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Turkijai Leista Turėti 
25,000 Kareivių 

» __^__ 
1 — • -

Anglija gins Kaukazą nuo 
bolševikų 

t 

SARAGOSSOS ARKIVY
SKUPAS PAAUGŠTIN-

TAS KARDINOLU. 

SURINKTI VIENĄ DOL. AT 
SIEJO PUSE CENtO. 

i 

DAUGIAUSIA PELNIJASI 
ANGLIJA. 

Armėnijos mandatas formaliai 
pasiūlytas Su v. Valstijoms. 

San Rėmo, Italija, bal. 26.— 
Talkininku taryba apsidirbo 
su Turkijos likimu. Šiandie 
bus aptarti dar keli klausimai 
ir pasibaigs augščiausios tary
bos konferencija. 

Turkijos likimu daugiausia 
pasipelnė Anglija. 'Nes ji pa
ima savo globon Palestiną, 
Kaukazą su uostais Batum ir 
Baku, Bagdado geležinkelį, 
Dardanelius ir pilnas teises 
prie Snezo perkaso užėmus 
Egiptą. Kuone visa Turkija 
patenka Anglijos protektora
tam 

Žinoma, prie Anglijos prisi
deda ir Prancūzija su Italija 
Tinki jos pasidalinime ir vtd 
dyme. Bet šitos viešpatijos 
yra kaipir tik iŠ vardo. Vado
vaujančią rolę visur turi Arf-
*Hja. 

Armėnija siūloma Suv. 
Valstijoms. 

Tik vienas Armėnijos globo
jimas Anglijai ir jos talkinin
kėms neparankus. Todėl Ar
mėnijos mandatas formaliai 
pasiūlytas Suv. Valstijoms. 

Armėnija talkininkams ne
parankus daiktas todėl, kad 
jis yra suristas su d ulelėmis 
išlaidomis. Bet yra dar ir kita 
svarbi priežastis. 

Kaip žinoma, Suv. Valstijos 
Armėnijai užbrėžia plačius ru-
bežius. Juosna ineina i r Er-
zerumas. Kad tuo tarpu Erze-
rumas, kuris skaitomas 'Armė
nijos sostapiliu, arba vyriau
siuoju šalies miestu, yra ran
kose turkų nacijonalistų. 

Tą miestą atimti nuo nacijo
nalistų talkininkai, turbūt, ne-
apsima. Nes tas padaryti ne
būtų lengva. ' • 

Taigi jie pasiūlydami Suv. 
Valstijoms mandatą, sako, kad 

jei Suv. Valstijos Armėnijos 
respublikai nori plačių rnbe-
žių, tegu ima mandatą. Nes 
ki ta ip Armėnija pasiliksianti 
mažytė respublika. 

25,000 kariuomenės. 

Italijos premjeras Nitti bu
vo padavęs sugestiją Turkijai 
palikti 50,000 kariuomenės. 
Bet Anglijos^ premjeras tą 
skaitlių sumažino pusiau. Tad 
Turkijai leista turėti vos 25,-
000 kareivių. 

Turkijai uždrausta palaiky
ti kariuomenės Europos šone, 
išėmus vieną kompaniją Kon-
stantinopolyj. Ta kompanija 
skaitysis sultano gvardija. 

Pats Konstantinopolis bus 
policijos rankose. Policija bus 
priežiūroje Italijos, Prancūzi
jos ir Anglijos komisi jonierių. 

Anglija Kaukaze. 

Anglija apsiėmė pilnai pa
gelbėti naujom Kaukazo res
publikom ginties prieš rusų 
bolševikus. Tuo tikslu j ten 
tuo jaus bus siunčiami reika
lingi ginklai ir amunicija. 

Reiškia, Anglija paima savo 
globon Kaukazą. Nes ir šian
die jau Kaukazo respublikų 
armijoms vadovauja anglų ofi-
cierai ir tos šalvs valdomos 
pagal Anglijos nurodymų. 

Vokietijai bus pasiųsta nota. 

Talkininkų nuspręsta, kad 
Vokietija įsakmiai pildytų vi
sas taikos sutarties sąlygas. 
Tik su finansinio atlyginimo 
klausimu dar nepabaigta. 

Vokietijai bus pasiųsta nota. 
Bus jai duota pasirinkti vieną 
iš dviejų: arba per 30 metų 
kas metai talkininkams išmo
kėti po 3 milijardus markių, 
arba sutikti trumpesniu laiku 
išmokėti nuskirtas sumas. 

Sako, jei yokietija apsiim
tų išmokėti trumpesniu laiko
tarpiu, tuomet jai butų nulei
sta keliolika milijardų markių. 

Rymas, bal. 26. — Praeitą 
šeštadienį Šventasis Tėvas Be
nediktas Penkioliktasis pa-
augštino kardinolu Saragos-
sos, Ispanijos, Arkivyskupą 
Jean Sol dėvi 1 a y Romero. 

Iškilmės Įvyko konsistorijo
je, kurioje ruošiamasi kanoni
zuoti palaimintą Orleano mer
gelę Joanną d'Are. 

NITTI STOVI UŽ ĮVEDIMĄ 
TAIKOS VISUR. 

Nori su buvusiais priešinin
kais atnaujinti artimus 

santikius. 

SUV. VALSTIJOS PRIPAŽI-! vincijos Erivaniaus, iš dalies 
NO ARMĖNIJĄ. provincijos Kars ir iš dalių 

provincijų Tifliso ir Elizabet-

San Rėmo. bal. 2ti.—• Pasikal
bėjime su prancūzų laikraščių 
korespondentais Italijos prem
jeras Nitti štai ką pareiškė: 

"Taika kuoveikiaus turi 
but įvesta vison Europon ir 
Kumpa išnaujo turi but pa
statyta prie darbo. 

"Mes turime įvesti taiką 
tuojaus visur, arba mes turi
me sulaukti nepalaimų. Per
galėtojai su nugalėtais išnaujo 
privalo susirišti artimaisiais 
ryšiais ir imti dirbti bendrąjį 
darbą. 

"Manau, toksai mano pa
siūlymas nepatiks Prancūzijai. 
Bet štai aš Rennerį, Austrijos 
konclierį, nesenai Ryme pasi
tikau kaipo draugą ir šiandie 
Italija paduoda pagelbos ran
ką badaujančiai Austrijai. 

4 'Taip reikia pasielgti ir su 
Vokietija. Vokietijai reikia 
duoti galimybės ir progos dir
bti ir gyventi. Tuomet j inar 
galės išpildyti ir reikalavimus. 
Oi jei ne, tuomet Vokietija 
tikrai suklups po bolševikiz 
iiio ar militarizmo našta ." 

PANAIKINA BAJORYBĖS 
TITULĄ-

Berlynas, bal. 26.—Prūsijos 
vyriausybė (paruošė įstatymui 
projektą panaikinti bajorybės 
titulą ir su tuo surištas viso
kias privilegijas. 

VOKIEČIAI PRIĖMĖ RIN 
KIMAMS ĮSTATYMĄ. 

Berlynas, bal. 26.—Vokieti
jos kuriamasis susirinkimas, 
priėmė įstatymą rinkimams 
parlanrentan. 

VVashington, bal, 26.—Suv. 
Valstijos pagaliaus formaliai 
pripažino de facto Armėnijos 
resupbliką, kaip tą jau seniau 
yra padare talkininkai. 

Valstybės sekretorius Coiby 
tuo tikslu Armėnijos vyriau
sybės atstovui Pasdermadjian 
indavė oficijalį pranešimą. 

Armėnijos rubežiai galutinai 
dar nenustatyti. Talkininkų 
taryba nusprendė tą -atlikti 
paskiau. 

z 
0 Turi apie 2 milijonu 

gyventojų. 
Armėnijos respubliką talki-, 

ninkai sudarė iš buvusios pro

polio. 
Išviso tan plotan ineis apie 

26,000 ketvirtainių angliškų 
mylių ir apie 2 milijonu gy
ventojų. Sostinė yra miestas 
Erivan. 

Gal bus pareikalauta pagelba. 

. Suv. Valstijos neveltui pri
pažino Armėniją. Tai šaliai 
yra reikalinga oficijalė pagel-
l)a. Armėnai nori čia gauti pa
siskolinti pinigų. Be pripažini
mo kadir de facto nebuvo ga
lima tas padaryti. 

Šiandie paskolai čia yra at
viras kelias. Ir Armėnijos vy-

ria/usybė gaus pinigų, nes šioj 
šalyj yra labai daug užuojau
tos armėnams, tarpe kurių/uo
liai darbuojasi protestantai 
misijonoriai. 

Reikalingi ginklai. 

Amerikoniško komiteto Ar
mėnijos nepriklausomybei pir
mininkas James W. Gerard, 
New Yorke, išreiškė didį pasi
tenkinimą pripažinimu Armė
nijos. / 

Sako, .šiandie Armėnijai 
svarbiausia reikalinga gauti 
ginklų 50,000 kariuomenei. 
Tuos ginklus tikimasi įgyti S. 
Valstijose. 

Mokesčių raštinė užgina viso 
kias paskalas. 

IR VĖL PRANCŪZAMS PA 
DARYTA DAUG BAI

MĖS. 

Washington, bal. 27. — Vi
dujinių mokesčių rinkimu raš
tinė paskelbė, kad šimtą do-
lierių mokesčių surinkti nt-
siejo raštinėj 53 centai pra
eitais 1919 fiskaliniais metais. 

Tais metdis surinkia $.%,-
850,150,078. Jr tam darbui iš
leista $20,573,771. 

Tas skaitlines raštine pas
kelbė todėl, "kad įvairiose* ša
lies dalyse pakelta paskalų, 
buk mokesčių rinkimas vy
riausybei labai brangiai atsi
einąs. 

Kai-kur net buvo skleidžia
mos žinios, kad kiekvieno do 
lierio surinkimas atsieinąs 60 
centų, arba $100 — $60. 

Tas nesąmoningas žinias, 
suprantama, platina vyriausy
bės priešininkai. 

NEW YORKE YRA ALUI Į 
STATYMAS, BET NĖRA 

ALAUS. 

Susektas vokiečių plenavimas 
I pakelti naują karę. 

Paryžius, bal. 27. — Sulig 
laikraščio Temps, prancūzų 
raiteliai aną diena inėjo mie
stelin Tlanau, rytuose • nuo 
Frankforto, \Y tenai surado di
delę kiekybę vokiečių paslėp
tos amunicijos ir ginklų. 

Ta visa karės medžiaga pa
vadinta "Vakaru armijai'1. 
Tas, sulig prancūzu, reiškia. 
kad vokiečiai pienuoją naują 
karę prieš Prancūziją. 

Be to, pranešta r kad talki-
ninku komisija rytinės Prū
sijos mieste Karaliaučiuje at
radusi 150 vokiečiu armotu. 

Iš Revoliucijos Meksikoje 
CARRANZA TURĮS 

VILTIES. 

Sakosi įveiksiąs revoliu
cionierius. 

FIUME IR VĖL BLOKUO
JAMA. 

New York, bal. 27. — Ne\v 
Yorko valstijos abudu įstaty
mų leidinio butu pravedė Vi
lių, kuriuonu leidžiama vals
tijoje gaminti ir pardavinėti 
alų su 2 ir trimjs dalimis nuoš. 
alkobolio. 

Tasai bilius arba naujas į-
:datymas iau paduotu* pat
virtinti gubernatoriui. Sak »• 
nia. ^gubernatorių* ^įtvirtin
siąs. 

Tad bus Įstatymą 
tija neturės alaus, 
šalį kol-kas apima 
nas uždraudimas 
gaminti ir vartoti. 

Tas priverstinas konstituci-
jinis uždraudimas yra augš-
čiausiojo šalies teismo ranko
se. Tas teismas dar netarė ga
lutino žodžio. 

Rymas, bal. 27. — D'Ann-
unzio kareiviai mieste Fiume 
ai ą dieną užpuolė Abbazia ir 
pagiobė 40 arkliu, prigulinčių 
1-alijos kariuomenei. Tad Tta-
Y.;i\ ir vėl ėmė bloteonti f'iurae. 

ATSISTATYDINO GELEŽIN 
KELIŲ ADMINISTRA 

TORIUS. 

Mexico City, bal. 26.—Kuo
met žymi dalis Meksikos jau 
liepsnoja ir revoliucijonieriai 
pažangiuoja visais šonais, *čia 
Carranza ir jo vvriausvbė tu-
rinti vilties įveikti revoliucio
nierius ir numalšinti revoliu
cija 

Kai-kurie Meksikos valdi
ninkai išdalies pateisina jSono-
rofi pakilimą. Sako, buvę tam 
aaug prežasčių. Bet, sako, ne
reikėję, visgi pakelti tokio bai
saus trukšmo ir grūmoti cen-
traleį valdžiai. 

Toji centralė valdžia pasiti
ki savo rupokomis. Sako, greitu 
laiku revoliucijos paliesti plo
tai busią apsupti kaipir kokia 
geležine rinke ir revoliucija P****™ Gonzales su 500 Car-
busianti nustelbta. i r a n z f * kareivių Nueva Leon, 

Nežiūrint tų optimistinių pa- P** i ! o P r i e * Carranza ir perei-
žiuru,- revoliucijonieriai visur n a .^voliuei jonierių pusėn, 
pažangiuoja. Daug Carranzos ; Kariuomenė marguoja ant 
kariuomenės pereina revoliuci- j - * a i a m o r a s -
jonierių pusėn. 

Topolobampo yra didelis Mek
sikos uostas, į kurį pasiųsta S. 
V. karės laivai. Guaymas taip-
pat svarbus uostas. 

Mieste Mazatlan. kur vra 
amerikonų, Carranzos kariuo
menė dar laikosi., Bet vargiai 
atlaikys r>voliueijonierių ata-
ka<5. 

Turėdami savo rankose G įl
avino uostą revoliucijonieriai 
iš ten galės išvvstvti savo vei-
kimą prieš kitas Meksikos val
stijas. 

Užėmė geležinkelį. 

Laredo. Tex., bal.-26.—Re
voliucijonieriai užėmė geležin
kelius tarpe Monterey ir Tam
pi co ir tarpe Monterey ir Ma-
tamoras. 

Maištus kelia kariuomenė. 

Laredo, Tex., bal. 26.—Cien. 

, bet vals-
Xes visą 
priversti-
svaigalus 

Washington, bal. 27. — Iš 
užimamos vietos atsistatydi
no geležinkelių administrato
rius Hines. Prezidentas pat
virtino atsistatvdinima. 

RABINAS UŽGINA PER 
SEKIOJIMUS ŽYDŲ. 

Budapeštas, bal. 27. — Pa
skleista pasaulin žinių, kad 
Ungarijos vyriausybė nedrau
gingai atsinešanti į žydus, juos 
baisiai persekiojanti. 

Tas Žinias užgina vietos žy
du rabinas llevesi. Jis sako, 
kad žydai nepersekiojami. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNCS 

ėmė Topolobampo ir Uuayinas. 

Kitose vietose Carrar-
j kariuomenė taippat ska 
gai pereina revoliucijoni«r*u 
pusėn. Nes revolucijos vadai 
pakėlė obalsį, kad ]'w veikia 

kad Sonoros kariuomenė pa-Į Ateksikos atg.iiviniriM Yf pa-

Sonoros armija užėmė uostą. 

Washington, bal. 26.—Ofici-
jaiėmis depešomis pranešta, 

tvarkvmo tikslins. 

PAKELTAS GENERALIS 
STREIKAS ALZACE-

-LORRAINE. 

Streikininkų komitetas atvyko 
Paryžiun. 

Paryžius, bal. 26.—Prancū
zijos provincijose Alzace-Lor-
raine užvakar pakekas genera-* 
lis darbininku streikas. 

Sustojo geležinkeliais važi
nėjimai ir kitokie visoj šalyj 
susisiekimai, 

Kariuomenė saugoja geležin
kelių stotis ir gatvekarius mie
ste Metz. Neišleidžiami nei 
laikraščiai. 

Streikininkų komitetas at
važiavo Parvžiun. Čia jis turės 
konferenciją su darbo minis-
teriu. Bus aptariami darbi
ninkų reikalavimai. 

SUSITAIKOMA FIUME 
KLAUSIME. 

Priimamos prezidento Wilsono 
sąlygos. 

San Rėmo, Italija, bal. 26.— 
Italijos premjeras Nitti ir Ju
goslavijos užrubežinių reikalų 
ministeris Trumbič Fiume 
klausime sutiko priimti prezi
dento "VVilsono kituomet pasiū
lytas sąlygas ir pabaigti gy
vuojančius nesutikimus, 

Fiume, reiškia, paliks atski
ra nepriklausoma buforinė 
valstija. Fiume valstijai teks 
apylinkės ir kaikurios salos. 
Bet salų klausime bus prave
stas plebiscitas. Patys salų gy
ventojai nubalsuos, prie ko jie 
nori prigulėti. 

SURINKTA DAUG KARĖS 
MOKESČIŲ. 

31 mėnesio mokestys yra ly
gios 55 metų mokestims. 

RAGINA BOIKOTUOTI 
SALDAINIUS IR SODĄ. 

TAIP NIEKAD NEBŪVA. 
— Ne, ne, gerbiamasis grafai! Mes ne visais laikais buvome 

turtingi. Mano tėvas sukrovė tuos turtus pardavinėdamas lim-
burgerinį sūrį žaismių* vietose. 

Washington, bal. 26.—Šalies 
vidujinių mokesčių raštinė pa
skelbė labai indomių sąskaitų 
apie mokesčiu, rinkimą. 

Sako, per praeitus pustrečių 
metų karės mokesčių surinkta 
$11,481,109,000. (Ji pirm to*55 
metų laikotarpiu buvo surink
ta $11,582,000,000. 

Reiškia, kad per 31 praeitą 
mėnesį surinkta kuone tiek, 
kiek seniau buvo surinkta per 
55 metus. 

Berlynas, bal. 27. — Vokie
tijos vyriausybėje yra viešų
jų mokyklų departamentas. To 
departamento direktore pas
kirta fraulein Gertrude J a i -
mar. 

New York, bal. 26.—Visu? 
permaža cukraus. Šiandie per
daug cukraus suvartojama 
cukrainiams (saldainiams) ir 
visokios rųšies saldiems gėri
mams. 

Vietos viešųjų prekiviečių 
kamisijonierius (VMalley pa
ragina visuomenę nors vieno 
mėnesio laikotarpiu paboiko-
tuoti tuos cukrainiu* ir sal
džius gėrimus. 

Jis sako, to pasekmės butų 
puikios. Nes tuo laikotarpiu 
butų sutaupyta daug cukraus-
ir tas butų pigesnis. 

TURKAI UŽMUŠĖ 500 PRAN 
CUZŲ KAREIVIŲ. 

Konstantinopolis, bal. 2 
Prancūzams apleidžiant 
k i jos miestą Urfa, turkai 
cijonalistai juos užpuolė 
paklojo 500 kareivių. 
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Prenumerata mokasi tskalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
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Skaitytojams. 
Jau šitame *'Ehaugo" nu-

maryje yra dangun įvairių 
žinių negu būdavo iki šiol. 
Mes suėjome į santikius su 
Press and Publicity Depart
ment'u, t. y. spaudos į r garsi
nimo skyrium įsikūrusiu prie 
National Catholie \Velfare 
Councii (Tautinė Katalikiška 
Gėrynei gos Taryba). Tokiu 
būdu " D r a u g a s " kas savaitę 
gaus telegramų iš Rymo, Pa
ryžiaus, Londono ir Dublino. 
Taip pat talpįsime naujienas 
ir pranešimus iš Washingto-
no. 

Spaudos ir Garsinimo sky
rių, kuris patieks mums žinių, 
veda visoje Amerikoje pra
garsėjusieji laikraštininkai. 
Jiems padeda visas štabas jau 
prityrusių raštininkų. Del šito 
naujo pagerinimo mųs dien
raštyje galėsime teisingai ir 
greitai paduoti visas žinias a-
pi e katalikams rūpinčius nuo-
tikius, įvykstančius Ameriko
je ir kitur. Prie naujienų dar 
bus ir akyvi) pa marginimų a-
pie grynai katalikiškus daly
kus. Tai-gi skaitymas dar la
biau patiks mųs ėmėjams. 
Šitiems pagerinimams įvykus 

" D r a u g a s " bus dar naudin
gesnis .savo skaitytojams. Ti
kimės, kad neužilgio galėsime 

Pirmame punkte labai pro
tingai pažymėta, kad mųs re
spublikos prezidentag butų lie
tuvių kilmės. Beveik neabejo
jame, kad tas punktas taps į-
rašytas į Lietuvos Respublikos 
konstituciją. Taip^pat neabejo
tinas yra antras punktas apie 
4iimist.ru atsakomybę ir trečias 
apie piliečių teisių lygybes. 

Agitatoriai gyvenantieji sve 
timtaučių paguždentomis min
timis ir tų agitatorių apdum
ti neatsargus asmenys gal ne
norės ketvirtojo ir penktojo 
punkto apie sąžinės laisvę ir 
apie mokyklas priimti ištisai, 
bet tuodu punktai yra taippat 
protingi, kaip ir kiti. 

Šeštam punktui pritariame 
visiškai Av neabejojame, kad 
taip bus kaip jis rašo: darbo 
S valandos dienai ir užmokes
tis pritaikytas šeimynos reika
lams. Prie jo pridėtume tiktai 
porą žodžių: "Valstybė pri
verstinai apdraudžia darbinin
kus nuo nelaimių ir aprūpina 
jų senatvę". * 

Septintais punktas gal šiek 
tiek neaiškus, nes nepasakyta 
nei kokis yra kapitalo pervir
šis, nei kokia turi būti jo kon
trolė. Mes sakytume šitaip: 
"Privatinio vieno asmens tur
tas, atmetus jo skolas, negali 
būti didesnis kaip 10 milijonų 
pilnaverčių auksinų; korpora
cijos nuosavybė perviršijanti 
jos skolas gali siekti 20 mili
jonų pilnaverčių auksinų, bet 
nedaugiau." 

Įvedimas šito įstatymo gali 
būti šiek tiek pavojingas, nes 
pralobstantiejį gabęs savo tur 
tą į užrubežį, kur Lietuvos 
valdžia jo nepasieks. Tokiu 
būdu mųs šalies turto augimas 
bus sutrufcdintas. Del šitos 
priežasties butų neap:*akomai 
pavojinga vietoje 10 milijonų 
nustatyti dar mažesnį vieno 
asmens didžiausią turto augš-
tumą. 

Protinga yra rezoliucija a-
pic miškus, ežerus, geležinke
lius ir kitus. Mes pridėtume 
prie to: "Miestų tramvajai, 
deginamojo gazo dirbtuvės ir 
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Lietuvos Laisves Paskola. 

elektros gaminimo stotys juo
se priklauso miestams. Tarp
miestiniai tramvajai priklauso 
valstybei." 

Dvarų sutvarkyme Šv. My
kolo Draugija prisilaikė dvie
jų principų: 1) aprūpinti že
mės neturinčius žemdirbius ir 

pasigirti Amerikos Katalikų O) nedaryti skriaudos didžia-
Geryneigos Tarybai, jog įgijo
me daugiau skaitytojų. Tuo-
mi galės pasidžiaugti šios ša
lies vyskupai, kad jų pastan
gos remti katalikiškąją spau
dą gerinant ją, atneša naudos 
ir vaisių, nes katalikų dvasia 
stiprėja ir gerovė eina didyn-

Tegu nuolatiniai " D r a u g o " 
skaitytojai pasako savo pažįs
tamiems, kad šitas pagerini
mas įvyko "Drauge" , kad 
"Draugas ' ' kas savaitę gauna 
tikrų telegramų iš didžiųjų 
pasaulių sostinių ir iš \Vash-
ingtono. Tegu tie jųs pažįsta
mi užsirašo mųs dienraštį nors 
trumpam laikui ir tegu pama
to. Mes neabejojame, kad ban
dymo laikui išėjus jie ir be 
prikalbinėjimo skaitys mųs 
dienraštį. 

Graži ir Gera Re-
* 

zoliucija. 
žiniose Šiandien Chicagos 

talpiname Šv. Mykolo Draugi
jos N. a. rezoliuciją, pasiųstą 
Steigiamajam Lietuvos Sei
mui. Ta rezoliucija yra graži, 
gera ir protinga. J i apima pa
čius Kvarbi uosius viešo tautos 
gyvenimo reikalus ir juos 
svarsto žiūrėdama tik vieno 
tikslo, kad butų geriau. 

miams. Todėl Draugija pro
jektuoja panaikinti dvarus 
išpirkimu, o ne išveržimu. 

Prie to mes pridėtume, kad 
kiekvienam apskritije Lietu
vos valdžia turėtų po vieną 
3,000 dešimtinių dvarą, kuris 
butų podraugei ir žemdirbys
tės mokykla ir vieta, iš ku
rios to apskričio mažieji žem
dirbiai gautų lengvomis sąly
gomis pasiskolinti brangių 
žemdirbystės mašinų. 

Nors išradome šį-tą permai
nyti ir pridėti prie minėtosios 
rezoliucijos; ji yra vis-gi pa
vyzdinga. Nei patys negalėtu
me sustatyti tokios, prie ku
rios kiti nerastų ką pridėti ar 
mainvti. 

Nors Amerikos Draugijų re
zoliucijos dar nėra įstatymai 
Steigiamajam Lietuvos Sei
mui, bet tas Seimas laukia iš 
tautiečių protingo žodžio ir su 
pagarba jį priima. 

. J. K1NSMAN 
— * 

Pereitais metais dukart ra
šėme apie Protestantų Epis
kopatų ])elawarc'o dijecezijos 
vyskupą. Tapęs kataliku jis 
pastojo istorijos profesorium 
į Katalikų Universitetą. Wa-
>liingtone, D. C. Dabar Buft'alo 
N. Y. laikraščiai rašo, kad jis 

I. Bonai jau atspausdinti. 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonai jau yra atspausdinti. Bo 
naį atspausdinti yra trijų ru
sių: ant 50 dolierių, 100 dolie-
rrų ir 500 dolierių, iš viso ant 
sumos penki milijonai dolierių. 
Bonai tur po keturiolika ku
ponų, sulyg kurių bus išmoka
mas nuošimtis. Už paskutinius 
penkioliktus* metus nuošimtis 
bus apmokamas drauge su ap
mokėjimu pačios sumos. Pro
centas už bonus skaitomas nuo 
liepos 1 dienos, šių 1920 metų, 
o patsai apmokėjimas paskolos 
turės įvykti liepos 1 dieną, 
1935 m. 

Tuo tarpu yra daroma šių 
bonų numeracija ir nuo gegu
žio 1 dienos bus pradėta išda
vinėti visiems, kurie norės 
paimti paskolos bonų ir vi
siems, kurie jau yra pilnai už
simokėję už bonus. 

II. Sukruskite visų stočių ko
mitetai. 

Iki šiol visas prirengiamas 
bonų pardavimui darbas yra 
a tliktas. Suorganizuota apie 
180 stočių, apvažiuotos visos 
svarbiausios didesnės lietuvių 
kolonijos Misijos narių. Dabar 
ateina darbas pirkti ir išdalin
ti bonai visiems, kurie non 
prie paskolos prisidėti. 

Lietuvos Misijos nariai no 
retų patįs atsilankyti į didės 

paskolos būdu pinigai tur*** 
patekti ne kam kitam, bet tai 
nuolatinai Lietuvos valdžiai. 
Tedcl nebegali būti jau jokiu 
išsikalbėjimo, k a i tos paskolos 
negalima remti. Tik Lietuvos 
priešai tegali niekinti ir at
kalbinėti nuo tos paskolos. 
Kas prie jos nesideda, tas nė
ra Lietuvos draugu, bet prie
šu. Atsiminkite apie tat, kad 
nepasilikti užpakalyje vi-.o 
Liemvos re J publikos tvėiimo 
darbo, ir kad tas vardas — 
"Lietuvos Priešų" nebūtų prie 
visų jūsų, kurie atsilikote, 
segamas. Todėl tverkite savo 
stotis, kad ir partijinias, pas
kolos užpirkimui. 

Liet. Misijos Informacijų 
Būras. 

INFORMACIJA VAŽIUO
JANTIEMS LIETUVON. 

nias kojonijas ir iš<-alinti ant 
vietos bonus visiems, kurie y-
ra pilnai už juos nžsimokėję 
aiba dar panorės pirkti. Kui 
negalės patįs atsilaukyti, bus 
siunčiami Lietuvos M<<»jos į-
galiotiniai arbakai-kur tas (lai
bas bus pavedamas patiems 
stočių komitetams.Visam šiam 
darbui pasilieka laiko vos. tik 
du nunešiu, nes iki \\ ?pi.-s 1 
dicuaį š. m. visos paskolos dai
lias norima pilnai užbaig'.'.Kas 
yra užsimokėjęs l>oną tik ia i : 
pinigų, kviečiamas yra iki lie
pos 1 dienos užsimokėti -pil-
nai,idant iki šio laiko butų pil
nai linoma, kiek iš viso kokia 
stotis yra paskolos išpirkusi. 

Šiuomi užkviečiame visas 
vietos organizacijas padidinti 
savo agitacijos djrb;j, idant 
kiekviena^ galėtų K]-irkti bo-
ii Į aut pirmiaus jau paskalos 
sumos ir kad paskola visų pen
kių milijonų galėtų pilnai nu
sisekti. Taigi sukruskite visi 
prie darbo. 

III. Atsikreipimas prie visų 
atsilikėlių nuo paskolos. 

Amerikoj yra daug lietuvių, 
kurie ikišiol nenorėjo dėtis 
prie paskolos, tardami, jog 
jie nenorį su ta paskola pa
remti dabar esamos Laikinos 
Lietuvos Vyriausybė?;. 

Šiandien butų jau laikas ir 
tiems visiems atsilikėliems ak
tyviai dėtis prie paskolos. Rin-
k'iuai į Steigiamąjį Seimą jau 
pradėjo, greitu laikn susirin
ka patsai Seimas, kursai nus
tatys ir nuolatiną jau valdžia 
Lietuvoje. Surinkti Amerikoje 
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žadąs tapti katalikų kunigu. 
Kadangi J . Kinsman'as yra 
nevedęs, taWgalimas daigtas. 
Tik abejonės truputį yra dėl
to, kad minėtasis Delaware'o 
vyskupas buvo Juosapas Kin-
sman, o But'falo laikraščių* te
legrama iš Wilmington kalba 
apie James (Jokūbą) Kins-
man. Negalima sakyti, kad te
legrama tikrai klaidinga, nes 
Kinsman'as pereidamas į ka
talikus galėjo permainyti vai
dą, primant Jokūbo vardą ant 
garbės Kardinolui Jokūbui 
Gibbonsui, kuris Kinsmamą 
priėmė į Katalikų Bažnyčia 
Baltimorės katedroje. 

Daugelis lietuvių keliauja 
Lietuven ir dėlei nežinojimo 
kelionės taisyklių daug vargų 
paneša. Trumpai paaiškinsime. 

Išvažiuodami laivakortes 
pirkite tiktai pas iš senai žino
mus agentus. Nekurie nauji 
agentai, patys nežinodami rei
kalo, savo pasažieriusNewYor-
ke paveda tiesiog prigavikams 
ir nuo to žmonės nukenčia.Jau 
buvo atsitikimas, kad vienas 
agentas iš Vakarų prisiuntė 
keliolika keliauninkų New Yor-
kan su laivakortėmis ant Pa
ryžiaus, bet New Yorke juos 
norėjo užsodinti ant laivų ei
nančių Triestan ir vertė-kėliau 
ti per Vienną ir Varšavą. Tik 
a pasiskundus. Misijai jie likosi 
nenuskriausti. New Vorkan at
keliavę turi Imti labai atsargus. 

Geriausiai ir parankiausia 
dabar važiuoti bile linija per 
Paryžių. Daiktus paduodant 
ant laivo nereikia apdrausti. 
Daiktus stačiai adresuoti Pa
ryžiun. 

Pirm išvažiavimo dar reikia 
būtinai turėti Lietuvos atsto
vybės pasporto vizavimą, be 
kurio neįsileidžia Vokietijon ir 
Prancuzijon. Ta ipgi reikia tu
rėti pasporto vizą pas Prancū
zijos konsulį. Apart to dar rei
kia turėti liudijimą, kad užmo
kėtos taksos, kitaip neįleis į 
laivą. , 

Paryžiuje reikia pasportą vi
zuoti pas Vokietijos konsulį, 
kad turėti tiesą įvažiuoti Vo
kietijon. Taip-gi reikia vizuo-
tis pas Anglijos konsulį, kad 
praleistų per Anglijos užimtą 
zoną. Užsivizavus pasportus, 
bilietus pirkti iki Berlyno ir 
daiktus paduoti, bet daiktus 
paduodant būtinai reikia ap
saugoti, nes labai daug .pundų 
ir kuparų žūva. Taip-gi Pary
žiuje reikia pasiteirauti, ar rei
kalinga militarė alijantų viza 
važiuojant) per okupuotą zoną. 
Jei tokia reikalinga, tai užsivi-
zuoti. 

Atvykus Berlynan patartina 
vizuoti pasportą pas lenkų 
konsulį, kad perleistų per iš
rėžtą Lenkijai juostą. Turime 
žinių, kad nekuriuos keliaunin
kus lenkai nepraleido ir jie tu
rėjo grįžti Berlynan, o iš čia 
vykti į Stetiną, paskui jūrėmis 
iki Karaliaučiaus. . 

Berlyne reikia apsižiūrėti, 
kad su savim turėti nedaugiau 
1000 vokiškų markių, nes Eit
kūnuose vokiečiai krato ir ne
duoda daugiau išvežti. Verčiau 
Berlvue išsimainvti į auksinus 
(oberostus). 

Išpildant šiuos ol'icijališku-
musi r apsaugojus (inšiurinus) 
daiktus, nuo Paryžiaus iki Ber 
lyno paprastai niekas nekliudo 
ir kelionė gerai sekasi. 

, Lietuvos Misijos 
Informacijos Biuras. 
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KATALIKŲ StTVAŽlAtl 
MAS CH1CAO0JB. 

Toledo'*, Okk) vyskupas 
Juozapas Seftrsmtos yra vadas 
pasaulinių vyriškų draugijų 
Amerikos Katalikų Gerovės 
Taryboje. J is apgarsino už-
kvietimą, kad 5 gegužio vieš-
butije La Salle bus katalikiškų 
vyriškų organizacijų ats-tovų 
suvažiavimas. J is tęsis dvi 
dieni 

To suvažiavimo tikslas vra 
išrasti ir aptarti budus, kaip 
tos organizacijos galėtų su
tarti ir išvien dirbti ben
driems tikslams, susižinoti su 
panašiomis organizacijoms 
kitose tautose, ypač su galin
gomis organizacijomis Europo 
je bei Pietų Amerikoje. 

Užkviestos tapo dvidešimt 
penkios organizacijos prapli-
tusios visoje Amerikoje. Pir
mą vietą užima, žinoma, 
Kniglits of €olumbus, paskui 
Ancient Order of Hibernians, 
Katalikų Girininkų Ordenas, 
Knight of America, Katalikų 
Savytarpinės Pašalpos Drau
gija, Tautinė Katalikų Jaunų 
Vyrų Vienybė, Čekų Katalikų 
Vienybė, Knight s oi' S. John, 
Vakarų į e -Ąnlies Ivaialikų 
nybė, Vokiev-'af Še. Jurgio Vy
riai, Tautinė Vokiečių-Katali-
kų Federacija Amerikoje, Pil
nųjų Blaivininkų Vienybė, Ai
rių Kata'ikų Labdarybės Vie
nybė, Šv. Vincento a Paulo 
Draugija, Šventojo Vardo Vie
nybė Katalikiškų Draugijų 
Federacija Amerikoje, Lietu
vių Susivienijimas, Jaunų Vy
rų ]staiga, Tautinis Susivie
nijimas Čekų Katalikų, Jau-
uų Vyrų Katalikų Draugija ir 
Sodaiicijos Vienybė. 

Tame sąraše matome " Lie
tuvių Sus-i vienijimą." Nėra 
abejonės, kad čia kalba apie 
"Lietuvių Rymo-Katalikų Su
sivienijimą Amerikoje/ ' nes p. 
Šliupo susivienijimas abejoti
na begu trktų į tarpą katali
kišku draugijų. 

Vy? kupas Schrembs pažymi, 
kad suvažiavimas neketina už
kviestąsias organizacijas su
plakti į vieną, nei mažinti jų 
neprigulmybės. Tečiaus daug 
yra bendrų klausimų, apie ku
riuos reikėtų bendrai pasitar
ti katalikiškoms draugijoms. 
Yra ir bendrų pavojų, kuriuos 
lengviau atremti visiems iš
vien. Toki daigtai, kaip nau
jai leidžiamosios teisės, tarna
vimas visuomenei, auklėjimas 
ir lavinimas vaikų bei skautų 
ir panašus dalykai turėtų rū
pėti mums visiems. 

Kiekviena katalikų organi
zacija turėtų žinoti tuos daly
kus, kurie paliečia visą Ame
rikos gyvenimą. Ką daro kata
likai viename krašte, tą nau
dinga žinoti katalikams kita
me krašte. Nesųseklami ir ne
susižinodami mes dažnai pra
leidžiame pro save geras pro
gas ir paskui turime daugiau 
darbo padėti tam tikslui, kurį 
būtume greičiau ir lengviau 
pasiekę, jei būtume tankiau stf 
sižinoję tarp savęs. 
Šitas vyrų suvažiavimas tur

būt bus nemenkesnis už bu
vusį kovo mėnesije moterų su
važiavimą, kuriame dalyvavo 
du šimtu delegačių. Gal vyrų 
delegatų bus kiek mažiau, nes 
vyrai labiau paskendę savo 
uždarbių reikaluose, bet suva
žiavimo pasekmės neabejotinai 
bus rimtos ir naudingos. 

sąlygomis. Katalikai smarkiai 
pakilo prieš tą sumanymų. 
Kiekvienoje parapijoje Londo
ne buvo surinkimų, protesta
vusių prie* jį. Rengiama bea-
dra didelė demonstracija mil
žiniškoje Aibert Hali. 

Pasirodo, kad katalikai An
glijoje yra didelė moralė jie-
ga. Prie jų prisideda daugelis 
tikėjimą branginančių protes
tantų. Ir »tie nenor, kad mote
rystė pavirstų išdykumu, kad 
šeimyna susidėvėtų ir tautos 
pamatai susilpnėtų. Taip suta
riant katalikams su tikinčiais 
protestantais porą metų prieš 
karę tapo nuverstas tikėjinii-
nėms mokykloms kenksmingas 
teisdavyibės sumanymas, taip 
gali pasidaryti ir dabar. 

Kada lordo Buckinaster'io 
netikęs sumanymas apie mote
rystės perėjo į augštąjį Ang
lijos teisdavybės butą, katali
kas lordas Braye savo nepa
prasta iškalba sujudino rim
tus lordus. Išdėjęs kitas suma
nymo blogąsias ypatybes, lor
dais Braye tarė: "Žmonės min
tija, kati Anglija tebesant kri
kščionių žemė. Tai-gi Kristus 
sakė:, Kuriuos Dievas suvieni
jo, tuos teneskiria žmonės. V 
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Vyrų ir Moterų Rftbl Kirpi
mo ir Desigsiiig Mokykla. 
Musųa latema ir mokymo būdu Jųs 
trumpu laiku išmoksit* viso ama

to. 
Mss turime didžiausius ir geriau

sius kirpimo, dealgnmg ir siuvimo 
skyrius, kur kiekvieuas gauna geros 
praktikos besimokindamas. 

Visuose siuvimo akyliuose masinos 
varomos elektros JiegS. 

Kviečiams kiekvieną ateiti bile ko-
kluo laiku, diena ir ar vakarais, pa
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų. 

Patterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir dydžio ii bet kurioj 
madų knygos. 

MASTER DBSIGNING 
SCHOOL. 

j . P. Kasnicka, Vedėjas 
190 N. STATE STREET, CHICAOO. 

Kampas Laks St., ant 4-tų lubų 

t j » » i » » - » 
Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEHTISTA8 

Valandos: suo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nue 4 lyg 9 vakare 

4713 SO. ASHLAND AVENUE 
aru 47-tos Gatvės 

PRAVOSLAVIJA. 

Bolševikams užėjus pravos-
lavija išsyk buvo beveik žlu
gus. Cerkves, vienuolynus ir 
kitas pravosla vijas įstaigas 
bolševikrja pasisavino. Te-
čiaus ilgainiu tapo leista lai
kyti pamaldas su sąlyga, kad 
visas jų išlaidas padengtų no
rintieji. Pravoslavija atsigavo. 

Bet ji jau kitaip žiuri į po-
pežių ir katalikus. Diplomatai 
gavo žinių Wasliingtone, kad 
santikiai tarp tikineių rusų ir 
katalikų didėja, kad kilusi vil
tis susivienyti abiem bažny
čiom. Žinovai prideda, kad to 
susivienijimo prirengiamasis 
darbas koncentruojasiLietuvo-
je. 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

S» SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo T*d. Humboldt 17 

Vakarais 1911 W. St-nd Street 
Tfi R«.ckwell • » » • 

CHICAGO. E J * 

K - . , - - -

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgas Street 

CHICAGO, ILLTJfOI8 
Telefonas Vardą 508S 

Valandos: — 8 iki 11 i i ryto; 
• po pietų iki 8 vmk. Nekėlio
mis nuo S Iki 8 vai. vakarą 

* « ~ 

—— 
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Iš KATALIKŲ KOVOS SU 
MASONAIS ITALIJOJE. 

MOTERYSTĖ ANGLIJOJE. 

Nepersenai Anglijps teisda-
vybėms tapo įteiktas lordo 
Buckinaster'io sumanymas lei
sti poroms persiskirti del ma
žų priežasčių labai lengvomis 

Vienas italas bajoras vardu 
Giacomo C. Degliatti apskun
dė į pasaulinį teismą Tikėjimo 
Praplatinimo Kongregacijų. 
Ta Kongregacija skaitosi Ba
žnyčioje taip augšta įstaiga, 
kaip ministerija viešpatijoje 
arba Departamentas Suvieny
tose Valstijose. 

P-nas Degliatti reikalavo 
kad K-cija jam grąžintų 
ta. turtą, kuri Degliatti'o 
protėvių protėvis buvo 
ir/rašęs Bažnyčiai 1680 me
tais. Tas ponas reika
lavo, kad Kongregacija jam 
užmokėtų ir nuošimčius už 240 
metų. 

Teismas mieste Aquila pri
pažino Degliati'ųi jo keistą 
:skalavimą. Tada Kongrega
cija padavė da'.yka. į kasaeiją, 
t. y. į paskutinę instanciją. 
Paskutinė ii*hmeija pripaž'- • 
no, kad Akvilės teismo ištar
mė buvo neteisinga ir -dar pa
peikė tą teismą. 
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LIETUVIAI! 
GRAND RAPIDS, MICH. 
Šiuomi pranešu, kad pas 

mane galite užsirašyti dien
raštį "Draugą", kitiems ir į 
Lietuvą. Užlaikau visokių 
maldaknygių. Priimu i r pri
duoda į dienraštį "Draugą" 
paieškojimų, pagarsinimus ir 
darbų užsakymus. 

Tais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu: 

Y. MARGELIS, 
544 Myrtle Str., 

Grand Rapids, Michigan. 

DR. G. M. GLASER i 
Praktikuoja 98 metai 

Ofisas SI48 So. Morgan Bt. 
Kertė S2-ro St.. Chicago, 111. 

SPBCIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligrj. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan- -
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Yards 687 

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

Kamp. 49 Conrt 
Ree. į aa t W. 49 Avenae 

Telefonas Cicero t t 6 t 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME: LIETUVIŠKAI 
X*1~ » » » » » » » » » » m m » » » — » i 

PnllHUUB S M l ! Tatofoa 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10657 80. Michigan, Aveaoe 
m. 

VALANDOS* 9 Iki 9 
*€*€C€€C€CCC«C€€*:C€€i 

Resid. 9S8 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Haymarket S544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Specialistas Moterišku. Vyriškų 
Valkų Ir Tisų chroniškų ligų 

Ofisas: S354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų 7—8 vak. KedeDomls 19—19 d. 
9*9*'9/*»W««««9/9*%«%%* /%t/»*§t 

iiNffiiiiittnffMiimntiiiiHiiiriiittriiiifiitn 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
dbodazHs drigubas štampas 

Ketvergals ir Subatomta. 
Dideliame pasirinkime gaamacnd. 

Visokie materljolal, vaikams dratm-
iiai, ilebės Ir Jakotės. 

Pluksnos 
79c 

Pluksnos 

79c 
PLUNKSNOS. 

lllllllllllltlllllllllllllllllllllll|||||HUMIMM 

VYKAI 1AMOKITB BAKZA8KUTY8TI&. 
Diena ar vakarai* uą^irbkite Dl^ellua 

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

Moler Barbe*- ( oll*re t * 
103 S. Hell» Str. C biuaso. 

* 
*i 
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629—Bu< 
G30— Wei 
G31—(iail 

632—Le\į 
633—Poc 
634—Bali 
635—.Hill 
636—Ka»| 
637—Brij 
G38—J^ti 
m—C\Q 

641—AV 
642—Cic 
643-Wo | 
644— Dėt 
f>45—H01 
646— M1 
647—Caij 
648—Cle| 
649—Ke^ 
050—Hilj 
651—Lik! 
652—Piti 
653—Chil 
(554—Chi 
655—Cic< 
656—lvt*i 
657—I>e l 

65&-So.| 
659—Del 
660— Kei 
661—Kli: 
662—Piti 
663—Rei 
664—W 
665—Rac 
066—Pad 
667—4 'G[ 
668— BN 
669—B rd 

670—4%Gl 
671—GaU 
672—B r d 
673—lir 

Viso lal» 
T' 
Ik 

Kl 

K. J. K 
Nuostoli I 
Union h 

A. L. Ti 
Infornial 

Viso . . 

Worce»t 
H 

Sekreloil 
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3 

£ PO 1̂  
5 pardi 
1 togrd 
I Kabli 
E SstUT 

E logrd 
= lorcill 
E visa.-
= apžii 
E o pilį 
E šiam 1 
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. . .DRKUGAS 
• • 

3 

Tautos Fondo Reikalai. 
(Tąsa ) . 

Koto mėnesio ineigos. 
G&)—Buenos Aires, Argentina, 134 sk $ 87.51) 
630-\Vest t ' iekl , Mass . , 22.65 
631—liary, I IKL, per kuu. Danhma, Klizabeth'o, N. J . 

$26.00. G a n vestuvių kolekta $12.00. Viso 
632—Lewiston, Me.. L. l \ Z 
633—LNKĮUonock, Conn. • , 
634—Baltiraore, Md • . . . 
6^55—Jrlill City, Minu., 13 sk 
636—Kansas City, Kaus 

• • • » • 

• • . • • 

. . . . . . 
637—BrightoB, Mass 
638—Pittsburgh, Pa., kuu. Vaišnoras p a i 
639—Clevelaiid, Ohio 
i iO_Westf ie ia , Mass.. L. P. Z. . . 
641—VYasliin-tun, 1). C , % L. B. 
642.—Cicero, 111 t . . 
643—VYoreester, Mass., L. P . Z. . . 
644—Detroit, Mieli., L. P. Z 
t»45—Homestead, Pa., L. I*. Z 
646—Middleboro, Mass., (>(> sk. . . 
647—Caiubridge, Mass., L. P. Z. . 
648—Clevelaud, Ohio 
(549—Keuanee, III., 45 sk 
650—HilICity, Mina., 13 sk 

. . . . . . . . . . . . . 

v 

38.00 
45.00 

6.30 
151.22 

5.00 
215.00 
305.45 

70.80 
389.85 

75.00 
1.06 

161.00. 
80.00 

100.00 
140.75 

15.75 
52.50 
78.25 

1.00 
5.1H) 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
• • • i i - • - - . • , - - - - ~ - r - r - 1 n r - T - r — r i n • • i. m * m m mfi 

WORCESTEE/MASS. 

Prakalbos. 

651—Likusiu nuo Byoiro Biuro 1,400.00 
652—Pittsburgh, Pa., 2 sk 
653—Chicago, 111., 31 sk , 
654—Chicago, 111., 43 sk 
655—Cicero, 111., L. P. Z 
656—Kewanee, 111., 45 sk 
657—Detroit, Mieli., 168 sk., VY. S. 

28.(K) 
124.10 
200.00 
82.60 

5.75 
56.30 

658—So. Boston, Mass., " Darbin inkas ," L. P . Z 241.25 
300.00 

4.00 
61.93 
43.53 

7.50 
212.50 

29.00 
50.00 

1.00 
1451 

659— Detroit, Mielu, 93 sk. 
660—Kewanee, 111., 45 sk 
661—Klizaheth, X. J 
662—Pittsburgh, Pa., Sv. Kaziui, pmrap 
(J63—Rendos už typevvriter, nuo Pramones Bend ' 
664—AVaterhury, Conn , 
665—Baciue, \\ i s.. 79 sk 
GG(j—Poquonock, Conn. Apmainytas bonas ' 
667—"Garsas , Shamikin'o bevardžio • 
608— Brooklyn, X. V., S. L. K.-K. A. 135 kp 
669—Brooklyn, X. Y., parduota 3 žemlap. 10 vėlia

vėlių. 
6 7 0 — " G a r s a s , " i> baksiuko aukų 
671—Gaidų parduota 
y) t m 1) t (' O K1 \ 11, . \ i . , t J . I . . . ' . 

673—Brooklyn, X. V., S. L. R.-K. A. 134 kp 

4.50 
.50 
.65 

1023 
4.00 

Viso lalM) $4,928.93 
Trijų, mėnesiu; pajamos $19,257.25 
Iki sausio 1 d. yra likę 27,784.49 

Balandžio 15 d. pas mus ap
silankė su prakalbomis didžiai 
gerb. kun. J . Pet ra i t i s , L. R. 
Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos pir
mininkas, i r svečias iš Lietuvon 
kun. Mironas. Prakalbas pa-' 
rengė L. R. K. R. skyrius. 

Pirmiausia kalbėjo kun. Mi
ronas. J i s papasakojo apie Lie 
tuvos našlaičius ir prieglaudas, 
Aiškino, kaip Lietuvoje yra la
bai reikalinga Raudonojo Kry
žiaus pagelba. 

Paskui kalbėjo kun. Pet ra i 
tis apie tai, ka Raud. Kryžius 
nuveikė iki šiol, ka veikia da
bar ir ką tur i veikti ateityj . Ra
gino visus, o labiausia mergi
nas, r inkti dovanas Lietuvos 
kareiviams, Ragino visus prisi
dėti prie L. R. K. R. 

Po m vėl kalbėjo kun. Miro
nas. Antroje savo kalhoje. jis 
aiškino apie Lietuvos mokyk 
las, kokia jose tvarka, kiek jų 
yra ir kiek turė tu būti. Aiškino 
taip-gi, del ko Lietuvoje kaip 
kur žmonės nėra patenkinti 
vietine valdžia. Sakė, kad Lie
tuvos žmonės nepratę rinkti 
valdžią. Kada būva rinkimai, 
dauguma neina, o kaip keletas 
žmonių suėję išrenka, tai pas
kui nepasitenkinimas. ' 

Abiejų kunigų prakalbos bu
vo įdomios ir publikai patiko, 
kurios svetainėje buvo pusėti
nai. Rinkta aukos. Surinkta 
$MMNk 

Balandžio 20 d. buvo L. R. 
K. R. mėnesinis susirinkimas. 
Kadangi nedaug narių atsilan
kė, tai ir susirinkimas greit 
užsibaigė. Gerb. pirmininkė V\ 
Mažeikienė pranešė, kad a t i 
džia YYorcesterį ir šįmet žada 
nesugrįžti. Labai gaila, nes ji 
yra viena iš energiškiausių 
VYoreesterio veikėjų. 

Koresp. 

prasti ir spręsti apie jo dar
buotę. Kalbėjo ir dirbo Lietu
vos naudai, bet jam rodėsi, 
kad da r daugiau galima patar
nauti savo tėvynei. , 

Liuosanoriu įstodamas Suv. 
Valst. kariuomenėn, kada bai
gėsi karas , manė važiuoti Lie
tuvon ir ten stoti lietuviškon 
arnujon, idant, kaip t ikrasLie. 
tuvos kareivis, ginti Lietuvą 
nuo priešų. Negalėdamas iš 
Prancūzijos tiesiog važiuoti 
Lietuvon, grįžo atgal Suv. Vai. 
J e i Gary ' je daugiau turėtu
mėm tokių tėvynainių, mūsų 
kolonija šiandie ki taip atrody
t a 

Tat negalėjo pamiršti nepri
minęs jo nuoj>elnų ir mūsų kl. 
kun. P. Daniunas. Po sutuoktu
vių pasakė grafcų pamokslą, j 
vestuves atėjo klebonas, susi
rinko žymesnieji Gary 'es tėvy 
nainiai-draitgai, vyčiai, vy tės ; 
net ir iš kitų miestų buvo atvy
kę giminės ir pažįstami. 

Nežinau ar buvo kuomet 
nors čia tokios iškilmingos ve
stuvės. 

Vytis. 

JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TIESIOKILIEPOJŲ. 

Važiuojantiems į Lietuva, parū
piname pasportuB, pagelbame at
siteisti su taksais. Parduodame 
laivakortes ant skyrtų linijų, Siun 
čiame pinigus pagal dieninio kur
so. Padarome visus logališkus do 
kumentus Lietuvos ir Amerikos 
reikaluose. Taipgi perkame par
duodame namus lotus ir lavinas. 
Turime ant pardavimą daugy

bes mūrinių namų gražiose api-
gardos ir ant lengvių išlygų. Taip 
kad su mažai pinigų galėti tapti 
savinikų narna. 

V i s a i s r e i k a l a i s k r e i p k i t ė s p a s 

John J. Zolp A. M. Barčus 

COMMERCIAL REALTY 
BUREAU 

4547 S. Hermitage Av. Chicago 
Tel. Yards 145 

REIKALINGI VYRAI. 
Del generalio virtuvės pastovaus 

darbo. Atsišaukite. 

Miss Ackerson. Dletit ian 
MU'haeh Reose Hospital 
29th and El l i s Avenuc. 

ron vow STOMA^S sadk 
P o valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistą* tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina v isus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgint i vieną. Parduodama 
pai. visus aptlekorius. 

r+ 

r 

bz 

PASPORTU BLANKAS 
P I L D O M E 

DYKAI. 

K a r t u $47,041.7-1 

TAUTOS FONDO I Š L A I D I A T S K A I T A . 

Sausio mėnesio Išlaidos. 

K. J . Krusinskas, alga už gruodį $ 150.00 
Nuostolio už parduotus $750,00 L. Bondso, 50.32 
Union Savings Bank, of Pit tsburgh, renda už sat'e 

v t l t ' p o s i t l)OX . , JLO.UU 

A. L. Tarybos nariu kelionės išlakios 64.88 
Informacijos Biurui NVashingtone 1,000.00 

MIIAYAUKEE, WI6. 

Viso . . .$1,280.20 

Vasario mėnesio išlaidos. "* 

VVorcesterio seimo paskirtoji K. D. 1*. apšvietos rei
kalams likusioji dalis, pasiusta Kaunan $5,000.00 

už sausi 150.00 
• 

(Pabaiga bus) . 

Sekretoriaus alga 
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Reikalinga 1000 Agentų } 
Ar P; ar davėjų 

Kovo 28 d., pasidarbavus 
p-lei O. A. \ evul iu te i , tapo su
tverta nauja Moterį] Sąjungos 
Tq>. iš 15-kos narių. Valdybon 
išr inkta: pirui.—O. A. Nevu 
liūtė, vice-pirm.—O. Vilkienė, 
rast.—p-lė A. Cenčiauskaitė, 
ižd.—p-nia Beržanskienė. 

Balandžio 18 d. įvyko pirmas 
susirinkimas, kuriame tapo nu
ta r ta surengti prakalbas gegu
žio 2 d. 

Noriu priminti , kad šios 
prakalbės bus vienos iš pirmu
tinių moterų varde šioj koloni-
j o j . 

Sąjungietė. 

Ar atsibodo tau eiti iš vieno 
darbo į kitą, gaišinant l^ika 
ir piningus. 

GOGDYKAH 
siūlo pastovu -.darbą su geru 
mokesniu 2000 NEPRITYRU
SIU VYKU prie guminio ama
to. 
(JHROS DARBO SĄLYGOS 

MOKSLO PROGOS 
l ^ D A R B Y S MOKINANTIES 
Turi mokėti kalbėti Angliškai. 
Sverti suvirs 145 svarus. 
Daktaro paliudijimas reikalin
gas. Atsišaukite ypatiškaį ar
ba susižinokite su Factory E m 
ployment Office. 

THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO. 

AKRON, OHIO. 
Miestas Geras Progos 

Buitie Oonsulfatlon Buroau, Inc. 
35 So. Dearborn St. Chicago. 

R o o m 206 

.=! 
. . . - . - . : : 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgas 
fUMetesde: 1«90« B*. Mtohtraa Art. 

I M M M P B U B U I Ml Ir . 
Chicago] : 4515 Bo. Wood Btr. 

Tik KttrtTKO Taksite na* 8:30 Iki 7^« 
TrtaTiaM Taras ita. 

GARY, IND. 

*- i = 

po kožna miestą ir miesteli; kur tik randasi Lietuviu, 

perdavinėti vyrišku laikrodėliu kabutes (f'obs) su fo-

tograpija pirmo Lietuvos prezidento Antano Smetonos. = 

Kabutes yra padirbtos "s i lver ox ide" , juodos drūtos 
aa» 

skuros diržukas ir su nikeline sagute. Prezidento t'o-
5 togra[)i.ja yra dailiai išdirbta spalvose—"hand eo-

B lo red ." Atsin>kite 8SN& post money orderi o aplaikysite j 
vi-as informacijas agento ir viena kabute (fob) del 

apžiūrėjimo. Je igu ne patiks tai atsiusk atgal kafeute I 
o pinigai \m> sugražinti be jokio klausinio. Užsisakyk 
šiandien nes rytoj bus per vėlu. Adresuok: 

i Joseph J. Kizis Į 
B •» 

Lock Box 295, :: Bentleyville, Pa. 

i lllillllllllllillilllfllltllttllllllllllllllllllltlllllllaltlllllllllilfllllllllllllllllllllllllllllllll 

Balandžio 18 d. ėia buvo iš
kilmingos sutuoktuvės p. Kazi
miero Pažieros ir Joanos 
Zdankiutės. 

Naujavedis M)ae visiems ėia 
gerai žinomas darbuotojas kaip 
Bažnyeios, taip ir tautos 
labui. J i s daug -dirbo Lietuvių 
Tautos dienoje, dirba Kaudo-
nojo Kryžiaus rėmėjuose, Lie
tuvių bonu pardavinėjime. J i s 
visuomet bąva pirmutinis di
desniuose ir sunkesniuose dar
buose, nes iki išdėstai mūsų 
žmonėms drabužių ar aukų rin 
kimo reikalą, tautos labui, tai 
daug prisieina pavargt i ir, ne
retai, išgirsti įvairių prikaišio
jimų. Bet kuomet jį išrinkdavo, 
j is žinodavo, kad reikės išgirsti 
nuo mūsų žmonių tuos pa
čius išmetinėjimus, bet neatsi
sakydavo, neg jaute , kad nau
dingą Lietuvai darbą atlieka. 

EI to j au kiekvienas gali su-

Aš noriu vyru kurie dirba fabrikuo
se urba dideliuose ofisuose, biznieriai, 
profesijonalai arba darbininkai žmo
nes—vyrų kurie turi įtekme, ir di<le!į 
susipažinimą tarpe žmonių kurie atve
stu kostumierius j mano krautuvę. 
Ats imokant už prirodima $10 kostu-
merio aš paaiusų s i ū t į ir extra kel ines 
dykai. Del platesnių žinų a t s i l a i k y k i 
te arba rašykite j 

H A R R Y M1TOHEM, 
10 & 18 E . JackAtm Blvd. .Cliieaeo. 

REIKALINGAS 
PARTNERIS. 

Aš noru partnerio kepėjistes < Ba-
kery) biznij arba kepėjo, *?ali būti ir 
dreiverys. Man vienam perdaug1 dar
bo turiu 2 kepyklas, 2 automobil ius 
2 arklius 2 vežimus Elektra mixing 
mašiną, .soda fountain saldainių, 
miltų ir t. t., ir daugybe kitų daly
kų. Frlstatau duona aštuonuose 
miestel iuose. Cionuis jūsų proga 
$1800 investmentas . per puse viskas 
atvažuokite ir apžiūrėkite vieta. 

Joseph M. Ažukas 
114 E. Dakota Str., 
Spring VaUey, 111. 

FARMOS z ŪKĖS. 
Jau didžiumas net nustojo vi lt ies 

kad nebus atpigintas pragyvenimas 
Ir beveik tiesa, nes net pati vyriau
sybe nustojo darbavusi negalėdama 
surasti būda. Ka gal ima daryti kad 
to išvengus yra daug žmonių kad 
to nekenčia kas-gl ugi farmeriai 
nes farmeriai neperka maisto bet 
da parduoda už ką gaunam gera 
kaina ir mūsų turtas auga kasdien 
ir m e s turim l inksma gyvenimą nes 
nesigirdi a imanavimai taigi Ger-
biamiejle tautiečiai jei kurie norite 
ramaus gyvenimo tai Insygikit sau 
farnia bet kur gal ima surasti gera 
vieta nes reikia farma taip rinktis 
pat inkama kaip kad vaikinas reng
damasis vesti o renkasi mergina jei
gu tamsta nusipirksi kur farma o 
potam nebusi užganėdintas tai yra pa 
lyginimas gyvenimo kad apsivedus 
bloga pačia taigi m e s patarsim kur 
gal ima surasti l inksma vieta ugi Mi-
chigano lietuvių ūkininkų tarpe mes 
čionai turim susivienijimus ir drau
gystės ir parapijas ir v isokius pasi
l inksminimus rausu kolonijoj jau y-
ra ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų m e s savo tarpe turim visokių 
mašinerijų kaip tai žemdirbystės 
mašinų, inžinų malūnų automobil ių 
ir taip toliau. Jau mes neprivalom 
kreiptis prie svet imtaučių reikale 
kad ko kam pritrūksta mes pasi-
gelbst im viens kitam net svet imtau
čiai stebėsi matidami lietuvių darbš
tumą ūkininkavime kada lietuvis nu
siperka farma tai j pora metų jau 
tas namas atrodo daug kitoks m e s 
pageidaujame kad ko daugiausia do
rų ir darbščių žmonių atvažiuotų Ir 
čia apsigyventu pas mus. Gerbia-
mie kas norėdami pirkti uke kreip-
kit ies prie dorų irteisingu -Amoniu o 
ne prie išnaudotojų agentų kurie ne 
pažįsta Dievo ne svieto tik doreli 
taigi kreipkities prie šv. Antano 
Draugystės, Custer Michigan kur 
visi dori ir teisingi ūkininkai pri
klauso mes turim tam tikslu nus
kirta komisija kuri j u m s patarnaus 
ir po laiku nesakysi, kad agentas 
apgavo ant $500 ar daugiau kur 
tankiausia taip atsitinka, su daugiau 
informacijų kreipkitės šuo adresu: 

Močiute Sako: 
* 'Kuomet ji buvo mažytė mergaitė ir jos mama 
neturėjo užtektinai pieno žindymui jos, ji davė 
ja i 

73crrdwP!f 
EAGLE B R A N D 

(CONDENSED MILK) > 

Nuo ko ji buvo tvirta ir sveika—ir. kada močiutė 
negalėjo žindyt mano motinos, ji taipgi davė jai 
Bagio Brand. ir dabar—mano motina .duoda man 
Eaglc Brand, ir aš augau sunkesne po virš pusę 
.svaro kas savaitė nuo to kaip buvau trijų mėnesių 
amžiaus." 

Prisiųskit mums šiandien kuponą, jeigu jūsų kū
dikis tinkamai neauga—jeigu verkia, neramus ir 
suvargę*—ir gausi dykai penkiadešimts keturių pu
slapių knygele apie kūdikius, taipgi maitinimo 
instrukcijas jūsų kalboje. 

Gerumas, atsakantumas ir ekonomija padar*o Eagle 
H ;md pirmu pasirinkimui del stalo ir gaminimo 
valgių. Oaspadinė neturės bėdos su cukrum, ir jis 
yra dar pigesnis, Pirkit dėže šiandien ir vartoklt jį 
visur kur reikia pieno ir cukraus. Didesni vaikai 
jj mėgsta su duona vietoj sviesto. 

š i s Labelis lr Vardas 
yra J u m s Gvarantija 

2*LVORK.U.6_A; 

Parsiduoda Gerose Aptie-
kose ir groserių krautuv. 

The Borden Company 
108 Hudson St. New York 

Iškirpk kuponą. Pažymėk no 
rimą knygutę ir prisiųsk jj 
m u m s ŠIANDIEN. 

INSTEIGTA 1857 M. 

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

'• 

i 

Kiti Borden Produktai : 
Borden's Evaporated Milk Borden's Malted Milk 
Borden's condensed coffee Borden's Milk Chocolate 
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I Pirmosios Komunijos, Dirmavones | 
1 ir Šliubo Dienos i 

iš žymcsniŲJįj ir atmintinių 
Todėl nevienas rtoii tureli tų dienų 

yra vienos 
gyvenime dienų 
kokį nors ženklą. 

Mes t a m e dalyke pas iūlome gražius paveikslus. 

S 
žmogaus 

atminimui 

| Pirmosios Komunijos 15x9 colių po 10c 
Į Dirmavones 14x8 colių po 10c. 

Šliubo 17x13 coKų po 20c. 
Tokia kaina juos parduodame, kas ima nemažiau 10 cgz., o kas tik 

vieną, tai turi prisiųsti 5c. viršaus persiuntimui. 

Ant Dirmavones paveikslo išreikšta visa Sakramento Dirmavones 
E istoriją. 

B e to ant paveikslų apačios yra atspausdinti t am tikri žodžiai ir 
pal ikta tuščios vietos, kur gal ima užrašyti vardas, pavardė, vieta ir 

S laikas. ' RHfcnlmid.-m! I »• f likit**: 
i 
I ' "DRAUGAS" PUBL. 00. 1 
§ 1800 W. 46th Str. Chicago, 111. 
S 5 
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ŠV. ANTANO DRAUGIJA 
Custer, Michigan. 

c-o Kaz. Daunoras 

REIKALINGI. 

Vyrai del lengvaus i r šva
raus išdirbyst(*'s -darbo; prity
rimas nereikalingas; gera pro
ga prasilavmimais. 

ANT PARDAVIMO. 

Didelis bargenas 1 augščia ir 2 
augščiu namai ant vieno loto, medi
niai. Arti 47-tos ir*\Ventworth Ave. 
Atsišaukite 

216 \V. 47 Street 
Telefonas Boulvard 151 

ANT PARDAVIMO. 
Esių priverstas parduoti 5 tuščius 

lotus ant 70-tos ir Talman Ave. Lais
vės Paskolos priimam, kaipo pirmus 
mokesčius. Atsišaukite: 

STPAIGHT 
IO 

* ^ D L 

MELBA 16* 
STRAIGHT 

r- &tit>neme 

12 
JOTHEIT 

SIZES 
s« 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk ssivo krautuvninko—Bet jeigu 
krautuviiinkas neturi—rašyk m u m s . 

t. LEVVI5 CIGAR MFG.C0.NEVWVRK>JJ.1 
Urge§t Independent Cįgar Facidru * Are Vlorld 

— — r 
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| NAUJA ĮDOMI KNYGA! | 

1 "Mano Patyrimai" Didžiojoj Karėj 1 
I 19184919 

The Joseph Klicka Company 
20th Str. & Califoraia Ave. 

J. B. S U R F A C E 
1450 W . 73 Street 

Ant pardavimo geležiu ir drabužių 
krautuve. Lietuvių apgyventoj vie
toj. Atsišaukite. 

6816 S. Westera Ave. 

r Paraše 
Kun. J. F. Jonait is 

Kapelionas i \ 

Kaina 25 Centai 
Joje telpa daug gražiu ir įvairių aprašymų apie viso

kius karės laiku atsitikimus, kokius .patyrė pa t s *&te-
rius dalyvaudamas toje karėje. 

Galima ją gaut 

i "DRAUGO" KNYGYNE 
| 1800 W. 46 Str. Chicago, Hlinois. 
jTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniniiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
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D R A U G A S Antradieni?, bal. 27 1920 m. 
T^^y 

į£**m » » ^ » ! » » » » • » » » » * • » " « " 

CHICAGOJE. I 

[\ 
'< 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS 
• » » » » • • • » • • • • • • •SS 

Antradienis, bal. 27 
Sv. Turibiius. 

Trečiadienis, bal. 28 
Šv. Povilas nuo Kryžiaus. 

d., 

d.. 

CUKRUS NEBUS PIGES
NIS. 

TAIP TVIRTINA CUKRAUS 
ŽIRKLYS. 

Sako. žmonės perdaug suvar
toja cukraus. . 

"Kuomet žmonės galutinai 
supras. Jog iš nieko negalima 
ko-nors gauti, tuomet tik kiek 
atpigs, cukrui kaina ir visi bus 
patenkinti ." 

Taip sako vienas cukraus 
pirklys, kurs patsai iš tui.ua-
vieehj cukrų perka ir tą par
davinėja K autuvininkanis. 

J is tvirt ina, ' kad cukraus 
mažai padirbama dirbtuvėse, 
kad tuo tarpu žmonės begalo 
daug' jo reikalauja ir suvarto-
ja. 

Jei toksai ypatingas varto
jimas "cukraus prasitęs ir to 
liaus, cukrui kaina bus" dar 
ftabjaus aukštesnė. 
I Nes be didelio vartojimo šį
met cukraus daug mažiai ir 
įdirbama, Tam tikslui truks-
fa žaliojo produkto. I Viniai 
menkai užderėjo cukriniai bu-
rokai. Gi šįmet prie buroKu 
daj- toli. Iš nauju buroku cu
krų bus garima dir.v« tik at
einančiam rugsėjyj. 

Taigi ligi to laiko negalima 
nei laukti cukraus atpigimo. 

nes jie su iri nė ledaunėn ir už
darė. » 

Iš pastos skyriaus plėšikai 
paėmė $25 pinigais ir ženkle
liais. Iš pačios krautuvės $65. 
Priede dar jiems teko laikro
dėlis vertės $100. 

Niekšai apleisdami krautu
vę dar pasiėmė kumpiu ir ki
tokių valgomų daiktų. 

Uždarytieji iš ledaunės pasi-
liuosavo išdaužę duryse stik
lini langų. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 

CHICAGO, ILL., NORTH 
SIDE. 

GERIAUSIAS IR LENG 
VIAUSIAS PATARI

MAS. 

Jei.perbrangu, tai nepirkite. 

Bulvės labai pabrango. Fe-
deralė grand jury praeitų sa
vaitę kamantinėjo bulvių pirk
lius i r spekuliantu*. To tar
dymo pasekmės nežinomos. Ir, 
matyt, kad be pasekmių. 

Nes Štai federalis apskričio 
prokuroras paskelbė žmonėms 
patarimų visai nepirkti bulvių 
ir apsieiti be to produkto. Sa
ko, kuomet niekas bulvių ne-
pirks, tuomet jos atpigsian-
v • 
CIOS. 

Vietoje bulvių patariama 
žmonėms vartoti įvairios rų-
iies pupelių ir kitokių substi
tutų. Sako, katrie žmonės nori 
iuploneti, tiems neverta visai 
valgyti bulvių. 

Argi tai ne puikus patari
mą- l Negi jau nebūtų gali
ma visai apsieiti be valgio 
žmonėm.-, jei spekuliantams no 
ri.-į daugiau praturtėti. 

DUONKEPYKLŲ SAVININ
KAI DUODA DARBI

NINKAMS $44 SA
VAITĖJE. 

Darbininkai reikalauja $50. 
- — 

Daugiau 400 duonkepyklų 
savininkų darbininkams duon
kepiams pasiūlė daugiau 
užmokesties — $11 sa-
šies darbininkams ir $42—an-
šies darbininkams ir $42 — an 
trosios rūšies. (Ji darbininkai 
reikalauja $50. 

"Ta i yra $11 daugiau, kaip 
rodo jų praeitų metų kontrak
tas, ir $8 daugiau už dabar
tinę užmokestį", pasakė duon
kepyklų savininkų parinktas 
tam tikslui komitetas. "Ne
reikia pamiršti, kad praeitų 
rudenį mes darbininkams pri
dėjome $o be jokio jų reikala
vimo. 

"Tai viskas, ka mes gali 
me mokėti ir ka mokėsime. 

c 

Jeign mes mokėsime daugiau, 
tas reiki, kad duonos kepa
liukui prisieis mokėti 18 cen
tų (vienam svarui). 

"Mes manome, kad mux*j 
pusėje stovės publika. Jei dar
bininkai nori streiko, tegu 
streikuoja. Mes negalime dau
giau mokėti." 

PAŠAUTAS POLICMONAS. 

UŽDARĖ LEDAUNĖN IR 
APKRAUSTĖ KRAU

TUVĘ. 

Trys plėšikai, du jurininko, 
gi vienas kareivio uimormose, 
"pasivogė automobiliu. Tą pa
matė motorinis poliemonas. 
Jis pasivijo plėšikus ir varė
si į artimiausių policijos rasti 
ne 

Besivarant vienas plėšikas 
išsitraukė revolverį ir pašovė 
policmonų. Po to dūmė pirmyn 
su automobiliu. 

Ties Miebigan ave. ir Wa-
sbington gat. piktadariai su 
automobiliu užvažiavo ant te
lefono stulpo. 

Mašina susidaužė. Tuomet 
jie išoko ir įbėgo tarpan ge
ležinkelio vagonų. Tenai pra
gaišo. 

Pažeistas poliemonas vijosi 
ir sakosi vienų plėšiką pašo
vęs. 

NESURANDAMAS ŽMOG-
ŽUDIS. 

Cbicagos priemiesty j lloly-
wood Philip CJrant turi krau
tuvę, kurioje yra pastos sky
rius. 

Praeita šeštadienį kelį plėši
kai užpuolė krautuvę. Pati 
ftranta ir kitus keturis žmo-

PETRATIS S. FABIJONAS 

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

R E A L E S T A T f - I N S ' J R A N C E 

EUROPEAN AMERICAN BURFAU 
Siunčia Pinigus Parduoda Laivokortss 

N O T A R I J t Š A S 
3249 So Malsted Street, Chicago Illinois 

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

Policija visas laikas negali 
surasti piktadario, kuris nu
žudė darbininkų vadų Coleman 
pastarojo raštinėje. 

Coleman prieš pat mirsiant 
pasakė du vyru, kuriuodu ži
rninei u žmogžudį. Tuodu tuo-
jaus buvo suareštuotu. Bet nei 
vienas iš jų neišduoda žmog-
zudzio. 

Matyt, del to abudu bus pa
trauktai teisman. Nes Cole-
man buvo aiškiai pasakęs, kad 
jiedu žinančiu žmogžudį. 

Coleman vakar palaidotas 
su katalikų bažnytinėmis ap
eigomis. 

Sekmadieni Morris and Co. 
galvijų skerdyklose buvo pa
kilęs gaisras. Tuojaus užge
sintas. Nuostolių esama ligi 
$5,000. ; 

ftv. Mykolo Arkaniolo 
Draugija N: 2 susirinkime 18 
balandžio 1920 m. del busimos 
tvarkos Lietuvoje sutarė pa
busti Steigiamajam Seimui 
savo rezoliucijų. 

Liaudis ir piliečiai. Mes 
Cliicagoje, Suvienytose Valsti
jose, gyvena«tieji Lietuviai 
geidžiame, kad Lietuva butų 
demokratiškai pačių žmonių 
valdoma šalis ir kad pamati
niuose jos įstatymuose butų į-
rašvti šitie dalykai , 

1. Lietuvos prezidentas turi 
būti tiktai Lietuvių kilmės ir 
renkamas paėių žmoniųjpilie-
cių slaptu'balsavimu ne ilgiau 
kaip keturiems metams, ir kad 
tegalėtų tarnauti tik vienų ke-
tvirtmetį. 

2. Ministru, kabinetas butų 
a t sak omybė je parl amentu i. 

3. įstatymų lygybė visiems 
piliečiams be skirtumo tautos, 
tikėjimo ir prigimties. 

4. Lietuvoj turėtų būti pil
na sąžinės laisvė visiems ti
kėjimams, ligios teisės visų ti
kėjimų žmonėms; Religijų au
tonomija Viešpatijoje turi eiti 
taisyklėmis sutaisytomis ir 
surašytomis į teisėtai įvykusi 
konkordatų. 

5. Vaikai iki 14' metų amžio 
turi priverstinai lankyti mo
kyklas ar viešas ar privatiš
kas. Mokslas su religija kad 
butų valdžios lėšomis, nes Lie
tuvoje diduma yra tikinėiųjų. 

6. Kad Lietuvoje butų įs
teigta 8 valandų darbo diena, 
ir mažiausia alga kad ištektų 
darbininkui ir jo šeimynai pra 
gvventi. 

7. Kad kapitalo perviršis 
butų valdžios kontroliuojamas. 

8. Kad Valstybė kontroliuo-
tų prekybos ir prainonijos 
santikius su svetimomis vals
tybėmis. 

s/ 

9. Kad miškai, didesnieji e-
žerai, geležinkeliai, telegrafai, 
telefonai iyc k rasa bei siunti
nėjimo kompanijos) butų pa
čios valdžios nubsavvbė. 

žemės reikalai. 
1. Kad taptų konfiskuoti 

dvarai asmenų įgijusių juos ne 
teisėtu būdu. 

2. Teisėtai prieš karę įgy
ti dvarai, kad taptų valdžios 
išpirkti. 

3. Dvarai įsigyti po uždrau
dimo teisės apgarsinimo turi 
būti konfiskuoti. Jų žemė lai
kinai turėtų pereiti valdžios 
nuosavybėn, o paskui išdalin
ta bežemiams ir mažažemiams 
Lietuvos piliečiams lengvais iš 
mokėjimais, kareiviams, gynu
siems tėvynę Lietuvos karėje 
su jos priešais, dovanai. 

4. Vienai šeimynai turi būti 
uždrausta valdyti daugiau 
kaip 50 dešimtiniij žemės. 

A. Gerdžiunas, Pirmininkas, 
R. Skodžius, Nutarimų rast., 

1200 Belden ave. Clncago. III. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Varde Lietuvos, L. Laisvės 
paskolos stotis aciuoja visiems 
kurie pirko bonų. Tą patį pa
sakys ir tiems, kurie pirks.Bet 
kų reiks sakyti tiems, kurie dar 
nepirko ir nenori pirkt i! O to
kių lietuvių mųs kolonijoj ne
maža yra. 

Su paprastais darbininkais 
dar šiaip taip, bet kų mano mū
sų aštuoniolikiemai pramoni
ninkai ? Iš jų visų tik vienas ki
tas pirko ir už mažas sumas. 
Pramoninkai, kų manote? Jus 

esate lietuviai ir jus remia lie
tuviai žmonės. Jus gerus lai

kus turit, automobiliais važinė-
jat, o nenorit paskolinti Lietu
vai vienos kitos šimtinės. Dau
gelis iŠ jūsų ketina grįžti į lai
sva Lietuva, kad savame kraš-
te įsisteigti pramonę. Bet kas 
galės paliudyti,kad ir jus prisi 
dėjot prie iškovojimo Lietuvai 
laisvės? Kada sugrįšit tėvy
nėn, ar netark ji jums skau
daus žodžio? Lietuva, sakys: 
"Aš tiesiau į tave rankas, 
kada buvau varguose. Tu galė
jai gelbėti, nes turtingi! buvai, 
bet nusigręžei nuo manęs.'y 

Vienok vis-gi nesinori tikėti, 
kad mūsų jmamonininivai ir 
paliks taip užšalę. Yra vilties, 
kad ir jie pirks bonii,daugiaus 
dar kaip visi kiti. J ie parems 
paskolų ir dar ne su maža dali
mi. Bet tas rėmimas Liet. Lai
svės paskolos jau turėtų rody-
ties. O dienos, kitos, gal, galė
sim sušukti: valio mūsų pramo
nininkai, valio aštuoniolikta! 
Laukiame. 

Musij draugijos ir-gi perka 
bonų, bet ne visos. Katros dar 
nepirkote, atsiminkit, kad yra 
būtina pareiga, kurių reikia 
atlikti. Žiūrėkim, kad nei viena 
mūsų draugija neliktų nepirkn-
si bonų. Jonas Crišius, 

Stoties sekretorius. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Šiandie, bal. 27 d., Šv. Jur
gio parap. svet., t :90 vai. va
kare įvyks susirinkimas L. L. 
Paskolos bonų vietinės stoties. 
Visj bonų pardavinėtojai kvie
čiami atsilankyti, nes daug 
svarbių dalykų reikės aptarti. 

Buvusiame stortes susirin
kime, bal. 20 d., Šv. Jurgio p * 
raip^svct. liko išrinkta komi
sija del surengimo prakalbų, 
kuron i nėjo: V. Balanda, S. 
Austvnas, ir A. Budris. 

Teko patirti, kad komisija 
praneš daug svarbių dalykų, 
todėl būtinai reikia visiems 
skaitlingai susirinkti. 

, Stoties Valdyba. 

ANT PARDAVIMO ARBA 
MAINYMO. 

60 a k r u U l i n o j a u s f a rn ia a n t 
pardavimo arba mainymo į 2 
augščių mūrinį namu žeme ge
ra. S kambarių namas, didele bar-
nc ir kiti ukoj reikalingi namai, 
geras sodas, ir ganikla ir giria 45 
akrai dirbamon žemes. — Joc 
Kranz. 

116 akrų žemes Edgevvood, Ilk, 
žeme gera, gyvuliai ir mašineri
jos. Prifeastis del pardavimo sa
vin inkaN sužeistas. 

40 akrų ukės 18 akrų dirbamos 
žemes, kita ganikla ir girios $r>0() 
iskalno, balaneas ant lengvų išmo-
keseių. 

78V-> akrai Ulinojaus fanuos, 
gyvuliai, daržoves ir mašinerijos 
$1500. iškalno, balaneas ant lengvų 
išmokose ių. 

First Nat'l Realty & Const. C.o 
840 W. 33 Street. Chicago, 111. 

FARMU PIRKEJAT~ 
Pirmiau negu pirkaite FARMA 

gaukite platesnius paaiškinimus iš 
Lietuviu bendrovės, apie Lietuviu 
kolonija Wisconsine, kur Jau daug 
Lietuviu gyvena ir dar tūkstančiai 
apsigyvens, nes ten žeme labai ge
ra ant kurios viskas labai gerai au
ga nepaisant kokie metai nebūtu. 
Dauguma mūsų pirkėju buvo išvaži-
nėja po daugel valstijų bet t inka
mesnes vietos niekur negalėjo rasti. 
Vieta labai puiki farmos randasi ap 
linkui miesteli kuriame visi biznie
riai yra Lietuviai ir dar yra proga 
keliems biznieriams atidaryti kitokius 
biznius, nes t rumpame laikę bus bu-
davojama keletas dirbtuvių.* Dar da
bar žeme labai pigi suliginant su 
kitu kompanijų prekėms tai Tnusų 
bendrovė parduoda per pus pigiau. 
Gražios upės ežerai dabina visa a-
pielinke, visur geri keliai kad Ir 
blogiausiame ore visur galima iš
važiuoti. Žodžiu sakant visi _paran-
kumai del farmeriu yra ant vietos, 
visur Lietuviškai kalbama, sakoma 
ir. dainubjama, taip tenai gyvenan-
tiejai jaučiasi kaip kad-Jausdavosi 
Lietuvoje. 

Kas norite platesnių paaiškinimu, 
tai prisiųskite savo adresą, b mes 
prisiusime jums knygele su plates
niais paaiškinimais, paveikslais ir 
pienu. 
Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halsted St. Chicago. 
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Ne Slėpki! 
Pinigu Troboje — 

% 

Nelaikyki! 
Pinigu uždaręs Skrynioje 

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai: 

del atsargos 
del apsaugos 
del naudos 

s 

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

dolieriu; esti saugiausi vieta-pasidėjiniui savo sutaupytus pinigus. Suvienytu' 
Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt aštuoni tūkstančiai darbininkų 
pasideda savp pinigus mūsų banke. 

5 
S 

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie j 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

s 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS 
Bankas 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. 

• • 
• • • • • • 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
O f i s a s D i d m J e s t y J : 

29 South La Salle Street 
Kanibaris 324 

Tel. Central 6390 

Vakarais, 812 W. 33 St. 
Tel. Yards 4681 

• • • • • 
I • • • • • • • 
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Telefonas Pol lman • • 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS m 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mlchlfaa Ave. 
Adynoa f :8 t iki 9 Išryto — X Iki 
1 po piety — <:St lkl l . l t vakare. 

J NedėllomiB nuo l t lkl 11. ĮSryto 
K - . - - • . - • - • - . . . . . . . . - • • • > - - • 

J. P. WAiTCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4MS 8. WOOD STREET 

786 W. 18th STREET 
CHICAGO. 

; McKlnley 4380 , 

• • • • • • • • 
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Amerikos Lietuviai! • 
Suteikite Mūsų Karžygiams Šviesos Spindulių! 

Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują liedama, didžiausiomis 
pastangomis bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir vokiečjų bei 
rusų bermontininkų plėšikus. 

Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, gob
šiems lenkams giliau Lietuvon veržtis, kad mųs visai pavergti) ir 
mūsų žmones dar labiau pU'Stų ir vėl juos ) vergijos pančius pan
čiotų. 

Lietuvos kariuomenė apgynė ir gina mūsų brolius ir jų turtą. 
Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Lietuvai garbingą vardą ir visam 
pasaulų garsą. 

Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad nei 
vienas Lietuvos kareivis neliktų nepamokytas skaityti ir rašyti, kad 
negrįžtų namo neprasilavinęs. Gana tamsos mūsų brangioj Tėvynėj! 

Todėl kieno širdis dar gyva, kieno širdi dar tvaksi tėvynės mei
lė, padėkite šviesti niusų kareivius: siųskite jiems knygų siųskite 
aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da
bar, kada nutilo Lifetuvos frontuose kovos, pradėta uoliai šviesti ka
reiviai: steigiami jiems knygynėliai, mokyklos, daromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių Žodis". 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas , 
"Kariškiu žodžio" Redakcija, a rba atiduokite j m u s | Delegacijos 
rankas "VVashingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš
kių Žodžio" Redakcijai. 

Broliai amerikiečiai, nesigailėkite mūsų kariuomenei šviesos! 

"Kariškių Žodžio" Redakcija, Kaunas, Lithuania. 
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PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
METUVI8 

Gydytoja* Ir Chirurgą* / 
Perkėlė savo gyvenimo vieta ( 

Brighton Park. 
S014 W. 43rd 8*re«t» 

Tel. McKlnley 26S 
, Ofisas: 1157 W. 47th Sfc. 

(47 Ir We*d *•*•) 
Vaiandoa: 10 ryto lkl 2 po piety, 6:30 lkl 
8:10 vakare Nedeliomla t lkl 1S rytais. 

TeL Boulevard 160 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas tr Gyvenimo vieta 
3252 So. Halsted Str. 

Ant Viršaus Unlversal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki»9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 2. 
Telefonas Yards t544 

s- • • ' ' t i 

S. D. LACHAWICZ 
Lletuvys Graborlus patarnauju, laido

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

{2314 W. 23 PL Chicago, m. 
TeL Ganai l l t t . 

Atminkite, kad tiktai pas mus galite pirkti LIETU-
prie automatiškai grojančio piano 

(Player Piano). Taippat turime daug lietuviškų RE
KORDŲ, pačių naujausių ant gramafono. 

Lietuviški Muzikos Ritulėlim del Player Piano 

1; Mano Mielas.j Po lka . . .70c 
2. Žydas Statinėje. Po lka .70c 
3. Pavasaris . Polka ir 

Klumpakojis .70c 
4. Diedukas. Polka 70c 
5. Audra. Mazurkas ir 

Mazūras 70c 
S. Ant Dunojaus Bangu. 

Valcas ».. . f 1.25 
7. Galas Svieto. Po lka . . . . 70c 
8. Juodos Akjs. Polka 70c 
9. Linksma Kaimietė.' 

Polka 70c 
10. Aplankymas. Valcas. .70c 
11. Pabučiavimo. Valcas. .90c 
12. Vestuvių Marsas 85c 

Peoples Music Store 
1813 West 47th Street : : Chicago, Illinois 

II a . — - - - • x 

http://tui.ua-

