilan
kiusi publika iš to vakaro išsi
neš gerus įspūdžius. Dar pri
menu, kad minėti aktoriai pir
mą sykį po Velykų pasirodys 
scenoje. 

Vakaras bus nedėlioję, ba
landžio 25 d., Goodrich svetai
nėje, 1420 E. 31st St. Prasidės 
lygiai 5 vai. po pietų. įžanga 
pigi. Veikalo rezisorium yra J. 
Kanoverskis. Pasibaigus pro
gramai, prie puikios muzikos, 
bus šokiai iki vėlumai. 

Klumpakojas. 

dėjau, kad pelno liko apie 50 
dol. 

Tikimės, kad ir daugiau vy
čiai surengs tokių vakarų. 

Sena? Apuokas. 

CICERO, ILL. 

REIKALAUJA. 

Reikalingos — Chamber-
maids mokėsime $55 į menėsi 
ir kambarį. 

Balandžio 12 d. paprastoje 
svetainėje įvyko mėnesinis su
sirinkimas Dieninės Vaikučių 
Globos (Day N'ursery) draugi
jos, kurin susirinko vidutinis1 

skaičius draugijų atstovų. Iš 
direktorių raportų pasirodė, 
kad viskas geroje tvarkoje ve
dama. Nors ir nepatogi naujo
ji vieta, bet ką-gi darysi netu
rint nuosavios.' 

Nutarta surengti draugijos 
naudai vakarą, nes iždas baigia 
tuštėti. Labai sunku šitą įstai
gą išlaikyti su dabartiniais mo
kesčiais. Tėvai ir motinos tu
rėtų gerai apie tai pagalvoti ir 
patys atsilankyti į draugijos 
susirinkimus. Ten kiekvienas 
galės pamatyti tikrąjį dalykų 
stovį. Draugijų atstovai turi 
žinoti, kad jeigu apsiėmė drau
giją atstovauti, tai visi už par
eigą turėtų atsilankyti į kiek
vieną susirinkimą. 

Susirinkimai būva pirmą pa-
Įnedėlį kiekvieno mėnesio para
pijos svetainėje, 7:30 vai. va
kare. 

D. V. G. dr^os pirm. 

Elms Hotel 
53rd St. & Cornell Ave. 

EAST ST. LOUIS, ILL. 
WESTPULLMANIEČIAI! 

GLEVELAND, 0. 

Nepasigirsime, bet pasiro
dysime. 

Clevelandiečių vardas gar
siai skamba ir turi didelę in-

VYatervliet, N. Y. . . 290.00 
Pavieniai 15,850.24 

Viso $645,962.42 

Skaitant laikraščius tenka šį-
tą pafėmyti iš kitų kolonijų lie% 
tuvių darbuotės. Kast St. Louis 
lietuviai ir-gi nemiega. Čia 
taip-gi veikiama. 

Ir taip. L. Vyčių 40 kp., ben
drai su Sv. Cecilijos bažnytiniu 
choru, balandžio 11 d. surengė 
gražų parapijos naudai vaka
rėlį. Nors buvo trukumų, bet 
galima vadinti pasisekusiu. 
Programa susdėjo iš dviejų ko-
medijėlių, dainų ir solo. Solo 
išpildė gabios mūsų choristės 
p-lės Z. Petravičiūtė, I). Dav-
lenskiutė, J . Pociūtė ir O. Kat
riutė. Solo dainuota St. &im- ^ 
kaus " K u r bakūžė samanota," 
ir kitos, kurios gerai išėjo. Dai
nos ir-gi neblogai skambėjo. 
Tai ačiū pasidarbavimui vieti
nio varg. J . Blažio. Matyt tin
kamai buvo prisirengta 

Vaidinimą taip-gi galima pa
vadinti vvkusiu. Tiesk sa-
kant, man pačiam teko matyti, 
kada bandymus darė ir pats iš
sitariau, kad neįstengs tinka
mai atvaidinti. Bet apsirikau, 
nes, vienu žodžiu sakant, taip 
gerai suvaidinta, kad geriau ir 
negalima. 

Pirmiausia vaidinta "Kū
mutės." Ją vaidino: Dudo ro
lėje—p. J. Poškus. J is kalba ir 
judėjimu tiko toje rolėje. Du-
dienės rolėje buvo M. Baltru-
šiutė, Ožienienės—Z. Petravi
čiūtė, Stogienės—A. Kreiviutė, 
Tautienės—O. Trybauskiutė, 
Pagienės—J. Pociūtė, Jonuko 
—M. Zaleckaitė, Onos Sąjun-
gietės—O. Kairiutė ir daktaro 
—K. Šatkauskas. 

Po to vaidino "Gudrus Kvai
lys ." Petro rolėje buvo K. Šar-
kauskas, Jurgio, pavadinto 
kvailiu—J. Kleinąuskas, Mag
dės, Petro mylimos—M. Bal-
trušiutė, Ickaus—M. Gailius. 
J is vadinamas tikru žydu. Ro
žės—Z. Petravičiūtė, Urėdnin-
ko—S. Ivanauskas, Sorės—D. 
Davlenskiutė. 

Kaip sakiau, ant vaidintojų 
neturiu ką išrasti. Tik vienas 
nedovanotinas trukumas, tai 
deklemacijos, kurių taip labai 
reikėjo, o jų nebuvo. Tokiu bū
du pertraukos buvo tuščios, kas 
nemalonų įspūdį darė ir publi
ką erzino. 

Žmonių susiėjo neperdaug, 
tam, gal, kenkė lietus. Bet gir-

Atkreipiame Jūsų atydą, 
kad pas Jus dienraštį "Drau
gą" atstovauja p. M. Kiupe-
lis 12115 So. Halsted St, 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugą", taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų 
dienraštį. 

paduoti į 

PA8PORTŲ BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltu- Consultatlon Kūrenu. Inc. 
35 So. Dcarborn St. CUicago. 

Rootu 206 

Jeigu tavo krautuvininkas 
neturi, prisinsk piningus 
ir miora o mes prisiusimo 
viena išmėginimui. Pastos 
lėšos apmokamos. 

NK.HO HYGIKNU' - FASHION 
INSTI'I t TK. 

I>e»t. M. 5J3 IrviuK J'lare X. ¥ . 

REIKALAUJA. 

Ar atsibodo tau eiti iš vieno 
darbo į kitą, gaišinant laika 
ir piningus. 

(JOOUYEAR 
siūlo pastovu darbą su geru 
mokesniu 2000 NEPRITYRU
SIU VYKU nrie guminio aina-
to. 
GEROS DAUBO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS 
UŽDARBYS MOKiNANTU^; 
Turi mokėti kalbėti Angliškai. 
Sverti suvirs 145 svarus. 
Daktaro paliudijimas reikalin
gas. Atsišaukite ypatiškai ar
ba susižinoki^ su Eaetory Em 
ployment Ot'1'iee. 

Į 
THE GOODYEAR TIRE & 

RUBBER CO. 
AKRON, OHIO. 

Miestas Geras Progos 

REIKALINGAS. 

Rip sawyer, pjiauti vieno 
colio storuma medžius varto
jamus del renių. Geras darbas. 
The Joseph Klicka Company 

20th St. & California Ave. 

LEIBERIAI. 
Del foundres, darbas pasto

vus Atsišaukite. 
LINK BELT C0. 

39th & Stewart Ave. 

TINNERIAI 
Prityręs prie Radiatorių; Atdara šapą 

STANDARD OIL CO. 
1:150 S. Loavltt St. 

TtKIKAMN<;OS MKKGA1TKS. 
Oordon Presų fccderlal. Geros SIIROS. Go
tos darbo sąlygos. 4& valandos savaitėj. 
YUiurmiestyj. 

(.KOlU.i; B. (OI K ( O . 
226 West Ontivrio Str. Arti FrnnkUn 

4 luboa M r. Algrer 

REIKALINGOS. 
Jaunos moteris suvirs 16 

m e t i j a m ž i a u s , do l š v a r a u s 
lengvo fabriko darbo. Geros 
darbo sąlygos ir geriausios 
algos. 

Illinois Miniature Lamp. 
Division 

2243 W. Harrison Str. 

Vaikai reikalitiKi 16 ar 17 metų 
amžiaus del nsscniblinK darbo, pri-
tiryma8 nereikalingus, darbas pasto
vus: Atsišaukite 

Falicr Sclinci<ler Mtg. Co. 
2»17 S. Wal>asli Ave. 

Moteris: Jaunos ar senesnes sų 
ar be prityrimo, dirbti mažiam Sva
riam fabrike; geros valandos ir al
gos, darbas pastovus. 

Hotiuc Ak Bowey Co. 
401 W. Superior Street 

M e r g a i t e 16 iki 20 metų amžiaus 
mes iSmokinsime jus siūti ir aptavo-
ti ant povver mašinų ir mokėsime 
Jums $12 savaitėj. Išmokusioms aug-
štos kainos mokama. 
ColumbJa Hemtuing and Kmbi'oidery 

Co. 
108 Wcst Lake Street. 

Butelių plovėjas ir generalis hust-
ler, mažiam fabrike; darbas pasto
vus; tvirtam vyrui, geros valandos ir 
mokestis. Atsišaukite. 

401 \V. Superior Street 

REIKALINGA. 

KM) neprityrusiu vvrų, vai
kų ir moterių mokintis prie 
dirbimo rėmų. Mes išmokinsi
me jus amalo ir mokėsime 
jums alga ir parodysime kaip 
galima uždirbti nuo $25.00 iki 
$50.00 i savaitė, geros darbo 
sadygos, atsišaukite gatavi į 
darbą. 

'. 

- -

UŽLAlKYKiT KŪDIKĮ SVEIKU IR TVIRTU 
Kūdikio tarpimas ir vystyirrar' c»*»fti priklau
so nuo užlaikymo ir vartojamo maisto. Jūsų ku 

'K dikis turi būti kasdien maudomas ir reguliariai 
pamaitinamas. Jei negalit žindyt kūdikio, var-
tokit 

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MUK) 

^Vtsakančiausias kūdikių maistas—padalytas iš ge
riausio karvės pieno ir malto cukraus, del kūdikių. 
Visur ji rekomenduoja daktarai dėlei jo ateakantumo 
ir maitingunio. 
Jei^u jūsų kūdikis ne auga—jei jums reikia maisto, 
kiu'is ji Mudrutins ir padarys sveiku, pasiųsk mums 
šiandien kuponą ir gausi dykai jūsų kalboje instruk
cijas apie maitinimą, taipgi penkiasdešimts keturių 
puslapių knygelę apie kūdikius. 
Kani bėdavol apie stoką cukraus it* pieno jūsų stalui 
ir wdgiaius? Eagle Braftd, dėlei savo atsakantumo ir 
genimo, paliuosuos jus nuo to, dar jis yra pigesnis 
ir skalsesnis. Vartokit Eagle Brand bile reikale kur 
naudojama vaprastai cukrus ir pienas. Bandykit su 
sosu. 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

šis Labelis ir Vardas 
yi*a Jums Gvarantija 

Iškirpk kupong.. Pažymėk no 
rimą. knygutę ir prisiųsk j) 
mums ŠIANDIEN. 

Mrs .%. . . . 
Street 
City 
State (8) 
. . . .Nurodymai apie Valgius 
. . . .Kūdikių Gerovė 

L'-N y± 

/A 

W 

INSTEIGTA* 1857 31. , 

Kiti Borden Produkta i : 
Borden's Evaporated Milk Borden's Malted Milk 
Borden's condensed coffee Borden's Milk Choeolate 

Illinois Moulding Co. 
23rd St. & Western Ave. 

Porteriai del ofiso. Turi pristatyti 
paliudijimus. Darbas pastovus su al
ga $22 savaitėj i.š pradžios. Atsišau
kite tuojaus. 

H. J . Heinz Co. 
342 N. \Vestem Ave. 

Firemonai 
Ant 

Ronov Stoker 
•r 

8 valandos 
Geros Algos 

PIANO & ORGAN SUPPLY 
Company 

2100 N. Racine Avenue. 

I 'aieškau savo tėvo aš Isodorius 
Aiubrozas Uetuvos kareivis Šilalės 
parap. Indijos kaimo. Prašau atsi
šaukti arba kusžinote pranešti atokiu 
adresu: 

Isodoriui Anibro/.ui. 
Pėstininkų Pulkas 7 Kuopa, šanėiai 

Kaunas . Li thuania 

\ 

ADOMAS STUGIS. 
Expressing & Moving. 

Perkraus tau i kitą vietą. Visi ga
li lengvai atlikti pas mane visokius 
reikalus. 

4551 So. Hermitage Ave. 
Telefonas Boulvard 3778 

FARMOS z ŪKĖS. 
Jau didžiumas net nustojo vilties 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
ir bpveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbaviisi 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 tur tas auga kasdien 
ir mes turim linksma gyvenimą nes 
nesigirdi aimanavimai taigi Ger-
biamiejie tau t ie ' " - - i ,*'" "̂  ^i»* t« 
ramaus gyvenimo U.i ui^»*^»». oau 
farma bet kur galima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
pa t 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 patarsim kur 
galima surasti l inksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai tur im susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir visokius pasi
linksminimus mušu kolonijoj jau y-
ra ir gana turt ingu lietuvių ūkinin
kų mes savo tarpe tur im visokių 
mašinerijij kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobilių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svetimtaučių reikale 
kad ko kam pri t rūksta mes pasi-
gelbstim viens kitam net svetimtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai i pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks mes 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kities prie dorų irtelsingu žmonių p 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
paž|sta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie Hv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes tur im tam tikslu nus
kir ta komisija kuri jums patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugfeu kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

SV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras 

Parsiduoda 2 pagyvenimų gražus 
namas su extra Lotu šalę po 6 ir 7 
ruimus ir 2 ruimai stoge ištaisyta, 
Garage del 2 automobilių, vanos, 
namas geriausiame padėjime arti 
Garfield P.lvd. (55th St.,) Kas turi 
aštria aki ant bargeno jis a t ras kad 
šis namas yra didžiausis bargenas 
visoj Chicagoj už $4,500.00 Atsišau
kite pas J. \Vilimas, 4501 So. Paulina 
St. 2-ru lubų. 

ANT PARDAVIMO 
6 ir 6 kambarių mūrinis flat na

mas, arti 21-mos ir Leavitt Gatvių, 
liandos po $35 j mėnesį, kaina 
$4000. vertas $5000. Taippat ir 7 fla-
tai po 4 ir 5 kambarius su 5 kamba
rių namelių užpakalij, randos $75, 
kaina $8,500. 

K. C. WeielibrDdt, 
10 So. La Šalie Str. 

Telefonas Central 1616. 

ANT PARDAVTMO 2 FLAT U 
•^r-V.-.'- "••• •'.:") ; ^. Artesian 
A v u. — 1 ir 4 kambarių, $3.300. 
cash mokant. 

Atsišaukite: 
5758 Sanganioii St. 

Tel. Englewood 4585. 

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
Geležų ir maliavos krautuvė ifl 

priežasties mirties vyro. Lietuvių ap -
gyventoj vietoj prie pat lietuviškos 
bažnyčios. Gera proga lietuviui. At
sišaukite šiuo adresu. 

o. v, 
4537 S. \Vood St. Chicago, UL 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

NEPAPRASTAS BARGENAS 
Aš nusipirkau farma. Taigi 

turiu ir parduosiu 3—4 kamba
rių namą Lietuviu, apgyventoj 
vietoj ant 21 Place arti Leavitt 
Gatvės. Kaina $4200, parsi-
duos už $3750. Visi piningai 
nereikalingi. Norint daugiau 
informacijų, susižinokite sų 

JOS. VONDRAK, 
1404 W. 18 Street 

ANT PARDAVIMO 
3 augučių namas su akmeni-

nų priešakių randasi po num. 
3145 Emerald Ave. 

Kaina žema, išlygos priena-
mos. Atsišaukite: 

American State Bank 
1825 Blue Island Ave. 
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KATAUKIŠKOS ŠVENTES 

Antradienis, bal. 20 d., 
Šv. Teotimas. 

Trečiadienis, bal. 21 d., 
Šv. Anzelmas. 

KAMPANIJA LABDARY 
BĖS TIKSLAIS. 

ATVAŽIAVO CHICAGON 
PASIVIEŠĖTI IR 

ŽUVO. 

Kviečiama padidinti duosnu-

Pirm keliu dienu apsivedusi 
'jauna pora, Alex. MtGnigan 
ir Margrierite McGjmgan, iš 
Alton, 111., aną dieną atvažia
vo Chicagon pasiviešėti, pa-
žiuivti čia puošniu, didelių 
krautuvių ir visokiu indomy-
l)!u. A|)sistojo vienam vitln-
mieseio vicšhutyj . 

Tą pačia dieną išėjus gat
vėn abudu pagavo paštinis 
automobilius. Nutrenkė juodų 
Į priešakį važiuojančio gat-
vekario. 

Marguerite beveik ant vie-

Robert M. Sweitzer, gene-
ralis vedėjas kampanijos ka
taliku labdarybės tikslams, 
paskelbė kampanijos vadams 
paraginimą, kad fondari turė
tų but surinkta milijonas do-
lierių. 

.'>."><) arkivyskupijos parapi
jų apsiėmė padidinti savo 
duosnuma labdarvbės fondan. 
Sako, šįmet kiekviena para
pija fondan pristatysianti 
daugiau pinigų, kaip perniai. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJįĮ 

FEDERACIJOS PROJEKTŲ 
KOMISIJA. 

Federacijos Apskričio Pir
mininkas šiuomi kviečia Ger
biamus Projektų Komisijos 
narius, išrinktus Apskričio 
Seime 1919, kad teiktųsi su
sirinkti į posėdį šiandien u-
tarninke 20 balandžio 7:30 
vakare Dievo Apveizdos Mo
kyklos kambarije. 

Pirmininkas 
M. žaldokas. 

land/io 24 d., viršui minėtoje 
svetainėj. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Vakaras Ims su progra
ma. Dainuos vyrų i r * W * l N 
choras. Bus solo, duetų, kvar
tetų ir tt. Bus svečių iš Oliica-
gos. Tikimės patenkinti atsi
lankiusią publiką. 

įrangos ženklus iš anksto ga
lima nusipirkti pas Lietuvių 
Harmonijos narius. Vakare 
prie kasos langelio įžanga bus 
brangesnė. 

Lietuvių Harmonija. 

i * 

RED. ATSAKYMAI. 

JŠ BRIDGEPORTO. 

BARASI UŽ BULVES; APIE 
CUKRŲ NIEKO. 

Fedėralfc prokuroras ieško 
kaltininku, katrie pakelia kai
ną bulvėms. Šiandie bulvių 

rui smarkiai sužeista koja. 

DU ŽMOGŲ PAŠAUTA SA 
LIŪNE. 

rievei K ant \ ie- s v a r u j reikia mokėti apie 10 
to s buvo užmušta, gi jos vy-Į centų i r daugiau. Tad darbi

ninku šeimvnonis bulvės ne-
įperkamos. 

Bulvių klausimas pavestas 
ištirti grand jury'ei. Xors iš 
tu tyrinėjimu nereikia laukti 
geru pasekmių, bet reikia 
nors džiuginties, kad veikia
ma. • 

Tuo tarpu apie cukraus kai
nas uv"i neprisimena. Cu
kraus visur trūksta. Krautu
vininkai cukrui stato kuoaugš-
ėiausias kainas. Ir nežinia kas 
Įvyks toliąus. 

Vargas s*u cukrum turi bū
ti. Nes šiandie vietoje saliunn 
visur pristeigta saldumynu 
krautuvių. 

Tuo tarpu žmonės negali 
misti vienais sakliunvnais. 

Saliune po mini. 4(U!l So. 
Halsted gat. pašauta du žmo
gų: William Scanlon, telegra
fistas, 1214 West 71 gat., ir J . 
H. Dunn, automobiliu parda
vėjas, 2458 Indiana ave. 

Ju<xlu ligoninėje. Pašautu 
išryto ir tik po pietų policija 
patyrusi. 

Suareštuotas kažkoks .To-
seph .M oran ir Jobu Fitzge-
rald. Pastarasis yra bartentle-
ri< paminėtąjį! saliune. 

PLĖŠIKAI PELNIJASI. 

Apiplėšiami praeiviai; vagia
mi svaigalai. 

Du plėšikai užpuolė K. M. 
Lundquist, praeinantį 47 gat
ve, netoli Cottage O rovė. At
ėmė $70. 

Du apsiginklavę galvažu
džiai atėmė $33 nuo duonke
pio Isadore (ianau, 5900 Tn-
fliana ave. 

Penki plėšikai užpuolė -a-
1 iuną po num. 4959 So. Stati4 

gat. Paimta $4M. 
An« naktį svaigaliniai ])lė-| 

šikai iš trijų vietų paėmė deg 
tinės vertės $9,500. 

Ir taip kasdiena. 

CHICAGOS DARBO FE 
DERACIJA STOVI UŽ 

AIRIJOS LAISVC. 

Cbieagos Darbo Federaciją 
pastarajam savo susirinkime 
padarė- revoliuciją, kuriaja 
kreipiasi i Anglijos darbinin
kų organizacijas paremti Ai
rijos laisvės ir nepriklauso
mybės troškimus. 

PAREMIA INŽINIERIŲ 
STREIKĄ. 

GALI SUSTREIKUOTI 
DUONKEPIAI. 

Nori gauti $50 savaitėje. 
2,500 duonkepių unistų ža

da pakilti streikan su balan
džio 25 diena, jei darbdaviai 
nesutiks padidinti jiems už-
mokestes. 

Duonkepiai reikalauja už 
darbą nei mažiau nei daugiau 
kaip $50 savaitėje. 

Cbicagoje bus naujas var
gas su duona. 

VEŽĖJAI LAIMĖJO STREI
KĄ. 

Lake Foreste vežėjai laimė
jo streiką. Vietoje $30 gaus 
$?A) savaitėje. 

Cbieagos Darbo Federacija 
patvirtino streiką inžinierių 
viešose mokyklose. Pareikšta, 
kad inžinierių reikalavimai v-
ra teisingi. * 

Viešosios mokyklos del strei 
ko uždarvtos. 

Balandžio 13 d. Av. Jurgio 
parap. svetainėje įvyko L. L. P. 
bonų vietinės stoties susirniki-
mas. Pirmininkui, ge#b. klebo
nui, kun. į/L L. Krušui nepri-
buvus, susirinkimą atidarė ir 
vedė vice-pirm. B. Sekleckis. 
Susirinko neperdaugiausiai bo
nų pardavinėtojų, bet atėjo vi
si tie, kuriems sukėlimas Lietu
vai paskolos užvis labiausia 
rupi. Iškelta daug visokių su
manymų, kokiu būdu pasekmin-
giau pardavinėti bonus. Visi 
sumanymai ir nutarimai atidė
ti kaikuriam laikui del to, kad 
neužbėgti kelio nesenai susida
riusiam Chicagos ir apylinkių 
Ii. L. P. Storių Apskričiui. 

BuvoN išduoti raportai, už 
kiek išparduota bonų ir už 
kiek katras pardavinėtojas 
pardavė. Bet nutarta tu rapor
tu kol kas neskelbti laikraš-
ėiuose. 

L. L. P. bonų galima pirkti 
sekanėioso vietose: pas stoties 
iždininką, .J. Petkų, 8402 So. 
Halsted St. (Kcal Kstate) ; L. 
Vyčiu Paskolos Bendrovės val
dybą, šv. Jurgio parap. svet. 
kambaryje kiekvieno pirmadie
nio vakaro nuo 7 vai., O. Ale
li ima, 901 \Y. r>rd St.; L. 
Darbininku Sąjungos krautu
vėje, J . Maziliauską, 3261 So. 
Pnion ave.; V. J . Norkų, 3114 
So. Halsted St. ir P. P. Baltuti 
3261 So. Halsted St. 

S. A. Stoties rast. 

P-nui J. Rašimui Sioux City 
Iovva. Tamistos'nusiskundimą 
pasiųsime į Kauną Lietuvos 
Valstybės Kontrolieriui, jei į 
dešimtį dienų praneši, kad su
tinki, idant tą padarytume. 

Kun. J. Jonaičiui Dearborn 
Mich. Gėliau bus nekelti an-
trukart aikštėn ir taip nemalo-^ 
nans dalyko. 

P-nui Steponaičiui Rock-
ford, 111. Tamistos atsakymą 
p. Petrenui padėsime žymiai 
sutrumpinę ir užbaigsime gin
čus. 

BRITAI PERKA DAUG ME
DAUS IŠ AMERIKOS. 

PRANEŠIMAS. 

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
LATVIJOS PREMJERĄ. 

Londonas, bal. 19. — Gauta 
žinių, kad aną dieną įvyko 
trečias iš eilės pasikėsinimas 
prieš Latvijos premjerą 1*11-
man, kurs užimtas rinkimų 
kampanija ir apkeliaująs tuo 
tikslu šalį. 

Šiuo kartu į važiuojantį 
premjera pames.ta dinamitas. 
Bet ekspliozija nieko blogo ne
padariusi premjero automobi
liui. Užpuolikai pabėgo. Spė
jama, kad tai busią bolševikai. 

OLANDIJA BIJOSI RADI 
KALŲ SUKILIMO. 

PETRATIS FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
MORTGAGE B A N K 

RE AL E S T A T E I N S ' J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortcs 

N O T A R I J L Š A S 
3249 So. Halsted Street. Chieago, Illinois 

T E L E P H O N E B O U L E V A R O 611 

Hague, bal. 19. — Olandija 
laimi bijosi savo šalies radika
lių elementu suokalbiavimo su 
tikslu nuversti vyriausybę. 
Kad tas neįvyktų, vyriausybė 

| pagamino speeijaliui įstatymui 
projektą. Tasai projektas at
kreiptas prieš radikalų žygius. 

ftiuomi pranešame, kad šian
die, t. v. balandžio 20 d., 7:1)0 
vai. įvyks visų North Sidės ka
talikiškų pašelpimų bei idėji
nių draugijų atstovų susirinki
mas reikale Lab. Sąj. 6 kuopos, 
kad nutarti, prie ko rengsimės 
šiais metais. 

Visus atstovus kviečiame su
sirinkti. Kurios dr-jos neturi 
išrinktų atstovų, tų dr-jų mel
džiame valdvbas ateiti susirin-
kiman. 

Lab. Sąj. 6 kp. Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

Yra atėjęs laiškas Vladislo
vui Žilevičiui nuo brolio kun. 
Kaz. Žilevieio iš Dorpato. Laiš
kas randasi pas p. A. K. June
vičių, 3313 So. Halsted St., 
Chieago, 111. Adresantas pra
šomas atsišaukti. 

Anglai mėgsta amerikonišką 
medų. Dėlei stokos cukraus, 
Anglijos žmonės vartoja daug 
medaus, ir rods ateityje reika
lavimas bus, nepaisant kiek 
eukraus turės. 

Išsunktas medus stikleliuose 
daugiausia parduodamas ir 
Kalifornijos medus užima pir
menybę, sako raportai Preky
vietės Biure, Suv. Valstijų Ag
rikultūros Departamento. 

U) 14 metais buvdf įvežta į 
Angliją l2,bO(),(MX) svarų me
daus. 1918 metais pasididino 
lig 36,500,090 svarų ir kainavo 
$13,500,000. 1918 metais Ame
rika prisiuntė Anglijai (lan
giaus medaus negu kitos šalys; 
jos dalis buvo 1 G,(K)0,(HH) svarų 
kainuojant $5,r)(X),(HH). v 

f(M_ywnstoMAa^_u^MJ; 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias raistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pat. visus aptiekonua v 

Ne Slėpki! 
Pinigu Troboje — : 

\ s* 

Nelaikyki! | 
Pinigu uždaręs Skrynioje g 

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai: 

del atsargos 
del apsaugos 
del naudos 

Peoples Stock Yards State Bank 
Šis bankas esti po priežiūra Illinojaus Valstijos; jo turtas viršyja 15 milijonų 

dolieriy; esti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. Suvienytų 

Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt aštuoni tūkstančiai darbininkų 

pasideda savo pinigus mūsų banke. i 
Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie j A 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK! 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS 
Bankad atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. 

[Ketvergo vakarais nuo 7 iki 9 vai. Subatomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.. 

ii 

. W . RUTKAUSKAS g 
ADVOKATAS j 
Ofisas DidmiestyJ: S 

South La Salle Street | 
Rambaris 324 J 

TeJ. Central 63JM) V 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
- Tcl. Yards 4681 

MELROSE PARK, ILL. 

Lietuvių Harmonija buvo 
rengusi vakarą- su programa, 
kuris turėjo įvykti vasario 14 
d., Frand ir James svet., prie 
23-eios ir Lake gatvių. Kai-ku-
riii priežasčių dėlei vakaras ne
įvyko ir liko atidietas po Vely
kų. Dauguma buvo nusipirkę ir 
įžangos ženklus. Kaikurie su
grąžino, kiti tebesilaiko. 

Tat šiuo pranešame, kad 
įžangos ženklai, katrie turi nu-
sipirke^bus geri rengiamam va 
karui, kuris įvyks subatoje, ba-
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Per" Venintele Teisingiausia 
Lietuvos Valdžios Įstaiga. 
Siunčiameyfjiningus pagal die
nini kursaf. 

Taipgi siunčiame tavorus 
i LIETUVA ir kitur parūpi
name pasportus važiuojan
tiems į LIETUVA. Darome vi
sus legalLškus dokumentus į 
LIETUVA ir AMERIKOJ. 

Virš 50 murini] namų turi-
me parduoti į trumpa laika 
ant lengvu išmokėjimų. 

Visais reikalais kreipkitės 
pas 
"ohn J. Zolp A. M. Barčus 

C0MMERCIA1REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hennitage Av. Chieago 
Tel. Yards 145 
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Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ko«ebuide: ĮSUOS So. Mlchlsaa Ave. 

TcIrfeiMu Pnllman U% Ir Pullmtia IlSf 
Chieago j : 4515 So. W o o 4 6tr. 

(Tik Retvt-rffo vakake nuo 5:30 iki 7:00 
• TrJ«f*ojM Tardą TOS. % 

*Ą m mimim^\^mmtmm^^mm^i 

DR. W. A. MAJOR 

Resid. 933 So. Ashland Blv. Chieago. 
Telefonas Haymarket 8544 

DR. A. A. ROTH, 
R a s a s gydytojas Ir chirurgas 
SpecijaliKtas Moterišku. Vyrišku 
Vaiku ir visų chronišku Ugu 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chieago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 3—S po 
pietų 7—8 vak. V e d i n o m i s 10—13 d 

" I 
Tslefonas Pu l lmaa 19 

GYDITCMAS IK 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michlglui Ave, 
Adynos 8:S9 iki 9 Išryto — 1 iki 
S po piety — 6:80 lkl 8:80 vakare. 

Nedėllorais nuo 10 Iki 11 išryto 
; . » , - . » • • • • - , • „ • • - • » » • . . . „ i M l « t 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

S 

" V I E N Y B E " 
Lithuanian Loan & Building 

Association. 
10806 Wabash Avenue Roseland, Chieago, 111. 

Norime pranešti, kad galime duoti paskolas ant pirmn 
morgeeių iki $10,Q00.oo ar mažiaus. 

Teip-į̂ i galime paskolinti ant ištisų morgeeių, arba ant 
mėnesinių mokesčių sumos ir procento per šešis metus. "Reika
laujantieji pinigų del namų pirkimo arba statymo kreipkitės 
į valdybą del tolesnių išlygų. 

• Jonas Grigula, Pirm., 10701 State St., Pullman 537 
Petras Frajeras, Rast., 10750 Ind. Av. Pullman 4162 
Kaz. Klimavičia \h\. 10801 Mich. Av. Pullman 1372 
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LIETUVIS ADVOKATAS 
4M8 S. WOOD STREET 

726 W. ISth 8TKEET 
CHICAGO. 

McKiuley 4320 . 
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Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvininko-—Bet jeigu 
krautuvnhikas neturi—rašyk m u m s . 

I . L E W I 5 C I G A R M F G . C 0 . N O * R K . N . J . 
Largest Independcnt Cįgar Facfory inthe WoHd 
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ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

1800 W. 47tb kamp. Wood Sts. 
H e i duodame dvigubas š t a m p u 

Ketvergais \r Subatomis. 
Didel iame pasirinkime gaunami. 

Visokie materijolal, r&lkams drabu
žiai. Šl9bes Ir jakutės 

Pluksnos 

79c 
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Į Gal Dar Ne Visiems Gerai Zinema 1 
E Jog Amerikoj randasi didžiausia Lietuvių Ūkininku Kolonija vi- S 
~ soj Amerikoj tai yra Seottvil le. Mieli, ir su visu apiel inkių mieste-

£ lais. 
SCOTTVILLE Yra geriausia ir derl ingiausia žeme. 

E SCOTTVIL.LE Yra Didžiausios del V'kininku mašinerijų krautu- E 
S vės. 
= SCOTTVILLE Yra Geriausia turgai pardavimu ūkiškų produktų. E 
= SCOTTVILLE Yra Kenav imo produktų fabrikas yra Sviesto iš- E 
= dirby#tė ir t. t. /' 
E SCOTTVILLE Lietuvėj turi geriausias brangiausias farmas ir su 
j£ geriausiais Jtaisimo systema kaipo su šviesa ir vandeniu suvestu ir 

= SCOTTVILLE Lietuvėj farmarej pralenkia visas k i tas kolonijas. E 
E ž e m e s našumų ir kurie gauna geriausia pelną už sava vasaros ŠE 
- darbą. \ 
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Pluksnos i 
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SCOTTVILLE Dabar atvykau iš Chicagos su Automobi l ium su 
tikslu kad Apvažinėjus ir pamačiuą visas čion apgyventas l ietuvių 
kolonijas kad galiečiau ko daugiausia apipaskoti sugrįžus už ke
lių dienų Chicagon, Kas norite su Automobi l ium iš Chicagos va
žiuoti j Seottville, Mich., del pamat imo l ietuviškų kolonijų ir pa
sirinkimo sau geros ūkės, Ateikite pas manės aš nuvešiu arba su
teiksiu paaiškinimą kaip į ten geriau nuvažioti. Mano adresas-

PLUNKSNOS. | W. STRYGAS 3022 W. 40 St, Chieago, III. | 
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