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Vokietija turės Išmokėti 
SO Milijardų

TALKININKAI NENORI 
TARTIES SU BOLŠE

VIKAIS.

SURINKTI VIENĄ DOL. AT
SIEJO PUSĘ CENTO.
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tais savo darbais
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SUMAŽINAMAS KARĖS 
ATLYGINIMAS.

Ui tai stovi pati Anglija.

SON RĖMO, bal. 27. —Per- 
niai talkininkai tarėsi nžkrnnti 
nnt Vokietijos karės atlygini
mo (oficijaliai nesakoma “ka
rės atlyginimas,’’ bet “atsta
tydinimas“) daugiau 100 mili- 
jimdų dolierių. •

Drl to Vokietija buvo pakė
lusi didžiausių tnikšmą. N<* 
tokia suma pasirodė didesnė 
nž visus nacijonalius Vokieti
jos turtus, imhnt krūvon visas 
nuosavybes.

Vakar tad Anglijos ir Pran- 
ruzijos premjeru pirm pabaig
siant konferenciją privatiniai 
tarėsi apie tos sumos didumų. 
Ir pnhaigoje buvo paminėta* 
kad iš Vokiotijoz bu* pareika
lauta tik 50 milijardų dolierių 
atlyginimo.

Už mažesnį atlyginimų sto
vi Anglija. Yra tnip todėl, kad 
iš lo visa labui mažai turi tek- 
.. . .
11* jai.

Itaiijo* premjera*-Nitt i v- 
jmč paskatino tarybų nustuty- 
ti-pagalinuiį konkretinę sumų 
ir nevarginti Vokietijos ta
riamomis milžinifkomis sumo
mis.

Oficijaliai vl^p toji suma, 
50 milijardų, dar nepntvirtin- 
la. Tuo liksiu gegužė* 25 niiea- 
te Spa talkininkai turės kon
ferencijų su Vokietijos atsto
vais. Tenai tad ir bus tartas 
galutiniu- žodis.

ITALIJA NORI ATNAUJIN 
TI SANTIKIUS SU RUSIJA.

Tuo tikslu bus vedamos 
‘tarybos.

Londonas. Imi. 27. — Vieno 
Italijos karės laivo kapitonas 
de Martini nukeliavęs Novo- 
TOK-dinkan, tiru Jubdomis jūrė
mis, anot pranešimo iš Mask
vos.

Novoroatuiske kapitonas pa. 
ūdoruiavę* bolševikų valdžią, 
jog jis ten nuvykęs pradėti ta
ryba* pu bolševikų valdžia. 
Ty tarybų tik*Luti—atnaujinti 
ufirijMliu* ryšius tarj>e Itali
jos ir bolševikinės Kurijos.

Kap. de Martini pasisakęn, 
jog tame ,ij jRalinvęs pat« Ita
lijos premjeras Nittii

GAUNA $150. NORI 
DAUGIAU.

, — -i
Londonas, bal. 27.—Plieno 

įstaigose čia darbininkai sa- 
vaitėjv uždirba $150. Dabar 
jie psreikidnve did**<flė« nžmo- 
kesties. ftįmet kartą jiems jau 
buvo padidinta užmokestis.

TALKININKAI PATENKIN 
TI SAVO KONFEREN

CIJA.

Ypač Anglija, daugiausia lai
mėjusi.

San Rėmo. bal. 27. — Vakar 
čia jMisibaigė. taip vadinamos, 
nngšėiausjos talkininkų tary
bos konferencija, kuri truko 
apie deShnfj dienų.

Kiek žinoma, premjerai iš
siskirstė patenkinti, išėmus I- 
talijos premjerų Nitti, kurs ne
labai patenkintas anglų ir 
prancūzų militaristiniais žy
giais, ypač Turkijos suskaldy
me.

Buvusios konferencijos- pa
sekmėmis daugiausia putenkin 
ta Anglija. Nes jai pavesta 
valdyti kuom* visą Mažųjų A- 
xiją ir Kaukazą.

Prancūzija palenkinta, nes 
Anglija pasižadėjo pavartoti 
spėkas prįes Vokietijų, jei pasr 
tavoji nenorėtų arba mėgintų 
atsisakyti pildyti V’ersailieso į I“1 
taikos suturiies sąlygas.

Laimėjo ir Graikija

. Belgijai padaryta tas snui-. 
gumas, kad Anglija su Pran
cūzija sutiko apsaugoti jos ne- 

i paliečiamyltę priėš gulimus vo
kiečių pošikesinimus.

Graikija pasitenkinusi tuo, 
kad talkininkui jai pavedė 
turkų Trakiją ir priede dar 
Smirną, kas anaisiais luiknis 
prigulėjo graikams.

Pagaliau* Italijai su Jugo- 
?luvijai leista savitarpini bai
gti nesutikmus Adrintiko- pn. 
kaiščių klausime.

Kas kita su Vokietija ir Tur
kija.- •

Bet hnmsioji talkininkų 
konferencija Vokietijai ir Tur
kijai turi skaityties nelaimin- 
gUhisiuoju loikotnrpiu. Nes 
Turkija Miskaldyta j dalis ir 
suspausta talkininkų žnyplė
mis. Gi Vokietijai dar kantų 
pranešta, kad ji taikos sąly
gas pildytų, jei nenorinti su
laukti blogesnių pasekmių.

žinovai tvirtina., jog Voki*-* 
’ijn galėsianti kiek pradžiug
ti tik «lel vieno daikto. Alei 
nuntį mėnesį gnl ji tikrai pi-1 
irsianti, kiek jai prisieis atly
ginti tnlkininkams. Gi kuomet 
nustatyta atima bus žinoma, 
tuomet vokiečiai imsią dariu) 
ir mėgins kuoveikmns ntsitei- 
sti au talkininkei”.

Anglija parems Prancūziją.

Nemažai pra iuugusi Pran
cūzija. Ne# Angtijj raštu pas:- 
žadėjo jų parvuti virai* 
kalais, atkreiptais prieš Tokie 

ir surištai*: -n taikos «u-|

Pasiusią Krassinui atsakymą.

San Rėmo. lud. 27.—-Talki
ninkų konferencijoje čia gau
ta laiško* nno Krassino, bolše- 

-loraT'pn-k y 

bos reikalui*. Krassin kvietė 
talkininkus pasiųsti savo at
stovus Mveicarijon. kur ji* bu
vo pasin-ngę* tuos sutikti ir 
pasitarti prakybos klausime.

Angiijosc premjeras I.loyd 
George pninformnvo konferen
cijų, kad toks susirinkimas bu
vo pienuojama* lx»ndone,. Jei 
"bolševikų atstovai neguli ayk- 
ti IxinJonan. tai yrn aišku, 
kad Anglija nenori savo žemėn 
priimti IJtvinovo.

Premjeras pareiškė, jog An
glija neturi nei kiek danginu 
noro su Litvinovu pasitarti 
Avei ra rijoje, kaip Lbndone.

Apie tai tad ir bus pranešta 
laišku Krassinui.

MOKSLININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Washington, bal. 27.—Visos 
šalies kolegija* ir universite
tus atstovaujantieji mokslinin
kai vakar čia suvažiavo naci* 
jonalės Mokslo Akademijos 
metinin Miririnkinmn;

Vakar du iš Californijos as
tronomu diskuaavo apie pa
saulio erdvę. Buvo statomas 
klausimas, ar gymiojn viena 
pasaulinė erdvė, ar yra jų dnu- 
ginu.

IŠVISO 8 ŽMONĖS NUŽU
DYTA FRANKFORTE.

Paryžius, Imi. 27.—Francu* 
žaros okupuojant Vokietijos 
miestų Friinkfort išviso ten 
uužudyte K žmonės vokiečiai.

tarties sąlygoms, kokia* Vo
kietija turi pildyti.

Anglija sutiko remti Pran- 
euzijų tik ]M> to. kuomet pas
taroji leido Anglijai liuosas 
rankas turėti Mažojoj Azijoj ir 
Konstantinopolyj ir kuomet 
jai j m vesta pilnai kontroliuo
ti Dnrdaneliua.

Nestebėtina tad jei Anglija 
pažadėjo Prancūzijai imi variui i 
militarines *j>ėkas prieš Vokie
tijų, jei pastaroji nepildytų 
sutartie* sąlygų, paliečiančią 
prancūzus.

Paskelbta deklaracija.

Pasibaigus konferencijai tal
kininkai paskelbi* deklaracijų 
Vokietijos klausime.

Dėklą racijoje pareikšta, kad 
Vokietijos prašymas padidinti 
jai skaitlių kariuomene* atme
tamus. nes Vokietija Ilgšio! j- 
sakmiai nepildė sutarties sų- 
lygy.

Tolinus pareiškiamo, kad 
Vokietija sutarties sų lygas 
būtinai pildvto. Nes visoks iou 
išsisukinėjimas bus nopaken- 
ėiamn>. Kitaip' talkininkai bus 
priversti imties kuoaštriausių 
priemonių. .'

Pabaigoje sakoma, kad tal
kininkai nž laiko* sutartį sto
vi didžiausiojo vienybėje, ly
giai kaip yra burę karės metu.

Mokesčių raštinė užgina .viso- 
kias paskalas.

IR VĖL PRANCŪZAMS PA- 
DARYTA DAUG BAI 

MĖS.

Wnshington. lud. 27. — Vi
dujinių moki—’ių rinkinių raš 
tinė paskelbė, knd šindą do- 
Snrth'’1^i"^6nrin f*
siejo 53 mitai pra*
eitais 19C9 fiskaliniais motais.

Tais melui* surinkta 
850,150.078j Ir tam darbui iš
leista $20,5f::.771.

Tas skafflines raštine pas- 
kelln* todėl, kud įvairiose ša
lies dalvae pakelta paskalų, 
buk mokesnių rinkimas vy- 
riausvlM*i labui brangiai ntsi-1 
eįmjs.,

Kai-kur net buvo skleidžia-! 
mos žinios, kud kiekvieno do ' 
lierio surinkimus atsieinąs 601 
centų, arba |ltX) — $Gf). •

Tas nesąmoningas žinias, i 
suprantama, platina \yriausy- 
bės priešininkai.

-------- |-----------------  

NEW YORKF. YRA ALUI I- 
STATYMAS. BET NĖRA 

ALAUS.

New York. bal. 27. — New 
Yorko valstijų* abudu įstaty
mų leidimo butu pravedė Li
li ų, kuri upini leidžiamu vals
tijoje gaminti ir parditvjnėti 
alų su.2Jr uiu'is dalimis ųuoš. 
alkoholio.

Tasai bilius arba nauja* j- 
- Intymu* iuu paduoti-« pnt- 
virtinti gubernatoriui. Sak • 
tųa, gilia-malonu* pdvirtin- 
sių*.

Tnd bu* įstatymas, bet vals
tija neturės alaus, 
šnlj kol-kn* apima 
nas uždraudimas 
gaminti ir vartoti.

Tas priverstinas 
jinis uždraudimas
čiuusiojo šalies teismo ranko
se. Ta* tei-jna* dar netarė ga
lutino žodžio.

Nes visą 
priverst i- 
svaigahis

konstitnei- 
yrn augš-

Susektas vokiečių plenavimas 
pakelti naują karę.

Paryžius, lud. 27. — Sulig 
laikraščio Temps, prancūzu 
iKilvliui <uių dienų iuėju mie
stelin liaunu, rytuose nuo 
Frankforto. ir tonai surado di
delę kiekybę vokiečių parp
tos amunicijos ir ginVlų.

Ta visa karės medžiaga pa
vadinta** “Vakarų armijai’’. 
Tas. sulig prancūzų, reiškia, 
l.ad vokiečiai pienuoju naujų 
karę prieš Prancūziją.

Be to, praneštu, knd talki
ninkų komisija' rytinės Prū
sijos mieste Karaliaučiuje at
radusi 150 vokiečių anuotų.

FIŪME IR VĖL BLOKUO- 
JAMA.

Rymas. Imi. 27. — D’Ann- 
unzio kareiviai mieste Kilime 
:n ą dienų užpuolė Ablmzin ir 
jKig’.els- 40 ai kliu. pi‘-gulinčių 
Dalijos kariuomenei. Tnd Ita
lija ii vėl ėmė bl jl'.tudi l*iume.

ATSISTATYDINO GELE2IN 
KELIŲ ADMINISTRA

TORIUS.

Washington, Imi. 27. — Iš 
užimamos vietos atsistatydi
no geležinkelių administrato
rių* Hines. Prezidentas jmt- 
virtino atsistatydinimą.

RABINAS UŽGINA PER 
SEKIOJIMUS ŽYDŲ.

Budapeštas, Imi. 27. l’n- 
skleista pasaulin žinių, kud 
Ungarijo* vyriaiuylm nedrau
gingai a tai nešanti j žydus juos 
baisiai persekiojanti.

Tas žinias užginu vietos žy
lių rabinas llevesi. Jis sako, 
knd žydai nepersekiojami. .

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

META1-V0L.V. No. 101 rl

Revoliucijonieriai Eina Ant 
Meksikos Sostines .

- . . ---------------------------------------------

Žymiausieji generolai pakyla
prieš Carranzą

ELOGĖJA CARRANZOS PA
DĖTIS.

Sostinė atskiriama nuo pašau- 
lio.

Washington. lud. 27. — lle- 
voliuciju Meksikoje prieš Car
ranzą vednmu sn visu pasis«*r 
kimu. Anot gantų žinių, revo- 
liucijonierini jnu atkirtę nuo 
išlaukinio susisiekimo pačią so 
stinę Mexico (’i-ty.

Nežiūrint š’arranzos protes
tų, ir skelbimų, buk toji Mek
sikoje revoliucija esantis loka
li* nepa-itenkinimas. apimąs 
vientik Sonoro* valstiją, kurių i 
Ims galima greitu laiku ntinin! į 
šinti, cit. apturima oficijalių : 
žinių, kad Carrnnzo* padėtis j 
blogėja. Kas valanda aršėja j 
jo valdžios likimas.

Perkirstas geležinkelis.

Revoli|icijonierini jmėmė M<»- Į 
rvlos valstiją su svarbiuiisiuo-: 
ju to* miestu Ciiernavnca. Iri 
ienai perkirto geležinkelį, jun 
giantj tų miestą su sostine Me- 
xico (’itv.

Tai buvo svarbiausias sos
tinė* geležinkelis. Jo netekus.!

sostinė atkirsta nuo Vera (’ruz 
ir nuo visų r.riinių pakraščių.

Praneštu, kad likusios gele
žinkeliu dalies (’arrnnzn neno
ri |>adįloti. Nes tuojau* pasiun
tęs kariuomenę apsaugoti to 
geležinkelio tiltus ir tnnelins.

Tik klausimus yra. nr ta 
pasiųsta karinoinenė kartais 
nesii*isi«*ks su ravidincijonior 
rinis ir neatsisnks prieš j*ntj 
Carranzą. •

Generolai pameta Carranzą.

Žymiausieji Cnrranzos genis 
rotai j>rrpiiui revoliucijonierių 
pusėn. Tarp tų reikin paskai
tyti <>br«*gonų. Mayrotte, Feliz- 
Dinz ir kitus.

Carranzn sakosi turįs kiek 
karės I 
revolincijonierius negali pa
siųsti kariuomenės, kurios li
ko nedauginurin, tad skelbia

I 
•tixz.ll NIKUM i Iii f J* IkUėM 
laivelių. Kadangi jtrieil - 
- - ------

prieš “sukilėlius“ |Mivnrtowų« ‘i 
savo karė* laivynų.

Jis nori savo kelis kari* lai- ‘ 
vns |M*rkelti iš Barniojo van- ■ 
denvno pakraščių. Sakoma ir I 
vėl prašysiąs D«*dė.- Šamo, kad 
tus jo laivams leistų ]x-rplauk- 
ti Paųnmos jx*rkasu.

NEGAUTA ŽINIŲ NUO 
t MARSO.

Tad užmestas visas tas 
klausimas.

TURKAI PAGROBĖ ALBA
NIJOS VALDŽIĄ.

Albanijos valdžia išsklaidyta 
visais šonais.

Į OH no WE v/eRent \ 
/ ALvJS'fS rich -couht į I 

FATHER HADE HtS
I FORTUME PtDDLlHė
] Lt M SERBES GhtLSE

Ii-.* • /fa >.▼g***-.- (i Jį 
iFtT’ALj

Omaha, Nebr., bal. 27.—Ki- 
birkštinio telegrafo inžinie
rius Miltener |x*r kelias nak
tis su savo asistentu'nemiego
jo. Sėdėjo visas lųikus prie 
yiiatingii iipuratų ir liikeiiuvo 
kokių nor* žinių nuo planetos 
Marso, kuomet Marsu* tomis 
dienomis buvo arčiausia že
mės.

Past'kniėje nesulaukta jokių 
žinių. Tad aparato* liko užme
stas.

Dr. Millener tvirtinu, matyt, 
unt Mnrso nesiimu jokio gyvo 
sutvėrimo. Gj jei tokių esą. tni 
jie neturį supratimo npie ki- 
hirkštinį telegrafų arba pada
vimų ženklų kitoms planetoms. 
Nes jei Marso žnionės Imtų 
pasiuntę kokią žinių, jo M’lli 
nerio, aparatas visuomet Imtų 
pasavę*, kaip pngniinnmtis iš 
oro knoinenklausias sušlamėji
mas.

: NEŽINIA KUR PREZIDEN- 
' TAS TURĖS ATOSTOGAS

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

turtingi. Mano tėvas sukrovė tuos turtus pardavinėdamas lim 
burgerinį sutį žaismių virtose.

Washington, bal. 26.—Pre
zidentas VVilsonas nežinia kur 
persikdi gyvent i me
tu. Seniau paskelbta vieta 
Massachusetts valstijoj jnisi- 
rodė daugeliu žvilgsnių nepa
ranki. Kita vieta dar neparin
kta.

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S).

Londonas, lud. 27. — Tu i 
nncijonalistų vado ir buvu * - 
j<» provizi jonai i<> Alltanijo* 
pr«*zidento Essmi jjašos šali
ninkui užėmė Tirana it nuver
tė Albanijos valdžių. *ulig ap
turėtų viii žinių.

Dejiešoje purriškiama. knd ! 
Albanijos valdžios nariai išsi
sklaidę visai* šonais.

Mbanijits vnl<ižio.« karino- | 
menė buvo priversta palikti 
savo amuniciją. Paliktus j*» i 
gintilur tečiau? paėmė italai.

Pranešta, kad įvykusių mū
šių metu apie 2IMI kareivių už
mušta ir sužeista.

Paskui Essad pašos spėkai 
užėmė Kuvaliu, piet’.idtaruMe i 
nuo Durazzo. Matyt, turkai 
kriauši* ir unt Durazzo.

ANT ČEVERYKŲ BUS PA
DĖTOS KAINOS.

Washington. bal. 27. — Se- ■ 
mitui bu* paduotas bilių*, knd 
čeverykų fabrikantai unt ėe- 
vervkų padėty kainas, kiek 
Jie pjtiiiin už tuos parduodami 
krautuvininkams.

Konstantinopolis, bal. 21.— 
Prancūzams apleidžiant Tur
kijos miestų Urfa. turkai na- 
oijomdistni juos užpuolė ir 
paklojo 500 kareivių.

BALANDŽIO 27. 1920 M.

(diicago. — šiandie apsiman 
kę; ryloj giedra ir šilčiau, y
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Prenumerata mokital ilkalno. Lai
kas akaJtcal nuo utairolynic dieno* 
ne at.o Naujo Metų. Norint permai
nyti ailrceą viaada reikia prLaiųatl tr 
Bena* edrrnas I’lntral tterinuMa e!ų- 
•tl kkperkant kraaoje ar eapreee "Mo- 
ncy Order" arba įdedant pinlmie | 
r«c»r.ruou lal*ką.

“Drangas“ Publishing Co. 
1800 W. 46tli Sk Chicago, Ui.

Telefonu McKinlt-r (IK

KATALIKŲ BtfVAŽIAVI sąlygomis. Katalikui sinai‘;iui 
pakilo prieš tą sumanymą. 
ŠLiokvieuu/* parapijoje Londo
ne buvo surinkimų, protesta
vusių prieš jį. Rengiama ben
dru didelė demonstracija mil
žiniškoje Albert Hali.

Pasirodo, kad katalikai An
glijoje yra didelė moralė jie
ga. Prie jų prisidedu daugelis 
tikėjimą branginančių protes
tantų. Ir-tie nenor, kad mote
rystė pavirstų išdykumu, kad 
šeimyim susidėvėtų ir tauto* 
IMiumtai susilpnėtų. Taip suta
riant katalikams su tikinčiais 
protestuįituis porą metų prieš 
karę tapo nuverstas tikėjimi- 
nėins mokykloms kenksmingas 
teisdavyibėa sumanymas, taip 
rali pn«idnrvti ir d»»h«r

Kuiiu lordo Buckmasier'io 
netikęs sumanymas' apie mote- 
ryrtče jM»ri»įo į tmgštąjj Ang
lijos teisdavybės butą, katali
kus lordas Brayc savo nepu 
plusta iškalba sujudinu rim
tu* lordus, lšdrję- kitas suma
nymo blogąsias’ ypatybes, lor
das Bntye tr|rė: “Žmonės min
tiju. kad Anglija tebesant kri
kščionių žemė Tai-gi Kristus 
sakė:. Kurtoms Dievas suvieni
jo, tuos len»«*kirifl žmonės.”

Lietuvos Laisvės Paskola.
---------- 5----

pm&oloft budu piaietai turės 
patekti ne kam kitam, bet ta* 
nuolatinai Lietuvos viddžiui. 
Tt dėl nebegali būti jau jokiu 
i*.->ikHhh\iiino. bu 1 t*s pasknlo* 
negalimą remti. Tik Lietuvon 
jiriešai tegnii niekinti ir at- 
kalbinėti nuo tos paskolos. 
Kas prie jo* nesidedu, tas nė- 
ra Lietuvos draugu, bet prie
šu. Atsiminkite apie tat, kad 
n.’pnsilikti •.J.pakalyje vi*c 
Lirimos re^rUblikos tveiimo 
darbo, ir knd ta') vardas — 
“Lietuvos Priešų“m i>utų prie 
visų jūsų, kurie atsitikote, 
Mununas, ’lVolel tverkite -ave 
stotis kad ir partijinias, |>as- 
kulu* užpirkimui

Liet. Misijos Informacijų 
Būras.

Pirmame punkte laimi pro 
'.ingai pažymėta, kad mą« re- 
spublikos prezidentas bnt\i lie
tuvių kilmės. Beveik ncubeju 
jame, kad tas punktus taps į- 
rašytas į Lietuvos Respublikos 
konstituciją. Taip-pat neabejo
tinos yra mitras punktas apie 
ministrų atsakomybę ir trečias 
apie piliečių teisių lygylies.

Agitatoriai gyvenantieji sve 
tinitaučių pnguždentomis min
timis ir tų Agitatorių apdum
ti ųimtsargąs asmenys gal ne
norės ketvirtojo ir penktojo 
punkto apie sąžinės laisvę ir 
apie mokyklas priimti ištisai, 
liet tuodu punktai yra taippat 
protingi, kaip ir kiti.

šeštam punktui pritariame 
visiškai ir ncaiiejojame, kad 
taip bus kaip jis rašo: darbu] 
8 valandos dienai ir užmokes
tis pritaikytas .M*imynos reika
lams. Prie jo pridėt imu* tiktai 
porą žodžių: “Valstybė pri
verstinai apdraudžia darbinin
ku* nuo nelaimių ir aprūpina 
jų senntvę’’.

Septintais punktas gal šiek 
tiek neaiškus, nes nepasakyta 
nei kokis yni kapitalo jiervir-' 
šis. nei kokia turi Imti jo kon- 
t rolė. Mes -akytume šitaip: 
“Privatinio vieno asmens tur- 
tas. atmetus jo skolas, negali 
būti didesnis kaip 10 milijonų 
pilnaverčių auksinų; korpora
cijos nnusiivyilM* perviršijanti 
jos skolas gali siekti 20 mili
jonų pilnaverčių auksinų, bet 
nedaugiau.”

įvedimas šito įstatymo gali 
būti šiek tiek jmvujingas, nes 
pralobstantieji gnlięs savo tur 
tą j užrubežį. kur Lietuvos 
valdžia jo nvĮm-ivk*. Tokiu 
budu mus šalie- turtu uugimns 
bus šutrukdintas. Dėl šitos 
priežustieii hutų m *u| įsa komu i 
juivojingn vietoj** !<• milijonų 
nustatyti dar mriži*snį vienui 
asmens didžiausią turto augš- 
tunią.

Protinga yni rezoliucija a- 
ple miškus, ežeru.-, geležinke
lius ir kilus. Mes pridėtume 
prie to: “Miestų tramvajai, 
deginamojo gazo dirbtuvė* ir 
elektros gaminimo stoty* juo
si* priklauso miestams. Tarp
miestiniai trtiinviijni priklauso 
vnLstybei.“

Dvarų sutvarkyme Av. My- 
] kolo Draugijų jirisilaikė dvie
jų prinripų: 1) aprūpinti žr- 
tnėa neturinčiu.* žemdirbius ir 
2) nedaryti skriaudos didžiu- 

i m i m n.-. Todėl Draugija pro- 
i jektuoja panaikinti dvarus

Skaitytojams.
Jau šitame “Draugo” nu

meryje yni daugiau Įvairių 
žinių negu Imdavo iki šiol. 
Mes suėjome į santikius su 
Press and Publicity Depart- 
ment'n, t. y.,spaudos ir garsi
nimo skyrium įsikurusiu prie 
National Catliolic Welfarv 
Council (Tautinė Katalikišku 
Geryneigos Taryba). Tokiu 
budu ‘•Draugas” kas savaitę 
gaus telegramų iš Rymo, Pa- 

Į, ryžiaus. Londono ir Dublino, 
į Taip pat talpįsime naujiena.- 
Lir pranešimu* iš Wasliingto-

F Spaudos ir Garsinimo 6ky- 
• rių, kuris patieks miuiis žinių, 

vedu visoje Amerikoje pra- 
Į garsėjusieji luikraštininkai. 
| Jiems padeda visas štabas jau 
t prityrusių raštininkų. DeJ šito 

naujo pagerinimo mus diem- 
‘•raštyje galėsime teisingai ir 
greitoj paduoti visas žinia.- a-1 
pi«j katalikam- Tupinčius nuo- 
tikiufi, įvykstančius Ameriko
je ir kitur. Prie naujienų dar 
bus ir akyvų pamarginimų n- 

, pic grjnai katalikiškus daly
kus. Tai-gi sknitymas dnr la
biau putiks mus ėmėjams. 

R Šitiem- pagerinimams įvykus I 
,“Draugą- ” bu.- dar naudin-1 

t gesnis savo skaitytojams. Ti
kimės, kad neužilgio gulėsime 
pasigirt^ Amerikos Katalikų 
Geryncigos Tarybai, jog įgijo- 

i me daugiau skaitytojų. Tuo-' j 
mi galės pasidžiaugti šios Sa* I iSpirkimu/a ne iineržimii.

k’

lies* vyskupai, knd jų |>astan- 
: gos remti katalikiškąją .«{mui- 
dą geriu u n t jų, atneša naudu* 

. ir vaisių, nes katalikų dvasia 
B stiprėja ir gerovė eina didyn. 
E Tpi-ii TUinlnliniMt “Drnuun“ 
M z. w “* * -m** *•

• savo pažįs- 
, lomiems. kad šiUL*> pagerini

mas j vyko •‘Drauge’’, kad 
“Draugu*” kas savaitę* gauna 
tikrų telegramų iš didžiųjų 
pasauliu sostinių ir iš Wasb- 
ingtono. Tegu tie jus pažįsta
mi užsirašo mų« dienraštį nors 

Į trumpum laikui ir tegu pama- 
f |o,-Mes neabejojume. kad ban- 
u dyino laikui išėjus jie ir l»v 
P prikalbinėjimo skaitys inų* 
: dienraštį.

r skaitytojai pasako

lomiems, kml ^įtrt

Graži ir Gera Re
zoliucija.

i.. *

Prie to mes pridėtume, kad 
kiekvienam tipricritije Lietu
vos valdžia turėtų jm» vienų 
3.000 dešimtinių dvurą, kuris 
Imtų |>odraugri ir žemdirby?- 
tė« mokykla ir vieta, iš ku 
rios to apskričio mažieji tem- 
dirbini gautų lengvomis sąly
gomis pasiskolinti brangių 
žemdirbystė* mašinų.

Noro išradimu* šj-tą {termai- 
nyti ir pridėti prie minėtosios 
rezoliucijos ji yni visgi pa
vyzdinga. Nei patys negalėtu
me sustatyti tokios, prie ka
rius kiti nerastų kų pridėti ar 
mainyti.

Nor> Amerikos Draugijų ra. 
zoliiicijos dar nėra įstatymui 
Steigiiimąjįiin I virtuvus Sei
mui, bet tas Seimas laukia 
tautiečių protingo žodžiu ir 
{lugarba jį priima.

L Bonai jau atspausdinti.

Lietuvos Iaii*vė* Paskolos 
bonni jau yra atspausdinti. Bu 
nai atspausdinti yni trijų rų- 
šių: ant 50 dolierių. HM) dolie
rių ir StM) dolierių. iš viso unt 
sumos penki milijonai dolierių. 
Bonai tur po keturiolikų ku
ponų, siilvg kurių bus išmoka
mas nuošimtis. Už paskutinius 
penkioliktus metus nuošimtis 
bu* apmokomas drauge su ap
mokėjimu imčios sumos. Pro
centas už lamus skaitomas nuo 
liepos 1 dienos, šių 1920 metų, 
o patsai apmokėjimas paskolos 
turės į.vvkli liepos I dienų, 
1935 m.

luo Uu'pu yra darumu šių 
hunų numeracija ir nuo gegu
žio I dienos bus pradėtu išda
vinėti rūdoms, kurie uorės 
paimti paskolos hunų ir \i- 
siems, kurie jau yra pilimi už- 
rirpokčję už bonus.

II. Sukruskite visų stočių ko 
nū te tai.

Iki šiol visas prirengiamas 
bonų parduviniui durims yni 
atliktas. Suorganizuota apie 
180 stočių, apvažiuotos visos 
sviirhinusius (lidesnės lietuvių 
kolonijos Misijos narių. Dabar 
ateinu darbas pirkti ir išdalin
ti Bonai visiems, kurie nori 
prie (uiskolos prisidėti.

Lietuvos Misijos nariai no- 
r«.tų [Hitįs ntsiliinkyti į dides
nius kolonijas ir išdalinti ant 
vietos bonus visiems, kurie y- 
•u pilimi už juos užsimokėję 

utim dar jmnorėti pirkti. Kui 
negalės patįs atsilankyti, bus 
-mneiami IJetuvo- AL-ijc-- į- 
galiotiniai tirbnkni-kur tus dar 
Ims bus pavedama* imtiems 
stočių komitetams.Visam šiam 
darbui {atsilieka laiko vos tik 
iIh nu imsiu, nes iki Ji *p< s 1 
dieno.' š. m. visos tchIioIūs dnr 
bu- norima pilnai užlmig'i.Kns 
yra ržsimokėję* būną iii: .ink 
pinigų, kviečiamas yra iki lie
pos 1 dienus uisimokėti |iil- 
iiai.idiint iki šio įniko butų pil
nai žinoma, kiek iš visu kokia 
stotis yra paskolos išpirkusi.

Čiuoini užkvicčiiuiie visas 
vietos organizacijas padidinti 
savo agitacijos dirbi;, idant 
kuk-ieiie* gidėtų i*| ukti bo
ti > ant pirmiau* jau pusi .ito»- 
sumos ir kad imskola visų jjen- 
kių milijonų galėtų pilnai nu
sisekti. Taigi sukruskite visi 
prie darbo.

III. Ataikreipinuis prie visų 
atsilikėlių nuo paskolos.

Amerikoj yra daug lietuvių, 
kurie ikišiul nenorėjo dėtis 
prie paskolos, tardami, ,įug 
jie nenorį .-u ta paskola pa- 
itiMM 'Atitctii tNimur e-Atimfttvr* 
Liet u vos Vyrimisjdičs.

Ainndien Imtų jau laika- ir 
tiems vi-iem* atsilikėliem* ak
tyvini dėti* prie jmskolos. Kin
kiniai į Steigiamąjį Seimą jau 
pradėjo, greitu laiku susinu 
kn imt-iti Seimas, kursai nu*- 
tatvs ir ntmlatiną jau valdži; 
Lietuvoje. Surinkti Amerikoje

INFORMACIJA VA2IU0- 
JANTIEMS LUTUVON.

Daugelis lietuvių keliauju 
Lietuvon ir delei nežinojimo 
kelionės taisyklių daug vargą 
{Minęša. Trum|MU paaiškinsime.

Išvažiuodami laivakortes 
pirkite tiktai ]»as iš senai žino
mus agentus. Nekuriu nauji 
agentai, patys nežinodami rei
kalo. savo pasažieriii.*Ncw Yor- 
ke pi vedu tiesiog prigavikams 
ir nuo to žmonės nukenčia Jau 
buvo atsitikimas, kad vienas 
agentas iš Vakarų prisiuntė 
keliuliką keliauninkų Xew Ynr- 
knn su laivakortėmis ant Pa
ryžiaus, bet New Yorke juos 
norėjo užsodinti ant laivų ei- 
minčių Tricstan ir vertė kėliau 
ti jier Vienną ir Varšuvą. Tik 
n]*sisknndus Misijai jie likusi 
iieimskriaiisti. New Yorkan at
keliavę turi Imti labtu atsargų*.

Geriausiai ir parankiausia 
dabar važiuoti bile linija {M>r 
Paryžių. Daiktus {išduodant 
ant laivu nereikia apdrausti. 
Daiktus stačiai adresuoti Pa- 
rvžiun.• •

Pirm ižvažiavimo dar reikia 
Imtinai turėti Lietuvos atsto- 
vylu** Įutsporto vi žavimą, be 
kurio neįsilridžia\’uidetijun ir 
PraiKuizijim. Tnip-gi reikia tu
rėti jMis|»orto vizą ]ias Prancū
zijos konsulį. A|Nirt tu dar rei
kia turėti liiidijimą, kad užmo
kėtus taksos, kitaip neįleis į 
laivą. ,

Paryžiuje reikia [msjioi lą vi
zuoti pus Vokietijos Sconsujį, 
kad turėti tiesą įvažiuoti Vo
kietijon. Taip-gi reikia vizuo 
ris pas Anglijos konsnlį. kad 
praleistų per Anglijos užimtą

Izoiią. l’židvizavus pasportus, 
bilietus pirkti iki Berlyno ir 
daiktus {tadiioti. Is't daiktus 
{mdiimlant Imtinai reikia ap
saugoti, nes labai tiaug jiundų 
ir kuparų žūva. Taip-gi Pary
žiuje reikia puriu i rauti, ar rei
kalinga militarė alijantų viza 
važiuojant per okupuotą zoną. 
Jei tokiu reikalinga, tui užgiri- 
zuoti.

Atvykus Berlynan patartina 
vizuoti )m.*|K>rtą pas lenkų 
kuiliui), kad peil><iatų par iš
rėžtų Ismkijai juostų. Turiną* 
žinių, kad nektiriiioa-keliauntu- 
kus lenkui nepraleido ir jie tis 
rėjų grįžti Berlynan, o iš čia 
vykti j Sietiną, u.iskui jūrėmis 
iki Karaliaučiaus. , ,

Berlyne reikia apsižiūrėti, 
kad su savim turėti nedaugiau 
1<MM) vokiškų murkiu, iw* Kit- 
kunimsi* vokiečiai krato ir ne
duodu daugiau įsveari. Verčiau 
Berlyne išsimainyti į auksinus 
(i įbėrusi us).

lšpihlaut šiuos oHcijaltiku- 
mus ir ajisuiigojus^inšiurinus) 
daiktus, nuo Paryžiaus iki Ber 
lynu pu prasi ai niekas nekliudo 
ir kelionė gerai sekgai.

Lietuvos Misijos 
InforųiaatjM Biurą*.

iš
MI

šiandien viucagos žiniose 
tai pinai u e fiv. Mykolo Draugi
jų* X. 2. rezoliuciją, |ka*iųrią 
Sittigiamųjam Lietuvos Sei- 

L Ta rezoliucija -yra graži, 
gera ir protingo. Ji apima |mi- 
ėius cVjubiuosiu* viešo tautu* 
gyvenimu reikalu* ir juos 

žiūrėdama tik viąno 
kad butų geriau.

j. KiNSmAN

I
♦

Pereitais mulai* dukart 
šėme npie Protestantų Epis
kopu Ių lielauarv’o dijecczijo* 
vyskupų. Tapęs kataliku jis 
)ut*l uju istorijų* profesorium 
j Katalikų Iniverriletą Wa- 
Jiingtone, D. C. Dabar Buffulo 
X. Lai krauliai rašo, kad jis

ru-

žadą* tapti katalikų kunigu. 
Kndnngi J. Kin.«innn’a« yni 
nuvedęs. 1n( gulimas dnigtas. 
Tik abejonės truputį yru dėl
to. kad niinetnsis Dclavrnre’o 
vy.*kiijnis buvo Jiiuzii|ml- Kiii- 
siunn, o Buffulo laikraščių te
legrama iš H'ilminglon kalha 
iq>ie Jumes įJokuiią) Kins- 
man. Negalima sakyti, kati te
legrama tikrai klnidiuga. ne* 
Kinsuuui'a* ]M*reidamus į ka
talikus galėjo iiermainyti var
dą, primnnt Jokitho vantą ant1 
guobėi Kardinolui Jokūbui 
GiUbonsui, kuris Kiiii-man’ą 
priėmė j Katalikų Bažnyčią 
Baltimore* katedroje.

Talsdo’s, Dilio vj'dmpus 
Juozapas Bebraiubs yra vada- 
jiasauliiiiŲ vyrišką draugijų 
Amarikos Kataliką Dermės 
Taryboje. Jis apgarsino nž- 
kvietimą, kad f> gegužio vieš 
bntije l>a Šalie bu* katalikiškų 
vyriškų organizacijų ntsrtovų 
suvažiavimas. Jis tęsi* dvi 
dieni., ♦

To lOįvažiavimo tikslas yra 
išrasti ir aptarti budus, kaip 
tos orgiui'izacijos galėtų su
tarti ir išvien dirbti ben
driems tikslams, susižinoti su 
panašiomis organixacijonii.- 
kilu?<t- inuiuse, yjmė su galin
gomis organiznaijomis Eiirra** 
je bei i’ielą Amcnsujc.

Užkviesto* tapo dvidešimt 
{Mulkius organizacijos prajiii- 
tusio* visoj(. Amerikoje. Pir
mą rietą užima, žinomu, 
Knigbt* of (Kolumbus, {Miškui 
Ancienl Order of Hibernians, 
Katalikų Girininkų Ordenas, 
Knight of Amvricn, Katalikų 
Sutytarpinės Pašalpos Drau
gija. Tautinė Katalikų Jaunų 
Vyrų^Vienybė, Čekų Katalikų 

Vienybė, Knight- of S. John, 
Vakarų Sulies Katalikų Vie- 
iivliė. Vokiu’oi Sv. Jurgio Vy
čiai, Tautinė Vok ii čių-Katnli- 
kų Federacija Amerikoje, Pil
nųjų Blaivininkų Vienybė, Ai
riu Katalikų Labdarybės Vie
nybė, Sv. Vincento n Paulo 
Draugija, Šventojo Vardo Vie
nybė Katalikiškų Draugijų 
Federacija Amerikoje, Lietu
vių Susivienijimas. Jaunų Vy
rų J.-taiga, Tniftiąis Susivic- 
uijimtis Čekų Katalikų, Jau
nų Vyrų Katalikų Draugija ir 
Sodalicijos Vienybė.

Tame sąraše nnitoniv “Lie 
tuvių Sus i vienijimą.“ Nėra 
abejonės, kad čia kalha apie 
“Lietuvių Rymo-Kutalikų Su
sivienijimą Amerikoje,” nes p. 
Šliupo susivienijimas abejoti
na begu liktų į tarpą katali
kišku draugijų.

Vytkupaa Sehrouibs pažymi, 
kud -uvažiavniin* neketina už
kviestąsias organizacija* su
plukti J vieną, nei mažinti jų 
neprigulmybėk. Tečiaua daug 
vra bendrų klausimų, apie kū
rinos reikėtų bendrai pasitar
ti katalikiškoms draugijoms. 
Yra ir bendrų pavojų, kuriuos 
lengviau atremti visiems iš* 
vien. Toki «daigtai, kaip nau
jai leidžiamosios teist**, tarna
vimas visuomenei, auklėjimas 
ir htviniiuas vaikų bei skautų 
ir |*nnšų* dalykai turėtų ru- 
pėti mums visiem*

Kiekviena katalikų organi 
žarija turėtų žinoti tuos daly
kus, kurie paliečia visų Ame 
rikos gyvenmuy ką tiara kata
likai viename krašte, tą nau
dingu žinoti kutaliknnis kita
me krašte. Nęsu*eidanii ir ne- 
MLcižiuodaiui mes dažnai pra
leidžiame pro save gurąs pro
gas ir paskui turime daugiau 
ibirbo padėti tnm tikslui, kurį 
butume greičiau ir lengviau 
{Msiekę, jei būtame -tankiau su 
sižinoję tarp savęs.
Aitas vyrų suvažiavimas tur

būt bu* nemenkeoni* ui bu- 
vusj kovo mėnesije moterų su
važiavimą, kariame dalyvavo 
<lu šimtu delegačių. Gal vyrų 
delegatų bus kiek mažiau, nes 
vyrai labiau paskendę savo 
ubiaihių reikaluose, bet suva- 
žiaViino pasekmės neabejotinai 
bus rimto* ir naudingos.

MOT£R¥ST£ ANGLIJOJE.
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VaMndoe: auo • ryto liti • valu 
HeredemlJt nu* 4 lys » vakar* 
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PRAVOSLAVUA.

Nrprrscnni Anglijos tci*dn- 
vybėius topo Įteiktus lordo 
Buck inustri ’io * uuiauy mul* |ri* 

porom.* persiskirti dėl tna- 
* kų priežasčių labai lengvomis

Bolševikam* užėjus- pravos- 
lavija i&tyk buvo beveik žlu
gus. Cerkve*, vienuolynus ir 
kitas pravožti vijo# įstaigas 
lojlševikiju pasisavino. Ta
čiau.* itgainiu tapo leista lai
kyti pamaldas au sąlyga, kad 
visas jų išlaidas padengtų no
rintieji. Pravonlavija atsigavo.

Bet ji jau kitaip žiuri j po- 
petių ir katalikus. Diplomatui 
gavo žinių Washingtone, kad 
sentikiai tarp tikinčių rusų ir 
katalikų didėja, kud kiliud vil
tis susivienyti abiem bažny
čiom. Žinovai’ pridedu. katf tu 
susivienijimo prirengiamasis 
darbas koncentruujaaiLietuvo- 
j*.

Iš KATALIKŲ KOVOS SU 
MASONAIS ITALIJOJE.

Vienas italas bajorus vardu 
Gintumo C. Degliatti apskun
dė į {MtsaiAinį teismų Tikėjimo 
Praplatinimo Kongregacijų. 
Ta Kongregacija skaitosi Ba
žnyčioje taip augėta įstaigų, 
kaip ministerija viešpatijoje 
urlm Departamentas Suvieny- 
t *.*#«, Valstijose.

P-nas Degliatti reikalavo 
kad K-ei ja jam grąžintų 
tų turtų, kurį Degliatti’o 
protėvių protėvis buvo 
užrašęs Bažnyčiai 1G80 me
tais. Tas ]X)iub reika
lavo, kad Kongregacija jam 
užmokėtų ir muMuničius nt 24U 
molų.

Tei*iun* mieste A ų uit m pri
pažino Degliati’ui jo keistų 
t-ikulaviuią. Tado Kongrogu- 
riju padavė «Ln yką į karaciją, 
t. y. j paskutinę instancijų. 
Paskutinė ii>.*laucija prlpaf 
tai, kad Akvilė* teisino ištar
mė buvo neteisinga ir dar )>n- 
peikė tų teismų.

tltiUVIAl!
B

GRAND RAPIDS, MICH.
Siuomi pranešu, kad pas 

mane galite užsirašyti dien
raštį “Draugų“, kitiems ir į 
Lietuvą. Užlaikau visokių 
nuUdskuygių. Priimu ir pri 
duodu į dienraštį “Draugą” 
paieškojimų, pagarsinimus ir 
darbų užsakymus.

Tais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:

Y.'MARGELIS, 
544 Myitle flir, 

ūrud Raptds. Michigan.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morg&2 Street V 

CHICAGO, ILUIOh 
Telefoną* Tarta MM

TatanAM: — 1 IMI 11 U ryto: 
• vo Platų UU K rak. NedMlo- 
mto ooo t Iki 1 vaL vakaro.

K.

X

DR. G. M. GLASER
l*raLuhu<>>« 2* mriai 

sim So. Marxan SI- 
Kertė 33-rr. St.. III.

8PHCJJAUSTAS 
Nuterllkų. VyrUUtv, taipgi chro- 

nHUm Itin. 
OE1SO VA LANDUS: Nu<1 1® nto 
iki 3 po pletii. nuu 4 liti S vaian-' 
d» vakare.
Ntvdėiiuniia nuo :» iki : po piet 

Telefonas Yarda «>7

«•

*

—x 
sčš
*

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

Mamp. 4» OmM
K«. nn w. 4» Avrone 

Tniefonaa C1c«ec MM
■ Oflao ♦leerc 4» 

KAJLBAMB UZTUVUKAI <

Dr. P. P. ZALLYS 
^Liehiv^DęnHsUi 

VALAKIKMl ■ MU • ratM.

ERNEST WEINER
ORY <I00D5

1000 V. 47th kamp. Wood Bti.
M«* duodam* tm<ut«a MMiCO* 

K.*t**t*u Ir 8ubM8M48r -i
Dld*Uaia» pMlrlAltUn* raaaatnL 

Vl»ok>* mataruotai, MkMM dMm. 
«*L Mabta tr Jtanrtta.

Ptuksnos^i^ Mitas



Antradienį DRAUGAS

Tautos Fondo Reikalai.
r (Tąsa).

A*ui o mėneaio inciffOf.
629—Buenos Aire*, Argentina, 134 sk................................. ;
(*B—Westfid<i, Ma»................................................................
631— tlarj', Ind., per kun. Dantinių. Elizabeth’o, N. J.

$26.00. Garv vestuvių kulekta $12.00. Viso...
682 -LevMston. Me., L,- P. Z. ....................... .
633— roęuonock, Conn.......................................
634— Baltiinorv. ALI........................ .-................
633—Ii iii Ci|y, Miniu, 13 sk.......................... .
636— Kaunas City, Kans....................................
637— Brighton. Masą...........................................
638— Pittsburgli, Pa., kun. Vaišnoras i*ar.................
(i39—Clevelund, Oliid......... .......................................... .
CKl-Wes|fieW, Musu., L. P. Z. ................ .................

' 641—AVasitington. 1). Č.. Lb.......... .. ...................
aito rJrMtro UI
043— W orcesler. Ai ura., L. 1’. Z............ ........................
644— Detroit. Mielu, L. P. Z..........................................
645— ilomestead. Pa., L. P. Z.......................................
646— Mitldlelsiro, Alass., (Mi sk. .................................
647— Camliridge, Mastu, L. P. Z............................ ....
648— CleveJand, Ohio......................................................
<49—Keuauee, ilk* 45 sk.............................. ’................
G50/*llill City, Mintu 13 sk...........................................
651—Likusių nuo Byuiro Biuro..................................
632— Pittsburgh, Pa., 2 sk..................................... ..
633— Chicago, IlL 31 sk................. .. ...............................
t>54—Chicago, lll., 43 sk...................................................
655— Cicero, Lll.. L. P. Z................... ,..........................
656— Keunnce, III.. 43 sk. ...........................................
657— Detroit, Midų, 1<»S sk., W. S... ....................
638—S». Boslon, Alass., **Darbuiinkus,” L 1‘. Z.
659— Detroit, Aliclu% 93 sL...........................................
660— Kevanee, lll., 45 sk........... ................................. ..
661— Ėliiabeth. N. J........................................................
662— Pittsburgli, Pa., dv. Kaziui. |mrnp...................
663— -Rendos už typevvriter, nuo Prauamės Bcml.
6G4—tVntvrliury. C«»nn.....................................................

$(185—Barine. AVis.. 79 sk..................................................
666— Pnųtiouock. Conn. Apiuaiiiylas burtas............
667— “Garsas, .Slinmikiiro bevardžio ..I..............
668— Brooklyn, N. Y\ S. L. R. K. A. 135 kp..........
669— Brooklyn, N. parduota 3 žcuilap. 10 vėlia

vėlių .............................................................
670— “Garsas.“ iš linksi ūko aukų .....................
671— Gaidų jKirdiiota.............................................
672— Brooklyn. N. A*.. J. T.....................................
673— Brooklyn, N. Y.' S. ll R.-K. A. 134 kp.

I.

$ 87.30
22.<i5

• •

• •

• • •

LIETUVIAI AMERIKOJE.
WORCESTER, MASS.

Prakalbos.

Viso lnl*<»...............................................................
Trijų n K'nesi ų pujainor....................
Iki suusiu 1 d. yra likęt.......................

Karlu

38.U0
45.00

62X1
• 151.22

5.IM)
215.06
305.45

70.80
389.85

75.00
1.06

161.W»
8O.0U 

1Q(MX) 
140.75

15.75
52.30
78.271

‘ 1.00 
5.00

1,400.00 
28.00

124.10 
200.00
82.60

•)e 4 i)
36.30

241.25
W.(kl 

4.00
61.93 
4X53

7.50
212.50

29.(10 
50.00

1.00 
1451

4.50
AG
.65

10.23
4.00

..............$4.928.93
$19,257.25

27,784.49

Balandžio 15 <1. pns mus ap
silankė su prakalliumis didžiai 
gerb. kun. J. Petraiti*, L. K. 
Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos pir
mininkas, ir.*veeitts išl.ietuv<>* 
kun. Mironas. Praknllms pa
neigė L K, K. R. sky rius.

Pirmiausia kalbėjo kud. Mi
ronas. Jis papasakojo upie Lie 
hivus našlaičius ir prieglaudua. 
Aiškinu, kaip Lietuvoje yra la
imi reikalinga Raudonoje Kry
žiaus nm.rp|l»n.

i afektu kulbvju kun. 1'eUtu 
tis apie lai. kų Rauti. Kryžius 
nuveikė iki šiol, kų veikia da- 
liar ir kų turi veikti ateityj. Ra
gino 'visus, o labiausia mergi
nas, rinkti dovanas Lietuvos 
kareiviams. Raginu visus p ris i 
dėti prie L R. K. R.

I’o jo vėl kalltėjo kun. .\lih>- 
nus. Antroje savo kalboje jis 
aiškino apie Lietuvos mokyk 
las. kokia jose tvarka, kiek jų 
yni ir kiek turėtų Imti. Aiškino 
taip-gi. dėl ko Lietuvoje knip 
kur žmonės nėra patenkinti 
vietine valdžia. Sakė, kad Lie
tuvos žmonės nepratę rinkti 
valdžių. Kada būva rinkimui, 
dauglima neina, o kaip keletu* 
žmonių suėję išrenka, tni pas
kui nepasitenkinimas.

Abiejų kunigų prakalbo- bu
vo įdomios ir publikai patiko, 
kurios svetainėje liuvo pusėti
nai. Rinkta nuki>s. Surinkta

Balandžio 211 d. buvo I*. R. 
K. R. mėnesinis susiniikjiims. 
Kndaugi nedaug narių aieilnn 
kė. tai ir susi rinkimas greit 
užsibaigė. Gerb. pirmininkė F. 
Mažeikienė pranešė, kad aplei
džia Worwsterj ir šįiuet žada 
nesugrįžti. įgaliai gaila, nes ji 
yru viena iš energiškiauKių 
Wuiwsterio veikėjų.
• Koresp.

——————------ -------—x
prasti ir spręsti apie jo dar
buotę. K n II#'jo ir dirbo Lietu
vos inųidai, bet jum rudeni, 
kad dnr staugiau gulima jatlar- 
uauti savo tėvynei.

Lniosunoriu.įsioiliiinns Suv.
Valyt. kariuomenėn, kada įmi
nėsi kuras, manė važiuoti Lie
tuvon ir len stoti liotuviškoli 
nrniijon. idant, kaip tiknuiLie. 
tuvos kareivis, ginti Urtuvų 
nuo priedų. • Negalėdamas iš 
Prancūzijos tiesiog važiuoti 
Lietuvon, grįžo atgal Suv. Vai. 
.Jei Gary’je dauginu turėtu
mėm tokių tėvynainių, musų 
koloniin šiandie kitaip ntrody. 
IŲ.

Tat negalėjo pamiršti nepri
minęs jo nuopelnų ir uiusų kl. 
kun. P. 1 tani imas, Pu sutuoktu
vių pasakė gražų paniokslų. Į 
vestuves atėjo klclsum*, amū
riuko Žyiiiesuivji •Giiry ’es tėVV- 
naiiiiiū-draugai, vyčiai, vylės: 
net ir iš kitų miestų buvo atvy
kę giminės ir pažįstami.

Nežinau nr buvo kuomet 
nors ėia tokios iškilmingos ve
stuvės.

I

Vytis.

$47,041.74
MILWAUKEIį WIS

REIKALAUJA.

KCIKAUHGI VYRAI
1 H»l fone ralio Virtuvės pastovaus 

darbo. AtslkailkltO.

Mina .V-ktorsmi.
MMmcf riroj
201b nnd Kili

lUrtltlan 
Kokpitai 
Avenue.

vieno 
laiku

geru

TAUTOS FONDO IŠLAIDU ATSKAITA.

Smuio ifiiaidoi.

K. J. Krušinskas. alga už gruodį......................................... i
Nuostoliu už jiarduntus $750;W L. Bomlsij................
Union Savinga Bank, of Pittsburgii, rendu už saft- 

doposit l»ox......... ...........................................................
X L. Turybos nnrių keliom* išlaidos.................... •............
Informacijos Biurui AVasliiugtom-......................................

$

15.00
64.88

1.000.00

Visu ......... ■ aa •• *• • •• • « •■«•••« *• •• »m*^1 m£80*guO

Vas4iviu uirucuiu ^hiidor,

Waroeatsrio šeiniu juudcirioji K. i). I*, apėvietoa nd- 
lailains likusiuji dalis, pasiųsta Kalinau..............

Sekretoriaus alga už sausį ...................... >........................... 15U.00

(Pabaigų bus).

Kovu 28 d.. paridartiavuK 
pJei O. A. Ncvuliutci, tu|a» su
tverta nauju Moterų Sujungus 
kp. iš 15-ktm narių. Valdyliun 
išrinkta: pirai.—O. A. Novu- 
liūtė, vice-pirui.—O. Vilkienė, 
ra5t.n-j>-lė A. Gviieiiitmknitė, 
ižd.—p-nin Beržitnskiciiė.

Balandžio 18 d. įvyko pi rimo 
t*murinkiinas, kuriame lapo nu
tarta surengti p rakai Ims gegu
žio 2 d.

Noriu priminti, kad šios 
prukidlios Ima vienos iš pirmu
tinių moterų varde šioj koloni
joj.

Ar atsibodo tau eiti iš 
dailiu į kitų, gaišinant 
ir piningus.

(JOODY’EAR 
siūlu pastovu dari * su
mokesniu 2000 NEPRITYRU- 
SFU VYRU prie guminio altin
io.
GEBOS DARBO *Ss\LY(.OS 

MUKSI/) PROGOS
DEDAIIBYS AK )K INANTIES 
Turi mokėti kall>ė(i Angliškai. 
Sverti suvirs 145 svaru-. 
Daktaro paliudijimas reikalin
gas. Atsišaukite ypatiškai ar
ba Misižisokitv su Faetory Km 
ploynnmt Oflice.

THE GOpDYEAR TIRE 
RUBBER CO.

AKRON, OHIO. 
Miestas Geras Progos

&

9

Bąjungieiė.

---------------g-.

AI noriu vyru kurie dirba fabrikui). 
■* arba dideliuose <ift»uoor. hlcnlcriul. 
prnfealjoaaloi »rl» darbininkai lino- 
ne»—vyrų kurio turi Jtakiue it (Ibiai) 
■ualpnAinlmu tarpe Įmanių kurie liter
atų kudlunileriu, | manu krautuvę. 
Atalmokant u* prirodlmg tld krutu- 
invrio •* pamušu num Ir aitru kelmą* 
dykai l>el pi#tratilų imi) atatlauliyki
ti arba rūkykite |

HIIIHY 'IITVHEU.
•ą a ta K J*, A-m IU»d. t Ilk-am*.

NHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiitniiiiiiiiiiiitiiiiitiuiuiiinitiiiiiimiiiitifi miliniui GARY. IND.

Reikalinga 1000 Agentų
Ar Pardavėjų

=

įxj kožnu miršta ir miesteli; kur tik randasi laiefuviu, 

jianliivlnėti vyrišku įnik rudeliu kirimles (fubn) su fo- 

togrupija pirmo Lietum# jtfėridrnto Antano Hinetnnos. 

Kabute.* yru padirbto# ‘Silver uxi<le“, juodo* drūto.* 

tJcuru- diržukas ir «u nlkrtine sagute. Prezidentu fu- 
tu^rupija yra dailiai Išdirbtu spnlroM1—••liand^eo- 

loniL" Atėiuskitr liftu, post munt-y orderi o nplnikysitr 

visas iufuruutcuMs agento ir viena kabute (fuh). įlel 

a]>iiuri'.iim«>. Jeigu nu juitiks tai atsiųsk atgal kabule 

o pinigtd Im* Mtgražintk •*’ jokio klausimu. Užsisakyk 

šiandien nes tyloi bu- pėr vėlu. .Ulrcriiuk:

Joseph J. Kizis

=

• • Bcstlcyvillc, Pa.
=

1

Balandžiu 18 d. čia lmvo iš
kilmingos sutuoktuvės p. Kazi
miero Pažicros ir Joanos 
Zdankiutės.

Nauja vedi# yj«i<* visiems ’ia 
gerai žinoma* dnrlm<»tnjns kaip 
Bažnyčios, taip ir tautui 
laimi. Jis daug <ii ris t Lietuvių 
Tntitos dienoje, dirba Raudo
nojo Kryžiau* rėmėjuose. Lie
tuvių hunų pardavinėjime. Jie 
visuomet Imva pirmutinis tli- 
detmiuuse ir sunkeaiuuoau dar 
buose, nes iki indėMai musų 
žmuo&us drabužių nr uukų rin 
kimo rvikani inuiu.- inb'ū;, -*a; 
daug prisieina j m vargt i ir. ne
rotai, išgirsti įvairių prikuišio- 
jiinų. Bet kuuumt jį išrinkdavo, 
jis žinodavo, kad reikėti išgiriiti 
nuo musų žmonių tuos pa
čius išmetinėjimui, tat neatii- 
■akydavo, nt« jautė, kad nau
dingų Lietuvai darbų atlieka. 20th Str. & California Avi.

Iš to jas kwfcrinuoi gali sn į ■ ->

KRIK ALINGAS 
PARTNERIS.

noru fuiritirrro kep.jlat r-.A«
kart' htattlj •r’m i <tW>Ju. r*li buli Ir 
Urrt>*r>*. Alna timum fMintau* <l<tr- 

tul.ll X kepykla*. 7 ailttmi«>1»lll«i* 
i arkliu* ’s vrMtnti* K<«t*lra mitine 
(tu**ln*. *<>tln fovntaln mthl*lnių, 
uiiltu ir t C. Ir .ImustIm- kuu daly
ku. Frunutnu nklurmuoM-
mlratetluM* dienai* Ju*<j priimu 
t IBM tmrr-trtrntnt.i* |MMr |>u*r *l«ka* 
■nraluaklte Ir »|>.iur*ktl* vintu.

Joseph M. Aiukas 
114 E. Dakot* Str., 
Bpring Valley. IU.

<Un.

Vytai dėl lengvutis ir švn- 
raus iidirbystit darbo; prity
rimais nereikalingus; g/in pro
gų prusilavinimuiit. e
* — ■ I ■ —
The Joseph Klicka Company

Italei, llnrt-aii. Ine.
JIS Sa. Deorbom M. OMcngo. 

It, h. tu 3O«

4547 S. Hermitage Av. Chicago
Tel. Yards 145

.——

Dr. L L MAKARAS
LMurti OjdjtoJu ir (llmrpit
KmtaMl*: IMO* IU. MKMaaa Ava. 

T»|I*—.| 1-oUMaa Ma Ir (-atlaaa MM
CAiIrasvJ: 431S Uo. Wood Utr.

Tik artrvrr* >*k«k. m* OM UI »
TiMmm Tark m.

COMMERCIAL REALTY

• DYKAI.

PASPOKTV IU.AhK.AS 
pildomu:

JAU GALIMA VAŽIUOTI 
TIESIOS I LIEPOJĄ. ■

Važiuojantiems į IJctuva. parū
piname pnaportua, pugclbamc at- 
Kitcriti mi taksais. Parduodame 
Uivnkorti's aiii skyrių linijų, Siun 
ėbinie pinigus pngid dieninio kur
so. Padarome viau# Irgnliikus do 
kurnentus Lietums ir Amerikos 
rcikaluoM1. Taipgi perkame pnr- 
duodame namu* lotini ir finam*.
Turime nnl pm*daviiiu| daugy- 

kc* mūrinių namų gražiose api- 
gardo# ir nnl lengvių išlygų. Tnip 
kad au rniuuii pinigų galėti tapti 
«vinikų narnu

Viraif* reikalais krvipkites ]>o» 

John J. Zolp A. M. Barcur

Po valgiui aaulmirAk. kad <erlaa- 
*l*a valota* tavo akllviul yra EATO- 
NIC. Prakellna rleu* ue*n>aruniur 
tuviritklnlmo, o taa raukia, kad ral- 
kta pam6*tntt vien*. Parduodam* 
pa;- viau* aptiekonm.

FARMOS z ŪKĖS.
Juu dldllutmu nnt nuatojo viltie* 

k t. d net"** atp>*nnt*a pram'etum.-u 
Ir bevvtk tleaa. ne* net jiatl vyriau- 
rybe nurtojo ttarbnrual nvmlMtunn 
aųrnatl būda. K* giilluiu daryti kad 
tu Mh-cucu* yra dnus įmonių kad 
to nekandl* ka*-ri uci faroMtrlal 
ne* fannerlMl nvecrka tnaiato bet 
du parduoda ui k« raunant trrrn 
kulnu ir mini) turto* aur* knadlvn 
Ir me* turim įtekama cj-venltmj ne* 
ncnlKtrdl altiMnavima) tal*l G«r- 
lilutulejlo įButlol'lal Jei kurio norito 
ru t na u* gyvenimo tai tnayriklt aau 
rurnt* bet kur galluui vurnatl guru 
virtu ou* reiklu tumu taip rinkti* 
patinkama kaip knd vnttetBMj* r*wy- 
dautanl* vcvtl o renkasi mergina Jei
gu tamsta nualplrkai kur forma o 
putam nebusi ulgnnedlntaa tai yra p* 
lyginimas gyvenimo kud apalvedu* 
bloga jutfla taigi m o* p* tarsim kur 
gailinu eurastl 1 inkaras vieta ugi Mi
di įgano lietuvių ūkininkų tarpe me* 
<tonai turitu ,u,lvienijimu* ir drau
gystė* Ir parapijos Ir visokiu* p«*l- 
Imkauilnlrnua niuati kolonijoj jau y- 
rs Ir gana turtingu lietuvių ūkinin
kų n»*» savo tarpe turim visokių 
UiaAlnorlJų kaip tai lenidlrbystea 
innllau. Bitinu inulunų autotnoblllų 
tr taip toliau, 
kreipti* prie 
kad ko kum 
gvIlMtini vien*
(lai atelieal rnatidauil llotuvlų darbl- 
tuuiu ukininkavim* kada lietuvi* nu
siperka tartu* tai | pora metų jau 
taa namu* ntrodo daug kilok* me* 
pugeidaujauto kud ko daugiausia do
rų Ir dnrltVlų Įmonių atvsituotu Ir 
čia *i>«lgyventu p«« tnua Usrbla- 
tttic **-- v.lrbrvi nk* kr*llt-
klUe* prie dorų Irtristngu tmanlu o 
n* prie iknaudotojų agentų kuri* ne 
pailsta f livro n* vvlvto tik dnrall 
taigi kreipk Ulei pilė Iv. Antanu 
l>rntigy*iė*. Custer Mlrhlgnn kur 
imi ,»<.rl tr tebdngi ūkininkai pn- 
kl.xu»<> n<r* turim !*»■ tlkalu nus
kirta komisijų kurt Intu* paturnsu* 
tr pn laiku n**uky*4. kad agentu* 
spgitvo ant it»o ur daugiau kur 
lanklauatu taip *tritlnka *u daugiau 
Informacijų kreipkite* *un adresu'

$V. ANTANO DRAUGIJA
Custer, Michigan. 

c-o Kas. Daunoras

Jau mini nepriimtom 
*v*Unitauftų reikale 
prorukata maa p««l- 
k linui net avetltnuu-

AXT PAHUAV IMU.

l’kh-lt* l»i<a^*« t nu«*fl* ir 3 
•u#4/iu tuunat nnt vikio lotu, tnsdl- 
■ lai. Arti 47-(o» ir Wont«r»rth Art 
Alai laukit*

SIS W. 47 Mrix4
li-lrfona* Bouhanl ĮSI

|

E
t

Močiute Sako
“Kuomet ji buvo mažytė mergaite ir jos mama 
neturėjo užtektinai pieno žindymui jos, ji davė 
jai

75crrt&^<f
EAGLE BRAND

(CO.VOEV.KO> V//.K)

Nut< k<> ji limo tvirta ir avviMu—ir. žadu luuuiuU' 
ncgnlėju liudyt mano inuliiitn, ji taipgi davė jai 
Eairlv Bratvl, ir dnlmr—mano motinu duodu tunu 
Engto Hmm!, ir nš nuirau ■ouikcnnc po viri putę 
„A'uro lui* mu vaite nuo to knip Įnirau trijų tnūimių 
aminiu*.

I,n*ių«kit mums šiandien kupotm. jeigu jm»ų kū
dikis liiikunmi u«-«uga—jeigu verkia, ucrumuH ir 
mvaraya- ir gnuvi dykai pvtikiadcšimlN keturių pu
slapių knygelę apie kūdikiu*. taipgi maitinimo 
in*t rūkei ja* jtisų kalboje.

Gerumas. uixakuntuniiis ir ekonomija padaro Eagle 
I'. .uid pinuti pnuirinkimni dėl Kinio ir gaminimo 
vnlgių. <tiispndinė neturi* liėdi* mi cukrum, ir ji* 
yra dnr pignuti*. Pirkit dėžę šiandien ir vnrtokit jj 
\i>air kur reikia pienu ir cukrau*. Didesni vaikai 
jj niėtcrtn nu duona virtoj m'ŪMtO.

l-nbcli* ir Vania* 
>ra Jum. Gtanantlja

INKTEIGTA 1M57 SI.

Parsiduoda Gerose Aptie- 
kosc ir groseriu krautuv.

The Borden Company 
108 Hudson St. New York

Hklrpk kuponą. Palymėk na 
runa knygutę ir prisieik j) 
uiuma ŠIANDIEN.

Mr* ...
Btreet .
City ...
Stale .
....Nurodymui upie Valgiui 
....Kudlkly Oerovt-

KIU Borden Produktai:

Bordon'* Eviųtoratcd MUK Borden'* Mrdtrrt Mitk
Borden'a cotidenecd coffce ’ . liatdun'* ktilk Chorolate

Pirmosios Komunijos, Dirmavonės 
ir Šliubo Dienos

% 
j r* , Icuo. |l J>nu*nlųjŲ ir atmintiniu
cytcniUK- dienų. Todcl nriUims mirt turi-U tų dienų atminimui 
kok| mirs tenklų.

Mes tame dalyke jMdulamc gniiu- paietkdus.

Pirmosios Komunijos................ J 15x9 colio po 10c.
Dirmavonės................................... 14x8 colių po 10c.
Šliubo........................ .................17x13 colių po 20c.

Tokia kaluli Juo- (uinluadbimr. ka. Ima iit-nm/lau IU cgc., <> ka* lik 
viena. ,urt l'rbdę.il Se. tiriam j»rr*ituitlmid.

Ant Pirma iot»6» IMI trikdo lArvIk.la »Imi Kakrantr«i(o 1 Urmai IMI ė* 
istorija.

Ik- tu ant imti-ikdį) aipai'-io« yra at-paiodlutl uita tikri ėudilal tr 
palikti, tuk'k t. viriu*, kur Kalima ubatytl vonias, pmartfa'-. vieta ir 
laika*. Rribnl-i»d--ml l-r-rpkifA.-

“DRAUGAS” PUBL. 00.
1800 W. 46th Str. Chicago. III.

STPAIGHT
IO

f~ t-'o o r

MELBA
ic Cigar- i'upre^rte

IO<
STPAIGHT

MTMr.R

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

*•<<> krautu,nlnko—lu-t J<-icu 
ItraniiKiiInkn. ut-luri—ra*)k mum,. 

I.LEWISCICARMFG.CO.Ntwu»<NJ 
La/ptst Indepemknl Cįv Fecbry 'n Ihe W orid
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NAUJA ĮDOMI KNYGA!

“Mano Patyrimai” Didžiojoj Karėj
1918-1919

Paraše
Kun. J. F. Jonaitis

Kapelionas
ANT PARDAVIMO.

Kalų pnvvratu* im. r duoti S tukčlu* 
lutu* nnl Td-toa Ir T-ilninn Avė Ule 
vė* 1‘unkolo* priimam kaipo t pirmu* 
niokorfiua. Atsliiaukit*:

J. B. KVIlf'ACK
14*0 W. 71 Mrrvt

Ant |i*nUriin<i gelsgių Ir dra buklų 
krautuv*. Utduvltp apgyvento} vlo- 
tvj. Alaftaukita. *

•M* S. Ut-dcra Are.
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Kaina 25 Centai
Joje telpa daug gražių ir įvairių aprašymų apie viso

kius karės laiku atsitikimus kokios patyrė jials auto- ’ 
rius, dalyvaudamas toje-karėje.

Galima jų gaut

DRAUGO“ KNYGYNE
Chicago Ulinoia. i 

fmiimtmmmmimmimm'imm»HHW«nnmmiiimm
1<< 

1800 W. 46 Str.

ntiimnimtitmitmiiiiruiti

rbd%25c4%2599.il


4 ’ DRAUGAS Antradienis, Lai. 27 1920 m.

IL
• n

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

CHICAGOJE.
Antradienis, bal. 27 

šv. Turibiius.
Trečiadienis, bal. 28 

šv. Povilas nuo Kryžiaus, g* r

(L,

------------- iŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ

NIS.
TAIP TVIRTINA CUKRAUS 

PIRKLYS.

nes jie suginė ledaunėn ir už
darė.

Iš pašto- skyrimu plėšikui 
{mėmė $25 pinigais ir ženkle
liais. Iš pačio* krautuvė* $65. 
Priede dar jiems teko laikro
dėlis vertės $100.

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

Uždarytieji iš lednimės pari- 
liiuisavo išdaužę duryse stik
linį langų.

CHICAGO, ILL., NORTH 
SIDE.

Sako, žmonės perdaug suvar
toja cukraus.

DU0NKEPYKLŲ SAVININ
KAI DUODA DARBI 

NTNKAMS S44 SA- 
VAITĖJE.

Darbininkai reikalauja $50.

vienas cukraus 
pat.-ai iš t ui Ka
peika ir tą par-

toksai yjuitingns varto- 
cukraus prasitęs ir to 
cukrui kaina bu.* dar

, Kuomet žmones gului imu 
supras, jog iš nieko negalima 
ko-nors gauti, tuomet tik kiek 
id]wg' cukrui kainu ir visi Ims 
|iatenkinti.”

Taip sako 
pirklys, kurs 
viiH-ių cukru
davinėja k aut aviniukams.

•lis tvirtina, kad cukraus 
mažai pmlirhaina dirbtuvėse, 
kad tuo tarpu žmonės begalo 
daug jo reikalauja ir suvarto
ja-

Jei 
ji mas 
liaus,
l.ibjaiis angfttosnė.

Nes lie didelio vartojimo šį
met cukraus daug mažiai ir 
•ėtiiritama. Tam tikslui truks
iu žaliojo produkto, l’crniai 
menkai užderėjo cukriniai bu 
nikai, (ii šįmet prie buroKij. 
dnr toli. Iš naują buroką cu
krų bu- galima ilir.ė* tik at 
einančiam rug-ėjyj

* Taigi ligi to laiko negalima 
nei laukti cukraus : t pigimo.

GERIAUSIAS IR LENG 
VIAUSIAS PATARI- 

MAS.

Jei perbraunu, tai nepirkite.

Bulvė- Inlmi pabrango. Ee- 
dentlė grnnd jury praeitą sa
vaitę kamantinėjo bulvių pirk
liu- ir spekuliantus. To tar
dymo pa>~ckipės nežinomos. Ir, 
matyt, kad Ih> jmsekmių.

Nes štai federalis ajjskričio 
prokuroras paskelliė žmonėms 
patarmių visai nepirkti bulvių 
ir apsieiti lie to produkto. Sa
ko, kuomet niekas bulvių ne
pirks. tuomet jos ntpig-inn- 
» • rU>‘.

Vietoje bulvių juitariamn 
žmonėms vartoti įvairios nj- 
ries pu|>elių ir kitokių substi
tutų, Sako, katrie žmonės nori 
sujilcnėti, tinas neverta visai 
valgyti Imi vi ą.

Argi tai ne puikus patari
mas? Negi jau neimtu gali
ma visai apsieiti Ihi valgio 
ž.iiionėm-. jej spekuliantams no 
rini daugiau praturtėti.

UŽDARĖ LEDAUNĖN IR 
APKRAUSTĖ KRAU

TUVU.

Ultiea^o- priruiiestyj lluly- 
uood l’hilip (iraiit turi krau
tuvę, kurioje yra imšlos sky
rius.

Prieitų šimtadienį keli ph’-ši- 
kai užpuolė krautuvę. Patį 
Grantą ir kitus keturi* žino-

d.
a rrfoATio • r*«iJOMAi

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank 

"<4KJKSZn* • tNS-jRANcr 

European AmericanBureau 
Fmicvt L*hr^
N(J I A RULMAB

Daugiau 4<m> dnonkcpyklų 
savininkų darbininkams duon
kepiams pasiūlė dauginu 
užmokėsi les — $11 su
sies darbininkams ir $42—au
sies iinrbininkains ir $42 — an 
Irusios rnšii-s. t ii darbininkai 
rei kalnu ja $50.

“Tai yra $11 dnuginu, kaip 
rodo ją praeitų metų kontrak
tas. ir $8 daugiau už dabar
tinę užinokestį”. pasakė duon- 
kepyklų savininkų parinktas 
tam tikslui komitetas. “Ne
reikia pamiršti, kml praeitą 
riideiiį mes darbininkams pri
dėjome $3 lw> jokio jų reikalu-1 
vinto.

“Tai viską*, ką mes gali
me mokėti ir ką mokėsime. 
Jeigu nub- mokėsime daugiau, 
tas reikš, knil duonos kepa
liukui prisiei* mokėti 1S cen
tų (vienam svarui).

“Mes manomi*, kad musu 
pusėje stovės publika. Jei dar
bininkui nori streiko, togu 
streikuoja. negalime dau
giau mokėti.”

PAŠAUTAS POLICMONAS.

Trys plėšikai, du jurininką, 
gi vienas kareivio uniformose, 
pasivogė nutotuobilių. Tą pa
matė motorinis jNilicinomts. 
Jis prisivijo plėšiku.- ir vm •• 
si į artiiuiiiurią |M«|jeijo- rust: 

IK‘- - 3.
Besivarant vienas plėšikas 

išsit-rauljė revolverį ir pašovė 
jiolictimną. Po t<> dūmė pirmyn 
-u automobiliu.

Ties Micbigan n ve. ir \Va- 
shiugton gnt. piktiiduiini su 
automobiliu užvažiavo imt te
lefono s!)iI]mi.

Mašina susidaužė. Tuomet 
jie išoko ir jbėgo tnrpan ge
ležinkelio vagonų. Tenai pra
gaišo.

ir sakosi vieną plėšiką |miho- 
vęa.

Mykolą Arkanioln 
Draugija N. 2 susirinkime 18 
balandžio 1920 m. dėl Im-imos 
tvarko- Lietuvoje -atarė pa- 
-iųsti Steigi amą ja tu Šeiniui 
-ava rezoliucijų.

Liaudis ir piliečiai. Mes 
Chicagoje, Suvienytose Valsti
jose, gyvenantieji Lietuviui 
geidžiamo, kad Lietuva butų 
demokratiškai • pačių žmonių 
valdoma šalis ir kml pamati
niuose jos įstatymuose butų į- 
rašyti šitie dalykai.

L Lietuva? prezidentas turi 
Imt? riktą! Uoritrirt (ritme’- ?•• 
renkamas |Ničių žmonių-pilie
čiu -laptu balsavimu no ilginu 
kaip keturioms metams, ir knd 
togali-ti) tarnnuti tik vieną ke
tvirtinei į,

2. Ministrų kabinetas Imtų 
atsakomybėje parlamentui.

3. Įstatymų lygyla'- visiems 
piliečiams be skirtumo tautos, 
tikėjimo ir prigimties.

4. Lietuvoj turėtų būti pil
na sąžinė- laisvė visiems ti
kėjimams, Ilgios teisės visų ti
kėjimų žmonėms; Religijų au
tonomija Viešpatijoj* turi eiti 
taisyklėmis sutaisytomis ir 
surašytomis j teisėtai įvykusį 
konkordatą.

5. Vaikai iki 14 metų anižio 
turi priverstinai lankyti mo
kyklas «r viešas nr privatiš- 
kas. Mokslas su religija kai! 
Imtu vnldžios lėšomis, nes Lie
tuvoje diduma yra tikinčiųjų.

6. Kad Lietuvoje butų įs
teigta 8 valandų dnrho diena, 
ir mažiausia alga knd ištektų 
darbininkui ir jo šeimynai pni 
gyA’enti.

7. Kad kapitalo perviršis 
hutų valdžios kontroliuojamas.

8. Kad Valstybė kontrolių^ 
tu prekylios ir pramonijos 
santikiu.4 su svetimonus vals- 
tyhėmis.

9. Kad miškai, didesnieji e- 
žerai, geležinkeliai, telegrafai, 
telefonai (ir knisa bei siunti
nėjimo kompanijos) butų pa
čios valdžios nuosavybė.

Žemės reikalai.
1. Kad taptų konfiskuoti 

dvarai asmenų įgijusių juo« ne 
teisėtu budu.

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

3. Dvarai įsigyti jmj uždrau
dimo teisės apgarsinimo turi 
Imti konfiskuoti. Jų žemė lai

Šv.

I

Pažeistas jmlienuma- vijosi

NESURANDAMAS 2M0G-

kinai turėtų pereiti valdžios
nuosavytam, o paskui išdalin
ta bežemiams ir ninžažemianir*
Lietuvos pilieč anis lengvais iš
mokėjimui*, kareiviams, gynu-
S’CIIK

ir

no u tumi t^«t. i****
TtLtMIOKt SU

"I
c

v

NESURANDAMAS 2M0G- 
ŽUDIS.ŽUDIS.

Policija visas laikus neguli 
surasti piktadario. kuris nu
žudė darbininkų vadą ('oleninn 
pn-f aro jo raštinėje.

(olonuin prii*š pat niirsinnt 
(Misnkė du vyru, kuriuodu ii- 
minčių žmogžudį. Tuodu tuo- 
jnu- buvo suareštuotu. Bet nei 
vienas iš jų neišduodu žmog
žudžio.

Matyt, <ld to iibudii bus pa
trauktu teismini. Neš Cele- 
man buvo niekini jiasakęs, kad 
jiedu žinančiu žmogžudį.

Colvnian vakar palaidotas
•P*su katalikų bažnytinėmis 

eigomis.

Sekmadienį Morris and 
galvijų skerdyklose buvo 
kilęs gaisrus. Tuojau* užgi 
siutai*. Nuostolių esamu lig: 
$5,000.

t,

i

tėvynę Lietuvos karėjo
'•i J*’S pi .UVLltU.-*l

4. Vienui šeimynai turi būti
uždraustu valdyti daugiau 
kaip f>0 dešimtinių žemės.

A. Gerdžiunas. 1’irmininkns, 
R. Skodžius, Nuturimų rast., 

1200 Belden avė. Cbicngo. III.

IŠ DIEVO A P VE IŽDO S 
PARAPIJOS.

Co. 
pa- 

v-

Varde I*iotuvo«, L. Laisvės 
paskolos stotis ačiuoja visiems 
kurie pirko Bonų. Tą patį pa
sakys ir tiems, kurie pirks.Iiet 
ką reiks sakyti tiems, kurie dar 
nepirko ir nenori pirkti? O to
kių lietinių rnųs kolonijoj ne
maža yra.

Su paprastais dnrluninkais 
dar šiarp taip, bet ką mano mu
sų iištuoniolikiečiai pramoni
ninkai! Iš jų visų tik vienas ki
tas pirko ir už mažas sumas.
Pramoninkai, ką manote! Jus 

esate lietuviai ir jus remia lie
tuviai žmonės. Jus gorus lai-

kus turit, auttihiuhilinis važinė
jai, o nenorit paskolinti Lietu
vai vienos kitos šimtinės. Dau
gelis iš jūsų ketina irrjžri i lai
svą Lietuvą, kn«l savame kraš
te jsistoigti pramonę. Bet kns 
gulės imlitidytijcad ir jus prisi 
<iėjot prie iškovojimo Lietuvai 
laisvė*! Knda sngrjšit tėvy
nėn, nr uetnrs ji jums skmi- 
<lmis žodžio? ’j.ietuvn, sakys: 
“Aš tiesiau j tave rankas, 
kada buvau vargmisv. Tu gulė
jai gelbėti, nea turtingu buvai, 
lwt nusigręžė) nim manęs.”

Vienok vis-gi nesinori tikėti, 
knd musų pramonininkai ir 
paliks taip užšalę. Yra vilties, 
kad ir jio pirks lionų.iiaugiaus 
dar knip visi kiti. Jie parems 
paskolą ir dnr m su maža dali
mi. Bei ias rėmimas Lici. Lai- 
sx’ė< pagknlmt "ien turėtu r«de- 
ticK, L /. OKUius, lutos, gai, gulįs 
sim sušukti: vali" muuų pramo
nininkai, vnlin aštuoniolikta! 
Laukianir. ,

Musų draugijos ir-gi perka 
lionų, liet iic viaos. Katros dar 
nepirkote, atsiminkit, kad yra 
būtina jmreiga. kurią reikia 
atlikti. Žiūrėkim, kad nei viena 
musų draugija neliktų impirku
si lmnų. Jonas Grisius, 

Stoties sekretorius.

IŠ BRIDGEPORTO.

šinndie, bal. 27 <1., Sv. Jur
gio parap. svel.. 7:30 vai. va
kare įvyks susirinkimas L. L. 
Paskolos bonų vielinės stoties. 
Visi bonų pardnvinėt/ijai kvie
čiami atsilankyti, rfes daug 
svarbių dalykų reikės aptarti.

Buvusiame stoties susirin
kimo, Imi, 2(1 d., šv. Jurgio j»a- 
rup. svot. liko išrinkta komi
sija dcl surengimo prakalbų, 
kun-n inėjo: V. Balanda. S. 
Aust ynus, ir A. Budria.

Teko pa tirti, knd komisija 
praneš daug ąvarbių dalykų, 
t(xl<4 būtina! reikia visiems 
skaitlingai susirinkti.

Stoties Valdyba.

ANT PARDAVIMO ARBA 
MAINYMO.

00 akrą IHiiiojatiM fnnnn ant 
paribį vinie arba mninjjno j 2 
nugšėių mūrinį nniiin žeme ri- 
rn. k kambarių nnnms, didele Imr- 
nr ir kjti uk» j reikotinin nanuii. 
p-ra h uodu*, ir tanikis ir giria 45 
akrai dirtinmos žetnea. — Joc 
Krona.

116 nkhj žrmaa EditewiKHi. III., 
Jrme gera, gvvuliai ir mašineri
ja*. PrieŽutiit dėl pardavimo mi- 
rinilikus Kužcislli*.

40 akrų ūkė* 18 akru (lirlmina* 
icme*. kita uunikio ir giria* *500 
iškolno. Indą lietis ant lengvų Ūmus 
kesčių.

78’į. akrai 1 Ilinojau* fantui*.
gvATiliai, daržoves ir mašinerijo*
$1500. iikalBo. kdsacas an: lengvą
išmokeM'ii).

I
pire* Hat’Į P r. q1*ra, Jb ftmia* fVy

840 W. 33 Street. Chicago. m.

FARMU PIRKĖJAI
nesu pirkaite KARMA 

pluteaniua paaUklnlriue lt 
bendrinti*, apie Lietuviu 

U’laronetM, kur jau daug 
gyvena Ir dar tuketanffinl

Pirmiau 
K*Uklt« 
Uetuvlu 
kolonija 
l.lrtuvlu
u|i,ir>vcn«. »••• ten lam* labai ra
ra ant kurio* »i*kaa latrai garai au- 
Kn napalaatit kokia airiai nebulu. 
taurumą mu*v pirkėju būro Urvati- 
n<-ja po daurvl raloUJil bet tinka- 
nitonra riata* n ir kur r»*r»UJo raatl. 
Virta labai pulki forma* rafldaat ap
linkui mirai*11 kurtam* riat btenlr- 
rui yra Lmiuvial ir 4ar rra proso 
k*ll*<n* blanlerUtna atidaryti kitokiu* 
tilrnlu*. ne* (nulipama lalk* bu* bu- 
<laroj«in» krinta* dtrlKunų. Dar da
bar tame laimi pl<1 •ullr'-nant *u 
kitu kompanijų pnfk*m» tai maru 
bendrovė parduoda per pu* pl<iau. 
Grabo, upė* rlaral dabina vt»a a. 
(dalink*, vtaur roti keliai kad tr 
bloriaurtama ore vinur galima U- 
vaiiuoti dedHu aakant vM varna- 
kūmai d»l furmrrtu yra ant virtoa, 
vuur LlrtuvULkal kalbom*, oakuma 
Ir dainuojam*, taip tanai rrrenaa- 
tiajai JauClaal knip kad Jauodavonl 
Ijrturoje.

K a* nuntr putraaių poaitkinimu. 
Ui prUiy»ki:« *avr» adreaa. o m o* 
prtiduaitne jtAn* knycal* «u plato*- 
aut* pa«lSklnlmaM pavelkalal* ir 
pl**»u
Liberty Land & Investment Co 
3301 S. Halstcd St Chicago.!

> *. Ba r * • * .

Ne Slėpki!
Pinigu Troboje

Nelaikyki!
Pinigu uždaręs Skrynioje

t

Taupos bankai esti, kad juosna dėjus pinigai:

dol atsargos

dėl naudos
• v •

Peoples Stock Yards Statė Bank

<

=
*

Šis bankas esti po priežiūra Illinojaus Valstijos; jo turtas viršyja 15 milijonų 

dolierių; esti saugiausi vieta pasidėjimui savo sutaupytus pinigus. Suvienytų 

Valstijų Valdžia, Chicagos miestas ir dvidešimt aštuoni tuksiančiai darbininkų 

pasideda savo pinigus musų banke.

Jeigu laikai pinigus paslėptus, tai tuoj juos neškie j

3

/ v s

Bankas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 4:30 po pietų. JĮ 
Ketverge vakarais nuo 7 iki 9 vai. Sub&tomis nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vaL vakaro. ■■< i —■■MMMkuiumumn'MMiMuiiMlnnmuV

1

Br”w?RUTKAUSKAS ; j
ADVOKATAS 
on**a Ilidmleatyj:

Į 29 South ,La Šalie Street |

i
B

OflMan Didmiesty j:

K*mb*ri* 334 
Tvl. Centrai C3»0

■

■

r
■t

s

lt

ii— -------- -———
T*l*fona* Puliman <•

DR. W. A. MAJOR 
GYinTOJAS IR 

CHIRVHGAb 
oa*M UTĮ* Mlchlpaa Am 

Adyno* B:M Iki • ikryto — 1
J po plota — 4:34 tkl vakar* 
N*d4Uoml* nuo 14 iki 11 Uryto

tkl

«
PRANESIMAB. 

Dr. M. T. STRIKOLTS
UBTVTI*

OvdytvMtr Hliifgei 
t-arlLata c, »-Mino 'irt* t

OMarai ffit'krT «VA 

(•1 tr Weed «Mkr 
▼alBadaai 14 me lai t pe r 
t-M raaar* KeMUeadr » U.

Tol. 1*4
»-

r.
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Amerikos Lietuviai!
Suteikite Musų Karžygiams Šviesos Spindulių 1

Lirtuvo* kariuomene. »nvo Ir prlrio krauju liedama, dldtlnualorula 
paotangoml* bei vargai* iSvijo it Uetuvoe bultevikua ir vokiečių bei 
ru»ų bormoo lipink q plrilku*.

Metuviai kariuomenė neieidU* amžiniem* iJMavo* prieAm*. gob. 
tiem* lenkam* giliau. Lietuvon vnritit. kad tmja vi*ai pavergtu ir 
mu*y linunc* dar labiau ph'ttų Ir vi-l Juo* J vcrgljo* ponClua pan
čiotu. ‘

Uotuvo* kariuomenė apgynė ir gina dtu*y broliu* Ir jų turtg. 
Lietuvos kariuomenė Jau Ukovojo Lietuvai garbingų vardų Ir viaain 
pasauly gnraų.

liti JJatuvo* kariuomenei reikalinga aite**. reikalinga, kad nei 
viena* IdctuvcM karei»i* neliktų nepatnokyta* skaityti Ir rašyti, kad 

’ . . J
Todėl ktono AJrdi* diir gyva, klano Širdį dar t va kai tėvynėn mei

lė, padėkite «treti giu.ų kareiviu*: dųakltc Jiem* knygų aiyaklte 
aukų pinigam ui kuriuos bu* perkam** kareiviam* knyga*, ne* da
bar. kada nutilo Lletirvoa frontuo** kovo*. pradėta uoliai IvIeoU ka
reiviai: įteigiami jiem* knygynėliai, mokykla*, daroma* paskaito*, 
didinama jų lalkraMi* ir “Karlkklų Sodu".

Knyga** ir pinigu* siuskite tiesiai Uoiuron kuo adresu Kauna*. 
“Kariškių MocHlo“ Redakcija. arba atiduokite | musų delegacija* 
ranka* tVaahingtone aiAldtu pnlyntėju*. kad Jie perelųMų "Karti
kių Zodile" Redakcijai.

Broliai amerikinė!*), nealgiblėkite piuaų kariuomenei krlcao*!

“Kariškių žodžio” Redakcija, Kaunas, Lithuania.
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Atminkite, knd tiktai j»as mus galite pirkti LIETU
VIŠKI,’ RITl'LftLlU prie nutomutiškai grojančio piano 
(i’laycr Piano). Tsipput turime daug lietuviškų RE
KORDŲ, pačių naujausių aut gramą fono.

•
hirluriSki Mu'iloa Itilulėliai drl Pfrit/cr Piano

im U rytAU.

DR. S. NAIKELIS
UKTVVLS 

OTDTTOJ.Vi m CHlRVRGAg 
p Uy.*nin>* ■>•<* 

MM So llaUird ficr.
Ant Viriau* l'nlvrml Stale lUnk 
V*)nndb* nuo 18 iki II ryto: nuo 
3 iki 4 po piety: nuo 7 tkl > rak.
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I. Manu Miela*. Polka... 1Oe 
X tyria* Maimejc. Pn>*« TOc
3. ParaAarl*. Polka Ir

Klumįtakoj)* ,k.............TOc
4. nirAtka*. Polka ., , 7ftr 

k. Autini. Ma*urk*> ir
Manrra*  ...................10c

0. Aut Dunojui, tancu
Vakaru ................................31.M

T. Gnla. SvicUi. T*c>!k*. ,. .TOc 
O. Jnorto* AkK Polka.... TOC 
0. IJnkum Kaimietė.

Polka ••,.«• ieo
10. Afrlaakyraa*. Valca* TOc

Peoples Music Store
1813 We*t 47th Street :: Chicago, Ulmots• •• •
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